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مقدمه
و  نژاد  ساختارهای  درباره  دیدگاه ها  و  عقاید 
تحت  تنها  غربی  معاصر  جامعه  در  قومیت 
 تأثیر مؤسسات دانشگاهی، سیاسی، آموزشی 
و خانوادگی نبوده، بلکه این عقاید تحت  تأثیر 
از  عامه پسندی  اشکال  هستند.  نیز  رسانه ها 
تا  اخبار  پخش  از  تنوعی  رسانه ای؛  فرهنگ 
کلیپ های  و  بی محتوا  تلویزیونی  نمایش های 
موسیقی می تواند به شدت در شکل گیری و 
پی ریزی ایده هایی در مورد نژاد و قومیت مؤثر 
باشد. »انتمن« معتقد بود که رسانه ها، توجه 
به جنبه های خاص از واقعیت را برمی انگیزند؛ 
می سازند.«  رها  را  دیگر  عناصر  که  حالی  در 
رسانه ها تفسیرهای مسلطی را خلق می کنند 

که برای مخاطب مورد انتظار یا عالقمند جذاب 
 ،)1997  -  1995( »هال«  عقیده  به  باشد. 
رسانه ها تنها منبع قدرتمند ایده های مسلط 
درباره نژاد و قومیت نیستند، اما باید به عنوان 
محل دائمی تغییر معانی و کشمکش بر روی 
بدیهی  این  گیرند.  قرار  تأمل  مورد  معانی، 
آمریکایی هاِی  سو  یک  از  رسانه ها،  که  است 
آفریقایی تبار موفق و کامیاب را مورد تقدس 
افکار  همچنان  که  حالی  در  می دهد،  قرار 
قالبی نژادپرستانه را تأیید و تقویت می کند. به 
عقیده »جسیکا رودز« محقق مطالعات قومی 
نژادپرستانه  کلیشه های  جمعی،  ارتباطات  و 
قرن هیجدهم در رسانه های جمعی  زمان  از 
کلیشه  آن  خواه  شده اند،  ریشه سازی  آمریکا 
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نژاد، قومیت و تحلیل محتوای 
رسانه های ورزشی: یک تأمل انتقادی

چکید�ه
در این مقاله ما از رویکرد مطالعات فرهنگی برای نقد طبقه بندی های قومی 
و نژادی در مطالعات تحلیل محتوای رسانه های ورزشی استفاده کرده ایم، 
که نشان می دهد چگونه طبقه بندی های قومی و نژادی موجب طبیعی سازی 
اندیشه تفکر نژادی و حذف تمایزات قومی می شود. در ادامه باهدف نشان 
از  نمونه هایی  مطالعات،  این  در  رفته  کار  به  غالب  طبقه بندی  ابعاد  دادن 
تحلیل محتوای رسانه های ورزشی را آورده ایم. در این مقاله رویکرد ما از 
مطالعات فرهنگی نشأت می گیرد و روش ما بر پایه تئوری زمینه ای است، و 
در این مسیر از روش تحلیل محتوای کالمی که نسبت به کاراکترهای متنی 
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به صورت تصویر »برده خوشحال و مهربان«، 
»یک قاتل سیاه پوست که به یک زن سفید 
پوست حمله می کند« یا آن »زن سیاه پوست 
هرزه« باشد. این اشکال تک بعدی و کلیشه ای 
از گروه های قومی و نژادی که از طریق رسانه ها 
ارائه می شود تنها به زمینه و بستر اجتماعی 
»تـِـروال«  نمی شود.  منحصر  متحده  ایاالت 
)2005(، در یک تحلیل حول بازنمایی قومیت 
در اتحادیه اروپا و اخبار هلند، دریافت که تعابیر 
اجتماعی منفی از اقلیت های قومی به وسیله 
تعمیم های رسانه ای برقرار شده اند، برای مثال: 
پیوند قومیت با اخبار منفی از قبیل »تبهکاری 

و انحراف.«
بودن رسانه های ورزشی،  عامه پسند  دلیل  به 
نقش  رسانه ها  این  که  می شود  فرض  چنین 
مهمی در معانی داده شده به نژاد و قومیت، ایفا 
می کنند )بروس، 2004(. محققان رسانه های 
راوو  و  هاینز )2000(  بویل،  قبیل  از  ورزشی 
دهه های  در  که  می کنند،  استدالل   )2003(
گذشته پوشش تلویزیونی ورزش های حرفه ای 
یافته  افزایش  جهانی  مقیاس  در  ــردان  م
در  تلویزیونی  ورزش  اجتماعی  قدرت  است. 
ورزشی  ستاره های  محبوبیت  و  عامه پسندی 
سیاه  )دونده  بولت1«  »یوسین  مانند  مردان 
آنــری2«  ری  »تیه  و  جامائیکایی(  پوست 
)فوتبالیست سیاه پوست فرانسوی(، که ممکن 
بانفوذ  و  مدل های  تأثیرگذار  عنوان  به  است 
برای جوانان سیاه پوست و مخاطب رسانه ها 
به خدمت گرفته شوند، بدیهی است. بنابراین 
هریس  و  دیویس  همچون  انتقادی  محققان 
رسانه های  که  هستند  باور  این  بر   )1998(
ورزشی، اقلیت های قومی و نژادی را به شیوه 
نتیجه،  به تصویر می کشند که در  کلیشه ای 
نژادی در سطح جامعه  و  قومی  نابرابری های 

را به صورت گسترده تقویت و تأیید می کنند.
بروس )2004( می گوید، گزارشگران ورزشی 
مستقیم(  )پخش  زنده  صحنه  یک  در  که 

1. Usain Bolt 

2. Thierry Henry

کار می کنند ممکن است به طور ناخودآگاه، 
ایدئولوژی های نژادی را ترسیم کنند، چون آن ها 
وقت اندکی برای فکر کردن به واکنش هایشان 
در مورد آنچه که در زمین بازی اتفاق می افتد 
را دارند. اهمیت اجتماعی این کلیشه سازی های 
نژادی، اغلب در حیطه گفتمان عمومی و در 
انگاشته  نادیده  ورزشی  رسانه های  خصوص 
تلویزیونی  ورزشی  برنامه های  زیرا  می شوند، 
عموما به عنوان دارندگان داللت های اجتماعی 

وسیع و گسترده در نظر گرفته نمی شوند. 
مقاله ای در روزنامه ملی هلند از ویسرز به این 
مسئله ارجاع می دهد که رسانه های )ورزشی( 
و  معین  نژادی  و  قومی  مقوله های  ارائه  در 
نتیجه  در  دارنــد،  بــارزی  استعداد  مشخص 
مقوله های قومی و نژادی را برای مخاطبان شکل 
می دهند و تجسم می بخشند )هال، 1995(. 
ویسرز استدالل می کند که پدیده جدید خود 
را به زودی نمایان می کند؛ »پناهنده پیشین 
مانند:   ،»... فوتبال حرفه ای  بازیکن  عنوان  به 
از  جان4  کولیس  اتیوپی،  از  هرسی3  یوسف 
لیبریا و هریس مدونیانین5 از بوسنی. این نقل  
قول ها، کثرت و دامنه مقوله های قومی بازنمایی 
شده توسط رسانه های ورزشی را نشان می دهد. 
اگر چه این نقل قول ها به کشور هلند منتسب 
می شود، اما برای تیم های حرفه ای ورزشی در 
سراسر جهان مشترک است )ویسرز، 2005(. 
به  نژادی  و  قومی  مقوله های  ماهیت  تاکنون 
رسانه های  محققان  توسط  شده  گرفته  کار 
ورزشی مورد بی توجهی قرار گرفته است. در 
با طرح سؤال  این مقاله ما این بی توجهی را 
انتقادی مورد خطاب قرار می دهیم و جنبه ای 
که  می کنیم  ترسیم  را  فرهنگی  مطالعات  از 
استدالل کنیم چنین طبقه بندی هایی ممکن 
را طبیعی  نژادی  اندیشه  قالب  و  است شکل 
جلوه دهد، متعاقبا ما جایگزین های ممکن را 
در برابر طبقه بندی های موجود مطرح می کنیم.

