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و  طبیعـی،  بالیـای  سـپتامبر،   11 رویدادهـای  پـی  در 
خشـونت های دانشـگاهی، بسـیاری از دانشـگاه ها در آمریـکا 
بـرای  بحـران  شـرایط  در  کـه  دادنـد  تشـکیل  را  تیم هایـی 
پاسـخگویی بـه بحران ها آماده باشـد. ظهور پاندمـی کووید 19 
محدودیت هـای ایـن تالش ها را نشـان داد. با اینکه، دانشـگاه ها 
در خـط مقـدم و فعـال پاسـخگویی بـه کوویـد 19 بودنـد- بـه 
سـرعت خوابگاه هـا را تخلیـه کردنـد و کالس هـای درس را بـه 
شـیوه مجازی برگزار کردند- فرآیندی بسـیار چالش برانگیز که 
هنوز هم بسـیاری دانشـگاه ها با آن دسـت و پنجه نرم می کنند.

از آنجـا که دانشـگاه ها کارکردهای متنوعـی دارند، مواجه 
بـا کوویـد 19 بویـژه بـرای دانشـگاه ها بسـیار پیچیـده بـود. 
پیـش از هـر چیز، نهادهای آموزشـی هسـتند، که دانشـجویان 
کارشناسـی و تحصیـالت تکمیلـی درس می خوانند و اسـاتید 
تدریـس میکننـد و پژوهش هـای خود را پیـش می برند. عالوه 
بـر ایـن، دانشـگاه ها بـه مثابه شـهری کوچک هسـتند، نیروی 
پلیـس، نیـروگاه، امکانـات ورزشـی، و دیگـر نهادهـای مدنی 
را در خـود جـای داده انـد. همینطـور، کارفرمـای محلـی و 
محرک هـای اقتصـادی محلی و منطقـه ای برخوردار هسـتند. 
در نهایـت، بسـیاری از دانشـگاه ها بیمارسـتان را می گرداننـد، 
و آن را در خـط مقـدم سیسـتم بهداشـت محلی قـرار داده اند.

ایـن هویت هـای متعدد بـدان معنی اسـت که دانشـگاه ها 
هـم  آمریـکا  دانشـگاه های  دارنـد.  مختلفـی  سـهام داران 
شـهریه،  می کننـد-  تبعیـت  درآمـد  پیچیـده  مدل هـای  از 
فارغ التحصیـالن،  اهدایـی  گرنت هـای دولتـی، کمک هـای 
قراردادهـای  و  بلیـط  فـروش  حتـی  و  وقفـی،  درآمدهـای 
تلویزیونـی.  همـه اینهـا در مواجـه با کووید 19 هیچگاه سـهل 

نبودنـد. الوصـول 
بـا وجـود اینکـه دانشـجویان محوطـه دانشـگاهی را ترک 
کردنـد، مشـکالت دانشـگاه با کووید 19 تمام نشـده اسـت. 
پرسـنل دانشـگاه- از اسـاتید تـا پرسـنل رفاهـی- دربـاره آینده 
خـود نگراننـد. پروژه هـای تحقیقاتـی در هالـه ای از ابهـام قرار 
دارنـد. همینطـور ثبت نـام و اسـتخدام اسـتاد. و دانشـجویان 
پرسـش های مهـم و اضطـراری دارنـد: واحدهای دانشـگاهی 
چگونـه تعییـن می شـوند؟ آیـا پـول اتاقـی کـه اسـتفاده نشـده 
بازپرداخـت می شـود؟ آیـا مراسـم آغـاز تحصیـالت خواهیـم 
داشـت؟ ایـن چگونه بر بـورس تحصیلی من تاثیـر می گذارد؟ 

آیا می توانم در صورت ابطال ویزای دانشجویی در کشور باقی 
بمانـم؟ به طور خالصه، دانشـگاه ها هنوز هـم باید تصمیمات 

