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تمهيد

أن عملية  (Community Catalyst) محفز المجتمع في الصحة االبتكارية التابع لمنظمة مركز إشراك المستهلكالحظ 
حقق نجاًحا محدوًدا عندما ال يتّم إشراك المستهلكين والمجتمعات، أو عندما يتّم إشراكهم بشكل سطحي فقط. فعندما قياس الجودة ت

 واستخدام .هاواستخدام الجودة مقاييسدعم تطبيق بهتمامهم يفقدون ا ، تناسبهميالحظ المستهلكون والمجتمعات أن العملية ال 
يتوقف على قادة  وبحسب تجربتنا، يمكن إلشراك المستهلكين في كافة مراحل قياس الجودة معالجة هذه المخاوف، لكن النجاح

ت حماية المستهلك. ، تطرقنا إلى قياس الجودة خالل مناقشات مع جمعياهذه الدراسةالقياس وجمعيات حماية المستهلك. وفي 
 على العمل مًعا قياس الجودة وجمعيات حماية المستهلكجهود قادة  المساهمة في حثّ هذه الدراسة ويمكن للتوصيات الواردة في 

 اييس الجودة وتطبيقها واستخدامها. لتحسين تطوير مق
 Center for Consumer Engagement) مركز إشراك المستهلك في الصحة االبتكاريةتنفيذ هذا العمل برعاية  تمّ  وقد

in Health Innovation)  محفز المجتمعالتابع لمنظمة (Community Catalyst) ( الذي تتولى آن هوانغAnn Hwang )
 RANDعن هذا البحث. يمكن إيجاد نبذة  RANDمؤسسة  فروع ، وهي فرع منRAND Health إدارته. وقد أجرت مؤسسة

Health التالي:  منشوراتها وطلب معلومات على الموقع اإللكتروني، ومقتطفات منwww.rand.org/health  

http://www.rand.org/health
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 ملخص 

 ومستهلكي الرعاية على تحديد الرعاية بالدفع نالقائميو  نمشتريالو  نمزوديالأساسًيا من أجل مساعدة أمًرا ودة ُيعتبر قياس الج
عالج تدقيقة ومتأنية.  مراقبة وتضمن الفرص والتحديات أمام إشراك المستهلكين في قياس الجودة العالية الجودة وتحسين نوعيتها.

ويبحث التقرير في تجربة جودة على المستهلك. القياس  زيادة تركيز بشأن ينالمستهلكالمدافعين عن حقوق مخاوف  دراسةال ههذ
 يحّدد المعوقات أمام إشراك فعال للمستهلك، ويقترح سباًل و من حيث االنخراط في قياس الجودة،  ينالمستهلكالمدافعين عن حقوق 

 . ينالمدافعين عن حقوق المستهلكإلى صانعي القرار في منظمات قياس الجودة وإلى  ةموّجه هذه الدراسةإن تذليل هذه المعوقات. ل
تتناول تجاربها في للمشاركة في مناقشات مجموعات صغيرة  لبالدجميع أنحاء القد دعونا ممثلين عن منظمات المجتمع من 

تولى قيادة المناقشات كل العمل مع وكاالت ومؤسسات قياس الجودة وتوصياتها لمعالجة مخاوف المستهلك حيال هذه العملية. 
 Communityمحفز المجتمع ) مركز إشراك المستهلك في الصحة االبتكارية التابع لمنظمة وفريق RANDمن فريق مشروع 

Catalyst )واليات تسعًكا من مشار  13، وتالها صيغة أسئلة وأجوبة مدروسة ومنظمة. وقد شارك في المناقشات مجتمعَين . 
تصميم مفاهيم وضع األولويات، مراحل:  ستحيث يرّكز على عن دورة حياة قياس الجودة، لمحة عامة  تقدم هذه الدراسة

يتحرى الحفاظ على المقاييس. وفي كل مرحلة،  ،، استخدام المقاييسوالمصادقة عليها، تحديد المقاييس، اختبار المقاييس قياسال
 التقرير عن فرص إشراك المستهلك. 

مع قياس  بشأن تجاربهم ينالمدافعين عن حقوق المستهلكالمعوقات الستة التي برزت خالل محادثاتنا مع  الدراسةصف تكما 
وفي حين أن بعض المعوقات وثيقة الصلة بمرحلة أو اثنتين في دورة حياة قياس الجودة، تعالج أخرى مسائل عامة تطال الجودة. 

وقد وصف المشاركون في مناقشاتنا عدًدا من المعوقات جعلت من إشراك المستهلك في قياس الجودة مهمة كامل دورة الحياة. 
 ما يلي: إلى  ينالمدافعون عن حقوق المستهلك أشارو مليئة بالتحديات. 

 المشاركين في قياس الجودة الشأننفسها كأصحاب  سلطةعدم التمّتع بال •
 إلى عملية تطوير المقاييس بعد إنجاز جزء كبير من األعمال أو عند توافر مقاييس محدودة فقط للنظر فيها  مدعوته •
 تمثيل آراء كافة المستهلكين في عملية قياس الجودة  طلب منهم •
 توافر الوقت والموارد المناسبة لالستجابة لطلبات االشتراك في عملية قياس الجودة عدم  •
 من بعض جوانب عملية قياس الجودة تنحيتهم •
 قياس الجودة ة صعوبات في التركيز على الصورة األشمل وتفاصيل همواج •
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. هاواستخدام دعم تطبيق مقاييس الجودةبعندما يالحظ المستهلكون والمجتمعات أن العملية ال تناسبهم، يفقدون اهتمامهم 

على  ينالمدافعين عن حقوق المستهلكو المساهمة في حّث قادة جهود قياس الجودة  هذه الدراسةويمكن للتوصيات الواردة في 
 العمل مًعا لتحسين تطوير مقاييس الجودة وتطبيقها واستخدامها. 
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 الفصل األول 
 مقدمة

ومستهلكي الرعاية على  بالدفع نالقائميو  نمشتريالو  نمزوديالأساسًيا من أجل مساعدة أمًرا ودة قياس الجعتبر يُ 
 إلىتحديد الرعاية العالية الجودة وتحسين نوعيتها. وفي وقت يتحول فيه نظام الرعاية الصحية في البالد بشكل متزايد 

نظام ترتبط فيه المدفوعات بالقيمة، ال تنفك الطلبات المتعلقة بقياس الجودة تزداد. فاالنتقال إلى مدفوعات قائمة على 
قياس الجودة إن يتطلب الكثير من مقاييس الجودة.  –افز مهمة للمزودين كي يخفضوا تكاليف الرعاية مع حو  –القيمة 

ف نماذج تخلّ  أنتوفير الخدمات الضرورية وهو ضروري لضمان  لتجنب المحدودية فيهو بمثابة الحصن األساسي 
 القائمون بالدفعز بأن يعزّ ( IOM)هد الطبي ، أوصى المع2013وفي إيجابية على جودة الرعاية. حيادية أو آثاًرا  الدفع

ونماذج الدفع  إعداد التقاريرالمريض من خالل قياس الجودة وبرامج ب المعنيةمن القطاعين العام والخاص الرعاية 
(. وتطرح هذه المسؤوليات تحديات كبيرة أمام النظام الحالي لتصميم مقاييس الجودة واختبارها 2013)المعهد الطبي، 

 Health Care Payment Learning andشبكة التعلم والعمل ألنظمة الدفع في الرعاية الصحية وتطبيقها )
Action Network، 2016) 

. ومتأنية لفرص والتحديات أمام إشراك المستهلكين في قياس الجودة مراقبة دقيقةا تضمنفي هذا اإلطار، 
عن كافة مختلفة ذاتها  بحدّ النهائيون في عملية قياس الجودة. وتكون وجهة نظرهم  الشأنفالمستهلكون هم أصحاب 

خرين: المستهلكون هم أفضل جهة للتعبير عن أنواع الرعاية والنتائج المترتبة على الصحة وأنواع اآل الشأنأصحاب 
الرعاية المعنية بالمريض  ديدأساسًيا لتحأمًرا ويعتبر أخذ آرائهم في الحسبان المقاييس التي تعود بالفائدة األكبر عليهم؛ 

تفضيالت المريض وحاجاته "الرعاية التي تضمن وتستجيب ل ، والتي حددها المعهد الطبي على أنهااوقياسها وتقديمه
 (.2001ه قيم المريض كافة القرارات السريرية" )المعهد الطبي، وقيمه، وتحرص على أن توجّ 

في بحث  الشأنأصحاب ، تّم نشر العديد من األطر الخاصة بإشراك المريض و ةوخالل السنوات الخمس الفائت
المهام الرئيسية إلشراك المجتمع التابعة  فريق عمل لجنةالمريض )ب المعنيةتشاركي قائم على المجتمع وبحث للنتائج 

 Clinical and Translational Science Awards Consortium) والتطبيقية لكونسورتيوم جوائز العلوم السريرية
Community Engagement Key Function Committee Task Force )) بشأن مبادئ إشراك المجتمع

 Methodology Committee of the) ؛ لجنة المنهجية الخاصة بمعهد نتائج البحوث المعنية بالمرضى2011
Patient-Centered Outcomes Research Institute) ،2012 وآخرون ؛ ديفيركاDeverka et al. 2012 ؛

 Patient-Centered نتائج المعنية بالمريضال بحوث ؛ معهدConcannon et al. 2012كونكانون وآخرون 



 
 

2 
 

Outcomes Research Institute [PCORI ،]2015) .إلى أن يكون امتداًدا تطبيقًيا لمفاهيم  هذه الدراسةهدف ت
 هذه األطر في سياق قياس الجودة. 

 تعريفلا ا لكل منأساسيً  يعد سلطة"انتقال للأنها بصفت التي وُ  –لقد تنامى االعتراف بأهمية التركيز على المريض 
(. وتضمن Berwick and Fox 2016فوكس و رويك ي)ب هاوتحسينضمن قياس الجودة  –" يهاوالسعي إل الجودةب

بصفتهم الجودة الوطنية( "إشراك جميع األفراد واألسر  ستراتيجيةاستراتيجية الوطنية لتحسين جودة الرعاية الصحية )اال
 .U.S الست )وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية هاأولويات إحدىيتهم الصحية" باعتباره شركاء في رعا

Department of Health and Human Services [DHHS] ،2011 .)تحقيق هدف التركيز على الفرد،  وبغية
ستخدامها او  إقرارهاو  تطويرهاو ي ما يخص مقاييس الجودة بما فيها تحديد األولوية ف –خطوات قياس الجودة  جميعتتطلب 

  إشراك المستهلك بشكل كبير. –وتقييمها 
 مبادرة تضافر الجهود لضمان الجودة جهود تّم بذلها سابًقا إلشراك المستهلكين في عملية قياس الجودةوقد شملت 

(AF4Q التي )مؤسسة روبرت وود جونسون  أطلقتها (Robert Wood Johnson Foundation)  من  2006في
من تحالفات مبادرة الاألعضاء في جماعات الست عشرة العلى مستوى المناطق. وقد تألفت لتصبح تحويل الرعاية  أجل

هذه التحالفات مستهلكين في تصميم تقارير األداء، وجعلتهم  وأشركت. والقائمين بالدفعبين المزودين والمستهلكين 
 Mende andجودة، كما شجعتهم على استخدام تقارير األداء )ماندي وروزمان ينخرطون في جهود تحسين ال

Roseman ،2013 ؛ نيسNess ،2012) ّلت وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية . في إطار أمثلة أخرى، مو
مجازة  سميت تبادالت قيمة –صحية ومزودين ومستهلكين  اوخططً  المجتمعتعاونيات شملت مشترين من  2008في 

 دون تاريخ محدد(.بلتعزيز قياس الجودة وإعداد التقارير )وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية،  –
السنوات، تبقى المخاوف سائدة حيال العديد من  إشراك المستهلكين على مرّ الرامية إلى ورغم هذه الجهود وغيرها 

هم بشأن رعايتهم )منتدى الجودة اتالمستهلكين بالمعلومات الضرورية ليتخذوا قرار  واقع أن قياس الجودة الحالي ال يمدّ 
، لهذه الدراسة، الجهة الراعية (Community Catalystمحفز المجتمع ) وتدعم منظمة. (2014، [NQF] الوطني

عملية قياس يعتبرون  ينالمدافعون عن حقوق المستهلك؛ فهذه النتيجةوشبكتها المؤلفة من جمعيات حماية المستهلك، 
ي مواد أن هذه المخاوف، يبرز انعدام نشر ير مرضية. وفضاًل عالجودة مليئة بالتحديات وتستغرق وقًتا طوياًل، وغ

 . هذه الدراسةتتعلق بإشراك المستهلك في عملية قياس الجودة، وهي فجوة نسعى إلى سدها في 
صحية تعمل في مجال حماية المستهلك بالتعاون  منظمة وطنية (Community Catalystمحفز المجتمع )إن 

الجودة الوطنية ولجان  ستراتجيةاوالية، وتشارك في عملية قياس الجودة من خالل  40ة في كمع منظمات مماثلة شري
إلى  (Community Catalystمحفز المجتمع )الخبراء الفنيين والمساعدة الفنية إلى الشركاء في الواليات. وتوفر 

 ح نموذج االبتكار للواليةنَ شركائها في الواليات مساهمات في مقاييس الجودة في إطار برامج على غرار مِ جانب 
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(Robert Wood Johnson Foundation) ، كايديبرامج الرعاية المسؤولة في مدو (Medicaid) ، المبادرات الطبية و
 ومديكايد (Medicare) مديكير لالستفادة منالمؤهلين وبرامج ترمي إلى دمج رعاية األفراد  ،المريضب المعنيةالمنزلية 

 .على السواء
طار هذا اإلالمستهلكين حيال قياس الجودة في المدافعين عن حقوق  لمعالجة مخاوف هذه الدراسةوقد أعددنا 
المستهلك عن حقوق  لمدافعينالحالية لتجربة لفهم أوضح لبلورة إلى  الدراسةهدف ت. و ةالرعاية الصحيالجديد المعني ب

واقتراح سبل لتذليل هذه المعوقات.  بشكل فعال لمستهلكيناإشراك أمام معوقات الفي مجال قياس الجودة، وتحديد 
 : فئتين من الجمهور ه الدراسةستهدف هذتو 

ن في يالباحثو  ،ث قياس الجودةو . قد تشمل هذه الفئة ممولي بحالقرارات في منظمات قياس الجودة يصانع .1
ن عن اختيار مقاييس الجودة المسؤولي اتالسياس صانعييس الجودة؛ القياس واستخدام مقايمجال أساليب 

ن عن استعمال مقاييس يالمسؤول القائمين بالدفعو  ،ء أو أنشطة تحسين الجودةتقييم األدا لدعم سياسة الدفع أو
 بيق قياس الجودة.في تطالمنخرطين ن وأنظمة الرعاية الصحية ياألطباء السريريالجودة خالل الدفع؛ و 

ن ومنظمات المستهلكين المشاركة أو الراغبة في المشاركة في قياس الجودة، ال سيما منظمات يالمستهلك .2
األفراد إلى المستهلكين" لإلشارة  المدافعون عن حقوق عبارة " نستخدم هذه الدراسةفي  حماية صحة المستهلك.

رعاية منظمة غير تحت وجهة نظر المستهلك الذين يتقاضون راتًبا، ويعملون عادة  المتخصصين وممثلي
 لكنهمربحية لحماية المستهلك. أما "المستهلكون" فهم المستفيدون أو أفراد المجتمع الذين يمثلون المستهلك 

 ليسوا متخصصين في ذلك.

