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ین کتاب تحوالت در سیاست و عمل در حوزه تدارکات اجتماعی را با توجه به . اپردازدشمالی و استرالیا می
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 مقدمه

های و پیشرفت( 1995هود، ) «مدیریت عمومی جدید»های جدید سیاسی حاصل از مشیخط
، سورنسون و 1997 ؛کیکرت، کلین و کوپنجن؛ 2005کانسیدین، ) اخیر در مدیریت شبکه

ت. پیامدهای سیاسی شده اس اهمیت نقش افراد غیردولتی درموجب افزایش  (2005تروفینگ 
های بخش در این زمینه، به طور اعم کارکردهای بالقوه سیاسی جامعه مدنی و باالخص سازمان

های سرمایه گذاری مشترک، توجه زیادی را ها و صندوقهای اجتماعی، خیریهنظیر بنگاه ثالث
اتکای روز افزون . ل گذشته به خود جلب کرده استسا 15 در میان اقتصادهای پیشرفته در طی

های نوآورانه به نیازهای اجتماعی پیچیده دولت به عرضه کنندگان بخش ثالث برای طراحی پاسخ
که بخش  بازارها طوری راه اندازی شوند ها،مستلزم توجه به این نکته است که در همه بخش

دیدگاه دیگری را به متخصصان برای شکل  حکمرانی عمومی نوین، .ثالث در آنها فعال بماند
این  .کندامدیریت دولتی نوین ارائه میسعمومی و خدمات رسانی در عصر پ کمرانیدهی به ح

باشد که در آن طرح می (2007 رادز،)دیدگاه بر اساس تغییرات تفسیرگرایانه در مطالعات سیاسی 
نظر گرفته شده و شامل کنشگران  و ارائه سیاست دولتی به عنوان یک فرایند رابطه مند در

وجوی خدمات های اخیر، جستدر سال (.2003 من،کوی)غیردولتی و دولتی چندگانه است 
 .جدید تبدیل شده است یدر مقیاس محلی، به کیمیای عمومی مبتکرانه و نوآور، مرتبط و جذاب

ارزش  ایجاد ی عمومی وهاسازی هزینهرویکردی نو برای بیشینه تدارکات اجتماعی این راستا،در 
توجه زیادی را به خود جلب نموده  این موضوع .اجتماعی از طریق خرید کاال و خدمات است

قادر به افزایش و تقویت مزایای ( هابنگاه)ها ها و شرکتای است که از طریق آن دولتزیرا شیوه
ن، بازارهایی را ی آواسطهعنوان سازوکاری محسوب می شود که به قدرت خرید هستند و به

نگرش جدید در . های بخش سوم توسعه دادهای اجتماعی و سایر سازمانتوان برای بنگاهمی
 2012سال  نظیر قانون های اخیرخصوص تدارکات اجتماعی، در سیاست عمومی با پیشرفت

 همکاری اقتصادی بومی داخلی و توافق نامه رسمی ارزش اجتماعی ،سرویس دولتی بریتانیا
به عنوان یک نهاد در بخش عمومی در نظر گرفته  و ی دولت استرالیا، مشروعیت پیدا کردهشورا

به رشته تحریر درآمده است ی هر چند که تاکنون در خصوص تدارکات اجتماعی مطالب. شود می
. به اما هرگز نتوانسته است نیاز و انتظارات عالقمندان به این موضوع را به خوبی تامین نماید

ها هستند که؛ دلیل پژوهشگران در این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسشهمین 
های تدارکات اجتماعی کدام است؟ و ها و چالشمفهوم تدارکات اجتماعی چیست؟ محرک

 توان تدارکات اجتماعی را اجرا و ارزیابی نمود؟ چگونه می

کتاب تدارکات االت، به معرفی و نقد نویسندگان این مقاله در جستجو برای پاسخ به این سئو
جو باراکت، رابین کست و مذکور توسط کتاب پرداخته اند.  اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

حاوی اطالعات جدید و ارزشمندی و  فصل به رشته تحریر درآمده است 9در  کریگ فورنکس
ی به خصوص برای اساتید، دانشجویان، محققان و متخصصان در حوزه های علوم اجتماع
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در فصل نخست به تعریف مفهوم کتاب نویسندگان  .عمومی است سیاستگذاریمدیریت دولتی و 
تدارکات اجتماعی، در معنای  آنهااز نظر . اندتدارکات اجتماعی پرداخته و رویکردهای جدید

اگرچه  .عمومی خود، اشاره به تولید ارزش اجتماعی از طریق خرید کاالها و خدمات دارد
خلق ارزش اما کات اجتماعی غالباً به صورت یک اهرم خط مشی دولتی ایجاد شده است، تدار

امروزه برخی از کسب و . اجتماعی از طریق تصمیمات خرید، محدود به بخش دولتی نیست
کارهای صنفی و تعاونی، قدرت خرید خود را برای نیل به اهداف مسئولیت شرکتی خود صرف 

خصوص تدارکات اجتماعی، تولید ارزش اجتماعی  در مختلف رویکردهایاز هدف  .کنندمی
 .شودها و ابزارهای مختلف میمستقیم و غیرمستقیم است که منجر به استفاده از شیوه بطور

با )های قیاسی در تدارکات اجتماعی در بریتانیا به تحلیل پیشرفتادامه فصل نویسندگان در 
 اند.، کانادا و استرالیا  پرداختهآمریکا ، ایاالت متحده(ستاکید بیشتر و نه منحصر به فرد بر انگلی

پیاده  مربوط به تجربه دلیلاولین . خاب این کشورها وجود داردنتاز نظر آنان دو دلیل برای ا
های علی رغم داشتن امکانات رفاهی مختلف، سیستمزیرا  .سازی و طراحی خط مشی است

الحظه سیاسی در میان کشورهای فوق پس از جنگ سیاسی و کنشگران سیاسی، تغییرات قابل م
ای دقیق و ظریف مداخالت سیاسی خاص تا که این تغییرات شامل تفاسیر زمینه رخ داده است

های خاص مربوط به مثال تحلیل .رویکردهای برش و جایگذاری تغییرات سیاسی بوده است
به آنان زمینه و موفقیت برنامه را انتقال سیاست در سطح خرد و متوسط، امکان بررسی رابطه بین 

های سیاسی ها، اطالعاتی را در خصوص غیر منطقی بودن استداللهمچنین، این تحلیلداده است. 
بنابراین، . اندی عکس شدهدهند که از یک محیط وارد محیط دیگر شده و منجر به نتیجهارائه می

ای در انتظارات فرهنگی و زمینه حذفموجب هدف از رویکرد قیاسی اتخاذ شده در این بحث، 
در سطح جهانی به  های قیاسی که ظاهراًها در تجربهشود تا وجوه مشترک و تفاوتخواننده می

رسند را دنبال ای از پیشنهادات برای طراحی و اجرای سیاست، یکسان به نظر میعنوان مجموعه
ها در تدارکات البته، پیشرفتاست.  این موضوع به اعتبار یافته های علمی این کتاب افزوده .کند

اقدامات ابتکاری در خصوص  .اجتماعی، محدود به کشورهای مطرح شده در این جا نیست
ها ین تجربه. بی شک ااذ شده استخاتنیز فریقای جنوبی آتدارکات اجتماعی در کره جنوبی و 

ت اجتماعی کمک مربوط به تدارکا هایلها و استدالبه درک تطبیقی و قیاسی توسعه روش
نویسندگان در ادامه انواع رویکردهای تدارکات اجتماعی و اهمیت هر کدام از آنها را  .کنندمی

 ( مورد بررسی قرار داده اند 1در قالب جدول )
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 ها برای اجرای فرایند تدارکاتای از انواع تدارکات اجتماعی و اهمیت آنخالصه -1 جدول

