
ویروس کرونا: آموزش عالی امریکا  چگونه می تواند 
برای آینده ای نامعلوم برنامه ریزی کند؟

در این شرایط که دانشگاه ها خالی از دانشجویان است، مدیران آموزش عالی 
باید تمرکز خود را به مسائل پیش رو معطوف کنند.

یشنان، و جاناتان ال یانت، شاراگ کر نویسندگان: فرانکی بوینس، جیک بر
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از مجموعه »گزارش های بین المللی آموزش عالی و بحران کرونا)1(«
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سـابقه  تاکنـون  کـه  اسـت  چالشـی  کوویـد-19  ویـروس 
نداشـته اسـت؛ دامنـه ایـن چالـش هنـوز مشـخص نیسـت. 
زمانـی  چـه  نمی داننـد  امریـکا  در  دانشـگاه  ها  و  کالج هـا 
فعالیت های شـان بـه روال عـادی بـاز خواهـد گشـت و یـا تـا 
چـه حـد امـکان از سـر گرفتـن فعالیـت همیشـگی آمـوزش 
وجـود خواهد داشـت. گرچـه مدیران آموزش عالی پاسـخ این 
پرسـش ها را نمی داننـد، امـا با عنایـت به چشـم انداز اقتصادی 
و اپیدمولـوژی مبهـم، بایـد سـؤاالتی درخصـوص پیامدهـای 
کوتاه مـدت و بلندمـت ایـن پاندمـی در آمـوزش، یادگیـری 
و تجربـه دانشـجویان، زیرسـاخت ، عملکردهـا و کارکنـان از 
خـود بپرسـند. برای پاسـخگویی بـه این سـؤال ها طراحی یک 
سـناریوی منظـم و برنامه ریزی شـده می توانـد کارسـاز باشـد. 
در ایـن مقالـه، سـه سـناریوی گسـترده اپیدمولوژیکـی و 
مبتنـی بـر سـامت عمومـی را بررسـی می کنیـم )شـکل1(. 
هر سـناریو بازنمای بخشـی از اختاالت اقتصادی اسـت که 

تابه حـال امریـکا آن را تجربـه نکـرده اسـت.
در سـناریوی اول )کنتـرل ویـروس(، ویـروس کوویـد-19 
طـی دو یـا سـه مـاه آینـده کنتـرل می شـود؛ در سـناریوی دوم 
)بازگشـت ویـروس( کـه سـناریوی بدبینانه تـری اسـت، حفظ 
فاصلـه فیزیکـی و سـایر اقدامـات محدودکننـده در برخـی 
مناطـق و به مـدت چنـد مـاه بیشـتر ادامـه پیـدا می کنـد. در 
قبلـی  سـناریوی  از  بدبینانه تـر  کـه  سـناریو  آخریـن  و  سـومین 
اسـت )گسـترش همه گیـری ویـروس(، اقدامـات درخصـوص 

طوالنی تـری  مـدت  بـرای  عمومـی  سـامت  و  بهداشـت 
)احتمـاال تا دسترسـی گسـترده به واکسـن( جوابگـوی کنترل 

شـیوع ویـروس نیسـت. 
بحـران  کـه  راه هایـی  ابتـدا  سـناریو،  سـه  ایـن  براسـاس 
کوویـد-19 می توانـد بـر آمـوزش عالـی امریـکا تاثیـر بگذارد 
را بررسـی می  کنیـم )بخـش اول(. سـپس، درخصـوص اینکه 
چگونـه مؤسسـات و نهادهـا می تواننـد بـه مقابله با ایـن بحران 
بپردازنـد، راهکارهایـی را پیشـنهاد می دهیـم )بخـش دوم(. 

بخش 1. عملکرد این سناریوها برای 
دانشگاه ها چگونه خواهد بود؟

تنهـا قطعیـت، عـدم قطعیـت اسـت. با این حال، بـا توجه 
بـه عملکـرد و رسـالتی کـه دانشـگاه ها دارنـد، بایـد در هـر 
اقدام خود احتماالت  و مشـکات پیش رو را بررسـی کنند. 