مهمـی را اتخـاذ کـرده و در مـورد آن هـا اطالع رسـانی کنند.
ایجـاد سـازوکاری که بـرای تصمیم گیری چارچوبـی ارائه 
دهـد می توانـد در نـوع خـود کمـک بسـیار بزرگـی باشـد- 
و بهتـر اسـت کـه ایـن کار دیـر یـا زود انجـام شـود. در کار بـا 
نهادهـای آمـوزش عالـی و آژانس هـای تجـاری و یـا بخـش 
عمومـی، ما مشـاهده کردیـم که وجود بخـش "مرکز مدیریت 
یکپارچه"می توانـد بـه ایـن مراکز در ایجاد مسـیر و دنبال کردن 

آن یاری رسـاند.
در ایـن مقالـه، مـا توضیـح می دهیـم کـه "مرکـز مدیریـت 
یکپارچه"چیسـت، و چگونه می تواند کمک کند، و مهم ترین 
بـا  بایـد در مواجـه  پرسـش هایی کـه دانشـگاه هایی آمریـکا 
پاندمـی کوویـد 19 طـرح کنند.  هدف ایجاد سـازمانی اسـت 
کـه می توانـد امنیـت و اقدامـات کلیـدی مهـم و در عین حال 
سیسـتم های تصمیم گیـری راهبـردی را بـرای آینـده شـکل 

دهد.
ویژگی های »مرکز مدیریت یکپارچه«

»مرکـز مدیریـت یکپارچه« نوع خاصی از سـازمان اسـت 
کـه زمانـی که نهادها با بحران های مختل کننده، بسـیار سـریع 
و مهـم مواجـه می شـوند، وارد عمل می شـوند. ویـروس کرونا 

واجد تمامی این شـرایط اسـت.
سـاده،  سـازه ای  یکپارچـه،  مدیریـت  بخـش  هـر 
انعطاف پذیر، و چندرشـته ای اسـت که برای انطباق با شـرایط 
در حـال تغییر تاسـیس شـده اسـت. به بیـان کلی، ایـن مرکز 4 

نـوع فعالیـت را پیـش می بـرد:
از دیـدگاه درسـت موقعیـت و  کشـف  - کشـف کنیـد.  
نحـوه تغییـر و تحـول آن، در حالـی کـه آخریـن اطالعـات 
اپیدمویلوژیک، اقتصادی و سیاسـی با هم منسـجم می شوند. 
بـه دنبـال داده هایـی از مدیـران ارشـد، دانشـجویان، اعضـای 
دیگـر  و  فارغ التحصیـالن  والدیـن،  پرسـنل،  هیئـت علمـی، 

سـهام داران باشـید.
- تصمیـم بگیریـد. بـه سـرعت تصمیـم بگیریـد کـه چـه 
اقدامـی را صـورت دهید در حالیکه از آزمـودن فرضیات خود 
و پایبنـدی بـه ارزش های دانشـگاه و کالج مطمئن شـده اید. - 
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طراحی. مجموعه و یا پرتفولیویی از اقدامات را طراحی کنید، 
اقداماتـی راهبـردی و آنـی که بـا کاهش خوش بینی نادرسـت 
سـبب افزایش سـرعت اقدامات شـود. برای آن مدلی عملیاتی 
عملـی طراحـی کنیـد. بـرای ایجـاد تغییـر در زمان بنـدی و 

بودجه هـا بـا تغییر شـرایط آماده باشـید.
- ارائـه مناسـب. راه حل هـا را بـه شـیوه ای کارآمد و منظم 
ارائـه دهیـد. بـه یاد داشـته باشـید کـه شکسـت های کوچک 
بنابرایـن،  بزرگتـری ختـم شـود،  بـه شکسـت های  می توانـد 

