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Background and Aim: The present paper examines the policy of positive 

discrimination in higher education in the United States in three analyzes: economic 

analysis, structuralism, and legal analysis. These three levels of analysis help to 

raise awareness of class issues related to higher education in this country. It first 

examines the concept of positive discrimination and its history in US higher 

education.  

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has 

been done by referring to documents, books and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Findings: The reduction in educational credits in each state coincides with an 

increase in tuition. The working class and people of color are being treated unfairly 

and unkindly by the higher education system through changes in positive 

discrimination laws, the reduction of support services for people of color, the 

difficult financial aid situation, and the focus on individual merit in the Supreme 

Court's rulings. 

Conclusion: In the United States, positive discrimination applies almost 

exclusively to the oppressed and minority groups (indigenous blacks and people of 

color in general) and other ethnic-minority minorities (most of whom were 

immigrants). Positive discrimination in the American higher education system is 

tolerated only in one specific area, and that is the realization of diversity. The 

Supreme Court's approach is to abandon compensatory justice and distributive 

justice in relation to higher education. In addition, there is no group that can be 

declared the definitive beneficiary of positive discrimination programs. 
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 دهيچک

تحليل اقتصادي، : به بررسي سياست تبعيض مثبت در آموزش عالي ایاالت متحده آمریکا در سه تحليل اختصاص دارد حاضر مقاله :نه و هدفيزم

 . رساند آموزش عالي در این کشور یاري ميمربوط به  ياز مسائل طبقات يآگاهاین سه سطح تحليل به  .ساختارگرایانه و حقوقي

اي  آوري اطالعات بصورت کتابخانه باشد و روش جمع روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي و این تحقيق از نوع نظري بوده  :ها مواد و روش

 .است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است

 .در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعایت شده است :يقمالحظات اخال

پوست  نيطبقه کارگر و مردم رنگ. است هیشهرهمزمان  شیافزابا  التیاهر  آموزشي کاهش اعتباراتکه  شود ميدر پژوهش حاضر مشاهده  :ها افتهی

 يستگیشامحوریت  و يمال يها کمکشرایط دشوار پوست و  نيرنگ انیاز دانشجو يبانيمثبت، کاهش خدمات پشت تبعيض نيقواندر  رييتغ قیاز طر

 .نظام آموزش عالي هستند مهري عدالتي و بي فردي در آراء دیوان عالي مورد بي

 ریسا و( ي و به طور کل رنگين پوستانپوستان بوم اهيس) و اقليت گروه مظلوم در مورد بًایتقرتبعيض مثبت ، کایمتحده آمر االتیدر ا :يريگ جهينت

خاص تحمل  نهيزم کیفقط در  کایآمرنظام آموزش عالي در  تبعيض مثبت .شود اعمال مي( که اکثر آنها مهاجران بودند) ينژاد -يقوم هاي يتاقل

. در ارتباط با آموزش عالي است يعیدالت توزو ع يعدالت جبرانکنارگذاشتن  کشوراین  يعال وانیدرویکرد  .است تحقق تنوعهم  و آنشود  يم

 .مثبت اعالم شود ضيتبع يها برنامه يقطع نفعیوجود ندارد که به عنوان ذ يگروه چيه ن،یبر ا عالوه

 .آموزش عالي، تبعيض مثبت، ساختارگرایي، طبقه :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -3

متحده در  االتیبار در ا نياول يمثبت برا تبعيضاصطالح 

جمهور جان اف  سيکه توسط رئ 01908دستورالعمل شماره 

که شامل  به کار رفتامضا شد،  0960مارس  6در  يکند

 نانياطم يبراکرد  را ملزم ميدولت  مانکارانيبود که پ يا ماده

و بدون توجه به نژاد،  نيمثبت شاغل تبعيض انياز متقاض

آنها، در هنگام استخدام با آنها  يت اصليمل ای، رنگ دیعقا

 ضيتبع ستيبه ل تي، جنس0964در سال . منصفانه رفتار شود

 يها فرصت ءارتقا يامثبت بر تبعيض. اضافه شدمثبت 

آنها براي جامعه است تا  کیشده در  فیتعر تياقل يها گروه

فراهم  تيجمع تیکثرها را همچون ا به فرصتبرابر  يدسترس

و  يدولت ياه حيطم يغالبًا براسياست تبعيض مثبت . سازد

حاصل شود که  نانيشود تا اطم يمبه کار گرفته  يآموزش

 هاي استفاده از فرصتدر جامعه قادر به  ينيمع يها گروه

. هستند... و ي، آموزشيغاتيلتب يها از جمله فرصتموجود 

 بوسيله حاميان این سياست،مثبت  تبعيض يهيتوجدالیل 

توسط  يکش گذشته، بهرهموجود در  ضيکمک به جبران تبع

هایي که از جمله حوزه. در جامعه ذکر شده استطبقه حاکم 

شود، آموزش  هاي تبعيض مثبت اعمال مي در آن سياست

بزرگ  راتييتغ امديپ يدر آموزش عال راتييتغ. ستعالي ا

دوم،  يسال پس از جنگ جهان 01حدود . است ياقتصاد

دوره رشد  کیجهان از  يکشورها شتريمتحده و ب االتیا

 يها بر دولت يکه مبتن شدندسابقه برخوردار  يب ياقتصاد

و  يقو يها هی، اتحادصادقدرتمند بود که اقت يمرکز

را سرمایه  يالملل نيب يها انیاعتصابات مکرر، کنترل جر

 يها استيدر مورد حداقل س. کرد يم ميو تنظ تیریمد

 يگسترش خدمات اساسمانند  میمال کيدموکرات اليسوس

شامل )شود  يم دهينام «يدستمزد اجتماع»و آنچه  ياجتماع

اجماع  (يبهداشت يها ، آموزش، مراقبتيحقوق بازنشستگ

، يدولت گذاري دوره مقررات نیدر ا. اي وجود داشت گسترده

 درآمدمتوسط : داشت يا گسترده یياقتصاد رونق و شکوفا

در . شد يبرابرتر م هاو درآمدبود از دو برابر  شبي خانواده

، به يعالدر آموزش  ريگسترش چشمگ  متحده دوره االتیا

تعداد  طي شده است؛ در آن دوره يدولت يآموزش عال ژهیو

تا  يدر تمام مقاطع از کاردان)اعطا شده  يليکل مدارک تحص

 .افتی شیدرصد افزا 089 تا 0998تا  0961از سال ( دکترا
(Clawson et al., 2003: 293) 

قانون  بیاز تصو يناش يتوان تا حد يگسترش را مسطح  نیا

 (فتندگ يم GI حهیبه آن ال شتريکه ب) 0988از  روين لیتعد

 نهیکرد که هز جادیکننده ا تک پرداخت يمنظاکه  دانست

. کرد يم نيرا تأم معلوالن بازگشته از جنگ يبرا يزندگ کامل

 يفدرال برا قاتي، گسترش بودجه تحقGI حهیال قیاز طر

 ي فراهم شد؛آموزش يها نهیهز نشدسوسيال و  يآموزش عال

پس از  يها و رشد دولت رفاه ساله تجسم ارزش 01دوره  نیا

 خچهیدر تاردروه  نیشد مفسران ا  موجبکه  دبوجنگ 

« رفاه يدانشگاه دولت»به عنوان را  کایآمر يآموزش عال

 (Collins & Yeskel, 2005: 73) .نامگذاري کنند

تجاري نویني  هاي سياست، 0991حال از اواخر دهه  نیبا ا

کرد با  پس از جنگ يدولت رفاه نیا ينیگزیشروع به جا

همانطور که . شود يمخوانده  سميبرالينئول اصطالحًاآنچه که 

 ، دولتهابرالينئول گری، از نظر او و دویليامز، خاطر نشان کرد

همه . دبوشده شکل بلکه خود تبدیل به م، نبودراه حل  دیگر

 .مورد تردید واقع شدند يدولت و همه مقررات دولت يها برنامه
(Williams, 2006: 121) 

تا آنجا که فت؛ ایميکاهش  یستيدولت با حجمو  اتيمال

 نیگزیجا دیمشابه بازار با يسازوکارها ایبازارها  بود ممکن

د ردنک يکه تالش م ندشدمي يبودجه دولت و خدمات اجتماع

 تجارت»بر اصطالح  ديتأک. ها را برابر کنند درآمد و فرصت

 انیکه امکان جر يدر سطح جهان، تجارت آزاد «آزاد

کار را به شدت  انید، اما جررک يرا فراهم م هیمحدود سرما يب

 ئوريگرچه با توجه به ت .موارد بود نیمحدود، از جمله ا
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بتوانند بدون  دیبا زيتجارت آزاد، کارگران ن ياقتصاد