 الجودة في مختلف أنحاء البالد. على تحسين إشراك المستهلكين في قياس تساعد هذه الدراسةنأمل أن 
 

 المقاربة

تحسين إشراك المستهلك في قياس الجودة، تحدثنا مباشرة مع ممثلي منظمات حماية أمام لتحديد الفرص المتاحة 
لذين يتمتعون المستهلكين االمدافعين عن حقوق جمع آراء من أجل المستهلك. واستخدمنا تصميًما هادًفا لعينة اإلقناع 

من المناطق والسكان في أنحاء الواليات متنوعة بمستويات خبرة متباينة على صعيد قياس الجودة ويمثلون مجموعة 
وتحديد حلول  ةمفيًدا للحفاظ على إشراكهم في قياس الجود –ولم يكن  –كان  الذي الهدف في تحديد ما تمثلالمتحدة. و 

 محتملة من أجل تحسين العملية. 
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محفز منظمة تعمل معها  90بدعوة ممثلين عن منظمات حماية صحة المستهلك من بين مجموعة من حوالى  قمنا
. اتمنظمالمن هذه  13عن  ممثاًل  16عن كثب. وقد تّم إرسال دعوات إلى  (Community Catalystالمجتمع )

بحسب الوالية إذ إن الواليات نفذت مجموعة واسعة وعدًدا كبيًرا من برامج الرعاية الصحية المبتكرة،  المدافعينزنا على ركّ 
 ما ساهم في بروز الحاجة والفرصة لالبتكار في مجال قياس الجودة. 

 وإلينوي باما وكاليفورنيا وجورجيا أالوهي واليات الدعوة للمشاركة ) تسعمنظمات في  10ممثاًل عن  13وقد قبل 
(. وتنوع المشاركون بين ممثلين عن أربع منظمات تعمل في وبنسيلفانيا ونيويورك ومينيسوتان اوميشيغ وماساتشوستس

وممثل  ،ألقليات العرقية واإلثنيةعن ان يممثلَ و ذوي االحتياجات الخاصة عن ن يممثلَ و قضايا الرعاية الصحية العامة، 
الفقر  باالحتياجات الناتجة عنمجموعة واسعة من القضايا المرتبطة  صحة األم والطفل، إلى جانب ممثل عنعن 

 . تهومشكال
ت د: حيث عق2016ممثل إلى خمسة ممثلين لكل جلسة خالل صيف ية مع عممجت نقاشجرينا أربع جلسات قد أو 

في بوسطن،  (Community Catalystمحفز المجتمع )الهاتف وجلسة واحدة مباشرة في مكتب ثالث جلسات عبر 
وفريق مركز إشراك المستهلك في الصحة  RANDماساشوستش. ودامت كل جلسة ساعة واحدة. وتعاون فريق مشروع 

في إدارة الجلسة، وتالها نموذج منظم من األسئلة  (Community Catalystمحفز المجتمع )االبتكارية التابع لمنظمة 
 وصف تجربتهم في عملية تطوير مقياس الجودة المشاركينب من ت الجلسة بالطلهلّ واألجوبة )راجع الملحق(. استُ 

 بما فيه ،هوتطبيق

 فرص العمل على قياس الجودة، سواء من خالل دعوة أو الب علمواكيف  •
 ، الرد على طلبات المعلومات أو أنشطة أخرى لجان الخبراء الفنيينكيف شاركوا في العملية، مثاًل  •
أو خصائصها وتطويرها أو  على غرار تحديد أولويات مقاييس الجودة ما هو نوع العمل الذي شاركوا فيه، •

 تطبيقها أو تقييمها.أو  اعتمادها

سات قياس الجودة. وقد طلبنا م تجارب المشاركين في منظمات ومؤسجلسة نقاش لتقييكل ص معظم وقت وخّص 
و لم تأت على مستوى توقعاتهم، وما إذا شعروا بأنهم مستعدون ف جوانب هذه المشاركات التي أتت أمن المشاركين وص

جزًءا من كل جلسة مناقشة نتحدث عن توصيات  أمضينالعرض آراء وتجارب مستهلكي الرعاية الصحية. أخيًرا، 
 قياس الجودة.  مشروعالمشاركين لتحسين إشراك المستهلكين في 

ت االستعانة بمالحظاتهما لتحديد المعوقات الرئيسية ات وتمّ ن بتدوين المالحظات المناقشاق شخصان مكلفوقد وثّ 
المشاركون في عملية قياس الجودة. وتشارك  االشتراكالمستهلكين خالل محاولتهم  المدافعون عن حقوق  أشار إليهاالتي 
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الثالث. كما جرى التطرق إلى تعليقات  الفصلتوضيحية والحلول المحتملة الواردة في المثلة األو  في المناقشة المعوقات
 .الدراسةالمشاركين الخطية خالل مراجعات 

 هذه الدراسةت تسعة خبراء في مجال قياس الجودة )راجع فقرة الشكر والعرفان( لمراجعة ثم اجتمعت لجنة ضمّ 
هداف المشروع، ودورة حياة قياس عي الخبراء إلى التعليق بشأن أ واإلدالء بتعليقاتهم. وتّم عرض النتائج الرئيسية، كما دُ 

ى جر . و الدراسةتقييم توصيات  االجتماع، ُطلب من المشاركينالجودة، ومعوقات إشراك المستهلك والتوصيات. خالل 
 .الدراسةالشفهية والخطية خالل مراجعات التطرق إلى تعليقات المشاركين 

 

 الدراسةمخطط 

ثالثة فصول. في الفصل الثاني، نصف المراحل النموذجية لعملية  إلى هذه الدراسةالمتبقي من  الجزءتم تقسيم 
ة نظر المشاركين هتطوير مقياس ونحدد الفرص المتاحة إلشراك المستهلكين في العملية. في الفصل الثالث، نتشارك وج

نظم حلواًل محتملة إلشراك الفعال في قياس الجودة. وفي الفصل الرابع، ناأمام معوقات الفي مجموعة التركيز في ما يخص 
ر عنها المشاركون في مجموعة التركيز مباشرة وتلك التي تّم تحديدها من خالل بما فيها تلك التي عبّ  –لهذه المعوقات 

 ينوالمدافعون عن حقوق المستهلك قياس الجودةيستخدمها قادة  أنلتحويلها إلى توصيات يمكن  –توليفة هذه المناقشات 
 في قياس الجودة.  المستهلكينشراك لتحسين إ
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 الفصل الثاني 
  هاواستخداممقاييس الجودة خطوات أساسية لوضع 

الستكشاف كيف يمكن  تمهيد الطريقفي هذا الفصل، نقّدم لمحة عامة عن دورة حياة مقاييس الجودة من أجل 
 Friedberg andفريدبرغ ودمبرغسابق )عمل واستناًدا إلى وما هي المعوقات التي قد يواجهونها. إشراك المستهلكين 

Damberg ،2011) ،اختبار و  تحديد المقاييسو  قياسالتصميم مفاهيم و وضع األولويات هي  وصفنا ست مراحل
استخدام المقاييس والحفاظ على المقاييس. وفي كل مرحلة، نتحرى عن فرص إشراك و  والمصادقة عليهاالمقاييس 

 هذه المراحل.  2.1يعرض الشكل المستهلك. 
 

 دورة حياة قياس الجودة :2.1الشكل 

 

 وضع األولويات:
ما هي النقاط العامة 

 التي يجب قياسها؟

 :قياسالتصميم مفاهيم 
 المحددةما هي النقاط 

 التي يجب قياسها؟
 

 :سيياقالحفاظ على الم
تحديث المفاهيم 

 والمواصفات
 

 تحديد المقاييس:
كيف سنقيس هذه 

 ؟المفاهيم تحديًدا
 

استخدام المقاييس 
لتحسين الرعاية الصحية 
 المتوافرة ألفراد المجتمع

 
اختبار المقاييس 
 :والمصادقة عليها

هل تقيس النقاط المستهدفة 
 ؟بالفعل
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 النقاط العامة التي يجب قياسها؟ وضع األولويات: ما هي

الخاصة بذل و ة يلحكوملمنظمات اليمكن  ،هاواستخداممقياس الجودة االتجاه الكلي لتطوير  دفة هيتوجمن أجل 
يتّم اتخاذ  في هذه المرحلة، بهدف تحسين الجودة. ها أولويةؤ يجب إيالإجماع حول المجاالت التي لتوّصل إلى لالجهود 

الناشئة القرارات يمكن أن تؤثر ستستهدفها. التي  مجتمعاتوالجوانب الرعاية التي ستحتل األولوية بشأن القرارات األولية 
المقاييس كيفية استخدام  الالحق في مقاييس جديدة وتساعد على تحديداالستثمار على  األولويات تحديدجهود عن 

 الجديدة والقائمة. 
بيئات الرعاية  رعاية مرض السكري والخرف ضمنلقياس الُمتخذة القرارات على غرار  أموًرا األولويات العامة تشمل

جهود وتتضمن األمثلة على أنواع فشل القلب االحتقاني عند خروج المرضى من المستشفى.  أو على المدى الطويل،
وكالة بحوث ستراتيجية الجودة الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية )اوضع األولويات 

-دون تاريخ محددبAgency for Healthcare Research and Quality [AHRQ ،] الرعاية الصحية والجودة
النابعة من منتدى الجودة  (National Priorities Partnership, NPP(، الشراكة على صعيد األولويات الوطنية )ب

 ,Measurement Advisory Panels)واللجان االستشارية في مجال القياس  (C-دون تاريخ محددبالوطني )
MAPs لجنة الوطنية لضمان الجودةل( التابعة (National Committee for Quality Assurance, NCQA 

ستراتيجية اجمعت  على سبيل المثال، .ويمكن أن تتداخل هذه الجهود. (B-دون تاريخ محددب، A-دون تاريخ محددب
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية، ) 2010الجودة الوطنية، التي تّم تكليفها بموجب قانون الرعاية الميسرة عام 

التي بدورها تشمل  -الشراكة على صعيد األولويات الوطنية مجموعة، بما فيها  300(، مساهمات أكثر من 2011
دون بمنتدى الجودة الوطني منظمة ) 50اللجنة الوطنية لضمان الجودة بين المنظمات األعضاء البالغ عددها حوالى 

 (. D-تاريخ محدد
أولويات  الدعم الذي يعكس حًقا كون يو أي خبرة سريرية أو منهجية. ال تتطلب المشاركة في جهود وضع األولويات 

 على سبيل المثال ال الحصر الفرص المحددة لإلشراكوتشمل  في هذه المرحلة. قيًما للغاية اتعموالمجتالمستهلكين 
جنة الوطنية لّ لرية في مجال القياس التابعة اللجان االستشاو  الوطنيةلمنتدى الجودة  الشراكة على صعيد األولويات

 لضمان الجودة. 
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 ضمن مجال أولوية: ما هي النقاط المحددة التي يجب قياسها؟ قياستصميم مفاهيم 

تشّكل التي يمكن أن  قياسمفاهيم التصميم في الخطوة التالية  تتمثل للقياس، األولويات العامةما إن يتّم تحديد 
الدليل مبنية على  قياسمفاهيم ال عادًة ما تكون  ،نتائج سريريةاألولويات تتضمن حين محددة. تطوير مقاييس  ركيزة

األسباب من  الوقاية" طنيةو الجودة ال ستراتيجيةاكان من بين أولويات  على سبيل المثال،والتوجيهات السريرية. العلمي 
)وزارة الصحة  من األضرار الناتجة عنها والحدّ  ةعائيالو و  من األمراض القلبية الوقايةبهدف  ،"ومعالجتهاالرئيسية للوفاة 

مثاًل  ،الرعاية تقييمات عمليات المتعلقة بهذا الهدف قياسمفاهيم الوتشمل (. 2011والخدمات اإلنسانية األمريكية، 
 نسبة المرضى على سبيل المثال) هاتالتوجيلب الوعائي المتناسب مع مرض القمن الرعاية  يتلقون  نسبة المرضى الذين

قياسها إذا كان من الممكن ، الرعاية تقييمات نتائج، أو بشكل جيد(دمهم مراقب  وضغط القلب مرض الذين يعانون 
الناتجة مباشرة  قياسكانت مفاهيم ال تاريخًيا، .(المرضى أبلغ عنهاالتي  نتائجال أو معدل الوفيات )مثاًل  بشكل مباشر

 . المرضى قليلةعن 
امتالكه  )مثاًل  قدرات المزود قياسمفاهيم التشمل قد  الرعاية المعنية بالمريض،تتضمن األولويات التي بالنسبة إلى 

 عاشها المرضى.  الرعاية التيتجارب الصادرة عن المريض(، إضافًة إلى  البيانات تتضمن صحية إلكترونية سجالت
 بلويتط مقاييس.الري مطوّ بالشراكة مع بمفردهم أو  قياسالابتكار مفاهيم  ينالمستهلكالمدافعين عن حقوق بإمكان 

أفكار واالستفادة من  ضمن مجال أولوية محدد الرعايةن يتحسالرامية إلى  المحددةمعرفة الفرص  قياسالمفاهيم ابتكار 
يتابعون عن كثب  الذين ينحقوق المستهلكالمدافعون عن يحتّل . ومن المرّجح أن تحسينها بشأن كيفية معينة معقولة

 بوتكتس .قياسالمفاهيم ابتكار  لهموّ جيدة تخمكانة  تحتل أبرز أولوياتهمالحاالت التي  معالجة بشأن الدراسات العلمية
منتشرة بشكل  غير ت صحيةاالتي لديها اهتمام المجتمعات حين يمثلون خاصة في هذا النشاط أهمية  أدوار المدافعين

 يركزون على ، الذينمقياسالرو مطوّ يغفل أن دقيًقا، يمكن  انتباًها المدافعون  وإذا لم يولِ  الشعب عموًما.ع بين واس
من لديهم القدرة على أمام  والترويج لها قياسمفاهيم الإن نشر  .تااالهتمامعن هذه  الحاالت الصحية األكثر انتشاًرا،

خدمات  مراكزأو ، ةوكالة بحوث الرعاية الصحية والجودعلى غرار  - مقياسمن تطوير ال التاليةللمراحل  توفير الموارد
حقوق لهؤالء المدافعين عن  فعالةة ستراتيجياقد يكون  - مقياستطوير الالمنخرطة في الجمعيات مديكير ومديكايد، أو 

منظمة موقع على  والتقاريرالمذكرات  "المنشورات غير الرسمية" )مثاًل  في هذه مقياسمفاهيم الويمكن نشر  .ينالمستهلك
ممارسة  استعراض النظراءمجلة نسخة خطية إلى  تقديمويتطلب نظراء. استعراض ال في مجالت تروني( أومجتمعية إلك

 المضي بالعملية. و  مبررلصياغة  ن يكون مفيًدامتمرس أ اديميأكللعمل مع كما يمكن  وخبرة،
أيًضا السعي  ينالمدافعين عن حقوق المستهلك بإمكان إلى دليل علمي،التي تفتقر  البارزةاألولوية االت جمأما في 

 قياسومفاهيم الالتوجيهات السريرية الدليل الذي يمكن أن يشّكل أساس  إصدارالبحثية من أجل  توجيه المواردإلى 
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المعاهد مجال الصحة ) االستشارية في جانللالمعاهد الوطنية  السريري البحث ة التأثير على أجندوتشمل فرص  .لجديدةا
 . (PCORI ،2016المعنية بالمريض ) النتائج اللجان االستشارية لمعهد بحوثو  حدد(مدون تاريخ بللصحة، الوطنية 
 

 تحديد المقاييس: كيف سنقيس هذه المفاهيم تحديًدا؟

إن مواصفات  مفّصلة.مواصفات ترجمته إلى ال بّد من  لتحسين الرعاية، واستخدامه قياسالمفهوم قبل اختبار 
مخرج الكسور  تعريفاتوتشمل هذه األساليب  قياس الجودة.احتساب  ليباوأسالمطلوبة تصف البيانات  هي قواعدالقياس 

ُتعتبر  صحيةأحداث بمعنى أي يجب إدراجها أو استثناؤها(، وبسط الكسور ) أحداث صحيةوأي بمعنى أي مرضى )
 مجتمع المستهدفلل السريرية الخطورةتكييف المقاييس بحسب  وأساليب ،للقياس الزمنية األطرو  ،أو أسوأ(رعاية أفضل 
  (.2011، رغ)فريدبرغ ودمب

