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 مقدمه  .1

دا یپ شیبازارها گرا یل بازارها فراتر گذاشته و به سمت طراحیه و تحلیراً اقتصاددانان پا را از تجزیاخ
آن شدند تا نقش ها بر يه بازیپردازان حوزه نظرهینظر بویژه، اقتصاددانان و 1990در دهه . اندکرده

از آن  يارمجموعهیعنوان زها که به2بازار یطراح بویژهو  1زمیمکان یدر طراح یمهم و قابل توجه
 فا کنند. یشناخته شده، ا

ا بتوانند بازاره اینکه يبرا یاند. ولشده یعرضه و تقاضا تلق محل برخورد، بازارها فقط یطور سنتبه
دار را به طرف خود جلب کنند، یفروشنده و خر یکافد بتوانند تعداد یدرست عمل کنند، با

 يابر یکاف يهاجاد فرصتیو با اآشکار سازند حات خود را یآن دارند که ترج کنندگان را برشرکت
 دهکننده و تقاضاکنناز تعدّد عرضه یازدحام ناش، بتوانند بر آنهاثبت  يع برایسر يهاانتخاب و روش

از  يازهیشود که آمیبازار واقع م یبه نام طراح ياطه رشتهیدر حن مشکالت یز غلبه کنند. حل این
  است. 3یو اقتصاد تجرب هايه بازینظر

 ،انیم پرداخت و در پاین حوزه خواهیات مطرح در ایاز ادب يان مختصریبه ب ،ن مقالهیدر ا
 م.یدهیران ارائه میا یکار پزشک يرویبازار ن يرا برا یشنهاداتیپ

 

 بازار یطراح .2

ه را ک آنچهرا حل کرده است و  يبازار، مسائل مهمِ کاربرد یاد طراحیسال گذشته، شاخه نوبن 15در 
م را کامالً روشن یدانیرا که هنوز در مورد نحوه عملکرد بازارها نم آنچهم و یدانیما در مورد بازارها م

 یده را به اندازه کافیچیپ ياخواهد بود که بازاره ین حوزه زمانیدر ا يادیساخته است. چالش بن
اشته را د آنها يبازساز یین بازارها، توانایم که با شکست ایبرس یین حد از توانایم و به ایدرك کن

در مواقع  4يبازارشبه يهازمینکه به مکانیا ایم و یکن یطراح آنها يرا برا يدیجد يم و بازارهایباش
 .)Roth, 2010( میلزوم متوسل شو

اد اقتص یمهندس"قات است که یرو به رشد از تحق يانهیمتعلق به زم یاصطالح "بازار یطراح"
 شود. یده مینام 5"خرد

رح توان مطین حوزه میاست که در ا ین سؤالیتريادین سؤال، بنی، ا"کنند؟یبازارها چگونه کار م"
و  یدر مورد عناصر اصل یکاالها، اقتصاددانان، شناخت کامل یرقابت يف بازارهایل و توصیکرد. در تحل

                                                                                                                   
1. Mechanism Design 

2. Market Design 

3. Experimental Economy 

4. Market- Like 

5. Microeconomic Engineering 
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ها انجام ن حوزهیاست که در ا يادیل مطالعات زین شناخت جامع به دلیدهنده بازار دارند و الیتشک
آنچه را که  يکند، عوامل اقتصادیعمل م یبه آرام 1متیل قین و تعدییتع فرایند یگرفته است. وقت

ن یتر از ادهیچیاز بازارها پ ياریکنند، انتخاب خواهند کرد. اما بسیکه مشاهده م یمتیخواهند در قیم
 -میان آن هستخواهبه انتخاب آنچه  یما به آسان ،ن نوع از بازارهایدر ا هستند. يقانون ساده اقتصاد

توان یم شتریح بیتوض يم بود. براینخواهقادر  -میمت آن را هم داشته باشیپرداخت ق ییاگر توانا یحت
پرداخت  ییوستن دو عنصر خواستن و توانستن (خواستن کاال و توانایپ ،معمول يگفت که اگر در بازارها

دار یما را به عنوان خر ،ن دو عنصریصرف حضور ا ،گونه از بازارهانیدر ا .دهدیمت آن) تقاضا را شکل میق
 م آورد.یخواه ییهامثالن بحث، یروشن شدن ا يبرا ،نخواهد کرد. در ادامه یمعرف

ن حوزه از بازارها وجود یدر ا ییهانام برد که مثال 2"یقیتطب يبازارها"توان از یم ،مثال به عنوان
ه یش شهریان، اقدام به افزایاز متقاض یمیل عظیان خینش از میگز يبراکه ها ل دانشگاهدارد، مث

عرضه  يبرابر ،بین ترتیفراهم کنند و بد مت، موجبات کاهش تقاضا رایش قینخواهند کرد تا با افزا
عادل ن تیا يدر برقرار یمت، سعیزم قیر از مکانیبه غ یطیجاد شرایو تقاضا حاصل شود، بلکه با ا

طور  را به انیتوانند دانشجویها نمدانشگاه ،طین شرایخواهند داشت. البته الزم به ذکر است که در ا
 یمتفاوت يهادانش، به دانشگاه یان هم به عنوان متقاضیوکه دانشجکامالً آزاد انتخاب کنند، چرا

ق یبتط فرایندصادق است که در  ییهان مطالب در مورد دانشگاهیکنند. ایارسال مپذیرش درخواست 
 ق دارند. ین طرینش دانشجو از ایدر گز یو سع شرکت،

خواننده متبادر ن مطلب به ذهن ید ایرسد که شایبه نظر م ين نکته از آن جهت ضروریذکر ا
ش یشوند، اقدام به افزایمواجه م یاز متقاض یعیکه با حجم وس یها هنگاماز دانشگاه یشود که برخ

م و مد نظر ماست، دانشگاه حاضر یکنیصحبت م آنهاکه ما از  ییهاکنند. اما در دانشگاهیه میشهر
 یست بدهد و به دنبال راهند را از دکه مدنظر يان بااستعدادیجوه، دانشیش شهریست با افزاین
است  طین شراینشود. در ا ان خودیل متقاضیتعد يمت برایگردد تا مجبور به استفاده صرف از قیم

 ،هم و نام در دانشگاه مورد نظر،بتل به ثیاگر بخواهد و بتواند (هم تما یحت یم متقاضیگوییمکه 
ازار او در ب يقادر به ورود به دانشگاه نخواهد بود و تقاضا ،ه آن را داشته باشد)یپرداخت شهر ییتوانا

را در انتخاب دانشجو  يگریموارد د ،متیز بحث قشود، چراکه دانشگاه بجینم یاصطالحاً مؤثر تلق
مت هم یجو است که قحات در انتخاب دانشیاز ترج یستیل يدهد و اصطالحاً دارایمدِنظر قرار م