3. Youssouf Hersi

4. Collins John

5. Haris Medunjanin
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چارچوب نظری
و  ورزش  در  تأمل  فرهنگی  مطالعات  مشِی 
رسانه ها به عنوان جنبه هایی از فرهنگ است، 
زیرا که در بین مردم ایده هایی در مورد رنگ 
پوست و میراث فرهنگی که به بقیه اعضای 
جامعه تعمیم داده می شود را به شکل قاعده 
درمی آورند و در آن مداخله می کنند. استوارت 
است  فرهنگی  مطالعات  طرفداران  از  هال، 
که در زمینه گفتمانی که با واسطه رسانه ها 
گفتمان  او  می کند.  صحبت  می شود،  ایجاد 
از ارجاع به مسئله یا  را به عنوان شیوه هایی 
ویژه  درباره یک موضوع  آگاهی ساخته شده 
از  تعریف می کند. گفتمان شیوه های معینی 
صحبت در مورد یک موضوع تولید می کند و 
شیوه های دیگر صحبت )گفتگو( درباره موضوع 
را منع و محدود می کند. در این معنی، گفتمان 
موضوع را ایجاد، تعریف و آن را تولید می کند 
)هال، 1997(. از منظر مطالعات فرهنگی، نژاد 
و قومیت هر دو پدیده اجتماعی هستند که 
از طریق گفتمان ها ایجاد و احیا شده اند. این 
کدام  هر  در  قدرت  نابرابری های  گفتمان ها 
انعکاس  را  جامعه  در  قدرتمند  گروه های  از 
نامگذرای،  در  بیشتری  قدرت  که  می دهند 
طبقه بندی و تعریف واحدهای کمتر قدرتمند 
که  می کند  استدالل   ،)1997( دایر  دارند.  را 
اکثریت قوم سفید تمایل دارند که )سیاهان( 
را »دیگری« خطاب کنند، اما خودشان را نه. 
و  قومی  اقلیت  گروه های  که  می کند  ادعا  او 
نژادی، به صورت کلیشه ای بازنمایی شده و در 
محدوده خودشان نگهداری و محصور می شوند. 
این مسئله بدیهی است، برای مثال، زمانی که 
خطرناک  و  ناالیق  تنبل،  عنوان  به  سیاهان 
نژاد  که  آن  حال  می شوند،  شخصیت سازی 
یا قومیت سفیدپوستان که تنبل و بی کفایت 
دیده می شوند اغلب بی نشان )بدون برچسب 
زدن( رها می شوند. سفید پوستان، نژادپرست 
به نظر نمی رسند، همچنان که هنجار اجتماعی 
نیز چنین است )دایر، 1997(. این بحث را در 

این مقاله بیشتر بسط می دهیم.

رسانه های  در  قومیت  و  نژاد  تحلیل 
ورزشی: تحلیل محتوا

از  بسیاری  شمار  ورزش،  رسانه ای  پوشش 
مردم را در زمان واحد تحت سیطره درآورده 
و به دلخواه تصورات نفوذپذیری درباره نژاد و 
قومیت تدارک می بینند. این تحقیق، ما را به 
سوی کشف محتوای این تصورات که رسانه ها 
آن را عرضه می دارند، راهنمایی خواهد کرد. 
محققان با هدف دستیابی به معانی داده شده 
به نژاد و قومیت در رسانه های ورزشی، حجم 
موضوع  را  ورزشــی  گزارش های  از  وسیعی 
مطالعه تحلیل محتوای کالمی قرار می دهند. 
در  دسترس  در  مطالعات  نخستین  از  یکی 
خصوص رسانه های ورزشی توسط رین ویل و 
مک کورمک در سال )1997( انجام شده است، 
و فرض گرفته مسئله نژاد بازیکنان تحت  تأثیر 
آن ها  نتایج  است.  آمریکا  ورزشی  رسانه های 
نشان داد که گزارشگران فوتبال، بازی بازیکنان 
سفید پوست را تمجید و آن ها را به گونه ای 
درخشان و  تأثیرگذارتر از بازیکنان سیاه  پوست 
بازنمایی کرده اند. با توسعه مطالعات کالسیک 
مطالعات  این  نتایج  محققان،  سایر  توسط 
نژادپرستانه  پیام های  اگرچه  که  داد  نشان 
صریح، از برنامه های رادیو- تلویزیون ورزشی 
حذف شده اند، ولی هنوز تمایالت و تعصبات 
قومی و نژادی به صورت نهان تر رخ می دهد. 
در چنین  کلیشه های جای سازی شده  اغلب 
طبیعی  که  هستند  کلیشه هایی  برنامه هایی 
و ذاتی هستند؛ قوی مترادف با ورزشکار مرد 
سیاه پوست. باهوش و سخت کوش مترادف با 
ورزشکار مرد سفید پوست )استمن و بیلینگز، 
2001(. چنین کلیشه هایی از لحاظ قومی و 
نژادی بی طرفانه و خنثی نیستند، از آنجایی 
که مردم ارزش های واال یا پست و درجه دوم 
رسانه ها  می زنند.  پیوند  کلیشه ها  آن  به  را 
در  را  پوست  سیاه  مردان  افراطی  شکلی  به 
ورزش های سخت و دوشوار بااستعداد توصیف 
می کنند. برای مثال، بررسی شده سیاهان تنها 
با عنوان »دیگری« ستایش شده اند )لئونارد، 

ی
اد

تق
ل ان

أم
ک ت

: ی
ی

ش
رز

ی و
ها

نه 
سا

ی ر
وا

حت
ل م

لی
ح

و ت
ت 

می
قو

د، 
ژا

ن



شماره 36
آبان 96

66

2004(. رسانه ها دوگانگی ذهن و بدن ایجاد 
سیاه،  ورزشکاران  که  بدین صورت  می کنند، 
و  قوی  و  عالی  بدن هایی  با  به طور مشخص 
تلویحا با ذهن هایی بی ثبات همبسته هستند 
مثال  برای   .)2001 فلمینگ،  و  )کارینگتون 
روزنامه ملی هلند به بازیکنان آفریقایی باشگاه 
ارجاع  سی1«  جی  »رودا  حرفه ای  فوتبال 
پیش بینی،  قابل  غیر  سرزنده،  که  می دهد 
سریع، از لحاظ فیزیکی نیرومند و از لحاظ فنی 
لحاظ مهارت ضعیف  از  اما  شایسته هستند، 
بازنمایی های  چنین   .)2007 )ِدکر،  هستند 
رسانه ای با فهم عامه در این که ورزشکاران سیاه 
پوست در ورزش های حرفه ای و غیر حرفه ای 
نیرومند  و  ورزشکار  ذاتی  و  طبیعی  طور  به 
هستند، در حالی که ورزشکاران سفید پوست 
هستند،  مجهز  تصمیم گیری  مهارت های  به 

سازگار است )النگ و همکاران، 1997(.
انگارِی  دوگانه  این   )1998( جانسن  و  سابو 
ذهن و بدن را به نژادپرستی روشنفکرانه نسبت 
می دهند؛ موفقیت های سیاهان در ورزش به 
صورت امری دست یافتنی و قابل پذیرش جلوه 
داده می شود اما در دیگر حوزه های اجتماعی 
و سیاست  دانشگاهی، شغل  مانند حوزه های 
شایستگی های  که  آنجایی  از  نیست.  چنین 
اندیشورانه در جوامع غربی عموما باارزش تر از 
شایستگی های جسمانی هستند، این گفتمان 
یا این نحو از گفتمان عمدتا وضعیتی را فراهم 
می آورد که مرد سفید پوست نسبت به مرد 