 نیا چهاگر. ندمنتقل شو که الزم باشد به هر کجا تیمحدود

رشد  يدستورالعمل برا کیبه عنوان  برالينئول يها استيس

متحده و در جنوب  االتیدر ا)شد، اقتصاد  يمطرح م ياقتصاد

 براليدر دوره نئول( شد يم دهيکه قباًل جهان سوم نام) يجهان

مردم  تیاکثر يداشته و درآمد برا نامطلوبي اريعملکرد بس

بزرگتر در اقتصاد  راتييتغ نیا .کاهش شدیدي داشته است

ش در آموز بزرگتر راتيي، چارچوب تغيجهان و يمل ياسيس

ساختار  ريچشمگتغيير   گيتصور چگونلذا . استشده  يعال

مرتبط در اقتصاد  راتييتغدر نظر گرفتن بدون  يآموزش عال

 (Reagan, 1981: 2) .، دشوار استياسيس

روند کاهشي  زيتعداد مدارک اعطا شده ن يدر آموزش عال

سال قبل از  08در  يدرصد 089 شیبا افزا: داشته است

تا  0998، از بعدسال  08، در برالينئول هاي اعمال سياست

 افتهی شیدرصد افزا 06تعداد مدارک اعطا شده فقط  ،0991

 يدولت يکه به آموزش عال يالتیا يها است و نسبت بودجه

 يدموکراس الياز سوس رييتغ. است افتهیکاهش دارد اختصاص 

جهت از بخش  رييتغ يبه معنا زين سميبراليبه نئول فيخف

ثبت نام  ،براي نمونه. است يبه بخش خصوص يعموم

تا  0961از سال  یمريدر نظر بگاگر را  يسال اول انیدانشجو

به  6026از  يدر بخش دولت انیدانشجو نی، نسبت ا0998

 عیاز گسترش سر ياست که ناش افتهی شیافزادرصد  4029

با در نظر گرفتن تنها . )است يدو ساله بخش دولت يها کالج

 به ٪8829از  ينسبت در بخش دولتاین چهار ساله،  يها کالج

نسبت بخش  0991تا  0998از .( است افتهی شافزای 6620٪

 سپس و ،( ٪9428 به ٪4029از )است  افتهیکاهش  يدولت

از )است  افتهادامه یکاهش روند  0118 تا 0991 از دوباره

ها و  با در نظر گرفتن کالج)(. درصد 9026به  9428

درصد در  6620از  يچهار ساله، نسبت عموم يها دانشگاه

درصد در  6020و  0991درصد در سال  6828به  0998سال 

که  ستين نیامسأله صرفًا  (یابد ميکاهش  0118سال 

از بخش  تر عیسر يروزگار که ينام در بخش دولت ثبت

 ندک يسرعت رشد نم نيبه هم گریرد، دک يرشد م يخصوص

 بيشترهرچه  يدولت يها است که دانشگاه نیا بلکه مسأله

لغزش آهسته  برخي به بيترت نيبه هم .شوند يم خصوصي

. اند اشاره کرده يساز يبه سمت خصوص يدولت يآموزش عال

اي بر  شکاف روز افزون ميان طبقات و درآمد، تأثير فزاینده

هاي تبعيض مثبت  در این بين سياست. گذارد آموزش عالي مي

. کند  ها بازي اساسي در از ميان بردن تبعيض تواند نقش مي

هاي تبعيض مثبت در  بنابراین در ادامه به بررسي سياست

 .ایم آموزش عالي ایاالت متحده و ارزیابي آن پرداخته

 تبيين مفاهيم -2

مفهوم تبعيض مثبت در در این قسمت به شناسایي و معرفي 

 .ایم هپرداخت آموزش عالي و تاریخچه آن در ایاالت متحده

، آموزش خیدر طول تار :در آموزش عالي تبعيض مثبت -0-0

. بوده است ياسيس يزندگ يو پرورش همواره جنبه اساس

 ياساس انسان ياجتماع يزندگ يرابطه دانش و قدرت برا

در  ها کشور-با ظهور دولت. است و به آموزش وابسته است

واگذار شده  دولتبه  يسراسر جهان، انحصار آموزش رسم

شهروندان آگاه و  ربيتت ياز آن زمان، آموزش برا. است

. برخوردار بوده است يا ژهیو تيکارگران ماهر از اهم نيهمچن

 يمدارک معتبر که برا ارائه يوجود، آموزش برا نیبا ا

است،  يضرور زيافراد ن ياز مشاغل و تحرک اجتماع ياريبس

 يمتوسطه برا التياگر در گذشته تحص. مهم بوده است اريبس

در  يبود، امروزه آموزش عال يضرور يشغل هايگاهیجا شتريب

به  آموزش در واقع، اعتبار. است ينقاط جهان ضرور شتريب

در جهان  ياجتماع تيکننده وضع نييتع يعنوان عامل اصل

هنجار  کیبه  جهان سومدر  زيشد و اکنون ن لیغرب تبد

از  يکی يبرابر به آموزش عال يدسترس. شده است لیتبد

 نیا رایاست ز ي در عصر حاضردموکراس يها نبهج نیمهمتر

 ليرا تکم کيدموکرات يها آورد که آرمان يامکان را فراهم م
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 تیتقو يتالش برا در راستاي، آموزش قتيدر حق. کند

و  ي، آزادهمبستگي، يمانند تحرک اجتماع یيها ارزش

 يها ي، دموکراسنیاست؛ بنابرا يها ضرور فرصت يبرابر

باز و  يآموزش عال ستميس کی يمدرن غالبًا بر رو ياجتماع

 يساالر ستهیبر شا يشوند که نه تنها مبتن يبرابر ساخته م

در نظر  زيرا ن يساختار بیها و معا ياست بلکه نابرابر

، میريمتحده را در نظر بگ االتیا يخیاگر نمونه تار. رديگ يم

 61در دهه . آموزش را درک کرد يتوان نقش محور يقطعًا م

 ديکه اگر سخت کار کن دهيعق نیاقرن بيستم ميالدي  91و 

 ِينژاد ِيها يشد توسط نابرابر ديموفق خواه يدر زندگ

 .شد دهيبه چالش کش يساختار

محدود شد که به  اي يتوسط عوامل ساختار ياجتماع تحرک

اخالق کار  اريکند و مع يکمک م ها ينابرابر ياجتماع ديبازتول

 ياز برابر نانيبه منظور اطم. شد ينم رفتهیپذ گریسخت د

 تبعيض يبرا ي، جنبشياجتماع شتريتحرک ب جادیفرصت و ا

 نیرفع ا يبرا يدیجد يها استيو س مثبت به راه افتاد

 يها سميها و مکان هياز سهم ياريبس. شد يمشکل طراح

محروم  يها گروه ياز دسترس تیبا هدف حما ونيرزرواس

در  يتا حدود. ماند يسال باق نیچند يشد و برا جادیا

 ليبه دل نيها و همچن استياز محدوده س يواکنش به برخ

 االتینه تنها در ا تبعيض مثبت، يسمبراليروند رو به رشد نئول

 در سراسر جهان به شدت کاهش يمتحده بلکه به طور کل

 يمثبت در آموزش عالتبعيض ، يتئور نظرماز . یافته است

رو  يها فرصت نیبرابر ا عیتوز يبرا ياصل ياز ابزارها يکی

دهه گذشته، تفکر  کیوجود در  نیبا ا. به رشد است

 دیرا تهد يمثبت در آموزش عال تبعيضشدت به  يسمبرالينئول

 (Crichlow & Gomez, 2015: 7). کرده است

ي آموزش عال مؤسسات :نظام آموزشي ایاالت متحده -0-0

و  يدولت ای يعموم: باشند يبر دو نوع م اساسًا در آمریکا

 يدتيو عق ي، مذهبيسسات خصوصؤاز م يبرخ. يخصوص

 مؤسسات نیدر ا انیدرصد کل دانشجو 80هستند و در حدود 

سسه ؤدو نوع م نیا نيب ياساس زیوجه تما. دکنن يم ليتحص

 يلتاز مقامات دو يخصوص مؤسسات. است يمال يها جنبه

و  يسسات عمومؤم. دارند يم افتیرا در يکمک محدود

که در آن  يالتیا تيولؤو مس يتوانند تحت سرپرست يم يدولت

حکومت . رنديقرار گ ينظر مقامات محل ریز ایاند و  واقع شده

در سال . کند يم يرا باز يفدرال در بودجه آنها نقش مهم

 متوسط طورو به  افتی شیافزا يليتحص هیشهر ۸3-31۸۸

 يدالر برا 25۵0و  يسسات دولتؤم يدالر برا 532به 

مسکن،  نهیهز يبرا. ديرس يخصوص يآموزش عال مؤسسات

 زانيدالر به م 2500حدود  دیبا زيغذا، کتاب و مسافرت ن

آموزش  مؤسسات ادیز اريشمار بس ليبه دل .افزود هیشهر

 نیسطح و تنوع فراوان ا نیدر ا ليتحص ي، نرخ بااليعال

سسات مختلف، اختالف ؤم يآموزش تيفيسسات، در کؤم

و تنوع توسط  يگوناگون نیا .شود يم دهید يشكارآ

، يهمکار فهيکه وظ يدولت ريمختلف غ يها سازمان

را بر عهده دارند  ارهايها و مع هها، ساخت برنام روش يهماهنگ

 .گردد ياصالح م

 ستميمتحده س االتیا يآموزش عال يها يژگیاز و يکی

 يواحد يشش سازمان بزرگ منطقه ا ياز طرف. است يواحد

شته وجود دارد که ضمن گ سيسأها تهکه توسط خود دانشگا

در منطقه مربوط به خود،  يآموزش عال تيفينظارت بر ک

شان بوده  آنها مورد قبول يارهايکه مع يمؤسسات يواحدها

سازمان  50حدود  گرید ياز سو. کنند يم ديئأت زياست را ن

دارد که در چارچوب مشاغل مختلف وجود  زين يواحد يمل

شده و هر شغل در قلمرو تخصص مربوط به خود و  سيسأت

 يدرس يها قابل قبول برنامه يارهايمع ميبه موزات، به تنظ

مشابه  يدانشگاه يها ها و بخش و گروه يا حرفه رسدر مدا

ا مشخص است، ها که هدف آنه پردازد، به جز سازمان يم

هماهنگ کننده  يها سازمان يقابل توجه شمار نسبتًا

آموزش و  يوجود دارد، مانند شورا يآموزش عال مؤسسات

 يهانجمن دانشگاها)مختلف  يها و انجمن کایپرورش آمر
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لندگرانت،  يها و کالج يالتیا يها دانشگاه نجمن، ايکائیآمر