 ار نخواهد بود.  یما تنها معاز آن باشد ا یتواند جزئیم

                                                                                                                   
1. Price adjustment 

2. Matching Markets 
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ان یگونه از بازارها هم کارفرمانیکار ماهر اشاره کرد. در ا يرویتوان به بازار نین راستا میدر هم
 ،از آنانیکار مورد ن يرویکه ن، چراکار نخواهند کرد يرویاقدام به کاهش دستمزد به منظور جذب ن

 ياجهیمتخصص نت يرویاقدام جز از دست دادن نن یرا دارد و ا ط و دستمزد مخصوص به خودیشرا
ن یدر ا برد.یم کارآیی يدستمزدها ين مطلب ناخودآگاه ذهن ما را به سمت تئورینخواهد داشت. ا

 يمزددست یعنی ،ستیه کننده بازار نیکند، دستمزد تسویکه وضع م يهم بنگاه دستمزد يتئور
باالتر از  ،در کارگران کارآییش یافزا يدستمزد بران یست که برابرساز عرضه و تقاضا باشد، بلکه این

 ییاکه توان یجذب کارگران يمورد نظر ما هم بنگاه برا يشود. در تئوریبازار وضع م یدستمزد تعادل
 ش عرضهیکند و به صرف افزایوضع م ییدستمزد باال ،را دارند ياژهیو يهادارند و تخصص ییباال

کارگران موردنظر بنگاه در زمره  ،تین وضعینخواهد داد. در ا ن دستمزد را کاهشیکار، ا يروین
کنند و به دنبال یشنهاد میرا پ یینسبتاً باال يخودشان دستمزدها يهستند که برا یکارگران

 دارد. يرشتیب یکینزد آنها يشنهادیشان به دستمزد پيشنهادیهستند که دستمزد پ ییها بنگاه
افته است، فهم اقتصاددانان ین حوزه توسعه یسال گذشته در ا 15که در  یاتیادب به صورت خالصه،

 یین سطح از توانایرا به ا آنهاو  باال برده آنهاعملکرد بازارها و نحوه شکست  ین حوزه را از چگونگیا
 یو عمل در حوزه طراح يو مستحکم ساختن ساختار بازارها بکوشند. تئور يرسانده است که در بازساز

در  نا، اقتصاددانان را به متخصصيدیژه و جدیو یاند و هر طراحبه هم مرتبط شده یقیبه طور عمبازار 
 سازد. یآشنا م ياژهیو يهابات و نظامیرا با ترت آنهاو  ک،یها مرتبط و نزدها و شاخهر رشتهیسا

م و با نحوه عملکرد و سازوکار یآوریم ه دستب يشتریطور که ما در مورد بازارها اطالعات بهمان
د تواننیبهتر م يبازارها یطراح ،یقینکه از چه طریدر مورد ا يشتریم، اطالعات بیشویآشنا م آنها

 يهانیگزیافتن جاید در هر مورد به دنبال ینکه باین ایم. همچنیکنیش دهند، کسب میرفاه را افزا
ها نیگزیجا نیافتن ایم. یبرو ینظم، ساده و پولیب ينکه به سرعت سراغ بازارهایا يجام بهیباش يبهتر

در حوزه اقتصاد را به خود اختصاص  2012است که نوبل سال  یبازار، همان موضوع یو مبحث طراح
 تعلق گرفته است. 1یپلیراث و ش زه به طور مشترك بهین جایداده است. ا

 

 قیتطب يتئور .3

افت یرا در يزیچه چ یچه کس"ل یاز قب یاز اقتصاد است که تمرکز آن بر سؤاالت یق، بخشیتطب
د یام که بیمواجه هست یابیکم يبارزتر خواهد بود که با کاالها یله زمانن مسایخواهد بود ا "کند؟یم

                                                                                                                   
 اي هستند. .ال .سی. دانشگاه هاروارد و یو اندتا. به ترتیب از اس1
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هستند. به طور مثال،  2یو ناهمگن 1يریپذنامیتقس یژگیدو و يص داده شود و داراین افراد تخصیب
 يوند اعضایپ يا برایروند یآموزان به کدام مدارس مکند، کدام دانشیکار م یدر چه شغل یچه کس

 يابراشاره کرد.  آنهاتوان به ین دست که میاز ا یفراوان يهاشوند و مثالیانتخاب م يچه افرادبدن، 
ظر ما را مدن یژگیبدن به وضوح دو و ياعضان نکته را متذکر شد که یتوان ایشتر موضوع میبسط ب
 .)Roth et al., 2007رهمگن هستند (یغ ،ر و همیناپذمیهم تقس ،ن معنا کهیبه ا ؛دارند
فق به مو ،ردیگیق صورت میتطب آنهاکه در  یخصوصب يچگونه بازارها"نکه یتوان گفت مطالعه ایم

 ها وما نشانه ي، برا"مانندین امر ناکام میا انجامنکه در یا ایموفق و کارا خواهند شد  يهاقیجاد تطبیا
 کنند.یکمک م آنهاعملکرد  یت بازارها و چگونگیرا به همراه دارند که به درك و شناخت ماه ییهادرس

 یاوقات توسط طراح ین است که موارد شکست بازار گاهیا ،یمطرح شده در بند قبل يل ادعایدل
به طور  ،رمتمرکز)یمتمرکز و غ يهر دو نوع از بازارها (بازارها يد براین جدیقوان يو اجرا

ه بازار در پاسخ ب ین شاخه از طراحیتوان گفت که ایم ،یاند. به طور کلمرتفع شده يزیآمتیموفق
جا که بازارها با هر م پرداخت، شکل گرفته است.یها خواهکه در ادامه به شرح آن يموارد شکست بازار

راه  يجو، در جستکنندیت مین حوزه فعالیکه در ا ير افرادیشوند، اقتصاددانان و سایمواجه م یمشکل
 بازارها خواهد بود. يد براین جدیقوان یکار اغلب به صورت طراحن راهیند و ایآیچاره بر م
ن یترتوان مهمیرا م ين تئوریگذارد. ایبازار دست م ین بخش از طراحیتريق بر محوریتطب يتئور
 يها که توسط اقتصاددانان انجام شده است در برقراریاز طراح یبازار دانست. برخ یطراح بخش از
که  ير افرادیسا يا برایکنند و ید میتأک یکار پزشک يروین يان عرضه و تقاضا در بازار کار برایتعادل م

 يابر ،شوند و همیمن بار وارد بازار کار یاول يکه برا یزمان يکنند، هم برایت میدر حوزه سالمت فعال
ن معنا که در یکار هستند. به ا يوجوک متخصص در جستیا به عنوان یاد و یکه با تجربه ز یزمان

