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  على   العثور  أو  الختيار  (Facility Location Problems)  المنشأة   موقع  مشاكل  تُستخدم       
  يخدم   الذي  المناسب   الموقع  تحديد   خالل  من  الخدمات   ومراكز  التوزيع  ومراكز  والمستشفيات   المستودعات 

  جميع   المنشأة،  سعة  ،الموقع  مثل  بالمنشأة  المرتبطة  المحتملة  اإلدخال  معلمات   جميع  ويلبي  األفراد   طلب 
  لة المشك  هذه أرست.  الوقت   بمرور  وثابتة  معروفة  أخرى  علمات مو  الثابتة،  والتكلفة   النقل  مثل  التكاليف
  ]. ١[ والديناميكية  العشوائية ;القوية  المناسبة للنماذج األرضية

تكونوبسهولة    إليها  الوصول  يمكن  ال  الضواحي  في  االبتدائية  المدارس  أن  الجميع  يدرك          مواقعها   قد 
  . العامة   للصحة  ناشئ  تركيز  وهو  المشي،  إمكانية   أمام  م حاس  عائق  هو  المدرسة  موقع   أن  الواضح   من.  سيئة

. االبتدائية  المدرسة  إلى  الوصول  إمكانية  عدم  وعواقب   أسباب   الستكشاف  إرشادية  أسئلة  ثالثة  طرح  هنا  يتم
  المحدد  الدليل  هو  ما  ثانيًا،  الضواحي؟  في  االبتدائية  المدارس  مواقع  وتصميم  اختيار  على  يؤثر  الذي  ما  أوالً،
 المدارس   المشكلة؟  لمعالجة  اتخاذها  يمكن  التي  اإلجراءات   هي  ما  ثالثًا،  الوصول؟  إمكانية  عدم  يثبت   الذي

  الضواحي   مناطق  هذه المحافظة تمتلك الكثير من   ألن  ةالمقال  هذه  موضوع  يمحافظة السماوة ه   في  الموجودة
 . المنخفضة بالكثافة  اإلسكان أنماط  تتميز حيث  ،الزراعية

 التسجيل   أن  يعني  وهذا.  فيها   الدراسة  في  يرغبون  التي  المدارس  اختيار  في  الحرية  لعراقيينا  للطالب        
  االستيعابية   الطاقة  تجاوز  تم  إذا   إال  الطالب   تسجيل  رفض   يتم  ال.  موقعهم  في  محدد  هو  كما  إلزاميا  ليس

  نسبة معينة   حاليا   .ينالماضي   العقدين  ضعف  حوالي  العراق  في  الطالب   عدد   بلغ  األخيرة،  اآلونة  في.  للمدرسة
العراقية  والثانوية  االبتدائية  المدارس  أطفال  من المحافظات  بعض    المدرسة،  إلى  المشي  على  قادرون  ،في 

 مرافق   إلنشاء  جديدة  استراتيجية  وضع  الحكومة  على  يجب   السكان،  عدد   زيادة  مع.  المدرسة  موقع  إلى  بالنظر
بنائها بين  ب المدارس  المستشفيات, االسواق, والمدارس. أغل  مثل  جديدة الوقت    ١٩٨٠-١٩٧٠تم  ومن ذلك 

ً   اآلن  .حل مشكلة اكتظاظ الطلبةوضع ستراتيجية حقيقية لالحكومة ال تستطيع  و   وزارة   توجيهات   مع   وتماشيا
 تبنت   ,٢٠٢٠- ٢٠١٨  المثنى  لمحافظة  المحلية  التنمية  واستراتيجية  والمحلية  اإلقليمية  التنمية  ودائرة  التخطيط

 هذا .  المدينة  في  الجديدة  للمدارس  المواقع  أنسب   تحديد   لغرض   واآلليات   المعايير  تطوير  المثنى  طتخطي  مديرية
  من   المسافة  وكذلك.  الحالية  المدارس  ومواقع  العمرية  والفئات   السكان  عن  البيانات   جميع  دراسة  خالل  من

 وبأموال  ،أكثر وخدمة كفاءة، أكثر بشكل بعملها القيام  الجديدة للمدارس يمكن لذلك. األخرى والخدمات  الطرق
  هذا   من  الهدف.  حسب األولوية  المصنفة  المقترحة  المدارس  من  مخرجاته  صياغة  النشاط  هذا  سيتضمن.  أقل