انعطاف پذیـر باشـید.
هـدف کلـی نهادهـا توانمنـدی بـرای حرکـت پیشـاپیش 

رویدادهاسـت، و ارائـه عکس العمـل راهبـردی و ماهرانـه.
تاکتیکـی  کارهـای  یکپارچـه« حـول  مدیریـت  »مرکـز 
کـه حوزه هـای خاصـی از مسـئولیت را بـر عهـده می گیرنـد 
ایجـاد شـده اند. تیـم یکپارچـه، کـه توسـط مدیـر عالی رتبـه 
هدایـت می شـود، بـرای حصـول اطمینـان از اینکـه تیم هـای 
کاری بـا هـم مداخلـه ندارند و بـه منابع مورد نیـاز خود کامال 
دسترسـی دارنـد؛ فعالیت هـای دیگـران را هماهنـگ می کند. 
تیـم هماهنگ کننـده بایـد کوچـک باشـد، شـامل اعضایـی 
برنامه ریـزی سـناریو،  پـروژه، تصمیم گیـری،  کـه مدیریـت 
ارتباطات، و فرهنگ محوطه های دانشـگاهی دسـت  اندر کار 
هسـتند. اعتمـاد در مدیریـت عالی رتبـه بسـیار مهـم و حیاتـی 
اسـت. بـا در نظر گرفتن پاندمـی، مرکز فرماندهـی کووید 19 
بایـد از ارائـه اطالعـات کامـل متخصصین اپیدمیولـوژی بهره 
بـرد. از آنجا که هیچ دو دانشـگاهی کامال شـبیه هم نیسـتند، 
هیچکـدام از »مرکـز مدیریـت یکپارچه« دانشـگاه ها هم مثل 
هـم نخواهـد بـود. تمامـی آن ها، بایـد گروه های کاری داشـته 
باشـند کـه به مسـائل سـالمتی و امنیـت، تجربه دانشـجویان، 
تدریـس و پژوهـش اسـاتید و پرسـنل، امـور اجرایـی محوطـه 
)شـکل(  ارتباطـات  و  و حقوقـی،  مالـی  امـور  دانشـگاهی، 
بپردازنـد. »مرکـز مدیریـت یکپارچـه« ممکـن اسـت تیم های 
موقـت را شـکل داده و مـوارد بحرانـی را بـه خاتمـه برسـانند 

)بـرای مثـال، مدیریـت رویـداد و کسـب تجهیـزات حفاظت 
فردی(.

در زمـان بحـران، مدیران ممکن اسـت وسوسـه شـوند که 
تصمیم گیـری را متمرکز کرده و اطالعات را به شـدت کنترل 
کننـد. بایـد در ایـن مـورد تجدید نظر کننـد. مدیریـت از باال 
حیاتـی اسـت، امـا کافـی نیسـت: ]بـرای مثـال[ یک یـا دو و 
یـا یـک دوجین مدیـری که به انـدازه کافـی نمی داننـد، و در 
اتخاذ تصمیمات به اندازه کافی سـریع نیسـتند. به بیان دیگر، 
گروهـی از زیرتیم هـا بـا مدیریت هـای مشـترک نمی تواننـد به 
تصمیم گیری هـای سـریع بیانجامنـد. دانشـگاه ها، کـه اغلب 
هسـتند،  تصمیم گیری هـا  اشـتراک  و  همه پرسـی  دنبـال  بـه 
احتمـاال این روش را بسـیار دشـوار می یابنـد. »مراکز مدیریت 
یکپارچـه«، با ایجاد محدوده ها و مرزهای فعالیت ها و تشـدید 
مسـئولیت پذیری، راهـی بـرای گسـترش و سـرعت بخشـیدن 
بـه تصمیم گیـری به شـمار می آینـد. در واقـع، ایـن مراکـز بـر 
مبنـای اطالعاتـی ناقـص اولویت بندی هـا را تعییـن کـرده بـه 
دیگـران اختیـار عمل می بخشـند. ارتباط دائمی بسـیار حیاتی 
و نشسـت های روزانه که هماهنگی در میـان تیم های کاری را 