مسائل پیش روی آموزش و یادگیری
در سـناریوی »کنتـرل ویـروس«، مـا پیش بینـی می کنیـم 
کـه اکثـر دانشـجویان نیم سـال تحصیلـی جـاری را به صـورت 
مجازی به پایان می برند، و دانشـجویان سـال تحصیلی 2020 به 
صـورت مجـازی و بدون برگزاری مراسـم رسـمی در دانشـگاه 
فارغ التحصیـل بشـوند. از آغـاز تابسـتان قوانیـن درخصـوص 
سـفرها و رویدادهـا تـا حدودی تعدیـل و محدود خواهد شـد. 
ممکـن اسـت برنامه هـای تحصیـل در خـارج از کشـور از سـر 

گرفتـه نشـود و بـه همـان حالت باقـی بماند. 

شکل 1. 
بستگی به سناریو، احتمال دارد نهادهای آموزش عالی امریکا نتواند فعالیت های عادی خود را تا تابستان 2021 از سر بگیرند.

کنترل سریع و کارآمد: کنترل 
ویروس

آموزش مجازی در بهار و تابستان 2020 ادامه 
خواهد یافت: آموزش حضوری در پاییز سال 

2020 از سر گرفته خواهد شد. 

شده اند؛  لغو  تابستان  در  آموزشی  برنامه های 
بسیاری از منابع اصلی کمک مالی به دانشگاه هم 
مختل شده است؛ سال تحصیلی 2020-21 عادی 
پیش می رود، اما اقدامات جدید کنترل بهداشت 
و سالمت همچنان ادامه دارد؛ اختالالتی نیز در 
ثبت نام دانشجویان بین المللی جدید وجود دارد..

پاسخ مؤثر اما تجدید حیات 
)منطقه  ای( ویروس: بازگشت ویروس 

ادامه  هم   2020 پاییز  ترم  در  مجازی  آموزش 
خواهد داشت، آموزش حضوری در ژانویه سال 

2021 از سر گرفته خواهد شد..

سال تحصیلی 2020-21 به صورت مجازی آغاز 
می شود که منجر به کاهش شدید در درآمدهای 
برندهای  با  برنامه هایی  می شود؛  کمکی  مالی 
قوی و قابلیت های مجازی و جذابیت های باالیی 

دارند تعداد ثبت نامی بیشتری خواهند داشت.

شکست گسترده مداخالت بهداشت و 
سالمت عمومی: گسترش پاندمی 

آموزش  است؛  مجازی   2020 سال  در  آموزش 
حضوری تا پاییز 2021 به تأخیر می افتد.

آ»وزش  تحصیلی 21-2020  اول  نیمسال  تا  حداقل 
کالج هایی  و  مدارسی  و  است؛  مجازی  صورت  به 
استقبال  با  دارند  قوی تری  مجازی  زیرساخت  که 
بیشتری مواجه هستند؛ ثبت نام دانشجویان بین المللی 

با اختالل همراه است.
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گرچـه مراقبت های بهداشـتی بیشـتری ضـروری خواهد 
بـود، امـا دانشـجویان بـرای تـرم پاییـز می توانند بـه کاس ها 
بازگردنـد. با این حال، محدودیت ها برای برخی دانشـجویان 
بین المللـی و بسـیاری از دانشـجویان جدید الـورود کـه در 
آخریـن  ماه های تحصیـل خود در مقطع دبیرسـتان با اختال 

روبـه رو بوده انـد، همچنـان پابرجا خواهـد بود.
حتـی ایـن چشـم انداز نسـبتْا خوشـبینانه احتمـاال چالش های 
داشـت.  خواهـد  به دنبـال  عالـی  آمـوزش  بـرای  را  مهمـی 
تغییـر ناگهانـی بـه سمت و سـوی آمـوزش مجـازی هم اکنون 
زیرسـاخت های آموزشـی موجـود را با چالش مواجه  سـاخته 
اسـت؛ اسـاتیدی که در تدریـس مجازی تجربـه کمی دارند 
و یـا اصـا تجربه آمـوزش در محیط مجـازی ندارند، ممکن 
اسـت دچار مشـکاتی شـوند. واحدهای درسی که کارهای 
عملـی و دسـتی  آنهـا بیشـتر اسـت مثـل فعالیت هـای عملـی 
بالینـی، آزمایشـگاه ها، و هنرهـای نمایشـی- دچـار اختـال 
شـده و احتمال دارد دانشـجویان این رشته ها، فارغ التحصیلی 
خـود را بـرای تحقـق الزامـات این رشـته بـه تاخیـر بیاندازند. 
امتحانـات بـه صورت مجـازی برگزار خواهد شـد و نمی توان 

