
 

  
 

 (RFP: درخواست ارائه پیشنهاد )3فرم شماره 

 )فراخوان پروژه پژوهشی(

 عنوان پروژه پژوهشی

 )فاز اول( بررسی مطالعات پشتیبان به منظور تدوین کدهای رفتاری شهرداری اصفهان

 ، اهمیت وضرورتبیان مسئله

 درکنار اما. بود کارکنان بازدهی و فنی مهارت بود، مطرح هاسازمان برای اساسی و اصلی نکته عنوان به آنچه گذشته در

. باشد موثر سازمان آن بقای در تواندمی سازمان و افراد کاری فرهنگ متعالی سازمان یک در دانش و کوشیسخت

 یک تدوین به نیاز کند،می خودنمایی کارکنان بین فردی هایعادت و فرهنگی هایتفاوت واسطه به که هاییتنش

 سازمانی فرهنگ ایجاد برای مناسبی شروع نقطه تواندمی چارچوب این وجود. کندمی آورالزام را اخالقی چارچوب

  .باشد کارآمد و ایحرفه

 چقدر هاارزش این اینکه اما زندمی دست سازمانی هایارزش تدوین به راهبردی هایبرنامه قالب در سازمانی هر امروزه

 کارکنان برای را مفهوم این رفتاری کدهای. اجراست قابل رفتاری کدهای کمک به کنندمی عمل درست آزمایش بوته در

. باشد داشته مطابقت رفتاری استانداردهای باالترین با باید ، کار محیط و کار  با ارتباط در فعالیتی هر که کنندمی تداعی

 نتیجه. شد خواهد وفادار کارکنانی و خروجی بهترین ها،استخدام بهترین به منجر رفتارها، استانداردترین و بهترین به تعهد

  .است موفقیت تضمین درنتیجه و یکدیگر و هافرصت به احترام امر این

 حتی تواندمی آن رعایت عدم و است آورالزام سطح خردترین تا ارشد مقامات از کارکنان همه برای رفتاری کدهای

 نیز یابندمی حضور سیستم یک در موقت صورت به که افرادی برای حتی کدها این. شود سازمان با همکاری قطع به منجر

  .است ضروری

 رفتاری کدهای تدوین به توانمی احتمالی رفتارهای بررسی و کلیدی ذینفعان شناسایی با( بزرگ) سازمان یک در بنابراین

 مشخص کامالً از رفتاری کدهای مجید، قران آسمانی کتاب و اسالم مبین دین به توجه با ایران، کشور در. زد دست مناسب

  .شود ترجمه سازمان زبان به باید تنها  و است

 و قانونمداری شجاعت، اعتمادسازی، شهروندی، حقوق: هایکلیدواژه شامل اصفهان شهرداری سازمانی هایارزش

 این برای اندداشته آن علمی ادبیات و شهری مسئولین که تعریفی براساس هاکلیدواژه این از هریک. است محوریعدالت

 :اندشده تعریف زیر صورت به سازمان

 زندگی کیفیت بهبود ها،مهارت و منابع از گیری بهره با تعارض، هرگونه از فارغ است، موظف اصفهان شهرداری: شهروندی حقوق رعایت

 سازی،آگاه در اصفهان شهرداری. نماید فراهم شهروندان برای شایسته زندگی و آزادی عدالت، انسانی، کرامت از برخورداری و شهری

 .گیردمی بهره آنها مشارکت از و بوده کوشا آنها منافع و تکالیف حقوق، به نسبت شهروندان کردن پذیر مسئولیت و توانمندسازی

 امانتداری، با کند،می تالش خبرگان از گیریبهره با خود هایشایستگی و انصاف اثبات ها،توانمندی ارتقاء با اصفهان شهرداری: اعتمادسازی

 اصفهان شهرداری. باشد داشته وفادارتری شهروندان و کرده عمل آنها به خود تعهدات به و نموده توزیع شهروندان نفع و میل از اطمینان با را منابع

 و احترام سالمت، طریق این از و دهدمی پاسخ شهروندان به حوصله صبرو با و کندمی عمل صداقت با و گشوده شهری مسائل با برخورد در

 .دهدمی ارتقاء و تقویت را خود صالحیت

 رغمعلی را قوانین تا کندمی تالش شهروند. آوردمی فراهم را جامعه افراد میان یگانگی و انسجام زمینه که است عاملی قانون: مداری قانون