 National) يوّفر مكتب تبادل معلومات مقاييس الجودة الوطنية القياس؟عن مواصفات أمثلة  أين يمكن إيجاد
NQMC ,ClearinghouseQuality Measure )23 ملخصات ، وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودة تديره الذي

على الرغم من ، (A-دون تاريخ محددب، وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودةمقاييس الجودة )آالف  مواصفاتعن 
)مثاًل مباشرة  مقياسمطّور الاصفات الكاملة والمفّصلة من و الم، ال بد من الحصول على من الحاالت في العديدأنه 

 .(HEDISأو مقاييس  اللجنة الوطنية لضمان الجودةبيانات ومعلومات فعالية الرعاية الصحية التي طورتها مجموعة 
واردة على ) طّورتها مراكز خدمات مديكير ومديكايدالتي جودة المستشفيات مبادرة لمقاييس المواصفات الكاملة وتتوافر 
مراكز خدمات المستخدمة ) التفاصيل جةدر بشأن ة جيد فكرةوتقدم للتحميل المجاني  "(Hospital Compareموقع "

 . (A ،2016 B 2016مديكير ومديكايد، 
التي تشكل أساس المقياس )مثاًل، بيانات يتطلب تحديد مقاييس الجودة خبرة في أساليب قياسها وفي أنواع البيانات 

تقديم مساهمات  ينمطالبات الخطة الصحية اإلدارية أو بيانات استطالع المرضى(. يمكن للمدافعين عن حقوق المستهلك
قّيمة لقياس المواصفات حتى إن كانوا يفتقرون إلى هذه الخبرة المنهجية محلًيا. ويعزى ذلك إلى أنه ال مفر من أحكام 

إلى مواصفات مفّصلة  قياسالقرارات التي تحتمل أكثر من إجابة علمية واحدة صحيحة( عند تحويل مفاهيم ال أيمة )القي
المحددة تلبي الغرض من مفهوم  وتشمل أحكام القيمة هذه تحديد أي من سيناريوهات الرعاية(. 2011، دمبرغ)فريدبرغ و 

ت. ومن خالل التعاون عن كثب مع مطّوري المقياس، يمكن تجمعات الحاالقياس، ووجوب وكيفية إجراء تعديالت ال
قياس الخاص بهم قدر مع مفهوم ال مواصفات القياساشي المساهمة في ضمان تم ينللمدافعين عن حقوق المستهلك

 المستطاع. وتعتبر المشاركة في لجان خبراء فنيين ولجان استشارية لتطوير المقياس سبياًل محتماًل للقيام بذلك. 
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مراكز خدمات مديكير وقد طورت العديد من المنظمات الحكومية والخاصة مواصفات لقياس الجودة. وشملت 
صحية، النظمة واألصحية، الخطط والاللجنة الوطنية لضمان الجودة، و وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودة، و ، ومديكايد

 باحثين ومجتمعات محترفة مزودة.و 
 

 : هل تقيس النقاط المستهدفة بالفعل؟والمصادقة عليهااختبار المقاييس 

، )فريدبرغ ودمبرغيقّيم ما هو مستهدف  هتعني أن المقياس صحةلمقياس تقييم صحته وموثوقيته. فيعني اختبار ا
بين البارزة ما مدى كون فوارق األداء  –ما في مقياس  نسبة اإلشارة إلى الضجيجشير إلى (. أما الموثوقية، فت2011

أي أن يكون بعض المزودين محظوظين أكثر أو أقل  –ليس فوارق برزت بمحض الصدفة و ، حقيقيةالمزودين فوارق 
معقدة وال يمكن تجنب بروز بعض األخطاء عند  مواصفات القياس(. وبما أن 2011، من سواهم )فريدبرغ ودمبرغ

 .القياس، ينصح إلى حّد كبير بتقييم صحة وموثوقية المقياس قبل استخدامه بطريقة عالية المخاطر )انظر القسم التالي(
أخرى مرتبطة " أو مع أدائه ضمن مقاييس يمن أجل اختبار الصحة، يمكن مقارنة أداء المقياس مع "معيار ذهب

إلى أن قياس. على سبيل المثال، في حال أشار مقياس جديد يقوم على بيانات مطالبات إدارية ق بمفهوم البشكل وثي
فّصلة ، يجب أن تخلص مراقبة السجالت السريرية المBالجراح  الطبيب يملك معدل تعقيد أدنى من Aالجراح الطبيب 

 كان المقياس الجديد صحيًحا. ، إن Bمعدل تعقيد أدنى من الجراح  يملك Aأيًضا إلى أن الجراح 
كما يشمل اختبار المقياس تقييم الموثوقية. فالمقاييس الصحيحة غير الموثوقة قد تكون تقييمات حقيقية ألداء 

قد ال تكون مناسبة الستخدام عالي المخاطر ألن الفوارق بين المزودين في أداء محتسب فمع ذلك و  في المتوسطالمزود 
ويظهر مؤشر حدسي لمقياس غير موثوق عندما يشير قياس أداء مزود معين إلى تقلبات كبيرة  عشوائية.غالًبا ما تكون 

 بّدل طريقة عمله.د قبين عام وآخر، حتى إن لم يكن المزود 
مقبواًل من حيث الصحة والمصداقية، يمكن لمطّوريه أن يطلبوا من هيئة فحص المقاييس ما عندما يكون مقياس 

لمحتملين بدقته. المقياس ا مستخدمي. وقد تعزز هذه المصادقة ثقة منتدى الجودة الوطني، على غرار المصادقة عليه
كيفية  حولعندما ال يحظى مقياس على المصادقة، يمكن أن توفر عملية الفحص لمطّوري المقياس توجيهات مفيدة و 

 تحسينه أو إثبات صحته وموثوقيته بشكل أفضل. يمكن تطبيق هذه العميلة بشكل متكرر ألكثر من عام. 
داء خبرة في قياس األداء واإلحصاءات، تتطلب المصادقة أيًضا مساهمة األفي حين يتطلب اختبار مقياس 

. ويعود السبب في ذلك إلى أن علم كيةاالستهالالذين يتمتعون بنوع آخر من الخبرة تشمل تجربتهم  الشأنأصحاب 
تخدام معين للمقياس. على سبيل المثال، ما من حده تحديد مدى الدقة المطلوبة الساإلحصاءات والقياس ال يمكنه و 

 يصبحالتي الذي يكون عنده عدم دقة القياس مفرًطا )أي النقطة  عن المدىإجابة "صحيحة" من حيث الرياضيات 
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وتختلف مستويات تقبل المستهلكين لحجم المعلومات  تقرير أساًسا(أي ر دقيق أسوأ من عدم وجود تقرير غي وجود عندها
تلقيهم الرعاية الصحية، والطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي سؤالهم  مكانالخاطئة التي قد تؤثر على قراراتهم بشأن 

هم  ينوبالتالي، إن المدافعين عن حقوق المستهلك(. Milstein ،2007وميلستاين  Hibbard، هيبارد Davis)ديفيس 
المجتمع  أفرادفي موقع أفضل لتوفير هذه المعلومات الدقيقة من خالل إبالغ مطّوري المقياس بالدقة التي يحتاج إليها 

 من مقياس جودة.
 

 استخدام المقاييس لتحسين الرعاية المتوافرة ألفراد المجتمع 

 مقاييس الجودة ميمكن استخدا، (2008( في )Dana Safranّورته دانا سفران )مفاهيمي ط نموذجاستناًدا إلى 
الحوافز وتشمل االستعماالت العالية المخاطر  جودة الرعاية.من أجل تحسين بطرق عالية المخاطر ومتدنية المخاطر 

جودة المو التقارير على سبيل المثال،  -وتقارير األداء العام (، P4Pنظام األجر المرتبط باألداء )على غرار  المالية
 Healthcare Compass و (A 2016مراكز خدمات مديكير ومديكايد، )Hospital Compare مثل على الويب

 (Massachusetts Health Quality Partners) ماساتشوستسفي  شركاء الجودة الصحيةائتالف يديره الذي 
(MHQP ،دون تاريخب )أداء ذوي أعلى لرؤية مزودين  فعليةأسعاًرا  وتصنيف المزود، حيث يدفع المرضى - محدد

بالحوافز الخارجية التي تستهدف مرتبطة مباشرة تكون المقاييس  لمخاطر،االعالية  هذه االستخدامات جميع يوف أدنى.
 مزودين بشكل خاطئ نحوالمرضى توّجه  قدغير الدقيقة أن المقاييس  ونظًرا إلى االثنين مًعا.أو  ىالمرض المزودين أو

أن االستخدامات على  معظم أصحاب الشأناتفق  ى حًقا،لالجودة األعذوي تضّر بالمزودين و ذوي جودة أدنى حًقا 
   بشكل معقول.صحيحة وموثوقة مقاييس أداء  تستلزمالعالية المخاطر 

من أجل مساعدتهم على لمزودين إلى ا سرية تعقيباتفتشمل  ،لمقاييس األداء االستخدامات المتدنية المخاطرأما 
بشأن مسائل  لزيادة الوعي العاموإعداد التقارير على مستوى المجتمع  لى تحسين األداءهم الرامية إجهود قيادة دفة

لالستخدامات بالنسبة أهمية  بتكتسالدقة وفي حين ال تزال  األولويات من أجل التحسين.والمساعدة على وضع  الجودة
  ودين.طرق الدفع إلى المز وال تغّير  للمزودينالمرضى اختيار ال تؤّثر بشكل مباشر على  المتدنية المخاطر هذه،

العالية  ماتابشأن االستخديتّم التفاوض  المقاييس.كيفية استخدام على  هذا ويؤّثر العديد من أصحاب الشأن
شركاء  غرارعلى  ،ة اإلقليميةتعاونيال جهودفي الوكذلك  القائمين بالدفعالمزودين و بين  التي ُتبرم عقودالفي المخاطر 

إعادة ترخيص ويمكن طلبها بموجب قانون أو أنظمة، على غرار قانون (. MHQPماساتشوستس )في  الجودة الصحية
 Medicare Access and Children’s) 2015( لعام CHIP) برنامج التأمين الصحي لألطفالالنفاذ إلى مديكير و 

Health Insurance Program (CHIP) Reauthorization Act )(MACRA ) حكومية خالل هيئات أو من
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تفتح المجال هي و  منظمات المزودين في أوساط االستخدامات المتدنية المخاطر ىاللجوء إل وغالًبا ما يتمّ  لقياس الجودة.
لقاء جر "أمؤقتة داخلية بعنوان  مبادرةفي إطار  أو يمكن اعتمادهاعليها بعد، لم تتّم المصادقة مقاييس اختبار أمام 
أولوياتهم بالشكل  الحالية المصادق عليهاالمقاييس الذين ال تمثل المستهلكين حقوق المدافعون عن وقد يتمكن  ."التبليغ

 ينمزودال، بالشراكة مع جهود تحسين الجودةمن أجل قيادة دفة قيد التطوير من استخدام هذه المقاييس ، المناسب
  ها.لالتي تمث المجتمعاتالخدمات إلى التي تقّدم  المنظمات الصحيةمن  وغيرهم بالدفع ينقائمالو 

جديدة برامج  تصميمخالل  من قائمة ما المقاييساختيار للمساعدة على  مجموعات المستهلكين وغالًبا ما تتّم دعوة
 التابعة لمنتدىتطبيقات المقياس  شراكةتقّدم  المستوى الوطني، على سبيل المثال، فعلى داء.لتحفيز إعداد التقارير واأل

في  مقاييس الجودة الواجب استخدامها بشأن الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكيةوزارة االستشارة إلى  الجودة الوطني
والتعاونيات حكومات الدولة توفر كما  .(B-محدددون تاريخ بالجودة الوطني،  منتدىمديكير )على غرار  البرامج الفدرالية

عملية في إلشراك المجتمع  فرًصا(، MHQPماساتشوستس )في  شركاء الجودة الصحية الدولة، على غرار على مستوى 
 (. MHQP ،2016) ماساتشوستسفي  شركاء الجودة الصحيةلـمجلس صحة المستهلك التابع مثاًل  -اختيار المقياس 
أولويات. نشاط تحديد  بمثابة محدد في برنامج ن المقاييس الواجب استخدامهاالقرار بشأُيعتبر األحيان، وفي بعض 

 -مقاييس الجودة  لدورة حياة "ومرحلة "وضع األولويات حالية مقاييس من قائمةاالختيار  ه ال يجب الخلط بينغير أن
  جودة.مقاييس  ليس لديهاالتي يمكنها تحديد أولويات 

 

 الحفاظ على المقاييس 

بحاجة حالي مقياس الكامنة وراء  ما إذا كانت المفاهيم -على أساس دوري  -تحديد  يشمل الحفاظ على المقياس
التغييرات في للتكّيف مع  مواصفات القياسوتحديث  (نتائج بحثية جديدة أو توجيهات مراجعة إدراج)مثاًل  إلى تعديل

. على (10للتصنيف الدولي لألمراض إلى النسخة  9 نسخةالالتغيير من  مثاًل البيانات الكامنة )أو في قياس فهوم الم
المنظمات المسؤولة " )أي على "مدراء المقياسالوطني،  منتدى الجودةالمصّدقة من المقاييس بالنسبة إلى  سبيل المثال،

مواصفات على  يعيد التأكيد الذي إماإلى منتدى الجودة الوطني  تقارير حالة سنوية تقديم مقياس محدد(الحفاظ على عن 
تحديث يدخل ويمكن أن  (.A-تاريخ محدددون بمنتدى الجودة الوطني، )يجري التحديثات الضرورية الحالية أو  القياس

قد ينطوي تعديل مقياس ما على  بالتالي، .في األداء لتغييرات السنويةاتعّقب  ضمن جهود مواصفات القياسأو اهيم فم
 تبادالت صعبة. 

 ُيستخدم فيها المقياس،للطرق التي غير المتعمدة  بيةلالتداعيات السالتحقق من  الحفاظ على المقياس أيًضا يضموقد 
يقدمون  الذينالمزودين الموارد بعيًدا عن  توّجهاألجر بحسب األداء  كانت برامجفي حال  اتنالتبايمفاقمة على غرار 



 
 

13 
 

مليئة بالتحديات المقاييس  استعماالتبعض وقد تكون  الديمغرافية.-الناحية االجتماعيةهشة من مجتمعات خدماتهم إلى 
من خالل تغيير المتعمدة مثل هذه التداعيات غير  ويمكن معالجة والمزودين على السواء.المستهلكين بالنسبة إلى 

     عدم استخدام المقياس على اإلطالق. الطريقة التي ُيستخدم فيها المقياس أوتغيير  أو مواصفات القياس
ال يتّم  هدفها. على سبيل المثال، ّققتححين ها ب االحتفاظوعدم يمكن االستغناء عن المقاييس  فضاًل عن ذلك،

  م شبه كامل بالتوجيهات.التزاعن للمقياس االستخدام السابق  أسفرعقب أزمة قلبية إذ ر البيتا استخدام محصتقييم 
العديد المقاييس األصليين. غير أن  ري مطوّ ويكونون عادًة  ،الحفاظ على المقياس مسؤولية لمقياسايتحمل مدراء 

عند إجراء أي مالك المقياس  إبالغجميًعا يمكنهم إذ  المقياسالحفاظ على ألدوار في اب الشأن يضطلعون من أصحاب 
مقياس مالك  إدراج يتمّ  في معظم الحاالت، ضرورية.االستخدامات  بدوتأو حين  المقياس أو مواصفاتهلمفهوم  تغيير
دون ب، وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودةللمقياس ) مكتب تبادل معلومات مقاييس الجودة الوطنية في سجلجودة 

 على ظالحفا استشارة بشأن مخاوف أو لديهمالذين تراودهم  ينحقوق المستهلك يمكن للمدافعين عن .(A-تاريخ محدد
     كافًيا. مباشرةاالتصال بمدير المقياس يكون مجرد  العديد من الحاالتولكن في ، منتدى عامنشر مخاوفهم في مقياس 
 

 التعليق 

ما. على سبيل  لةمرح، يتّم تجاهل في بعض األحيان .محدد في هذا الفصلالترتيب ال جودةكل مقياس  بعيتال 
يضّلل يسفر عن حوافز سيئة أو قد مثل هذا التجاهل أن ، رغم قبل اختبارهمقياس جديد يمكن استخدام مثال، ال

يستحيل قد  فضاًل عن ذلك، ما يفترض به أن يقّيمه.أحد المقاييس يقّيم  ال لمحفي  على سبيل المثال، -المستهلكين 
زمنية  وأطرأجندات ومستخدميه ري المقياس لمطوّ كما قد يكون  .وبينها المراحلضمن طول المدة الزمنية ب التنبؤ

 يبدأومن ثم  ألشهر أو سنوات،غير مستعمل ومختبر  بشكل جيد محددمقياس قد يبقى  على سبيل المثال، مختلفة.
رو مطوّ لم يتصورها  بطرق  األحيان، وفي بعض الخاصتابع للقطاع  أو برنامج جديد حكوميعند انطالق استخدامه 
    المقياس.