آزمون هـای کتـاب بسـته را اجرایـی کرد.
دانشـگاه ها  اکثـر  دیگـر،  بدبینانه تـر  سـناریوی  دو  در 
طـی سـال 2020 و 2021 مجـازی خواهنـد بـود. مسـافرت 
رویدادهـای  و  شـد،  خواهـد  محـدود  زیـادی  حـدی  تـا 
برنامه هـای  شـد.  نخواهـد  برگـزار   2021 سـال  در  بـزرگ 
تحصیلـی خـارج از کشـور در سـال 2021 لغـو خواهند شـد. 
دانشـجویان جدید الـورود و سـال اولی، تحصیـات خـود را 
بـدون آشـنایی بـا محیـط دانشـگاه و تجربه کـردن آن آغـاز 
خواهنـد کـرد. اعضـای هیئت علمـی باید در مطالب درسـی 
و رویکردهـای آموزشـی خـود تغییـرات بلندمدتـی را ایجـاد 
کننـد. بخـش بزرگـی از دانشـجویان سـال آخـری در سـال 

شـد. نخواهنـد  فارغ التحصیـل   2021

مسائل مربوطه به ثبت نام، برابری و تجربه دانشجویان
در سـناریوی کنتـرل ویـروس، مهم تریـن تاثیـر بـر روی 
مقاومـت و اسـتمرار خواهـد بـود، چـرا کـه دانشـجویان و 
اسـاتید در کشـاکش انطبـاق و سـازگاری بـا واحـد درسـی 
مجـازی خواهنـد بود. نهادهایی که سـابقه چندانـی در ایجاد 
واحدهـای درسـی آن الیـن ندارند، در صورت عـدم رضایت 
دانشجویان شـان از کیفیـت آمـوزش و مطالـب ارائه شـده بـه 
صورت دیجیتال، دچار آسـیب  خواهند شـد. در این صورت 
دانشـجویان تصمیـم می گیرند دانشـگاه فعلـی را ترک کرده 
و بـه دنبال دانشـگاه جایگزین باشـند. همچنین دانشـجویان 
تـا عـادی شـدن شـرایط تحصیـل، در بازگشـت بـه دانشـگاه 

تاخیـر خواهند داشـت.
به لحـاظ عدالـت و برابری، دانشـجویان کم درآمد بیشـتر 
متضـرر خواهنـد شـد؛ چرا کـه ممکن اسـت بـه منابعی مثل 
نداشـته  پرسـرعت دسترسـی  اینترنـت  و  کامپیوتـر خانگـی 
باشـند و همیـن باعـث عدم موفقیـت آنها در محیـط آموزش 
مجـازی شـود. همچنیـن، آن هـا بـه دلیـل اینکـه بسـیاری از 
صنایـع کارکنـان خـود را تعدیـل کرده انـد و مشـاغل محیـط 
دانشـگاهی هـم پایـان گرفته انـد، بـا مشـکات مالـی آنـی 

مواجـه خواهند شـد. 
از منظـر تجربه دانشـجویی، نشسـتن در خانـه و آموزش با 
لپ تـاپ، و گوشـی موبایـل، دنیایـی کامـًا دور و متفـاوت از 
محیط دانشـگاهی غنی اسـت که در ماه فوریه وجود داشـت.

