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فاعلية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات التفكير البصري والرغبة في التعلم لدى عينة من 
 تالميذ المرحلة اإلعدادية الدارسين على نظام أبنائنا في الخارج

The Effectiveness of Infographic Technology Use in the Development of Cognitive Achievement, 
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 ملخص
استهدف البحث احلإىل الكشف عن أثر استخدام تقنية 

ي اإلنفوجرافيك يف تنمية التحصيل ادلعريف ومهارات التفكري البصر 
والرغبة يف التعلم لدى عينة من تالميذ ادلرحلة اإلعدادية الدارسني 
على نظام أبنائنا يف اخلارج، ولتحقيق أىداف البحث احلإىل قام 
الباحث بتصميم رلموعة من تصميمات اإلنفوجرافيك التعليمي 
ومعرفة أثره على كل من التحصيل ادلعريف، ومهارات التفكري 

علم، مت تطبيق ادلعاجلة التجريبية على عينة البصري، والرغبة يف الت
من تالميذ الصف األول اإلعدادي الدارسني على نظام أبنائنا يف 
اخلارج مبجموعة الرواد فيوتشرز مبكة ادلكرمة، مستخدما يف ذلك 
ادلنهج شبو التجرييب يف زلاول للتوصل إىل فاعلية تقنية 

صل البحث إىل أن اإلنفوجرافيك يف ادلتغريات التابعة للبحث، تو 
تقنية اإلنفوجرافيك ذلا تأثري فعال ودال على كل من: "التحصيل 

 ادلعريف، التفكري البصري، والرغبة يف التعلم"
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Abstract 

The current research aimed at detecting the 

impact of the use of Infographic 

technology in the development of cognitive 

achievement, visual thinking skills and the 

desire to learn in a sample of students at 

the preparatory stage in our sons’ abroad 

system. To achieve the objectives of the 

research, the researcher designed a set of 

educational infographics to know its 

impact on cognitive achievement, visual 

thinking skills, and the desire to learn. The 

experiment was applied on a sample of 

seventh-grade students from our sons’ 

abroad system in Makkah. It was done 

using the semi-empirical approach to know 

the infographic technology effectiveness 

on the research variables. The paper 

concluded that, the technology Infographic 

have an effective impact with statistical 

significance on all three variables 

"cognitive achievement, visual thinking, 

and the desire to learn" 
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