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The Effectiveness of Using Smart Phones as a Supplementary Tool on English 

Vocabulary Learning for Yemeni EFL Undergraduates 

Abstract 
 

Motivated by the predominance of smart phones in our lives and the strengthened 

connection between EFL learners and these hand-held devices, this experimental study 

investigated the effectiveness of smart phone messages as a supplementary tool on 

vocabulary learning for thirty-three Yemeni EFL first year undergraduates. Results from 

the post test showed that the experimental group outperformed the control group, but, 

statistically, there was no significant difference between the mean scores of the two groups 

indicating that the traditional way of vocabulary teaching and the way of supporting it by 

smart phone messages were similarly effective. Results of the delayed post test were also 

in the same vein assuring that there was no statistically significant difference in vocabulary 

retention between these two ways of teaching. The post-questionnaire showed the highly 

positive attitude that the Yemeni EFL learners have toward the use of smart phones in their 

learning. 
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Introduction 

It is a fact that vocabulary learning is vitally essential to language acquisition, 

whether the language is first, second, or foreign, and though teaching has not given the 

vocabulary its deserved priority, the practice of learning and teaching the second language 

has recently emphasized the role of vocabulary learning. For this reason, specialists now 

urge that both teachers and learners do need a systematic and principled approach to 

vocabulary learning (DeCarrico, 2001, p.285). 

From our experience and point of view, insufficient vocabulary is a major setback 

that prevents language learners from successful communication whether they are reading, 

listening, speaking, or writing. In other words, it would be difficult, or even impossible, for 

language learners to comprehend the language input if they did not understand the 

vocabulary that they read or listen to. Similarly, the production of language would be 

paralyzed if speakers or writers did not have vocabulary that best describe what they really 

wanted to say or write. However, and in spite of this assertion that teachers should 

necessarily assist learners to take care of their own vocabulary learning, Nation (2003) 

maintained that focusing chiefly on vocabulary is not recommended, because it could 

overwhelm the other components of the target language, (p.134).  
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 فعالية استخدام الهاتف الذكي كأداة مساعدة لتعلم مفردات اللغة اإلنجليزية

 لدى طلبة المستوى األول الجامعي اليمنيين
 الملخص:
إلجنليزية وىذه ز الرابط بني متعلمي اللغة اي، وإىل تعز ىيمنة اهلواتف الذكية على حياتناإىل  ااستنادً  
، استقصت ىذه الدراسة فعالية استخدام اهلاتف الذكي كأداة مساعدة لتعلم مفردات اللغة احملمولةاألجهزة 

 –اإلجنليزية لدى متعلمي اللغة اإلجنليزية اليمنيني يف املستوى األول من قسم اللغة اإلجنليزية بكلية الرتبية 
 جامعة عدن. شبوة،

وشارك فيها  ،م2012/2013من العام اجلامعي  ولأجريت ىذه الدراسة التجريبية خالل الفصل األ 
وأخرى جتريبية  ،وطالبة( اطالبً  11لى جمموعتني4 جمموعة ضابطة )عمت تقسيمهم  ،وطالبة اثالثة وثالثون طالبً 

وذلك بغرض قياس مدى معرفة  ؛ختبار قبليالراسة ، خضع أفراد اجملموعتني يف بداية الد ا وطالبة(طالبً  11)
واملأخوذة من قائمة املفردات األكادميية  ،فردات الممان وأربعني املستهدفة يف الدراسةىؤالء الطلبة بامل

(AWLعلى مدى مثانية أسابيع .)القراءة املسمى )يف عمق  ، مت تدريس كلتا اجملوعتني املنهج املخصص ملادة
     داخل فصل دراسي واحد.  ،ااملستوى التمهيدي( معً  -املفردات األكادميية يف السياق  4 قائمةالقراءة

وذلك عن طريق  ،وا معلومات إضافية عن املفردات املستهدفةوكان أفراد اجملموعة التجريبية فقط ىم من تلق  
، 4 تعريفات كاملة  للمفردات املستهدفة اما يليا أو كاًل لذكية. ومشلت تلك املعلومات بعضً رسائل ىواتفهم ا

 فية عنها يف سياقات خمتلفة.، وأمملة إضادادىا، أضمرادفاهتا
هبدف قياس مستوى التطور  ؛ختبار بعديالخضع املشاركون من اجملموعتني  بعد انتهاء فرتة التجربة 

ختبار بعد أسبوعني من االختبار البعدي، خضع ىؤالء املشاركون كذلك الو معرفتهم للمفردات املستهدفة.  يف
استبقاء املفردات املستهدفة. كما قام املشاركون يف اجملموعة  بعدي متأخر بغرض مقارنة قدرة اجملموعتني على

 التجربة. عنهم ئاستطالع آراإىل ىدف  ،التجريبية بتعبئة استبيان بعدي
، ولكن على أقراهنم يف اجملموعة الضابطةق أفراد اجملموعة التجريبية أظهرت نتائج االختبار البعدي تفو   

ري طريقة اما يشري إىل تشابو تأث ،ذا داللة إحصائية بني معدل درجات اجملموعتني ار فرقً ظه  ىذا التفوق مل ي  
أظهرت نتائج االختبار و ردات مبساعدة رسائل اهلاتف الذكي. وطريقة تدريس املف اتدريس املفردات تقليديً 

اما  ،اجملموعتنيمل يكن ىناك فرق ذو داللة إحصائية بني معدل درجات  ؛ إذالشيء نفسو أيًضا البعدي املتأخر
يقود إىل القول بعدم وجود فرق بني الطريقتني فيما يتعلق باستبقاء املتعلمني للمفردات. أما نتائج االستبيان 

اه متعلمو اللغة اإلجنليزية اليمنيون جتاه استخدام اهلاتف فقد أشارت إىل املوقف اإلجيايب القوي الذي يتبن  
اليت قد يستفاد منها يف مشاريع حبمية  ،إىل بعض التوصيات واملقرتحاتالذكي يف التعلم. كما خلصت الدراسة 

 مستقبلية ذات صلة.
 