ایجـاد کنند، بسـیار حیاتی اسـت.
از لحـاظ تاکتیکـی، عملیاتـی کـردن »مراکـز مدیریـت 
یکپارچـه« بـه معنـای تعییـن حامـی مالـی و مدیران هـر گروه 
کاری، و ایجـاد ریتـم تعامل میـان "مرکز مدیریـت یکپارچه"و 
جریان هـای کاری اسـت. شـرکت کنندگان در هـر جلسـه را 
بـا دقـت انتخـاب کنیـد؛ اگـر قرار اسـت کـه جلسـات تنها با 
حضـور حامیـان مالـی و مرکـز فرماندهـی برگـزار شـود، غالبا 
بـه ارائـه گـزارش محـض می انجامـد تـا مباحـث سـازنده و 
روش هـای حـل مسـائل واقعـی. اگـر جلسـات شـامل مدیران 
طـراز اول و خـط مقـدم با جریان های کاری باشـند، جلسـات 

بیشـتر تاکتیکـی خواهند شـد.
ترکیـب درسـت اغلـب مالقـات حامـی مالـی و مدیـر هـر 
جریـان اسـت، به همـراه »مرکز مدیریـت یکپارچه« اسـت. در 

تصمیم گیری را تا زمان دسـتیابی تمام واقعیات به تاخیر نیندازید- ممکن اسـت هیچگاه 
نتوانیـد بـه تمامـی واقعیـات بـرای اقـدام و تصمیم گیـری مناسـب دسـت یابیـد. موقعیـت 

کنونـی در بحـران بهتر اسـت از شـرایط عالی آینده اسـت.
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حالی کـه  ریتـم درسـت درمـورد هر دانشـگاه متفاوت اسـت، 
ما پیشـنهاد می کنیم که به شـکل معمول جلسـات را به شـکل 
منظـم، بـا زمان دقیق )به خصوص به عنـوان اولین کار در صبح( 
بـرای تمرکز بر تصمیمات کلیدی که نیاز اسـت کـه همان روز 
اتخـاذ شـوند، برون دادهـای روز، و دیگـر اولویت هـای هفتـه را 
برگـزار کنید. جلسـه این موضوعـات روزمره به شـکل مجازی 
برگـزار شـود، بایـد مدیـر پـروژه بـه تمامـی اولویت ها بپـردازد و 
همـان میـزان اسـناد و برنامـه را بـرای ادامه هماهنگـی، ارتباط و 
همـکاری بـه کار بگیرد. در پایان هـر روز، مدیر "مرکز مدیریت 
یکپارچه"باید گزارش دقیقی را درباره مسـائل مهـم روز و ارتقاء 

تصمیمیـات کلیـدی که هنوز بـرای مدیران و تیم مدیران ارشـد 
الینحـل باقـی مانده، ارائـه دهد.

اصول هدایت تصمیم گیری برای "مرکز مدیریت 
یکپارچه"دانشگاه

بـه  گسـترده  شـکلی  بـه  کنـون-  تـا  مباحثـات  اکثـر 
و  دولت هـا،  بـود،  مرتبـط  خصوصـی  بخـش  سـازمان های 
نهادهـای آمـوزش عالـی. دانشـگاه ها هـر کـدام ویژگی هـای 
خـاص خـود را دارنـد، و نیـاز اسـت چهـار اصـل دیگـر ارائـه 
شـود تا چگونگـی اتخاذ تصمیم در "مرکـز مدیریت یکپارچه" 

روشـن شـود:

1
دانشجویان

• سالمت و امنیت
• اعتبار و فارغ التحصیلی

• حمایت از خدمات
• پیامدها، شامل حفظ، تکمیل، 

و جایگزینی 2
آموزشوپژوهش

• آموزش اساتید و درگیر کردن آن ها
• طراحی واحدهای مجازی
• سیاست های پژوهشی
• تاثیرات محلی پژوهش 

