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 پژوهش عنوان
 خدمات خانه های امید یاصالح نظام مدیریت و بهره برداری و ارتقا

 

 لهمسئو تشریح بیان  
-و با هدف ارائة خدمات فرهنگی« های امید خانه»های گذشته تالش کرده که با ساخت  صندوق بازنشستگی کشوری طی سال

اين قشر افزايش مشارکت نیز و آنان  های  از توانمندی مندی بهره ،مطلوب ايجاد شرايط رفاهی و تفريحیاجتماعی به بازنشستگان، 

نکته قابل های مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت آنها فراهم آورد.  مکانها،  استان رهنگیاجتماعی و فهای  در فعالیت فرهیخته

است و بايستی برای هر استان بر  رونق خانه امید کلید شاهکه  «گذراندن اوقات فراغت بازنشستگان»توجه آن اين جمله است 

  و تصمیم سازی شود. گیری تصمیماساس موقعیت جغرافیايی و اجتماعی آن 

نت،   هنری، کافی-سالمت، مرکز ادبی خانهچون کانون خدمات مشاوره، همهای مختلفی  به بخشهای مذکور  خانهبدين منظور 

فناوری و  مشاوره حقوق شهروندی، واحدهای زمینة در  ويژه بهآموزش  خانهقرآنی،  های شاپ، سالن ورزشی، مرکز فعالیت کافی

  اند.  مجهز شدهاطالعات 

های  هزينهآنها و تجهیز هر يک از برداری  برای بهره های مختلف کشور احداث شده که امید در استان خانه 11در حال حاضر 

های مذکور، کیفیت، سطح  خانه تأسیسسال از آغاز  11رغم گذشت حدود  وجود، علی بااينبسیار زيادی صرف شده است. 

شده مورد مطالعة دقیق قرار نگرفته  گذاری اولیه و جاری صرف های سرمايه  رسانی، اثربخشی و کارايی آنها به تناسب هزينه خدمت

خانة امید، در حالت فعال و مابقی در  93درصد از  11ها تن 1131های به عمل آمده در پايان سال  ای که طبق ارزيابی گونه است. به

 ند. ا هفعال و غیرفعال بود حالت نیمه

برداری و  های ارتقای مديريت بهره برداری، شناسايی شاخص وجود چنین شرايطی، بررسی و ارزيابی نحوة مديريت فعلی بهره

های امید را ضروری ساخته است. بديهی است که  کارايی خانه برداری با هدف ارتقای خدمات و طراحی نظام بهینه و پايدار بهره

های مذکور )اعم از  ای، مستلزم اخذ نظرات و سنجش انتظارات کلیة ذينفعال خانه پیگیری چنین اهدافی، عالوه بر مطالعات کتابخانه

  .استمیدانی مندان از خدمات، مديران استانی و ستادی( از طريق انجام مطالعات  بهره

 توجه به مقدمة فوق اهم اهداف طرح فعلی به شرح موارد ذيل است:با 

 های امید    تبیین و ارزيابی وضع موجود مديريت خانه 

 های امید  برداری بهینه از خانه های مديريت و بهره تعیین شاخص 

 مالی و خدماتیاز منظر برداری بهینه و پايدار  پیشنهاد نظام بهره 

 

  



 
 

9 

 

 قلمرو پژوهش

 های امید تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری خانهتمامی 

 

 شرح خدمات 

 های امید از منظر نحوة مديريت، امور مالی و ارائة خدمات توصیف دقیق وضع موجود خانه 

 های امید تبیین نقاط ضعف و قوت خانه 

 های امید سنجش میزان رضايت و انتظارات ذينفعان خانه 

 منظر مالی و خدماتیبرداری از  بهره و پايدار مديريت بهینة های ارائة شاخص 

 ها،  های استانی و شهری موجود )شهرداری های امید با توجه به پتانسیل برداری بهینه از خانه طراحی و ارائة يک مدل بهره

 ...(ها وخیريه ،نهاد های مردم بهزيستی، سازمان سازمان میراث فرهنگی، سازمان