»گسـترش  و  ویـروس«  »بازگشـت  سـناریوهای  در 
پاندمـی«، اگـر دانشـجویان سـال اولـی تصمیـم بگیرنـد که 
مالـی  چالش هـای  به دلیـل  و  گرفتـه  مرخصـی  سـال  یـک 
بلندمدتـی کـه در انتظار خانواده شـان اسـت، در دانشـگاهی 
در نزدیکـی خانـه )بـا هزینـه کمتر( بـه تحصیل ادامـه دهند، 
ایـن امـکان را خواهنـد  به نـدرت  نهادهـای آمـوزش عالـی 
پذیرفته شـدگانی کـه  )درصـد  دانشـگاه  بـازده  داشـت کـه 

دانشـگاه ها، بـا توجـه بـه عملکـرد و رسـالتی کـه دارند، 
بایـد در هـر اقـدام خـود احتمـاالت را بررسـی کنند.
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در کاس شـرکت می کننـد( را پیش بینـی کننـد. ثبت نـام 
تـرس  و  سـفر  محدودیت هـای  ادامـه  دلیـل  بـه  بین المللـی 
آسـیب شـدیدی خواهـد دیـد. هـر دو گرایـش ثبت نـام را 

تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد.
در  غالبـًا  عالـی  آمـوزش  در  ثبت نـام  دیگـر،  سـوی  از 
دوران رکـود اقتصـادی افزایـش داشـته اسـت. بـرای مثـال، در 
زمـان بحـران اقتصـادی سـال 2009-2008، ثبت نـام دو مقطع 
کارشناسـی و کارشناسی ارشـد در امریـکا بـا افزایـش به ترتیب 
حـدود 5درصـدی و 10درصدی در سـال مواجه شـده اسـت. 
ایـن میـزان هـر سـال تـا سـال 2011 افزایـش یافـت. طوری کـه 
شـبکه  سـه ملیونی از دانشـجویان متقاضی ثبت نام ایجاد شـد. 
همچنیـن، توازن و تعادل بین دانشـجویان مراکز مختلف تغییر 
خواهـد کـرد. بخصـوص، مدارسـی کـه وضـع مالـی خوبـی 
داشـته و یـا زیرسـاخت های آمـوزش مجـازی قویتـری دارند، 
شـاهد افزایـش در میـزان ثبت نام هـا خواهند بـود. تقریبْا نیمی 
از کالج هـا و دانشـگاه های امریـکا هیچ برنامه رسـمی آموزش 
مجـازی در سـال 2018 ارائـه نکرده انـد؛ و ممکـن اسـت در 

جـذب و حفـظ دانشـجویان خـود با مشـکل مواجه شـوند.
مسائل مربوط به اساتید و پرسنل دانشگاه

 در تمامی سـناریو ها، اسـاتید برای ایجـاد و ارائه دوره های 
آن الیـن و مجـازی توسـط دانشـگاه ها تحـت فشـار خواهنـد 
بـود. فراتـر از آن، بـا لغـو مهدکودک هـا، حضور اسـاتیدی که 
فرزنـد دارنـد در دانشـگاه ها تحت تأثیـر قـرار خواهـد گرفت. 
به منابع روان شناسـی و سـامت روان بیشـتر مراجعه می شـود. 
و با بسته شـدن دانشـگاه ها، پرسـنلی کـه خدماتشـان ضروری 
نبـوده ولـی عضوی از جامعه دانشـگاه بـوده و نیازمنـد درآمد 

آن شـغل هسـتند به راحتی شناسـایی می شـوند.
در سـناریوی »بازگشـت ویروس یا شـیوع دوباره«، ادامه 
تحقیقـات علمـی و پزشـکی دشـوار خواهـد بـود، و یـک 
اقتصـاد ناتـوان احتمـاال به معنـای گرنت های پژوهشـی کمتر 
خواهـد بـود. در نهایـت، حتـی اگـر در طـول تابسـتان بتـوان 
مانـع کاهش گرنت ها شـد، اما در این سـناریو اجتناب ناپذیر 
اسـت و باالخره گرنت های پژوهشـی کاهـش خواهد یافت. 
بسـیاری از نهادهـای آمـوزش عالـی اگـر هیـچ دانشـجویی 
در دانشـگاه نداشـته باشـند، نمی تواننـد حق وحقـوق کامـل 

پرسـنل خـود را بپردازند.