 ممکن است. يق، امریتطب يتئور ياجرا ،از تخصص یکار در هر سطح يروین يبازار برا یطراح
ننده و کعنصر عرضه ازمند حضور دویشود، نیبه کار گرفته م یمتفاوت يکه در بازارها ين تئوریا

از  یستیل ،مختلف و متفاوت يهاخود به شکل ين دو عنصر برایتقاضاکننده است که هر کدام از ا
شود و یق و سازوکارش وارد عمل میتطب ين بخش است که تئوریدهند و در ایحات را ارائه میترج

 رساند.یدو طرف حاضر در بازار را به هم م
ترك و مش ید بتوان گفت که مشخصه اصلیاجرا شده است که شا يدتریدج يق در بازارهایتطب يتئور

  .)Roth et al., 2005(ه بازار است یها در تسومتیستم قیدر استفاده از س یین نوع از بازارها عدم توانایا

                                                                                                                   
1. Indivisible  
2. Heterogeneous 
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تظار خود ج مورد انیبه نتا یابیدست یق در پیتطب يهازمین مطلب که چگونه مکانیدن ایفهم يبرا
 يود و واکاوشیها ممتیستم قین سیگزیزم که جاین مکانیاز ا ییهایژگیافتن آن ویو  یبررسهستند، 

ها، زمینمکان یرسد. در ایبه نظر م يکند، ضروریم يک بازیکالس يستم در بازارهاین سیکه ا ینقش
ب در اغلرد و یگیشود و نقش آن را بر عهده میها ممتیستم قین سیگزیشده، جا يبندحات رتبهیترج

 .)Che, 2011( باشدیم یج مورد نظر کافیبه نتا دستیابی ين ساختار برایموارد هم
دان ازمنین ،ک طرف بازاریه انجام شده است که در یاهداءکنندگان کل يبرا هاقین تطبیدتریجد

به  هیاهداءکننده کل ،گر آنیماران به عنوان تقاضاکننده حضور دارند و در سمت دیا همان بیه یبه کل
 .)Roth et al, 2007( شودیکننده ظاهر معنوان عرضه

 )Roth et al.2007 ,(،ردیگین حوزه مورد توجه قرار میکه در ا 1از انواع متداول شکست بازار یبرخ
 عبارتند از:

  2کننده و تقاضاکنندهعرضه یشکست در به وجود آوردن تعداد کاف -1

کنندگان و تقاضاکنندگان است که با از عرضه یتعداد کافازمند گرد هم جمع شدن یجاد بازار نیا
کست از ش يانمونه ،ن حوزه ناموفق عمل کندیگر در بازار به تعامل بپردازند و چنانچه بازار در ایکدی

وجود داشته باشد تا  ياکننده و تقاضاکنندهد عرضهیبا ،ترم داشت. به عبارت سادهیبازار را خواه
  عامالن  در دوطرف مبادله یحضور تعداد کاف ،ش بازاریداین اصل پیرا که اولچ ؛ردیشکل بگ يبازار

 است. 

  3شکست در غلبه بر ازدحام -2

شکل ن میا ،معامله يکنندگان و تقاضاکنندگان به بازار برااز عرضه يادیهجوم تعداد ز ،ن حالتیدر ا
 را به وجود خواهد آورد. 

  کنندگان در آنشرکت يط بازار برایمح يسازمنیشکست در ا -3

کنند و یآن اعتماد نم يهایژگیط بازار و ویکنندگان و تقاضاکنندگان به محن نوع از شکست، عرضهیدر ا
 ت است:یط بازار از دو جنبه حائز اهمیمن بودن محیا ستند.یقادر به عمل بر اساس اطالعات خود ن

 ؛طه بازاریاز انجام مبادالت در خارج از ح يریمقابله و جلوگ يبرا الف)
ر) که بنهیهز یهیتنب يک (رفتارهایاستراتژ ياز به تمسک جستن به رفتارهایعدم ن يبرا ب)

 دهد.یرا کاهش م یرفاه عموم

                                                                                                                   
 .کندمنظور از شکست بازار در این حوزه، شکست در به وجود آمدن بازار است که مبحث طراحی بازار را مطرح می. 1

2. Thickness 

3. Congestion 
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بازار را هم از منظر  يهانهیکند و هزیانجام مبادالت در بازار فراهم م يط را برایمح ،یمنین ایا
 دهد. یکاهش م یهیتنب يارهااز رفت يریجلوگ

از  یبرخ يسازم داشت. در ادامه به مدلیبازار خواه یاز به طراحین موارد، نیدر صورت بروز ا
 م.یپردازیشده مموارد مطرح

 

 يسازمدل .4

ن بازار مشابه بازار مدارس است که یا يسازکار است. مدل يرویمقاله متمرکز بر بازار ن یموضوع اصل
 د.یآیدر ادامه م

 

 آموز در مدارسرش دانشیپذ يالگوساز .1-4

 دو مجموعه محدود و مستقل وجود دارد. ،ن بخشیدر ا

φ آموزاندانش  مدارس)( , 
در مورد  یحاتیترج يآموز دارا. هر دانشآموزان می باشدمتعلق به مدارس و دانش ،بیکه به ترت

 آموزان است.در مورد دانش یحاتیترج يو هر مدرسه هم دارا مدارس بوده
دهنده ه نشانین سهمینشان داد. ا توان آن را با یاست که م ياهیسهم يهر مدرسه دارا

موجود  يهاتیتوانند ظرفیکه م يرا باشد (حداکثر افرادیتواند پذیاست که مدرسه م يحداکثر تعداد
 کیموجود در  يهاتیرسد که موقعیبه نظر م ين نکته هم ضروریدر مدرسه را پر کنند). توجه به ا

ن حوزه، مرتبط یآموزان متفاوت نخواهد بود و تنها تفاوت موجود در ادگاه دانشیخصوص از دمدرسه ب
ه کنیت دارد و ایآموز تنها رفتن به مدرسه مورد نظر اهمدانش ين معنا که برایبا مدارس است. به ا
مدرسه  ينخواهد داشت. اما برا یتیشود، اهمید آن مدرسه ماست که وار ين نفریبه طور مثال چندم

 ت دارد. یاهم ،دآموز را جذب می کننکه کدام دانشیا
آموز که هر دانش ياگونهآموزان به مدارس خواهد بود، بهق از دانشیک تطبین مدل، یا یخروج
ابد ییق میآموزان تطباز دانش يابد و هر مدرسه با حداکثر تعدادییق میک مدرسه تطبیبا حداکثر 

