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 سخن سردبیر

 نوآوري؟مرز بومنوآوري یا سازگان بوم
 

ای پرتکرار دارد و آن را به عنوان پیشوند برای عناصر متعددی به کار مدیریت، سابقه سازگان )اکوسیستم( در حوزهبوم کاربرد استعاره

 سازگان نوآوری.وکار و بومسازگان کسبسازگان دانش، بومسازگان کارآفریني، بوممانند بوم اند؛گرفته

اند تا با محیط زیست مراجعه کرده مبدأ و اصل این استعاره یعني حوزهمدیریت، کمتر به  اما نکته اینجاست که محققین حوزه

سازی کنند. شاید همین امر هم باعث پژوهشي خود بومي ها را برای حوزهو آن های طبیعي آشنا شوندسازگانهای اساسي بوم ویژگي

سازگان برای مدیریت وجود داشته باشد که از آن جمله، ارتباط انواع برد مفهوم بومرتالفات زیادی در کاو اخ هاشده که هنوز چالش

ها مطرح است که آیا این سؤال در پیشینۀ پژوهش ،خالصه به طور وکار و نوآوری با یکدیگر است.ها نظیر دانش و کسبسازگانبوم

پوشاني دارد؟ و یا این که اصالً ها هموکار است؟ آیا با آنهای دانش و کسبسازگانسازگان نوآوری، موجودیت مستقلي از بومبوم

 سازگان دیگر اطالق شود؟موجودیت مستقلي نیست و باید به مجموع آن دو بوم

، برای حل این معما به حوزۀ علمي مبدأ یعني محیط زیست مراجعه کردیم و با مفهوم 1ای که اخیراً منتشر شددر مقالهمن و همکارانم 

 بود. برای درک این مفهوم، محدوده علمي مدیریت، معرفي نشده آشنا شدیم که پیش از این در حوزه مرز )اکوتون(جدیدی به نام بوم

نند . موجوداتي ماپوشاني دارندرسند و با یکدیگر همسازگان دریا و خشکي به هم ميي که دو بومساحلي را در نظر بگیرید یعني جای

سازگان مزبور، کنند و در صورت تغییر جدی در هر یک از دو بوممرز( زندگي ميپوشاني )بومهم پرندگان دریایي در این محدوده

 ها بسیار بیشتر است.حدودهیعني حساسیت زیستي در این م شود.ها تهدید ميحیات آن

 هستند.  یترتر، و دارای مرزهای غیرشفافپذیرتر و حساستر، بازتر، آسیبتر، متنوعها، فعالسازگانمرزها نسبت به بومبوم پس

مرز بلکه صرفاً بومسازگان مستقل نیست، اصوالً یک بوم ،نوآوریرساند که مزبور، ما را به این نتیجه مي شده در مقالههای درجاستدالل

سازگان نوآوری را لذا این یک اشتباه سیاستي بزرگ است که بخواهیم بوم وکار است.سازگان کسبسازگان دانش و بومبین دو بوم

 مستقال تحلیل و مدیریت کنیم.

 نیاز به هد داشت که ي مهمي خواتمرزها برشمردیم، اثرات سیاسبومهای خاصي که برای پذیرش این نظریه، با توجه به ویژگي 

کار و سیاست نوآوری گشوده شده است که جای  گران حوزهجدیدی برای پژوهش توان گفت زمینهدارد و لذا مي متعدد هایپژوهش

 کنیم. فعاالن این حوزه را به تحقیق در این باب دعوت مي و همه خواهد داشتانتشارات فراوان 
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