 را قانون به التزام ابتدا در اما گیرد،می پی مسیرگفتمان از را قانون به اعتراض هرگونه او. بکارگیرد درزندگی باشد، او شخصی نفع با مغایر اینکه

 .داندمی خود وظیفه



 

  
 

 کارآفرین کردهایروی تشویق با تعالی، راستای در و است هاسختی و هاچالش ها،قطعیت عدم خطرات، با مقابله آماده اصفهان شهرداری: شجاعت

 .کندمی اقدام صحیح عملکردی و قضاوت برای بلندمدت،

 کارکنان، و شهروندان برای صحیح و منصفانه معقول، اقدامات با دارد سعی نتیجه، بهترین به دستیابی برای اصفهان شهرداری: محوری عدالت

 .کند برقرار واقعی احترام و صلح عدالت، و کرده رعایت آنها با برخورد در را انصاف

 آن وظایف شرح و سازمان با متناسب رفتاری کدهای شده، ارائه هایکلیدواژه براساس دارد، نظر در اصفهان شهرداری

، ذینفعان کلیدیهای مرتبط با رفتارسازمانی از نظر قبل از آن الزم است تا ضمن تحلیل انتظارات وخواسته. نماید تدوین

، منشور اخالقی و مواردی از این قبیل( 1405این گزارش با سایر مطالعات )تحلیل ذینفعان شهرو شهرداری، برنامه راهبردی 

. همچنین به منظور رسیدن به یک الگوی مناسب باید مطالعه تطبیقی کدهای رفتاری انجام شده در این زمینه یکپارچه شود

ها و انتظارات ذینفعان یکپارچه از خواسته سندجام شود. بنابراین هدف از این پژوهش ارائه یک های سرآمد اندر سازمان

 های سرآمد و مطالعات مرتبط در شهرداری است.سازمانکدهای رفتاری از نظر رفتاری، مطالعه تطبیقی 

 هایا پرسش اهداف

 شهرداری اصفهان چیست؟ ها و انتظارات ذینفعان کلیدی در حوزه رفتارسازمانی ازخواسته

 ها و انتظارات رفتاری ذینفعان کلیدی چه چیزهایی است؟مهمترین خواسته

 ذینفعان کلیدی ولی با تعداد زیاد )شهروندان، کارکنان( چه مسائلی را به عنوان انتظارات رفتاری مد نظر دارند؟

هایی برای اند؟ از چه روشر قرار دادههایی مد نظهای سرآمد چه کدهای رفتاری را متناسب با چه ارزشسازمان

 اند؟سازی آنها استفاده کردهپیاده

 ها و مطالعات شهرداری در زمینه رفتار سازمانی دارای چه رویکردهای اصلی است؟پروژهمجموعه 

 آید؟یامینی در حوزه رفتارسازمانی از مطالعات )شهرداری، ذینفعان ومطالعه تطبیقی( بدست ممض چهیکپارچه  به صورت

                                                            ریال 600.000.000:         مالی برآورد                                                       ماه 7برآورد زمانی:             

 مورد انتظار خروجی های

 های ذینفعان کلیدی از حیث رفتار سازمانیانتظارات و خواستههای هدفمند از گزارش تحلیل مضامین مصاحبه

 ها و انتظارات رفتاری ذینفعان کلیدیبندی خواستهاولویت

 گزارش تحلیل نظرسنجی عمومی در سطح شهروندان و کارکنان و استخراج مهمترین انتظارات رفتاری

 کدهای رفتاری  های سرآمد در زمینهسازمان (Benchmarkingگزارش تحلیل تطبیقی )

 های سازمانی و کدهای رفتاریهای مرتبط با ارزشسازی پروژهگزارش یکپارچه

 های موردنیازتخصص

 مدیریت کسب و کار )رفتارسازمانی(/ روانشناسی صنعتیمدیریت بازرگانی )رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی(/

 الزامات پروژه

 پروژه تحلیل ذینفعان شهر و شهرداری

 های سازمانیبه منظور استخراج ارزش 1405برنامه راهبردی 

 منشور اخالقی سازمان

 
شهردار منطقه/معاون/مدیرعامل  
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