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چکیده
المللی بیش از پیش ن بینیادگیري زبان انگلیسی بعنوان زبانیاز به امروزه ,به منظور برآوردن نیازهاي عصر ارتباطات:و هدفمقدمه

هارشتهها در برخی یادگیري زبان انگلیسی نه تنها جهت برقراري ارتباطات بلکه در راستاي انتقال و دریافت دانسته. خوردبچشم می
بان مشکالت دانشجویان پزشکی غیرانگلیسی ز,با توجه به مطالعات انجام شده. از جمله حرفه و آموزش پزشکیاهمیت بیشتري دارد 

این . دنریشه در آموزش زبان انگلیسی تخصصی پزشکی دار"د عمدتانشوشغلی ایشان میمصائب آیندهمنجر به در نهایتکه
وجب ممتاسفانه نه تنها هشوند کاي خود در محافل بین المللی مواجه میهبا عدم توانایی بیان دانش حرف"دانشجویان اکثرا

ی کهبندي و توصیه عواملاین مطالعه با هدف جمع. بردایی علمی ایشان را نیز زیر سوال میشود بلکه توانسرخوردگی ایشان می
.انجام شده است,دارندبر آموزش و یادگیري زبان تخصصی پزشکیمثبتتاثیر

. رار داده استاین مقاله از نوع مروري بوده که نتایج مطالعات مشابه و پیرامون این موضوع را مورد تحلیل و بررسی ق: هاروش
Pubدر پایگاههاي اطالعاتیزبان تخصصی پزشکیوآموزش پزشکی,آموزش زبان انگلیسی, موانع زبانیهاي کلید واژه MED,

Scopus, Google Scholar, Science direct, SID, Magiranاز میان مقاالت مربوط به ده سال اخیر. مورد جستجو قرار گرفتند ,
مرتبط مورد مطالعه "مقاله کامال47, پس از حذف مواردي که بصورت چکیده یا یادداشت به سردبیر بودندمقاله استخراج شد که60

.مورد از آنها استناد شد29و بررسی قرار گرفتند و در نهایت به 
زبان تخصصی ها بیانگر این نکته بودند که عوامل متعددي بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آموزش و یادگیري یافته:هایافته 

هاي فوق برنامه آموزشی براي برگزاري دوره, هاي آموزشیبازبینی دوره, غلبه بر موانع زبانیاز جمله , پزشکی مؤثر هستند
محیط آموزشی با توجه به انتخاب منابع آموزشی مناسب پس از ارزیابی دقیق و مهمتر از همه ایجاد تغییرات , دانشجویان و مدرسین

.ام شده از دانشجویانهاي انجنیازسنجی
کنندگان کتب تدوین, مدرسین زبان تخصصیشود که گیري میهاي این مطالعه چنین نتیجهاز یافته:گیرينتیجه

در نظر گرفتن و غلبه بر عوامل تاثیرگزار بر آموزش زبان تخصصی توانند با آموزشی میاموردرسی و متصدیان
.را ارتقا بخشندپزشکی سطح کیفی آموزش و یادگیري این فن

.زبان تخصصی پزشکی،آموزش پزشکی،آموزش زبان انگلیسی،موانع زبانی:هاکلیدواژه

مروري: نوع مقاله
12/8/95: پذیرش مقاله11/8/95: اصالح نهایی25/7/95:دریافت مقاله

.47-54):2(3؛1395.راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی.یپزشکیآموزش زبان تخصصیفیارتقاء سطح کيراهکارها. الهاميبوشهر،افسونروزانیپ:ارجاع
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و همکارافسون پیروزانیپزشکیآموزش زبان تخصصیفیارتقاء سطح ک
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مقدمه
هاي سیاسی ملل نیز یکپارچگی, همزمان باعصر ارتباطات

تحت تاثیر برقراري روابط صحیح کالمی قرار گرفته و این 
مهم محقق نیست مگر با بکارگیري ابزار مناسب بیان که 

انگلیسی به . تواند باشدلمللی انگلیسی نمیغیر از زبان بین ا
در محافل سیاسی چهترین زبان بین المللی عنوان گسترده

هاي علمی نقش قابل توجهی به لحاظ انتقال در حوزهو چه
.کندها ایفا میدانسته

هاي رشتهيزبان انگلیسی یگانه زبان رایج مورد استفاده
پزشکان و پژوهشگران . )1(مختلف از جمله پزشکی است