سیاه پوست رجحان یابد. 
اگرچه تحلیل محتوای حجم وسیعی از گزارش 
ورزشی کمک مهمی به فهم عالمانه تعصبات 
کرده  ورزشی  رسانه های  در  نژادی  و  قومی 
در  نژاد  و  قومیت  تعریف  اما چگونگی  است، 
است.  مشخص  و  معلوم  کمتر  مطالعات  این 
ریین ویل و مکک ورمک )1977( برای تعریف 
نژاد ورزشکاران، از مقوله های دوبخشی سفید- 
سیاه استفاده کرده اند. بسیاری از پژوهش ها در 

1. Roda JC Kerkrade

عرصه روابط نژادی از نژاد به عنوان یک مفهوم 
اجتماعی، یک دسته بندی ثابتی ارائه داده اند، 
چنین  که  است  شگفتی  بسی  جای  حال 
فهم هایی با تحلیل محتواهایی که رسانه های 
ورزشی را مطالعه می کنند ترکیب شده است، 
زیرا فرض بر این است که گزارش های ورزشی 
کشیدن  چالش  به  یا  تأیید  در  مهمی  نقش 
معانی مسلط نژاد و قومیت دارند. این تعاریف 
و طبقه بندی ها، یافته ها و سؤال های تحقیق را 
تحقیق  این  قرار می دهند. هدف  تحت  تأثیر 
متشکل از سه الیه است: نخست این که آیا 
طبقه بندی دوبخشی سفید و سیاه ریین ویل و 
مک کورمک هنوز بر تحلیل محتواهای حجم 
وسیعی از گزارش های ورزشی حکم فرما است 
را مورد بررسی قرار می دهیم. دوم، ما از رویکرد 
مطالعات فرهنگی برای مطالعه وسعت هر کدام 
از روش های تحلیل محتوای کالمی، که یک 
روش شناسی معتبر برای مطالعه ساختارهای 
بهره می بریم.  است،  قومیت  و  نژاد  اجتماعی 
سوم، ما یک رویکرد جایگزین از تحلیل های 
محتوای حجم وسیعی از گزارش های ورزشی 

ارائه می دهیم.
زمینه و تلفیق نژاد و قومیت

که  می کند  نشان  خاطر   )2002( اریکسن 
با  محققان اغلب بین مفاهیم نژاد و قومیت، 
و  موروثی  تفاوت های  با  نژاد  ساختن  مرتبط 
زیست شناختی و قومیت با تفاوت های فرهنگی 
تمایز قائل می شوند. تا به حال هر دو مفاهیم 
)نژاد و قومیت( با هم، همپوشانی داشته و معانی 
آن ها با یکدیگر تلفیق شده است. برای مثال، 
دولت هلند2 از یک طبقه بندی دوگانه بر پایه 
 »autochtonen« و »allochtonen« مقوله های
 »autochtoon« اصطالح  می کند.  استفاده 
اصطالح  و  بومی،  عنوان  به  تسامحا  می تواند 
»allochtonen« به عنوان بیگانه ترجمه شود. 
اما از آنجایی که این اصطالح ها درباره نژاد و 
شده اند،  هلندی  زبان  گفتمان  وارد  قومیت، 

2. Netherlands 
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بنابراین ترجمه دقیق آن ها به انگلیسی ممکن 
اگر  هلند،  دولت  سیاست  اساس  بر  نیست. 
فردی یکی از والدین اش بیرون از هلند متولد 
شده باشد، به عنوان »allochtonen« یا همان 
غیر بومی و اگر هر دو والدینش در هلند متولد 
شده باشند، به عنوان »autochtoon« یا همان 
بومی دسته بندی می شود. به نظر می ر سد در 
کشور پادشاهی هلند گفتمان رسمی و عمومی 
درباره نژاد و قومیت شکل یافته است، و عموما 
این نوع گفتمان در گفتمان علمی و عامه پسند 
برده شده  کار  به  آمریکای شمالی  و  بریتانیا 

است.
محققان   ،)1991( رات  جــان  و  فیلومنا 
استدالل  هلند  قومی  و  نژادی  روابط  حوزه 
مقوله های  همین  وجود،  این  با  که  کرده اند، 
»allochtonen« و »autochtoon« نیز آمیخته 
به تبعیضات نژادی شده اند؛ زیرا رنگ پوست به 
یک نشان مهمی در تعریف هر دوی مقوله  ها 
در گفتمان روزمره تبدل شده است. در گفتمان 
عامه پسند هلند، اصطالح »allochtonen« به 
اقلیت های قومی غیر غربی رنگین پوست ارجاع 
داده می شود. اکثریت سفید پوست هلند نیز 
پنداشته  بومی  یا   »autochtoon« عنوان  به 
می شوند. این تعابیر هلندی نشان می دهد که 
چگونه نژاد و قومیت مفاهیم ویژه و هم  بافتی 
هستند و اغلب با هم تلفیق شده اند، نظر به این 
که دسته بندی های قومی به طور ضمنی از نظر 
ویژگی های نژادی مثل رنگ پوست مشخص 
و تعریف می شوند. آن هایی که نژاد و قومیت 
را با استفاده از تحلیل محتوا مطالعه می کنند 
باید نسبت به این که چگونه این مفاهیم در 
زمینه خاص مطالعاتی گویای همه چیز باشد، 

حساس باشند. 
فهرستی از تحلیل های محتوا

به منظور بررسی دامنه طبقه بندی های سیاه- 
سفید در تحلیل های محتوای نژاد و قومیت در 
گزارش ورزشی، ما نیز مقاله های تجربی علمی 
را که از تحلیل محتوای کالمی برای مطالعه 
رسانه های  در  قومیت  و  نژاد  تصویر  و  نقش 

ما  کردیم.  بررسی  را  بود  برده  بهره  ورزشی 
تحلیل محتوا را به عنوان روش سنجش حجم 
کدگذاری  با  ورزشی  گزارش های  از  وسیعی 
تعریف  ورزشــی  گزارشگران  وصفی  عناصر 
می کنیم. یکی از نقاط قوت تحلیل محتوا در 
این مقاله، آن است که تحلیل محتوا بازنمایی 
ورزشکاران گروه های قومی و نژادی مختلف را 
مقایسه می کند، که شامل ورزشکاران سفید 
پوست هم می شود. فرض ما بر این است که 
هر کسی از نظر نژادی و قومی موضع فکری 
پوست  سفید  ورزشکاران  بازنمایی  و  دارد، 
فرصتی برای بررسی امتیاز سفید پوست بودن 
اختیار محققان  را در  در یک فرهنگ سفید 
قرار می دهد. به عالوه، به دلیل این که نتایج 
تحلیل محتوا بر اساس حجم وسیعی از گزارش 
ورزشی است، تعصبات قومی و نژادی احتمالی 
که ممکن است امتیاز سفید پوست بودن را 
آشکار سازد، به آسانی قابل چشم پوشی نیست. 
به این ترتیب، مطالعاتی که بر روی نمادهای 
ستاره های  مانند  سیاهان  ورزشی  رسانه های 
جردن2  مایکل  و  برایانت1  کوبی  بسکتبال، 
یا  تنیس،  ورزش  ستاره  ویلیامز3  خواهران  یا 
مطالعاتی که بر روی یک گروه قومی و نژادی 
ویژه متمرکز بود را رد کردیم، زیرا آن ها شامل 
پوستان  سفید  ورزشی  ستاره های  بازنمایی 
نمی شدند. تاکنون تمرکز پژوهش مان بر روی 
اشکال مسلطی از تحلیل های محتوای کالمی 
بود و برخی مطالعات از قبیل مطالعات هاردین 
)2004(، که تنها بر روی بازنمایی بصری نظر 
داشت را نادیده گرفتیم. ما از منابع گوناگونی 
برای یافتن مقاله هایی که روش تحلیل محتوا 
را برای مطالعه نژاد و قومیت به کار بسته اند، 
و  قومی  دسته بندی های  و  کردیم  استفاده 
نژادی به کار رفته در این تحلیل های محتوا 
برای طبقه بندی ورزشکاران تحت مطالعه  را 
آزمودیم. هدف این مرحله از مطالعه، آگاهی 

