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آغاز سخن یاد خدا باید کرد
خود را به امید او رها باید کرد

ای با تو شروع کارها زیباتر
آغاز سخن ترا صدا باید کرد

خواهدآغاز سخن، سخن سرا می
خواهدگشا میدر طول سخن گره

من با چه زبان بگویم ای ورد زبان
خواهدهر مطلع و هر سخن ترا می



مدیرعامل شرکت سرآمدسازان مدیریت داتیس-

عضو شورای عالی انجمن میدیرت پروژه ایران-

مدرس و مشاور در حوزه مدیریت پروژه -

مدرس مقطع کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی-

گذاری جایزه مدیریت پروژه عضو شورای سیاست-

صفاکیش( کامیار)غالمرضا 



(از دل)آنچه در پیرامون ماست 



دلیل پیدایش مفهوم پایداری•

(Business)معنی پایداری در کسب و کار •

تاریخچه پایداری•

نقش رهبران پایدار•

شایستگی رهبران پایدار مؤثر20•

رهبران پایدار( Critical)شایستگی های حیاتی•

رهبران پایدار( Prominent)شایستگی های مهم •

جمع بندی •

فهرست مطالب



چرا پایداری؟
ری های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بیشتر از هر زمان دیگمواجهه با چالش

:در گذشته
تغییرات اقلیمی جهانی
رشد جمعیت
کمبود منابع
های اجباریمهاجرت
سابقه اقتصادیاسترس بی

ا و ههایی که در تالشند عملکرد، استراتژیافزایش سازمان: نتیجه
ی این های پایداری ایجاد کنند تا بتوانند این در کاهش تبعات منفبرنامه
.ها سهیم باشندچالش



925میلیون نفر در جهان امشب گشنه می خوابند.
 از درآمد دنیا را دارند% 10دهند و از زمان کاری جهان را تشکیل می% 70زنان.
 تریلیون دالر بوده14/3هزینه خشنونت در سطح جهان، 2017در سال.
2/6کنندمیلیارد نفر در دنیا پروتئین خود را از جنبندگان داخل دریا دریافت می.
1/1میلیارد نفر در جهان بدون برق هستند.
 متر باال خواهد آمد و این یعنی ذوب ذخایر یخ قطب1/2ارتفاع آب دریاها 2100تا سال .
 سنت است64دستمزد کارگران صنعت پوشاک در هائیتی.
 کنیماز ظرفیت منابع جهان که بتواند آن را پایدار نگه دارد را مصرف می% 25ما بیش از.
کنندنصف مردم جهان در حومه و اطراف شهرها زندگی می.
 میلیارد نفر خواهند رسید5به باالی 2030شهر نشینان تا سال  .

:به این اعداد تکان دهنده نگاه کنید



رهدف پایداری در کسب و کا

8

اثر مثبت بر محیط زیست اثر مثبت بر اجتماع



`

تاریخچه

و Eco-Leadershipکاربرد مفهوم 
Environmental leadership در

سازمان ها

اولین موارد استفاده

2005

WalmartوGeneral Electricهایاستراتژی
اریشمانگشتتعدادتنهااماکردنداندازیراهراخودپایدار
وجودزیستمحیطیاپایداریتخصصبااجراییمدیر

.داشت

شروع کاربرد استراتژی پایدار

تعداد مدیران اجرایی پایدار به اوج رسید

آغاز رواج پایداری

1990

2008



توسعهاهدافمجموعهمللسازمانعمومیمجمع
بهمهدف17ازایمجموعهکه(SDGs)پایدار

وبهتردهآینبهدستیابینقشه"عنوانبهاستپیوسته
کردایجاد"همهبرایپایدارتر

رای همهنقشه دستیابی به آینده بهتر و پایدارتر ب

2030

جهانی بدون فقر( 1
جهانی بدون گرسنگی( 2
سالمتی و رفاه ( 3
تحصیالت با کیفیت برابری جنسیتی( 4
آب تمیز و بهداشت برای همه( 5
انرژی تمیز و در دسترس برای همه ( 6
کار مناسب و رشد اقتصادی( 7
صنعت، نوآموزی و زیرساخت ( 8
هاکاهش نابرابری( 9

ایجاد جوامع و شهرهای پایدار( 10
مصرف و تولید مسئوالنه( 11
اقدامات اقلیمی( 12
زندگی زیر آب( 13
زندگی روی خشکی( 14
انهقوانین اساسی محکم، عادالنه و صلح جوی( 15
مشارکت در اهداف تعیین شده( 17

 گانه17دستیابی به اهداف

2015

جهانی بهتر برای همه•



نقش رهبر پایدار

همسوسازی تصمیمات شرکت درباره موارد زیر با اصول پایداری:
تخصیص سرمایه
توسعه محصول
برندینگ
تأمین منابع

ایهدغدغهواخالقیمحیطی،زیستاجتماعی،انسانی،حقوقسازییکپارچه
کتمشارباسازماناصلیاستراتژیوکاروکسبعملیاتباکنندهمصرف
ذینفعاننزدیک

ویاجتماعاقتصادی،سالمهایسیستمبهمنجرگروهیوفردیاقداماتانجام
محیطیزیست

تکامل و تغییر مداوم انتظارات از نقش رهبر پایدار = ها تکامل مداوم مسئولیت اجتماعی سازمان



