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تعداد کل سخنوران زبان انگلیسی

تعداد کل سخنوران غیرانگلیسی زبان
حدود 360 میلیون نفر

1 میلیارد و 200 میلیون نفر

حدود 840 میلیون نفر

  سخنوران بومی
زبان انگلیسی

 کل سخنوران
زبان انگلیسی

 سخنوران غیربومی
زبان انگلیسی

حدود 7 میلیارد و 
500 میلیون نفر

جمعیت کنونی دنیا

 آمارها تخمینی می باشد و از سایت معتبر www.ethnologue.com استخراج شده است.

بنــا بــر ایــن آمــار و ارقــام، احتمــال اینکــه دو غیــر بومــی بــه زبــان انگلیســی مکالمــه 
کننــد بیــش از 2 برابــر آن اســت کــه یــک غیربومــی بــا یــک بومــی صحبــت کنــد.

اهمیــت مفاهیــم ELF و EIL بــه معنــای انگلیســی بــه عنــوان زبــان بیــن المللــی و زبــان 
رســمی مــراودات و مکاتبــات اهمیــت پیــدا مــی کند. 

ــر ایــن  ــان اضافــه شــدند. ب ــه ادبیــات آمــوزش زب ایــن مفاهیــم از ســال هــا قبــل ب
اســاس آمــوزش زبــان مــی بایســت بــه معرفــی فرهنــگ کشــورهایی، چــه انگلیســی 
ــان  ــخنور زب ــی س ــل توجه ــداد قاب ــا تع ــه در آن ه ــان، ک ــی زب ــه غیرانگلیس ــان و چ زب
ــا  انگلیســی وجــود دارد بپــردازد چــرا کــه احتمــال مواجــه شــدن انگلیســی زبانــان ب
ســاکنین ایــن کشــورها باالســت. از ایــن رو، از حــدود 20 ســال قبــل تاکنــون تاکیــد 
ــع  ــب مناب ــه غال ــت. اگرچ ــده اس ــرح ش ــی مط ــورت فراملیت ــه ص ــگ ب ــه فرهن ــر ارائ ب
آمــوزش زبــان موجــود همچنــان بیشــتر تمرکزشــان بــر روی معرفــی ارزش هــای 
فرهنگــی کشــورهایی همچــون ایــاالت متحــده، بریتانیــا، کانــادا و اســترالیا مــی باشــد. 
در ایــن میــان امــا مجموعــه ایــت بــا اتخــاذ رویکــردی فراملیتــی بــه ارائــه ارزش هــای 
ــردازد و بدیــن ترتیــب  ــج اســت مــی پ ــا رای انســانی-فرهنگی کــه در جــای جــای دنی
مخاطــب خــود را بــه طــور واقــع بینانــه بــرای محــاوره و برقــراری ارتبــاط بــا ســخنوران 

زبــان انگلیســی سرتاســر دنیــا آمــاده مــی کنــد.
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سخنوران بومی زبان انگلیسی

سخنوران غیر بومی زبان انگلیسی

http://eight.ir/

instagram.com/Eightdotir

بررسی آماری سخنوران بومی و غیر بومی زبان انگلیسی