1. Kobe Bean Bryant

2. Michael Jordan

3.Williams sisters
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اجرای  مرسوم  روش هــای  به  نسبت  یافتن 
در  قومیت  و  نژاد  کالمی  محتوای  تحلیل 
از  بود.  ورزشی  گزارش  از  وسیعی  حجم های 
آنجایی که تمرکز این مقاله بر روی ترفندهای 
طبقه بندی در تحلیل محتوا است، در ادامه به 
می کنیم.  اشاره  قیاسی  محتوای  تحلیل های 
نتایج این تحقیق در ذیل نشان و مورد بحث 

قرار گرفته است.
تحلیل  در  قومیت،  نژاد/  طبقه بندي هاي 

محتواي قیاسی
کالمي  محتواي  تحلیل  روش  مقاله،  سیزده 
قیاسی را به کار برده اند )پیوست الف. جدول 
پوشش  تعداد،  این  از  مقاله  ده  یک(.  شماره 
تلویزیوني و سه مقاله رسانه هاي چاپي را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دادند. 9 مقاله منحصرا بر 
ورزشکاران مذکر، یازده مقاله بر زمینه و بافت 
گزارش  بر  نیز  مقاله  دو  و  آمریکا  )فرهنگی( 

فوتبال در بریتانیا تمرکز داشتند. 
دانشوران  این  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
به طرق مشابه  نژادي و قومي  از طبقه بندي 
قومیت  یا  نژاد  اغلب  آن ها  کرده اند.  استفاده 
سیاه  عبارات  با  قیاسي  راه  از  را  ورزشکاران 
کرده اند.  کدگذاري  سفید  پوست  و   پوست 
یا  نژاد  روش،  بخش  در  دانشوران  از  بسیاري 
قومیت ورزشکاران را به طرق ترکیبي و متنوع 
توصیف  قسمت  در  اغلب  اما  کرده،  تعریف 
پوست-  سیاه   نژادي  دوگانگي  از  نتایجشان، 
مثال،  براي  کردند.  استفاده  سفید  پوست 
ایستمن و بیلینگز )2001( برنامه هاي رادیویي 
مورد  را   )1999( سال  دانشگاهي  بسکتبال 
تجزیه و تحلیل قرار دادند و نژاد ورزشکاران را 
به صورت )سیاه، سفید، التین، آسیایي و سایر/ 
نمي دانم(، تعریف عملیاتی کردند، با این حال 
ورزشکاران  به  منحصرا  تحقیقشان  نتایج  در 
است.  داده شده  ارجاع  پوست  و سفید   سیاه  
و  التین  و  آسیایي  بازیکنان  آن ها  که  چرا 
همچنین بازیکناني که تحت عنوان گزینه های 
سایر/ نمي دانم بودند را با هم در دسته فراگیر 
»سیاه پوستان« گروه بندي کرده بودند. بیرد و 

آتسلر )2007(، نیون )2005( و رادا و ولفمایر 
به  را  پوستان«  »سیاه  طبقه بندي   )2005(
کار نبرده اند، ولي با طبقه بندي ورزشکاران به 
آمریکایي  »آفریقایي هاي  یا  پوست«  »سفید 
کرده اند.  استفاده  دوگانه  از طبقه بندي  تبار« 
محققاني  تنها   ،)1996( همکاران  و  سابو 
نژادي/ قومي  از طبقه بندي  دوگانه  بودند که 
بر  را  آن ها طبقه بندی خود  نکردند.  استفاده 
مبنای آنچه که در سرشماری ایاالت متحده 
آمریکا تعریف و طبقه بندی شده بود، قرار داده 
بودند و بنابراین ورزشکاران تحت مطالعه را در 
قالب سیاه، سفید، آسیایی و آمریکایی )التین( 
اسپانیایی تبار دسته بندی کردند. محققان اغلب 
طبقه بندي هاي  از  استفاده  در  محدودیت ها 
تحقیقات  در  سفید  و  سیاه  دوبخشی  نژادي 
خود را تصدیق کرده  اند. براي مثال، مک کارتي 

و همکاران )2003( مي گوید:
برچسب زني صرف به مردم با عنوان »سیاه« 
یا »سفید«، به شکل قابل تصدیقی نادرست 

و خام دستانه است.
اگرچه این محققان به نقص طرح طبقه بندی 
سیاه و سفید پوست در تحقیقاتشان اعتراف 
توجیه  در  دلیل  چندین  آن ها  اما  کرده اند، 
چنین  آن ها  ــد.  داده ان ارائه  مفهوم سازیشان 
تعصبات  تحت  تأثیر  که  کرده اند  استدالل 
تحقیقات پیشین در حوزه قومی و نژادی در 
گزارش های رسانه های ورزشی بودند. برای مثال، 
دنهام و همکاران )2002(، توضیح می دهند که 
انتخاب آن ها )نحوه به کار بستن مقوله های نژاد 
و قومیت( با کلیشه ها و مطالعات قبلی که دقیقا 
مبتنی بر تعابیر دوگانه از نژاد و قومیت بودند، 
استدالل  پاورقي  در  سایرین  است.  سازگار 
کرده اند که به منظور ایجاز از اصطالحات سفید 
بیلینگز  مقابل،  در  کرده اند.  استفاده  سیاه  و 
)2004(، که بازنمایي  رسانه ها از بازیکنان خط 
حمله فوتبال آمریکایي را مورد پژوهش قرار 
داده است، استفاده از طبقه بندي هاي دوگانه 
زیرا  است،  کرده  تصدیق  و  توجیه  را  نژادي 
ورزشکاران مورد مطالعه اش تنها شامل سیاه  
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و هیچ گروه  بودند  پوستان  و سفید   پوستان 
نژادي دیگري را شامل نمی شد. مک کارتي و 
همکاران )2003(، که زمینه و بافت فرهنگی 
بریتانیا را مورد پژوهش قرار دادند، برچسب زني 
خود بر ورزشکاران با عنوان سفید و سیاه را 
که  کردند  تصدیق  و  توجیه  استدالل  این  با 
برجسته اي  طور  به  بریتانیا  در  نژادي  روابط 
طبقه بندي هاي  بین  کلي  تفاوت هاي  بر 

