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ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ
از ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪاي در ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ارﺗﻘﺎي ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﻘﺎﻻت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺷﻮاريﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ
ﭘﺴﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ در رده ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﮐﺎر ﮔﻤﺎرده ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮري ﻣﺴﺘﻠﺰم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﭘﺮدازش آنﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزار اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎرا ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  TTCCﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﯽ ﺷﺎرپ ) (C#ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺎ  2325ﮐﺎرﮐﻦ 155 ،ﺷﻌﺒﻪ و  400ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ روش
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 -1مقدمه
در کشور سازمانهاي بسیار زيادي داريم که از گستردگي ،سلسله مراتب و پیچیدگي قابـل
توجهي برخوردارند .براي مثال ،بانك ملي ايران را به عنـوان يـك شـرکد دولتـي در نظـر
بگیريد .اين سازمان بالغ بر  40هزار نفر نیروي کار دارد که در ستاد يـا شـعب ،در تهـران يـا
ساير شهرستانها ،در شعب ممتاز يا در شعبي با رتبههاي پايینتر و در پسدهايي نظیـر مـدير
شعبه ،معاون شعبه ،کارپرداز و نظاير آن مشغول بهکار هستند.
در چنین سازمانهايي ،جلوگیري از فرسـودگي شـغلي و ايجـاد تحـرک در کارکنـان و
جلوگیري از فساد جزء دغدغههاي مهم مديران سازمان اسد .آنها تمايل دارند با جابـهجـا
کردن افقي و عمودي کارکنان خود در سازمان ،هم براي آنها ايجاد انگیزه کننـد و هـم از
فرسايش آنها در يك پسد معین با وظايف معین و احتمال ارباب رجوخ معـین جلـوگیري
کنند و ضمن تضمین پويايي و کارايي سازمان رضايد خاطر کارکنان را نیز تامین کنند.
همچنین کارکنان بنا به داليل مختلفي تمايل دارند جابهجا شوند .به عنوان مثـال ،ممكـن
اسد کسي به دلیل دوري از خويشاوندان دچار مشكل شـده باشـد و بخواهـد از شـهري بـه
شــهر ديگــر منتقــل شــود ،يــا ممكــن اســد کســي از انجــام دادن يــك کــار واحــد ،نظیــر
تحويلداري ،خسته شده باشد و بخواهد در کار خود تنوخ ايجاد کند و يا ممكن اسد کسي
بخواهــد در شــغل خــود ارتقــا پیــدا کنــد و مــثال از تحويلــداري در يــك شــعبه درجــه  5بــه
تحويلداري در شعب با درجه باالتر جابهجا شود .همچنـین ممكـن اسـد کسـي بخواهـد از
صف به ستاد منتقل شود و به رضايد شغلي باالتري دسد پیدا کند يا بالعك .
اما مشكل اين اسد که در اين سازمانها هر کـ داراي پسـد مشخصـي اسـد و اگـر
فردي بخواهـد از موقعیـد «الـف» بـه موقعیـد «ب» منتقـل شـود ،نخسـد بايـد فرصـتي در
موقعید «ب» وجود داشته باشد .دوم ،بايد کسي حاضر باشد که در موقعیـد «الـف» ايفـاي
نقش کند .وقتي سازمانها بزرگ و پیچیده ميشوند اين مساله سـاده هـم پیچیـده و بـزرگ
ميشود و جابهجايي در آنها دشوار ميشود .در سیستمهاي موجود هر متقاضي جابـهجـايي
بايد تقاضاي خود را به مدير خود تسلیم کند و او درخواسد را به ادارات مرکـزي بفرسـتد
و آنها نیز هر چند ماه يكبار به مجموخ درخواسـدهـاي متقاضـیان رسـیدگي کننـد و اگـر
بتوانند موقعیدهاي خالي را تشخیص دهند و براي متقاضي نیز جايگزين پیدا کننـد بـه ايـن
درخواسد رضايد ميدهند و در غیر اين صورت با درخواسد مخالفد ميکنند.
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اين روش روشي منطقي اسد ،اما دلیل مخالفد با بسیاري از درخواسدها اين اسد که
مديران اطالعات محدودي در خصوص فرصدهـاي موجـود و درخواسـدهـاي واصـله از
شعب و شهرستانهاي مختلف دارند و در ضمن توان محدودي هم براي پردازش اطالعـات
واصله دارند .درخواسدهايي که به دلیل کمبود اطالعات و نـاتواني در پـردازش اطالعـات
مورد مخالفد قرار ميگیرد از بهرهوري سیستم ميکاهد و سازمان را از وضـعید کـارا دور
نگه ميدارد ،چراکه سازمان نتوانسته اسد از فرصـدهـايي کـه بـراي بهبـود وجـود داشـته،
استفاده کند.
هدف از اين مقاله ارائه راهحلي براي اين معضل و پاسخ دادن به ايـن پرسـش اسـد کـه
چگونه مي توان در چارچوب اهداف و الزامات سازمان ،نقل و انتقـال و جابـهجـايي نیـروي
انساني را تسهیل کرد و به اين ترتیب ضمن کاهش دامنه مشكل فرسودگي شغلي و ارتقـاي
کارايي سازمان ،رضايد شغلي کارکنان را فراهم آورد .براي دستیابي بـه ايـن هـدف مهـم،
در اين مقاله از نظريه طراحي بازار و انديشههاي الوين راث ،1برنده جـايزه نوبـل اقتصـاد در
سال  ،2012استفاده شده و سازوکاري طراحي شده اسد کـه جابـهجـايي شـغلي را تسـهیل
ميکند و بر معضل کمبود اطالعات غلبه ميکند.
در اين چارچوب ،مقاله حاضر به ايـن ترتیـب سـازماندهي شـده اسـد :در ادامـه نظريـه
طراحي بازار معرفي ميشود و موضوعات مورد توجه در اين سـاحد نظـري مـورد بررسـي
قرار ميگیرد .در قسمد سوم برخي از مهمترين کاربردهاي اين نظريه معرفي مـيشـود .در
قسمد چهارم از نظريه طراحي بازار براي تسهیل جابـهجـايي نیـروي انسـاني اسـتفاده شـده،
نشان داده ميشود که بهکارگیري اين نظريه تا چه حد مـيتوانـد نسـبد بـه روش سـنتي در
تسهیل مديريد نیروي انساني موثر افتد .در قسمد پـنجم درخصـوص برخـي ويژگـيهـاي
مطلوب الگوريتم طراحي شده بحث ميشود و در انتها ،مطالب مقاله جمعبندي ميشود.
 -2مبان نظری
از نگاه اقتصادي براي اينكه مبادله اي شـكل بگیـرد و منـافع حاصـل از آن تحقـس يابـد بايـد
نیروهاي عرضه و تقاضا با هم مواجه شوند و مشخص کننـد چـه مقـدار از کـاال يـا خـدمد
مورد نظر در چه قیمتي مبادله ميشود .در اغلـب مـوارد ايـن اتفـاق مـيافتـد و بـدون اينكـه
1- Alvin E. Roth
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نیازي به مداخله باشد عرضه و تقاضا با کمك سازوکار قیمد با هم هماهنـگ مـيشـوند و
عرضهکننده و متقاضي به خواسد خود مـيرسـند ،امـا بـراي برخـي از کاالهـا و خـدمات،
عرضــه و تقاضــا بــه طــور بــالقوه وجــود دارد ،اماکاالهــا يــا خــدمات مــوردنظر يــا قابــل
قیمدگذاري نیستند و يا قیمدگذاري پولي براي آنها وجاهد عمومي ندارد .همـین عـدم
شناسايي قیمد باعث مي شود سازوکار قیمد عمـل نكنـد و بـراي ايـن کاالهـا يـا خـدمات
بازاري شكل نگیرد و متقاضیان و عرضهکنندگان نتوانند خواستههاي خـود را ارضـا کننـد و
بخشي از رفاه جامعه از دسد برود.
«کلیه» الزم براي پیوند به بیمـاران کلیـوي ،جايـابي دانـش آمـوزان در مـدارس ،جـذب
دانشآموختگان در دانشكدهها و انتخاب بیمارستان مناسب بـراي گذرانـدن دوره انترنـي از
جمله مواردي اسد که براي آنها عرضه و تقاضا وجود دارد ،اما قیمتي براي تسويه بـازار و
بههم رساندن عرضه و تقاضا وجود ندارد.
نظريه طراحي بازار با پیشگامي گیل و شسلي و تالشهاي بيوقفه راث با طرح اين سوال
که «چگونه ميتوان بین عرضه و تقاضاي کنشگران مختلف انطبـاق ايجـاد کـرد؟» درصـدد
اسد تا به نحوي از انحاء ،عرضه و تقاضا را بههم برساند و تا حدي خلل قیمد پـذيري ايـن
دسد کاالها و خدمات را جبران کند.
لويد شسلي از نظريه بازيهاي مبتنـي بـر همكـاري اسـتفاده کـرد تـا روشهـاي مختلـف
انطباق را مطالعه و مقايسه کرده و دريابد کدام روش انطباق دادن ترجیحات و بههمرساندن