 (Mehbubal, 2010: 14) (يشهر يها انجمن دانشگاه

واحد  مؤسسهچهار هزار  يمتحده دارا االتیا 313۸سال  در

را  يگوناگون اريبوده که انواع بس يرستانيآموزش پس از دب

 مؤسساتاز  يبند رده کی هيته نیبنابرا. شده است يشامل م

عرضه شده  يآموزش يها از برنامه ياتيلککه بتواند روشنگر 

، يتابستان مسالينگذشته نظام  نیاز ا. دشوار است اريباشد، بس

افراد شاغل  زيو ن انیو شبانه به دانشجو يها آموزش مکاتب

. با تخصص خود را ادامه دهند التيدهد که تحص يامکان م

کننده  مشخص لزومًا مؤسسه کی ينام رسم گرید ياز سو

ام نکه  مؤسسات يبرخ کهیطوره ب ؛ستيآن ن يسطح آموزش

را عرضه  سانسيل جهباالتر از در يها دانشگاه دارند، دوره

ام کالج دارند نکه  يگرید مؤسسات کهيکنند در حال ينم

و از  ندینما يرا که تا دوره دکترا ادامه دارد ارائه م يهائ برنامه

 (Reed, 1982: 1) .برخوردارند زين يادیاعتبار ز

توان  يم يدادن طرح کل يبرا يو تا حد يجنبه عموم از

 :را در چهار رده بزرگ منظم کرد يآموزش عال مؤسسات

دو  يها که برنامه يا حرفه مهيو مدارس ن يفن يتوهايانست. 3

دارند و  يعرضه م اريعنوان دست يرا با اعطا يا تا سه ساله

 در نيتکنس يا حرفه مهيمشاغل ن يرا برا انیدانشجو

 يبرا ایو  يا علوم مهندسی ي، دندانپزشکيپزشکي ها نهيزم

آماده  رهيو غ ي، پرستاريدر تجارت، حسابدار يمهارت شغل

 .است هيشب ریرده ز مؤسساتبرنامه آنها به . کنند يم

را  يا که آموزش کوتاه مدت دو ساله يمقدمات يها کالج. 2 

 نیریدو رده ز مؤسساتارند که امکان ادامه آن در د يعرضه م

انجام  التيتحص يبرا طیشرا يمورد در برخ نیوجود دارد و ا

 .رديتواند صورت گ يم زين 3از رده  يا مؤسسهه در شد

 يا و مدارس حرفه يآموزش عموم يدانشگاه يها کالج. 8 

و  سانسيدانشنامه ل يعنیدرجه  نينخست مستقل که معمواًل

مدارس . کنند يو دکترا اعطا م سانسيفوق ل زياوقات ن يا پاره

در ) يتکنولوژ يتوهايمستقل شامل دانشسراها، انست يا حرفه

( کوتاه مدت رده اول يفن يتوهايباالتر از انست يسطح

 .باشند يم رهيو غ ي، هنريمدارس مذهب

توانند اعطا  يرا م يدرجه دانشگاه نیها باالتر دانشگاه .0 

موسوم به  انشگاها دیکالج  کیدست کم  التیدر هر ا. کنند

ها و  نيتکنس تيلندگرانت وجود دارد که در آغاز به منظور ترب

 (Reed, 1982: 2) .شده است سيتاس يکشاورز نيمهندس

تنها ( ACE) کایآموزش و پرورش آمر يشورادر این کشور 

تمام انواع  يساؤر ندهیاست که نما يسازمان آموزش عال

و  يدولت يها ، دانشگاهيانتفاع ريو غ يانتفاع يها کالج

دوساله،  يها چهار ساله، کالج مؤسساتها و  ، کالجيخصوص

. رود يبه شمار م يليمعتبر اعطا کننده مدرک تحص مؤسسات

تنها  رهبر و کایآموزش و پرورش آمر يشورا 3133از سال 

 نیبوده است که ا يآموزش عال يديواحد مسائل کل يصدا

نوآورانه و  يها و برنامه قيوکالت، تحق قیاز طر يخدمت رسان

 شيمنافع ب ندهینما. بوده است يعال شدر حوزه آموز يابتکار

ها و  انجمن يها تيگر فعال تیو هدا يمسئول اجرائ 3300از 

نهاد به عنوان  نیا. باشد يم يمرتبط با آموزش عال مؤسسات

ها و  استيدر مورد مسائل مربوط به س يآموزش عال يسخنگو

و  يس يدر واشنگتن د ي و تبعيض مثبتکل يها يخط مش

و اطالعات  ياتيح يها برنامه وکند  يدر سراسر کشور عمل م

 يديگفتگو در مورد مسائل کل يرا برا يا مکاتبه يها و گروه

از  ٪30شورا هم اکنون به  نیعضو ا مؤسسات. آورد يفراهم م

این شورا  . دهند يم سیها سرو دانشگاه ها و کالج انیدانشجو

داراي چندین کميسيون است که مهمترین آنها در ارتباط با 

 .ي استقوم و ينژاد يتوسعه برابر ونيسيکمتبعيض مثبت، 

شورا و کمک به مرکز توسعه  هبه منظور مشاور ونيسيکم نیا

 يدر مورد مسائل مرتبط با تنوع در آموزش عال يو قوم ينژاد

 يو اجرا يطراح مذکور در ونيسيکم. است دهیگرد جادیا

 کایآمر يقوم و يمرکز توسعه نژاد ياهتيها و فعال برنامه

 را ها برنامه يالزم در اجرا يها يهماهنگ ونموده  يهمکار

در  يو قوم ينژاد يتوسعه برابر ونيسيکم .آورد يعمل م به
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و  ينژاد يمرکز توسعه برابر يها هچهار هدف عمده برنام

 :از کند که عبارتند يم فایا يو رهبر يتیرینقش مد يقوم

سطوح  يتنوع در تمام شیافزا تياز اهم يآگاه شیافزا -الف

تجدید نظر،  -ها ب  ها و دانشگاه و کالج يدانشگاه التيتحص

 اتیانجام شده و و نشر قاتيمطالعات و تحق يبحث و بررس

 -ج. ي و سياستگذاري در این مواردراجع به مسائل تنوع قوم

 يها در برنامه یيارائه مشاوره و راهنما يبرا يرسان خدمت

و  يجلسات علم يو برگزار تیریمد اي توسعه حرفه

 نيارتباطات و روابط ب ليتسه -د ياسيس يها انجمن

ارتقاء  يبشردوستانه برا هاي سازمانبا  يو همکار يدانشگاه

 شتريتنوع ب يابيبه منظور دست يتنوع در نظام آموزش تيوضع

و  يقوم يهاتياقل يابيدست نيو همچن التيسطح تحص رد

فوق  ونيسيکم. يبه مراتب کارکنان ارشد دانشگاه ينژاد

با شورا  يتنگاتنگ يکند و همکار يم فایرا ا يالذکر نقش فعال

 يها تيدارد که اقل يو قوم ينژاد يو مرکز توسعه برابر

و  هکه به دغدغ ابندیدست  نانياطم نیبه ا کایحاضر در آمر

 (Reed, 1982: 5) .شود يا پرداخته مآنه قیعال

تياقل وجود :تبعيض مثبت در آموزش عالي آمریکا تاریخچه

که  کایتبار در آمر یيايو آس یيايو اسپان پوستاهيس ياه

اند سبب  مبارزه کرده يبه حقوق مساو يابيدست يبرا شهيهم

باشد که  یيکشورها نیتر از مهم کایشده است کشور آمر

و اجرا شده  ادهيگسترده در آن پ يبه شکل ت،ثبتبعيضات م

قاره  نیه زمان کشف اب يقوم يها تعارض خچهیتار. است

 دپوستان،يبعد از مهاجرت سف. گردد يم پوستان برديتوسط سف

 نیا يعيقاره مورد خشونت قرار گرفتند و منابع طب نیا انيبوم

در  زين يتوسعه اقتصاد. قاره تحت کنترل مهاجران قرار گرفت

آمده  قایبود که از آفر ياهپوستيکشور مرهون کارگران س نیا

استقالل  هيدر اعالم «برابرند ها تمام انسان»عبارت . بودند

مورد  کایمتحده آمر تاالیا يدر قانون اساس يآمده بود ول

در  رسمًا يبه برابر ویژه توجه نياول. قرار نگرفته بود ديتأک

 Lee) .صورت گرفت 33۵۵ يقانون حقوق مدن

Featherman et al., 2009: 58) 

 يها برا فرصت شیبا هدف افزا تبعيض مثبتکشور  نیا در

ورود به  ،يشغل نهيدر زم شرفتيدر جهت پ تيگروه اقل

مورد استفاده قرار  ،يحکومت يقراردادها يدانشگاه و اعطا

 هيعل ضاتيتبع نیاز بارزتر يکی چرا که. گرفته است

 نیا ياز طرف. آموزش بود نيدر خصوص قوان اهپوستانيس

 يبرا زياشتغال را ن نهيدر زم ضيتوانست تبع يخود م ضيتبع

 زانيم 2008تا  31۸0نمونه از سال  يبرا. کند جادیآنان ا

درصد  523به  02۸در حوزه اشتغال از  اهپوستيحضور زنان س

از  يشیافزا زيتبار ن یيايدر خصوص زنان آس. افتی شیافزا

 يشیافزا نيچن. شود يده سال مشاهده م نیدر ا 020به  223

زنان  ياست که در حوزه آموزش برا ياز تبعيضات مثبت يحاک

 (Devanasan, 1998: 320) .تها لحاظ شده اس تيو اقل

بر  يوجود دارد مبن يکشور اعتقاد نیا يها اغلب دانشگاه در

 يها ها و دانشگاه مثبت کالج ضيبدون استفاده از تبع نکهیا

و دانش آموزان  دپوستانيبرتر ممکن است توسط سف

 شتريب يازاتيبه امت يابياشغال شود که در صدد دست یيکایآمر

قرن  يانيم يها در سال. هستند ها و اقليت ها تيقوم ریاز سا

وارد شدند که  کایبه خاک آمر انیيقایاز آفر يميتعداد عظ 33

امر  نیالبته ا. داشتند زيآم تنش يروابط انیيکایدر ابتدا با آمر

به  کایو زادوولد بردگان در آمر تيجمع شیبا افزا 31در قرن 

ها قوت و  گروه نیا نيو ب افتیکاهش  يريشکل چشمگ

به  یيقایاهان آفريس ضورح. دیبرقرار گرد يشترياستحکام ب

 اريمثبت بس ضيمفهوم تبع جادیدر ا کایت در آمريعنوان اقل

 يفیگاه تعرچيه یيکایهر چند فرهنگ آمر. مؤثر بوده است

بتوان  دیشا. مثبت ارائه نکرده است ضيکامل و جامع از تبع

که  يحياست ترج يستميتبعيض مثبت س کایگفت در آمر

ها به خاطر  تياقل يکه برا را يشرفتيپ يها تيکوشد موقع يم

 در. کندار شده است جبران نکا حال ایدر گذشته و  تيضايتبع

را  2003 یيجمهور روزولت دستور اجرا سيرئ 3103سال 



 0811دوم، شماره دوم، تابستان  ، دورهاي رشته هاي حقوقي ميان فصلنامه پژوهش/ 91
 

 ينژاد ضياعمال تبع يبرا انیجهت محدود کردن کارفرما

 نیبار تبعيض مثبت در ا نينخست بيترت نیصادر کرد و به ا

 (Van, 1992: 101) .کشور مطرح شد

در  اهپوستيس ياسيمبارزان س زين کایدر آمر 31۵0در دهه 

 يثر و مثبتؤم ياه مثبت گام ضيتبع يها استياجرا شدن س

دادند که  شنهاديپ اهپوستيکه رهبران س يا برداشتند به گونه

 يو شغل ياستخدام يها ها در برنامه تياز اقل يدرصد مشخص

در مارس ي درخواست نيبه دنبال چن. حضور داشته باشند

 ضيتبع 30120 یيدر دستور اجرا يکند .جان اف 31۵3

قانون در صدد  نیا. آورد حساب به يمثبت را جزو حقوق مدن

 يريدر استخدام تأث يو مذهب يژادنبود که مسائل  نیا

ارائه  يمساو به شکل کاماًل يشغل يها نداشته باشد و فرصت

 يدر استخدام افراد مسائل انیصورت که کارفرما نیبد. شوند

و افراد را را مالک نظر قرار دهند  تيچون نژاد، مذهب و قوم

 .که دارند استخدام کنند یيها یيو توانا ها يستگیبر اساس شا
(Jonathan, 1986: 62) 

تبعيض مثبت  کایتوان گفت در مجموع در کشور آمر يم

صورت گرفته دولت  يداوطلبانه و اجبار يها تالشعبارت از 

در مبارزه  يخصوص انیکارفرما يحت ایو  يمحل ،يالتیفدرال، ا

برابر در آموزش پرورش و  يها فرصت جیو ترو ضيبا تبع

هاد نافتد که  ياتفاق م يزمان تثبتبعيض م نیاشتغال است و ا

کند تا  يمنابع خود را اعم از پول و وقت صرف م يا سسهؤا می

ژاد خود مورد ن ای تيمردم را مطمئن سازد که به خاطر جنس

 .ستندين ضيتبع

 روش تحقيق-8

روش تحقيق به صورت  بوده این تحقيق از نوع نظري 

آوري اطالعات بصورت  باشد و روش جمع توصيفي تحليلي مي

اي است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت  کتابخانه

 .گرفته است

 

 بحث و نظر

مثبت در  ضيتبع يانتقاد ليو تحل يبه بررسما در این قسمت 

و  ساختارگرایانه ليتحلي، اقتصاد ليتحل، کایآمر يآموزش عال

 . پردازیم ي ميحقوق ليتحل

 تحليل انتقادي تبعيض مثبت در آموزش عالي آمریکا -0

 ایدانشگاه و  5300به  بیبا داشتن قر کایمتحده آمر االتیا

در سطوح  التيامکان تحص بًایتقر يآموزش عال مؤسسه

افراد جامعه خود فراهم نموده  يتمام يرا برا يآموزش عال

دانشجو در  ونيليم 3۸از  شيب 2000در سال . است

 االتیا در .ندا هبود ليمشغول به تحص کایآمر ياه هدانشگا

 يا به آموزش و پرورش اشاره يقانون اساس کایمتحده آمر

که خارج  يبه جز موارد این قانون 30ماده  حال نیندارد، با ا

دولت فدرال  يا آنها را برایداده  صيتشخ االتیا تياز صالح

اعطا  االتیرا به ا يعيوس اراتيمحفوظ داشته است، اخت

بر دو نوع  اساسًا يآموزش عال مؤسساتدر آمریکا . کند يم

 مؤسساتاز  يبرخ. يو خصوص يدولت ای يعموم: هستند

درصد کل  80هستند و در حدود  يدتيو عق ي، مذهبيخصوص

 زیوجه تما. دکنن يم ليتحص مؤسسات نیدر ا انیدانشجو

. است يمال يها جنبه مؤسسهدو نوع  نیا نيب ياساس

را  يکمک محدود يلتاز مقامات دو يخصوص مؤسسات

توانند تحت  يم يو دولت يعموم مؤسسات. دارند يم افتیدر

 ریز ایاند و  که در آن واقع شده يالتیا تيولؤو مس يسرپرست

حکومت فدرال در بودجه آنها . رنديقرار گ ينظر مقامات محل

 هیشهر 31۸۸-۸3در سال . کند يم يرا باز ينقش مهم

 يدالر برا 532متوسط به  طورو به  افتی شیافزا يليتحص

 يآموزش عال مؤسسات يدالر برا 25۵0و  يسسات دولتؤم

مسکن، غذا، کتاب و مسافرت  نهیهز يبرا. ديرس يخصوص

 ليبه دل .افزود هیرشه زانيدالر به م 2500حدود  دیبا زين

 ليتحص ي، نرخ بااليآموزش عال مؤسسات ادیز اريشمار بس

 يآموزش تيفي، در کمؤسسات نیسطح و تنوع فراوان ا نیدر ا
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 نیا .شود يم دهید يشكارآمختلف، اختالف  مؤسسات