 في مراحل أخرى.العبر المستخلصة استناًدا إلى  المرحلة الواحدةاألنشطة ضمن يمكن تكرار  إضافًة إلى ذلك،
حديثًا مصدقة مقاييس بروز ن ع (4المرحلة ) هاأو إعادة استخدامالمقاييس يمكن أن ينتج استخدام  على سبيل المثال،

(. بعبارة 5المرحلة المقاييس القائمة )الحفاظ على أن تملي المقاييس استخدام  لتجربة المتأتية منيمكن لو  (3)المرحلة 
 المقاييس البديلة. أفكار التحسين أوحين ُيسلط الضوء على  استخدامه،قبل  مقياس جديد رؤية قيوديستحيل قد  أخرى،

  تحسينه.يقود دفة أن المقياس تطوير األولية من المراحل للنظر مجًددا في يمكن  في مثل هذه الحاالت،



 
 

14 
 

مقياس دورة حياة من  المشاركة في كل مرحلة ن،يبمن فيهم المستهلك كافة أصحاب الشأن،بإمكان  المبدأ،في 
واختبارها  المقاييس تحديد ال سيما - بعض المراحلبفعالية في  االشتراكعلى  المستهلكينتعتمد قدرة  وعملًيا، الجودة.

المستهلك في العمل  إشراككما يتوّقف  أساليب قياس الجودة. في تهموتجربالخبراء رغبة  على اجزئيً  -ظ عليها اوالحف
التدريب والوقت المخصص و  ، بما في ذلك التمويللدعم المشاركة الكاملةموارد تكون ضرورية نفاذه إلى الفني على 

 ، وقد ال تكون النتائجكبيًرا قياس الجودة طوال دورة حياةللمشاركة الضروري حجم االستثمار  يكون أن ويمكن  والدعم.
قدرة كافة المراحل على في المهم للمستهلك  يعتمد اإلشراك بتنا،تجر واستناًدا إلى  أكيدة، بخاصة على المدى القصير.

    المستمر إلشراكهم.الدعم وعلى بالتعاون مع المستهلكين فنيين على العمل الخبراء ال
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 الفصل الثالث 

 معوقات مشاركة المستهلكين والحلول المحتملة

تنا مع المدافعين عن حقوق المستهلكين حول تجربتهم في افي هذا الفصل، نقّدم ستة معوقات برزت خالل محادث
المشاركة في عملية قياس الجودة. ولكل معوق، نقدم وصًفا مختصًرا ومثلين أو أكثر، إلى جانب الحلول المحتملة التي 

ثنتين يوصي بها المشاركون لتحسين دور المستهلكين في قياس الجودة. وترتبط بعض المعوقات بشكل وثيق بمرحلة أو ا
 معوقات أخرى تعالج قضايا أشمل تطال دورة الحياة بكاملها. ثمة في دورة حياة قياس الجودة، لكن 

 غير متكافئة" سلطةالمعوق األول: "

يعمل معظم أصحاب الشأن الذين يشاركون مباشرة في محادثات قياس الجودة في أحد أقسام قطاع الرعاية الصحية. 
الدعم المؤسسي. و السنين من خالل الرواتب المدفوعة إليهم  ي قياس الجودة على مرّ ويمكن الحفاظ على مشاركتهم ف

يحظون بدعم منظمة ما، قدموا إلى النقاش متسلحين و يدركون العملية جيًدا، ويعرفون أصحاب الشأن اآلخرين  موبما أنه
 . وقدرتهمبمكانتهم 

غير أن المستهلكين في قطاع الرعاية الصحية ال يتمتعون عادًة بهذه الميزات. فقد قدموا للمشاركة في المناقشات 
حول مقاييس الجودة بصفتهم خبراء في تجربة المستهلك على صعيد الرعاية وفي كيفية جعل هذه المقاييس مفهومة 

ي. وقد يؤدي ذلك إلى مجموعة من الصعوبات، على غرار ومفيدة للمستهلكين، لكنهم قد يفتقرون إلى الدعم المؤسس
من العمل والتعامل مع االلتزامات العائلية أو  وقت مستقطعتحمل تكاليف النقل من وإلى االجتماعات والحصول على 

تلك الخاصة بالرعاية الصحية على وجه الخصوص والتي تمنحهم الخبرة المناسبة للمساهمة في قياس الجودة. كما أن 
م خارجي عد، غالًبا ما يحظون بدعم مؤسسي محدود فقط. فأولئك الذين يعتمدون على ينالمدافعين عن حقوق المستهلك

ما تستثني أو تقّيد الدعم التشغيلي العام إلعداد  ممولمثاًل من المؤسسات المانحة للهبات( قد يعتبرون أن أولويات )
، والتي قد تجري العديد منها ضمن أطر زمنية ضيقة للغاية ال قيمها أصحاب الشأنيوحضور منتديات الجودة التي 

 تسمح بتقديم طلبات هبات منفصلة.
األهمية  بآراء المستهلكين تكتس وفور بدء تنفيذ نشاط قياس الجودة، قد ال يدرك المشاركون أو ال يعتقدون أن

ؤولين في النظام الصحي والتأمين. ويبرز أو المس اتاألطباء والباحثين والممرضين وصناع السياسيآراء ذاتها بقدر 
بين المستهلكين والمتخصصين المنخرطين مًعا في عملية قياس الجودة. وقد تكون  القدرةفارق متأصل على صعيد 
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 مل تفاصيل فنية على غرار خلق مفاهيمحادة بشكل خاص خالل بعض مراحل دورة الحياة التي تش القدرةاختالالت 
 للمقياس وتحديد المقاييس واختبارها. 

 : وقت وموارد غير متكافئة1.1 المثال

ال يملك المدافعون عن حقوق المستهلكين دائًما الوقت والموارد للمشاركة في قياس الجودة أو لالستجابة بفعالية 
خبرتنا إحدى المدافعات عن في العملية. وقد يبرز هذا النوع من االختالل عبر عدة طرق. مثاًل، أ مشاركتهمفي حال 

الفترة التي يتعين عليها  في األوقات أو جميعب فهم ما يجري في أن االنخراط غير المتسق صعّ  ينحقوق المستهلك
 مستندات. وقالت في هذا اإلطار،مسودة خاللها االستجابة ل

ية[ إن لم تكن ضمن لجنة استشارية أو تتابع فعاًل اجتماعات المجالس ]على مستوى الوال
، عندها سيصعب ما الذي يجري  جيًدا فيه مستوى تدركعند آخر أو منخرًطا إلى من شهر 

 فترة االستجابة المتوقعة. و األمور  حدوثعليك معرفة موعد 

من مزايا الراتب والتوظيف إن منظمته ال تملك  يستفيدمن ناحية أخرى، ذكر مدافع آخر عن حقوق المستهلكين، 
 ما يصّعب مسألة الحفاظ على حضور المنظمة وصوتها باستمرار. معمل متخصص في قياس الجودة،  مطاق حتى اآلن

على صعيد الواليات، حيث يتمّ تطوير مقاييس الجودة، اضطلعنا بدور الرقابة أكثر. وقد 
االجتماعات  لحضورالفردية  بالقدرةعجزنا عن إضفاء آرائنا على العملية... فلم نكن نتمتع 

 هة نظرنا. وعرض وج

 السلطة: ديناميكيات 1.2 المثال

الحظ مدافع آخر عن حقوق المستهلكين أن المشاركة في قياس الجودة مع ممثلين موظفين ومدربين من منظمات 
 م. ومن شأن ذلك أن يصّعب على المستهلكين الشعور بأنهالسلطةنافذة حملت معها فوارق متأصلة على صعيد 

 "يشاركون" فعاًل ويتمتعون برأي مساٍو. وقد قال المدافع،

المتعددين.  الشأنمجموعة أصحاب بخالل السنوات األربع األولى، كنا ضمن ما يسمى 
كنا نضع التوصيات، لكن بمشاركة اتحاد المستشفيات والجمعية الطبية ووزارة الصحة 

مقابل أجرًا يتلقى ه إن كان أحدهم وأعضاء من المجتمع. أنا على ثقة من أنكم تدركون أن
يبدو أن المجتمع حاضر سحضوره، وأن أعضاء المجتمع يفتقرون إلى الموارد نفسها، ف

 غير متوازنة، كما أنه في البداية لم تكن أصواتنا مسموعة بقدر السلطةفيما ديناميكية 
 . أصواتهم



 
 

17 
 

"، وتتمثل تداعياتها في أن هذه السلطة"ديناميكية غالًبا ما يصف المدافعون عن حقوق المستهلكين هذه الظاهرة بـ
أن يشعر بهذا االختالل، لكن المدافعين عن حقوق ما ي عضو ضمن مجموعة غير متوازنة أصاًل. ويمكن أل السلطة

 المستهلكين غالًبا ما يشعرون به. 

 المحتملةالحلول 

المتأصلة التي قد تؤثر على كيفية إشراك المستهلكين في عملية قياس الجودة، ال  السلطةمن أجل معالجة فوارق 
 بّد من أخذ العديد من االعتبارات المهمة في الحسبان. 

فريق عمل لجنة المهام الرئيسية أواًل، ُيعتبر إشراك المستهلكين أقوى عندما تتّم المحافظة عليه مع مرور الوقت )
(، حتى إن 2011 ،لكونسورتيوم جوائز العلوم السريرية والتطبيقية بشأن مبادئ إشراك المجتمعإلشراك المجتمع التابعة 

اختلفت حدة اإلشراك بحسب مستوى التفاصيل الفنية بين مرحلة وأخرى من دورة الحياة. ويتيح ذلك لممثل المستهلكين 
حتوى ورؤية عملية قياس الجودة بالكامل وفهم مجاالت الم األطراف الفاعلةاآلخرين فهم الظروف السائدة ومقابلة 

هذه الخطوة أهمية خاصة ألن اإلطار  بالمرتبطة بالتطوير والتصديق والتطبيق والتقييم من البداية وحتى النهاية. وتكتس
 مقياس يمكن أن يدوم طوياًل. الالزمني لتطوير 

ه وعلى نلوقت الذي يمضو ا مقابلى ثانًيا، إن الحفاظ على انخراط المستهلكين يكون أسهل عندما يحصلون عل
لمستهلك االنضمام إلى المناقشات من دون تحمل تكاليف الفرص البديلة لها. ويتيح ذلك نتكبدو يتعويض للنفقات التي 

إليرادات أو أي مساعي مهمة أخرى. وقد أبلغتنا إحدى المدافعات عن حقوق المستهلكين كيف تغيرت تجربتها وخسارة ا
 ارد المناسبة للحفاظ على انخراطها:بعد استخدام المو 

]قالوا[، "لم يعد األمر يستحق العناء". حين قلنا إلى نقطة حيث أعضاء المجتمع  وصل
"فلنقم باألمر بطريقة مختلفة". لقد تمكن االئتالف من تمرير مشروع  لك، قال الناس،ذ

قانون ينص على ضرورة أن يكون المجتمع هو المحور األساسي. وقد كان أول مشروع 
 لنا تعاقد ]وزارة[ الصحة معنا إليصال صوت المجتمع. 

لكين ليس على المدى الطويل الحفاظ على إشراك المستهفي منظمات ومؤسسات قياس الجودة  تنظرثالًثا، قد 
يغطي العديد من المشاريع. وقد وصف أحد المدافعين عن حقوق حتى فحسب للمشاريع الفردية، إنما على أمد أطول 

إن كنت فعاًل تريد  .التفاعالت مع الباحثين قائاًل: "يغوصون في المشروع، يجرون دراستهم وينسحبون منه ينالمستهلك
قم بتطوير عالقات ثابتة مع المستهلكين". وهذا هو المقصود بالحاجة إلى دعم عالقة ثابتة  بناء مؤشرات جودة مفيدة،

مع المستهلكين مع مرور الوقت. وتماًما كأصحاب الشأن اآلخرين، يهتم المستهلكون بلمس التغيير الناتج عن عملهم 



 
 

18 
 

من التحديات في عملية قياس الجودة، وكل  ومساهمتهم. فالجهة التي تتولى الدفع ومصدر الموارد يطرحان تحدًيا كغيره
 ذلك يتطلب مااًل وموارد. 

أخيًرا، يكون االنخراط متساوًيا عندما يفهم الجميع أن المستهلكين يضيفون خبرة ال يملكها اآلخرون إلى المناقشة. 
ن الدفاع عنهم وتمثيلهم فالمستهلكون هم خبراء في مجال تجاربهم، وهذه الخبرة ضرورية. فعلى المستهلكين أن يدركوا أ

ال يتعلقان بوجهة نظرهم الشخصية فقط وأن عليهم عرض آراء مجموعة من الناس بأعلى قدر ممكن من األمانة. يمكن 
للمستهلكين أن يبلغوا أصحاب الشأن اآلخرين بكيفية نظر المستهلكين اآلخرين إلى بعض القرارات واختبارهم لها. عالوًة 

دافعين عن حقوق المستهلكين اإلشارة إلى المستهلكين مهمة. في هذا السياق، قال لنا أحد الم على ذلك، ُتعتبر طريقة
تجردنا من قوتنا، ونطلب باستمرار وصفنا باألعضاء  ي االحتياجات الخاصة، "... إن استخدام كلمة "مريض"من ذو 

فهم صوت المستهلك". فتجربة الفرد  من أجل آخر، "تعين علينا تعليم أصحاب شأن آخرينمدافع أو األفراد". وذكر 
مؤلفة من  ةهي خبرة فريدة من نوعها ال بّد من اإلقرار بها بشكل روتيني. كما أن أي عضو في أي مجلس أو لجن

 أصحاب شأن متعددين، بمن فيهم المستهلكون، قادر على ذكر نتائج بحث معمم لدعم موقف أو وجهة نظر ما. 

 : "قوائم محدودة"2المعوق 

بعض الحاالت، ترسل الدعوات إلى المشاركة في عملية قياس الجودة إلى المستهلكين بعد إنجاز قسم كبير في 
مجموعة  تؤخذعملية تطوير المقياس، أو عندما  من العمل األولي. على سبيل المثال، غالًبا ما تقّدم الدعوات بعد إتمام

ماثلة أن تحول دون اطالع المستهلكين على بعض أهم في الحسبان. ومن شأن مقاربة م وحسبس ييامقمحدودة من ال
 القرارات المتخذة في عملية قياس الجودة. 