  المدرسية   المباني  وتوزيع  وفعالة  واقعية  معايير  واعتماد   المدرسية  للمواقع  العشوائي  االختيار  تقليل  هو  العمل
  للمدرسة المخصصة    األموال  من  واالستفادة  المطلوبة،  المناطق  معظمو  المواقع  في  عادلة  بطريقة  الجديدة
  . المدينة مواطني كل إلى التعليمية الخدمات  وتقديم التعليم نشروكذلك   ومسؤولية بكفاءة
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  والمستشفيات   االسواق  مثل  األخرى  المنشات   موقع  مشاكل  مع  بالتوازي  المدرسة  موقع  نماذج  تحسين  تم      
  الحضري   واالقتصاد   الرياضي  التحسين طريقة    :  بطريقتين  النماذج  تطوير  تم.  ذلك  إلى   وما  الوقود   ومحطات 

  والمسافة   بالوقت   يتعلق  فيما   فعالة  مواقع  على  للعثور  التحسين  نماذج  تصميم  تم.  الرياضية  البرمجة  طريقةأو
ادراج  .ذلك  إلى  وما  والتكلفة يتم  النموذج.  المتاحة  والموارد   الوقت   مثل  القيود   من  العديد   لهذا    أختيار   الى 
  والمهندسين   المدارس  مديري  من  خاصة  ومجهودات   مهارات   إلى  تحتاج  وتعليمية  فنية  مشكلة  هو  الموقع

].  ٢[  وخبراتهم  ورؤاهم  جهودهم  على  الناجح  الموقع  اختيار  يعتمد .  الخاصين  والمستشارين  والمعماريين
  التخطيط   فريق  يأخذ   أن  يجب .  الشامل  التربوي  التخطيط  عملية  من  يتجزأ  ال  جزء  هو  المدارس  مواقع  اختيار

  وتصميم   األماكن،  وتطوير  المدينة،  تخطيط  مثل  المدرسة  بمشكالت   المتعلقة  المختلفة  المتغيرات   االعتبار  في
  . واستخدامها  المباني تصميم في األخيرة بالتطورات   دراية على المخططون يكون أن يجب . المدرسة

  مجموعة   وجدت .  القرار  وصناع   للمخططين  مهمة  أدوات   المدارس  مثل  العامة  للمرافق  الموقع  نماذج  تعد       
  قبل   من   المقدمة  الطلبات   جميع  تكون  أن  على  النماذج  هذه  تنص   عام،  بشكل   .كثيرة  نماذج  الباحثين  من  كبيرة
  لكل   مقبولة  نقل  ميزانية  ضمن   تبدأ  المدرسة  أن  أو.  طالب   لكل  نقل  تكلفة  باقل  مقبولة   معينة  لمدرسة  الطلبة
 بناء   الضروري  من  النمو،  سريعة  المدن  في.  العقبات   تزايد   مع  العامة  الخدمة  فوائد   تقل  حيث .  طلب   وحدة

  على   كالمدارس  المرافق  وإغالق   فتح  قضايا  وتعتمد   الخدمة.   على  المتزايد   الطلب   لتلبية  إضافية   عامة  مرافق
 تكاليف   لتقليل  القصوى،  التغطية   موقع  بمسألة  يتعلق  فيما.  واإلعداد   التشغيل  ميزانية  على  المتوقع  الطلب   تلبية

  للمدارس. اإلغالق  متطلبات  تتضمنللتقليص سوف  خطة تقديم التشغيل،

  على تصاغ    المدرسي  النقل  عملية. رياضيا  الموقع  تحسين  استخدام  يتم  ما  عادة  مدرسة،  نقل  خطة  تطويرل      
 من   مجموعة  على  لإلبقاء  حل  أفضل  يعطي  لمشكلةا  هذه  حل.  قيود   وجود   مع  الموقع  بتطوير  تتعلق  مشكلة  أنها

  التعليم   في].  ٣[  المدرسة  حجم  إلى  باإلضافة  أمور  عدة  دراسة  يجب   مدرسة،  إلى  لالنتقال.  مفتوحة  المدارس
  المسافة   تكون  أن  يجب   ،  لذلك].  4[  الطالب   لسالمة  جدًا  مهًما  المدارس  إلى  الوصول  يعد   والثانوي،  االبتدائي