عرضه و تقاضا پايدار اسد .شسلي و همكارانش روشهايي نظیـر الگـوريتم گیـل-شـسلي 1را
استخراج کردند که استفاده از آنها اطمینان ميدهد انطباق ايجاد شـده کـه در واقـع نـوعي
تخصیص منابع اسد ،تخصیصي پايدار اسد .يك ويژگي مهم ايـن روشهـاي تخصـیص و
انطباق آن اسد که کنشگران ،انگیزه ندارند فرآيند انطباق را به نفع خود دسـتكاري کـرده،
اطالعات نادرسد ارسال کنند يا به طور استراتژيك رفتار کنند.
راث با تشخیص و برجستهسازي نتايج نظري شسلي به طور عملي وارد مطالعـه بازارهـاي
واقعي و تشخیص شكسد آنها در انطبـاق ترجیحـات کنشـگران و طراحـي سـازوکارهايي
براي بـههـم رسـاندن فعـاالن بـازار شـد .راث در مطالعـات تجربـي و همچنـین در تجربیـات

1- Gale and Shapley
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آزمايشگاهي 1خود اين موضوخ را تشريح کرد که کلید درک موفقید يا شكسد نهادهاي
بازاري همان «پايداري» تخصیصها اسد .او عالوه بـر ايـن ،وارد کـار عملـي در بازارهـاي
مختلف شـد و تـالش کـرد آن هـا را مجـدد طراحـي کـرده تـا میـان ترجیحـات کنشـگران
سازگاري پايداري ايجاد شود .وي در طراحي مجدد نهادهاي موجود بـراي بـههـمرسـاندن
پزشكان و بیمارستانها ،دانشآمـوزان و مـدارس ،بیمـاران کلیـوي و اهداکننـدگان کلیـه و
نظاير آن وارد عرصه مشاوره و کار عملي شد .اين کارهاي راث بیشـتر بـر مبنـاي الگـوريتم
گیل -شسلي و تعديل آن براي شراي خاص مساله موردنظر بوده اسد.
در طراحــي بــازار بــا پیــروي از راث (در مطالعــاتي نظیــر راث 2007 ،و  )2010بــه چنــد
ويژگي توجه ميکنند که براي کارکرد مطلوب بازارها حائز اهمید اسد:
از نظر راث کارکرد مناسب بازارها وابسته به قواعد مشتمل بر جزئیات اسد .درسـد اسـد
که هم در بازار کار و هم در بازار سهام نیروهاي عرضه و تقاضا عمل مـيکننـد ،امـا کسـي
که ميخواهد سهام يك شرکد را خريد و فروش کند بايد رويههـايي را طـي کنـد کـه بـه
طور کامل متفاوت از رويه هاي بازار کار براي پیـدا کـردن شـغل يـا اسـتخدام نیـروي کـار
اسد .حتـي رويـه هـا و مراحـل اسـتخدام پزشـك ،متفـاوت از وکیـل و آن هـم متفـاوت از
بازيكن بی بال اسد .بنابراين ،ضرورت دارد نحوه کارکرد و الزامات هـر بـازار بـه خـوبي
شناخته شود تا اقدامات الزم براي اصالح بازارهـاي ضـعیف يـا طراحـي و ايجـاد بازارهـاي
مفقود اتخاذ شود (راث ،2007 ،ص .)118
با وجود اينكه عملكرد بازارها و قواعد و رويههاي حاکم بر آنها متفاوت اسـد و رفـع
شكسد هاي بازار يا ايجاد بازارهاي مفقود مستلزم اقدامات عملي متفـاوتي اسـد ،اصـول و
ويژگيهاي مشترکي براي کارکرد مطلوب بازارها قابل برشمردن اسد .راث اين ويژگيها
را چنین احصـاء مـيکنـد (نـدرلي و راث ( ،)2005نـدرلي و راث ( 2007الـف و ب) ،راث

( ،2007ص  )120و راث ( :))2010ضــخامد بــازار ،2ازدحــام 3و امنیــد و ســادگي بــراي
مشارکد در بازار.4

1- Experimental
2- Thickness
3- Congestion
4- Safe and Simple Market Participation
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الف -ضخامد بازار :منظور از ضخامد بازار اين اسد که نسبد به اندازه کـافي زيـادي از
خريداران و فروشندگان بالقوه گرد هم بیايند تا نتیجـه رضـايدبخشـي بـراي هـر دو طـرف
1