 ردیف
نوع تدارکات 

 اجتماعی
 (پیامد)اهمیت  برایند تاکید

 (ثالث)از بخش ثالث  1نوع 
های اجتماعی از تدارکات برنامه

 بخش ثالث، با کاالی عمومی
 مستقیم

 مناقصه رقابتی خدمات و 

 کاالهای اجتماعی

 از پیامدهای اجتماعی 2نوع 
تدارکات کارهای عمومی با 

 مزیت اجتماعی اضافی
 غیر مستقیم

 (نرم سخت و)پیامدهای متعدد 

 بدست آمده در قرارداد 

 3نوع 

درصد خدمات از عرضه 

کنندگان و تأمین 

 کنندگان مزیت اجتماعی

تدارکات کاالها و خدمات سنتی 

 از تأمین کنندگان متنوع
 مستقیم

 تغییر از مناقصه رقابتی به تبعیض مثبت

 مسائل مریوط به سیاست رقابت

 کاالهای اخالقی 4نوع 
خدمات از تدارکات کاالها و 

 تأمین کنندگان مزایای اجتماعی

مستقیم یا 

 غیر مستقیم
 تمرکز بر زنجیره ارزش اجتماعی

به منظور درک اینکه چه عاملی باعث جلب توجه به تدارکات اجتماعی شده است، در فصل 
اقتصادی و سیاسی تدارکات اجتماعی پرداخته  -های اجتماعیدو کتاب نویسندگان به محرک

های کلیدی در با تشریح و بحث در مورد برخی از محرکآنان فصل دوم کتاب خود را  .اند
از اند. نمودهتدارکات اجتماعی به عنوان یک استراتژی کاربردی و خط مشی مهم آغاز ه توجه ب

های اولیه برای تدارکات اجتماعی، اطالعاتی را در خصوص نظر نویسندگان، بسیاری از محرک
حل اند. آنان دادهشکل را های فعلی تدارکات اجتماعی اند و روشارائه کرده تدارکات اجتماعی

مذهبی، مهاجرت و انزوای اجتماعی و نیز تأمین  -مشکالت مداوم ناشی از فقر، نابرابری قومی
اند. از طرفی های شکل دهنده تدارکات اجتماعی برشمردهرا از جمله محرک نظم اجتماعی
های نوین، ارتباطات سریع و اینترنت، مهاجرت عظیم ن، ظهور فناوریجهانی شدتغییراتی چون 

های مالی روز افزون اقتصادی و محدودیت -عدالتی و نابرابری اجتماعیبه کشورهای جدید، بی
که جوامع جهانی را متحول ساخته و اطالعاتی  جمله عواملی می داننداز  هایی نمونه را به عنوان

رسد . هر چند که به نظر میدهنددهای تدارکات اجتماعی ارائه میرا در خصوص پذیرش فراین
در اعتقادات و باورهای دینی در جوامع مذهبی، نگرش های فرهنگی در جوامع جمع گرا و 

های ارزشی و اخالق مدار نیز محرک دیگری برای پیدایش تدارکات اجتماعی بوده همچنین نگاه
های مانده است. نویسندگان کتاب با استناد به یافتهاست که از دید نویسندگان کتاب مغفول 

در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، دارند که (، بیان می2013)سالمت و رفاه استرالیا  موسسه
های زیادی وجود دارند که محرومیت شدید را به دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی تجربه اقلیت

ر، جرم، مسائل قابل پیشگیری مربوط به سالمتی و این موارد شامل موانع نیروی کا. کنندمی
های فکری برای پیدایش ها تکانهدر نتیجه این محرومیت .هستندوابستگی بین نسلی به رفاه 

سال رشد اقتصادی مستمر،  30علی رغم در استرالیا برای نمونه، تدارکات اجتماعی بوده است. 
های . از دیگر محرکو رونق اقتصادی ندارندرفاه  ای ازبهره درصد جمعیت این کشور 13تا  5
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، آنها به نقل از گیر برای مثالاست.  های اجتماعی و عمومیتغییر سیاستتدارکات اجتماعی 
در اروپا رویکرد سیاست اجتماعی نسبت به محرومیت اجتماعی، بر  کنند که(، ذکر می1995)

 ژاکوب ارتورسون و هایاد به یافتهکه با استندر حالی  محرومیت بازار کار متمرکز بوده است
 به طور کلی، شامل مهم این نظیر استرالیا، نیوزیلند و انگلیس ی دیگردر برخی کشورها(، 2004)

تاریخچه تدارکات . مؤلفان کتاب در فصل سوم، شودهای اجتماعی میانواع مشکالت و پاسخ
، بررسی آنان از این مطالعه تاریخیهدف اند. قرار دادهبررسی مورد در شرایط خاص را اجتماعی 

های جدید بر روی تنوع اقدامات سازگار با تدارکات اجتماعی و دالیل اساسی آنها و تاثیر روش
به تحوالت تاریخی و معاصر در ارائه تدارکات اجتماعی را آنان  .استتولید ارزش اجتماعی 

مختلف برای تدارک اجتماعی رویکردهای اند که اند و خاطر نشان ساختهنمودهمرور خوبی 
های بعدی در های جمعی جامعه مدنی در کنار ایجاد وضعیت رفاهی و پیشرفتریشه در فعالیت

به دنبال ایجاد ارزش اجتماعی از طریق خرید  دارند که در واقعدولتی های مدیریت چارچوب
از دارند که ن میدر مرور تاریخچه تدارکات اجتماعی، باراکت و همکاران، بیا .عمومی هستند

برای  سازوکاریاستفاده بیشتر و عامدانه از تدارکات عمومی به عنوان  20 تا قرن 19اواسط قرن 
بیکاری و شرایط کاهش اجتماعی به ویژه  هایاهداف سیاست یابی بهو دست بررسی رشد

شدند، می پیوستگی اجتماعی در نظر گرفتهانسجام و نامساعد محیط کار، که تهدیدات اصلی برای 
(، بر این 19۸1ه است. آنان به استناد نظر برخی از پژوهشگران مانند هابرماس )صورت گرفت

های ای در سیاستنقش تعیین کننده 1960های اجتماعی جدید در دهه ظهور جنبشباورند که 
ه ردها با رویکردهای جدید تدارکات اجتماعی ایفا کهای گذشته نسبت به اقلیتعدالتیجبران بی

توسعه قانون صورت خاص منجر به در ایاالت متحده، جنبش حقوق مدنی به است. برای نمونه 
ایجاد (، 2004) مک کرودنباراکت و همکاران به نقل از  ه است.شددر این خصوص گذاری 
کسب و کارهای کوچک در حمایت از  که شامل «تبعیض جبرانی»های به اصطالح سیاست

ارتباط قرارداد دولتی با اهداف اند. ای از این موارد بر شمردها نمونهر قراردادهای دولتی بود
کانادا  مانند کشور اقتصادی از تبعیض جبرانی در سایر اختیارات قانونی، -مشارکت اجتماعی

به اجرا در آمد، موجب پیوند تعهدات  19۸6جایی که برنامه پیمانکارهای فدرال، که در سال 
ه است. در اجرای سطح ایالتی شد پیمانکارهای دولتی هم در سطح فدارل و هم درعدالت اشتغال 

تدارکات اجتماعی وجود سیاست های تبعیض جبرانی یا تبعیض مثبت در جهت حمایت از 
نیازمندان و تحق عدالت اجتماعی بسیار با اهمیت می باشد که نویسندگان با ذکر مثالهایی در 

رداخته اند. نویسندگان کتاب ضمن مرور تاریخی دولت رفاه، کتاب به خوبی به تبیین آن پ
تدارکات سبز و توسعه پایدار و نقش این رویکردهای اجتماعی بر تدارکات اجتماعی به نقش 