اطالعات نه تنها جهت یادگیري و به روز رسانی , این حرفه
نیازمند یادگیري , بلکه به منظور ارایه نتایج تحقیقات, علمی

گزارشات اخیر مبنی بر این است که . )4- 2(این زبان هستند
هاي ارایه در زمینهمیزان استفاده از زبان انگلیسی

تدوین کتب درسی و مقاالت علمی بطور , سخنرانی
. )5(چشمگیري رو به افزایش است

به این لحاظ , ی در حرفه پزشکیاهمیت زبان انگلیس
فناوري و , باشد که حجم کثیري از اطالعات علمیمی

یب غتر, از این رو. )6(دنشودانشگاهی به این زبان ارایه می
دانشجویان و پزشکان به یادگیري و افزایش مهارتهاي 

داشته براي ایشانتواند استفاده ابزاريزبان انگلیسی می
انگلیسی زبان , همانطور که پیشتر نیز یاد شد. )3, 2(باشد

بدین روالمللی است وهاي بینپزشکی در عرصه"بالفعل"
ر دسترسی به اابزیگانهتواندمی, یادگیري این زبان

. )7(هاي علمی و پژوهشی این رشته باشدیافته
هاي تحقیقاتی و دسترسی به اطالعات به انجام پروژه

ت یادگیري زبان انگلیسی روزرسانی شده تنها دالیل اهمی
حتی کیفیت مراقبتهاي . باشنددر آموزش پزشکی نمی

توانند تحت تاثیر عدم درمانی و ارائه خدمات پزشکی نیز می
. )8(تواناییهاي زبانی قرار بگیرند

انگلیسی در آموزش پزشکی از نقش چشمگیر زبان
: هاي دیگري نیز ممکن است مورد بررسی قرار بگیردجنبه

هاي زبانی ناکارآمد ند که مهارتدارمطالعات اخیر بیان می
مانع بزرگی در برابر پیشرفتهاي آکادمیک دانشجویان 

و مشکالت اصلی دانشجویان غیر )9(شودمحسوب می
وسی که به زبان انگلیسی ارائه ان در درانگلیسی زب

باشده عدم تواناییهاي زبانی ایشان میشوند مربوط بمی
گیري از مهارتهاي زبانی فصاحت و بهره, از روي دیگر. )1(

وهمچنین توانایی برقراري ارتباط کالمی به زبان انگلیسی 
ESP(English for Specificوان زبان دومتحت عن

Purposes) باعث افزایش حس اعتماد به نفس دانشجویان
نقش زبان تخصصی بهتردركبمنظور. )10(شودمی

EMP(English for medical Purposes)رشته پزشکی 
در نظر گرفتن تفاوتهاي انگلیسی , در آموزش پزشکی

و EAP(English for Academic Purposes)آکادمیک 
باید توجه : باشدحائز اهمیت می(ESP)زبان تخصصی 

افزایش , داشت که هدف اصلی آموزش انگلیسی آکادمیک
مهارت خواندن و درك مفاهیم متون علمی یک رشته به 
, خصوص است در حالیکه هدف از آموزش زبان تخصصی

یادگیري مهارت استفاده از زبان مبدا جهت برقراري ارتباط 
رسد که بنابراین چنین بنظر می. در محیط کاري است

بایستی بیشتر در کشورهایی آموزش زبان تخصصی می
و رودبشمار مید که انگلیسی زبان دوم جامعه استفاده شو

زبان خارجی , انگلیسی آکادمیک در کشورهایی که انگلیسی
قندري و بر اساس تعریفی از. )11(شودمحسوب می

رویکردي از (ESP)آموزش زبان تخصصی , )12(همکاران 
بر اساس آموزش زبان است که محتوي و متد آموزشی 

سنجی زبان نیاز, از این رو. گرددنیاز زبان آموز تعیین می
. باشدآموزان گام اول در آموزش زبان تخصصی می

کارروش
مطالعات مشابه و جیبوده که نتايرمقاله از نوع مرونیا
قرار داده یو بررسلیموضوع را مورد تحلنیارامونیپ

آموزش زبان , یموانع زبانيهاواژهدیکل. است
در یپزشکیو زبان تخصصیآموزش پزشک,یسیانگل

Pubmed, Scopus, Googleیاطالعاتيگاههایپا
Scholar, Science direct, SID, Magiran مورد

مقاالت مربوط به ده سال انیاز م. و قرار گرفتندجستج
که يمقاله استخراج شد که پس از حذف موارد60, ریاخ