لقد برز هذا المعوق عدة مرات خالل مناقشاتنا. وقد أبلغنا المدافعون عن حقوق المستهلكين أنهم يتلقون عادة 
رحلة التي يتّم فيها تنفيذ المقاييس لتستخدم الدعوة للمشاركة في قياس الجودة في منتصف دورة الحياة، غالًبا خالل الم

في إطار غرض أو برنامج محدد. وقد ُوصف إطالق عملية إشراك المستهلك في هذه المرحلة بأنه متأخر للغاية. وبما 
أن المستهلكين لديهم وجهة نظر مختلفة بشكل متأصل حيال مقاييس ونتائج الجودة التي تعنيهم، قد يكون من المفيد 

اص دعوة المستهلكين إلى اإلدالء بآرائهم عند تحديد األولويات الخاصة بمجاالت تطوير المقياس، وذلك منذ بشكل خ
 بدء دورة الحياة.

 استخدام المقاييس؟ موضع األولويات أ :2.1 المثال

قد ال تبرز فرص تحديد أولويات مقياس جديد بشكل متكرر خالل دورة قياس الجودة، لكنها جزء مهم من العملية. 
حاجات المجتمع وتفضيالته وتجاربه التي يمكن تقييمها من خالل مقاييس لبمثابة عملية تقييم  يعد فتحديد األولويات
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نشاًطا مختلًفا يرمي إلى االختيار من مجموعة مقاييس  المقياساستخدام جودة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ُيعتبر 
. وقد تحدث العديد من المدافعين عن حقوق المستهلكين عن مشاركتهم في عملية كانت ترمي ظاهرًيا بالفعلتّم تطويرها 

 ق معين: إلى تحديد األولويات، لكنها بالفعل تمحورت حول االختيار من الئحة معدة سابًقا لالستعمال في سيا

]لقد عملت[ في لجنة تقوم بتطوير خدمات طويلة األمد وتدعم المقاييس. فأنت تنضم  
إلى مجموعة تحاول الحصول على مساهمات وتتحدث بشكل عام عن المقاييس المعتمدة 

وعن منح األولوية لتلك المطبقة. ومن وقت آلخر، قد تُسأل عن األمور األخرى  بالفعل
التي تهم المستهلك، لكن عمومًا تكون اإلجابة: "ال مقاييس معتمدة لذا ال يسعنا القيام 

 بذلك".
]لم تشهد واليتنا[ تطوير الكثير من المقاييس الجديدة، حيث أن المقاييس الجديدة تمّ 

 وال نزال على حالنا.  سنوات، مطلع العقد الماضي ... 10ر من تطويرها منذ أكث

 : غياب المقاييس التي يريدها المستهلكون 2.2 المثال

يبحثون عن مقاييس تعالج مخاوف معينة. وعندما ُيسأل  مز المدافعون عن حقوق المستهلكين باستمرار على أنهيركّ 
المستهلكون عما يرغبون بقياسه، قد ال يكون أصحاب الشأن اآلخرون في عملية قياس الجودة على استعداد لتقبل واقع 

ق وقد أشار أحد المدافعين عن حقو دة مسبًقا من الخيارات المتاحة. أن أولويات المستهلك غير نابعة من الئحة مع
فيما ذكر  ،المستهلكين إلى أن "التركيز يتمحور حول بيانات الجودة الخاصة بالمستشفيات وليس بحاجات المستهلكين"

 مدافع آخر أنه،

ُطلب منا إصدار توصيات. وطلبوا منا منح األولوية ألحد البنود الواردة في الئحة. لكن 
جرينا حوارًا مفتوًحا معهم. ولم الالئحة لم تضم أيًا من األمور التي قد نوصي بها. وقد أ

 يتمّ التطرق إلى العوامل المحِددة االجتماعية والكفاءة الثقافية ومواضيع أخرى.

 المحتملةالحلول 

القرار  صانعيمن األفضل عند دعوة مرحلة ممكنة،  أقربق المقياس في يجب إشراك المستهلكين في تطوير وتطبي
مفيدة  اتية التي يتمتع بها المستهلكون هي معرفة مخاوفهم، وتكون هذه المعلوموأصحاب الشأن اآلخرين. فالميزة النسب

للغاية عند تحديد األولويات للقياس، أي المرحلة األولى من دورة الحياة. فعدم إشراك المستهلكين في هذه المرحلة يبقيهم 
ن حقوق المستهلكين إلى أن "المستهلكين بعيدين في وقت قد تكون فيه مساهمتهم مفيدة جًدا. وقد لفت أحد المدافعين ع

 يدركون وجهتهم لكنهم قد يجهلون السبيل إليها". 
 بشكٍل صارم قل من مرحلة إلى أخرى تنياس الجودة غير منتظمة، وقد ال تمن الناحية الواقعية، تكون دورة حياة ق



 
 

20 
 

. غير أنه عندما تتّم دعوة المستهلكين، يمكن تسليط الضوء على الفرصة القادمة لمنح األولوية الدراسةيرد في و كما 
بروز هذه الفرصة. في موعد المستهلكين ب كلواختيار مجاالت جديدة لتطوير المقياس. وقد يساعد ذلك على إبالغ 

ة من المستهلكين. فبنية تحتية مماثلة قد بنية تحتية قادرة على التواصل مع شبكمن المهم وجود كون يهذه الحالة، س
تساعد على جمع مساهمات المستهلكين والحفاظ عليها وإيصالها وعلى نقل هذه المعلومات عندما تتاح الفرصة. فهذه 
البنية التحتية قد تساهم في التوسط للحّد من انعدام التطابق بين ما هو ضروري إليصال صوت المستهلك مع مرور 

 إِلشراك العرضية والمجزأة التي تبرز خالل قياس الجودة. الوقت وفرص ا
والمزودون والخطط الصحية  اتالسياس صانعوأخيًرا، عندما تسنح الفرصة لتحديد أولوية المقاييس، يجب أن يكون 

أصحاب شأن آخرون منفتحين بصدق ومستعدين لسماع مخاوف المستهلكين وأنواع المقاييس التي يرغبون الباحثون و و 
 ي أن تكون معتمدة. ف
 

 "الكتلة الحرجة: "3المعوق 

في  في الكثير من األحيان، تجري مناقشات قياس الجودة ضمن لجان أصحاب الشأن أو لجان الخبراء التي تضّم،
أفضل األحوال، مجموعة محدودة من المدافعين عن حقوق المستهلكين الذين من المتوقع أن يمثلوا مجموعة واسعة من 

المتعددين عشرات الممثلين عن القطاع،  الشأن أصحابتجارب المستهلكين. على سبيل المثال، قد تشمل لجنة من 
اية الصحية السلوكية أو خطة صحية أو نظام استشفائي على غرار مزودي الرع -حيث يمثل كل منهم مصلحة منظمته 

ثمة مدافع واحد أو مجموعة صغيرة من المدافعين عن حقوق المستهلكين ُيتوقع  أو مجتمع مهني. في المقابل، قد يكون 
 لدخلاو  التعليمو  الظروف الطبيةو  اإلعاقةو  العمرو  لكافة المستهلكين، باختالف العرق ل وجهات نظر مختلفة يمنهم تمث

وجود الجنس والتوجه الجنسي. إن الطبيعة المنتشرة في ذاتها لتمثيل المستهلكين تُبرز أهمية ضمان و  المنطقة الجغرافيةو 
استخدام الموارد والتكتيكات لضمان الحصول  لمستهلكين، سواء كان ذلك من خالل التمثيل المباشر أوا كتلة حرجة من

 على مجموعة واسعة من اآلراء وجمعها. 
، تتعلق التحديات بقوة صوت مستهلك واحد مقارنة 1ولكنه يتميز عنه. ففي المعوق  1يرتبط هذا المعوق بالمعوق 

متعددين. أما في هذا المعوق، فالتحديات مرتبطة بتمثيل وجهات  شأنأصحاب  بأي صوت منفرد آخر ضمن جهد
 خطوات دورة قياس الجودة.  لمستهلكين. وتتعلق التحديات المذكورة هنا بكلل متعددةنظر 
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 : المشاركة في النقاش 3.1 المثال

الحاالت، قد يعتقد من يدعون إلى اجتماع لجنة أو هيئة أن المستهلكين غير مهتمين في المشاركة في  في بعض
ستهلكين المحادثات بشأن قياس الجودة. وأشار أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين إلى أن "األمر محسوم... وهو أن الم

 في النقاش". ويؤدي هذا السيناريو إلى إبقاء عدد المستهلكين دون  إلشراكهممقاييس الجودة لذا ال حاجة بغير مهتمين 
 تقدير تنّوع وجهات نظر المستهلكين بشكل كامل.  عندها يمكن التيالمهمة  الكتلة الحرجةنقطة 

في ظل هذه البيئة، توجب على المدافعين عن حقوق المستهلكين العمل جاهدين من أجل تغيير هذا االعتقاد. وفي 
، قال أحد المدافعين عن حقوق الشأنإحدى الحاالت حيث لم يتّم إشراك المستهلكين ضمن مجموعة أصحاب 

 نمثل أصوات المستهلكين". في هذا السياق، نفسنا في االجتماع وحضوره وإظهار أنناأالمستهلكين: "كان علينا فرض 
 . نظرة دونية قيمتهم ومساهماتهم فيما ُينظر إلى عملهمالمستهلكون  يبدأ

 : الصوت المنفرد3.2 المثال

وفي إطار هذا  كما أشار أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين بالقول "غالًبا ما نكون صوت المستهلك الوحيد".
عضًوا من  40أو  30يوجد  بأن "ما يثير قلقي هو أن عدد المستهلكين قليل دائًما. فقدالدور، صّرح مدافع آخر 

مجموعات الضغط مقابل ممثل واحد أو اثنين عن المستهلكين. من الصعب أن ُيسمع صوتك بطريقة مفيدة حين تكون 
 ممثاًل واحًدا صغيًرا".

استحالة أن يمثل صوت واحد مجموعة واسعة من في هذا السياق، يلفت المدافعون عن حقوق المستهلكين إلى 
نساء وأطفااًل  تمّثل وأشار أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين إلى أن "األمر مختلف تماًما إذا كنت آراء المستهلكين.

 عاًما أو أشخاًصا يعانون حاالت مزمنة". 65وإذا كنت تمّثل أشخاًصا يتجاوزون 

 الحلول المحتملة

يعكس بموثوقية آراء وجهة نظر أشمل للمستهلكين، قد يتعين اتخاذ العديد من بشكٍل ستهلكين ماللضمان تمثيل 
 الخطوات. 
أو لجان الخبراء.  الشأنضمان تمثيل مجموعة متنوعة من وجهات نظر المستهلكين في مجموعات أصحاب  أواًل،

 جميععكس أولويات مستهلك واحد أولويات وتمّثل هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى اختيار المقياس إذ قد ال ت
إلى مواضيع  يتطرق مدافع عن حقوق المستهلكين يعمل مع أشخاص متقدمين في السنّ  المستهلكين. على سبيل المثال،

 يتطرق إليها مدافع عن حقوق المستهلكين يعمل في المقام األول مع أهل أطفال صغار. مختلفة عن تلك التي 
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، ليس فقط الممثلينبين مختلف توازن ال يجب السعي إلى ضمانمن ممثلي المستهلكين.  ضمان عدد جيد ثانًيا،
 حجم ونطاق الشريحة التي ُيطلب منهم تمثيلها.من حيث من حيث عدد المقاعد على طاولة الحوار، بل أيًضا 

الفني من أجل الحصول على لمستهلكين الذين قد يحتاجون إلى الوقت والموارد والدعم ا األخذ بعين االعتبار ثالًثا،
تحدث العديد من المدافعين عن حقوق المستهلكين عن  مساهمات من الشريحة الواسعة والمنتشرة أحياًنا التي يمثلونها.

في "قاعة البلدية" أو اجتماعات  اجتماعات وأمجموعات تركيز  تنظيمعبر تحقيق ذلك من  فيها أمثلة ناجحة ومبتكرة تمكنوا
الهاتف. على سبيل المثال، أفاد أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين أنه من أجل نقل وجهة نظرهم  مع األعضاء عبر

نوع المساهمات التي  حول تجربة المريض واستطالعات الرضا، "عملنا مع المستهلكين على إنشاء مجموعات تركيز بشأن
لجنة  أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين يرغب المرضى أن تشملها الرعاية المخصصة لهم". وفي مثال آخر، دعا

 هار يثأت يةالدفع المختلفة وكيف حول وسائلالمستهلكين  إلىإلى منتدى للمستهلكين من أجل االستماع مباشرة  الشأنأصحاب 
 ستراتيجيتها للحصول على مجموعة واسعة من المساهمات: امجموعة أخرى  تعليهم. ووصف

معها تضّم مجموعات عرقية وإثنية مختلفة في أرجاء لدينا ذراع تعبئة مجتمعية نعمل 
الوالية، كما نجري اتصاالت أسبوعية نتطرق خاللها إلى مسائل ... ونطلب تزويدنا باآلراء 

 إذ نحاول أن ندعم مقاييس مختلفة. 

 

 : "عدم االستقرار"4المعوق 

في بعض األحيان، ُتطلب مساهمات المستهلك والمجتمع، لكن ال تكون منظمات حماية المستهلك دائًما جاهزة 
تماًما لالستجابة. في هذا السياق، قال أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين: "حسًنا، نحن على طاولة النقاش اآلن. ما 

 الذي يجب أن نطلبه؟". 
كون دائًما الوقت المناسب لالستجابة إلى طلبات االنخراط في عملية قياس الجودة. فضاًل عن ذلك، ال يملك المستهل

اآلخرون  الشأنقد ال يكونون على علم بأنه تّمت دعوتهم لالنضمام إلى العملية في مرحلة متقدمة، حيث يكون أصحاب 
حيث  في هذه المراحل المتقدمة،يركزون على اختيار المقاييس لتطبيقها فوًرا والتفاوض بشأن تفاصيل استخدامها. و 

يكون المستهلكون في موقع غير متكافئ نسبًيا. مع  تكون الخبرة في مجال تفاصيل القياس الفنية قّيمة بشكل خاص،
أسئلة منهجية من الصعب اإلجابة عليها خالل مهلة زمنية محدودة وضّيقة.  ذلك، قد ُيطرح عليهم في هذه الحاالت

قياس( بأن األفكار قّيمة ومفاهيم ال بّلغ مستهلك يقّدم أفكاًرا جديدة للقياس )أي مجاالت األولويةعلى سبيل المثال، قد يُ 
، ما يشير إلى ضرورة إجراء عمل فني ال يكون المستهلك مستعًدا لتوليه. وبالنسبة إلى المدافعين عن ُمثبتةغير  ولكنها

 بة "عوائق أمام النقاش".حقوق المستهلكين، يمكن أن تكون هذه الطلبات الفنية بمثا
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 : طلب فني عالي للمساهمة4.1 المثال

غير ملمين يكونون مواضيع فنية إلى حّد كبير  في بعض األحيان، ُيطلب من المستهلكين تقديم مساهمات بشأن
قال في هذا المجال و تصل إليهم.  التي طلباتاليفتقرون إلى التجربة الفنية لالستجابة سريًعا إلى قد أو  بها بالكامل،

فنحن نعرف "السبب" ولكننا نجهل أحياًنا  -أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين "فاجأنا مستوى التفاصيل الذي طلبوه 
 وأفاد آخر ".الكيفية"

المقارنة بين األدوات و التصديق، و  مسائل المدلولية اإلحصائية، -إنها مسائل معّقدة 
هذه األمور  ةترجمتطلب تاالستطالع ومعدالت اإلنجاز.  ما هو الرابط بين مدةو المختلفة، 

 إلى شيء يمكن للمستهلك االستفادة منه مستوى من الخبرة ال نملكها. 