که  يدولت ريمختلف غ يها و تنوع توسط سازمان يگوناگون

ها و  هبرنامها، ساخت  روش ي، هماهنگيهمکار فهيوظ

 .گردد يرا بر عهده دارند اصالح م ارهايمع

تنها ( ACE) کایآموزش و پرورش آمر يشورادر این کشور 

تمام انواع  يروسا ندهیاست که نما يسازمان آموزش عال

و  يدولت يها ، دانشگاهيانتفاع ريو غ يانتفاع يها کالج

دوساله،  يها چهار ساله، کالج مؤسساتها و  ، کالجيخصوص

. رود يبه شمار م يليمعتبر اعطا کننده مدرک تحص مؤسسات

تنها  رهبر و کایآموزش و پرورش آمر يشورا 3133از سال 

 نیبوده است که ا يآموزش عال يديواحد مسائل کل يصدا

نوآورانه و  يها و برنامه قيوکالت، تحق قیاز طر يخدمت رسان

 شيمنافع ب ندهیانم. بوده است يعال شدر حوزه آموز يابتکار

ها و  انجمن يها تيگر فعال تیو هدا يمسئول اجرائ 3300از 

نهاد به عنوان  نیا. باشد يم يمرتبط با آموزش عال مؤسسات

ها و  استيدر مورد مسائل مربوط به س يآموزش عال يسخنگو

و در  يس يدر واشنگتن د ي و تبعيض مثبتکل يها يخط مش

و اطالعات و  ياتيح يها برنامه وکند  يسراسر کشور عمل م

 يديگفتگو در مورد مسائل کل يرا برا يا مکاتبه يها گروه

شورا و کمک  هبه منظور مشاور ونيسيکم نیا. آورد يفراهم م

در مورد مسائل مرتبط با تنوع  يو قوم يبه مرکز توسعه نژاد

مذکور در  ونيسيکم. است دهیگرد جادیا يدر آموزش عال

 و يمرکز توسعه نژاد ياهتيها و فعال برنامه يو اجرا يطراح

 يالزم در اجرا يها يهماهنگ ونموده  يهمکار کایآمر يقوم

و  ينژاد يتوسعه برابر ونيسيکم .آورد يبه عمل م را ها برنامه

 يمرکز توسعه برابر يها هدر چهار هدف عمده برنام يقوم

کند که  يم فایا يو رهبر يتیرینقش مد يو قوم ينژاد

تنوع در  شیافزا تياز اهم يآگاه شیافزا -الف :از عبارتند

 .ها ها و دانشگاه و کالج يدانشگاه التيسطوح تحص يتمام

انجام  قاتيمطالعات و تحق يتجدید نظر، بحث و بررس -ب

ي و سياستگذاري راجع به مسائل تنوع قوم اتیشده و و نشر

 یيارائه مشاوره و راهنما يبرا يرسان خدمت -ج. در این موارد

جلسات  يو برگزار تیریمد اي توسعه حرفه يها برنامه در

ارتباطات و روابط  ليتسه -د .ياسيس يها و انجمن يعلم

 يبشردوستانه برا هاي سازمانبا  يو همکار يدانشگاه نيب

تنوع  يابيبه منظور دست يتنوع در نظام آموزش تيارتقاء وضع

 هاي اقليت يابيدست نيو همچن التيسطح تحص رد شتريب

 ونيسيکم. يبه مراتب کارکنان ارشد دانشگاه يو نژاد يقوم

با  يتنگاتنگ يکند و همکار يم فایرا ا يفوق الذکر نقش فعال

 يها تيدارد که اقل يو قوم ينژاد يشورا و مرکز توسعه برابر

و  هکه به دغدغ ابندیدست  نانياطم نیبه ا کایحاضر در آمر

 (Reed, 1982: 1) .شود يآنها پرداخته م قیعال

به ویژه در مثبت  تبعيضها سال است که  دهبا این حال، 

. استمحل نزاع و بحث متحده  االتیاآموزش عالي در 

 يعال وانید در 0بيک عليه رجنتس از دانشگاه کاليفرنيا پرونده

 رشیدر پذ نژاد ي، كه اجازه بررس31۸3به سال  متحده االتیا

 نزاعاختالف نظر شد تا  جادیداد، باعث ا يدانشگاه را م

گذاران و  ن گذاران، از جمله قانو استيس. تر شود گسترده

 بیتصو نهيزم نیرا در ا يمتعدد ني، قوانها والن دانشگاهؤمس

را به  ياسيس فرآیندي زي، عموم مردم ننیعالوه بر ا. اند کرده

سراسر  يها التیا. شود دهيشن شان يتا صدا اند کار گرفته

، وی، اوهاگانيشي، مدایرادو، فلورو، کلزونایکشور از جمله آر

را در نظر  يريگ أير سازوکارهايتگزاس و واشنگتن، 

خاتمه  تبعيض مثبتبه  از طریق دولت محلي ایاند  گرفته

 (Lee Featherman et al., 2009: 58) .اند داده

، (31۸3)ك پرونده بيک در كایآمر يعال وانید ميپس از تصم

خود ادامه دادند و در  بررسي و نظارتها همچنان به  دادگاه

و  يمانکارياشتغال، پ نهيدر زمتبعيض مثبت  يها مورد پرونده

البته،  .ندا هكرد يريگ ميدانشگاه تصم در رشیپذبه خصوص 

از  ياريدرباره بس اتيقيبه طور فعال تحق زين پژوهشگران

مربوط به تبعيض مثبت در آموزش عالي آمریکا که  يسؤاالت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1
- Bakke v. Regents of the University of California. 
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 دگاهیاز مطالعات منتشر شده د يتعداد. اند انجام داده شود مي

 يرو شيپ يها چالشو  يعلم هايتيأ، هانیدانشجو

پوستان ديعمدتًا سف ي کهمؤسساتدر  پوست ينرنگ انیدانشجو

بر اساس این مطالعات،  .رديگ در بر مي کنند را پذیرش مي

تبعيض  ميمستق نفعان ي، ذپوست نيرنگ حقوق انیدانشجو

 يليلتحصا پس از فارغدر پذیرش و برابر  قعيتمو ي، دارامثبت

که چگونه  ؛ نيز اینکهخود هستند دپوستيسف انیبا همتا

 يها استيس منتفع ازمدارس  يلالتحص دانش آموزان فارغ

 متمایل به مشاغل شتري، بدر پذیرش دانشگاه مثبت تبعيض

و حضور در  يمدن يها تيشارکت در فعال، مياسيس

از  ياريسب نکهیهستند و ا يفرهنگ يدادهایرو

 شیمايپ يخود را برا یيتوانا مؤسسات نیا النيالتحص فارغ

هاي  به سياستبعد از دانشگاه  يمتنوع نژاد يها طيمح

نژادي و حتي تنوع  چرا که دهند يم تبعيض مثبت نسبت

 .اند هتجربه کرد دانشگاهتحصيل در در دوران  قومي را
(Schmidt, 2008: 54) 

ها و قانونگذاري در حوزه  نکته قابل توجه در مورد سياست

هاي بيشتر  تبعيض مثبت در آمریکا این است که این سياست

از آنکه توسط قانونگذاران مصوب شوند توسط قضات پا به 

در  يعال وانید ماتياز تصم يتعداد. گذارند عرصه وجود مي

 رویه تبعيض مثبتتر سال گذشته به درک واضح يس يط

یاري  متحده االتیدر ابه ویژه در حوزه آموزش عالي  جایز

 جایزهرگز  تبعيض مثبت، بر رویه دیوان عاليبنا. است رسانده

فقط در موارد . در موارد خاص مجاز استتنها بلکه  ستين

 ريدرگ يصنهاد خا کیکه دادگاه متوجه شده است که  يخاص

رفع  رأي براست، پس از آن  يگروه خاص هيعل ضيتبع

از  يا گسترده خیکه تار ي، در حالنی؛ بنابرادهد مي تبعيض

گروه خاص ممکن است مشهود  کی هيعل ياجتماع ضيتبع

 يها شود که نمونه يم يعمل ياصالح فقط زمان»باشد، 

، «.شود یيمشخص شناسا نهاد کیدر  يعدالت ياز ب يخاص

داشته باشد بلکه  تيمشروع دینه تنها با مثبتهدف تبعيض 

سياست . ارائه دهدنيز را  «اي قانع کننده يمنافع دولت» دیبا

به هدف باشد  دنيرس يمنطق يبه معنا دینه تنها با مورد نظر

هدف قانع کننده  نیبه ا دنيرس يبرا يا لهيوس دیبلکه با

 .باشد

 رشیپذ نهيدر زم سياست تبعيض مثبتبا توجه به حال 

قانع کننده  يهدف به عنوان منافع دولت کیدانشگاه، تنها 

به  يتوان تا حدود يتنوع را م». تنوع: شناخته شده است

و دانشگاه  سها در کال دگاهیو د اتيها، تجرب دهیعنوان تعدد ا

كك يب 31۸3در پرونده سال ، «کرد فیکل تعر کیبه عنوان 

كشور  يعال وانی، دايفرنيدر مقابل رجنتس از دانشگاه كال

به تنوع  يابيدست يدانشگاه برا لیاظهار داشت كه تما

 نیدولت است؛ اما، مأمور يجابیمنافع ادر زمره ، یاندانشجو

استفاده نباستي از سهميه هدف  نیبه ا يابيتدس يبرا رشیپذ

را  «[اضافه] 0پالس» ستميدر عوض، دادگاه س. کردند مي

به  پوست ينرنگ انیآن دانشجوبر اساس »که  داند مجاز مي

موجود  يها تيهمه موقع يپوستان برا ديبا سف يطور مساو

 «.شوند مشمول ارفاق ميبر اساس نژاد  ود ننک يرقابت م
(Lamb, 1981: 17) 

در [ اضافه]پالس  توان به عنوان عامل ي، نژاد را منیبنابرا

در نظر گرفت، اما فقط تا  پذیرش در دانشگاهدرخواست 

هدف از  .استدانشگاه به تنوع در  يابيدست ،که هدف یيآنجا

ایجاد و کمک به  يريادگی جیترو: امر استتنوع دو 

گرا  کثرت يدموکراس کیتوانند در  يکه م «شهروندان خوب»

که  ديرس ياگرچه به نظر م. کنند همزیستي يو چندفرهنگ

و  نهيزم يبررس يکشور برا يعال وانیاز دادرسان در د يتعداد

به حداقل  يبرا يمثبت به عنوان ابزار تبعيضاز  تیحما

 نیاز ا انيآماده بودند، اما اکثر قاض ياجتماع ضيرساندن تبع

 يبرا يفرصت دیوان، اگرچه لذا .کردند ينم تیموضع حما

را انتخاب  دیگري ريداشت، اما مس گسترش تبعيض مثبت

را و تحقق تنوع  تبعيض مثبت يتنها در مواقع ضرورو کرد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1
- Plus 
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 نگريبول هيگروتر عل در پرونده رًاياخ دیوان عالي .داند مجاز مي