مقاله 47, بودندریبه سردبادداشتیایدهیبصورت چک
قرار گرفتند و در یمرتبط مورد مطالعه و بررس"کامال

.مورد از آنها استناد شد29به تینها
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هایافته
ان پزشکیسنجی دانشجوینیاز

ها و خواسته, نیازسنجی شامل مشخص کردن نیازها
کمبودهاي مرتبط با اهداف آموزشی است که به تدوین 

در واقع )13(کند کوریکیولم مناسب آموزشی کمک می
یک روند , سنجی در حوزه زبان تخصصینیاز

براي مشخص کردن محتوي و روش مناسب "یابیحقیقت"
. )1(آموزشی است

منجر به از , آموزانها و عالیق زباننادیده گرفتن خواسته
در نهایت عدم پیشرفت آکادمیک دست دادن انگیزه و

, دارند که مدرسینمطالعات اخیر بیان می. )14, 11(شودمی
به منظور دستیابی , طراحان دوره و نویسندگان کتب درسی

هاي زبان بایستی نیازها و خواستهمی, به اهداف آموزشی
همچنین ) 12(آموزان را بخش اصلی سیالبس قرار دهند

شود که بازخورد مناسبی که منجر به فراگیري بیان می
یله نیازسنجی از زبان ستنها به وشودبهتر زبان می

. )15(یدآآموزان به دست می

, آموزانهاي زباناولویت توجه به نیازها و خواسته
بیشتر مدنظر باشدزبانبایستی در جوامع غیر انگلیسیمی

متاسفانه اغلب تحقیقات زبان تخصصی در حوزه . )10(
سالمت در جوامعی انجام شده که انگلیسی به عنوان زبان 

"دوم کاربرد دارد و انگلیسی به عنوان زبان خارجی تقریبا
تغییر نگرش پژوهشی , بنابراین. )7(نادیده گرفته شده است

.رسددر این حرفه از ملزومات به نظر می
بیشتر , به هنگام آموزش زبان تخصصی پزشکی"عمدتا

مرتبط ساختارهايگان تخصصی و ژتوجه معطوف به وا
, اما تحقیقات بیانگر این نکته هستند که دانشجویان. باشدمی

از این رو . )7(آشنا نیستندچندانبا واژگان عمومی هم
افزایش دامنه لغات عمومی دانشجویان نیز باید درنظر 

.گرفته شود

هاي آموزشی دورهکوریکولم وارائه ي یکی از دالیل عمده
انجام ندادن پژوهش و , زبان تخصصی پزشکینامناسب

نادیده گرفتن مهارتهاي زبانی دانشجویان در ابتداي دوره 
ان براي دستیابی به پس الزمه مساعدت دانشجوی. باشدمی

درك انجام پژوهش و , یشرفتهاي آکادمیک در وحله اول
.)1(باشدنیازهاي زبانی ایشان می

زبان انگلیسی مورد استفاده در متون , به طور معمول
شامل ترمینولوژي و ساختارهاي خاص این رشته , پزشکی

و شد که پیشتر به دانشجویان آموزش داده نشده اندبامی
بنابراین بیشتر دانشجویان پزشکی به خصوص در سال 

, به عالوه. شونداول با مشکالت زبانی بسیاري مواجه می
مبنی بر روش , یهاي آموزش زبان تخصصی پزشکدوره

GMT(Grammar Translationترجمه دستور زبان 
Method)اهداف ارتباطی و کاربردي اند کهطراحی شده

به منظور برآوردن نیازها و .)1(گیرد زبان را نادیده می
هاي اموزش دوره, افزایش مهارتهاي ارتباطی دانشجویان

بایستی با در نظر گرفتن چهار مهارت می, زبان تخصصی
خوانداري و نوشتاري و همچنین با , شنیداري, اريگفت

عمومی طراحی شوند/ هدف افزایش دامنه لغات تخصصی
)16( .