بازار ايجاد شود .ضخامد و الغري (نحیـف بـودن) بـازار دو مفهـوم هسـتند کـه در انـواخ
بازارها تعريف ميشوند و در مقابل يكديگر معنا پیدا مـيکننـد .در بسـیاري از بازارهـا هـم
عرضهکننده و هم متقاضي وجود دارد ،اما اين دو دسته نميتوانند يكـديگر را پیـدا کننـد و
در نتیجه معاملهاي شكل نميگیرد .براي مثال ،ممكن اسـد بـراي يـك پسـد سـازماني در
يك شهر هم متقاضي وجود داشته باشـد و هـم عرضـهکننـده ،امـا بـه دلیـل عـدم اطـالخ از
يكديگر امكان جايابي فراهم نشود .به صورت کلي براي حل مشكل نحیف بـودن بـازار يـا
بايد مشارکدکنندگان در بازار افزايش يابند و يـا فراينـد جسـدوجـو بـه شـكل بهینـهتـري
توس طرفین بازار انجام گیرد.
ب -غلبه بر ازدحام :گاهي مشكلي که در بازارها رخ ميدهد به پراکندگي يا الغـري بـازار
ارتباطي ندارد ،بلكه مشكل مربو به ازدحام مشارکدکنندگان در بـازار اسـد .زمـاني کـه
چنین مشكلي پیش ميآيد ،مشارکدکنندگان زمان کوتاهتري براي انتخاب خواهند داشـد
و حتي در بعضي مواقع تعامل جفدهاي مختلف بايـد بـه صـورت مـوازي و در يـك زمـان
اتفاق بیفتد .براي مثال ،ممكن اسد يك نفر براي چند پسد سازماني پیشنهاد داشته باشد يـا
براي يك پسد سازماني چند پیشنهاد وجود داشته باشد .اگر زمان کافي براي تصمیمگیري
وجود نداشته باشد ،فرد دارنده چند پیشنهاد ممكن اسـد فرصـد سـايرين را سـلب کنـد و
پسد دارنده چند متقاضـي رسـیدن متقاضـیان بـه سـاير پسـدهـا را دچـار مشـكل کنـد .در
صورتي که براي کنترل ازدحام بازار ابزار مناسبي وجـود نداشـته باشـد ،انتخـابهـا مناسـب
نخواهند بود و حتي در بعضي موارد مبادله صورت نميگیرد.
ج -ايجاد امنید الزم براي کساني که در يك بازار گرد هم آمدهاند .اين امنید براي ابـراز
اطالعات درسد و اقدام بر مبناي اطالعـات درسـد ضـرورت دارد .وقتـي ارائـه اطالعـات
درسد براي عملكرد بازار ضرورت دارد ،بـازار بايـد انگیـزه الزم را بـراي ابـراز اطالعـات
درسد به مشارکد کنندگان در بازار بدهد .براي مثال ،افراد نبايد انگیزه داشته باشـند بـراي
رسیدن به يك موقعید شغلي ترجیحات خود را نادرسد ابراز کنند .الگوريتم بههـمرسـاني
بايد طوري طراحي شود که نفع افراد در رفتار صادقانه باشد.
1- Thin Market
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در کاربرد اين نظريه بايد الگوريتم ها طوري طراحـي شـود کـه ايـن سـه ويژگـي تـامین
شود ،يعني ،فرآيند جسدوجو به گونهاي طراحي شود که تراکم الزم براي بـه هـم رسـیدن
متقاضیان و عرضه کنندگان ايجاد شودا به حدي تراکم ايجاد نشود که برخي از فرصدهاي
به همرساني از بین برود و عدهاي از مشارکدکنندگان در مبادله متضرر شوند .همچنـین بـه
صورتي الگوسازي شود که هر ک با بیان صادقانه ترجیحـاتش بیشـترين نفـع را بـه دسـد
آورد .پ

از مرور کاربردهاي نظريه طراحي بازار در قسمد دوم ،اين نظريه براي طراحـي

الگوريتمي جهد تسهیل جابهجايي نیـروي انسـاني در سـازمانهـاي پیچیـده بـهکـار گرفتـه
خواهد شد.

 -3کاربردهای نظریه طراظح بازار
در سالهاي گذشته نظريه طراحي بازار براي حل بسیاري از موضوعات بههمرسـاني بـهکـار
گرفته شده و نتايج مطلوبي را به بار آورده اسـد .در ايـن قسـمد بـه برخـي از ايـن مسـائل
اشاره ميشود و رويكرد محققان جهد طراحي بازار براي آنها تبیین ميشود.
بازار کليه

بازار کلیه از جمله بازارهايي اسد که بههمرساني در آنها يك مسـاله مهـم اسـد .افـرادي

نظیر الیاس و بكر ( ) 2007معتقدند بـراي حـل مسـاله و رسـیدن متقاضـیان کلیـه بـه عرضـه-
کنندگان آن بايد کلیه قیمد گـذاري بـازاري پیـدا کنـد و دادوسـتد آن قـانوني شـود .راث
( )2003ضمن تهوخ آور قلمداد کردن اين نوخ معامالت و اشاره بـه ايـن نكتـه کـه خريـد و
فروش کلیه در ايران منع قانوني ندارد ،اما منجر به حل مشكل نشده اسـد ،معتقـد اسـد بـا
يك طراحي مناسب ميتوان «مبادله کلیه» 1را تسـهیل کـرد و بسـیاري از بیمـاران کلیـوي را
نجات داد.
از ويژگيهاي بازار کلیه اين اسد که افرادي حاضرند به بیماران خود کلیه اهـدا کننـد،
اما به داليل پزشكي بدن بیمار پذيراي کلیه اهدايي نیسد .بنابراين ،ميتوان کلیه اهداکننـده
را به ساير بیماران کلیوي اهدا کـرد مشـرو بـه اينكـه اهداکننـدگان ايشـان هـم حاضـر بـه
اهداي کلیه به بیماران ديگـر باشـند .بـا ايـن منطـس ،راث و همكـاران ( )2003مكـانیزمي را
1- Kidney Exchange
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طراحي کردند که در آن زوجهاي ناسازگار «بیمار -اهداکننـده» کلیـه خـود را بـه صـورت
تقاطعي مبادله مي کنند .براي ايـن منظـور يـك اتـاق تسـويه طراحـي مـيشـود و اطالعـات
اهداکنندگان و بیمـاران در آن ثبـد مـي شـود و مطـابس يـك الگـوريتم مناسـب دورهـا يـا
زنجیرههايي تشكیل مي شود که در آن هر بیمـار بـه بهتـرين اهداکننـده و هـر اهداکننـده بـه
بهترين بیمار منتسب ميشود و زمینه مبادله کلیه میان آنها فراهم ميشود به اين صورت کـه
کلیههاي اهداکنندهها از نظر پزشكي با بیمار سازگار نبوده اسـد ،کلیـه اهداکننـدههـا را بـه
بیمار مقابل دادهاند (جزئیات اين مدل در کارهاي مختلف راث و همكارانش تشـريح شـده
اسد).
بازار انتخاب مدرسه -پذيرش دانشآموز

يكي از مسائلي که هر ساله دانشآموزان و مدارس با آن مواجهند پذيرش دانشآمـوزان در
مدارس اسد .هر مدرسه اولويدهـايي بـراي پـذيرش دانـشآمـوز دارد و هـر دانـشآمـوز
اولويدهايي براي انتخاب مدرسه دارد .از آنجا که اين ترجیحات و اولويدها با هـم تطبیـس
ندارد معمـوالً بـا حكـم اداري آمـوزشوپـرورش ثبـد نـامهـا انجـام مـيشـود و نارضـايتي
دوجانبهاي میان دانش آموزان و مدارس به وجود ميآيد .عبدالغديراقلو 1و همكاران (2005
و  )2006مكــانیزمي بــراي بــههــمرســاني دانــشآمــوزان و مــدارس براســاس ترجیحــات و
اولويدهاي دوجانبه طراحي کردند که منجر به کاهش قابل توجه ثبد نامهاي دسـتوري در
2
شهر بوستون شد.
بازار پزشكان

3

راث و پرانسون ( )1999به منظور طراحي مجدد بازار پزشكان از الگوريتم پـذيرش معـوق
استفاده کردند .در اين مدل نیز ترجیحات از سوي هر دو طرف مطرح ميشود ،هم پزشكان
جوياي کار براي به دسد آوردن جايگاههاي شغلي در بیمارستانها ترجیحاتي دارند و هـم
بیمارســتانهــا در بــین پزشــكان موجــود ترجیحــاتي را قائــل شــدهانــد .بنــابراين ،جورســازي
يكطرفه در اين مدل کار نميکند و از جورسازي دوطرفه استفاده شده اسد.
1- Abdulkadiroğlu
2- The “Boston” School-Choice Mechanism
3- Peranson
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راث و نیدرل )2005( 1به بازار تخصیص متخصصان داخلي در آمريكا بین بیمارستانهـا
پرداختهاند و بین حالدهايي که جورسازي در آنهـا انجـام شـده و حـالتي کـه جورسـازي
انجام نشده ،مقايسه انجام دادهاند .در اين مقايسههـا مشـاهده مـيشـود کـه روي دسـتمزدها
تاثیري گذاشته نميشود .در پايان توصیه ميشود که کارفرماها در استخدام تعلـل کننـد (از
قبل براي سال آينده قرارداد نبندند) و از طريس «سیستم مرکزي جورسازي» 2اقدام کنند .اين
کار باعث خواهد شد که پزشكان ترجیحات خود را بهصورت واقعي بیـان کننـد .در مسـاله
تخصیص پزشكان ممكن اسد براي بعضي از پزشكان که به همراه همسـران خـود متقاضـي
کار در بیمارستانها هستند يك تخصیص پايدار وجود نداشته باشد.
کوجیما 3و همكاران ( )2010اثبات کردند که وقتي تعـداد زوجهـا و همچنـین فهرسـد
ترجیحات آنها کم باشد ،تخصیص پايدار وجود دارد .آنها همچنـین نشـان دادنـد کـه در
تمامي مواردي که از اين الگوريتم استفاده شده اسد ،تخصیصها پايدار بوده اسد.
بازار کودکان بيسرپرست