The Most Effective Sustainability Leadership Behavioral Groups 

The Most Effective 
Behavioral 

Competencies



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Visionary Thinker

Change Agent

Inclusive OperatorEthically Oriented

Result Driven

Sustainability Leadership Behavioral Competency

1. Establishing Rapport
2. Valuing Individuals

3. Understanding People

4. Team Working

1. Developing Expertise
2. Impressing People

3. Articulating Information 

4. Decision Making

1. Exploring Possibilities

2. Developing Strategies

3. Pursuing Goals

4. Providing Insights

1. Generating Ideas

2. Challenging Ideas
3. Thinking Positively

4. Seizing Opportunities

1. Interacting with People

2. Conveying Self-Confidence

3. Upholding Standards

4. Empowering Individuals



10 Critical behavioral competencies 

Critical 
Competencies

Developing 
Expertise 

Enhancing capabilities

Networked intelligence
Impressing 

people attracting attention

gain recognition
to establish credits

3 Establishing 
Rapport

building trust-based 
relationships

4

Articulating  
Information

self-development

promoting personal 
achievements

using business case 
language

making a clear & compelling 
case for change

ability to speak in 
layman’s term

5

Interacting 
with People

networking

Stakeholder engagement 

6

7

8

9

10

Valuing 
Individualsshowing consideration 

& tolerance for the 
beliefs and world-view of

other

Exploring 
Possibilities

taking an all encompassing 
view of a problem

conceptual thinking

interdisciplinary 
understanding

handling paradoxes & 
conflicting priorities

managing unquantified 
risks & new opportunities 

Generating 
Ideas

proficiency in product 
development

ability to innovate

original thinking

Challenging 

Ideas

Understanding 

People

2

1

question assumptions

challenge established views

argue one’s own perspective

to have empathy

listening well

comprehend the motivations of others



10 Prominent behavioral competencies 

Prominent 
Competencies

Team 
working

collaboration

Developing 
strategies

to anticipate trends & 
envisage the future

13 conveying 
Self-

Confidence

project inner 
strength

14

Upholding 
Standards

involving others 
in decisions

behaving ethically

acting with integrity

15

Thinking 
Positively

recovering from setbacks

being optimistic

16

17

18

19

20

Making 
Decisions

Seizing 
Opportunities

drive to contest 
resistance
sourcing

business opportunities

sales acumen

Pursuing 
Goals

consistency of 
application &

follow-through

ability to overcome 
barriers

Dogged determination & healthy impatience

Providing 

Insights

Empowering 

Individuals

12

11

providing balanced
judgement
problem solving

continuously increasing 
transparency

peer-to-peer learning

embracing diversity

providing license to operate

leave ego at 
the door

projecting cheerfulness

elimination of roadblocks

identifying 
practical solutions



:گیرینتیجه

راتژی علی رغم منافع بسیاری که پایداری برای سازمان ها دارد اما هنوز شرکت های اندکی از آن بعنوان قلب است•
خود استفاده می کنند

از افراد بالغ دارای چنین شایستگی های واالیی هستند% 15فقط •

اید بسیار با بررسی چالش های پایداری در این قرن و قرن های پیشرو، تعداد رهبران پایداری با این شایستگی ها ب•
.بسیار بیشتر شود

Paterson, Fred. (2018). Behavioural competencies of sustainability leaders: An empirical investigation. Journal of Organizational Change Management. 31. 557-580.



:گیرینتیجه

:این شایستگی ها مبتنی بر•

تجربیاتی فراتر از سازمان هستند که ریشه در:

oجهان بینی و ارزش های اجتماعی ما دارد

o ( کتاب های الهام بخش یا مربیان و)بعضی اوقات هم در تجربیات تحول آفرین در طول زندگی...

Paterson, Fred. (2018). Behavioural competencies of sustainability leaders: An empirical investigation. Journal of Organizational Change Management. 31. 557-580.



:گیرینتیجه

:خودرهبراندرهاشایستگیاینتقویتمنظوربههاسازمان•

نهاآبهتادهندمیقرارتجربییادگیریوعملکردیچندتخصصی،چندپیچیده،هایموقعیتدرراآنها
دهند؛راخودکشففرصت

توسعهواستراتژیکهایمشارکتعمومی،هایسخنرانیالمللی،بینهایپروژهدرمشارکتبهتشویقراآنها
کنندمیهاسیاست

Paterson, Fred. (2018). Behavioural competencies of sustainability leaders: An empirical investigation. Journal of Organizational Change Management. 31. 557-580.



:گیرینتیجه

اهدافبهدستیابیفرآینددرکههستندساختمانیکبلوکیاپازلایقطعهعنوانبهتنهاهاشایستگیاین•
.نیستندداریمنیازآنبهکهآنچههمهودارندراخودنقشپایداری

•Building collaborative capacity across corporate organizations is unlikely to benefit

from homogenizing the skills and qualities required by every individual: but rather

these competences need to be built across a wide range of individuals within and

beyond the organization.

Paterson, Fred. (2018). Behavioural competencies of sustainability leaders: An empirical investigation. Journal of Organizational Change Management. 31. 557-580.



تحفه ای یافت نکردم که فدایت بکنم، یک
سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما

با تقدیم بهترینها
صفاکیش( کامیار)غالمرضا 

Instagram1: Kamiarsafakish
Instagram2: datis.pm
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