 : تدريب، استعداد ووقت استجابة غير مناسبة 4.2 المثال

كل شيء بسرعة وحيث يفتقر  فيها يجري  التيجتماعات االوصف أحد المدافعين عن حقوق المستهلك تواجده في 
 المشاركون إلى المعلومات الضرورية للمشاركة: 

الوضع، نحاول إشراك آخرين. في بعض  في الوقت الذي نحاول فيه مجاراة  ...
نكون في اجتماع ما ويستخدمون عبارات لم نسمع بها من قبل، لذا نحاول  األحيان،

حادثات. تنقصنا الموارد في هذا من المشاركة في الم نتمكنلالبحث عنها على غوغل 
 المجال. نحن بحاجة إلى بناء تجربة فنية في أوساط مجموعات المستهلكين. 

 الحلول المحتملة

 من أجل إعداد المستهلكين للمشاركة في هذه العملية. تقديم دعم إضافي وموارد بإمكان قادة ومدراء قياس الجودة
بشأن المشاركة  اتدورة حياة المقياس المستهلكين على اتخاذ القرار وكخطوة أولى، يمكن أن يساعد توضيح مراحل 

 وكيفية القيام بذلك بشكل فعال. 
اجتماع تخطيط لالستعداد للتفاعل مع أصحاب و ويمكن أن يشمل الدعم اإلضافي التدريب على أسس قياس الجودة، 

ستهلكين "نحتاج إلى المزيد من ]المساعدة شأن آخرين أو أنشطة أخرى. وكما صاغ األمر أحد المدافعين عن حقوق الم
إشراك أكبر مع واليات أخرى وإطار عمل أفضل للتفكير في كيفية جعل اإلشراك في ]أعمال قياس[ الجودة مع و الفنية[، 
أكثر فعالية". قد يكون من الضروري إجراء تدريب شامل وتقديم مساعدة فنية من أجل إعالم المستهلكين بشأن  مديكايد
 رئيسية تتعلق بقياس الجودة:  أسئلة
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من األفضل أن تكون  اذاعملية قياس الجودة ضرورية بشكل عام وفي المشاريع بشكل خاص، ولم اذا تعدلم .1
 العملية متمحورة حول المستهلك؟ 

 من هي الجهات الفاعلة المتعددة في قياس الجودة؟  .2
 ما هي الخطوات الرئيسية في قياس الجودة؟ .3
 إلشراك المستهلكين؟ امناسبً متى يكون الوقت  .4
 كيف يمكن أن يصبح المستهلكون منخرطين في العملية ويبقوا كذلك؟  .5

قد ال يكون التدريب على تطوير المقياس كافًيا لمساعدة المستهلكين على أن يصبحوا ويبقوا  فضاًل عن ذلك،
النفاذ إلى مساعدة فعلية من خبراء في  مستعدين لالنخراط في العملية. إلى جانب التدريب، قد يستفيد المستهلكون من

 مثل هؤالء وبإمكان عملية القياس يمكنهم لعب دور المستشارين والموجهين المتمرسين نحو دورة حياة تطوير المقياس.
مستشارين توفير التوجيه بشأن مفاهيم القياس والمقاييس المتوافرة، إضافًة إلى المعلومات الفنية لمساعدة المدافعين ال

حقوق المستهلكين على اإلجابة على األسئلة المنهجية التي تبرز عندما يقترحون مفاهيم قياس أو مقاييس محددة.  عن
قد يستفيد المستهلكون أيًضا من دعم النظراء، ما قد يساعدهم على فهم كيفية االضطالع بدور أكثر فعالية في هذه 

 البيئة الزاخرة بالتحديات. 
 

 موصدة": "األبواب ال5المعوق 

قد ال تشمل بعض أقسام عملية قياس الجودة حالًيا المستهلكين. فبعض االتصاالت بشأن جهود قياس الجودة 
 هذه من خالل قنوات غير رسمية بين األطراف المعنية، وقد يبذل حتى بعض األطراف جهًدا منسًقا إلبقاء تحدث

القنوات غير الرسمية مقفلة أمام المستهلكين. وفي حاالت أخرى، قد تكون أقسام العملية المفتوحة أمام المستهلكين في 
 والية أو موقع ما مغلقة أمامهم في أخرى. 

 القائمون بالدفعتفاوض ي(، حين 5خدام المقاييس )المرحلة إن العديد من المخاوف في هذا المعوق موّجهة نحو است
والمزودون مع أصحاب شأن آخرين ومع بعضهم البعض  -مديكايد وخطط الصحة الخاصة بالوالية ما فيهم برامج ب -

 بشأن كيفية تطبيق واستخدام مجموعة من المقاييس. 

 : الخطط5.1 المثال

 أن الكثير من المفاوضات بينمن من بين المعوقات التي تكررت كانت خشية المدافعين عن حقوق المستهلكين 
تنص اإلجراءات التنظيمية الفدرالية على نشر  السلطات التنظيمية والخطط الصحية تجري ربما خلف األبواب الموصدة.
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 مع ذلك، تّم التعبير عن مخاوف في ما يخص هذا القسم من العملية. ،الرأي العاممسودات القواعد للحصول على تعليق 
كثيًرا من غياب التركيز على وضع معايير مرجعية للخطط  وقال أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين: "نخشى

 الصحية".

 : المزودون 5.2 المثال

. للمزودين على نحو مماثل، تّم التغاضي في بعض األحيان عن مساهمة المستهلكين في إطالق ترتيبات جديدة
لمريض[ التابع رعاية المعني بافقد أخبرنا مدافع آخر عن حقوق المستهلكين ما يلي "كان المجلس االستشاري لـ]دار ال

 منظمات مزودين ومراكز رعاية صحية وليس مستهلكين".و  لنا مؤلًفا من خطط

 المحتملةالحلول 

قد يحتاج هذا الموضوع إلى المزيد من التقييم قبل إصدار التوصيات بشأنه. وفي حين سمعنا بوضوح أنه لم يتّم 
ل كيفية استخدام المقاييس، فإن مدى انتشار هذه الممارسة ليس إشراك المستهلكين في بعض المناقشات المهمة حو 

واضًحا وال كيفية اختالفها من مكان إلى آخر وحتى ما إذا كان إشراك المستهلك مالئًما دائًما )على غرار مفاوضات 
لية قياس المزود الخاصة(. ويمكن لفهم مدى االختالف بين مكان وآخر على صعيد مدى انفتاح أو انغالق عم-الخطة

الجودة أن يساعد على تحديد الفرص للحصول على مساهمات أكبر من المستهلكين. وبالنظر عن كثب إلى عمليات 
قد يدرك المستهلكون بشكل أفضل أين تكمن فرص تغيير عمليات قياس قياس الجودة التي فتحت األبواب بنجاح، 

 الجودة المقفلة.
اتخاذ إجراءات مستقلة عندما ال تتّم دعوتهم إلى المناقشة، من خالل جمع يمكن للمدافعين عن حقوق المستهلكين 

أنشطتهم الخاصة بجمع المعلومات ونشرها. وقد وصف أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين كيف تّم استبعاد وجهة 
نوع المقاييس التي ب معنيةالمرضى  مؤلفة منقائاًل: "نظمنا مجموعات تركيز  نظر المستهلك من مناقشات قياس الجودة

 يرغبون فيها... وسنقدم ذلك أمام اللجنة. ستكون معركة صعبة". 
 

 : "التركيز المزدوج "6المعوق 

عند المشاركة في عملية قياس الجودة، قد يكون تعقب المشهد العام والتفاصيل في آٍن واحد مهمة مليئة بالتحديات 
 أمام أي شخص. 
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ذاته: يجب أن تتنافس كافة المقاييس التي يمكن اعتمادها بين عدة أولويات أخرى فالمشهد العام يطرح تحدًيا بحّد 
ضمن عملية قياس الجودة. وإذ إنهم يدركون ذلك، ال يمكن لألطباء السريريين والخطط واألنظمة الصحية اعتماد أي 

الوقت نفسه؟ إن اختيار  مقياس متوافر، كيف نعمل باتجاه الحصول على مجموعة محدودة ومتمحورة حول المستهلك في
 مجموعة كاملة تأخذ في الحسبان كافة أبعاد الجودة ذات الصلة، بما فيها أولويات المستهلك، هو تحٍد بذاته.

أما التفاصيل، فتضّم تحديات مختلفة. قد يفهم المستهلكون جيًدا بعض تفاصيل قياس الجودة، في حين قد ال 
فهم ليسوا  –أحياًنا من المستهلكين الغوص في مجال ال يملكون خبرة فيه  يفهمها آخرون. على سبيل المثال، ُيطلب

لكنهم يملكون معلومات  –أطباء سريريين أو علماء إحصاء ولذا يواجهون صعوبات في كيفية تحديد مقياس معين 
 معمقة حول ما يناسب تجارب المستهلك وما سيفهمه نظراؤهم.

 باألولوية والتفاصيل الفنية لمقاييس معينة وتطبيقها على السواء. ترتبط التحديات الواردة في هذا المعوق 

 : قدرة النظام6.1 المثال

؛ فقد يكون عدد الخطط والمزودين والعقود التي يجب التدقيق بها كثيرة. وقد اقياس الجودة واسعً  مشروععتبر ي
العملية الواسعة. في هذا اإلطار، قال وصف المستهلكون التحديات المرتبطة بقدرة منظماتهم على المشاركة في هذه 

 أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين،

القدرة ]أي قدرة قيادة الوالية[ تطرح مشكلة. فهم يتعاملون مع عدة خطط ويصادفون بيانات 
ناتجة عن هذه الخطط تختلف كثيرًا من حيث الجودة. ]في إطار أحد األمثلة[، استغرق 

طوياًل ]ألن الوالية[ اضطرت إلى تسليمها باليد للتأكد من أن الحصول على البيانات وقتًا 
 ف يمكنك قياس ذلك؟يالترميز دقيق. فك

 : معرفة الوجهة المقصودة وليس السبيل إليها6.2 المثال

قد يعتقد المستهلكون بشدة أنه يمكن معالجة مشاكل الجودة على األمد الطويل من خالل ضمان إشراكهم بفعالية 
الضرورية لقيادة قد يفتقر المستهلكون إلى الخبرة ف، نعرض تشبيًها لتوضيح الفكرةنظيم الرعاية الصحية. على مستوى ت

. في ى هذه الوجهةالوصول إلحول تجربة لكنهم يعرفون جيًدا الوجهة المقصودة وهم المصدر الموثوق الوحيد  طائرة
ضغوط لتحديد مجموعة مقاييس تستخدم على المدى  تبرزقائمة غير مناسبة إنما المقاييس الهذه الحالة، عندما تبدو 

 القريب، ما الذي يجدر بالمدافعين عن حقوق المستهلكين فعله؟
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 : المشاكل الناتجة عن مقاييس أو تفاصيل التطبيق6.3 المثال

حول أفكاًرا مفيدة معهم عند إعداد مجموعة من المقاييس الجديدة، قد يشارك المستهلكون في النقاش ويحملون 
الحاجة القائمة. خالل مناقشة أثر الرعاية األولية، قال لنا أحد المستهلكين إن المقاييس كانت خاطئة بالنسبة إلى ذوي 

مشاكل عند استخدامها بطريقة عالية المخاطر: "إن ألقيت اللوم على طبيبي ألني بسبب تاالحتياجات الخاصة، ما 
الخروج  فيها المزيد من األيام خالل هذا العام  كان بإمكاني مرورس ذلك اكتسبت المزيد من الوزن هذا العام، ال يعك

هو المقياس  –القدرة على الخروج من المنزل  –]من المنزل[". فما يهم المدافعين عن حقوق المستهلكين في هذه الحالة 
 المفضل لمهارة الطبيب.

 يمكن لقيود البيانات أن تحّد من فائدتها:وشرح آخرون كيف أنه، حتى عندما كانت المقاييس مناسبة، كان 

فنحن لسنا مهووسين بطريقة  –ما الحظناه خالل مراقبتنا هو أن المقاييس بدت جيدة 
باستثناء أننا ال نعتقد أنها حققت ما يكفي على صعيد صقل  –عرض قياس الجودة 

تمر. نعتقد البيانات التي تسمح لنا بقياس االختالفات الصحية ومعالجتها على أساس مس
أننا متخلفين في ما يخص نقاط البيانات التي قد تشكل أداة مفيدة تساعدنا على معالجة 

 نقاط التفاوت.

 المحتملةالحلول 

عند دعوة المستهلكين وأصحاب شأن آخرين للمشاركة في عملية قياس الجودة، قد يساعد إيضاح هدف وإطار 
للمهمة وكيفية تماشيها مع قياس الجودة عموًما. وكما جاء على لسان القياس جميع المشاركين على تحقيق فهم مشترك 

 أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين،

المقاييس. لدينا إطار في اتيًا للمستهلكين يرتبط بالتفكير و ال أشعر أننا نملك إطار عمل م
دها ال نملك رؤية لشكل المقاييس التي يقو  لكنناعمل للطبيب ولصانع سياسة الوالية، 

المستهلكون. عليك أن تفكر في هدف القياس. هل أنت تقيس من أجل تحديد أداء الخطة 
تنظيمية حكومية أو هل أنت تقيس لتمكين المستهلكين من  باعتبارك جهةأو المراقبة 

 التسوق؟
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 الفصل الرابع
 التوصيات

ين الجمهورَ  وفقل الثالث إلى توصيات مقسمة في هذا الفصل، قمنا بتحويل الحلول المحتملة المحددة في الفص
ين. وتتمثل أحد قيود مقاربة أخذ العينات التي نعتمدها في أنه يستحيل معرفة إن كانت التوصيات ين المستهدفَ البارزَ 

النتائج المستخلصة من  جميعأحد القيود التي تبرز ل ، ويشكل ذلكالمستهلكين جميعتمثل وجهات نظر  التي جمعناها
الموجهة للمدافعين  ستينة مواءمة. غير أننا نعتقد أنه بإمكان التوصيات التسع الموجهة لقادة قياس الجودة والأي ع

 عن حقوق المستهلكين الممثلة في هذا الفصل المساعدة على تحسين إشراك المستهلكين في قياس الجودة.

