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 ملخص البحث:

مكفوفين ية )اليسعى العالم بكل منظماتة وهيئاته وحكوماتة وباحثية بالنهوض بالخدمات المقدمة لذوي األعاقة البصر

البحث التطوير وارزة وفوفين بإختراع لغة برايل البوضعاف البصر(، ومنذ ان بدأ العالم الفرنسي برايل بإنارة العالم للمك

عاقة هو عام ذوي ااإل 2018مستمر من أجل ضمان حياة أفضل لهم، وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 

مي حقوقهم وكان بمثابة طوق نجاه يحمل الكثير من المكتسبات والحقوق التي تح   2018لسنة  10وأصدر قانون رقم 

رتبطة م مستقبل مشرق وتضعهم على قائمة أولويات الدولة، ويضمن القانون إجراء وتعزيز البحوث الموتضمن له

 وعدم تعرضهم بمجاالت حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة المفعلة لقدراتهم، وتوفير البيئة اآلمنة لألشخاص ذوى اإلعاقة،

 . لالستغالل االقتصادى او التجارى أو التأثير على أى حق من حقوقهم

ي حقهم قة عامة فاإلعا من هنا وتلبية للضمير اإلنساني والقوانين الربانية والوصاية النبوية والقوانين البشرية تجاه ذوي

مع في ية، يجلحياة أفضل وتذليل المعوقات امامهم نبعت فكرة البحث في تصميم مقياس لفئات العمالت الورقية المصر

 لعمرية منعية واتكلفة الزهيدة وامكانية استخدامة لدى مختلف الطبقات اإلجتماتصميمة البساطة وسهولة االستخدام وال

نيهات خمسة جوذوي اإلعاقة البصرية. والبحث يحل مشكلة التعرف على فئات العمالت الورقية المصرية فئة واحد جنية 

صر معة في اس االول من نووعشرة جنيهات وعشرون جنيهاً وخمسون جنيهاً ومائة جنية ومائتا جنية ويعد هذا المقي

اييس فئات عمالت ورقية متغيرة الطول والعرض حيث أنه مقياس مدمج مختلف عن المق 7والذي يتميزبقياس عدد 

ني عمالت ورقية ذات عرض متغير وطول ثابت ممثلة في الجنية االسترلي 4السابقة التي كانت مخصصة لقياس 

 ير.ة للدوالر النيوزيالندي ذات العرض الثابت والطول المتغعمالت ورقي 5أوالمقياس المخصص لقياس فئات 

ات تطبيق من نتائج البحث أن تجاوز تصميم هذا المقياس كل الصعوبات التي كانت تواجه ذوي اإلعاقة البصرية مع

ديثة وفئة حيقات الهواتف المحمولة الذكية للتعرف على فئات العمالت الورقية والتي تتطلب هاتف ذكي غالي الثمن وتطب

دي الغرض ية لتؤعمريه معينة قابلة للتعمل مع التكنولوجيا الحديثة باالضافة الى حالة الجهاز وعمر وصالحية البطار

 المطلوب من التطبيق.

و من لم رايل اوالجدير بالذكر ان مقياس العمالت المصرية غطى جميع فئات ذوي االعاقة البصرية سواء من تعلم لغة ب

ل زة مما سهل البارادمجت ارقام فئات العمالت باللغة العربية بارزة جنباً الى جنب مع االرقام بلغة براييتعلمها حيث 

 التعرف على ارقام فئات العمالت الورقية لجميع فئات ذوي االعاقة البصرية.
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سنة(  58لى إ 14)فرد من ذوي اإلعاقة البصرية تتراوح اعمارهم ما بين  30وبتجربة المقياس على مجموعة مكونة من 

غة م يتعلم لكية ولمنهم من يستخدم تطبيقات الهواتف الذكية ومنهم من يجيد لغة برايل ومنهم من ال يستخدم الهواتف الذ

 % . 85برايل فكانت النتيجة اإلجمالية مرضية لصالح استخدام مقياس العمالت الورقية المصرية بنسبة 

عاقة وي االالجهاز على البنوك العاملة في مصر لتوزيعة على العمالء ذ يوصي البحث البنك المركزي المصري بتعيم

حماية ذو ميتة لالبصرية لمساعدتهم في التعرف على فئات العمالت الورقية المصرية ونشر التوعية بكيفة استخدامة واه

 ان.سهولة وامومية بحياتهم الياالعاقة البصرية وتسهيل عملية تداول العمالت الورقية فيما بينهم وبين االخرين لممارسة 

 قياس جهاز فوفين،للمك النقدية األوراق ميزات النقدية، األوراق مقاييس البنكنوت، أوراق تصميم :المفتاحية الكلمات

 .البصرية لعاقةا ذوي حقوق قانون البصرية، اإلعاقة المكفوفين، العملة، ميزات البصر، ضعاف مجتمع النقدية، األوراق