موضع را  نی، مجددًا ا0(2008) نگريبول هيو گرتز عل 0(2008)

مثبت در تبعيض  يبرا يمنطق ليكرد كه تنوع تنها دل دیيتأ

اعمال  را يقيتواند دقت دق ياست كه معالي  آموزش نهيزم

 .کند

فقط در  کایآمرنظام آموزش عالي در  در واقع تبعيض مثبت

الزم  يو هرگز به طور رسم)شود  يخاص تحمل م نهيزم کی

 يبرا يکشور فرصت يعال وانیاگرچه د. تحقق تنوع(: ستين

داشته  ياجتماع يبر كاركردها يمنطق ليدل نیگسترش ا

و عدالت  يرانگرفته است كه عدالت جب مياست، اما تصم

 چي، هنیعالوه بر ا. گذارددر این زمينه کنار را  يعیتوز

 يها برنامه يقطع نفعیوجود ندارد که به عنوان ذي گروه

یي قایآفر يها یيکایاگرچه زنان، آمر. مثبت اعالم شود تبعيض

 ناغلب به عنوا يبوم يها یيکایو آمر نيالت يکای، آمرتبار

شوند که بدون استفاده از  يدر نظر گرفته م یيها گروه

، پيشرفتي حاصل کنندتوانند  ينمتبعيض مثبت  هاي سياست

مورد  نفعیها را به عنوان ذ گروه نیاما دولت به طور خاص ا

مثبت در  تبعيض يهدف آموزش در واقع. کند يذکر نم ازين

در  يبرابر يتالش برا ای يباز نينه تراز کردن زم کایآمر

 .تنوع استبلکه فقط و فقط تحقق جامعه 

 تحليل اقتصادي -0

ضد هاي  سياست ريسنجش تأث يبرا کردیاقتصاددانان از دو رو

در . اند متحده استفاده کرده االتیمثبت در ا تبعيضو  ضيتبع

افراد  يدادن روند درآمدها  ونديدر پ يمطالعات سع ،مورد نياول

، با استفاده هااستيس نیا يبا اجرا تبعيض مثبت برنامه نفعیذ

مطالعات نشان  نگونهیا. است يکالن اقتصاد يها از داده

در  يبهبود ثابت 3130و  3100 يها سال نيدهد که ب يم

 يدر حال: پوستان به وجود آمده است اهيس ياقتصاد تيوضع

درصد رشد  222دوره  نیپوست در ا ديکه درآمد مردان سف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1
- Grutter v. Bollinger. 

2
- Gratz v. Bollinger. 

 يدرصد 825پوست رشد  اهيمردان س يداشته است، درآمدها

 شتريب شرفتيپ نیوجود، ا نیبا ا. در سال را ثبت کرده است

در  اهپوستانيس يآموزش برا نهيمثبت در زم راتيياز تغ يناش

ها و مهاجرت آنها از جنوب به  رستانيسطح مدارس و دب

با  ياست تا مشاغل صنعت يکشاورز عیشمال و از مشاغل شا

 سهیبا مقا يمقطع کردیرو کیروش دوم از . درآمد بهتر

که  یيها ها و زنان در بنگاه تيبازار کار اقل ينسب تيموقع

انطباق  ذیل برنامه شده دیيتأ يتحت برنامه الزامات عمل

شده  هيها از گزارشات ته داده. کند يقرارداد فدرال استفاده م

 هيکارمند و کل شتريا بی 300 يدارا يبنگاه ها هيکه کل

 يکارمند و قراردادها شتريب ای 50فدرال با  مانکارانيپ

. هستند EEOCملزم به ثبت نام در  شتريب ایدالر  500000

در مورد کل اشتغال شرکت در  ياطالعات يگزارشات حاو نیا

آنها . براساس نژاد و جنس است يگروه شغل 1از  کیهر 

. ريخ ایاست  مانکاريشرکت پ ایکه آ دهند ينشان م نيهمچن

ارائه گزارش، فقط آن  يبرا ازيمورد ن يها شرکت نيدر ب

 کیفدرال با حداقل پنجاه کارمند و با  کارانمانيدسته از پ

 کی، موظف به داشتن شتريب ایدالر  50،000قرارداد واحد 

 (Donohue, 1991: 1603) .مثبت هستند تبعيضبرنامه 

، آموزش عالي مؤسساتها و  در دانشگاه رشیدر مورد پذ

، 311۵و  31۸2 يها سال نيب. هستند مثبت تا حدوديها  داده

پوستان که پس از اتمام دوره متوسطه در دانشگاه  اهيدرصد س

و  افتی شیدرصد افزا 5۵درصد به  002۵کردند از  يثبت نام م

. ديسدرصد ر 5023درصد به  05ها از  یيايدرصد ثبت نام اسپان

ها  ها در دانشگاه نام از کل ثبت يبه عنوان درصد اهينام س ثبت

درصد در  022به  31۵0درصد در سال  323دانشکده ها از و 

 3110درصد در  1و  3130درصد در سال  322، 31۸0سال 

 اهيس يدرصد شیافزا يا در مدارس حرفه. است افتهی شیافزا

درصد در سال  ۸25به  31۵0درصد در سال  3پوستان از 

 323به  31۵0درصد در سال  222در مدارس حقوق و از  3115

که در يلدر حا. است مشهودي در مدارس پزشک 3115در سال 
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 ستيو پنج تا ب ستيبزرگساالن جوان ب اني، در م31۸3سال 

درصد از  3025پوستان و  اهيدرصد از س 3325و نه ساله، تنها 

با  سهیدر مقا -بودند  يمدرک دانشگاه يها داراتبار نيالت

 3۸21تا  اهينرخ س 3113تا سال  - دپوستانيدرصد سف 22

هنوز هم به  دينرخ سف -درصد بود  3۵25 نيدرصد و تعداد الت

 هيبا وجود فرض. درصد بود 8025باالتر از  يطور قابل توجه

در  رشیدر پذ ينژاد حاتيکه براساس آن ترج« عدم تطابق»

 بيآس ،در نظر گرفته شده راي گروه هدفکالج در واقع ب

 اريبس يها ورود به کالج يبرا تيرساند، با جلب جوانان اقل يم

 شتريو احتمال شکست ب دان آنها آماده نشده يکه برا يرقابت

پوست در  اهيس انیشود دانشجو يم شخصم ،آنها وجود دارد

 ليالتحص از دانشگاه فارغ ادیبه احتمال ز يانتخاب مؤسسات

 ۸5: خود در سطح کشور ديو سف اهيس انیهمتا ایشوند  يم

سال  ۵ يپوست که ط اهيس انیدرصد از دانشجو

با نرخ  سهی، در مقادشون يم يانتخاب يها کالج ليالتحص فارغ

 يها کالج انیدانشجو هيکل يبرا يدرصد 00 يليفارغ التحص

، قتيدر حق. ديکالج سف انیدانشجو يدرصد برا 51و  اهيس

 -نمره  نیبا کمترجویان دانش يحت -پوست  اهيس جویاندانش

با نرخ باالتر  جویاناز دانش  با انتخاب مدارس انتخاب شده

نمرات و  نياگر تفاوت ب يشدند، حت يم ليفارغ التحص

. باشد شتريآنها ب ينمره آنها و دانش آموزان همکالس نيانگيم

 ليتکم زانيبر م يانتخاب مؤسسه کیحضور در  ريتأث

 و ينه منفو  با نمرات آزمون مشابه مثبت است جویاندانش

 .است کسانیبه طور  ديو سف اهيس انیدانشجو يبرا
(Leonard, 1989: 378) 

پوست  اهيس ليالتحص مدرسه فارغ کی، هر چه نیعالوه بر ا

باالتر  زيشده او ن ينيب شيداشته باشد، درآمد پ يشتريب يانتخاب

آشکار  ضي، تبعيمدرسه انتخاب کیحضور در لذا . خواهد بود

در بازار کار با آن تبارها  یيقایکه آفري سفيد را ها یيکایآمر

کاهش  ،پوست اهيدر مورد زنان سهستند، بخصوص  روروب

 اهيس النيالتحص فارغ نيانگي، مآماريدر جامعه : دهد يم

که ياو بود، در حال ديسف يدرصد کمتر از همکالس 2پوست 

به . ليفرانسید. داد يمرا درصد نشان  30 ي عددمل نيانگيم

مثبت  ريتأث اهدر دانشگ رشیمثبت در پذ تبعيضرسد  ينظر م

 یيقایآفر يها یيکایآمر ياقتصاد تيبر وضع يتر و گسترده

 کالج النيالتحص که فارغيدر حال نيهمچن. تبار داشته است

 يهابه همان اندازه احتمال دارد که در گروه ديو سف اهيس

 نيدر سطح کشور شرکت کنند، در ب ياو حرفه يمختلف مدن

به طرز  اهپوستاني، سيمدارس انتخاب نیا النيالتحص فارغ

، يکار را خصوصًا در خدمات اجتماع نیاحتمااًل ا يزيانگ رتيح

انجام  یيمدارس ابتدا يها جوانان و سازمان يها باشگاه

 .دهند يم

، در آموزش عالي در آمریکا مثبتغياب تبعيض در صورت 

 نیتر يدر انتخاب تبارنيپوست و الت اهيس انیدرصد دانشجو

، در نیبنابرا. بودتر خواهد  نیيپا يها حت ها و دانشگاه کالج

، تعداد ياستاندارد سخت و خنث كی بیمؤسسات موجود، تصو

 کیاگر . دهد يم كاهشدرصد  ۸5تا  50 نيرا ب اهانيس

با در نظر گرفتن  وباشد  بدون تبعيض مثبت رشیپذ ندآیفر

و براي نمونه  دیگرارشد و نمرات  يفقط معدل نمره کارشناس

حقوق که در سال دانشکده  3۸8 انيقاضاز مت يبه گروه

 بیتصو کایآمر يدادگستر يتوسط کانون وکال 3110-3113

 تبارآفریقایي که افرادي درصد 10شده بود اعمال شده است، 

متحده  االتیدانشکده حقوق در ا چيشوند در ه يشناخته م

 درصد، ۵23 در عوض فقط اهپوستانيس و شدند ينم رفتهیپذ

 .دادند يم ليشده را تشک رفتهیپذ اندانشجوی کل درصد از 32۵

 Ribbon GIآموزش و پرورش  تیبرنامه تقوهمچنين 

در راستاي کمک به ایثارگران و جانبازان ( برنامه روبان زرد)

جنگ در آمریکا و در راستاي تبعيض مثبت براي این قشر 

قانون  مبتني بر اي است روبان زرد برنامه. دارد گام بر مي

که  0114سپتامبر سال  00 مصوبآموزش جانبازان کمک به 

دیدگان از این حادثه و دیگر ایثارگران تصویب  براي صدمه

 مؤسسات) يآموزش عال مؤسساتبرنامه به  نیا. شده است
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 هیدهد که شهر يمتحده امکان م االتیدر ا( مدرک ياعطا