اند. آنها ها و قوانین تدارکات اجتماعی پرداختهالمللی در توسعه دستورالعملنهادهای ملی و بین
 مانند:چندملیتی و فراملیتی  ی،دولتسازمان های  از قبیل: نیهای جامعه مدسازمانمعتقدند که 

نقش مهمی در پذیرش ( ایزو) المللی استاندارهاسازمان ملل متحد، کمیسیون اروپا و سازمان بین
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دارند اذعان می (،2007، رویساند. آنان به نقل از )کردههای تدارکات اجتماعی ایفا دستورالعمل
حیطه مدیریت، ابتدا در تدارکات پایدار و سپس در  ا به طور هدفمند دردر سطح ملی، بریتانی که

. مؤلفان کتاب در ادامه نقش فعال و موثری داشته است 1990دهه  تدارکات اجتماعی از اواخر
اقتصادی در قراردادهای سنتی در زمینه  -دستیابی به اهداف اجتماعی دو نمونه ازاین بخش به 

ایرلند شمالی  پروژه بیکاری خلباناناولین نمونه مربوط به  اند.ره نمودهاشا ارائه تدارکات عمومی
که به عنوان بخشی از یک ابتکار وسیع تر به منظور پیشبرد اهداف اجتماعی و اقتصادی هست 

شد که در شامل قراردادی می . این پروژهئه تدارکات عمومی شکل گرفته بودامحلی از طریق ار
مشغول  های خود موظف بودند بیکاران نام نویسی شده را در پروژهت خدما تامین کنندگان آن

ی کشور استرالیاست در ایالت ویکتوریانمونه دیگر از اجرای تدارکات اجتماعی،  .به کار کنند
در یک طرح اشتغال عمومی  2009که با استناد به گزارش دولت ایالتی ویکتوریا در سال 

هایی از قبیل ، به مستاجرین مسکن عمومی فرصترحرقم خورده است. در این ط مستاجرین
 به افراد همچنین ،شدمیها ارائه ها، اعتماد به نفس و صالحیتی مهارتبرای توسعه آموزش

شود، اطالعات به اشتغال کامل و یا نیمه وقت می های خالی که منجرموقعیت دربارهمستاجر 
وزارت مسکن ویکتوریا  طرح استخدام مستاجرین مسکن عمومی که بخشی از  .شدمیداده 

. با اجرای این طرح برای توسعه داد دادتشکیل میرا نیروی کار قراردادهای مسکن عمومی 
صدها مستاجر مسکن عمومی، فرصت پایدار شغلی برای به دست آوردن شغل های همیشگی 

(، به دو منفعت از مزایا و 2009) پل و ویله به نظرات گردید. باراکت و همکاران، با توجایجاد 
پتانسیل اند. اولین منفعت تدارکات اجتماعی از نظر آنان منافع تدارکات اجتماعی تاکید نموده

های جدید با ایدهارائه نوآوری اجتماعی است و این به معنی  ارائه خدمات در جهت ایجاد
مزیت احتمالی دوم  این است که تدارکات . باشدپتانسیل بهبود کیفیت یا کمیت زندگی می

اقتصادی و اجتماعی، ارزش بیشتری برای  ،تواند با انجام همزمان اهداف تجاریاجتماعی می
(، 200۸) گیسر-بارلو، کوبرل آنها با استناد به یافته های با این حال، .هزینه های عمومی ایجاد کند

ای ارائه تدارکات دولتی، شامل مزایای های رابطهمدل کنند که همهادعا میهایی با ذکر مثال
کتاب تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین  فصل چهارم. شوندوری نمینوآوری و بهره

ارائه اختصاص دارد. از نظر نویسندگان  سازمان دهی و تامین کنندگان  منابع تامین اجتماعی به
چهار آنان این حال، است با با پیامدهای اجتماعی اجتماعی نتیجه ارائه عمدی خدمات  تدارکات

 ( شرح داده اند.2را در قالب جدول )رویکرد قابل شناسایی برای ارائه تدارکات اجتماعی 
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 تدارکات اجتماعی انواع -2 جدول
ت

توجها
 

 نتایج

تدارکات از نتایج 

 اجتماعی

 غیرمستقیم مستقیم

تدارکات از خدمات   1: نوع

 اجتماعی

 تدارکات از نتایج اجتماعی موجود در کاالهای  2: نوع

 ای های سرمایهفعالیت عمومی، مانند

-تدارکات از سازمان

 های جامعه مدنی

تدارکات حاصل از   3: نوع

 هامزایای اجتماعی سازمان
 مدیریت زنجیره تأمین اخالقی  4: نوع

 (2014) برگرفته از فورنئو و باراکت

-شامل خرید مستقیم محصوالت اجتماعی می(، 1)نوع لین نوع تامین تدارکات اجتماعی او

به دنبال تحقق بخشیدن به محصوالت ( ، 2)نوع دومین نوع تامین تدارکات اجتماعی  .شود
به عنوان مثال، ایجاد اشتغال در پروژه است.  اجتماعی به عنوان یک جنبه غیرمستقیم قرارداد

مندرج در دستورالعمل های مربوط به تامین تدارکات  رد در توضیحاترویک این ،بزرگراه
. سومین رویکرد اجتماعی منتشر شده توسط دولت ایالت ویکتوریا در استرالیا منعکس شده است

یکی از دالیل اصلی  .اجتماعی است سودآوراز کار به سازمان های  یاختصاص درصد (،3)نوع 
های اغلب شرکت)های سودآور اجتماعی ای سازمانمشخص یا یک پروژه بر یتخصیص درصد

است. برای یک سازمان کوچک و اجرای آن مدیریت کردن اندازه پروژه  یتقابل ایجاد ،(اجتماعی
برای ارائه تدارکات به کارهای دولتی این  های سود آور اجتماعی،های سازمانیکی از چالش

نتیجه یک راه برای  در دهای بزرگ هستنداست که آنها اغلب فاقد ظرفیت برای ارائه قراردا
بسته ها توسعه ظرفیت آنها این است که قراردادهای کوچکتری را به طور خاص با این گروه

 راه حل دیگر این است که از پیمانکاران  کنند.های بزرگتر را از مناقصه حذف و گروه شود
های فرعی استفاده وان قراردادهای سودآوراجتماعی به عنبرای تعامل با سازمانخواسته شود 

از  اجرای تدارکاتتواند در فرآیندهای پیامدهای  اجتماعی می (،4)نوع  رویکرد چهارمدر  .شود
با ارزیابی . های اجتماعی شرکت در زنجیره تامین خدمات گنجانده شودطریق مشارکت مسئولیت

ها، ستقیم محصوالت، دولتارائه تدارکات به صورت  طیف وسیعی از خدمات و نه فقط خرید م
تدارکات اجتماعی  ی نتایج ارائهتوانند دامنههای تجاری میهای بخش ثالث و شرکتسازمان

عناصر کلیدی سازماندهی که چهارم کتاب، نویسندگان  فصلادامه  رد .خود را گسترش دهند
با تمرکز خاص بر قوانین، عوامل موثر در  را کنندارائه تدارکات اجتماعی را فعال یا محدود می

قوانین، روابط و منابع اند. آنان دادهرار قمورد بررسی (، 200۸ اسکات،) به نقل از روابط و منابع
 خاصی انواع سازمانی موجب کنند که قوانیناند و بیان مینامیدهعناصر کلیدی محیط سازمانی را 
دهند. آنان به نقل از اوستروم می قرار تاثیر تحت را رفتار انواع دیگر همچنین و شوندرفتار می از
قوانین همان مفهوم مشترک بین کسانی است »(، قوانین را به این صورت تعریف کردند: 2009)