مسائل زیرساختی
در برخـی مـوارد نادر که دانشـجویان در محیط دانشـگاه 
می ماننـد، بایـد به حفظ سـامتی خـود اهمیـت داده و از نظر 
فیزیکـی از یکدیگـر فاصلـه داشـته باشـند. حتـی وقتـی کـه 
تعداد دانشـجو کم و یا هیچ دانشـجویی در دانشـگاه نباشـد، 
دانشـگاه ها بایـد از اسـاتید و پرسـنل خـود حمایت کننـد. در 
هر دو صورت، نظام های سـامت دانشـگاه با اسـترس مواجه 
خواهنـد بـود. دانشـگاه هایی با مراکز دانشـگاهی پزشـکی در 
خـط مقدم مراقبت از سـامت برای اجتماعات خود هسـتند. 
در صـورت افزایـش تعـداد مـوارد مبتـا بـه کوویـد-19 کـه 
نیازمنـد مراقبت هـای شـدید و دسـتگاه های تنفسـی هسـتند، 

ایـن مراکـز با مشـکات روبـه رو خواهند شـد.
در سـناریوهای »بازگشـت ویرویـس یـا شـیوع دوبـاره« 
و »گسـترش پاندمـی«، خوابگاه هـا و دیگـر زیرسـاخت های 
از آن هـم خالـی  بعـد  دانشـگاهی در طـول سـال 2020 و 
خواهنـد بـود. در هـر دو سـناریو، ایـن زیرسـاخت ها ممکن 
اسـت توسـط مسـئولین بهداشت و یا کادر پزشـکی و یا برای 
قرنطینـه اسـتفاده شـود. در این اثنـا، و تا زمانی کـه آموزش به 
صـورت مجازی و آنایـن پیش می رود، زیرسـاخت فناوری 
اطاعـات نیازمنـد به روزرسـانی در یکپارچگـی نرم افزارهـا 
و ابـزار جدیـد آمـوزش مجـازی بـرای حفـظ اسـتانداردهای 

اسـت. آموزش 
مسائل  مالی

در  توسـعه ای  اقدامـات  و  ویـروس  ایـن  انتشـار  به دالیـل 
جهـت آن، اکثـر کالج ها و دانشـگاه ها با کمبـود بودجه مواجه 
خواهنـد شـد. در سـناریوی »کنتـرل ویـروس«، و بـا توجـه بـه 
اسـترداد هزینه هـای تحصیلـی در خـارج از کشـور و کاهـش 
دانشـجویان، درآمدهـای شـهریه سـال جـاری افـت شـدیدی 
خواهـد داشـت. همچنیـن، بـه دلیـل اینکـه معمـواًل برنامه های 
مجـازی ارزان تـر هسـتند، دانشـگاه ها بایـد بخـش بزرگـی از 
شـهریه ها را به دانشـجویان برگردانند. سـال آینده احتماال شاهد 
تعداد کمتری از دانشـجوی بین المللی خواهیم بود. درآمدهای 
جنبـی )اتـاق، بـورد، ورزش، اجـاره، گرنت و دیگـر درآمدهای 
غیرشـهریه ای( کاهـش خواهنـد یافـت چـرا کـه هزینه هـای 
اخذشـده برای پارکینگ، غذا، خوابگاه و – در صورت کنسـلی 

برنامه هـای آموزشـی تابسـتان برگردانـده خواهند شـد.
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در سـناریوی »بازگشـت ویروس یا شـیوع دوباره ویروس«، 
ایـن وضعیت برای درآمدهای شـهریه ای و غیرشـهریه ای بسـیار 
بدتـر خواهـد بود. بـا کاهـش ثبت نـام دانشـجویان بین المللی، 
لغوشـدن برنامه هـای تحصیـل خـارج از کشـور، و بـا افزایـش 
روند فرسایشـی، بخصوص برای دانشـگاه هایی که قابلیت های 
مجازی کمی دارند، درآمدهای شـهریه بسـیاری از دانشـگاه ها 
پاییـن خواهـد آمـد. درآمدهای دانشـگاهی از محل هایی به غیر 
از شـهریه نیـز همچنـان بـا افـت مواجه خواهنـد شـد؛ از جمله 
تمامـی رویدادهـا و کنفرانس هایـی که بـه زمانی دیگـر موکول 
شـدند و ورزش های پاییزی که لغو شـدند. جذب سـرمایه هم 
در بسـتر افـول اقتصادی گسـترده با چالش روبـه رو خواهد بود. 
اگـر بازارهای سـهام ضعیف شـوند، ارزش کمک های مالی به 

دانشـگاه نیز کاهش خواهـد یافت.