نرخ  نیکه باالتر از باالتر یيها نهیهز. دکنن نيخود را تأم

 مؤسسه نیا. باشد التیدر ا يتدول يعموم يکارشناس هیشهر

پوشي قرار  مورد چشمها را  نهیهز نیدرصد از ا 81تواند تا  يم

 .ابدی يمطابقت م مؤسسه آنبا  ثارگرانیامور آموزشي و ادهد 

 انياطالعات متقاض( OIE) يسازمانبرابري دفتر عاله بر این 

 معرفيکه خود را به عنوان جانباز  يافراد يو کارمندان را برا

 ستميس. کند يهستند نظارت م تيمعلول يدارا ایکرده و 

به  ازيکه ن يرا در مورد افراد یيها داده تيمعلول تیریمد

سوابق  مدانشگاه تما. دارد ي، نگه مرنداسکان مناسب دا

 خیمدت سه سال از تار ياشتغال را برا ماتيمربوط به تصم

سوابق ممکن  نیا .کند يانتخاب م يريگ ميتصم خیتار ایثبت 

، ارسال  يشغل حاتيتوض: باشد ریاست شامل موارد ز

ها،  و رزومه يکاربرد ي، برنامه هاغاتي، تبليشغل يها يآگه

ها و  استيآزمون، س جیها و نتا مصاحبه، آزمون يها ادداشتی

 نيي، سوابق مربوط به استخدام، تعيکتب يشغل يها هیرو

جبران خسارت، ، ارتقاء، انتقال، اخراج، خاتمه، فيتکل

 ,Bowen) .اسکان يو درخواست ها يپرسنل يها پرونده

1989: 155) 

 ساختارگرایانهتحليل  -0

کند يکه ادعا م ينظر يهامدل نیاز ماندگارتر يکی

 يآموزشنظام را در  يمربوط به طبقه اجتماع يها ينابرابر

، انهیساختارگرا يدر الگو. است 0یيدهد ساختارگرا يم حيتوض

 0.یيکارکردگراو  سميمارکس يعنیدو سنت غالب وجود دارد 

استفاده  يجبر اقتصاد ياز الگو يسنت يها ستيمارکس

 کینند که در آن آموزش و پرورش عمدتًا به عنوان ک يم

. شود ينشان داده م يدار هیوابسته در جوامع سرما اريبس نظام

 یک امر به مثابه يطبقات ينابرابر دينقش آموزش در بازتول

 زکه ا يانیکارکردگرا. شود يم يتلق يساختار ریناپذ اجتناب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1
- Structuralism 

2
- Functionalism 

 جیکنند، نتا ياستفاده م يمیدورکها يانتخاب آموزش يالگو

را در آموزش و پرورش به صورت کاماًل  منتج از وضع طبقاتي

بازار کار  يبرا صيزبان انتخاب و تخص. کنند يم ريتفس يقطع

 جیتاشود اما ن يم ديتولباززبان  نیگزیجا ،شده يبند طبقه

، آنچه اعتبار کیبه . دنشو يم يتلق کسانطبقاتي ی

کند،  يکارتر جدا م محافظه انیها را از کارکردگرا ستيمارکس

آنچه كه . خاص است جیآنها از نتا يهنجار يابیارز

كاركردگرایان براي حفظ نظم اجتماعي در جامعه 

ها آن را به  ماركسيستدانند،  ناپذیر و حتي ضروري مي اجتناب

 .كنند كه باید بر آن غلبه شود ظلمي تعبير مي نوانع

. هستند یيساختارگرا از ايشاخهتنها  ياقتصاد يیجبرگرا

 سميمارکسدر نئوي متفاوت ينييتب اپل سنتو  پاسکرونو  ویبورد

 نييکه نقش فرهنگ را در تع يسنت يعنی، براي نمونه هستند

کرد نقش  يسع نيهمچن نیبرنشتا. کند يم ديساختارها تأک

 کل يمدل ها قيتلف قیاز طر ژهیکشف کند، به و رافرهنگ 

کنند که افراد به سمت  يادعا م انیساختارگرا نیبنابرا. جزءو 

 ایکه آ نیا. شوند يسوق داده م يآموزش يها تياز موقع يبرخ

آنها  نکهیا ای، شوند ناخواسته سوق داده ميدانند که  يآنها م

به سمت را ایشان  فرآینديچه  ای يچه کس ندبدان نکهیبدون ا

در هر دو مدل، . مسأله غامضي است، دهد معيني سوق مي

اراده و  يآزاددقيق کلمه با  ياست که آنها به معنا نیفرض ا

 (Bernstein, 1973: 144) .کنند يانتخاب نم آزاد

 يها و دانشگاه ها در سطح مل کالجدر ایاالت متحده، 

 رایدهند ز يکاهش م يخود را به اعتبارات دولت يوابستگ

 يدولت يبه آموزش عال يالتیبودجه اي از بخش کوچک

 يکاال کمثابه ی به يآموزش عالبه . ابدی ياختصاص م

در نظر  يبه عنوان خدمت شتريشود و ب يمنگریسته ن يعموم

 ای قيتحق انکنندگ توسط مصرف دیکه باشود  گرفته مي

ها  نهیسسات هزؤ، مجهيدر نت. پرداخت شودهزینه آن آموزش 

 يها کمک تأميننند و هدف ک يم ليتحم انیرا به دانشجو

 تیاگر اولو. ثروتمند است النيالتحص از فارغ يقاتيتحق يمال
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روند که پول  يم یيبه جا رانی، پس مدباشدباال بردن درآمد 

کل  يساختار طبقات نهیآ يا ندهیو دانشگاه به طور فزا دباش

ثروت  تيجمع ي٪ باال0که  یياز آنجا. شود ميجامعه 

دارد،  تيجمع نیي٪ پا91 يبيترک یينسبت به دارا يشتريب

از  که عمدتًا -٪ افراد برتر باشد 0این  تیرضا دیبا تیاولو

به گفتن  يازين. شده است ليبزرگ تشک يها منافع شرکت

داند و آنچه که  ي٪ برتر از همه مهمتر م0، آنچه ستين

آن دارند، اصاًل با آنچه طبقه  يمال نيبه تأمرا  لیتما ینشتريب

 کسانیداند  يمهم م( آن موضوع يبراطبقه متوسط  ای)کارگر 

 يبرا يعال التيتحص يرهايمانند ارائه مس)ا ه تیاولو. ستين

زبان  يها برنامه ياعتبار برا ني؛ تأمين پوسترنگ انیدانشجو

و  یيقایآفر-یيکایات زنان و مطالعات آمر، مطالعيسيانگل

 کنندگان تأميناکثر  يبرا( غذا و مسکن در دانشگاه يها برنامه

 يها حت تیاولو نیندارد و ا اهميت چنداني يثروتمند خصوص

 .ها وجود ندارد شرکتاین  اهدافدر قلمرو 

به طور  يطبقات را که در ساختار آموزش عالمقوله  بایستي

ها و  از کالج يبرخ. در ذهن داشتاست را شده  هيتعب ينهاد

را  اني٪ متقاض01٪ تا 08فقط  يخصوص يها دانشگاه

دریافت  نهیدالر در سال هز 81،111از  شي، برندیپذ يم

بورس و هر دانش آموز صدها هزار دالر  يو به ازا کنند مي

 یيباال يها هیشهر يخصوص يها کالج ریسا .رندداگرنت 

 بًایدارند و تقر يدرآمد کم ایدارند  يزياما درآمد ناچ رنديگ يم

، يدولت يقاتيتحق يها دانشگاه. رندیپذيرا م انیهمه دانشجو

 يانتخاب رشیپذ يشاخص، تا حدود يها دانشگاه ژهیبه و

 هیشهر و (رندیرا بپذ انيدرصد از متقاض 91تا  81 دیشا)دارند 

شهریه  نرخ) نندک يم افتیرا در يقابل توجه يها نهیو هز

دانشگاه ماساچوست در  0114-0119 سال تحصيلي

بدون خوابگاه دالر  9،900 يداخل انیدانشجو يبرا 0آمهرست

دو ساله  يها کالج. (با خوابگاه بوده استدالر  09099و 

زیرا نيمه وقت کنند،  يجذب مرا طبقه کارگر  یاندانشجو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1
- UMass Amherst 

 يومدارند و معمواًل به بودجه عم يکمتر نهیهزو  هستند

 (Sander, 1997: 488) .وابسته هستند

از  ي، بخش كمترایاالت متحده هر سال در سراسر  بًایتقر

 رای، زابدی ياختصاص م يبه آموزش عال يالتیا يها بودجه

اولویت  – يبهداشت يها ها و مراقبت زندان –ها  تیاولو ریسا

 يهانهیهز شیدوم، با افزا. زند کنار ميرا  يآموزش عال

از درآمد کل دانشگاه از محل  ي، نسبت کمتريعال التيتحص

دوگانه،  يفشار ساختار نیا. شود يم نيتأم ياعتبارات دولت

 شیها و افزا نهیو هز هیشهر شیها را مجبور به افزا دانشگاه

ها  التیا. کند يم یيممکن درآمدزا يها اعتماد به تمام روش

دارند  ازين يآموزش عال بودجه خود به بودجه صيتخص يبرا

 ي، براجهيدر نت. دهند شیسوم افزا کیتا اعتبارات خود را 

ساله،  00دوره  کی يبرا يبرکل ايفرنيمثال در دانشگاه کال

 .افتی٪ بودجه دانشگاه کاهش 08٪ به 81دولت از  تیحما

نشان  يدولت يآموزش عال یيمقامات اجرا ياز سو يگزارش

 8900 ،0118 هر دانشجو در سال يداد که بودجه دولت برا

دالر  6،198( دالر ثابت) 0940دالر بود که نسبت به سال 

. سال گذشته است 08سطح در  نیتر نیيو پا افتهیکاهش 

 انیپا 0110خالصه آموزش در سال  يارآم يداده ها نیآخر

 يصندوق جار يها نهیهز 0110تا  0940، اما از سال ابدی يم

 يها کالج يبرا( به دالر ثابت)هر دانش آموز تمام وقت  يبرا

 يعموم يها دانشکده ي٪ برا8428٪ و 6621 يچهار ساله دولت

هر دانشجو به  يها نهیاز آنجا که هز. است افتهی شیافزا

در حال  از هر دانشجو  يدولت تی، حماابدی يم شیسرعت افزا

 يتدول يآموزش عال يساز يآن خصوص جهينتو  استکاهش 

 .است

 يمثالآمهرست  ،آن گل سرسبد سیپرد ژهیماساچوست و به و

 يخود را برا بودجه، 0118تا  0110از سال . دیگر است

 0026 :ها کاهش دادایالت ریاز سا شيب دولتي يآموزش عال

کمتر از اعتبار  0116 يسال مال يمال تباراتاع. کاهشدرصد 

، 0110که در سال  يدر حال .استبوده  0110ي سال مال
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 ياز کشورها آمهرست سی٪ از بودجه پرد81 بًایتقر

رقم در حال حاضر حدود  نیشد، ا يم نيالمنافع تأم مشترک

بيشتر به  در حال حاضرماساچوست بودجه ایالت . ٪ است01

ها و  کالج اختصاص دارد تا این ایالت وندانکردن شهر يزندان

 شيربع قرن پ ککه ی در حالي. ي آنعموم يها دانشگاه

 يدر آموزش عال ها زندان هزینه نظامچهار برابر ماساچوست 

طبقه حاکم  يها تیاز اولو یيها نشانه نهایا .کردصرف  نهیهز

 يبرا يآوردن فرصت ها و فقرا از فراهم تيکنترل اقل: است

 .تر است آموزش و توسعه مهم

و  جویانبه دانش يجبران کمبود اعتبارات دولت يدولت برا

، اعتبار دولت 0110 يدر سال مال. کرده است تکيهآنها  نیلدوا

در  يبرابر مبلغ پرداخت 0214 يعنیدالر بود ،  006،990،888

 دالر 90،889،004 که برابر با یيدانشجو ياجبار يها نهیهز

 ميو ن کی يحت ياعتبارات دولت 0119 يسال مالدر   .بود

: ستينهم  انیدانشجو ياجبار يها نهیهز يبرابر مبلغ پرداخت

کنند و اعتبار  يپرداخت م شتريدالر ب 64،008،889 انیدانشجو

 دوم هزاره لیدر اوا .دالر کمتر است 09،640،890دولت 

دالر  8000 يالتیا انیدانشجو( 0110تا  0111 يها ل سا)