قوانین «. کنندشوند و اعمال مختلف را ضروری، غیرمجاز و یا مجاز قلمداد میکه شامل آن می
دهند که سازمان چه نشان می این قوانین که است معنی نبدی اجتماعی بازی در تامین تدارکات
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ها هایی که در آن ارزشیکی از روشتوانند در تامین تدارکات اجتماعی داشته باشند. نقشی می
نویسندگان کتاب با استناد به  .باشدمی هانقششوند، ایده سساتی متبلور میؤو هنجارهای م

ها ممکن است انواع سساتی، سازمانؤدر هر زمینه مکنند که (، بیان می2010های بکرت )یافته
های هایی دارد که سازمانجامعه یک سری انتظارات درباره نقش. نقش ها را به خود بگیرند

در بریتانیا حمایت بخش ثالث از جانب بنگاه برای نمونه  .مختلف باید به عهده بگیرند، دارد
شرکت اجتماعی بریتانیا  .تماعی در برنامه عمومی داردای  در بحث خرید اجاجتماعی نقش عمده

نقش  2012بنگاه حامی جامعه در انگلستان به ویژه قانون خدمات عمومی شکل گیری قانوندر 
ای، شبکه توسعه پایدار در خرید اجتماعی، شبکه اتحادیه در سطح فراملی و منطقه. مهمی داشت

جوانب اجتماعی و محیطی  یارتقادر شابهی های غیردولتی است که هدف متجاری و سازمان
خرید  نیوزلند و که استرالیا است در حالیاین ها و قانون گذاری اتحادیه اروپا دارد، مشیدر خط

ها . نوبسندگان به نقش واسطهبرنداجتماعی را به عنوان ابزاری برای تغییر در منطقه خود پیش می
هایی را مثال زده اند. از نظر آنان در این زمینه نمونه ودر تدارکات اجتماعی نیز توجه داشته اند 

نقش مشروعی به عنوان منبع دانش کارشناسی در زمینه بهترین فعالیت با توجه به  ،واسطه ها
تعداد واسطه هایی که این نقش را ایفا می کنند در  خیراً. افعالیت خرید اجتماعی ایفا می کنند

 های بنگاه اجتماعیبرای مثال، شبکه. چند گروه واسطه دارداسکاتلند . کشورها زیاد شده است
های جهت پشتیبانی از هم گروهان و اشتراک گذاری منابع برای نهادها و بنگاه« صدای گروهی»

های اجتماعی اسکاتلند از توسعه شرکت های کنند، در حالی که شرکتاجتماعی فعالیت می
اجران ت». ه بر خط مشی و تحقیقات تاثیر بگذاردکآن هستند اجتماعی حمایت نموده و در پی 

نهادهای اجتماعی در استرالیا  یواسطه ها هستند که ماموریت آنها ارتقا ی ازمثال دیگر «اجتماعی
در کانادا، نهادهای اجتماعی .از طریق توسعه فعالیت ها، توسعه منابع، مشاوره و تحقیق است

بیشتر با توسعه و حمایت از بنگاه های  ،ی و جوامعهای غیرانتفاعکانادا در پی ایجاد سازمان
در تدارکات  در حالی که قوانین، نقش ها و روابطاز نظر نویسندگان کتاب  .هستنداجتماعی 
محسوس و نامحسوس حائز  تدارکات اجتماعی نیز اعم از منابعاما اهمیت دارند،  اجتماعی

داده به اجتماعی مورد بحث قرار  تدارکاتبه عنوان حامی ارائه را نقش منابع  آناناهمیت اند 
 ( پرداخته اند.3نوع منابع و کارکرد آن در قالب جدول )

 نوع منابع و کارکرد آنها در پدیدار شدن خرید اجتماعی -3 جدول

 کارکردهایی در زمینه موسساتی نوپدید مثال های مربوط به خرید اجتماعی منبعنوع 

 به کارگیری فعالیت جدید مطالعات موردیرهنمودها،  دانش و اطالعات

 جهت گیری مجدد فعالیت از طریق جریانات سرمایه ابزارهای تامین مالی جدید برای سرمایه گذاری اجتماعی سرمایه مالی

 تاثیر قوی بر فرهنگ سازمانی و اتخاذ فعالیت هاای و فعالیتمنطق حرفه سرمایه انسانی

 ایهای حرفهشبکهها و فعالیت سرمایه اجتماعی
رتباط با فراساختار زمینه موسساتی از طریق شکل ا

 گیری فراساختار اجتماعی
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نویسندگان کتاب به نمونه هایی از تدارکات اجتماعی با منشاء منابع نامحسوس اشاره کرده 
 در. رزش اجتماعی را فراهم می کنندابرای مثال در کانادا، نهادهای اجتماعی، اساس ایجاد  اند،

استرالیا، منابع دانش به طور ویژه در درجات محلی و ایالتی مربوط به اجرا، رهنمودهای مربوط 
ت و توزیع می کنند که تاکید ویژه ای بر خرید از طریق بنگاه های یبه تدارکات اجتماعی را تثب

 . با توجه به اینکه تدارکات اجتماعی بر محور ارزش آفرین در جامعه شکل میاجتماعی دارد
گیرد بی شک این ارزش ها می توانند ملموس و غیر ملموس باشند که نویسندگان کتاب به 
خوبی به آن توجه داشته اند و در قالب جدول به دسته بندی آن پرداخته اند. یکی دیگر از ویژگی 
های مهم این کتاب که در تمامی فصول قابل مشاهده است استفاده از مثال ها و مصادیق است 

می شود تا خواننده فهم بهتری از موضوعات  مطرح شده پیدا کند. در فصل پنجم  که باعث
نویسندگان به ارتباط بین تدارکات اجتماعی، بخش تعاونی و مسئولیت اجتماعی پرداخته اند. 

که اگرچه خاستگاه مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح شرکت است، اند آنان به این نتیجه رسیده
های متغیر های تأمین، نقشسسان و هم اعضای زنجیرهؤها هم به عنوان مرکتها یا شبنگاهاما 

نویسندگان با اقتباس از  .کنندمسئولیت اجتماعی شرکتی مرتبط با تدارکات اجتماعی را ایفا می
 ها نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتیرویکرد سازمان(، در خصوص 2004)کاریگا و مل 

 ( نشان داده اند.4)جدول  البق درچهار رویکرد را 

 ها نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتیرویکرد سازمان -4جدول 
 نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی دیدگاه کسب و کار رویکرد

 ابزاری

 سیاسی

 تلفیقی

 اخالقی

 کسب و کارها برای سود وجود دارند

 کسب و کارها در جامعه وجود دارند

 جامعه استوجود کسب و کارها منوط به 

 کسب و کارها دارای التزامات و تعهدات اخالقی هستند

 به عنوان ابزاری برای سود، معتبر است

 یک تعهد و الزام اجتماعی است

 برای عملکرد یک کسب و کارضروری است

 یک وظیفه اخالقی است

 2004اقتباس شده از کاریگا و مل،  

که هدف کسب  است شرکتی بر این اساسرویکردهای ابزاری نسبت به مسئولیت اجتماعی 
ها باید شرکت این رویکرد این است کهاستدالل  .های تجاری، سودآوری استو کارها یا بنگاه

های اجتماعی یا ها با اجتناب از آسیبای عمل کنند که عملکرد اقتصادی بلند مدت آنبه گونه
 است. سئولیت اجتماعی شرکتیرویکردهای سیاسی در مورد م. رویکرد دیگر، محیطی حفظ شود

یک تعهد  ،کنند که کسب و کارمفاهیم سیاسی مسئولیت اجتماعی شرکتی از این منطق پیروی می
 هایاین قرارداد.اجتماعی عمل کند تا بتواند مؤثر واقع شود های به قرارداد ایدب اجتماعی است و

ای از تعهدات نسبت به جامعه بوده و مبتنی بر این مفهوم است که کسب اجتماعی شامل مجموعه
از این دیدگاه، گزارش مسئولیت . و کارها از جوامعی که در آن قرار دارند، جدایی ناپذیرند