در سـناریوی »گسـترش پاندمـی«، بـا طوالنی تـر شـدن 
شـرایط آموزش آنان و مجازی، تمامی این فشـارها شـدیدتر 

خواهد شـد.
بـرای درک بهتر پاندمی کوویـد-19 و تاثیر آن بر اقتصاد 
آمـوزش عالـی، مدلی اقتصـادی را طراحی کردیـم، بر مبنای 
ایـن اصـل کـه  تـا چه مدت آمـوزش مجـازی و آنایـن مدل 

عملـی و اصلـی دانشـگاه ها باقـی خواهد ماند )شـکل 2(.
»کنتـرل  سـناریوی  از  سـاده تر  سـناریوهای  در  حتـی 
ویـروس کرونـا«، 25درصـد نهادهـای عمومـی چهارسـاله 
از دانشـگاه های خصوصـی غیرانتفاعـی و  نیمـی  تقریبـًا  و 
چهارسـاله بـا کاهش بیـش از 5 درصـدی در بودجـه رو به رو 
خواهنـد بـود. در سـناریوی »گسـترش پاندمـی«، بیـش از 
نیمـی از نهادهـای آمـوزش عالی امریکا تجربـه کاهش بیش 

شکل 2.
نهادهـای آمـوزش عالـی بـه دلیـل کاهـش درآمدهـای جانبـی سـرمایه گذاری و تغییـر دانشـگاه توسـط دانشـجویان بـا کاهـش بودجـه 

مواجـه خواهنـد بـود. 

شکاف بین درآمدهای پیش بینی شده و هزینه های 
واقعی

>20درصد 10-20درصد 5-10 درصد

گسترش پاندمی

)آموزش آنالین تا تابستان و پاییز 2021(

بازگشت ویروس یا شیوع دوباره

)آموزش آنالین تا ژانویه 2021(

کنترل ویروس

)آموزش آنالین تا پاییز 2020(

سهم نهادهای آموزش عالی که با شکاف 5درصد و بیشتر در درآمدها 
و هزینه ها در سال 2020-2021 مواجه می شوند، ٪  1

عمومی، 
چهارساله

خصوصی و 
غیرانتفاعی، 

چهارساله

عمومی، 
≤2سال

انتفاعی عمومی، 
چهارساله

خصوصی و 
غیرانتفاعی، 

چهارساله

عمومی، 
≤2سال

انتفاعی عمومی، 
چهارساله

خصوصی و 
غیرانتفاعی، 

چهارساله

عمومی، 
≤2سال

انتفاعی

٪ 100

توضیح: از آنجا که اعداد گرد شده است، ممکن است جمع آنها رقم کل در نیاید. 
1. عمومی، چهار سال، n =474؛     خصوصی، غیرانتفاعی، چهار سال، n = 1.606 ؛      عمومی، ≤2سال،  n = 1.179؛       انتفاعی،n =2.366؛  

منبع: مصاحبه با متخصصان؛ سیستم اطالعات یکپارچٔه تحصیالت تکمیلی؛ تحلیل مک کنزی
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از 5 درصـد در بودجـه را خواهنـد داشـت. بـرای کالج هـای 
خصوصـی غیرانتفاعـی چهارسـاله، ایـن میزان بـه 77 درصد 
خواهـد رسـید. به عـاوه، بـا فـرض یکسـان مانـدن هزینه ها، 
بیـش از 800 نهـاد آمـوزش عالـی مختلـف کاهـش بودجـه 
20درصـدی را نیـز تجربه خواهنـد کرد. برخی قـادر خواهند 
بـود کـه با اسـتفاده از سـرمایه هایی که وقف دانشـگاه شـده 
بـا ایـن کسـری بودجـه کنـار بیاینـد؛ از هـر سـه دانشـگاه 
5درصـدی،  بودجـه  کسـری  بـا  خصوصـی  غیرانتفاعـی 
یـک دانشـگاه می توانـد بـا اسـتفاده 10درصـدی از محـل 
دارایی هـای خـود بـه ایـن مشـکات فائق آیـد. با ایـن حال، 
ایـن روش موقتـی خواهـد بود نه یک اسـتراتژی )نـگاه کنید 
بـه: کوویـد-19 و دانشـگاه ها و کالج هـای سیاه پوسـتی(.