و همکاری

3
اساتیدوپرسنل

• سالمت و امنیت
• سیاست های نیروی کار

• دستورالعمل های دورکاری از خانه
• هنجارهای محل کار

• ارتباطات داخلی
4

عملیاتمحوطههای
دانشگاهی

• مدیریت رویداد
•  فناوری )شامل دورکاری از منزل و 

ارائه آن الین(
• دسترسی به تجارت و دانشگاه

•  عملیات جانبی
•  ورزش ها

5
مالیوحقوقی

• آزمون استرس مالی
• طراحی سناریوی چندالیه
• حسابداری فیما و گزارش

• وقف
• پیشبرد

6
ارتباطاتبیرونی

•  ارتباطات دولت
•  روابط بیرونی، شامل ارتباط با 

جامعه محلی
•  فارغ التحصیالن

کوید-19
مرکزمدیریتیکپارچه

•  تصمیم گیری درباره مدیریت پروژه
•  ایجاد نقشه مسئله و پورتفولیوی 

فعالیت ها
•  به کارگیری فرآیندهای طراحی 

سناریو
•  کنش های معیار در تضاد با همکاران

•  ایجاد و ادامه ارتباطات

شکل 1.
چارچوب مرکز بخش های پاسخگویی مدیریت یکپارچه درخصوص کوید19. 

اقدامات مرکز مدیریت یکپارچه کوید 19 
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اکثـر  تصمیـم.  هـر  بـه  برابـری  دیـدگاه  افـزودن   -
فعالیت هایـی کـه دانشـگاه ها بـرای کاهـش سـرعت انتقـال 
ویـروس و حفاظـت از بهداشـت فـردی صـورت می دهنـد 
آسـیب پذیر  جمعیت هـای  روی  بـر  را  بی تناسـبی  تاثیـرات 
خواهـد داشـت. بـرای مثـال، دانشـجویان کم درآمـد ممکـن 
اسـت بـرای گذرانـدن واحدهای مجـازی به ابـزار و یا اینترنت 
پرسـرعت دسترسـی نداشـته باشـند. همچنیـن، احتمـال دارد 
کـه این دسـته از دانشـجویان بـرای هزینه های زندگـی نیازمند 
بـرای  بوده انـد.  دانشـگاهی  محوطـه  در  مختلفـی  مشـاغل 
کادمیک مشـکل دارند، انتقال به  دانشـجویانی که به لحاظ آ
یادگیـری مجازی بسـیار مختل کننده خواهند بـود، و موفقیت 
آن هـا را در آن تـرم تهدیـد خواهـد کـرد. ممکن اسـت برخی 
دانشـجویان بین المللـی نتواننـد بـه خانـه بازگردنـد، و در ایـن 
صورت، ممکن اسـت به اینترنت دسترسـی نداشـته باشـند؛ با 
توجـه به مسـائل و قوانین مرتبـط با ویزا و اعتبـار کاری، برخی 
دانشـجویان ممکن اسـت نتوانند در کشور باقی بمانند. برخی 
دانشـجویان ممکـن اسـت  خانه ای نداشـته باشـند، کـه به آن 

بازگردند.
از نظر پرسـنل، ان دسـته از پرسـنل که سـتون بندی محوطه 
دانشـگاهی را تشـکیل می دهنـد- هـر فـرد از اسـتاد تـا دربـان 
و کارکنـان رسـتوران ها چنانچـه در زمان تعطیلـی محوطه های 
دانشـگاهی دریافتـی نداشـته باشـند ممکـن اسـت بـا مسـائل 
مالی مواجه باشـند. فروشـنده های محلی ممکن اسـت بسـیار 
نیازمند تجارت دانشـگاه باشـد. دانشـگاه ها دغدغه های مالی 
خـود رادارنـد، امـا تـا حـد ممکـن، این مسـئله خود در شـیوه 
تصمیم گیـری حـس برابـری را - بـه نفع اقشـار آسـیب پذیر- 