. سومین رویکرد، اجتماعی شرکتی شامل تعهدات پاسخگویی و مسئولیت پذیری است
رویکردهای تلفیقی، از این نظر که کسب است.  تلفیقی اجتماعی شرکتی رویکردهای مسئولیت
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. مؤلفان با استناد تفاوت هستندمبا دو رویکرد قبلی  دانندو کارها را وابسته به جوامع مربوطه می
این دیدگاه حاکی از آن است که کسب و کارها، دارد که (، اذعان می2006به نظر پورتر و کرامر )

و همچنین به نقل از  ه جوامع بوده و بایستی در سیاستگذاری مشارکت کننداعضای فعال هم
کسب و کارها در متن جامعه قرار دارند و با طیف  گویند که( می1999) آگلِ، میشل و ُسننفلد

است که  نظریه برجستگی ذی نفعاین رویکرد برگرفته از   وسیعی از ذینفعان سروکار دارند.
نفعان ورده کردن انتظارات و کنترل تأثیر ذیآبه دنبال بر( هایا مدیران آن) هااظهار می کند سازمان

باراکت و همکاران با استناد  .مختلف بر اساس قدرت نسبی و برجستگی این ذی نفعان هستند
های اجتماعی در استفاده از قراردادها و توافق نامه دهند که برای نمونه(، نشان می2010به بین )

ها، مجوز اجتماعی را از طریق مذاکره ه، سازوکاری است که از طریق آن تولید کنندهایاالت متحد
های جدید و تعهد نسبت به اهداف اجتماعی اقتصادی تعیین شده با جوامعی که در آن پیشرفت

. عالوه بر تمثیل ها و مصادیق فراوانی که در این کتاب به کار کنندشوند، دریافت میشروع می
ز دیگر محاسن این کتاب دسته بندی موضوعات و ارائه آن در قالب جداول می باشد رفته است ا

ها و مصادیق، فهم بی شک ارائه مطالب در قالب جداول عالوه بر رعایت اختصار همانند مثال
(، نویسندگان اذعان 2014های لیسی )بهتری از موضوع به خواننده ارائه می کند. با توجه به یافته

برای . کنندها، به عنوان ذی نفع ثالث عمل میها، دولتدر برخی صنایع و حوزهه، دارند کمی
های کوییزلند های دولت ایالتی نظیر دستورالعملصنعت استخراج معدن استرالیا، طرح مثال، در

کنترل تعامالت بین  های اجتماعی منعکس کننده افزایش توجه بردر خصوص توسعه طرح
و  های شرکتی و تعاونیر راستای ایجاد پیامدهای اجتماعی مثبت فعالیتد و ها و جوامعشرکت

رویکردهای اخالقی نسبت به مسئولیت اجتماعی چهارمین رویکرد،  .است کاهش پیامدهای منفی
رویکرد نهایی نسبت (، مؤلفان دریافتند که 2004)کاریگا و مله  باشد. با استناد به نظرمی شرکتی

ها رکتی، بر مبنای مفاهیم اخالقی بوده و بر تعهد کسب و کارها و بنگاهبه مسئولیت اجتماعی ش
، همچنین آنها با اذعان جهت انجام رفتارهای اخالقی صرف نظر از زمینه یا پیامدها متمرکز است

اند که اگرچه رویکردهای ابزاری خاطر نشان کرده(، 1995) دونالدسون و پرستونهای به یافته
یک رویکرد جایگزین برای آن، رویکرد هنجاری یا معیاری  اما وجود دارد برای مدیریت ذینفع

( 5)در قالب جدولمعرفی نوع شناسی تدارکات اجتماعی در پایان این فصل، نویسندگان به  .است
 پرداخته اند.
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 نوع شناسی تدارکات اجتماعی -5 جدول

 
 برایندها

 غیر مستقیم مستقیم

کز
مر

ت
 

 

 پیامدهای اجتماعی از تدارکات

 (اکید برقرارداد)ت 

تدارکات خدمات اجتماعی  :1نوع 

 های بخش ثالثاز سازمان

تدارکات مزایای اجتماعی  :2نوع

 در کارهای سرمایه گذاری

تدارکات از ارائه کنندگان خدمات 

 )تاکید بر مناقصه)اجتماعی 

تدارکات خدمات غیرسنتی  :3نوع 

 عرضه کنندگان مختلف از

 مدیریت  :4نوع 

 زنجیره تأمین اخالقی

ارائه خدمات اجتماعی و ارزش محور  از لحاظ تاریخی به وسیله طیف وسیعی از فرایندهای 
که ارزش دهند نویسندگان نشان میدر این فصل،  .تدارکات و اشکال حکمرانی رخ داده است

اند که این چهار شدهاجتماعی و تدارکات آن از طریق چهار رژیم طراحی و تحویل پیش برده 
گرچه  نشأت گرفته است.حاصل از مجموعه ای از حاالت حکمرانی  هایاز عناصر ،گونه

ای غالب آورد، اما حکمرانی شبکهعناصری از همه حاالت را گردهم می حکمرانی عمومی نوین
ه طراحی، تهیه و تحویل کاال و خدمات عمومی در جامع عیت پیچیده فوق ترکیبی ازاست و واق

تدارکات اجتماعی ارائه  لت بر مسیری دارد که از طریق آناین امر دال. معاصر را برجسته می کند
دارند بیان می های حکمرانیحالتها و آنان ضمن اشاره به گونه .شوندشده و کنشگران دخیل می

 (،1991) فرانسس، لواسیک، میشل و تامپسونهای بر اساس یافته در ادبیات مدیریت عمومیکه 
گونه دولت،  .ایدولت، بازار و جامعه یا رویکردهای شبکهدارد: سه حالت حکمرانی غالب وجود 

ای برای هماهنگ کردن بر ساختار سلسله مراتبی متکی است و از اختیار قانونی به عنوان وسیله
رویکرد همچنین این . عمل کنند انجام شده ریزیکند تا آنها طبق برنامهرفتار اعضا استفاده می

گونه بازار متشکل از افراد  .دنکباال به پایین جهت طراحی و تحویل خدمات عمومی را تعیین می
هایی است که از طریق معامالت کوتاه مدت و با قیمت روزمره بر اساس عرضه و و شرکت

ه کنند، حالت بازار به طور عمده بر ترتیبات قراردادی قانونی و عالئم قیمت تکیتقاضا عمل می
کند تا تامین کنندگان و خریدارهای پراکنده را برای مبادالت مختصر و دقیقاً مشخص گردهم می

دارند (، اذعان می1997) کیکرت، کلین و کوپنجننویسندگان کتاب با توجه به نظر  .جمع کند
ای از طریق اصول سازماندهی اجتماعی یا جمعی حاصل در مقابل، هماهنگی حکمرانی شبکهکه 
و  (1990)بر اساس مطالعات پاول و   با توجه به ادبیات موجود پیرامون حاکمرانی. ودشمی

عناصر اصلی هر یک از  (6(، باراکت و همکاران در قالب جدول )2006) کیست، براون و مندل
های مدیریت و رویکرد های حکمرانی و سازوکارهای ادغام مرتبط با آنها و کانون این گونه

 داده اند.نشان کل مناسبی به شتدارکات را 
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 های حکمرانیگونه -6جدول