بخش 2. دانشگاه ها و کالج ها چکار می توانند 
بکنند?

گام هـای  اولیـن  امریـکا  در  عالـی  آمـوزش  نهادهـای 
قابل توجـه خود را برای محافظـت از افراد و حفظ و زنده نگه 
داشـتن فضـای یادگیـری برداشـته اند. برخـی اقدامـات دیگر 
کـه می تواننـد در هفته هـا و ماه هـای پیـش رو مـد نظـر قـرار 

دهنـد شـامل مـواردی بدین شـرح اسـت:
اکنـون: راه انـدازی یـک سـتاد تصمیم گیـری. مدیـران 
بـا  ایـن سـتاد تصمیم گیـری،  در  عالـی می تواننـد  آمـوزش 

و  پاسـخگویی  از  خـاص  حوزه هایـی  در  تیم هایـی  ایجـاد 
راسـتای  در  را  وظایـف مشخص شـده، واکنش هـای خـود 
مقابلـه با کویـد-19 برنامه ریزی و مدیریت کننـد. این فرایند 
4 بخـش دارد: اول، دیدگاهـی درسـت و دقیـق از موقعیـت 
)در محوطـه دانشـگاه، کاس هـای مجـازی، و در اجتمـاع 
بزرگ تـر دانشـگاه( را کشـف کنیـد و بـا اسـتفاده از ایـن 
دیدگاه مسـائل و مشـکات را شناسـایی کنید. دوم، تصمیم 
بگیریـد کـه چـه کاری را به سـرعت انجـام دهیـد- البته بعد 
از آزمـون فرضیه هـا و جایگزیـن آنها و اطمینـان از پایبندی به 
ارزش هـای دانشـگاه و اجتمـاع محلی. سـوم، براسـاس یک 
مـدل عملیاتـی واقع گرایانـه و به منظـور تشـریح عملیـات و 
عمـل براسـاس آنها، از فعالیت هـا یک پورتفولیـو تهیه کنید؛ 
هـم بـرای کوتاه مـدت و هـم بلندمـدت. در نهایـت، طرح ها 
و پاسـخ ها را بـه شـیوه ای منعطـف و کارامـد ارائـه نماییـد. 
سـتاد تصمیم گیـری بایـد به طورمنظـم بـا هم نشسـت داشـته 
باشـند )حداقـل یک بـار در روز و یا بهتر دو بـار در روز( و با 
پیگیـری ایـن که چـه کاری توسـط چه کسـی و در چه زمانی 

در حـال انجـام اسـت، حـس مسـئولیت را تقویـت کنند.
دانشـجویان،  بـر  مـی(:  تـا  )آوریـل  نزدیـک  آینـده 
تـاب آوری مالـی، و حمایـت از اسـاتید و کارکنـان تمرکـز 
اینکـه  از  اطمینـان  حصـول  بـا  کار  ایـن  باشـید.  داشـته 
دانشـجویان بـه تمامـی تسـهیات کمکـی دسـترس دارنـد 

کووید-19 و دانشگاه ها و کالج های 
تاریخی سیاه پوستان

ویـروس کرونـا می توانـد چالشـی خـاص 
تاریخـی  دانشـگاه های  و  کالج هـا  بـرای 
سیاه پوسـتان ایجـاد کنـد که نقـش حیاتی در 
پیشـبرد اجتماع آفریقایی-آمریکایی داشـته و 
بسـیاری از دانشـجویان کم درآمد و نسـل اول 
سیاه پوسـتان را در خود جـای داده اند. از 101 
آمریـکا،  تاریخـی سیاه پوسـتان در  دانشـگاه 