از ديگر کاربردهاي طراحي بازار و طراحي مكانیزم که به تازگي کار شده اسـد ،مـيتـوان
به جورسازي بین والدين و کودکان بيسرپرسد اشاره کـرد .والـدين زيـادي خواهـان ايـن
هستند که فرزندان بي سرپرسد را بـه فرزندخوانـدگي قبـول کننـدا از يـك طـرف زيـادي
4
تقاضاها و از طرف ديگر ،واجد شراي بودن والدين اين موضوخ را بغرنج ميکنـد .باکـارا
و همكاران ( )2014سعي کردند تا جورسازي با توجه به ترجیحات والدين و شـراي آنهـا
براي به دسد آوردن فرزند خوانده ،مدل و پیادهسازي شود .اسـالف 5و همكـاران ()2014
در همان سال ،سیستمي به نام  6PAEطراحي کردند که خانوادهها را در ايالـد پنسـیلوانیاي
آمريكا براي انتخاب فرزند خوانده کمك ميکرد.

1- Niederle
2- Centralized Clearinghouse
3- Kojima
4- Baccara
5- Slaugh
6- Pennsylvania Adoption Exchange
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بازار معاوضه کاال

1

بازار معاوضه ،بـازاري اسـد کـه در آن هـر فـرد کاالهـايي را کـه بـه آنهـا احتیـاج نـدارد
(کاالهاي بالاستفاده) عرضه ميکند و در ازاي آن کاالهايي را که مطلوب اوسد ،دريافـد

ميکند .حال اگر در اين بازار پولي رد و بدل نشود به آن «بازار معاوضه بدون پـول» 2گفتـه
ميشود .کاربرد ديگر طراحي بازار ،طراحي چنین بازارهايي اسد.
زينب عباسي و همكاران ( )2013با استفاده از مكانیزمي شبیه مكانیزم بازار کلیـه (راث،
 ،)2004بازاري طراحي کردهاند که در آن بدون رد و بدل شدن پـول ،هـر فـرد تعـدادي از
کاالهاي مورد نیازش را با تعدادي از کاالهاي بالاستفادهاش معاوضه ميکند .در اين مـدل،
افراد و کاالها دو بخش يك گـراف دو بخشـي را تشـكیل مـيدهنـد .هـر دور کـه در ايـن
گراف پیدا ميشود به هر فرد شرکدکننـده در آن دور يكـي از کاالهـاي مـورد نیـازش را
ميدهد و يكي از کاالهاي بالاستفاده او را به فرد ديگري منتقل ميکند.

اندرسون 3و همكاران ( )2014يك مدل پويا براي معاوضه کاال تعريـف کردنـد کـه در

هر دوره زماني يك نفر وارد ميشود و قصد معاوضه کاالي خود بـا يـك کـاالي ديگـر را
دارد .در اين مدل سه نوخ معاوضه تعريـف شـده اسـد -1 :دورهـاي دوتـايي -2 ،دورهـاي
سهتايي و  -3زنجیرههايي که با يك فـرد اهداکننـده شـروخ شـدهانـد .هـدف آنهـا کمینـه
کردن زمان انتظار براي هر فرد بود.

 -4الگوریصم به هم رنان نیر ی انسان در نازمانهای پیچیده
در سازمانهاي پیچیده موضوخ نقل وانتقال کارکنان بین شعب و مناطس مختلف بسیار مهم و
پیچیده اسد .کارمنداني که بنا به داليلي قادر بهکار در شعبهاي نیستند يا به هر دلیلـي نمـي-
توانند در شهر محل اقامتشان زندگي کنند و يا اينكه مجبورند چند سالي را در شهر يا استان
ديگري سسري کنند ،متقاضي جابهجايي از شهر يا شعبه فعلي خود به شهر يـا شـعبهاي ديگـر
هستند .برخي از سازمانها به تقاضاهاي انتقالي کارکنانشان به اين شكل رسیدگي مـيکننـد
که سعي ميکنند مورد مناسبي براي جابه جايي بـا وي پیـدا کننـد .بـه عبـارت ديگـر ،بـراي

1- Exchange Market
2- Exchange Market Mechanisms without Money
3- Anderson
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تحقس جابهجايي بايد  2کارمند وجود داشته باشد کـه شـراي احـراز شـغل طـرف مقابـل را
داشته باشند.
در حال حاضر چنین سازمانهايي به اين شكل عمل ميکنند :در فصـل مشخصـي از سـال،
تمامي تقاضاها توس مدير مربوطه در شعبه مرکزي بررسي ميشود و در مـواردي کـه امكـان
جابهجايي دو نفر با هم وجود دارد به مراکز استان يا شهرستان متقاضـي اطـالخ داده مـيشـود.
سس

پ

از انجام هماهنگيها اين جابهجاييها صورت ميگیـرد .پیـدا کـردن مـورد مناسـب

براي هر تقاضا محدوديتي بسیار بزرگ بوده و ممكن اسد براي يـك تقاضـا مـدتهـا مـورد
مناسبي پیدا نشود .بنابراين ،بسیاري از کارمندان متقاضي جابهجايي به هدف خود نميرسند.
الگوريتمهاي بههمرساني در چارچوب نظريه طراحي بازار به دنبـال ارائـه راهحـلهـايي
براي اينگونه مشكالت هستند .يكي از اين الگوريتمها که در نظريـه طراحـي بـازار بـهکـار
گرفتــه مــيشــود ،الگــوريتم ( 1TTCشــسلي و اســكارف )1974 ،اســد .در چــارچوب ايــن
الگوريتم اين پرسش مطرح ميشود کـه آيـا بـه جـاي انتقـالهـاي دو بـه دو ،نمـيتـوان بـه
انتقالهاي دوري فكر کرد .براي مثال ،در نظر بگیريد کـه شخصـي مـيخواهـد از موقعیـد
«الف» به موقعید «ب» منتقل شود در حالي که در موقعید «ب» کسي متقاضـي خـدمد در
موقعید «الف» نیسد .در چنین شرايطي مدل سنتي به بنبسد ميرسد ،اما مطـابس الگـوريتم
 TTCاين پرسش مطرح ميشود که آيا در موقعید «ب» کسي هسد که متقاضـي خـدمد
در موقعید ديگري مثل «ج» باشد و در موقعید «ج» هم کسي باشد که بخواهد در موقعید
«الف» کار کند .اگر چنین امكاني وجود داشته باشد در اصطالح يك دور شكل ميگیرد و
سه جابهجايي انجام ميشود که در غیر اين صورت انجام نميشد و چنین بهبود پـارتويي در
سیستم رخ نميداد.
با استفاده از اين مكانیزم ميتوان به هر کارمند اجازه داد تا فهرسـتي از ترجیحـات خـود
را بیان کند .به عنوان مثال ،کارمندي که در کرمان مشغول بهکار اسد و متقاضي انتقـال بـه
شهر خاصي در استان مازندران اسد ،ميتواند با توجه به فاصله بسـیار کـم شـهرهاي اسـتان
مازندران ،چندين شهر را به ترتیـب اولويـد در تقاضـانامه خـود عنـوان کنـد .بهینگـي ايـن
الگوريتم اثبات شده و نشان داده شده اسد که در ايـن سـاختار کارمنـدان انگیـزهاي بـراي
رفتار استراتژيك و دستكاري کردن ترجیحاتشان نخواهند داشد (راث.)1982 ،
1- Top Trading Cycles
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روند اجراي الگوريتم  TTCاين گونه اسد که ابتدا گرافي از کارکنان متقاضي انتقـالي
ساخته ميشود و سس