»بریتانیایي« و »سیاه« استوار است. 
بررسي طبقه بندي سیاه  پوست- سفید  

پوست از منظر مطالعات فرهنگي 
عملیاتی  تعریف  روند  که  می دهیم  نشان  ما 
پیشین از نژاد و قومیت، سؤاالت روش شناسی 
و نظری را پیش می کشد. آن هایی که پایه گذار 
این مطالعات بودند، اغلب اصطالح نژاد و قومیت 
)سیاه/  ثابت  دوگانه  مقوله  یک  عنوان  به  را 
سفید(، پیش از شروع تحقیق تدوین کردند. به 
بیان دیگر، آن ها مقوله های خود تعریف را بدون 
بررسی قبلی ایجاد کردند. استدالل ما بر این 
است که این طبقه بندی های قیاسی مسئله دار 
است. در وهله نخست این که، طبقه بندی های 
نــدارد،  وجــود  ابهام  بــدون  ــژادی  ن و  قومی 
بلکه توسط مردم ساخته شده و تحت  تأثیر 
زمینه های تاریخی و روابط قدرت قرار دارند. 
تحکیم برده داری در مستعمره های اروپایی ها 
موجب ایجاد درکی از مفهوم نژاد شد، که به 
ایجاد هویت های نژادی برای برده های آفریقایی 
و اروپایی ها انجامید؛ برده های آفریقایی »سیاه« 
و  )اُمی  »سفید«  اروپایی ها  و  شدند  نامیده 
وینانت، 1986(. از آن جایي که سفیدها عموما 
خودشان را پیشرفته تر، متمدن تر و اخالقي تر از 
سیاه پوستان مستعمره نشین مي دانستند )میلز، 
1989(، در نتیجه این نحو بازنمایی از )نژاد( 
موجب  تاریخي  لحاظ  به  سیاه«،   – »سفید 
که  است،  شده  نــژادی  گفتمان  یک  ایجاد 
قدرت استعماری سفید پوستان را برتري داده و 
مشروعیت مي بخشد. به مرور زمان، این ایده ها 
به گونه ای پیچیده و به شکل یک ایدئولوژی 
کامال آگاهانه درباره رنگ پوست، توانایی هاي 

ذهني و مهارت هاي فیزیکي به عرف تبدیل 
شدند، که سیاه  پوستان را با زور بازو و سفید  
پوستان را با هوش مرتبط می ساخت )دیویس، 
در  معاصر  جامعه شناسان  اگرچه   .)1990
مسئله دار  و شأن  علمي  بي اعتباري  خصوص 
زیست شناختي نژاد توافق دارند )میلز، 1989(، 
ناشی  زیست شناختي  دیدگاه هاي  این  ولي 
پوستان  سیاه   بین  »طبیعي«  تفاوت هاي  از 
قرن  مطالعات  در  همچنان  سفید  پوستان  و 
بیست و یکم دیده مي شود. برای مثال، انتین 
)2000(، از بازنمایی ورزشکاران سیاه پوست 
در ورزش هایی خاص را به عنوان شاهدی بر 
این که سیاه پوستان به طور طبیعی و ذاتی 
از  مناسب تر  ورزشی  عملکرد  و  ورزش  برای 
است.  کرده  استفاده  هستند،  پوستان  سفید 
به همین شکل، اگرچه هابِرمان )1997( باور 
عمومی به برتري جسمي سیاهان را با عناوین 
فولکلور نژادي و افسانه هاي نژادي مي نامد، اما 
وي نیز استدالل مي کند که امید است علوم 
غربي سرانجام بتواند اسرار روان شناختي بدن 
سیاهان را کشف و تشریح کند. سنت لوئیس 
)2004( به این مقوله با عنوان چرخش علمي 
وسیله  به  که  مي کند،  اشاره  نژاد  سوي  به 
مشخص  و  توصیف  آکادمیک،  پرسش هاي 
بحث های  که  مي کند  استدالل  وي  مي شود. 
فرضیه هاي  ارتقای  به  چنیني  این  آکادمیک 
عرف به سطحي از دانش علمی کمک مي کند. 
مک دونالد  و   )1990( دیویس  گفته  به 
)2005(، این استفاده غالب از نژاد و قومیت به 
عنوان طبقه بندي هاي سیاه – سفید هنجار و 
ثابت که ذاتا و به طور فطری از یکدیگر متفاوت 
شده  عرفی  گفتمان  تــداوم  سبب  هستند، 
مهارت  و  پوست، ظرفیت ذهني  رنگ  درباره 
طبقه بندي  ترتیب،  بدین  مي شود.  جسمي 
سنتي سیاه – سفید که هنوز در تحلیل هاي 
محتواي کالمي رسانه هاي ورزشي بسیار غالب 
ایدئولوژیکي  لحاظ  از  الف(،  )پیوست  است 
خنثي نیست، بلکه به لحاظ اجتماعي در یک 
شده  ساخته  پوستان  سفید  برتر  ایدئولوژي 
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که سفید پوستان را به سیاه  پوستان برتري 
که  مي کند  استدالل   ،)1995( هال  مي دهد. 
چنین پذیرشي از طبقه بندي سیاه – سفید 
در  که  دارد  قومیتي  و  نژاد  از  غفلت  بر  دال 
بحث ها وجود دارد، و همچنین داللت بر نبود 
عرف  دنیاي  در  استدالل  قدرت  و  ایدئولوژي 
بنابر  مفروض است؛ هنگامي که پژوهشگران 
عادت از پیش تعین شده، نژاد یا قومیت را به 
صورت متغیرهاي ثابت سیاه – سفید تعریف 
مي کنند، به همین صورت نیز شکلي از دانش 

نژادپرست را بازتولید مي کنند و مي پذیرند. 
و  نژاد  معاصر،  دانشوران  آثار  اغلب  اگرچه 
قومیت را به عنوان سازه هاي اجتماعي تصدیق 
و بازشناسی می کنند، اما این امر نظام سلسله 
طبقه بندي هاي  با  مرتبط  اجتماعي  مراتب 
نژادي و قومي را بر هم نمي زند. دایر )1997(، 
و  نژاد  تعریف  در  قیاسی  که سلطه  مي گوید 
قومیت سبب مي شود تا سفید پوستان گروه 
ممتازي باشند، که بتوانند نژاد یا قومیت خود را 
به عنوان هنجار، و در همان حال سیاه  پوستان 
را به عنوان »سایر«، »ثانوي« و منشأ مشکل 

بازنمایی کنند. 
)از(  قیاسي  استفاده  دیگر  مسئله دار  جنبه 
طبقه بندي سیاه – سفید در تحلیل محتوای 
طبقه ای آن است که تمایزهاي قومي در درون 
محو  را  سفیدها  و  سیاهان  طبقه بندي هاي 
مردم  از  دامنه گسترده اي  واقع  به  و  مي کند 
مي توان  نه  را  آن ها  که  مي کند،  مستثني  را 
سفید و نه سیاه در نظر گرفت، که از آن جمله 
مي توان به آسیایي ها، بومیان آمریکا، التین - 
)دایر،  کرد  اشاره  یهودي ها  و  اسپانیایي ها 
1997(. یک چنین دسته بندي، طبقه بندي هاي 
نژادي/ قومي را به عنوان واقعیت هاي دوقطبي، 
ثابت و غیر مبهم مي پذیرد و ضرورت مي بخشد 
)آندرو، 1996؛ دیویس، 1990(. با این حال، 
و  نژاد  از  آمریکایي  بنیان  عملیاتي سازي  این 
همچنان  کاستي هایش–  علي رغم   – قومیت 
در تحلیل هاي محتواي رسانه هاي ورزشي در 
در  پژوهشگران  دارد.  ادامه  دیگر  کشورهاي 

زمینه و بافت اروپاي غربي نظیر هلند )که در 
اقلیت هاي  بر  عمومي  استدالل  و  بحث  آنجا 
قومي یا فرهنگي متمرکز است و نه بر دوگانه 
نژادي سیاه – سفید( نیز از مفهوم سازي نژادي 
استفاده  – سفید  تعریف شده سیاه  از پیش 
کرده اند، که مي تواند تمایزهاي قومي را مبهم 