 

 التوصيات لقادة قياس الجودة

 

 إيضاح أهداف قياس الجودة

عند دعوة المستهلكين وأصحاب الشأن اآلخرين للمشاركة في عملية قياس الجودة، من المهم البدء بصياغة األهداف 
" لقياس الجودة سيساعد على محددة" و"الالشاملةالمشاركين حول الصور " كلالنهائية للعمل. فتقديم المعلومات إلى 

تحديد وضع الجهود الحالية بوضوح في إطار دورة حياة  الشاملةإطالق العملية من منصة صحيحة. وتشمل الصورة 
قياس وتحديد المقاييس واختبار المقاييس والمصادقة عليها للويات واستحداث مفاهيم اقياس الجودة: تحديد األو 

 المحددة التي التي يجري العمل عليهافتشمل معلومات حول المرحلة  المحددةواستخدامها والحفاظ عليها. أما الصورة 
 .حالًيا

تعلمنا من خالل التحدث مع المستهلكين أن العديد من الجهود التي يطلب منهم المشاركة فيها تتركز على مرحلة 
"استخدام المقاييس"، عند اختيار مقياس محدد لغرض محدد. عند العمل في هذه المرحلة، من المهم بشكل خاص تحديد 

رعاية الصحية يؤثر مباشرة على ما يتّم قياسه وكيف يصار إلى ذاك األهداف بدقة: إن سبب استخدام المقاييس في ال
وكيفية اإلبالغ عنه. وسيكون من المفيد أيًضا التفكير قبل البدء بهذه المرحلة في كيفية إشراك المستهلكين في العملية 

 في وقت مسبق.
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 تأكيد أهمية تركيز المستهلكين على عملهم

من المفيد تطوير نموذج يرّكز على المستهلكين. وال بّد من توضيح مبررات إشراك المستهلكين في قياس الجودة 
منذ البداية أمام كل مشارك في النقاش. فال يمكن أن تكون الفرص متساوية ما لم يفهم كل من المستهلكين وأصحاب 

إن المستهلكين خبراء من ف: هاويتمكنون من وصف النقاش المستهلكون إلى طاولة يقدمهاالشأن التجربة الخاصة التي 
هذا النوع من الخبرة أهمية لنجاح عملية قياس الجودة التي ترتكز على المستهلك  بضيالتهم وتجاربهم. ويكتسفحيث ت

   ويجب االعتراف بها طوال فترة اختيار مقاييس الجودة والمصادقة عليها وتطبيقها وتقييمها.
وائق المشتركة في التحجيم غير المقصود ألصوات المستهلكين طوال فترة مشروع قياس الجودة. ويتمثل أحد الع

أصحاب شأن متعددين على نحو متكرر بأنها مجموعة من الخبراء  مؤلفة من على سبيل المثال، حين توصف لجنة
اء يمكنهم المشاركة على نحو بأن المستهلكين ليسوا خبر  -سواء مقصودة أو ال  -الفنيين والمرضى، تكون الداللة 

متساٍو. وحين تبرز هذه اللهجة بشكل متكرر خالل عملية قياس الجودة، يمكن أن يهيمن "الخبراء" على العمل وبالتالي 
المزود أو الباحث. صحيح أن كل وجهات النظر هذه قّيمة، لكن إذا ات أو تسليط الضوء على أولويات السياسيتم 

   قد تتعارض جهود القياس مع حاجات المستهلكين وتخسر الدعم. حجبت أولويات المستهلك،
 

 التركيز على االنفتاح على آراء جديدة

الخطط و  المزودينو  اتالسياس صانعيعلى يتوجب س، اييمقالعندما تبرز فرص لمنح األولوية إلى مجاالت تطوير 
تعدادهم لسماع ما ُيقلق المستهلكين ومعرفة أنواع الباحثين وأصحاب الشأن اآلخرين في العملية اإلشارة إلى اسو  الصحية

مفاهيم قد يصعب  لتقبلاستعداد  علىقياس الجودة البقاء  جهودالمقاييس التي يرغبون فيها. وبشكل خاص، على قادة 
تحويلها إلى مقاييس )مثاًل بسبب عدم توافر الكثير من المقاييس الموروثة( ولكنها تهّم المستهلكين. ويمكن ألحدث 

ونوعية  وخياراته، تشمل مقاييس تجربة المريض، وتحّكم المستهلكيمكن أن و  ،قاييس أن تكّمل المجموعة القائمةالم
 الحياة. 
 

 توفير الدعم المالي 

وقت الذي يمضونه وعلى تعويض ال مقابلالحفاظ على انخراط المستهلكين أسهل عندما يحصلون على  يكون 
وخسارة دون تحمل تكاليف الفرص البديلة بها. ويتيح ذلك للمستهلك االنضمام إلى المناقشات نتكبدو يللنفقات التي 

من أجل الوصول إلى وقت ودعم الذي يمثل مستهلكين آخرين  المدافع حتاجإليرادات أو أي مساعي مهمة أخرى. ويا
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وفهم مجاالت المضمون واالطالع على كامل عملية قياس الجودة منذ  األطراف الفاعلةإلى المكان المقصود ولقاء 
غرق ذلك أهمية بشكل خاص نظًرا إلى أن اإلطار الزمني لتطوير مقياس ما يمكن أن يست بالبداية وحتى النهاية. ويكتس

    وقًتا طوياًل.
قد تنظر منظمات ومؤسسات قياس الجودة في الحفاظ على إشراك المستهلكين ليس فقط على المدى الطويل 

لجمعيات المحترفة لللمشاريع الفردية، إنما على أمد أطول حتى يغطي العديد من المشاريع. يفتقد المستهلكون إلى نظير 
شاركة في وضع أولويات المقاييس وتطويرها وتحديدها واختبارها واستخدامها. التي تعمل لعقود من الزمن من أجل الم

الذي يكون أيًضا بمثابة مصدر خبرة فنية للمدافعين عن حقوق  -إن بناء هذا القسم الرئيسي من البنية التحتية 
    قد يساهم في تعزيز تركيز مقاييس الجودة على المستهلكين. -المستهلكين حول العالم 

اًما كأصحاب الشأن اآلخرين، يهتم المستهلكون بلمس التغيير الناتج عن عملهم ومساهمتهم. فالجهة التي تتولى وتم
 الدفع ومصدر الموارد يطرحان تحدًيا كغيره من التحديات في عملية قياس الجودة، وكل ذلك يتطلب مااًل وموارد. 
 

 ضمان التمثيل المناسب للمستهلكين

، بما في ذلك اأساسيً يعد أمًرا توازن في تمثيل المستهلكين وغيرهم من أنواع مجموعات أصحاب الشأن الإن إرساء 
تنّوع بأصحاب شأن متعددين و  المؤلفة من لجنةالثقل أصوات المستهلكين مقارنًة باآلخرين في تحقيق التوازن بين 

  المستهلكين المشاركين في الحوار على السواء.
ستهلكين الذين تّمت دعوتهم للمشاركة. هل سيتّم خفت صوت المستهلكين بسبب عدم تمثيلهم فلننظر في عدد الم

الكافي في مناقشات مجموعة كبيرة؟ في حال ُطلب تقديم اآلراء خالل اجتماع عام، هل سيتم تمثيل أصحاب الشأن 
قد يؤدي إلى ضمان فذلك،  حدثإذا الذين لديهم اهتمام مالي في نتائج االجتماع بأعداد كبيرة على نحو غير متكافئ؟ 

حضور مجموعة كبيرة أيًضا من المستهلكين الذين يمكنهم التعبير عما يفضلونه وعن تجربتهم أمام المجتمع بشكل 
. وقد تواجه بعض المجتمعات األكثر ضعًفا أو المهمشة الصعوبات األكبر في إيصال صوتها. وفي حين يمكن أوسع

مع منظمات المجتمع على تحديد من يجب دعوته وكيفية إيصاله إلى الوجهة المقصودة،  أن تساعد العالقات الراسخة
      أن الموقع والتوقيت ومستوى الجهد وصيغة المشاركة ستؤّثر على من يرغب ويتمكن من الحضور. ذكرالبمن الجدير 

شأن أو الات أصحاب من المهم أيًضا ضمان تمثيل مجموعة متنوعة من وجهات نظر المستهلكين ضمن مجموع
لجان خبراء. على قادة قياس الجودة دعم المدافعين عن حقوق المستهلكين في طلب مساهمات من الدوائر التابعة لهم. 

جمعيات حماية المستهلك هذه الخبرة والمهارة والعالقات التي مّكنتها من دعم أصوات المستهلكين والمجتمعات.  فتقدم
المدافعين عن حقوق المستهلكين أنه من أجل نقل وجهة نظرهم حول تجربة المريض أفاد أحد  على سبيل المثال،
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نوع المساهمات التي يرغب المرضى أن  واستطالعات الرضا، "عملنا مع المستهلكين على إنشاء مجموعات تركيز بشأن
شأن إلى اللجنة أصحاب  أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين تشملها الرعاية المخصصة لهم". وفي مثال آخر، دعا

عليهم. ولجأ مدافع  هار يثأت يةالمستهلكين عن نماذج الدفع المختلفة وكيف إلىتهلكين من أجل االستماع مباشرة منتدى للمس
   المعلومات وسماع اآلراء. تبادلآخر إلى االتصاالت الجماعية األسبوعية مع األعضاء من أجل 

 

 إشراك المستهلكين في المراحل األولى 

قد يكون من المفيد بشكل خاص دعوة المستهلكين إلى اإلدالء بآرائهم منذ بداية عملية قياس الجودة، حين تتم 
تكون ذات صلة على نحو خاص التي ين. فالمستهلكون يعرفون مخاوفهم القرار وأصحاب الشأن اآلخر  صانعيدعوة 

الحياة. إن عدم إشراك المستهلكين في هذه المرحلة قد يبقيهم  ورةعند اختيار أولويات القياس، أي المرحلة األولى من د
   بالفائدة األكبر.ربما يعودون  في حين قد خارج إطار العملية

 

 تدريب المستهلكين وتقديم المساعدة الفنية 

مستهلكين بإمكان قادة ومدراء قياس الجودة والمستهلكين العمل مًعا لتقديم الدعم والموارد اإلضافية التي تعّد ال
قياس الجودة، وعقد اجتماع  أسسعلى يركز مشترك يتم إعداده بشكٍل  اتدريبً راكهم. وقد يشمل الدعم اإلضافي لعملية إش

 تخطيط بقيادة النظراء لالستعداد للتفاعل مع أصحاب شأن آخرين أو أنشطة أخرى. 
لجودة ومن ينفذ العمل، إلى جانب وعلى وجه الخصوص، يحتاج المستهلكون إلى معرفة سبب الحاجة إلى قياس ا
 المراحل الرئيسية والوقت المناسب للمشاركة وكذلك كيف يمكن إشراك المستهلكين. 

فضاًل عن ذلك، قد يستفيد المستهلكون من النفاذ إلى مساعدة فنية فعلية وإلى الدعم من أجل مساعدتهم على 
ياس والمقاييس المتوافرة، إضافًة إلى المعلومات الفنية لمساعدة بشأن مفاهيم الق اع عن أولوياتهم. ويشمل ذلك النصحالدف

المدافعين عن حقوق المستهلكين على التعامل مع التحديات التي ُتطرح عندما يقترحون مفاهيم قياس أو مقاييس محددة. 
ثر فعالية في هذه وقد يستفيد المستهلكون أيًضا من دعم النظراء، ما قد يساعدهم على فهم كيفية االضطالع بدور أك

 البيئة الزاخرة بالتحديات. 
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 تطوير أدوات لدعم مساهمة المستهلك المستمرة 

على غرار أي نشاط في الرعاية الصحية، يمكن إلشراك المستهلكين أن يتطلب الكثير من الموارد على نحو غير 
ضروري بالنسبة للمطورين والمستهلكين على السواء في حال لم يتّم إيالء أهمية إلى الكفاءة وتحسين العملية. على قادة 

ات وموارد تدعم المساهمة المستمرة للمستهلك وتكون سريعة لبحث عن فرص لتطوير أدو لالمستهلكين  مشاركةالجودة 
وفعالة. كما عليهم مراجعة العمليات الحالية بغية إدراك كيفية تغييرها من أجل تخطي المعوقات القائمة أمام مشاركة 

بنية تحتية تمّكن إنشاء و المستهلكين. وتشمل األمثلة المنصات اإللكترونية لتوظيف المستهلكين واالتصال بهم وإشراكهم؛ 
ات المستهلكين من مطوري المقياس من التشاور مع شبكة راسخة بشكل دائم من المستهلكين؛ والحصول على مساهم

مجموعات التركيز والشراكات مع منظمات حماية المستهلكين. وفي ظل كل هذه المقاربات، سيكون و  خالل المقابالت
     يصعب الوصول إليهم. لذينا سكانالمن المهم تقييم قدرتهم على إشراك 

 

 تقييم التجارب واستخالص العبر منها

قياس الجودة ستتكلل  مشروعال يمكن أن يفترض المستهلكون وقادة الجودة أن كل محاولة إلشراك المستهلكين في 
ات الجه بالنجاح. فاألمور قد تسوء سواء بسبب أخطاء في تصميم خطة اإلشراك أو الظروف الخارجة عن سيطرة

ن العالقات بين الخبراء يحسبهدف ت عملهم هذالمستهلكين في الرعاية الصحية بعن إشراك ا دافعيالفاعلة. ويقوم من 
على نظام التنفيذ. غير أن  بعيدة المدىإمكانية إدخال تغييرات  ، كما أن لعملهمفي مجال الرعاية الصحية والمستهلكين

ويمكن أن يكون زاخًرا بالتحديات ومحبًطا، حتى أنه في بعض األحيان قد إشراك المستهلكين يتطلب المال والموارد، 
   يبدو أنه ُيبطئ البرنامج.

إن طريق حصد الفوائد المرجوة من إشراك المستهلكين مليئة بالعوائق والتحديات. ويتمثل أحدها في اإلطار الزمني 
األطر  تكون غير المنخرطين في العملية على المستوى المحلي.  اتالسياس صانعوالخارجي الذي غالًبا ما يفرضه 

الزمنية والموازنات أساسية لضمان نجاح أي جهد، لكنها قد تمثل في الوقت نفسه قيوًدا خارجية تمارس الكثير من 
تحّملها. الضغوط على العملية بحيث يصبح إشراك المستهلكين من بين تكلفة الموارد التي ال يمكن للقادة المحليين 

مقياس، حتى المقاربة "ال خيار سوى المضي قدًما" عند تطوير  تمكينويمكن صياغة عقود لتطوير المقاييس بغية 
  مقياس.العندما تشجع مقاربة أكثر تمحوًرا حول المستهلك إعادة النظر في خطوة سابقة من عملية تطوير 

ودة التعامل مع هذه التحديات كأي تحٍد آخر في الرعاية وبغية تعزيز فرص النجاح إلى أقصى حّد، بإمكان قادة الج
الصحية، من خالل االلتزام بعملية تقييم مستمرة واستخالص العبر من التجربة. على القادة دعم التقييمات المستقلة 
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 يراتلألثر الذي ُتحدثه أنشطة إشراك المستهلكين وأصحاب الشأن. فضاًل عن ذلك، يجب أن يشير التقييم إلى التغي
   التي يمكن تطبيقها بغية تحسين نتائج إشراك المستهلكين كل مرة يتّم فيها تنفيذ جهد ما. الفعلية
 

 توصيات إلى المدافعين عن حقوق المستهلكين 

 

 تركيز االهتمام الوطني على قياس الجودة الموّجه نحو المستهلك

األكبر من انخراطهم يرّكز على مرحلة الحقة من  بّينت محادثاتنا مع المدافعين عن حقوق المستهلكين أن الجزء
)أو اقتصاره  هذه المرحلةعند  قياس الجودة، ال سيما على مرحلة "استخدام المقاييس". إن مباشرة إشراك المستهلكين

 تضّيع فرصة إشراك المستهلكين حيث يكون لوجهات نظرهم القيمة األكبر.  عليها(
 برز أولويات المستهلكين. ألقياس الجودة  معالجة مشروعلضمان  ضروري هو أمر إن إشراك المستهلكين 

بإمكان المدافعين عن حقوق المستهلكين دعم تطوير المقياس بما يخدم األولويات التي ترّكز على المستهلكين من 
مقياس نحو خالل المشاركة في المحادثات الوطنية بشأن األولويات والدفع باتجاه البحوث الضرورية لتوجيه تطوير ال

مجاالت األولوية هذه. غير أنه ال بّد من توافر جزء أساسي من البنية التحتية بغية تطوير قياس الجودة الموّجه نحو 
قطاع وجمعيات الو  القائم بالدفعمزود و يوازي على المستوى الوطني الوطني مستهلك  إذ يكون غيابالمستهلكين. 

، قد يصعب على المستهلكين المساهمة في مفاهيم قياس ًبا ملحوًظا. بالتاليغيا تركز على قياس الجودةالتي  اتسياسال
س. بإمكان منظمة وطنية مماثلة لحماية اييتطوير المقمراحل تنتقل في نهاية المطاف إلى الخطوات الالحقة من 

القواعد األساسية" أن قياس الجودة ككل وإدراك أين يمكن للتغييرات على النظام و" مشروعالمستهلكين النظر بدقة إلى 
     تسّهل إشراًكا أكثر فعالية للمستهلكين على أساس مستمر وطويل األمد.