با پیدا کردن دورهاي گراف گزينههاي مناسب انتقـالي اعـالم مـي-

شود و طي مراحل اداري مربو کارکنان متقاضي انتقال به مطلـوب خودشـان کـه مطلـوب
سازمان هم هسد دسد پیدا ميکنند.
سوالي که پیش ميآيد اين اسد که آيا پیدا شدن دورهايي با طول زياد خوب اسـد يـا
خیر .از يك طرف با يافتن دورهاي طوالني به خواسته کارمندان زيادي جامه عمل پوشانده
ميشود و از طرف ديگر ،هماهنگي بین کارمنداني که در دورهاي طـوالني حاضـر هسـتند،
ميتواند کار را سخد کند .به عنوان مثال ،يكي از معضالتي که ممكن اسد در اين فراينـد
پیش بیايد اين اسد که کارمندي به هر دلیلي از تقاضاي خود منصرف شود در اين صورت
اگر آن کارمند در يك دور با طول سه بوده تنها برنامه دو کارمند ديگر را برهم زده اسـد،
اما اگر در يك دور 37تايي حاضر باشد ،برنامه  36کارمند ديگر را برهم ميزند.
بهجز انصراف احتمالي يكي از کارمندان حاضر در دورها عوامل ديگري نیز هستند کـه
ممكن اسد باعث عدم شكلگیري جابهجاييها در يك دور شوند .بـه عنـوان مثـال ،بـراي
انتقال يك نیروي کار از شهري به شهر ديگر يا از شعبهاي به شعبه ديگر مراحـل خاصـي در
هر سازمان بايد طي شود که اين مراحل در بعضي از سازمانها حتي تا چندين ماه طول مي-
کشد .موارد زيادي از جمله صالحید احراز پسد جديد بايد توس مديران مربوطه بررسي
و هماهنگ شوند تا يك کارمند به جاي ديگري منتقل شـود .البتـه بعضـي از مـوارد هنگـام
دريافد تقاضاي کارمند بررسي ميشوند و تقاضاهايي کـه شـراي اولیـه را نداشـته باشـند،
وارد سیستم نميشوند .با اين حال مواردي هستند که پ از پیدا شدن دورها بايد بررسـي و
هماهنگ شوند .همین موضوخ ممكن اسـد باعـث عـدم تكمیـل و شـكلگیـري بعضـي از
دورهاي پیدا شده توس الگوريتم شود.
اين معضل ،مثال بارزي از ازدحـام بـازار اسـد .در موضـوخ تبـادل کلیـه اگـر دورهـاي
طوالني پیدا شود ،نیاز به چندين عمل جراحي همزمان اسد .به عنـوان مثـال ،اگـر دوري بـا
طول  14پیدا شود بايد امكان انجام  28عمل جراحي به صورت همزمان فـراهم باشـد .بـراي
حل اين مشكل پیشنهادي ارائه شد که دورهايي با طول حداکثر  4در گراف پیـدا شـوند تـا
امكان چند عمل جراحي همزمان فراهم باشد (راث و همكاران  .)2007مشابه همـین کـار را
ميتوان در مورد جابه جايي نیروي انساني و به منظور جلوگیري از ازدحام انجـام داد و تنهـا
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دورهايي را پیدا کرد که طول آنها از يك حد مشخص باالتر نرود .ايـن پـارامتر مـيتوانـد
توس مدير مربوطه تعیین شود.

با پیدا کردن دورها در گراف تقاضاها ،کمك بزرگي به جابهجاييهـا در سـازمان مـي-

شود .حال زنجیرهاي 1را در گراف تصور کنیـد کـه بـهکارمنـدي خـتم مـيشـود کـه قصـد
جابهجايي به شعبه يا شـهر ديگـري نـدارد .در ايـن صـورت ،کارمنـدان حاضـر در زنجیـره،
شان

جابهجايي را به دلیل عدم شرکد در يك دور از دسد دادهاند .اگـر فـرد آخـر ايـن

زنجیره (يا يكي از آخرين نفرات آن) تا چنـد مـاه ديگـر بازنشسـته شـود ،چـه؟ اگـر چنـین
شرايطي رخ دهد ،مي تـوانیم بـه جـاي اسـتخدام نیـروي جديـد بـه جـاي نیـروي بازنشسـته،
جابهجايي هاي مشخص شده در زنجیره را انجـام دهـیم و سـس نیـروي جديـد را بـه جـاي
اولین نفر اين زنجیره وارد سازمان کنیم .اين همان روشي اسد که راث با عنـوان الگـوريتم
( TTCCراث و همكاران )2003 ،در بازار کلیـه بـهکـار گرفـد .کارمنـداني کـه تقاضـاي
انتقالي به شهر يا شعبه ديگري را دارند ،معادل بیماراني هسـتند کـه متقاضـي دريافـد کلیـه
هستند .در واقع موقعید شغلي خود آن کارمند ،معادل کلیه اهداکننده او اسد که ميتوانـد
در اختیار ساير بیماران قرار بگیرد .همچنین موقعیـدهـاي شـغلي خـالي در سـازمان کـه در
نتیجه بازنشستگي کارمندان حاصل شده اسد ،معادل کلیه اجساد اسد.
براي اينكه الگوريتم  TTCCو نحوه اجراي آن را توضیح دهـیم ،ابتـدا چنـد مفهـوم را
تعريف ميکنیم:
 زوجهاي «کارمند-پسد/شهر» که کارمند مشغول کار در يك پسد/شهر اسد. کارمندان بازنشستهاي که جاي آنها در اختیار متقاضیان جابهجـايي بـا اولويـد بـاال قـرارميگیرد .اين فهرسد با  wنشان داده ميشود.
 صف انتظار ،شامل نیروهاي جديـدي اسـد کـه هنـوز وارد سـازمان نشـدهانـد .در واقـع،نیروهايي که سازمان در نظر دارد به زودي استخدام کند.
هر کارمند و هر پسد/شهر ،هر کدام يك گره از گراف مساله را تشكیل مـيدهنـدw .
هم يك گره از گراف اسد .هر کارمند فهرستي از ترجیحـاتش دارد .ايـن فهرسـد شـامل
پسد/شهرهايي اسد که به ترتیـب متقاضـي رفـتن بـه آنجـا اسـد .آخـرين پسد/شـهر در
فهرسد هر کارمند يا پسد/شهر فعلي خودش اسد يا يك انتخاب از  .wاگـر در  wمـورد
1- Chain
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مناسبي براي او وجود داشته باشد به  wو در غیر اين صورت بـه پسد/شـهر خـودش اشـاره
ميکند .در واقع اگر کارمند به هیچکدام از ترجیحاتش نرسید به  wيا بـه پسد/شـهر فعلـي
خودش اشاره خواهد کرد.
در هــر لحظــه از فراينــد اجــراي الگــوريتم هــر کارمنــد بــه اولــین اولويــد خــود از بــین
پسد/شــهرهاي موجــود اشــاره مــيکنــد و در واقــع يــك يــال جهــددار بــین کارمنــد و
پسد/شهري که هماکنون باالترين اولويد را براي او دارد ،رسم ميشود.
در هر گام ممكن اسد يك زوج در چند زنجیره شـرکد کنـد ،امـا تنهـا در يـك دور
حضور خواهد داشد .دلیل اين امر اين اسد که از هر گره در گراف حاضر ،تنها يك يـال
(باالترين اولويد) به سمد ساير گرهها خارج شده اسد.