ترین مهارت خوانداري اصلی, هاي اخیربر اساس یافته
ارت مورد نیاز دانشجویان پزشکی است چرا که اکثر مه

کتب درسی و مقاالت علمی این رشته به زبان انگلیسی 
نوشتاري و , مهارتهاي شنیداري. )17(شوندمنتشر می

.)18(گفتاري به ترتیب در اولویتهاي بعدي قرار دارند
با توجه به مهارتهاي مورد نیاز در آموزش پزشکی و 
همچنین فرآیندهاي شناختی که به فراگیري زبان دوم کمک 

تواند در بکارگیري می"مدل کامینز", می کنند
هاي مناسب آموزشی براي دانشجویان غیر استراتژي

دو , بر اساس این مدل. )16(باشدمر ثمرثانگلیسی زبان م
: ی دارندسحوزه اصلی در فراگیري زبان نقش اسا

BICS(Basicمهارتهاي اصلی ارتباط بین فردي
Interpersonal Communication Skills) ومهارتهاي

CALP(Cognitive Academicشناختی زبان آکادمیک
Language Proficiency))19(.

BICSشود و حین شامل مهارتهاي گفتاري و شنیداري می
CALPشود در حالیکه ارتباط با دیگران فرا گرفته می

هاي انتزاعی و پیشرفته در محیطهاي توانایی بیان ایده
برخی مطالعات بیان . )16(باشدآکادمیک و آموزشی می

استفاده دارند که عدم پیشرفت آکادمیک مربوط به عدم می
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و همکارافسون پیروزانیپزشکیآموزش زبان تخصصیفیسطح کارتقاء

1395و زمستان زییدوره سوم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها50

, با این وجود. )4(باشددر دانشجویان میCALPاز
هاي اجتماعی و وزههایی که از دانشجویان در حنیازسنجی

نشانگر اهمیت مهارتهاي گفتاري و , اقتصادي انجام شده
که این )4-2(ت از نقطه نظر ایشان بوده اسنیزنوشتاري

یعنی , ي فراگیري زباننکته لزوم در نظر گرفتن هر دو جنبه
CALP وBICSزبان هاي آموزشیرا در طراحی دوره

چرا که بدین گونه نه تنها . داردتخصصی اظهار می
بلکه نیازهاي اجتماعی , هاي آکادمیک دانشجویانخواسته

. )20(د شوناقتصادي ایشان نیز بطور همزمان برآورده می
مدرسین زبان تخصصی

افزایش دامنه , فنمهمترین نکته در خصوص مدرسین این 
لغات تخصصی و آشنایی بیشتر ایشان با ساختارهاي 

به منظور دستیابی . باشدبکاررفته در متون آکادمیک می
مدرسین زبان تخصصیمی , بهتر به اهداف آموزشی

. )1(بایستی در کارگاههاي اموزشی مرتبط شرکت نمایند 
یکی از روشهاي پیشنهادي افزایش انگیزه در دانشجویان و 

برگزاري جلسات عملی و برپایی شرایط , سهولت یادگیري
کند و خیالی است که دانشجویان را بطور مستقیم درگیر می

هاي مختلف زبان انگلیسی کمک در نتیجه به فراگیري جنبه
تحقیقات اخیر همچنین بیانگر این نکته هستند . )21(کندمی

در , که پرسشهاي مکرر و چالش برانگیز از دانشجویان
.)16(دنیادگیري بهتر مطالب نقش بسزایی دار

اي که مدرسین زبان تخصصی پزشکی از مشکالت عمده
کمبود منابع آموزشی , شوندن مواجه میآهمواره با 
ساختار دانشجویی ناهمگن از نظر سطوح . )7(مناسب است

زبانی از دیگر مشکالت مدرسین است که در نهایت مختلف 
. )22(شودمدن بازده آموزشی میآمنجر به پایین 

دانشجویانی که مهارت کافی زبانی ندارند و همچنین 
تخصصی را رویکردهاي آموزشی سنتی که مدرسین زبان

تر شدن شرایط یادگیري کنند باعث سختمحدود می
از این رو ارزیابی دقیق مهارتهاي زبانی . )23(شوند می

همچنین بررسی دقیق دانشجویان در ابتداي دوره و 
روشهاي آموزشی و منابع درسی دانشگاهی بالحتم در 
ارتقاء سطح کیفی آموزشهاي مدرسین زبان تخصصی 

.)20(د بودنکارآمد خواه
موزشی زبان تخصصی پزشکیمنابع و محتواي آ

تدریس زبان تخصصی به معتبرترین , 1960در اوایل دهه 
ترین شاخه از تدریس زبانهاي خارجی مبدل شد و با منزلت

و از آن زمان تا کنون کتابهاي درسی زیادي در این زمینه 
, اما متاسفانه اکثر این منابع آموزشی. به چاپ رسیده است