و محو کند. 
آیا روش تحلیل محتواي قیاسی هنوز باید 

استفاده شود؟
است  استوار  فرض  این  بر  فرهنگي  مطالعات 
نیستند،  ثابت  و  باثبات  قومیت  و  نژاد  که 
و  معاني  با  ناهمگن  و  موقتي  سازه هاي  بلکه 
طبقه بندي هاي مشخص –به لحاظ زمینه اي و 
بافتي– هستند. این امر اشاره بر آن دارد که 
روش تحلیل محتواي قیاسی –که مشخصه آن 
دسته بندي داده هاي زیاد در طبقه بندي هاي 
ثابت است– به ندرت باید مورد استفاده قرار 
از یک  انتقادي  متني  تحلیل  بگیرد. چندین 
موضع ره گشا و ضد ماهیت گرا نسبت به نژاد 
و قومیت استفاده مي کنند که به وراي دوگانه 
سیاه و سفید می روند )آندرو، 1996؛ جکسون، 
1998؛ اسپنسر، 2004؛ لئونارد، 2004(. این 
پیرامون  رسانه ها  بازنمایي هاي  نویسندگان 
مشاهیر ورزشي را مورد تجزیه قرار دادند، که 
نشان مي دهد معاني و طبقه بندي هاي نژادي و 
قومي چگونه داللت  کننده  هایي شناور هستند و 
جهان شمول و ثابت نیستند، بلکه به همگرایي 
عوامل زماني و موقعیتي و همچنین به نقطه  
نظرهاي متنوع قومي بستگي دارد که بر اساس 
آن ها ساخته شده اند )جیمسون، 1998(. این 
مطالعات بر روي بازنمایي  رسانه ها از تک تک 
نمادهاي ورزشي و گفتمان های پیرامون آن ها 
متمرکز بودند. اما، آن ها بازنمایي  ورزشکاران با 
ریشه های گوناگون نژادي/ قومي را در پوشش 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  ورزش  رسانه ای 
نمي دهند و این برخالف روشی است که توسط 
نکته  و  شده  انجام  قیاسی  محتواي  تحلیل  

تمرکز این مقاله است. 
با  مي توانند  آکادمیک  و  عوام  گفتمان های 
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هم تفاوت داشته باشند. بومان )1999( –که 
یک انسان شناس است– استدالل کرده است 
قومیت  و  نژاد  درباره  ماهیت گرا  ایده های  که 
است هنوز هم  رد شده  دانشوران  توسط  که 
مي تواند در گفتمان عوام بسیار متقاعدکننده 
در  قومیت  و  نژاد  از  قیاسی  تعاریف  باشد. 
رسانه ها  و  سیاسي  ادبیات  روزمره،  محاورات 
)ورزشي( بسیار موردپسند هستند، و توسط 
استفاده  قومي مورد  نژادي/  اقلیت  و  اکثریت 
عوام  گرا  شیوه  این  اگرچه  مي گیرند.  قرار 
نگرشي از نژاد و قومیت را دربردارد که کم و 
بیش سایرین و خود را در طبقه بندي هاي به 
ظاهر ثابت نژادي/ قومي ذات پنداري مي کند، 
نادیده  امر نمي تواند توسط دانشوران  این  اما 
گرفته شود، چرا که واقعیاتي را شکل مي دهد 
که ما نیاز به درک آن داریم )بومان، 1990: 
90(. به همین دلیل مي گوییم که دانشوران 
نباید شیوه و رویکرد عوام گرا نسبت به نژاد و 
قومیت را به عنوان نادرست، و دیدگاه »ره گشا 
و سازنده« را که در باال بدان اشاره شد را به 
دو  این  باید  بلکه  کنند،  تلقي  عنون صحیح 
دیدگاه را با یکدیگر جمع کنند. این امر نیازمند 
توجه به تعاریف ماهیت گرا، عوام گرا و قیاسی 
درباره نژاد و قومیت و نیز توجه به ساختارهاي 
با  که  است  ساختاري  نابرابری های  و  قدرت 
چگونه ساخته شدن این طبقه بندي هاي نژادي 
و قومي مرتبط هستند و در طول زمان و مکان 
)کارینگتون،  کرده اند  تغییر  و  شده  وامانده 

1998؛ مک گوایر، 1991(.
شناخت  نظریه  حوزه  در  دانشور  چندین 
مي کنند.  حمایت  استدالل  این  از  اجتماعي 
رده بندي هاي  اجتماعي  شناخت  نظریه 
به  را  قومیت  و  نژاد  براي  عوام  اجتماعي 
مي دهد  نسبت  ذهني  دسته بندي  شیوه هاي 
که توسط بسیاري از مردم براي درک جهان 
1999؛  )بومان،  مي گیرد  قرار  مورداستفاده 
معتقدند  بروبیکر  و  بومان   .)2004 بروبیکر، 
که اگرچه دانشوران باید از گروه گرایي تحلیلي 
و  نژادي  گروه هاي  تلقي  به  گرایش  –یعني 

قومي به عنوان موجودیت هاي از پیش تعریف 
شده– بپرهیزند، اما باید اهمیت طبقه بندي ها 
را در جریان گفتگوی روزمره، تجزیه و تحلیل 
سیاست و پخش رسانه اي و حتي در برخی 
نوشته هاي آکادمیک درباره نژاد و قومیت، مد 
نظر قرار دهند. آن ها ادعا مي کنند که افراد از 
براي طبقه بندي  این دسته بندي هاي عوامانه 
خود و سایرین استفاده مي کنند تا مرزهایي را 
بین خودشان به وجود آورند. به عبارت دیگر، 
در  قومي  و  نژادي  دسته بندي  که  حالي  در 
جامعه پیش پا افتاده و مبتذل می نماید، اما این 
امر ریشه در فرایندهاي شناختي دارد و حتي 
نهادهایي نظیر دولت به طور مرتب دیگران را 
به عنوان اعضاي یک گروه به خصوص نژادي یا 
قومي طبقه بندي مي کند )بروبیکر و همکاران، 
2004(. فرایند اصلي این طبقه بندی عرف و 
که  تعبیری  ابداعي/  کنش  یک  است:  عادت 
توسط ذهن انسان ها شکل گرفته است )بومان، 
شکل  گونه  بدین  که  گروه هایي   .)1999
طبقه بندي  فرایندهاي  از  مستقل  گرفته اند 
ماهیت های  آن ها  نیستند؛  دسته بندي  و 
شده  ساخته  و  استداللي  معرفت شناختي، 
هستي شناختي  ماهیت های  نه  و  هستند 
)بروبیکر و همکاران، 2004(. به ویژه، این بدان 
معني است که طبقه بندي هاي اجتماعي نژاد 
و قومیت و فرایندهایي که آن ها از طریقشان 
تولید/ بازتولید شده اند هنوز هم باید به لحاظ 
مدعي  ما  بگیرند.  قرار  توجه  مورد  آکادمیک 
هستیم که تعریف این سازه ها نباید بر تحقیقات 
پیشین استوار باشد، بلکه باید منعکس کننده 
واقع  آن  در  تحقیق  که  باشد  بافتي  و  زمینه 
مي شود. بنابراین پرسش این است که چنین 
طبقه بندي هاي  از  مي تواند  چگونه  تحقیقي 
استفاده  پیشین  پژوهش هاي  در  شده  ایجاد 