 0119–0116هاي  بين سال  اام. پرداختند يمهزینه و  هیشهر

 شی٪ افزا48 که نشاندهندد ردنك يدالر پرداخت م 9988آنها 

دانشگاه این رویه نشانگر این امر است که در واقع  .مبلغ است

طبقه  انیدانشجو جهياست و در نت يساز يدر حال خصوص

ریزش ، پوست ينرنگ انیدانشجو ایپوست  ديکارگر، اعم از سف

که تحت فشار قرار  ستندين انیفقط دانشجو نیا .کنند مي

در سطح . هستنددر معرض خطر  زيوب نمشاغل خ. رنديگ يم

صورت  هب يآموزش عال يعلم تأيه ي٪ از اعضا81، يمل

 استخدام ،دیجد يها از استخدام يميکنند و ن يوقت کار م مهين

هر کالس فقط  ينيتخمکه درآمد متوسط  ستوقت ا مهين

به طرز  انیدانشجو نهیکه هزدر عين حالي. دالر است 0911

در حال  يعلم تأيه يتعداد اعضا بدای يم شیافزا يريچشمگ

 . استکاهش 

 همزمانسازي آموزش عالي  حرکت به سمت خصوصي نیا

بوسيله  مثبتهاي تبعيض  به سياستبا حمله  است

ا بنيز  هاي قدرتمند و سازماندهي افکار عمومي توسط رسانه

، با گانيشي، واشنگتن، مايفرنيکال) يپرس همه توسل به

به )هاي ایالتي  دادگاه اقامه دعوا در و ( شتريب يها يزیر برنامه

بود که دانشگاه  نیهدف ا زماني(. گانيشيتگزاس و مویژه در 

 رستانيباشد که از دب همه اقشاري ندهینما يبه لحاظ نژاد

دهه  کی .هدف این نيست گرید اما. اند شده ليالتحص فارغ

شرکت در  يآموزان برا ، دانشدانشگاه ماساچوستدر  شيپ

ها را اشغال  ساختمان –شدن قبول و  - ورودي آموزن

 بيبا ترک امتحان ورودي آموزان کردند تا ثبت نام دانش يم

ماساچوست مطابقت داشته  رستانيآموختگان دب دانش يادنژ

به  ي وابستهاديبن ،سيطره نئوليبراليسم يها سال يدر ط. باشد

و در  به دانشگاه ارسال کرد آميزيدیتهد نامهجناح راست 

 همچنين. داد رييخود را تغ رشیپذ استيپاسخ، دانشگاه س

را  پوست گينرن انیدانشجو زخود ا يبانيدانشگاه خدمات پشت

موارد مشابه از سراسر کشور، . قطع کرد تا حد بسيار زیادي

موذیانه  يهااستيها را وادار به اتخاذ س دانشگاهطبقه حاکم 

و  يليتحص يها ، بورسماستخدا يها برنامه. کرده است نژادي

از  تیحما يکه قباًل برا دانشجو رشیذپ يها استيس

شده  يطراح چند نژادي يها به کالج انیدانشجو يدسترس

 شیکه افزا يدر حال. اند تغيير کرده يا ندهیطور فزا هبودند، ب

 ني، چندشو يم اعمال ياولدانشجویان سال و خدمات  تیحما

پوست  نيرنگ انیدانشجو تيقادر به رفع محرومیي ها برنامه

توان ادعا کرد که دانشگاه رو به روز  در واقع مي؛ ستندين

 .شود مي «سفيدتر»

 تحليل حقوقي -8

 ريمتحده را درگ االتیمردم ا دهه، تبعيض مثبت نیچند يبرا

متحده در سال  االتیا يعال وانیپرونده د. بحث و گفتگو كرد

كه  ايفرنياز دانشگاه كال Bakke v. Regents در قضيه 31۸3
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داد، باعث  يدانشگاه را م رشیمسابقه در پذ ياجازه بررس

بحث و گفتگو مردم را از همه . شد اختالف نظر جادیا

گذاران،  استيس. کرد ريجامعه و اقشار مختلف درگ يها گوشه

در  يمتعدد نيوالن دانشگاه، قوانؤگذاران و مس از جمله قانون

، از  سراسر کشور يها التیا. ندا کرده بیموضوع تصو نیمورد ا

، تگزاس و وی، اوهاگانيشي، مدایفلور ،، کلرادوزونایجمله آر

 ميبا تصم ایاند  را در نظر گرفته يريگ يراابزار واشنگتن، 

 .اند خاتمه داده تبعيض مثبتبه  ياجرائ

، قضيه مذکوردر  كایآمر يعال وانید ميپس از تصم يحت

دند و در مورد خود ادامه دا چالشبه  نانها همچ دادگاه

و  يمانکارياشتغال، پ نهيتبعيض مثبت در زم ياصل يها پرونده

 زين انيانشگاهدالبته . كردند يريگ ميدانشگاه تصم رشیپذ

ي از سؤاالت ياريبستحقيق در مورد  درگير طور فعال به

مطالعات منتشر شده  از يتعداد. اند پيرامون تبعيض مثبت بوده

کنند  يم يمختلف را بررس يایاز تنوع از زوا يا مفهوم گسترده

و  يعلم تيأ، مشاهدات هانیدانشجو دگاهیاز جمله د

ي مؤسساتدر  پوست ينرنگ انیدانشجو يرو شيپ يها چالش

که  برخي معتقدند که .پوست پذیرندديعمدتًا سف که

تبعيض مثبت  ميمستق نفعی، ذپوست ينحقوق رنگ انیدانشجو

 انیبا همتا يليالتحص برابر بعد از فارغ تيموفق يدارا و

برخي دیگر از این امر سخن  .خود هستند دپوستيسف

مدارس با استفاده  النيالتحص آموزان فارغ دانشکه  گویند مي

، ياسيدر روند س ريدرگ شتريتبعيض مثبت، ب يها استياز س

 يها و شرکت در برنامه يمدن يها تيمشارکت در فعال

 نیا النيالتحص از فارغ ياريبس نکهیهستند و ا يفرهنگ

متنوع  يها طيمح شیمايپ يخود را برا یيتوانا مؤسسات

در دوران را آنها تنوع . دهند يم افزایشبعد از دانشگاه  ينژاد

 .اند هتجربه کرد دانشکده

 كایآمر يخدمات مدن وني، كمسميالدي 31۸3در سال 

: كرد يم انيكرد كه ب عیرا توز ياسيس يها دستورالعمل

با  يدر مناطق دیاشتغال با يزمان يها اهداف اشتغال و برنامه

شناخته شده  يضرور اساسًا شرفتيشود كه پ جادیا يمشكالت

 دیكه با ستين يزيهمان چ تياشتغال اقل... باشد و در آنجا 

 (Kennedy, 2015: 67) .اشتانتظار د ًامنطق

 يمانکاريپ يها اقدامات مثبت در آژانس ياجرا هوزارت کار ب

فدرال  مانکارانيپ هيبه کل قیطر نیمتهم شده بود و از ا

خود،  يها در بنگاه نيروحل مشکالت کمبود  يبرا تکليف شد

 يکه شامل اهداف و جدول زمانتبعيض مثبت  يها برنامه

مقننه و  يقوا توسط هيفشار اول نیپس از ا .است ارائه دهند

 يها استي، سمثبتتبعيض شدن در  ريدرگ يدولت برا هیمجر

ها  در دادگاه گرید نهادهاياز  شتريب اريبس ي تبعيض مثبتواقع

 يها استي، جدا از خاستگاه آنها، سنیبنابرا. افتندیتکامل 

عوض،  در .شود متحده وضع مي االتیبه ندرت در ا يحيترج

 ،اند که در مورد هر پرونده کرده رویه را ایجاد نیها ا دادگاه

 اريمنجر به استفاده بس امر نیا. شود مياعمال  يخاص استيس

از  يتعداد. تبعيض مثبت شده است يها استيمحدود از س

سال گذشته به  يس يدر طآمریکا  يعال وانید ماتيتصم

 االتیمجاز در ا مثبت تبعيض هاي شاخصتر  واضح کدر

 بًایتقر تبعيض مثبتاول از همه  .متحده کمک کرده است

فقط در . بلکه در موارد خاص مجاز است ستيهرگز الزم ن

نهاد خاص  کیموارد خاص که دادگاه متوجه شده است که 

 وراست، پس از آن دست يگروه خاص هيعل ضيتبع ريدرگ

که  ي، در حالنیبنابرا. را بهبود ببخشد بيآس نیدهد تا ا يم

 کی هيعل ياجتماع ضياز تبع يا گسترده خیممکن است تار

شود  مي يعمل يمشهود باشد، اصالح فقط زمان يگروه خاص

مشخص  نينهاد مع کیدر  يعدالت ياز ب يخاص يها که نمونه

 االتیمثبت در ا تبعيض، يبه طور کل ،حال نیبا ا .شده باشد

 ياست که نه ممنوع است و نه الزم، بلکه گاه يمتحده امر

 دینه تنها با هدف. قابل قبول است ياوقات از نظر قانون

را اي  قانع کننده يمنافع دولت دیداشته باشد بلکه با تيعمشرو

 .نيز در پي داشته باشد
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 يکه برا يا لهيوس قیاز طر دیبا استيس نی، اگریبه عبارت د

. را ارتقا بخشد ياست، منافع دولت يبه هدف ضرور دنيرس

 تبعيض مثبتبا توجه به  .دشوار است اريبس معيار نیا تیرعا

هدف به عنوان منافع  کیدانشگاه، تنها  رشیپذ نهيدر زم

 نياول نیتحقق ا يقانع کننده شناخته شده است که برا يدولت

 عليهباكك  31۸3سال  قضيهدر . تنوع :است يکافمعيار 

كشور اظهار  يعال وانیت دیكثرا، ايفرنيرجنتس از دانشگاه كال

 يعمتنو مجموعهبه  يابيدست يدانشگاه برا لیكه تما ندداشت

 رشیپذ نیاما مأمور. دولت است يجابی، منافع ایاندانشجواز 

ممنوع  هيهدف از استفاده از سهم نیبه ا يابيدست يبرا

کرد که در آن  نييرا تع راهکاريدر عوض، دادگاه . ندا هبود

 يپوستان برا ديبا سف يبه طور مساو پوست ينرنگ انیدانشجو

تواند به  نژاد مي. کردند يرقابت م جودمو يها تيتمام موقع

در نظر گرفته  کاندیدادر درخواست مضاعف عامل  کیعنوان 

به تنوع در  دنيمورد که هدف از آن رس نیشود، اما فقط در ا

 جیترو: امر بودهدف از تنوع دو . ستا یيدانشجو ساختار

شهروندان خوب که گيري  شکلو کمک به  يريادگی

عمل  يفرهنگگرا و چند کثرت يدموکراس کیتوانند در  مي

 (Williams, 2005: 77) .کنند

 يگرید هيتوج چيكه ه اشعار داشت 0باككدر قضيه دادگاه 

اگرچه دانشگاه . با شرط تحقق منافع دولت قانع كننده نبود

در  تبعيض مثبتد كه دا يارائه داد كه نشان م يشواهد

ي تأثير داشته در مدارس پزشک  تياقلاي ه گروه تعداد كاهش

 يو برا ديبخش ودرا بهب این وضع ضيتبعاعمال ، اما است

كه در خدمت جوامع خود  شتريب تياقل از گروه پزشكتربيت 

 نیاز ا کی چيهاز نظر دادگاه . ه استبود يباشند، ضرور

از  يتعداد ديرس ياگرچه به نظر م. نبودقانع کننده  لیدال

از  تیو حما نهيزم يبررس يکشور برا يعال وانیقضات د

به حداقل رساندن  يبرا يبه عنوان ابزار مثبتتبعيض 

موضع  نیقضات از ا تیآماده بودند، اما اکثري اجتماع ضيتبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1
- The Bakke Court 