ریف شده عهاي علمی تریهفاقد مبناي پژوهشی و یا نظ
به بهتربر این اساس و به منظور دستیابی. )11(هستند
ارزیابی محتواي آموزشی الزم و ضروري , موزشیآهداف 

ه به این روش و با توجه به رسد چرا کبه نظر می
کاربرد صحیح این منابع نیز , هاي فراگیري و آموزشنظریه

.)26- 24(گردد مشخص می
سه روش مختلف ارزیابی (LITZ)لیتز بر اساس مطالعات

،بینی کنندهارزیابی پیش: منابع آموزشی وجود دارد
موثرترین . ارزیابی حین استفاده و ارزیابی پس از استفاده

باشد که عملکرد اجتماعی بینی کننده میپیش, نوع ارزیابی
ابزارهاي بررسی کتب . کندکتاب درسی را بررسی می

ACTFLنیز امروزه بر پایه استانداردهاي درسی 
(American Council on the Teaching of Foreign

Languages)با در نظر گرفتن . )11(باشندموجود می
بی شک , شرایط خاص هر محیط آموزشی و نوع ارزیابی

توان ترین محتواي آموزشی و کتب درسی را میمناسب
.براي تدریس زبان تخصصی انتخاب کرد
هاي آموزشی تنها در جوامع غیر انگلیسی زبان که کالس

هاي درسی نقش کتاب, منبع مواجهه با زبان انگلیسی هستند
و )27(کنند ی در یادگیري زبان آموزات ایفا میبسیار مهم

همین مسئله اهمیت انتخاب منبع درسی مناسب را بیش از 
اساتید و مدرسین زبان تخصصی . سازدگر میپیش جلوه
هاي آکادمیک و دانشگاهی همواره سعی در در محیط

ان دارند ولی متاسفانه برآورده کردن نیازهاي دانشجوی
هاي دانشجویان و اهداف آموزشی کتب درسی که خواسته

بنابراین به . شوندبه ندرت یافت می, بگیرددربر"را کامال
استفاده از منابع کمک آموزشی در کنار کتب درسی توصیه 

.)11(شوداکید می
ها و رویکردهاي آموزشی زبان به روز رسانی دوره

: تخصصی پزشکی
شود که چنین گزارش می, کنوناز حدود پانزده سال پیش تا

از . )15(موانع زبانی مانع جهانی شدن نظام سالمت هستند
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آنجا که اکثر دانشجویان پزشکی داراي دامنه لغات محدود 
این مشکل شامل حال , و فاقد مهارت تندخوانی هستند

ایشان شده و آنها را با چالشهاي متعددي مواجه کرده 
دانشجویان پزشکی , در مدت زمان کوتاهی. )18(است

مهارتهاي , مجبور به یادگیري تعداد زیادي واژه تخصصی
در برخی از . )18(شنیداري و نوشتاري هستند, خوانداري

دانشگاهها آموزش زبان انگلیسی نیز به دوره هاي آموزش 
ي رایجترین از جمله. )28(پزشکی اضافه شده است

مشکالت زبانی که دانشجویان پزشکی را با چالش مواجه 
ارتباط مطالب , هاتوان درك مطالب سخنرانیکند میمی

یادداشت برداري و نگارش علمی را نام برد ،کتبی و شفاهی
هاي ارتباط کالمی و حوزه, که البته پژوهشهاي اخیر

.)22(کنندضافه میاخواندن را نیز 
توانند در ارتقاء مهارتهاي زبانی هاي متعددي میاستراتژي

از جمله قرار گرفتن بیشتر . نقش داشته باشند, دانشجویان
یب دانشجویان به کسب غتر, در معرض زبان انگلیسی

هاي الزم به زبان خارجی و همچنین برپایی توانایی
شرایطی جهت برقراري ارتباط با دیگر دانشجویان به زبان 

.)7(انگلیسی
چنین موقعیتهایی را می توان با کمک فن , به گفته محققان

و یا حتی vodcastو podcastهاي نوین مانند آوري
این مطالعات همچنین . فراهم نمودهاي تحت وبتکنولوژي

بیانگر این مهم هستند که دوره هاي آموزشی اینترنتی و 
با , توان با توجه به گنجایش هر دانشگاهیمجازي را می

کنون تا, متاسفانهالبته. اندازي نموداي راهاندك بودجه
تحقیقات چندانی در حوزه تاثیرات و بازده آموزشی 