1

نكته قابل توجـه ديگـر ايـن اسـد کـه در زنجیـرههـا ،سـر زنجیـره پسد/شـهر را از w

دريافد ميکند و دم 2زنجیره يا به  wاضافه ميشود و يا به يك کارمند متقاضي جابهجـايي
داده ميشود .در صورتي که حالـد دوم اتفـاق بیفتـد پسد/شـهر آن کارمنـد بـه  wاضـافه
خواهد شد .در اين خصوص لمي وجود دارد مبني بر اينكه «در هر گام يـا يـك دور وجـود
دارد ،يا هر زوج دم يك زنجیره اسد( ».لم شماره ())1
در هر مرحله از الگوريتم زنجیرههايي وجود دارد که ميتوانیم آنها را حـذف نكنـیم و
بهمنظور رشد بیشـتر آنهـا را بـه مرحلـه بعـدي ببـريم .بـهکارمنـدان حاضـر در ايـن دورهـا

کارمندان غیرفعال 3گفتـه مـي شـود .کارمنـدان حاضـر در گـراف را کـه در دورهـا حـذف
نشدهاند و همچنین در هیچ زنجیرهاي حضور ندارند ،کارمندان فعال 4مينامیم.

با توجه به تعاريفي که ارائه شد ،مراحل الگوريتم به شرح زير اسد:
 -1در ابتدا تمام پسد/شـهرها در دسـترس و تمـام کارمنـدان فعـال هسـتند .در هـر گـام از
مراحــل اجــرا ،هــر کارمنــد فعــال بــاقيمانــده  tiبــه بــاالترين اولويــد خــودش در بــین
پسد/شهرهاي باقيمانـده يـا بـه انتخـابي در  wاشـاره مـيکنـد .هـر پسد/شـهر بـاقيمانـده
بهکارمند مربو به خودش و هر کارمند غیرفعال به پسد/شهري که به آن نسبد داده شـده
اسد ،اشاره ميکند.
1- Head
2- Tail
3- Passive
4- Active
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 .aبا توجه به لم شماره ( )1در اين فرآيند به طور حتم حداقل يك دور يا يك زنجیـره و يـا
هر دو آنها وجود دارد.
 .bاگر دوري وجود نداشد به مرحله  3ميرويم در غیر اين صورت تبادالت مربوطه را کـه
در دور مشخص شدهاند ،انجام ميدهیم و سس دور را حذف ميکنـیم ،يعنـي کارمنـدان و
پسد/شهرهاي نسبد داده شده به آنها را از گراف حذف ميکنیم.
 .cکارمندان باقي مانده به باالترين انتخاب خود از میـان پسد/شـهرهاي بـاقي مانـده اشـاره
ميکنند و هر پسد/شهر بهکارمند خودش اشاره مـيکنـد .مجـدد تمـام دورهـا را شناسـايي
ميکنیم ،تبادالت مربوطه را انجام ميدهیم و دورها را حذف ميکنیم .اين کار تا زماني که
دوري يافد نشود ،تكرار ميشود.
 -2اگر زوجي باقي نمانده بود ،الگوريتم به اتمام رسیده اسد در غیر اين صـورت بـا توجـه
به لم شماره ( )1هر زوج باقیمانده دم يك زنجیره اسد .يكي از زنجیـرههـا را بـا اسـتفاده از

«قانون انتخاب زنجیره» 1انتخاب ميکنیم .قانون انتخاب زنجیره همچنـین مشـخص مـيکنـد
که زنجیره انتخاب شده بالفاصله حذف شود و تبادالت صورت گیرد يا اينكه حذف نشـود
و کارمندان حاضر در آن به صورت غیرفعال در گامهاي بعدي حضور داشته باشند.
 -3بعد از انتخاب زنجیره ،دورهاي جديدي ممكن اسـد ايجـاد شـوند .مراحـل  2و  3را بـا
کارمندان فعال باقي مانده و پسد/شهرهاي نسبد داده نشـده ،ادامـه مـيدهـیم .ايـن کـار تـا
زماني انجام خواهد شد که کارمندي باقي نماند.
در پايان اجراي الگوريتم هر کارمند متقاضي جابهجايي ،يـك پسد/شـهر بـه او نسـبد
داده شده اسد (يا صاحب اولويتي باال در فهرسـد انتظـار شـده اسـد) .البتـه بايـد در نظـر
داشته باشیم به تعدادي از کارمندان پسد/شهر قبلـي خودشـان اختصـاص داده شـده کـه بـه
معني عدم موفقید الگوريتم در پیدا کردن موردي مناسب براي آن کارمند اسد.
بسته به سیاستي که اتخاذ ميشود ،يكي از قوانین انتخاب زنجیره زير انتخاب ميشود:
 -1کوتاهترين زنجیره انتخاب و حذف شود.
 -2بلندترين زنجیره انتخاب و حذف شود .اگر بلندترين زنجیره يكتا نبـود ،آنگـاه از قـانون
ديگري براي انتخاب بین زنجیرههـاي بـا طـول يكسـان اسـتفاده مـيشـود .بـه عنـوان مثـال،
زنجیرهاي حذف شود که با کارمندي با اولويد باالتر شروخ شده اسد.
1- Chain Selection Rule
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 -3بلندترين زنجیره انتخاب شود ،اما حذف نشود.
 -4زنجیرهاي انتخاب شود که با کارمنـدي بـا اولويـد بـاالتر شـروخ مـيشـود ،سـس

ايـن

زنجیره حذف شود.
 -5زنجیرهاي انتخاب شود که با کارمندي بـا اولويـد بـاالتر شـروخ مـيشـود ،امـا زنجیـره
حذف نشود.
 -6يكي از عواملي که باعث ميشود زوج کارمند-پسد/شهري اولويـد بـاال داشـته باشـد
اين اسد که کارمند متقاضي انتقال از شهري پرطرفدار مثل تهران به جايي ديگـر باشـد .در
اين قانون اگر دلیل انتخاب زنجیره ،اولويد به دلیل شروخ زنجیره با کارمندي کـه متقاضـي
رفتن از تهران اسد ،باشد اين زنجیره بالفاصله حذف ميشود و در غیر اين صورت حـذف
نميشود و در مراحل بعد حضور خواهد داشد.
مشابه الگوريتم  TTCمشكلي که در دورهاي طوالني با آن مواجه هستیم با کنترلي کـه
روي طول دورها اعمال ميشود ،رفع ميشود .البته اين کنتـرل فقـ بـر طـول دورهـا انجـام
ميشود و نیازي به محدود کردن طول زنجیرهها نیسد ،چراکـه قطـع شـدن زنجیـره در هـر
نقطه از آن باعث نارضايتي کسي نخواهد شد (جابهجاييها در قسمد ابتـدايي ايـن زنجیـره
انجام ميشود و قسمد انتهايي زنجیره در گراف اصلي مساله باقي ميماند).
موارد مناسبي که در نتیجه اجراي اين الگوريتم يافد ميشود ،فقـ پیشـنهاداتي هسـتند
که به مديريد منـابع انسـاني سـازمان داده مـيشـوند .مـدير منـابع انسـاني مـيتوانـد مـوارد
جابهجايي را مالحظه کند و با جابهجاييهايي که از لحاظ مختلف به صالح سازمان هستند،
موافقد کند.
 -5نصایج اجرای الگو در یک نازمان فرض