فته، با ایق نیتطب ياچ مدرسهیکه با ه يآموزخود در نظر گرفته است. دانش يه برایعنوان سهمکه به
 یالت خیچند موقع يکه دارا ياشود) و مدرسهینم یمعرف يابه مدرسه یعنیابد (ییق میخودش تطب

موجود در  يهاگاهین معنا که جایابد (به اییق میها با خودش تطبتیک از آن موقعیاست، در هر 
است و  یخال يهاگاهیجا يکه دارا ياق، هم مدرسهیتطب فرایندماند). پس از انجام یم یمدرسه خال

خود  حاتیتوانند در ترجیم ،افته استیق نیتطب ياچ مدرسهیبا ه فرایندن یکه در ا يآموزدانش ،هم
 ق شرکت کنند.یتطب فرایندد نظر کرده و مجدداً در یتجد
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 م:ین داریبنابرا

 φنامنظم از عناصر  يهادر مجموعه خانواده φ است از مجموعه یتابع ق ق یک تطبی
 که: ياگونهبه

هر  ي، و برااست) یکیآموز هر دانش يق براین معنا که تعداد تطبی(به ا  )1

 .اگر  ،خواهد بود ،  آموز دانش

 ت آنیهر مدرسه برابر با تعداد ظرف يق برایکه تعداد تطب ن معنای، (به ا )2
ن تعداد را با ی(ا آموزان در ، و اگر تعداد دانشهر مدرسه  يمدرسه خواهد بود) برا

 C ) عدد،( شامل ت، ین موقعیباشد، در ا م)، کمتر از یدهیش مینما 
 خواهد بود.

 حضور داشته باشد. ، در مجموعه خواهد بود، اگر و تنها اگر،   )3

نام شده ثبت در مدرسه آموز دهد که دانشی، نشان مم، ین اگر داشته باشیبنابرا
است،   يکه دارا دهد که مدرسه ی، نشان مم، یاست و اگر داشته باش

 ز خواهد بود.ین یخال يدو جا يچنان داراکند وهمینام مثبت را و  آموزان دانش
 

 یابیده زوجیپد يالگوساز .2-4

ا ی(هر زن  ی، هر بنگاهبوده که در آن 1"مدل ازدواج"ق معروف به یتطب يهان نوع از مدلیترساده
در حکم  یمتیمات قیر تنظیو دستمزدها و سا 2است.ک کارگر یتنها  يوجو) در جستيمرد
د یبان نکته را هم نیرند. ایگیگر در نظر میکدی يکارگران براها و شود که بنگاهیظاهر م یحاتیترج

ژه ین اسم ویداشته باشند، اما ا ياژهیها نام ون مدلیک از ایاز نظر دور داشت که ممکن است هر 
 "مدل ازدواج"رد که ین تفکر در ذهن شکل بگید ذهن ما را منحرف سازد، مثالً ممکن است، اینبا

 یاتیخصوص يگر هم که دارایموارد د ين مدل برایکه ا یواج دارد، در صورتتنها تعلق به موضوع ازد
 کند. یدا مین بازار هستند، کاربرد پیک به اینزد

 شود. یق در قالب مدل ازدواج آورده میتطب يهافرایندنکات مرتبط با  یبرخ
 ل شده،یمدل ازدواج از دو گروه عوامل جدا از هم تشک

مردان و زنان   

                                                                                                                   
1. Marriage Model 

تر باشد و منظور از این شود که تعمیم مدل به سایر بازارها ملموس. عنوان کارگر در اینجا به این دلیل آورده می2
 واژه، تطبیق هر مرد یا زنی تنها با یک مرد یا زن دیگر است.
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هر و  باشد.یزن م مرد و مجموعه زنان هم متشکل از  جا مجموعه مردان متشکل از نیدر ا
گر بازار است. ید ينسبت به عوامل موجود در سو 2ریپذو انتقال 1حات کاملیترج يدارا آنهاکدام از 

 "ق با خودیتطب"عنوان ن مدل با یا. ستیها که دور از ذهن هم نن مدلیق در ایامکان عدم تطب
ک سمت بازار به واسطه یک فرد در یممکن است  ؛ن مدلیکه در ا ین معنیبه ا شود؛یمشخص م

 يئورمدل و ت ،ن حالتیابد و در ایق نیتطب يچ فردیرد با هیگیخودش در نظر م يکه برا یحاتیترج
ق ین حالت را تطبیشد، اطور که عنوان دهد که همانیق میاو را با خودش تطب ،فرضشیصورت پبه

 نامند.یباخود م

جا نیحات) نشان داد و در ایست ترجین عنوان (لیبا هم ییهاستیتوان به عنوان لیحات را میترج
باشد و انتخاب دوم   ،ام ن انتخاب مرد یاگر اول ،شود. به عنوان مثالیاستفاده م از نماد 

ن یح دارد و آن را به ایترج بر   دگاه او یبود که از د ن معنا خواهدیدر واقع به ا ،باشد  ،او
 م:یدهیشکل نشان م

   

 ب ادامه خواهد داشت.ین ترتیبه هماین فرایند و 
. در ابدیبه او اختصاص ن یقیچ تطبیه ،فرایندن یدهد که در ایح میاز نقاط، فرد ترج یدر برخ

 ف کرد:یر تعریرا به صورت زحات یتوان ترجیمرد مذکور م ين مدل برایا
 

 ییجا حات او بهیست ترجیح دارد و در لیترج بر  ن مرد، یدگاه این معنا که از دیبه ا
 دهد.یح میها ترجنهیر گزیق با خود را بر سایو تطب ییم که او تنهایرسیم

ا مرد یتواند زن یم یعنیتواند حضور داشته باشد، ین عامل در هر سمت بازار می(ا عامل  اگر
 م داشت:ین صورت خواهی، تنها بماند، در ا ق با عامل یتطب يدهد که به جاح یترج ،باشد)

 

 تر است.بهتر و مطلوب ، از بودن با عامل  عامل  يق، براین معنا که، تنها بودن و عدم تطبیبه ا
 شود.یده مینام "رقابل قبولیغ"،  عامل  يبرا عامل  ،ن حالتیدر ا
فاوت گذارد، ق تیا عدم تطبیق ین تطبیتفاوت نباشد و بین دو فرد قابل قبول، بیک عامل بیاگر 

ن دو یب یاگر شخص ،گریان دیا به بیاست.  3يحات قویترج يم که او دارایگویین حالت میدر ا
  میدانیم يحات قویترج يصورت او را دارانیتفاوت نباشد، در ایشده برفتهین پذیگزیجا
)Roth and Sotomayor, 1992(.  