کند.
تحلیلي  چارچوب  یك  براي  پیشنهادي 

جایگزین
تحلیلي  چارچوب  یک  مقاله  این  ادامه  در 
احتمالي  گرایش هاي  مطالعه  براي  جایگزین 
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آر  جي  مي دهیم.  پیشنهاد  قومي  و  نژادي 
که  مي کند  استدالل   ،)2004( وودوارد 
ایدئولوژي هاي نژادي در جوامع معاصر غربي 
سعی دارد مردم را در طبقه بندي هاي نژادي 
قرار دهد. گزارشگران ورزشي نیز از این مقوله 
مستثني نیستند. آن ها ورزشکاران را اغلب به 
در  گزارش هایشان،  خالل  در  ناخودآگاه  طور 
طبقه بندي هاي نژادي یا قومي قرار مي دهند. 
بنابراین، ما توصیه مي کنیم که دانشوران به 
تعریف  پیش  از  دوگانه  از یک  استفاده  جای 
شده سیاه – سفید، تحقیقاتشان را با تمرکز 
بر خود گزارش آغاز کنند. گزارشگران ورزشي 
نه تنها مي توانند طبقه بندي ها و سلسله مراتب 
نژادي و قومي موجود را بسازند و تأیید نمایند، 
چالش  به  را  آن ها  مي توانند  همچنین  بلکه 
بکشند. فرض ما بر این است که گزارشگران به 
طرق مختلف بین ورزشکاران فرق مي گذارند. 
براي مثال، ممکن است برخی از ورزشکاران به 
لحاظ جسمي، فني و چابک و برخی دیگر به 
عنوان رهبران مادرزاد یا منضبط بازنمایي شوند 
)مک کارتی و همکاران، 2003(. با وجود آن 
که گزارشگران به ندرت احتمال دارد که پس 
زمینه نژادي یا قومیتي ورزشکاران را آشکارا 
ذکر کنند )جیمسون، 1998؛ سابو، 1996(، 
به  ویژگي هاي  بر  آن ها  است  ممکن  ولي 
خصوصي تأکید کنند که اغلب )به طور ضمني( 
با پس زمینه نژادي یا قومیتي ورزشکاراني که 
بدین  باشد.  مرتبط  کنند،  می  توصیفشان 
نژاد  درباره  شده  پذیرفته  فرضیه های  طریق، 
و قومیت در البه الی گزارش ورزشي پنهان و 
نهاده شده است )هاردین و همکاران، 2004(. 
به عالوه، این فرضیات اغلب مي توانند سبب 
به وجود آمدن و تقویت مرزهای نژادي/ قومي 
شوند )کارینگتون، 2001؛ دایر، 1997(. این 
امر دال بر آن است که طبقه بندي هاي نژادي 
و قومي مورد استفاده در تحلیل محتوا باید بر 
اساس گفته های گزارشگران عملیاتي شود و نه 

آن که به طور قیاسي ایجاد شوند. 
بر  قومیت  و  نژاد  سازی  عملیاتي  از  اگرچه 

مي کنیم،  حمایت  )ورزشی(،  گزارش  مبنای 
ولي تصدیق مي کنیم که بین خود گزارش به 
عنوان نقطه شروع براي کاوش طبقه بندي هاي 
از یک سو، و بررسي  نژادي و قومي مربوطه 
از سوي  باالي گزارش ها  سیستماتیک حجم  
دیگر، تنش زیادي وجود دارد. به فرض دیگر، 
نژادي/  فرضیه های  استنتاج  براي  محققان 
ورزشی،  گزارش های  باالي  حجم  از  قومیتي 
بنابراین، توصیه  با چالش رو  به  رو مي شوند. 
به  تحقیقاتشان  در  پژوهشگران  که  مي کنیم 
منظور طبقه بندي هاي نژادي/ قومیتي که بر 
مبنای گفتمان رسانه هاي ورزشي است، باید 
از بافت اجتماعی که این طبقه بندی ها از آن 
این  نهایت  در  باشند.  آگاه  می گیرند،  نشأت 
که، گزارش ورزشي در خأل رخ نمي دهد، بلکه 
گزارشگران از مقوله ها، مفاهیم و فرضیه های 
از پیش تعریف شده ای استفاده می کنند که 
تاریخي  و  فرهنگي  بافت  و  زمینه  از  بخشي 
نژادي/ قومیتي است که گزارشگران در برهه 
زماني به خصوصي در آن کار و زندگي کرده 

اند )لئونارد، 2004(.
رسانه هاي  در  اغلب  ورزشــي  گزارشگران 
نژادي/  گفتمان های  واسطه  به  پرطرفدار 
که  عمومي  داستان هاي  یا  رایج  بسیار  قومي 
به لحاظ زماني، موقعیتي و تاریخي مشخص 
)هال،  می زنند  حرف  هستند،  خصوص  به  و 
در  گفتمان ها  این   .)2004 وودوارد،  1995؛ 
وهله نخست، طبقه بندي هاي نژادي و قومي را 
به وجود مي آورد و کاري مي کند که طبیعي 
بازنمایي   عالوه،  به  برسند.  نظر  به  واقعي  و 
رسانه هاي ورزشي همچنین خود محل مهمي 
براي خلق طبقه بندي ها و مفاهیم نژادي/ قومي 
هستند )کارینگتون، 2001(. از آن جایي که 
رسانه هاي  در  که  ورزشي  گزارشگران  اکثر 
غالب )غربي( کار مي کنند، افراد مذکر سفید 
 پوست هستند )کالرینگبولد، 2004(. بنابراین، 
گفتمان ها و استدالل هایشان اغلب در جایگاه 
یک فرد مذکر سفید پوست قرار دارد. به طعنه 
سفید  ورزشي  گزارشگران  که  گفت  مي توان 
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پوست، اغلب میل به انکار مشارکت خود در 
ایجاد گفتمان پیرامون نژاد و قومیت را دارند 
به  میل  آن ها  عوض،  در   .)2004 )اسپنسر، 
استفاده از »فریب هاي صادقانه« دارند )فیگن 
از  تصویري  اغلب  آنان  یعني،  ورا، 1995(.  و 
بي طرف  افراد حرفه اي  عنوان  به  را  خودشان 
جایي  آن  از  کرده اند.  دروني  نژاد،  به  نسبت 
که فرضیات قیاسی نژادي و قومي که توسط 
گزارشگران ورزشي به کار گرفته می شود تحت 
 تأثیر روابط قدرت و برتري نژادی سفیدپوستان 
شناسایي  از  عبارت  چالش  بنابراین،  است، 
)جستجو براي( طبقه بندي هاي نژادي و قومي، 
در  و  روزمره  ورزشي  گزارش  خرد  سطح  در 
چارچوب بزرگ تر روابط قدرت در جامعه مورد 
دانشوران  اگر  دیگر،  عبارت  به  است.  مطالعه 
درصدد شناسایی این نکته هستند که چگونه 
و  نژادی  طبقه بندي هاي  ورزشي  گزارشگران 
قومی را به وجود مي آورند و تصدیق مي کنند، 
باید تعامل پیچیده بین بحث و استدالل هاي 
روابط قدرت در جامعه  و  نژادي/ قومي شده 
و شیوه هاي به خصوص گزارش ورزشي را به 

دقت مورد تحقیق قرار دهند. 
استفاده ممکن از تحلیل محتواي قیاسی

بینش هاي  از  استفاده  با  که  عقیده  داریم  ما 
روش شناختي، مي توان از این چارچوب تحلیلي 
براي داده هاي تجربي استفاده کرد )اشتراوس 
و کوربین، 1990(.  چنین روشي نیازمند یک 
فرایند کدگذاري باز براي کاوش و ایجاد تم هایي 
)مضمون ها( است که در متن تکرار مي شوند. 
برخالف تحلیل محتواي قیاسی، ما یک روش 
مرحله  مي دهیم.  پیشنهاد  را  مرحله اي  دو 
نخست نیازمند یک بازنمایی از توصیف گرهایي 
توصیف  براي  گزارشگران  که  است  )کلمات( 
ورزشکاران به کار می برند. در طول این فرایند 
می توان  را  زیادي  توصیف گرهاي  تحلیلي، 
کوربین،  و  )اشتراوس  کرد  کشف  گزارش  از 
1990(. این امر مغایر با تحلیل هاي محتواي 
قیاسی متعارف است، که در آن ها چندان بر 
کشف تم ها در گزارش تمرکز نمی شود، بلکه بر 

تصدیق و بررسي سوگیری هاي نژادي و قومي 
یافت شده در تحقیقات پیشین توجه می شود.