دادههايي که در اين پژوهش از آن استفاده شـده اسـد ،دادههـايي فرضـي هسـتند کـه بـه-
صورت تصادفي تولید شدهاند .براي تولید دادهها چنین فرض شده اسـد کـه يـك سـازمان

در  5شهر از هر يك از  31استان کشور شـعبه دارد .در واقـع ،ايـن سـازمان فرضـي در 155
شهر کشور شعبه دارد .در هر شعبه  5پسد سازماني تعريف شده اسد که با حروف ،B ،A
 D ،Cو  Eنشان داده ميشوند .براي هر کدام از پسدها چند موقعید شغلي در نظـر گرفتـه
شده که تعداد کارمندان الزم براي هر پسد بهترتیب  4 ،3 ،2 ،1و  5اسد.
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عالوه بر اطالعات کارمنـدان سـازمان کـه در پايگـاه داده ذخیـره شـدهانـد ،فهرسـتي از
تقاضاهاي فرضي کارمندان تهیـه شـده اسـد کـه در آن  400نفـر متقاضـي انتقـال بـه شـهر
ديگري هستند .هر تقاضا مربو به يك کارمند اسد که فهرستي متشـكل از  4شعبه/سـمد
اسد .در واقع هر کارمند ميتواند در هر يك از  4تقاضاي خود نام يك شهر به عالوه يك
سمد را بیاورد .فرض بر اين اسد که تقاضاها از فیلتر تايید مسـئول مربوطـه گذشـتهانـد بـه
اين معنا که تقاضاهاي غیرمتعارف با توجه به سمدهـا بـه مرکـز اعـالم نشـدهانـد و در ايـن
فهرسد فق تقاضاهاي معتبر وجود دارد .اين الگوريتم در زبان برنامـهنويسـي سـي شـارپ
پیادهسازي شده اسد.
در ادامه نتايج بهدسد آمده از اجراي الگوريتمهـاي  TTCو  TTCCو همچنـین روش
سنتي (روشي که در حال حاضر مورد استفاده قرار ميگیرد) بررسـي و مقايسـه شـده اسـد.
پیش از ارائه نتايج ذکر اين نكته حائز اهمید اسد که اجراي الگوريتمها بـا دادههـاي يـك
سازمان واقعي ميتوانسد ارزيابي بهتري در اختیارمان قرار دهد ،امـا امكـان متقاعـد کـردن
سازمانها براي اجراي اين برنامه فراهم نشد .امیـدواريم بتـوانیم در ادامـه مسـیر پـژوهش بـه
طور عملي هم اين الگوريتم اجرا شود.
روش سنتي

روشي که هماکنون در سازمانها براي رسیدگي به تقاضاهاي انتقالي استفاده ميشود بیشـتر
اينگونه اسد که فق اگر مورد مناسبي براي جابهجايي دو نفر با هـم در فهرسـد تقاضـاها
پیدا شد (البته با نظر مساعد مديران مربوطـه) بـا آنهـا موافقـد مـيشـود و بـه آنهـا اجـازه
جابهجايي داده ميشود .در حقیقد به صورت چشمي و يا با اسـتفاده از کـامسیوتر دورهـاي
دوتايي در گراف تقاضاها پیدا ميشود و به آنها پاسخ داده ميشود.
موارد مناسب جابهجايي از بین کل تقاضاها در تصوير ( )1ديده ميشود .اين شكل فق
قسمتي از کل گراف (گرههايي که در جابهجايي شرکد ميکنند) را نشان ميدهد .مطـابس
شكل ،کارمندان شماره  936و  205با هم و کارمندان شماره  1164و  2033با هم ميتواننـد
جابهجا شوند .همانطور که در تصوير ( )1ديده ميشود ،تنها دو مورد جابهجـايي پیـدا شـده
اسد ،يعني ميتوان به تقاضاي چهار نفر پاسخ مثبد داد که عملكرد بسیار پايیني نسـبد بـه
تعداد کل تقاضاها ،يعني  400تقاضا اسد.
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تصویر ( :)1گراف نتیجه ،حاصل اجرای روش سنتی

مكانيزم TTC

گرافي که در نتیجه اجراي الگوريتم ( TTCبـا محـدوديد طـول دور ،دورهـايي بـا طـول
کمتر از  )10روي دادههاي فرضي ترسـیم شـده اسـد در تصـوير ( )2قابـل مشـاهده اسـد.
همانطور که در اين تصوير مشـاهده مـي شـود دورهـاي بـه دسـد آمـده حاصـل از اجـراي
الگوريتم در قالب گراف نتیجه رسم شدهاند .در اين گـراف ،دورهـاي دوتـايي ،سـه تـايي،
چهارتايي ،پنجتايي و ششتايي ديده ميشود .در مجموخ به  22مورد جابهجايي پاسخ مثبد
داده ميشود .عددي که در داخل گرهها نوشته شده شـماره پرسـنلي کارمنـد شـاغل در آن
پسد اسد.
تصویر ( :)2گراف نتیجه حاصل اجرای الگوریتم TTC
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مكانيزم TTCC

در اين روش يك جدول به پايگاه داده اضافه ميشود .اين جدول فهرستي از کارمنداني اسد
که بازنشسد شدهاند يا به هر دلیلـي قصـد قطـع همكـاري بـا سـازمان را دارنـد .ايـن فهرسـد
موقعیدهاي خالي را در اختیار ما قرار ميدهـد تـا بتـوانیم جابـهجـاييهـاي بیشـتري را ترتیـب
دهیم .در واقع ،قبل از اينكه سازمان اقدام به جذب نیروهاي جديد کند ،جابهجاييهـا صـورت
ميگیرد و سس

در جايگاههاي مورد نیاز عملیات جذب نیروهاي جديد انجام ميشد.

نتايج حاصل از اجراي الگوريتم ( TTCCبا محدوديد طول دور ،دورهـايي بـا طـول کمتـر
از  )10در تصوير ( )3مشـاهده مـيشـود .همـانطور کـه در ايـن تصويرمشـاهده مـيشـود ،تعـداد
جابهجاييهاي موافقد شده  44مورد اسد .قانوني که براي انتخاب زنجیره از آن اسـتفاده شـده،
قانون سوم اسد ،يعني در هر گام زنجیرهاي انتخاب و حذف ميشود که بیشترين طـول را داشـته
باشد .محدوديد طول دورها روي زنجیرهها اعمال نميشود ،زيرا طوالني بودن طـول زنجیـرههـا
باعث ازدحام نمي شود و هرجاي زنجیره که مشـكلي بـه وجـود آيـد ،بـدون توجـه بـه ادامـه آن
زنجیره ،قسمد ابتدايي زنجیره به جابهجاييهاي خود ميرسند.
تصویر ( :)3گراف نتیجه حاصل اجرای الگوریتم TTCC
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مقايسه نتايج حاصل از اجرای سه روش

1

در جدول ( )1سه الگوريتم سنتي TTC ،و  TTCCاز لحاظ پیچیدگي زماني و تعداد مـوارد
مناسب انتقالي پیدا شده با يكديگر مقايسه شدهانـد .براسـاس ايـن جـدول ،روش سـنتي کمـي
ســريعتــر از روشهــاي  TTCو  TTCCاســد ،امــا مــوارد مناســب بیشــتري در دو الگــوريتم
پیشنهادي يافـد مـي شـود .البتـه بـا توجـه بـه تعـداد کارکنـان سـازمانهـا و حجـم تقاضـاهاي
جابهجايي ،تمام اين روشها در کسري از ثانیه اجرا شده و نتايج را گزارش ميدهند.
جدول ( -)1مقایسه نتایج روش سنتی و روشهای پیشنهادی
تکداد موارد انتقالی