25 مـورد تـا سـال 2018 هیچ آمـوزش آناینی 
تعـداد  نسـبتًا  نداشـته اند. 61 مـورد دیگـر  را 
بسـیار کمـی از دانشـجویان را در محیط های 
احتمـااًل  داده انـد.  آمـوزش  مجـازی  کامـًا 
تغییـر سـبک  آمـوزش بـه مجـازی و آنایـن 
بـرای ایـن نهادهـا دشـوار باشـد، به خصـوص 
در سـناریوی »گسـترش پاندمـی« کـه در آن 
آموزش کًا تا تابسـتان 2021 به شـیؤه مجازی 

انجـام می شـود. بـا این حـال، بسـیاری از این 
تجربیـات حضـوری  نقـش  بـر  دانشـگاه ها، 
تقویـت  بنابرایـن،  دارنـد؛  کیـد  تأ دانشـگاه 
ارتباط گیـری بـا محیـط دیجیتال و سـازگاری 

بـا آن بـرای ایـن مراکـز دشـوار خواهـد بود.
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آغاز می شـود، این تسـهیات شـامل خدمات بهداشت روان 
و اسـتانداردهای آموزشـی اسـت. اسـاتید بـرای ادامـه دادن 
تحقیقـات خـود باید حمایـت شـوند و یادبگیرند کـه چطور 
در محیـط مجـازی به شـکلی کارآمد و مؤثر آمـوزش دهند.

مـورد  در  و  غیرضـروری،  کارکنـان  درخصـوص 
سیاسـت های بکارگیـری کارمنـدان و حقـوق ایـام بیمـاری 
سـریع تصمیم بگیرید. نهادها باید بدانند که از نظر موقعیت 
مالـی در کجـا قـرار گرفته انـد.  بـا توجـه بـه عدم قطعیـت 
و  ارزیابـی کننـد  را  بایـد طیـف سـناریوها  آنهـا  ادامـه دار، 
حساسیت هایشـان را نسـبت بـه جریـان مالـی خاصشناسـایی 
کننـد. فعالیت هـای خاصـی کـه بایـد بررسـی کنیـم را در 

داد. توضیـح خواهیـم  بیشـتر  بعـدی  مقاله هـای 
میان مـدت )ژوئـن تـا سـپتامبر(: بـر ثبت نـام، تـداوم 
و فعالیت هـا تمرکـز کنیـد. نهادهـا بایـد برای سـال تحصیلی 
آتـی برنامه ریـزی کننـد. مرکـز  عملیاتـی و فرماندهـی بـرای 
مدیریـت فعاالنـه، بویـژه در ارتباط با دانشـجویانی که بیشـتر 
بین المللـی و  در معـرض خطـر هسـتند، مثـل دانشـجویان 
دانشـجویان کم درآمـد، ایجاد کنیـد. دانشـگاه ها باید تمرکز 

اینکـه چگونـه می تواننـد تحـوالت مهمـی را در  کننـد بـر 
مدل هـای کنونـی آمـوزش ایجـاد کننـد کـه مقیاس پذیرتـر، 
بیشـتر  همـه  از  مهم تـر  و  باشـد  کم هزینه تـر  و  منعطف تـر 
دانشـجو را جـذب مباحـث آموزشـی کنـد. آنهـا همچنیـن 
بایـد به منظـور التیام بخشـیدن بـه اختـاالت ایجـاد شـده در 
آمـوزش و یادگیـری، که همـه دانشـجویان تجربـه کرده اند، 

داشته باشـند. برنامه ریـزی  بایـد 
***

 بحران هـا می تواننـد فلج کننـده و هراس انگیـز باشـند. 
طراحـی سـناریوی دقیـق بـه رهبـران آمـوزش عالـی کمـک 
کنـد تـا آسـیب های احتمالـی را ترسـیم کـرده و راهکارهای 
مقابلـه بـا آن را پیشـنهاد دهنـد. دانشـگاه ها بایـد نـگاه خـود 
وسـیع تر کـرده و افـق دید خـود را به دوران پـس از بحران نیز 
گسـترش دهنـد بدین منظور کـه اسـتراتژی های بلندت مدت 
مؤثـر ایجـاد کنند که هم شـرایط بحرانی فعلـی را با موفقیت 
پشت سـر بگذارنـد و هـم از آینـده خـود که وضعیـت جدید 

و نرمالـی خواهـد بود محافظـت کنند. 
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