 

 أمام المستهلكين على المستوى الوطني  هاأو انغالقعمليات قياس الجودة تقييم مدى انفتاح 

في حين تبادر إلى مسامعنا بوضوح أن بعض محادثات قياس الجودة مغلقة أمام المستهلكين، من غير الواضح 
مدى اتساع نطاق هذه الممارسة أو كيف تختلف من خطة إلى أخرى أو من مزود إلى آخر. ومن شأن فهم مدى تباين 

تعزيز على توضيح أين تكمن الفرص أمام أن يساعد  انغالقها من مكان إلى آخرأو عملية قياس الجودة انفتاح 
 اوضات بين خطط الصحة والمزودين(في العديد من الحاالت )مثاًل المف يتممساهمات المستهلكين. من المحتمل أال 
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دون المستهلكين ُيعتبر الطريقة الطبيعية لمزاولة العمل. ومن خالل النظر باستبعاد المستهلكين صراحًة، غير أن العمل 
إلى عملية قياس الجودة التي نجحت في فتح األبواب الموصدة، قد يدرك المستهلكون على نحو أفضل أين عن كثب 

    تكمن فرص تغيير عمليات قياس الجودة المغلقة.
 

 مراجعات مستقلة وعامة إجراء طلب

 تنظيمبإمكان منظمات حماية المستهلكين اتخاذ خطوة مستقلة عندما ال تتم دعوتها إلى طاولة النقاش من خالل 
ت مجموعال مؤسسته أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين تنظيم وصفجمع المعلومات ونشرها. وقد لأنشطتها الخاصة 

يرغبون في التي ييس نوع المقا عنالمستهلكين  تد سألس الجودة. فقمن عملية قيا اتركيز للمستهلكين بعد استبعاده
اجتماع في قاعة البلدية وإجراء مكالمات جماعية  عقدتائج. وقد تشمل أنشطة أخرى نشر الن تالحصول عليها وقرر 

ستراتيجية اآلراء عبر اإلنترنت. يمكن أن تكون هذه اال توفيرإلى جانب الدعوة إلى  ،عبر الهاتف مع قاعدة من األعضاء
فعالة حتى عندما تكون العملية وّدية؛ إذ يمكنها المساعدة على إرسال ممثلين فرديين إلى اجتماع عام متسلحين 

   بالمعلومات حول ما تعتبره مجتمعاتهم أكثر أهمية.
 

 بناء المعرفة والخبرة الفنية ومشاركتهما

ة أولويات متشابهة ويواجهون تحديات متشابهة. بإمكان غالًبا ما يكون للمستهلكين المشاركين في عملية قياس الجود
قياس والمقاييس وّجهة نحو المستهلكين ومفاهيم الالمساعدة الفنية والتعّلم من النظراء مساعدتهم على تبرير األولويات الم

ت قياس الجودة، بنجاح. ونظًرا إلى أهمية الجهد المطلوب لـ"مواكبة مجريات األمور" من أجل الشعور بالراحة في مجاال
 يوفر تبادل المعلومات الذي من مكتب وأن يستفيدواتشارك المعلومات، ل لمهم أن يحصل المستهلكون على فرصٍ من ا

الخبراء بشأن قياس األداء عند الحاجة. حتى عندما "يتعلم  حائمن الحصول على نص وانتمكأن يو الموارد حسب الطلبـ 
حين تحول دون إشراك  تهاومعارضهذه القواعد المستهلكون القواعد"، يضطلعون في الوقت نفسه بدور مهم في تقييم 

   ملموس للمستهلكين.
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 ملحق
 مثلي جمعيات حماية المستهلكين تطرح على ممناقشة للأسئلة 

 تجارب سبق أن خضتها في مجال تطوير مقياس جودة وتطبيقه؟أيمكنك وصف أي  .1
 أين أو ممن سمعت عموًما بفرص العمل على قياس الجودة؟ .2
 ؟ ولماذا؟ األبرزمن وجهة نظر منظمتك، أي من جوانب إشراكك في قياس الجودة حقق النجاح  .3
ا؟ ولماذا؟ أين برزت من وجهة نظر منظمتك، أي من جوانب إشراكك في قياس الجودة كان األكثر تحديً  .4

 المشاكل؟ 
 حين ال تغطي المقاييس الحالية أًيا من جوانب الرعاية التي تهّم منظمتك، ماذا تفعل؟ .5
 من المجتمع بأكمله؟  هاوإيصالالمساهمات عند المشاركة في أنشطة قياس الجودة، هل تمكنت من جمع  .6
وإذا كانت هذه هي الحال، ما هي العوامل  هل أنت مقّيد إزاء تقديم مساهمات من قادة المنظمات؟تحقيق:  .7

  التي أدت إلى فرض هذه القيود؟
بالنسبة إلى منظمتك، هل كان الوقت والجهد اللذين بذلتهما لالشتراك في عملية قياس الجودة جديرين  .8

 باالستثمار؟ 
قادة وأصحاب الشأن في مجال قياس الجودة حيال كيفية االنخراط مع الهل من شيء آخر تود أن يفهمه  .9

 منظمات تعنى بالمرضى والمجتمع كمنظمتك؟ 
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 شكر وعرفان

 هذهمسودات  نود أن نتوجه بالشكر إلى المدافعين عن حقوق المستهلكين الذين شاركوا في المقابالت وراجعوا
 ( من جمعيةGretchen Alkemaالخبراء في المشروع: غريتشين ألكيما ) لجنة. كما نشكر مساهمات أعضاء دراسةال

SCAN (SCAN Foundation)( دونالد برويك ،Donald Berwickمن معهد تحسين الرعاية الصحية ) 
(Institute for Healthcare Improvement)( هيلين برستن ،Helen Burstinمن منتدى الجودة الوطني ) 
(National Quality Forum)( أودري تشن ،Audrey Chunمن مستشفى ماونت سيناي ) (Mount Sinai 

Hospital)( ساره داش ،Sarah Dashمن أليانس لإلصالح الصحي ) (Alliance for Health Reform) جنيفر ،
 Pacific Business Group on) ( من مجموعة باسيفيك بيزنس للصحةJennifer Eames Huffإيمز هوف )

Health) ،( هارولد بينكوسHarold Pincusمن جامعة كولومبيا ) (Columbia University) دانا سافران ،
(Dana Safran من ) الصليب األزرق والدرع األزرق في ماساتشوستس (Blue Cross Blue Shield of 

Massachusetts)( ومارك شلسينغر ،Mark Schlesingerمن جامعة يال ) (Yale University) . 
 تعّبر عن أصحابها فقط.  هذه الدراسةافة اآلراء الواردة في إن ك
( Community Catalystمحفز المجتمع ) مركز إشراك المستهلك في الصحة االبتكارية التابع لمنظمة يشكر

 وجمعية جون إيه هارتفورد (The Atlantic Philanthropies) مؤسسة الخيرية األطلسيةال الذي قدمتهالدعم الكبير 
(The John A. Hartford Foundation) . 
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 االختصارات

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality 
 وكالة بحوث الرعاية الصحية والجودة

CMS Centers for Medicare and Medicaid Services 
 مراكز خدمات مديكير ومديكايد

DHHS Department of Health and Human Services 
 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية

IOM Institute of Medicine 
 المعهد الطبي

MHQP Massachusetts Health Quality Partners 
ماساتشوستسفي  شركاء الجودة الصحيةائتالف   

NCQA National Committee for Quality Assurance 
 اللجنة الوطنية لضمان الجودة

NQF National Quality Forum 
الجودة الوطني منتدى  

NQMC National Quality Measure Clearinghouse 
 مكتب تبادل معلومات مقاييس الجودة الوطنية

NQS National Strategy for Quality Improvement in Healthcare (or National Quality Strategy) 
ستراتيجية الجودة الوطنية (استراتيجية الوطنية لتحسين الجودة في مجال الرعاية الصحية )أو اال  

P4P pay for performance 
 األجر المرتبط باألداء

PCORI Patient-Centered Outcomes Research Institute 
المعنية بالمريض معهد بحوث النتائج  

TEP technical expert panel 
الخبراء الفنيينلجنة   



 
 

38 
 

 

 المراجع

Agency for Healthcare Research and Quality, “National Quality Measures Clearinghouse,”web 
page, U.S. Department of Health and Human Services, undated-a. As of July 29, 2016: 
https://www.qualitymeasures.ahrq.gov/ 

———, “National Quality Strategy,” web page, U.S. Department of Health and Human 
Services, undated-b. As of July 29, 2016: 
http://www.ahrq.gov/workingforquality/index.html 

Berwick, D., and D. M. Fox, “‘Evaluating the Quality of Medical Care’: Donabedian’s Classic 
Article 50 Years Later,” Milbank Quarterly, Vol. 94, No. 2, 2016, pp. 237–241. 

Centers for Medicare and Medicaid Services, “Hospital Compare,” Medicare.gov 
website,updated May 4, 2016a. As of July 29, 2016: 
https://www.medicare.gov/hospitalcompare/search.html 

———, “Hospital Quality Initiative: Measure Methodology,” web page,updated June 9, 
2016b. As of July 29, 2016: 
https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-
Instruments/HospitalQualityInits/Measure-Methodology.html 

Clinical and Translational Science Awards Consortium Community Engagement Key 
Function Committee Task Force on the Principles of Community Engagement,Principles 
of Community Engagement, 2nd ed.,Washington, D.C.: National Institutes of Health, 
2011. 

CMS—See Centers for Medicare and Medicaid Services. 

https://www.qualitymeasures.ahrq.gov/
http://www.ahrq.gov/workingforquality/index.html
https://www.medicare.gov/hospitalcompare/search.html
https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-Instruments/HospitalQualityInits/Measure-Methodology.html


 
 

39 
 

Concannon, T. W., P. Meissner, J. A. Grunbaum, et al.,“A New Taxonomy for Stakeholder 
Engagement in Patient-Centered Outcomes Research,”Journal of General Internal 
Medicine, Vol. 27, No. 8, 2012, pp. 985–991. 

Davis, M. M., J. H.Hibbard, and A.Milstein,Issue Brief: Consumer Tolerance for Inaccuracy 
in Physician Performance Ratings: One Size Fits None,Washington, D.C.: Center for 
Studying Health System Change, March 2007. 

Deverka, P. A., D. C. Lavallee, P. J. Desai, et al.,“Stakeholder Participation in Comparative 
Effectiveness Research: Defining a Framework for Effective Engagement,” Journal of 
Comparative Effectiveness Research, Vol. 1, No. 2,2012, pp. 181–194. 

DHHS—See U.S. Department of Health and Human Services. 

Friedberg, M. W., and C. L. Damberg,Methodological Considerations in Generating 
Provider Performance Scores for Use in Public Reporting: A Guide for Community 
Quality Collaboratives,Rockville, Md.: Agency for Healthcare Research and Quality, 
September 2011. 

Health Care Payment Learning and Action Network, Accelerating and Aligning Population-
Based Payment Models: Performance Measurement, El Segundo, Calif.: MITRE 
Corporation, 2016. 

Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st 
Century, Washington, D.C.: National Academies Press, 2001. 

———, Best Care at Lower Cost: The Path to Continuously Learning Health Care in 
America,Washington, D.C.: National Academies Press, 2013. 

IOM—See Institute of Medicine. 

Massachusetts Health Quality Partners, “Healthcare Compass: Your Guide to Quality Care 
in Massachusetts,”web page, undated. As of July 29, 2016: 
http://healthcarecompassma.org/ 

http://healthcarecompassma.org/


 
 

40 
 

———, “MHQP Consumer Health Council 2016,” web page, 2016. As of July 29, 2016: 
http://www.mhqp.org/who_we_are/?content_item_id=155 

Mende S., and D. Roseman,“The Aligning Forces for Quality Experience: Lessons on 
Getting Consumers Involved in Health Care Improvements,” Health Affairs (Millwood), 
Vol. 32, No. 6, 2013, pp. 1092–1100. 

Methodology Committee of the Patient-Centered Outcomes Research 
Institute,“Methodological Standards and Patient-Centeredness in Comparative 
Effectiveness Research: The PCORI Perspective,” Journal of the American Medical 
Association,Vol. 307, No. 15, 2012, pp. 1636–1640. 

MHQP—SeeMassachusetts Health Quality Partners. 

National Committee for Quality Assurance, “HEDIS® Measure Development Process,” web 
page, undated-a. As of July 29, 2016: 
http://www.ncqa.org/Portals/0/HEDISQM/Measure_Development.pdf 

———, HEDIS Measures—NCQA’s 20 Years of Experience with Measurement, undated-b. 
As of October 2016: 
https://www.ncqa.org/Portals/0/Public%20Policy/HEDIS%20Measures.pdf 

National Institutes of Health, “Selection Criteria for NIH Advisory Committees,” undated. As 
of July 29, 2016: 
https://ofacp.od.nih.gov/committees/pdf/SelectionCriteria.pdf 

National Quality Forum, “Maintenance of NQF-Endorsed® Performance Measures,” web 
page, undated-a. As of July 29, 2016: 
http://www.qualityforum.org/Measuring_Performance/Endorsed_Performance_ 
Measures_Maintenance.aspx 

———, “Measure Applications Partnership”web page, undated-b. As of July 29, 2016: 
http://www.qualityforum.org/map/ 

http://www.mhqp.org/who_we_are/?content_item_id=155
http://www.ncqa.org/Portals/0/HEDISQM/Measure_Development.pdf
https://www.ncqa.org/Portals/0/Public%20Policy/HEDIS%20Measures.pdf
https://ofacp.od.nih.gov/committees/pdf/SelectionCriteria.pdf
http://www.qualityforum.org/Measuring_Performance/Endorsed_Performance_Measures_Maintenance.aspx
http://www.qualityforum.org/map/


 
 

41 
 

———, “National Priorities Partnership,”web page, undated-c. As of July 29, 2016: 
http://www.qualityforum.org/setting_priorities/npp/national_priorities_partnership.aspx 

———, “NPP Partner Organizations,” web page, undated-d. Accessed July 29, 2016: 
http://www.qualityforum.org/Setting_Priorities/NPP/NPP_Partner_Organizations.aspx 

———,Priority Setting for Healthcare Performance Measurement: Addressing Performance 
Measure Gaps in Person-Centered Care and Outcomes, Washington, D.C.: U.S. 
Department of Health and Human Services, August 2014. 

Ness, D. L.,“The Imperative to Promote Collaborative Consumer Engagement: Lessons 
from the Aligning Forces for Quality Initiative,” American Journal of Managed Care, Vol. 
18, No. 6 (Supp.), 2012, pp. s106–s108. 

NQF—See National Quality Forum.  

Patient-Centered Outcomes Research Institute, “What We Mean by Engagement,”web 
page, updated October 12, 2015. As of December 13, 2016: 
http://www.pcori.org/funding-opportunities/what-we-mean-engagement 

———, “Join an Advisory Panel,” web page, updated June 2016. As of July 29, 2016: 
http://www.pcori.org/get-involved/join-advisory-panel 

PCORI—SeePatient-Centered Outcomes Research Institute. 

Safran, Dana,“Performance Measurement, Reporting and Incentives: Will They Help Us 
Cross the Quality Chasm?” Presented at the 6th Annual World Congress Leadership 
Summit on Healthcare Quality, Boston, Mass., August 6, 2008. 

U.S. Department of Health and Human Services, “Chartering Value Exchanges,” HHS.Gov 
Archive, undated. As of October 8, 2016: 
http://archive.hhs.gov/valuedriven/communities/valueexchanges/exchanges.html 

http://www.qualityforum.org/setting_priorities/npp/national_priorities_partnership.aspx
http://www.qualityforum.org/Setting_Priorities/NPP/NPP_Partner_Organizations.aspx
http://www.pcori.org/funding-opportunities/what-we-mean-engagement
http://www.pcori.org/get-involved/join-advisory-panel
http://archive.hhs.gov/valuedriven/communities/valueexchanges/exchanges.html


 
 

42 
 

———, 2011 Report to Congress: National Strategy for Quality Improvement in Health 
Care, March 2011. 

 
 



ARABIC TRANSLATION
“ENGAGING CONSUMERS IN THE QUALITY 

MEASUREMENT ENTERPRISE”
RR-1760/1-COMCI

www.rand.org
C O R P O R A T I O N

http://www.rand.org