درصد تقاضاهای موافقت شده

مناسب یافتشده توسط

نسبت به کل تقاضاها

روش سنتی

4

1

الگوریتم TTC
الگوریتم TTCC

22
44

5/5
11

نام الگوریتم

پیچیدگی زمانی
)O(n*log2n
)O(n^2
)O(n^2

 -6جمعبجدی
بعضي سازمانها به تقاضاهاي انتقالي کارکنانشان به اين شكل رسیدگي ميکننـد کـه مـورد
مناسبي براي جابه جايي با وي پیدا کنند .به اين معنا که اگر کارمندي متقاضي رفتن به شـهر
ديگري باشد بايد در شهر مقصد کارمندي پیدا شود که عالوه بر اينكـه متقاضـي آمـدن بـه
شهر فعلي کارمند اول باشد از نظر پسد سازماني هم امكان جابهجايي اين دو وجـود داشـته
باشد .در حقیقد ،هر دو کارمند بايد شراي احراز شغل طرف مقابـل را داشـته باشـند .ايـن
شراي بايد توس مديران مربوطه بررسي و تايید شود.
پیدا نشدن موارد زيادي از انتقاليهاي ممكن مثال بارزي از نحیف بودن بازار اسـد .در
ضمن بسیاري از سازمانهاي پیچیده حتي از روش سنتي هم استفاده نمـيکننـد .سـايدهـا و
وبالگهـايي از قبیـل  http://enteghale-karmandan.blogfa.comنشـاندهنـده ايـن
-.1براي محاسبه پیچیدگي زمان الگوريتم ابتدا تعداد قدمهاي الگوريتم به صورت تابعي از اندازه مساله مشخص
مي شود .براي انجام اين کار تعداد تكرار عملیات اصلي الگوريتم محاسبه و به صورت تابع )( f(nکه  nتعداد
وروديها اسد) بیان ميشود .سس

تابع ) g(nکه مرتبه بزرگي تابع ) f(nرا وقتي اندازه ورودي به اندازه کافي

بزرگ اسد ،نشان ميدهد بهدسد ميآيد .نماد  Oحد بااليي براي تابع ) f(nميدهد و وقتي بهکار ميرود رفتار
الگوريتم بدترين حالد و بیشترين زمان اجرا را براي مقادير معین ورودي دارد.
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موضوخ هستند که برخي گروهها از جمله پرستاران بـراي پیـدا کـردن مـورد مناسـبي بـراي
جابهجايي به اين سـايدهـا و وبـالگهـا متوسـل مـيشـوند .بـا توجـه بـه اينكـه بسـیاري از
کارمندان از وجود چنین سايدهايي بيخبر هستند به نظر نميرسد که مشكل خاصي به اين
وسیله برطرف شود .البته چون اين سايدها نیز مشابه روش سـنتي عمـل مـيکننـد ،حتـي در
صورت استفاده همگان از اين سـايدهـا نبايـد نتیجـه خاصـي را از آنهـا انتظـار داشـد .در
حقیقد چنین سايدها و وبالگهايي سعي در ضـخیم تـر کـردن بـازار دارنـد ،امـا بـه دلیـل
رسمي نبودن اين سايدها و در نتیجه عـدم آگـاهي همگـان از وجـود آنهـا موفـس نیسـتند.
همچنین تمايـل کارکنـان بـه سـمد ارسـال تقاضـاها بـه صـورت غیررسـمي باعـث افشـاي
اطالعات سازمانها و سوءاستفاده احتمالي از افراد و منابع سازمانها خواهد شد.
نظريه طراحي بازار و طراحي مكانیزم گیل -شسلي و راث و کاربردهايي از آن که تـا بـه
حال کار شـده در ايـن حـوزه مـوثر بـوده و نشـان داده کـه مسـائل ايـن بخـش از اقتصـاد و
مديريد را ميتوان با استفاده از اين نظريه و کاربردهاي آن حل کرد .از جملـه موضـوعاتي
که اين نظريه به آن پرداخته اسد ،موضوخ تخصیص پايـدار نیروهـا و افـراد متقاضـي بـراي
يك شغل مثل پزشكان براي بیمارستانها و يا تخصیص دانشآموزان بـراي مـدارس اسـد.
همچنــین بازارهــايي از قبیــل بــازار تخصــیص خانــه و يــا بــازار تبــادل کلیــه کــه براســاس
الگوريتمهاي  TTCC ، TTCو  YRMH-IGYTکار ميکننـد ،نمونـههـاي ديگـري از
يافتههاي اين حوزه هستند.
در اين مقاله مسأله جابهجايي در سـازمانهـاي پیچیـده بـا اسـتفاده از الگـوريتم  TTCو
 TTCCحل شـده اسـد .بـا تقاضـاهاي کارمنـدان گرافـي سـاخته مـيشـود و سـس طبـس
الگوريتم با پیدا کردن دورها و زنجیرهها فهرستي شامل موارد انتقالي به مـدير مربوطـه داده
ميشود .اين مساله البته با روش سنتي نیز حل شد .نتايج نشـان مـيدهـد الگـوريتم  TTCبـه
میزان  5/5برابر و الگوريتم  TTCCبه میزان  11برابر نتايج را بهبود ميبخشند.
سازمانها ميتوانند از اين مكانیزم به خوبي بهـره بگیرنـد و جابـهجـاييهـاي بیشـتري را
براي کارکنان خود میسر کننـد و در نتیجـه موجـب رضـايد بیشـتر بـراي آنهـا شـوند .در
صورتي که سازماني نخواهد بازنشستگان را وارد اين مكانیزم کند ،الگوريتم مـورد اسـتفاده
 TTCخواهـد بـود .هرچنــد وارد کـردن بازنشسـتگان بــه ايـن مكـانیزم ســبب يـافتن مــوارد
جابهجايي بیشتري ميشود.
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نكتهاي که در اين مقاله به آن پرداخته نشد ،کارايي کارکنان در پسدهاي قبل و بعـد از
جابهجايي اسد .کـارايي کارکنـان در پسـد هـاي مختلـف بـا توجـه بـه توانـايي و مـدرک
تحصیلي آنها و همچنین ويژگيهاي ديگر کارکنان را ميتوان به عنوان عوامـل تاثیرگـذار
در نحوه جابهجاييها در نظر گرفد .اين کاراييها و ويژگـيهـا را مـيتـوان بـهعنـوان وزن
يالها به گراف مساله اضافه کرد و در نتیجه از الگـوريتم انتظـار داشـد کـه جـوابي بـا وزن
بیشتر را تولید و ارائه دهد .با توجه به اينكه الگوريتمهاي بهکـار بـرده شـده در ايـن تحقیـس
نسبد به وزندار بودن يالها حساس هستند (در صورتي که گراف وزندار باشد بهینگـي را
تضمین نميکنند) .ارائه الگوريتمي که روي چنین گراف وزنداري به خـوبي عمـل کنـد و
بهینگي را تضمین کند ،ميتواند به عنوان کارهاي آتي مورد مطالعه قرار گیرد.
برخي از بازارهايي که در بخش دوم از آنها نام برده شد ،زماني که براي اولین بار ارائه
و پیاده سازي شدند به عنوان يك طرح ملي مطرح شدند .مكانیزم ژاپن ،مكـانیزم بوسـتون و
بازار دانش آموزان نیويورک از جمله طرحهايي هستند که اسمهـايي ملـي بـه آنهـا نسـبد
داده شده اسد .با توجه به بديع بودن طرح اين پژوهش در صورت پیادهسازي آن مـيتـوان
يك اسم ملي بر آن نهاد و آن را به نام ايران ثبد کرد.
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