انجام  يبرا ي، اگرچه دادگاه فرصت نیبنابرا. کردند ينم تیحما

 دشوار را ريمسبا این حال گسترده داشت، اما  تبعيض مثبت

تبعيض  يورتا تنها در مواقع ضر دادانتخاب کرد و اجازه 

از نظر دادگاه . کند را محقق و تنوع مثبت صورت گيرد

 تبعيض مثبتاز  تیحما يبرا يکاف هيتوج ياجتماع ضيتبع

 :Wise, 2005) .نيست رشیپذو  يليتحص يها بورس يبرا

113) 
 هيو گراتز عل( 2008) نگريبول هيگروتر علقضيه ، در رًاياخ

 دیيموضع را تأ نیمجددًا اعالي آمریکا  وانی، د(2008) نگريبول

و  ستيب تاتبعيض مثبت  يبرا يمنطق ليكرد كه تنوع تنها دل

گراتز قضيه و ( 2008)گروتر قضيه در . است گریپنج سال د

خود  یيتوانا يبازخوان يبرا يفرصت ني، دادگاه همچن(2008)

 تبعيض مثبت يبرا ياضاف هيبه توج یيبر پاسخگو هيتک يبرا

 نیكه در رابطه با اپاسخي در  كایمقامات ارتش آمر. یافت

را به  یياند، پاسخگو كشور ارائه شده يعال وانیها به د پرونده

آنها . ذکر کردندمثبت  تبعيض يمهم برا يهيعنوان توج

 يبه عنوان ابزار از تبعيض مثبتاظهار داشتند كه  حًایصر

كه  يا كنند به گونه يسطوح ارتش استفاده م هيادغام كل يبرا

 پوست ويناز افراد رنگ يادی، متشكل از تعداد زنیيپا يها رده

. باشد افسراناز  يکادر متنوعتا حاصل،  پوست استديسف

این دليل مقامات ارتش را در رابطه با توجيه و دادگاه 

 افتهیکاماًل تحقق  يمنطق ليتنها دل .پاسخگویي پذیرفت

 يمتحده، برنامه کمک اجتماع االتیها در ا استيس نیا يبرا

 نهيزم نیهمه مردم مشاركت در ا نكهیبا اعتقاد به ا. تاس

كنند،  يرا از مشاركت مستثنا م آنهاصورت  نیا ريدارند و در غ

 تبعيض، ياز آموزش عال يبه مؤسسات متنوع يابيصرفًا دست

، ترميميعدالت  ،تيکشور عقالن يعال وانید. مثبت است

رد  مثبتتبعيض  هيتوج يرا برا یيو پاسخگو يعیعدالت توز

 .ه استكرد

 ياجتماع ضيمقابله با تبع يبرا يبه عنوان ابزار تبعيض مثبت

اگرچه تبعيض مثبت  .شد يم يتلق مغلق اريمفهوم بس کی



 0811دوم، شماره دوم، تابستان  ، دورهاي رشته هاي حقوقي ميان فصلنامه پژوهش/ 011
 

به خدمت در  لیرا كه ما يتواند مجموعه پزشكان مي

هستند كه منطبق با منطق پوستان  يناجتماعات رنگ

به  لیما زين دیوان عاليدهد، اما  شیاست افزا یيپاسخگو

که گفته شد، احکام  همانطور. نبود رویکرد نیاز ا تیحما

 اريمع( 2008)و گروت ( 2008)گروتز قضایاي دادگاه در 

داند،  يتبعيض مثبت م يبرا يهيرا به عنوان توج یيپاسخگو

به  يابيدست يفقط در صورت استفاده از آن برا فقط واما 

 يفعل وانينس قاسا خسارت بر ترميمياستدالل عدالت . تنوع

 (Stark, 2004: 217) .ستين يقانون هيقابل توج

جبران  يبه عنوان نوع تبعيض مثبتاستفاده از  يتالش برا

 يخنث بيترت نيبه هم زيکننده ن عیعدالت توز ایخسارت 

 (Tierney, 1997: 176) .شود مي

 ياضاف تیمز هکنند ک ي، محققان خاطرنشان منیعالوه بر ا

خود در  تيولؤاست که دانشگاه به مس نیا تبعيض مثبت

 .بپردازد جمعيت ایالت مطبوع خود خدمت به

خاص  نهيزم کی، فقط در کایآمرجامعه در متن  تبعيض مثبت

 يکشور فرصت يعال وانیاگرچه د. تحقق تنوع: دشو تحمل مي

 ياجتماع يسودمند يدر ورا يمنطق ليدل نیگسترش ا يبرا

 يعیو عدالت توز ترميميبه رد عدالت  ميداشته است، اما تصم

وجود ندارد که به ي گروه چي، هنیعالوه بر ا. است گرفته

. تبعيض مثبت اعالم شود يها برنامه يقطع نفعیعنوان ذ

و  ينيالت يکای، آمریيقایآفر يها یيکایگرچه زنان، آمر

اغلب به عنوان  پوستان ي یعني سرخبوم يها یيکایآمر

تبعيض شوند که بدون استفاده از  يدر نظر گرفته م یيها گروه

 يها استي، اما سابندی اهداف خود دست توانند به نمي مثبت

ذکر  نفعیها را به عنوان ذ گروه نیدولت به طور خاص ا

 کایمثبت در آمر تبعيضاز  ي، هدف آموزشنیبنابرا. کند نمي

در  يبرابر يتالش برا ای اصالحات يتنوع است، نه برا

 يها ها و دانشگاه اکثر دانشکده ياصل ليهمچنان دل. جامعه

در . است تنوع بر ديتبعيض مثبت تأک يها برنامهدر  یيکایآمر

 نيدر ب پوست يناز افراد رنگ اي ندهیسال گذشته، تعداد فزا يس

به . وجود داشته است یانو دانشجو يعلم تأيه ياعضا

 يعلم تأيعضو ه 00،000، 3130عنوان مثال، در سال 

 ایآرام  انوسياق/ یياي، آسیيکایآمر ي، بومیيکایآمر یيقایآفر

که ده سال بعد،  يوجود داشتند، در حال یياياسپان/ نيالت ریجزا

درصد از  32۸، تنها 311۸از سال . نفر بودند ۵0،000

با . بودند یيکایآمر یيقایدانشگاه هاروارد آفر يها هدانشکد

در  کاليفرنيادانشگاه  يها سی، پردانیتوجه به دانشجو

 ليتبار تشک یيقایآفر یيکایآمر اندانشجوی ٪028مجموع از 

 ٪825، آنها شيو پنج سال پ ستيکه ب يشده است، در حال

 اندک راتييتغ نیا. دادند يم لتشکي جمعيت دانشجویي را

در  يبه برابر يابيدست نهيدر زم يکم اريبس شرفتينشانگر پ

در  تبعيض مثبتهرگز هدف  يحال، برابر نیبا ا. جامعه است

 نهيدر زم يکم شرفتيمتحده نبوده است اگرچه پ االتیا

حاصل شده  و دانشگاه کالجبه  پوست ينافراد رنگ يابيدست

 تر از آن امروز متفاوت يمؤسسات آموزش عال نیاست، ا

. اند بودهتبعيض مثبت پيش از در زمان  يزي هستند کهچ

 قیاز طر یينشجوبه تنوع دا يابي، هدف دستنیبنابرا

 جبران تحقق يبدون براو تبعيض مثبت  ياجتماع يها برنامه

 .برآورده شده است یيپاسخگو ي وعیخسارت، عدالت توز

 گيرينتيجه

مهم است و در حال  اريبس يمفهوم طبقه در آموزش عال

سطح، در  نیامر نه تنها در بارزتر نیا. مجدد است يريگ شکل

بر  تیکالن و اشکال مختلف محدود يها نهیهز شیافزا

که  یيوجود دارد، جا زيبلکه در باال ن ،يمال يها کمک

از قدرت و پاداش را به دست  يشتريصاحبان قدرت سهم ب

ساخته  نيمرفه يازهاين نيتأم يبرا ينظام کنون. آورند يم

است  يسازوکارها و مؤسسات جادیا يبه معنا نیا. شده است

 ئتيه يو اعضا انیدانشجو. شوند ينم نیگزیجا يکه به راحت

آگاه  اريخود بس يدر زندگ يتحوالت جار رياز تأث يعلم

انداز روش  چشم ن،یگزیجا يساز هستند اما معمواًل مفهوم
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 ای)بودن دانشگاه  ریپذ عملکرد، اعتقاد به امکان نیگزیجا

در واقع تعهد  -حق   نیدشوار است اما ا اريبس گرید( يجهان

 دگاهید. ديجنگ نیگزیجا نهیگز براي که دارد وجود –

از  شتريآموزش اما ب قیاز طر يبخش د،يو اسات انیدانشجو

 ،يمل يها استيس. است رييمشارکت در عمل قابل تغ قیطر

کارانه  برنامه محافظه ريتحت تأث يو افکار عموم ها رسانه

. شکل گرفته است يخدمت به نفع تجار يبرا یيقرون وسطا

 ياست نه جمع يواکنش طبقه کارگر فرد شتريحال ب نيدر ع

کنم  افتیدر يشتريب يکمک مال توانم يم یيبا چه ترفندها)

(. میبساز يبهتر ستميس ميتوان يچگونه م نکهیا يبه جا

ها مختلف  گروه نکهینخواهد کرد مگر ا يرييتغ ياوضاع کنون

 شيرا پ ينیگزیانداز جا متحده بتوانند چشم االتیدر ا تياقل

 رييتغ يائتالف برا ایآ. کنند جيخود را بس يببرند و قدرت جمع

در ساختار  يقابل توجه رييتغ تيظرف ها، استيو س نيقوان

را خواهند داشت؟  همحتد االتیدانشگاه و جامعه ا يطبقات

متحده  االتیدر ا يآموزش عال ندهیکه به آ يکسان يبرا

مهم به نظر  اريموضوع بس نیپرداختن به ا ، دهند يم تياهم

  .رسد يم

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

شده  تیرعا ياصالت متون، صداقت و امانتدار تیضمن رعا

 .است

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

 تمامي مراحل توسط ،تهيه مقاله حاضردر  :سندگانیسهم نو

 .نگارش شده استي قيزاده حق يابوذر فلسف ديس

 مقاله ما را نیا هيکه در ته يکساني  کليهاز  :يو قدردان تشکر

 .میينما يرساندند، تشکر م ياری

مين مالي سامان أبدون تاین پژوهش : ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استیافته
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