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 الملخص:

تعتبر المساحات الخارجية عناصر مهمة في المدن ألنها توفر مساحة لألنشطة التي تعزز الحياة والحيوية في المدينة . تعتبر 

المساحات الخارجية الحضرية عناصر مهمة في الحرم الجامعي أيضا ؛ مما يجعل الراحة الحرارية في هذه المساحات مهمة 

للغاية لتحقيقها. تختلف احتياجات المستخدمين للوصول إلى الراحة الحرارية في المساحات الخارجية وفقًا للجنس واألعمار 

 .وعوامل أخرى. تدرس الورقة نهج المستخدمين في البيئة الحرارية في المساحات الخارجية في حرم الجامعات

لحرم الجامعي ؛ مما يجعل الراحة الحرارية في هذه المساحات مهمة تعتبر المساحات الخارجية الحضرية عناصر مهمة في ا

للغاية لتحقيقها. يعد المناخ المصغر مشکلة مهمة تؤثر على جودة الفراغات الخارجية المفتوحة. تتميز المساحات الخارجية 

ة. کما تختلف احتياجات بخصائص مناخية غنية جدًا تؤثر على الراحة الحرارية للمستخدمين وإدراکهم للراحة الحراري

المستخدمين للوصول إلى الراحة الحرارية في المساحات الخارجية وفقًا للجنس واألعمار وعوامل أخرى. يدرس هذا البحث 

 .ادراک المستخدمين للبيئة الحرارية في المساحات الخارجية في حرم الجامعات

ة البريطانية في مصر حيث أجريت القياسات والمسح. کان تم اختيار دراسة الحالة ، عشر مناطق مختلفة في حرم الجامع

الغرض من ذلک هو قياس مستوى إدراک المستخدمين وتفضيلهم للبيئة الحرارية المحيطة. کانت األجهزة المستخدمة للقياسات 

تم  .CM6B Pyranometerو  Globeهي مقياس شدة الرياح ، ومقياس الرطوبة ، ومقياس الحرارة ، وميزان الحرارة 

والتي تم تحديدها من  (PETجمع البيانات من القياسات من أجل تحديد درجة الحرارة المعادلة من الناحية الفسيولوجية )

کانوا حساسين  BUEأظهرت النتائج أن المستجيبين في حرم  .PETو  (TSVخالل تحليل العالقة بين اإلحساس الحراري )

، يعني أن األحاسيس الحرارية تغيرت وحدة  PETدرجة مئوية من مادة  3.9يرجع ذلک إلى أن کل  .PETلالختالفات في 

 ، القاهرة ، مصر. BUEواحدة في حرم 
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