ایجـاد خواهـد کرد.
- حفـظ رابطـه خیلی نزدیک با دانشـجویان، اسـاتید، 
و فارغ التحصیالن. با گسـترش کوید 19، دانشـگاه ها باید، با 
تمرکز بر سـالمت و امنیت سـریعا وارد عمل شوند. با طوالنی 
دانشـجویان  دغدغه هـای  بایـد  دانشـگاه ها  پیامدهـا،  شـدن 
و دیگـر سـهام داران را نیـز بداننـد- و بـه شـکلی موثـر بـه آن 
غیردانشـگاهی  و  دانشـگاهی  دغدغه هـای  بگوینـد.  پاسـخ 
مهـم هسـتند؛ بـرای مثـال، طرح هایی بـرای آغـاز و حمایت از 
دانشـجویان سـال آخـری زمانـی کـه وارد بـازار کار نامعلومی 
می شـوند، ارائـه شـود. بخشـی از ایـن تالش هـا بایـد به سـوی 
حمایت از سـالمت ذهنی دانشـجویان و اسـاتیدی که جدیدا 

خـارج شـده اند، و احتمـاال بـا مسـائلی چـون فقدان، شـوک، 
هسـتند،  مواجـه  خانوادگـی،  دشـوار  و وضعیت هـای  انـزوا، 
صـورت گیرد. درگیری با دانشـجویان کنونی پایان نمی گیرد. 
فارغ التحصیلی ممکن اسـت به دلیل شـیوع اسـترس های مالی 
بـه عقب برگـردد. در صـورت رکـود، فارغ التحصیالن ممکن 
اسـت احسـاس دلتنگی کنند، اما رویکرد »سـریع و به موقع« 
به ارتباطات فارغ التحصیالن ممکن اسـت  در طول مسـیر چه 

بـه لحـاظ مـادی و چـه به لحـاظ غیر مادی سـودمند باشـد.
- فراتر از چارچوب خود بیاندیشـید. هیچ دانشـگاهی 
در مواجـه بـا کوویـد 19 تنها نیسـت. نهادهای مشـابه با همین 
مسـائل دسـت و پنجه نـرم می کنند. دانشـگاه هـا این فرصت 
بی همتـا بـرای یادگیـری از یکدیگـر را بایـد در زمـان واقعـی 
مشـارکت های  ایجـاد  می توانـد  مثـال،  یـک  برنـد.  کار  بـه 
آموزشـی باشـد، مثـال کالج هـای کوچـک کـه بـرای ارائـه 
یادگیـری مجـازی بـا هم مشـارکت کننـد، و یـا از قابلیت های 
نهادهـای بزرگ تـر بهـره ببرنـد. ایـن می توانـد شـامل راهـی 
بـا  باشـد- همـکاری  راهبـردی  ایجـاد مشـارکت های  بـرای 
یکدیگـر بـرای حمایـت از برخـی سیاسـت های خـاص و یـا 
هماهنگـی ارتباطـات و یـا اقدامـات نیـروی کار. ایـن زمـان 
بـرای دانشـگاه ها بـرای پذیرفتن ایـده  همکاری بـودن در یک 
ماموریت آموزشـی مشـترک، و نه تنها رقابت برای دانشجویان 
و پرسـنل و بـرای قهرمانـی ورزشـی. در نهایـت، مهـم اسـت 
نقش دانشـگاه در اجتماع بزرگتر را بخاطر بیاوریم. با سـاکت 
شـدن محوطه دانشـگاهی، دانشـگاه ها به دارایی های فیزیکی 
خـود کـه نشـان داده انـد در کمـک بـه دولت هـای محلـی و 

فعـاالن سـالمت حیاتـی هسـتند اتـکا می کنند.
- فعالیـت اضطـراری، و بـا بهره بـردن از دیـدگاه کلی. 
تمرکـز آنـی متناسـب با شـرایط بر امنیـت و کارکردهـا خواهد 
بـود. اما مهم اسـت کـه در این مرحله متوقف نشـویم. این در 
حالیسـت کـه مسـائل آنـی می توانند به آسـانی گسـترده رابطه 
میـان مدیـران ارشـد را بـه کار گیرنـد، و ایـن بـرای موفقیـت 
پاسـخ در برنامه ریـزی بلندمـدت برای بازسـازی و احیای پس 