 شبکه بازار بوروکراسی های حکمرانیحالت

 بازتابندگی کارایی قطعیت تمرکز بر نتایج

 جمعی  /اجتماعی مستقل قراردادی سلسله مراتبی روابط

 زیاد گرایش به استقالل -کم گرایش به سمت وابستگی -کم وابستگی متقابل

های یکپارچه مکانیزم 

 سازی
اختیار قانونی، قوانین رسمی، مقررات، 

 دستورالعمل ها، سیاست ها، رویه ها

 معامالت قراردادی در شرایط متعارف ، 

 قیمت، عرضه و تقاضا

تبادل اجتماعی، چشم انداز 

 مشترک، اعتماد، روابط متقابل

 ترتیبات نهادی
 ها، بخشها، کمیته

 های متخصصکارگروه

ها، کنندگان، اتحادیهادغاممشارکت، 

 هامالکیت

قراردادها، توافقات، جداول 

 غیر رسمی بندیمذاکره، شبکه

 پیچیدگی مسائل
 بزرگ مقیاس، اغلب منحصر 

 به فرد، اما پیچیده نیستند
 پیچیده پیچیدگی متوسط

 داخلی  -به گروه  به خود، هیئت مدیره، سهامداران، اعضا به نخبگان و مردم پاسخگویی

 شودتوسط قوانین محدود می  /کم دامنه فرصت طلبی
از طریق ترتیبات کوتاه مدت  / باال

 تشویق می شود
ت به وسیله روابط بلندمد /متوسط 

 شودگری میواسطه

  (2006) و کیست، براون و مندل (1990) بر اساس مطالعات پاول

ای جمعی و هتر، پیچیدگیمحققان معتقدند که حکمرانی عمومی نوین بصورت واقع گرایانه
اذعان  ،(2012)کپنجن  . نویسندگان با استناد بهگیردبر می حکمرانی معاصر را در یگرایکثرت

 مراتبی و حکمرانی عمومی نوینای مستقل از ترتیبات سلسلهحکمرانی شبکه :دارند کهمی
و به عنوان یک در عوض، همراه با این ترتیبات . کندعمل نمی{ دیریت عمومی جدید}ممانند

ها در اشکال مختلف شبکه .کندتر و ترکیبی عمل میجزء ضروری و قاطع از یک گروه جامع
باراکت و  .اندمدتهاست که سنگ بنای ارائه خدمات اجتماعی و تولید ارزش اجتماعی بوده

ها حکمرانی عمومی نوین همچنین به شبکهکنند که (، بیان می2009همکاران به نقل از اسمارک )
های با سایر سبکاً های عمل بعدی هستند که عمدحال، این شبکه با این .تکیه کرده است

حکمرانی و دستگاه های مرتبط با آن برای ایجاد هیبریدهای سازمانی به منظور دستیابی به کاالی  
های الزم برای توسعه در خصوص مهارتاند. اجتماعی و عمومی به بهترین نحو، ترکیب شده

های حکمرانی نیازمند گسترش مجموعه تغییر گونهای محققین معتقدند که رانی شبکهحکم
هایی است که مدیران و کارگزاران شبکه عمل بعدی جهت انجام کار موثر به آن احتیاج مهارت
 (2014) برای مثال، کست و مندل دانشمندانشماری از های آنها همچنین با استناد به یافته .دارند

های مختلف ضروری برای کار در شروع به جداسازی صالحیت (،2010) و کُلیبا، میک و زیا،
های ترکیبی و پیچیده، از جمله ایجاد و مدیریت روابط، قابلیت رهبری پراکنده و مشارکتی، محیط

ی هاتر حکمرانی عمومی نوین و شبکهدر سطح گسترده .اندمذاکره و کار کردن با وجود ابهام کرده
گیری و ارزش عمومی در های قدیمی درباره مبانی دموکراتیک تصمیمعمل بعدی احتماال بحث

های هفتم به شیوه در فصلنویسندگان کتاب  .کنندارتباط با تدارکات اجتماعی را مطرح می
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 های ارزیابی و مقایسهکه روشند اتوضیح داده و  های اجتماعی پرداختهارزیابی و سنجش ارزش
سازمانی  ش اجتماعی، اقدامات ابزاری نیستند بلکه هر دو توسط هنجارسازی در این حوزهارز

با این حال سؤال این است که ارزش اجتماعی چیست؟ و . و در آن نقش دارنداند شکل گرفته
این آنان ستدالل اصلی ا شود؟این که در فرایند تدارکات اجتماعی، چگونه محاسبه و ارزیابی می

رزیابی ارزش اجتماعی در تدارکات اجتماعی، نه یک فرایند ابزاری ساده، بلکه یک است که ا
فرایند هنجاری است که دارای پیامدهای بالقوه قوی برای ایجاد مشروعیت نمادین نتایج و 

آنان در ادامه  .ها استهای خاص و مجدداً قرار دادن تصمیم گیری راهبردی در سازمانخروجی
های ایجاد عالقه به اندازه گیری ارزش محرک(، به 2004) کرادنمکهای هبا استناد به یافت

های اولیه تدارکات اجتماعی توسط بخش دولتی، نمونهاشاره نموده و بیان می کنند که  اجتماعی
های کار منصفانه عمومی در بریتانیا و تحریک از خرید عمومی برای شکل دهی به شیوه

های در این زمینه، مانند نمونه .شده استمعلول در آمریکا استفاده  های اشتغال برای افرادفرصت
معاصر، خرید عمومی به عنوان اهرمی برای دست یابی به اهداف اجتماعی خاص عالوه بر 

ها و از ویژگی بارز این رویکردها، افزایش انطباق سازمان .اهداف خرید اولیه استفاده شده است
رهای پیشرفت اجتماعی و تحریک فعالیتی است که از برایندهای های دولتی با دستور کاآژانس

نویسندگان کتاب با توجه  .کندای درون شهروندان پشتیبانی میهای حاشیهاجتماعی در میان گروه
  19۸0ظهور مدیریت دولتی نوین در دهه معتقدند  (2001)کانسیدین ( و 1995به نظر هود )

های بر اساس یافته و یا هاها به خروجیارج دولتی از ورودیمیالدی، منجر به تغییر توجه در مخ
ه است. همچنین کنند، گردیدرا تجویز می «آنچه انجام شده است»هایی که ای از فعالیتیا مجموعه

رادز  ( و2003)، هاجر و وگنر (2005)کانسیدین  هایباراکت و همکاران با استناد به یافته
 ایتکرارهای اخیر حکمرانی شبکه کنند کهاذعان می  2005،، سورنسون و تورفینگ (1997)

های توزیعی تولید ظاهراً بر برایندها، یا اثرات آنچه که انجام شده است و نیز تکیه بر شیوه
های این رژیم. کندبرایندها از طریق طیف وسیعی از کنشگران دولتی و غیر دولتی تأکید می

ه به ارزش آفرینی اجتماعی به عنوان برایند مداخالت حکمرانی اخیر، منجر به افزایش عالق
کاپالن و  ( و2001)کاپالن . همچنین آنها به نقل از اندعمومی، خصوصی و بین بخشی شده

های اندازه گیری میالدی، شاهد ظهور سیستم 1990 اواسط دهه( معتقدند که از 1996)نورتون 
های مالی، اقدام به ارزیابی ارزش آفرینی بلند مدت که فراتر از شاخص هستیمو مدیریتی 

های ابزارهای اندازه محدودیت نویسندگان .اندهای خصوصی انتفاعی و غیر انتفاعی کردهسازمان
 اهیت و اهمیت تشخیص ارزش اجتماعیهای جدید در خصوص مگیری موجود، همراه با بحث

به خوبی عنوان ، (2011)، پورتر و کرامر (2009)، نیکولز (2003)امرسون را بر اساس نظرات 
های اندازه گیری که به دنبال دریافت ها و روشرشد هم زمان چارچوبگویند که کرده و می

های ارزش لمنفعه و فعالیتا عام هایبرایندهای ناملموس و جامع مداخالت اجتماعی، سازمان
( به روش های 200۸ا با استناد به تحقیقات توان )کرده است. آنهافزوده هستند، را تحریک 
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ارزیابی تدارکات اجتماعی پرداخته اند هر چند که بر این باورند که روش های ارزیابی تدارکات 
فایده اجتماعی، حسابداری و حسابرسی  -تحلیل هزینهموارد نیست.  نایمحدود به اجتماعی 