مرحله دوم در این روش بر چگونگي ارتباط 
در  ورزشکاران  نژادی  و  قومي  زمینه  با  تم ها 
یک  مثال،  براي  است.  مربوط  گزارش  متن 
تحلیل محتوا در زمینه و بافت اجتماعی هلند 
مي تواند شامل طبقه بندي هاي قومي عادي و 
عرفي  باشد که بخشي از گفتمان عام و رایج 
هلندي است. از آنجایي که این طبقه بندي ها 
به لحاظ زماني و موقعیتي ویژه هستند و تحت 
بنابراین،  هستند،  قدرت  دینامیک هاي   تأثیر 
زمینه اي  ویژگی های  به  نسبت  باید  محققان 
و بافتي  گزینه های طبقه بندی حساس باشند. 
طبقه بندي هاي اولیه ثابت نیستند و تا زماني 
جدیدی  نژادي  و  قومی  طبقه بندي هاي  که 
مرتبط و مناسب به نظر برسند، تغییر خواهند 
تحلیل هایي  چنین  زمینه مندي  بر  ما  کرد. 
که  دارد  آن  بر  اشاره  این  مي ورزیم.  تأکید 
وقتي دانشوران چنین تحلیل هایي را بر روي 
رسانه ها در جوامع معاصر غربي انجام مي دهند، 
همچنین باید نسبت به روند فعلي قومي شدن 
–  )2005( هرمس  باشند.  حساس  اسالم 

دانشور رسانه هاي هلندي– استدالل مي کند 
که در حال حاضر دین، تخیل عوام را بیش 
از نژاد یا قومیت تسخیر کرده است. بنابراین، 
به  دین  از  مي توانند  تلویزیوني  گزارشگران 
عنوان یک مفهوم ساختاری مهم براي تمایز 

قائل شدن بین بازیکنان استفاده کنند. 
باال  در  که  مرحله اي  دو  تحلیل  و  تجزیه  در 
اشاره شد، محقق، گزارش و همچنین زمینه 
و  ایجاد  جهت  در  را  مطالعه  مورد  بافت  و 
تعریف طبقه بندي هاي نژادی و قومی منعکس 
بر  حاصله،  طبقه بندي هاي  این  و  می کند 
طبقه بندي هاي از پیش تعریف شده تحمیل 
این زمینه مندي طبقه بندي هاي  نشده  است. 
نژادي و قومي خصوصیت موقعیتي و موقتي 
سازه هاي اجتماعي نژاد و قومیت را در جوامع 
منعکس  قومیتي  چند  نژادي/  چند  معاصر 
بین  رابطه  بر  تمرکز  این،  بر  مي نماید. عالوه 
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طبقه بندي هاي نژادي/ قومي به کار گرفته شده 
توسط گزارشگران و گفتمان های نژاد و قومیت 
در جامعه، مانع از آن مي شود که پژوهشگران از 
دوگانه سیاه – سفید استفاده کنند که ممکن 

است لزوما با داده ها مطابقت نداشته باشد.
از دیدگاه مطالعات  ما  به طور خالصه،  پس، 
فرهنگي و همچنین از شیوه شناخت اجتماعي 
استنتاج کردیم تا طبقه بندي هاي نژادي و قومي 
را در رسانه هاي ورزشي نقد کنیم و براي اجراي 
تحلیل محتواي کالمي قیاسی راه جایگزیني، 

پیشنهاد کنیم. ما به آن هایی که تحلیل محتوا 
اجرا مي کنند، تأکید مي کنیم تا در نحوه به 
کارگیری طبقه بندي ها تأمل کنند و نسبت به 
نشانه های زمینه اي و زمان مند نژاد و قومیت، 
کنند.  در جامعه دقت  قدرت  روابط خاص  و 
از آنجایي که تحقیقات پیشین، بین بازنمایي  
مخاطبان،  پذیرش هاي  و  ورزشي  رسانه هاي 
ارتباطی پیدا کرده اند، بنابراین ما مطالعه بیشتر 
طبقه بندی های  چگونه  که  این  خصوص  در 
فهم  با  ورزشــی  گــزارش  در  شده  استفاده 

طبقه بندي هاي نژاد/ 
قومیت مورد استفاده 

در بخش نتایج1

سازه به خصوص 
مورداستفاده          

)نژاد یا قومیت(
موضوع تحقیق

کشور 
محل 
تحقیق

نویسندگان

پوشش تلویزیوني بازي هاي فوتبال نژادسیاه و سفید
�Rainville and Mcآمریکاآمریکایي

Cormick (1977)

پوشش رسانه چاپي از بازیکنان خط حمله نژادسیاه و سفید
 Murrell and Curtisآمریکادر بازي هاي فوتبال آمریکایي

(1994)

سیاه، سفید، آسیایي، 
پوشش تلویزیوني هفت رخداد ورزشي نژاد و قومیتالتین- اسپانیایي

Sabo et al. (1996)آمریکابین المللي

پوشش تلویزیوني بازي هاي داخلي فوتبال نژادسیاه و سفید
 McCarthy andبریتانیاانگلستان )6 - 1995(

Jones (1997)

پوشش تلویزیوني بازي هاي بسکتبال نژادسیاه و سفید
       Eastman andآمریکادانشگاهي

USA Billings (2001)

پوشش تلویزیوني بازي هاي المپیک قومیتسیاه و سفید
 Billings and       USAآمریکاتابستانه

Eastman (2002)

پوشش تلویزیوني چهار تورنمنت فینال نژادسیاه و سفید
 .Denham et alآمریکابسکتبال دانشگاهي

(2002)

پوشش تلویزیوني بازي هاي داخلي فوتبال نژادسیاه و سفید
 McCarthy andبریتانیاانگلستان )8 - 1997(

Jones (2003)

پوشش تلویزیوني بازي هاي فوتبال قومیتسیاه و سفید
Billings (2004)آمریکاآمریکایي

سیاه/ آفریقایي آمریکایي 
نژادتبار و سفید

پوشش تلویزیوني دو فینالیست NBA، چهار 
تیم فینال مردان و هشت تیم ناحیه 1 در 

بسکتبال
Bruce (2004)2آمریکا 

آفریقایي آمریکایي تبار 
پوشش رسانه چاپي از فصل 2002 لیگ نژادو سفید

Niven (2005)آمریکا ملي فوتبال آمریکایي

آفریقایي آمریکایي تبار 
پوشش رسانه اي بازي هاي فوتبال آمریکایي نژادو سفید

�Rada and Wulfeآمریکاو بسکتبال بین دانشگاهي
meyer (2005)

آفریقایي آمریکایي تبار 
پوشش رسانه چاپي از بازیکنان خط حمله نژادو سفید

 Byrd and Utslerآمریکادر بازي هاي فوتبال آمریکایي
USA (2007)

پیوست الف
 جدول 1. طبقه بندي هاي نژادي و قومي در تحلیل هاي محتواي کالمي جزمي
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مخاطبان رسانه های ورزشی از نژاد و قومیت 
چنین  می کنیم.  پیشنهاد  را  دارد  همخوانی 
مطالعاتی نشان می دهد که چگونه رسانه هاي 
و  نژاد  درباره  اجتماعي  گفتمان های  ورزشي، 

قومیت را انعکاس و تغییر مي دهند. 

*این مقاله ترجمه ای است از: 
Race, ethnicity, and content analy-
sis of the sports media: a critical 
reflection, Jacco Van Sterkenburg, 
Annelies Knoppers and Sonja De 
Leeuw(2011). Published by: http://
www.sagepublications.com
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