                                                                                                                   
1. Complete 

2. Transitive 

3. Strict Preferences 
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 شود:ین صورت نشان داده میق است و به ایک تطبی ،ين بازیحاصل ا
  

هم مجموعه  ف شده بود و ین تعریش از ایهمان مجموعه مردان است که پ  ،ن حالتیکه در ا
 هاستمرتب -از زوج يا، مجموعهیقیتطب فرایندد که حاصل هر یگویف به ما مین تعریزنان است. ا

 ها در اجتماع دو مجموعه مردان و زنان قرار دارد.مرتب -ن زوجیکه دامنه و برد ا
 برقرار باشد: ریط زید شرایق باین تطبیا يگاه برام، آنینشان ده ق را با تابع یتطب فراینداگر      

اگر  

عامل  يطور برانیو همنکه  یا ایهست  ا در ی ها، هر  ها و  همه  يو برا
ن معنا خواهد یخواهد بود و به ا نکه یا ایهست  ا در ی م داشت یگر خواهید

ان را با خودش آنهانکه یا ایدهد و یق میرا با هم تطبق، دو عامل در دو سمت مختلف یک تطبیبود که 
ن معنا یبه ا ،افته باشدیق یتطب با  ق خواهد بود و اگر یعدم تطب يدهد که به معنایق میتطب

 جفت شده است. ز با ین خواهد بود که 
که  یدر حالت ،مسدود شده استک فرد مثل یق توسط یتطب فرایندشود که یاصطالحاً گفته م

ر ین حالت را به شکل زیدهد و ایح میترج ق یتطب فرایندق را به ی، تنها بودن و عدم تطب
 دهند:ینشان م

 

هر ، اگر نامندیم ک جفت از عوامل یق را اصطالحاً مسدود شده توسط یتطب فرایندک ی
ح دهند و یند، ترجیگزیبر م آنها يق برایتطب فرایندکه  یکیگر را به شریکدی ،ن دو عاملیکدام از ا

 دهند:یر نشان مین حالت را به شکل زیا

و  

 در نظر گرفته است. آنها يق برایتطب فرایندهستند که  ییها، جفتونجا یکه در ا
ا دو عامل مقابل هم مسدود نشده یتوسط شخص و  ، اگرخوانند 1ثبات يق را دارایتطب فرایند

خواهد بود و در هسته قرار  کارآیی ينه پارتو است و دارایک بهیثبات،  يق دارایک تطبیباشد. 
ه ن معنا کیبه ا باثبات برابر با هسته هستند؛ يهاقیمجموعه تطب ،ن مدل سادهیرد که در ایگیم

 رد، باثبات است ویگیچه در هسته قرار منرند و هر آیگیباثبات در هسته قرار م يهاقیمجموعه تطب
 باثبات برابر با هسته هستند. يهاقیم، مجموعه تطبیگویین علت است که میبه ا

 رند:ید مورد توجه قرار گیوجود دارد که با ین حوزه نکاتیدر ا

                                                                                                                   
1. Stable 
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نامند (که یبر خودش م ک از مرتبه دوم از مجموعه یبهکیرا تناظر  ق ق یتطب فرایند )1

خواهد  در  گاه آن،  :میکه اگر داشته باشيطور)، بهبه شکل 

در   يبرا یعنوان جفترا به خواهد بود. ما  در   آنگاه، بود و اگر 
 م.یریگینظر م

افته باشد یق یتطب با زن  ن معناست که اگر مرد یبه ا د که یتوجه داشته باش

جفت شده است (و  هم با مرد  ن حال زن ی)، در ام که یگویین صورت می(که در ا

ازمند یگر هم نیک نکته دیت یف به رعاین تعری). ا :توان نوشتین صورت هم میدر ا
افته یق یاز سمت مخالف خود تطب ید با عواملیبا ،ستندیکه تنها ن ين است که افرادیاست و آن، ا

 ابند).ییق میطور مثال، مردان با زنان تطبباشند (به 
طور نشان داد، به ییدوتا يهااز جفت ياعنوان مجموعهق را بهیک تطبیتوان یاز مواقع م یبرخ

 مثال:

 

کته نکند و یم دایب تا آخر ادامه پین ترتیافته و به همیق یتطب با  معناست که  ن بدانیا
چ یماند و با هیتنها م فرایندن یاست که در ا مربوط به  ،است ینجا قابل بررسیکه در ا يدیجد
 ان کرد:ین صورت بین به ایشیپ ين حالت را با نمادهایتوان ایم که ابدییق نمیتطب یزوج

و μ  

 ... بین ترتیو به هم

باشد که از  م اگر شامل زوج مرتب یانمی د 1یرعقالییرا غ ق مانند یتطب فرایندک ی

ن یچننیم که ایگوییم ،ن حالتیست و در ایشده نرفتهیپذ فرایندکننده در دو طرف شرکت يسو
دهد یجازه ما ین به هر عاملیکه قوان ن دلیلیت ارتقاء دارد به ایقابل ،نیک از طرفیتوسط هر  یقیتطب

طور هدهد). بیح میترج فرایندن یرا به ا ییتنها یعنیگونه انتخاب کند (نیاو ا که تنها بماند، اگر

در  ین زوج نوعیکه ایها قابل ارتقاء خواهد بود، در صورتاز زوج یکیتوسط  ند فرایندک یمشابه، 

ر نظر د آنها يبرا فرایندکه  ییهاگر را به زوجیکدیافته باشند، اما یق نیبا هم تطب ق ق یتطب فرایند
 ر نشان داد:یتوان به صورت زین حالت را میدهند و ایح میگرفته است، ترج

و  

                                                                                                                   
1. Irrational 
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ق یا تشوبرده رق، زوج نامیاز تطب ین نوعید کامالً روشن باشد. چنیگفته باشیخاستگاه عبارات پ 
رون یب طور جداگانه وبند نباشند و بهيق را فراموش کرده و به آن پایتطب فراینداز  يرویکند که پیم

ف یعربه ت ین حالتیخواهد داد. چن آنهان اجازه را به یهم ا ين بازیابند و قوانیق یبا هم تطب فراینداز 
 شود:یر منجر میز

 ایک از افراد و یچ یرا نتوان توسط ه فرایندن یند اگر که ایگو 1داریرا پا ق ق یتطب فرایند )2
 د.یها بهبود بخشزوج

 يشود که توسط اتحادهایگفته م ییهاقیبه آن تطب ،داریناپا يهاقیکه تطب باید توجه داشت
 دفرایناز  يرویل به عدم پیاست که تما ییهاشامل افراد و زوج یعنیها احاطه شده است (ا زوجیافراد 
رفت. نخواهند گ يجا يدار در هسته بازیناپا يهاقیتوان گفت که تطبیم ،نیبنابراق را دارند) و یتطب
 یالفگونه ائتچیاست که شامل ه ییهاقیاز تطب يان است که، هسته مجموعهیگر هسته اید یژگیاما و
 واهدن خیرسد، ایبه نظر م یهیبد يکه در مورد هسته باز يزین چیباشد، بنابراینم ياچ اندازهیاز ه