از ایـن پاندمـی مهم خواهـد بود.
دو عنصـر مهـم در تفکـر بلندمـدت بـه تصمیم گیـری 
بسـیار مهـم هسـتند. اول، طراحی سـناریوی عمیق بـرای نهاد 
]دانشـگاه[ بـر اسـاس آنکـه برپایـی کالس هـای حضـوری 



6           ویروس کرونا  و محیط های دانشگاهی: آموزش عالی در آمریکا چگونه می تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامان دهی کند؟

و  داشـت-  خواهـد  اپیدمیولوژیکـی  پیامدهـای  چـه  درس 
پرسـنل،  اسـتاد،  ثبت نـام،  تدریـس،  بـرای  آن  داللت هـای 
عملیـات، و زیرسـاخت چـه خواهـد بـود. “مرکـز مدیریـت 
بـه عنـوان  بلندمـدت  برنامه ریـزی  بـرای  یکپارچه”می تواننـد 
کاتالیـزور عمـل کنند: با ایجـاد تمرین های طراحی سـناریوها 
بـا کمـک مدیـران ارشـد و تشـویق جریـان کاری بـرای یافتن 
اینکه نیاز است تا 15، 30، 60 ، و 90 روز آینده چه تصمیماتی 

شـوند. اتخاذ 
اینکـه چگونـه  بـر  تفکـر  بـرای  شـیوه ای  بـه  نیـاز  دوم، 
بحـران کوویـد 19 می توانـد  کارکـرد دانشـگاه ها را در آینـده 
متحـول کنـد. بحـران می توانـد فرصتـی بـرای بازاندیشـی- و 
ارزیابـی مجـدد عناصری از تجربه دانشـجو، پذیرش، نیازهای 

فارغ التحصیلـی، آزمـون، و سـایر مسـائل باشـد.
بـه چهـار المـان دی  )کشـف، تصمیم گیـری، طراحـی، 
و ارائـه(، بایـد یـک کلمـه دیگر هم اضافـه رد: شـک . بدین 
منظـور فعالیت هـای بالقـوه و دائمـی را در سـایه اطالعـات 
ارزیابـی کنیـد و تصمیم بگیرید که آیـا برنامه ها نیازمند تغییر، 

انطبـاق و یـا حـذف هسـتند. یادگیـری از گذشـته بسـیار مهم 
اسـت- همانطـور که دانشـگاه ها قطعـا می دانند. امـا تمایل به 
پذیـرش ایـن بینش هـا نیـز بـه همـان انـدازه مهم اسـت، حتی 
اگـر بـا دیدگاه هـای قبلـی متناقـض باشـند. تشـویق بـه میـزان 
سـالمی از شـک، ایـن عادت هـای ذهنـی را بـه بخـش روتین 

فرآینـد تصمیم گیـری تبدیـل می کنـد.
"مراکـز مدیریـت یکپارچـه"، و سـازمان های آن ها نیازمند 
مدیریت قوی و مسـیر مسـتقیم هسـتند. مدیر ارشد باید حسی 
از اهـداف را بـرای یکپارچگی تیم هـای کاری و اولویت بندی 
ارائـه دهـد. احتمـاال مهم تریـن کار نشـان دادن ویژگی هـای 
فـردی اسـت کـه می توانـد نهـاد آمـوزش را از این طوفـان بدر 

برد.
پاسـخ به کووید 19 نیازمند این اسـت که دانشـگاه ها میان 
مسـائل بسـیاری تـوازن ایجـاد کننـد: نیازهـای کوتاه مـدت با 
آینـده درازمدت، نقش دانشـگاه و نقش اجتمـاع بزرگتر، امور 

مالـی بـا برابـری، و نیاز بـه تصمیم گیری در حـوزه کالج ها.
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