نرخ ، LM3ارهای افزاینده اقتصاد محلی نظیر اجتماعی، نرخ بازده اجتماعی سرمایه گذاری ابز
ترین رویکرد اندازه گیری جدید در برخی کشورها بوده و بازده اجتماعی سرمایه گذاری، غالب

نویسندگان کتاب با استناد به میالر  .های جایگزین دیگر تأثیر گذاشته استبر توسعه برخی روش
علی رغم معطوف شدن توجه عمومی به  دارند که( عنوان می1995( و شومن )2013و هال )

های جدید ارزیابی وجود ندارد که نشان دهد همه روش هیچ شواهد تجربی تقریباً ،هابرخی حوزه
از حیث تحریک خرید بیشتر  اند دارای مشروعیت کاربردیارزش اجتماعی که تاکنون بحث شده

اهد مربوط به تصمیمات خرید شو. های تاثیرگذار اجتماعی هستندو سرمایه گذاری در سازمان
مانوز  ( و2014)لیندسی، آزبورن و باند آنها به نقل از  .در رابطه با ارزش اجتماعی، اندک هستند

اند که از یک سو، نهادهای مطالعات اخیر در بریتانیا، نشان دادهدارند که (، اذعان می2009)
های نرخ روش نظیر -اهد ناشی از ابزارهااندازی دولتی تمایلی برای استفاده از ابزارها یا شوراه

بینند، از سوی دیگر ها را آزمون نشده میآنها این روش -گذاری ندارندبازده اجتماعی سرمایه
گذاری عملکرد که های سرمایهگذاری در روشهای بخش ثالث تمایلی برای سرمایهسازمان

 . با توجهی تأثیر بگذارند، ندارنداندازی دولتمطمئن نیستند بطور قابل توجهی بر شیوه راه
، باراکت و شده است انجامهای دولتی در بریتانیا با نماینده(، که 2014هرلوک )تحقیقات 

که فقدان ابزارهای ارزیابی کاربر پسند توام با ابهام مفهوم ارزش اجتماعی،  کنندهمکاران بیان می
وش های اندازه گیری ارزشهای اجتماعی در ادامه ر .موانع عمده برای تدارکات اجتماعی هستند

 ( نشان داده شده است. 7در قالب جدول )

 های تدارکات اجتماعیبندی ارزش اجتماعی در فرایندهای تعیین و اولویتروش -7 جدول

 اقدامات منبع مجاز هاروش

 های ابزاری نگرش

 سازنده محوریا فراهم

 دانش قانونی

 )استانداردهای دولتی یا صنعتی(

 های دولتی واستفاده از دستورالعمل

 هاها و روشصنعتی برای تعیین اولویت

ها و تکیه بر پروکسی

 استانداردها

دانش کارشناسی و بازتاب 

 (ی مدنی فراملیجامعه) اخالقی

 ارائه کنندگان مزیت اجتماعی خرید ترجیحی از بخش  سوم یا

 بکارگیری استانداردهای فراملی و ابزارهای سیاسی

ها ایجاد همزمان شاخص

 هاو چارچوب
 تعیین اولویت محلی و راهبردهای ارزش مشترک شبکه و دانش محلی

گیری ارزش اجتماعی نه تنها وظایف های اندازهدهند که روشاین موضوعات نشان می
های سازمانی را ابزاری بلکه فرایندهای هنجاری هستند که هر دو تصمیمات خرید و فرهنگ

که نویسندگان به خوبی به  تری با فرایند تدارکات تعامل دارندهند که به طور گستردهدشکل می
رابطه بین نظریه و عمل تدارکات نویسندگان بطور هوشمندانه ای ، ششم در فصلآن پرداخته اند. 

اند. آنان در این فصل کردهاجتماعی را به عنوان تجلی ترتیبات حکمرانی عمومی نوین بررسی 
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آفرینی دولتی اشباع شده های پیرامون ارزشکه تدارکات اجتماعی با نگرانی کنندمیاستدالل 
تدارکات اجتماعی  آنان معتقدند که داده است.با حکمرانی عمومی نوین سازگار نشان  واست 

های نوظهور تدارکات اجتماعی گسترانند و مفهوم اشیای مرزی هم در فهم گفتمانمرزها را می
هر یک از از نظر آنان  .ند اهمیت خاصی دارندنکامکاناتی که ایجاد می هم در کردارها ودر هم 

های جدید این ابعاد ایدئولوژیک و عملی تدارکات اجتماعی نیازمند ترکیب منابع جدید، مهارت
کل در ادامه آنان به مبانی نظری ش .و روابط جدید بین سیاستگذاران و کنشگران اقتصادی است

-هایی که نویسندگان کتاب به آن اشاره کردهاند، از جمله نظریهدهنده تدارکات اجتماعی پرداخته

اند نظریه پیچیدگی حاکم بر مدیریت دولتی و تاکید بر ادغام اعضای متنوع در حکمرانی نوین 
پاسخ  مطابق با این تاکید بر پیچیدگی و نیاز به هماهنگی به عنوان یکاست. به اعتقاد آنها، 

، (2014با استناد به نظر مندل و برادنی ) های جدید حکمرانیسازنده، ویژگی مشخص کننده رژیم
که  ،آفرینی عمومی و اجتماعی توسط دولت و افراد فعال در عرصه عمومی استتأکید بر ارزش

های بین دولت و بخش خصوصی بوجود آفرینی عمومی از همکاریدهند بیشتر ارزشنشان می
؛ (2011)؛ کست (2006) کست، مندل و براون هایمؤلفان با استناد به یافته از این منظر،. یدآمی

این کار به انتخاب یک گونه حکمرانی دارند، (، بیان می2003) ؛ راب و میلوارد(2012)کپنجن 
شود که به بهترین وجه با هدف سازگار است ای از حاالت حکمرانی تبدیل میاز میان مجموعه

بنابراین، انتخاب . کندطوح و انواع تعامالت مورد نیاز برای رسیدن به اهداف را تسهیل میو س
های خاص دارای پیچیدگیهای حکمرانی با پیچیدگی در حال رشد سیستم های عمومی حالت

و نیازمند بازآفرینی مدبرانه به خصوص با توجه به تسهیل تعامالت بین نهادهای  خود است
  . بیشتر است

( و با استناد به نظریه 1995)ساچمن  ( و19۸3)دیماجیو و پاول اراکت و همکاران به نقل از ب
با توجه به مفاهیم جامعه شناختی نهادگرایی نوین، عملکرد یک ریختی کنند که نهادی اذعان می

گیری مشروعیت از تولید هنجارهای هدایت کننده رویکردهای جدید تدارکات اجتماعی و شکل
در نگرش عملی، . ها وجود داشته استهای قضایی و بین بخشار آنها در سراسر حوزهو انتش
ها و های نهادی در زمینه تدارکات اجتماعی، مناسب تعیین موقعیت محل تغییر سیاستدیدگاه

خورد که در آن اخیر در کشورهایی مانند انگلستان به چشم می مورداین  .قوانین نظارتی هستند
ها متمرکز شده است و ی برای تغییرات در شیوه تدارکات اجتماعی بر سیاستهای جدحمایت

ارزش  به ایجاد قوانین جدید برای حمایت از تدارکات اجتماعی در قالب قانون خدمات عمومی 
( و 2004) کرادنمکمولفان با استناد به پژوهش های  .کمک کرده است( 2012قانون  (اجتماعی

قبل از آن، جنبش حقوق مدنی در ایاالت متحده تأثیر قابل توجهی گویند که ( می2006) آزبورن
-های اقدام مثبت که از تکرارهای اولیه تعهدات تدارکات اجتماعی بر شرکتبر توسعه سیاست