 دار است.یپا يهاقیبود که هسته شامل تطب
 دار است.یپا يهاقیاز تطب ياهسته بازار، برابر با مجموعه )3
  .)Gale and  Shapley, 1962( خواهند بود یرتهیدار، همواره غیپا يهاقیمجموعه تطب )4

دار در هر یق پایک تطبی ،ترافتهیمیتعم یا در عبارتیوجود دارد  يهر بازار يدار برایق پایک تطبی     
 ه وجود دارد.یا دو سویک یک به یق یبازار تطب
 کیحات درست یان کند ترجیکه ب يطوربه ،وجود ندارد يداریق پایزم تطبیچ مکانیه )5

 .)Roth and Sotomayor, 1990( هر بنگاه است يبرا 2غالب ياستراتژ
بازار هرگز نتواند عمل  يک سویم که یکن یرا طراح یزمین امکان وجود دارد که مکانیا اگرچه

 دهد.کند، انجام یان میحات درستش را بیترج آنچهاز  يبهتر
 

 مدل .5

اده ارجاع د يایبه فرصت شغل یک متقاضیب آغاز خواهد شد که ین ترتیبه ا فرایندامر،  يدر ابتدا
ق یش تطبانتخابن ینتواند با اول یحاتش، رتبه اول را داشته است. اگر متقاضیست ترجیشود که در لیم
 رایندفن یاش شکل خواهد گرفت و اینه انتخابین گزیبا دوم يق ویمجدد در جهت تطب یابد، تالشی

 یاضکه متق یکند تا زمانیدا میش ادامه پیهار انتخابیت و ساین ارجحیسوم يبرا ،بین ترتیبه هم

                                                                                                                   
1. Stable 

2. Dominant Strategy 
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 ک قابلچییشود و هرد  یمتقاض يهانکه تمام انتخابیا ایرا به دست آورد  یشیق آزمایک تطبی
 ق نباشد.یتطب

 ن مورد توجه قراریاز باال به پای یحات هر متقاضیست ترجیتوان گفت که لیبه طور خالصه م
تا  ،تین ارجحیکمتر با یکه مد نظر اوست تا فرصت (باالترین رجحان) یارجح فرصت رد، ازیگیم

رد یگیم صورت یشیق آزمایتطب ،ن حالتیکه در ا ،میبرس قیامکان تطب با نهین گزیکه به اول یزمان
 رد.یگیصورت نم یقیگونه تطبچینکه هیا ای

ست یبه باال در ل پاییناز  ،ان استین متقاضیا يجووکه در جست یدر سمت تقاضا هم هر بنگاه
 ارجح فرصتت به سمت ین ارجحین معنا که حرکت از کمتریکند، به ایحاتش حرکت میترج

ق یموجود تطب ارجح يهانهیگز موجود در بنگاه با یشغل يهاکه فرصت یخواهد بود تا زمانان یمتقاض
 ابد.ی

 فراینده م کیکنیق را مطرح میتطب فرایندن یانجام ا یاز چگونگ یتر شدن بحث، مثالروشن يبرا
ش ینمار یبه صورت ز آنهاحات یو سه بنگاه است که ترج ین مثال شامل سه متقاضیدر امورد نظر 

 شوند:یداده م
 هاحات بنگاهیست ترجفهر

Firm A Firm B  Firm C 

(2 Positions) (1 Position) (1 Position) 

1. Charles 1. Baker 1. Baker 

2. Baker  2. Charles  

3. Able  3. Able  

 

 انیحات متقاضیست ترجفهر

Able Baker Charles 

1. Firm B 1. Firm A 1. Firm B 

2. Firm A 2. Firm B 2. Firm A 
 3. Firm C  

 

 م.یدهین مثال شرح میح داده شد را در مورد این توضیش از ایکه پ یقیتطب فرایندحال 
 چه  وتر انجام خواهد شد. اگریله کامپیشده و به وس یتم طراحیتوسط الگور یق واقعیتطب فرایند

 رایندفوتر به یستم هم انجام داد اما کامپیو خارج از س یتوان توسط محاسبات دستیرا م فرایندن یا
 ر انجام خواهد داد.یوه زیرا به ش فرایندتم مورد نظر ما یستم و الگورید. سیسرعت خواهد بخش
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طور که نشان داده همان Firm Bبه  یعنیشود، ین انتخابش ارجاع داده میبه اول  Ableدر ابتدا 
م که فرد مورد نظر به صورت م بگویییتوانیت است و حال میموقعک ین بنگاه تنها شامل یشده، ا

 افته است.یق ین بنگاه تطبیبا ا یشیآزما
ارجاع داده  Firm A یعنیتش ین ارجحیرسد و او به اولیم Bakerنوبت به  ،ن مرحلهیپس از ا

 شده است.ق داده یتطب یشیبه صورت آزما Bakerم که م بگویییتوانین مرحله هم میشود. در ایم
طور که همان است. Firm B یعنیاش ارجح  نهیگز به Charlesق یمربوط به تطب ،يمرحله بعد

 Charlesن بنگاه ی، اما ان پرشدهیش از این بنگاه پیت و فرصت موجود در اید، موقعیکنیمالحظه م
طور دهد. پس همانیح میترج ،افته استیق یبا آن تطب یشین به صورت آزمایش از ایکه پ Ableرا به 
 Firmبا  یشیبه صورت آزما Charles ،آن يشود و به جایحذف م Able، ه شدن گفتیش از ایکه پ

B ابد.ییق میتطب 
Able دد ق مجیتطب فرایندد وارد یبا ،اش حذف شده بودیشیق آزمایش از تطبیکه در مرحله پ
ن یق دهد اما ایتطب -اشارجح انتخاب -B وتر در ابتدا تالش خواهد کرد تا او را با بنگاهیشود. کامپ

اه گیکه در آن جا يو فرد ن پر شدهیش از ایت پین موقعیکه از نخواهد بود، چرایآمتیتالش موفق
 است. ن بنگاه ارجحیا ينه مورد نظر ما برایاز گز قرار گرفته،

ل که ین دلیشود. به ایارجاع داده م Firm A یعنیاش نهین گزیبه دوم Able ،ن مرحلهیدر ا
با  یشیبه صورت آزما Ableم که یم بگوییتوانیم می باشد، یگاه خالیک جای ين بنگاه هنوز دارایا
 افته است.یق ین بنگاه تطبیا

 و ین مراحل مورد بررسیان در ایمتقاض يهاستیکه لق کامل شده است چرایتطب فرایندحال 
اع ارج ارجحیت داشت، ی که از نظر اوبنگاه ی، بهشیبه صورت آزما یتوجه قرار گرفتند و هر متقاض