  من   بدالً   الدراجات   ركوب   أو  المشي  من  يتمكنوا  حتى  يكفي  بما   قصيرة  الطالب   قامةإ  ومحل  المدرسة  بين
  أو   موضوعية   كدالة  ودمجها  الظروف  تحديد   إلى  المدارس  لمواقع  مشكلة  تصميم   يحتاج.  الحافالت   ركوب 

و    القيود   جميع  أهمية  قياس   فإن  ذلك،  ومع.  د وقي   في .  للغاية  صعب   أمر  وكمية  موضوعية  بطريقةبهدف 
  ]. 3[  القيود  من مجموعة مع واحدة هدف كدالة كتابتها المستحيل ، منبيق العمليالتط

واستحداث   لتطوير  استخداًما  واألكثر  فعالية  الطرق  أكثر  من  واحدة  المواقع  تحديد   نماذج  تعتبر       ايجاد 
  أربعة   تحتوي  ةالكالسيكي  النماذج   ,النماذج  من  مجموعة  تصميم  تم  الماضية،  العقود   مدى  على.  العامة  المرافق

  مجموعة   تغطية  مشكلة  ،  p-center  مشكلة  ،  p-median  مشكلة  القصوى،  التغطية   موقع  مشكلة:  أنواع 
  المسافة(  السفر  تكلفة  متوسط  أو  إجمالي  تقليل  هو  وهدفه    الوسيط  النموذج  هو  شيوًعا  األكثر  النموذج  .الموقع

  ]. 7 ,6 ,5[ المرافق إلى السكنية المناطق من) والوقت 
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 المنشأة موقع مشكلة اغةصي

أقترا.  للمدرسة  المجاني  باالختيار  يسمح  مما  المدارس   مواقع  دارة إل       تم    منفصل   موقع  نموذج  حلقد 
 الطالب   بين   المسافات   تقليل  هو   الهدف.  حقيقية  عينة  على  يعتمد   إلزامي  اختيار  دون   المدرسة  شبكة  لتخطيط

 اقتراح  تمحيث  .  السعة  وقيود   المدرسة  لشبكة  المتاحة  يزانيةالم  مثل  الشروط  من  العديد   مراعاة  مع  ومدارسهم
 والمواقع   المدارس  بيانات   هي   بياناتنا  .مناسب   رياضيوكتابة نموذج    المشكلة  لهذه  صحيح  عدد   برمجة  نموذج

  الخدمات   ومواقع  والطرق  المحافظات   وتوزيع  العمرية  والفئات   بالقرى  والسكان  والمواقع   الطالب   وبيانات 
  يقترح و    النموذج   لبناء  المستخدمة  والمعلمات   والمجموعات   القرار  متغيرات   تمثيل  تمي   .راضياأل  ودراسة
 يحدد   الذي  الرئيسي   األمر  ليكون   التحسين  تصميم  يدرس.  النموذج  لحل  Matlab  مثل  التحسين  برنامج

 القيود   مراعاة  مع)  بناؤها  سيتم  التي  المدارس   عدد (  المسافات   لتقليل  المدرسة   موقع   لشبكة  األمثل  النموذج
  من   األدنى  والحد   المدارس،  وعدد   الموقع  على  يعثر  حيث   للخدمة  القابل  والغرض   التكلفة  على  المفروضة

 .ومدرستهم الطالب  بين المسافة

 ووحدات   للمدارس  اإلجمالية  التكلفة  للمدارس،  القصوى  السعة  النظام،  متطلبات :  هي   النموذج  مدخالت 
  وسعة   منطقة،  كل  في  المدارس  عدد   :هي   المخرجات .  الصيانة  تكاليف  إلى  باإلضافة  ،االضافية  الفصول

 التصميم   يفي  أن  يجب .  مدارسهم  وبين  بينها  للمسافة  األدنى  والحد   مدرسة،  كل  في   الطالب  وعدد   المدارس،
  للوفاء   الحالية   القيمة  صافي  على  تعتمد   التي  التكلفة  وقيود   الطلب،  تغطية  من)  المضمون(  للتحقق  السعة  بحدود 

. ألختبار فعالية طريقة الحل المقترحة سيتم تطبيقها على عينات  المدينة  في  الطالب   وعدد   المحددة،  لميزانيةبا
المدارس   موقع  مشكلة  حل  نتائج  اخيرا,  حديثا.  السماوة  مدينة  في  المتقرحة  المدارس  مواقع  من  حقيقية 

  . المقترحة في هذا المقال سيتم نشرها في احد المجالت قريبا
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