( 2010آزبورن ) و با بیان نظر کنند، داردها پشتیبانی میهای بخش خصوصی تحت سلطه دولت
گیرد که های تکمیلی بهره میای از نظریهعمومی نوین از مجموعه که حکمرانی کننداذعان می
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کنند که اساس رویکرد حکمرانی نوظهور و دگرگونی از ارائۀ ای را روشن میهای رابطهجنبه
نابراین، از یک دیدگاه نهادی، ب .ای تخصصی به تولید مشترک خدمات هستندخدمات حرفه

های اجتماعی ند که کردارهایی مانند تدارکات اجتماعی توسط نظامکتصدیق می 2نظریه کردار
کردارهای در حال انجام تدارکات اجتماعی احتماالً درک اجتماعی شوند، اما خردهساخته می

ویژه درک نظری اینکه چطور این مسئله ممکن است اتفاق بیفتد به .آورندمشترک را به وجود می
نهادی وجود دارند  نظریهبا این حال، تحوالتی در  .ی، هنوز معلوم نیستبرای تدارکات اجتماع

های مبتنی بر فعالیت یا ویژه، رویکرد دیدگاهبه که ممکن است راهی برای پیشبرد فراهم کنند
 .بخش است فرایندها امید خرده

اند ختهمؤلفان کتاب، در ادامه این فصل به نظریه پردازی در خصوص تدارکات اجتماعی پردا
گران بتوانند بر گران خاص اثر بگذارند و کنشهای کنشها بر کنشاگر ساختارو معتقدند که 

باراکت . ساختارهای نهادی اثر بگذارند، در این صورت دو دیدگاه مکمل و نه مخالف هم هستند
کنند و ار میساختارها کنش را تسهیل و مهکنند که ( بیان می19۸4و همکاران به نقل از گیدنر )

. همچنین با استناد افتندها در آنها اتفاق میکنش و همچنین چارچوبی هستند که کنشنتایجِ برهم
محصول و هم منابع تعامل و مذاکره  نهادها باید هم به عنوانگویند که ( می200۸) به گفته بارلی

کنش و هم تجربۀ فردی باید در دهد که هم این مسئله نشان می. دیده شوند در زندگی روزمره
 (1)شود، در شکلاین رابطه متقابل که برای تدارکات اجتماعی بکار گرفته می. نظر گرفته شوند

 .به تصویر کشیده شده است

 .ساختار، نمایندگی و تدارکات اجتماعی -1 شکل

؛ آزبورن (2012)کوپنجن مانند پرداز چندین نویسنده و نظریه نویسندگان با توجه به نظر
حکمرانی عمومی نوین نقش اساسی در  کنند که( استناد می2006)پستوف  ( و2010، 2006)

تری از کنشی جدید برای گردهمایی مجموعۀ وسیعهای جدید و فضاهای برهمایجاد فرصت
اثرات چنین  .افراد و نهادهایی که در حال حاضر درگیر سیاست عمومی و اجرای آن هستند، دارد

آفرینی هایی نیز ممکن است از اهداف سیاست عمومی جدا شوند زیرا تعهدات ارزشکنشبرهم
                                                           

 گیرد.صورت می توسط اعضای یک جامعه محدود شده که مادیاز نظر مکرر و  کنش اجتماعی - 2
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عمومی در فضای خصوصی در کردارهای فراتر از رعایت الزامات قانونی و مشارکت مستقیم در 
ریشه تعهدات تدارکات اجتماعی در قلمرو انتفاعی خصوصی  .شودتعبیه می ارائه خدمات عمومی

های قضایی و فراتر از مات قانونی نهفته است، اما از آن زمان در سراسر حوزهدر رعایت الزا
نویسندگان  .اندها گسترش یافتهدهندگان خصوصی و دولتروابط سیاسی و قانونی بین ارائه

اند. فصل آخر کتاب را به نتیجه گیری در خصوص مطالب هشت فصل قبلی کتاب اختصاص داده
ای از موضوعاتی است که در فصول قبل نویستدگان به آن خالصهاغلب مطالب این فصل 

اند یکی از نقدهایی که بر این کتاب وارد هست مربوط به همین فصل است. خواننده پرداخته
پس از مطالعه هشت فصل از کتاب در این فصل که تحت عنوان نتیجه گیری نام گذاری شده 

طرح شده در فصول قبلی کتاب است اما همانطور  است منتطر نتایج نهایی برگرفته از موضوعات
های مختلف کتاب آورده شده است، شاید اگر که اشاره رفت در این فصل چکیدهایی از فصل

عنوان فصل مروری بر مطالب کتاب نام گذاری شده بود مناسبت تر به نظر می رسید. هر چند 
 آنان در این فصلشده است.  که ترتیب فصول و رعایت تقدم و تأخر مطالب به خوبی رعایت

قابل مشاهده  ایکه اگرچه تدارکات اجتماعی پدیده ایماستدالل کردهاند که ما در این کتاب نوشته
ای ای از مجموعههن نشانهناهایی از آن را مورد بررسی قرار دادیم، اما همچنمونه است وتجربی و 

از جمله )ها، جامعه مدنی عملکرد دولت ها در مورد واقعیت و ماهیت ارزش اجتماعی واز ایده
به و  غیرانتفاعی در تولید آن هستند و ارائه دهندگان خصوصی (ها و جوامع بخش ثالثسازمان

ها، اجرای تدارکات اجتماعی، مالحظات عملی که در طول این ای از فعالیتعنوان مجموعه
 ( و2007)اریج، های توجه به یافته. آنان با کنداند را مطرح میکتاب مورد بررسی قرار گرفته

از جمله ابزارهای  -رویکردهای نوظهور تدارکات اجتماعیکنند که ( اذعان می2007)پروس 
نسبتا کم مورد آزمایش قرارگرفته و فاقد  -های سیاست قراردادی جدید و همچنین چارچوب

های قضایی رو ز حوزههای روشن برای پیاده سازی هستند، گرچه این تکانه در برخی اپروتکل
دهد که انگلستان به طور خاص در اروپا در حلیل در طول زمان و مکان نشان می. تبه رشد است

. مؤلفان سال فعال بوده است 20آفرینی عمومی برای بیش از پیوند زدن تدارکات عمومی با ارزش
در آمریکای شمالی  رهبری خاصی( معتقدند که 2007، 2004)کرادن مکهای با استناد به یافته

از هر دو ایاالت متحده و کانادا در استفاده از تدارکات برای تحریک تنوع کسب و کار پیوند 
با توجه به گسترش هر دو سیاست و عمل در . خورده با اهداف اقدام مثبت وجود داشته است

برخی  های جامعه مدنی وبه ویژه شبکه -بین مرزهای ملی و مناطق جهان، کنشگران خصوصی
نظریه ها و در حالی که . اندایفا کرده در این خصوص  نقش مهمی -های چند ملیتیاز شرکت

د هنوز در دوران نکه از رویکردهای جدید تدارکات اجتماعی پشتیبانی می کن هایی سیاست
های نظری ناشی رسد با چارچوبعمل در حال رشد است و به نظر می هستند اماطفولیت خود 

اند، پا را فراتر از نظریه ها که هنوز بصورت جامع توسعه نیافتهاز دیدگاه ها و رشته از تعدادی
این کتاب ضمن به رسمیت شناختن نویسند نویسندگان در پایان کتاب می .گذاشته است
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؛ اریج و 2007؛ اریج، 2006به عنوان مثال به ُبوارید، )اند هایی که پیش از ما صورت گرفتهبحث
بجای آخرین سخن، کمکی به گفتگو پیرامون موضوع (، 2007، 2004کرادن، ؛ مک2002گریر، 
   . است
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