 داده شد. 
است که در  ين نکته ضروریخواهند شد. توجه به ا یی، نهایشیآزما يهاقین مرحله، تطبیدر ا

 يهاستینکه لید مگر ایخود نخواهد رس ییق نهایبه تطب یا بنگاهیو  یچ متقاضیق، هیتطب فرایند
 رفته باشد.قرار گ ی، مورد بررسیشیق آزماین تطبیبه بهتر دستیابی يان برایمتقاض یحات تمامیترج

ه . مشابمورد استفاده در جهان می باشد يهاتمیاز الگور ياد، نمونهیآیکه در ادامه م یتمیالگور
 .و برنامه مرتبط با آن نوشته شده است شده یران طراحیا یکار پزشک يرویبازار ن يتم براین الگوریا
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 یند تطبیقورد استفاده در فراهاي مالگوریتمیکی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Source: Roth, 1984 

 

 هاي آزمایشی و به روز رسانیتطبیقمرحله 

 بله

 مرحله تطبیق

 تطبیق اولیه لیست هاي ترجیحات

 (جدیدي) وجود دارد؟ 1:1آیا هیچ تطبیق 

 خیر

 (جدیدي) وجود دارد؟ 2:1آیا هیچ تطبیق 

 (جدیدي) وجود دارد؟ k:1آیا هیچ تطبیق 

 (جدیدي) وجود دارد؟ n:1آیا هیچ تطبیق 

)nهاي موجود در = حداکثر تعداد بیمارستان
 لیست هر دانشجو)

 

 یرخ

 

 

 

 خیر

 

پایان: تمام دانشجویان اکنون به بیمارستانی که در انتهاي لیست 
 اند.ترجیحات به روز آنها وجود دارد، تخصیص یافته

 هاي آزمایشی ایجاد شود.تخصیصتمام 

تر را از ینهاي پایهاي رتبهمام بیمارستانت
لیست ترجیحات دانشجویان تخصیص یافته 

 حذف کن.

یافته آزمایشی را از دانشجویان تخصیص
لیست برنامه هر بیمارستانی که دانشجویان، 
آنها را پایین تر از بیمارستان تخصیص یافته 

 اند، حذف کن.دادهآزمایشی قرار 

 بله

 بله

 بله

 خیر
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 وزارت بهداشت) -یران (در بخش دولتیدر ا یکار پزشک يرویبازار ن یشنهاد طراحیپ .6

مات خدکننده ژه، عرضهین حوزه و به صورت ویق. در ایتطب فرایندانجام  يمستقل برا يجاد مرکزیا -1
هستند که  اه نامارستیخواهند بود و تقاضاکننده هم ب یل رشته پزشکیالتحصان فارغیجو، دانشیپزشک

 از دارند. یخود به پزشک ن يکار يرویل نیتکم يبرا
، در وزارت بهداشت یل رشته پزشکیالتحصان فارغیجواستخدام دانش فرایند يبرا ،در حال حاضر     

م یل عظیت دارد که با وجود خیاز آنجا اهم ین طرحیاز به چنیوجود ندارد. ن یطرح منسجم و جامع
ق یطبت فرایندم. یهست یپزشک يرویشاهد کمبود ن ین رشته، هنوز هم در مناطقیالن ایالتحصفارغ

قه مورد عال يهامارستانیب ين امکان داده شود که برایان ایجوباشد که به دانش ياتواند به گونهیم
 خواست ارسال کنند.  خود، در

کننده کتان شریجودانش يتواند برایشود، میق در نظر گرفته میتطب فرایندانجام  يکه برا يمرکز     
 حاتشان ذکر کند (مثالً یست ترجیوارد کردن در ل يرا برا ها نامارستیاز ب ی، تعداد مشخصفراینددر 

دهد و یق را کاهش میتطب يهانهین کار هزیجو بدهد). امارستان را به هر دانشیب 10اجازه انتخاب 
تواند یم مستید، سیآیدست مق بهیتطب فرایندکه در  یتر خواهد کرد. بسته به تجاربانجام آن را ساده

ا یها را به مناطق محروم اختصاص دهد و از انتخاب یتعداد خاص الت الزم را انجام دهد. مثالًیتعد
 یس از بررسها هم پمارستانیق، اعمال کند. بیجه گرفتن از تطبیتر نتبه يل را براین قبیاز ا یالتیتعد
 کنند. یبه مصاحبه دعوت م ،ه را دارندیط اولیرا که شرا یانیجوه، آن دسته از دانشیاول

داده است، انجام ها مصاحبه را که در آن ییها نامارستید بیجو بان مرحله، هر دانشیپس از ا     
د یمارستان هم باید و هر بیق ارسال نمایحات خود را به مرکز تطبیترجست یکند و ل يبندرتبه

ند. ست خود را به مرکز ارسال کیسد و لیت بنویب اولویبه ترت یستیان مصاحبه شده را در لیدانشجو
ق یطبت فرایندبه  ،کرده است یکه طراح یتمیها با استفاده از الگورستیافت لین مرکز پس از دریا

 شد). می با یطراحقابل تم توسط متخصصان ین الگوریکند (امبادرت 
د و تمام افراد یرا مشخص نما ینیخ معیتواند تاریهرکدام از مراحل، مرکز مورد نظر م يبرا     

 ت آن کند.یق را ملزم به رعایکننده در تطبشرکت

 يابر برابر یشوند و فرصتیستم میک زمان وارد سیاست، همه در که مدنظر  یقیستم تطبیدر س
 ،کند و پس از آنیم يآورستم ابتدا تمام اطالعات را جمعیم. سیشویکنندگان قائل مشرکت یتمام

 رسد.یم مینوبت به مرحله تقس
مارستان براساس یهاست که هر بمارستانیبر عهده ب یازدهیستم، امتین سین در ایچنهم
 ستم که درین سیکند. در ایخود اقدام م کار يروینش نیبه گز ،استخدام دارد يکه برا ییهامالك
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-بر اساس مدارك ارائه شده است و مهارت یازدهیشود، امتیان انجام میجوطرح دانش يحال حاضر برا

 یتواند با طراحیمارستان میب يشنهادیستم پیشود اما در سیده نمیان سنجیدانشجو یعمل يها
 نش مدنظر قرار دهد. یها را هم در گزن مهارتیا ،ییهاآزمون

جام د انیکه با یاز اقدامات مهم یکیق، یتطب فرایندن مرکز و به منظور کاراتر کردن یجاد ایر اد -2
شود تا از بار تقاضا یم ت موجبین جذابیان است. ایجودانش يتر کردن مناطق محروم براشود، جذاب

جاد یمختلف، ا يهاتواند در حوزهیت مین جذابیبزرگ کاسته شود که ا يشهرها يو درخواست برا
  جو پس از چند سال خدمت است. مورد عالقه دانشها انتقال به شهر ن آنیتراز مهم یکیشود که 



 جعفر عبادي، قهرمان عبدلی و ملیحه حداد مقدم.../ نظریه طراحی بازار و کاربرد آن در بازار نیروي  

 

190 

 و مآخذ منابع

Abdulkadiroğlu, A. and Sönmez, T. (2003) School Choice: A Mechanism Design 
Approach; American Economic Review (June): 729-747. 