.)29(ستاینترنتی انجام نشده ا
هاي مختلف یادگیري به آموزش استفاده از روش

تواند ایشان را به افرادي مستقل و کارآمد می،دانشجویان
شامل ،روشهاي مختلف یادگیري زبان. )21(تبدیل کند
از . شناختی و اجتماعی هستند, هاي فراشناختیاستراتزي

انجا که دانشجویان بیشتر تمایل به بکارگیري مهارتهاي 
بایستی در کارگاههاي آموزشی اینمی, شناختی دارند

ها حوزه شرکت کنند تا بتوانند از ترکیب این استراتژي
یادگیري خویش را تواناییه نمایند و در نهایت استفاد

.)19(افزایش دهند 
ابزار , الزم به یادآوري است که ایجاد انگیزه, در نهایت

اساسی یادگیري است و بخصوص از مراحل بسیار مهم و 
. )4, 3(رودبشمار میآموزي زبانابتدایی در حوزه

, (multifactorial)هاي اموزشی چند عاملی برگزاري دوره
تواند دسترسی دانشجویان را به به زبان انگلیسی می

و البته )3(هاي علوم پزشکی به همراه داشته باشد نوآوري
یابد که تاثیر بسزایی انگیزه اینتگراتیو ایشان نیز افزایش می

. )19(در یادگیري زبان دوم دارد 
با در نظر گرفتن چالشها و مشکالتی که در رابطه با 

د و همچنین آموزش زبان تخصصی پزشکی وجود دار
رسد که چنین بنظر می, اهداف و رویکردهاي اموزشی

بایستی در فواصل زمانی معین هاي کنونی میدوره
.رسانی شوندبازنگري و بروز

گیري نتیجه
, مدرسین زبان تخصصی, د شدهبا توجه به نکات یا

آموزشی امورکنندگان کتب درسی و متصدیانتدوین
گزار در آموزش زبان ل تاثیرتوانند با توجه به عواممی

بازبینی , تخصصی پزشکی از جمله غلبه بر موانع زبانی
هاي فوق برنامه برگزاري دوره, هاي آموزشیدوره

انتخاب منابع , آموزشی براي دانشجویان و مدرسین
آموزشی مناسب پس از ارزیابی دقیق و مهمتر از همه 

هاي جیایجاد تغییرات محیط آموزشی با توجه به نیازسن
آموزش و یادگیري را کیفیت, انجام شده از دانشجویان

.دهندارتقا
ستردگی بحث پیرامون گبا توجه به الزم به ذکر است که 

زبان تخصصی پزشکی بنظر میرسد نکات بسیار مهمی نیز 
وجود داشته باشد که میتواند با انجام تحقیق در منابع و 

این امر تحقق هاي مذکور نظر خواهی از مدرسین رشته
.یافته و با تفصیل بهتر ارایه شود
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Review Article

Abstract
Introduction: In the present global village where English is the lingua franca, learning English has
become a must to meet the communicative needs. English language not only serves as a medium for
communication, but also as one to present knowledge and scientific information. The demand is even more
highlighted in specific fields such as medical profession and education where English is the dominant
language. Recent studies suggest that most of the EFL medical students’ academic non achievements
which eventually lead to their career challenges, originate from lack of English language proficiency. Due
to such language barriers students’ abilities might be even doubted which leads to their dis appointment. In
this regard, this study aimed to summarize and recommend the influencing factors which could promote the
quality of learning and teaching English for medical purposes.

Methods: This was a review article which investigated the previous works in this regard. The key words
which were searched in the data bases of Pubmed, Scopus, Google Scholar, Science direct, SID and
Magiran were language barriers, English as a foreign language, English for medical purposes and medical
education. After inclusion of full papers and exclusion of abstracts and letters to editors from the 60 related
papers that were published during the last ten years, 47 remained which were studied carefully and 29 were
cited.

Results: The findings of this study indicate that there are numerous facts which would directly or indirectly
influence medical English learning and teaching. Some are overcoming language barriers, reviewing
medical English curricula, providing extracurricular programs to enhance both the teachers’ and students’
medical English proficiency, choosing optimal teaching materials, and modifying medical education
context based on the assessed needs of students.

Conclusion: Based on the findings, it is concluded that teachers, textbook developers and educational
authorities could improve the quality of learning and teaching by considering the influencing factors of
medical English learning and teaching.

Key words: Language Barriers, English as a Foreign Language, English for Medical Purposes, Medical
Education.
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