Abdulkadiroğlu, A.; Pathak, P., and Roth, A. E. (2005) The New York City High 
School Match; American Economic Review, Papers and Proceedings. 

Chao, H. and Robert Wilson. (1999) Design of Wholesale Electricity Markets; 
Electric Power Research Institute, Draft 990101. 

Chen, Y. and Sönmez, T. (2005) School Choice: An Experimental Study; Journal 
of Economic Theory, 127(1):202-231 

Dubins, L. E., and Freedman, D. A. (1981) Machiavelli and the Gale-Shapley 
Algorithm; American Math, August/September 88: 485-94. 

Ergin, H. and Sönmez, T. (2004) Games of School Choice under the Boston 
Mechanism; Mimeo, MIT. 

Fitz, R. (1939) Concerning Interns and Internships; J. Assoc. American Medical 
Colleges 14 (March): 101-4. 

Gale, D. and Shapley, L. (1962) College Admissions and the Stability of 
Marriage; American Mathematical Monthly (January): 9-15. 

Gale, D., and Sotomayor, M. (1983) Some Remarks on the Stable Matching 
Problem; Mimeographed. 

Graettinger, John S., and Peranson, E. (1981) The Matching Program; New 
England J. Medicine, 304 (May): 1163-65. 

Haruvy, E.; A. E. Roth, and U. Unver (2002) The Dynamics of Law Clerk 
Matching: An Experimental and Computational Investigation of Some 
Proposed Market Designs; Working Paper, Harvard Business School. 

Hurwicz, L. (1973) The Design of Mechanisms for Resource Allocation; The 
American Economic Review, Papers and Proceedings of the Eighty-fifth Annual 
Meeting of the American Economic Association, 63 (May): 1–30. 

Kagel, J. H., and A. E. Roth (2000) The Dynamics of Reorganization in Matching 
Markets: A Laboratory Experiment Motivated by a Natural Experiment; 
Quarterly Journal of Economics, 115: 201–235. 

Kelso, A. S., Jr., and V. P. Crawford (1982) Job Matching, Coalition Formation, 
and Gross Substitutes; Econometrica, 50: 1483–1504. 

Ma, J. (1994) Strategy-proofness and strict core in a market with indivisibili-ties; 
International Journal of Game Theory, 23: 75-83. 

Mongell, Susan J. and Alvin E. Roth (1991) Sorority Rush as a Two- Sided 
Matching Mechanism; American Economic Review, 81: 441-464. 

Mullin, F. J. (1950) A Proposal for Supplementing the Cooperative Plan for 
Appointment of Interns.; J. Assoc. American Medical Colleges 25, No. 6 
(November), pt. 1: 437-42. 

Mullin, F. J., and Stalnaker, John M. (1952) The Matching Plan for Internship Placement: 
A Report of the FirstYear’s Experience; J. Medical Educ. 27 (May): 193-200. 

Mullin, F. J., and Stalnaker, John M. (September 1951) The Matching Plan for 
InternshipAppointment; J. Medical Educ. 26: 34l-45. 



 1394 زمستانـ  چهارمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

191 

Roth, A. E. (2003) The Origins, History, and Design of the Resident Match; 
JAMA, Journal of the American Medical Association, 289 (7): 909-912. 

Roth, A. E. and John H. Vande Vate (1990) Random Paths to Stability in Two-
Sided Matching; Econometrica, 58: 1475-1480. 

Roth, A. E. and Sotomayor, M. (1992) Two Sided Matching; Handbook of Game 
Theory with Economic Applications, Robert Aumann and Sergiu Hart, editors, 
Elsevier, North Holland: 485-541. 

Roth, A. E., and I. Erev (1995) Learning in Extensive-Form Games: Experimental 
Data and Simple Dynamic Models in the Intermediate Term; Games and 
Economic Behavior, 8: 164-212. 

Roth, A. E., and Postlewaite, Andrew. (1977) Weak versus Strong Domination in 
a Market with Indivisible Goods; J. Math. Econ. 4: 131-37. 

Roth, A.E. and Sotomayor, M. (1990) Two-Sided Matching:  A Study in Game-
Theoretic Modeling and Analysis; Econometric Society Monograph Series, 
Cambridge University Press. 

Roth, Alvin E. (1982) The Economics of Matching: Stability and Incentives; 
Mathematics of Operations Research, 7: 617-628. 

Roth, Alvin E. (1982b) Incentive Compatibility in a Market with Indivisible 
Goods; Economics Letters, 9: 127-132. 

Roth, Alvin E. (1984) The Evolution of the Labor Market for Medical interns Residents: 
A Case Study in Game Theory; Journal of Political Economy, 92: 991-1016. 

Roth, Alvin E. (1991) A Natural Experiment in the Organization of Entry-Level 
Labor Markets: Regional Markets for New Physicians and Surgeons in the 
United Kingdom; American Economic Review, 81 (June): 414-440. 

Roth, Alvin E. (1996) The NRMP as a Labor Market; Journal of the American 
Medical Association, 275: 1054-1056. 

Roth, Alvin E. (2002) The economist as engineer: Game Theory, 
Experimentation, and computation as tools for Design Economics; 
Econometrica, 70: 1341-78.  

Roth, Alvin E. (2007) 'The Art of Designing Markets; Harvard Business Review: 
118-126. 

Roth, Alvin E. (2008) What have we learned from market design?; Hahn Lecture, 
Economic Journal, 118 (527): 285-310. 

Shapley, Lloyd and Scarf, Herbert (1974) On Cores and Indivisibility; Journal of 
Mathematical Economics, 1: 23-28. 

Stalnaker, John M. (1953) The matching program for intern placement: The 
second year of operation; Journal of Medical Education, 28: 13- 19. 

Turner, J. (1945) Intern Selection: Wanted, an Orderly Plan; J. Assoc. American 
Medical Colleges, 20 (January): 26-32. 

Wilson, Robert (1998) Design Principles; chapter 11 in H. Chao and H. 
Huntington (eds.), Design of Restructured Power Markets; Norwell MA: 
Kluwer Academic Press. 



 




