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Mở đề
Một cuộc phỏng vấn có thể làm nên hoặc phá hỏng một bài báo. Thực hiện
phỏng vấn là một vấn đề đặc biệt khó khăn đối với phóng viên khoa học, vì họ
phải dựa vào các nhà nghiên cứu chuyên sâu – những người quen với giảng dạy
sinh viên và viết cho các học giả khác, hơn là giao tiếp với công chúng.
Đừng xem nhẹ yếu tố sợ hãi: nhiều nhà khoa học không được đào tạo về truyền
thông, lo rằng danh tiếng họ sẽ bị ảnh hưởng bởi tin bài trên báo và cảm thấy trả
lời phỏng vấn là việc rất đáng sợ.

Khi phỏng vấn, đừng bao
giờ quên mục tiêu cuối
cùng là hấp dẫn và lôi
cuốn độc/khán/thính giả.

Sự chuẩn bị là quan trọng, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể chuẩn bị.
Làm thế nào để đặt câu hỏi khi bạn không biết gì về đề tài đó? Làm thế nào để
thuyết phục một nhà khoa học bận rộn dành thời gian để trò chuyện? Làm thế
nào để một người hoàn toàn xa lạ nói chuyện với bạn như một người bạn lâu
năm? Điều gì sẽ xảy ra nếu những ghi chép của bạn không phản ánh chính xác
cuộc phỏng vấn? Đây là những vấn đề hữu ích cần xem xét.
Bài này sẽ dẫn dắt bạn qua các vấn đề trên. Kết thúc bài, bạn sẽ hiểu biết tốt hơn
về cách thuyết phục các nhà khoa học sắp xếp cho bạn một cuộc phỏng vấn,
những điều cần nhớ khi thực hiện phỏng vấn cho báo hình hay báo viết, và
những điều cần hỏi khi thời hạn giao bài quá gấp.
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3.2 Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn
Không phải nhà khoa học
nào cũng phù hợp cho
các phỏng vấn “tiền
trạm”. Đôi lúc, bạn có thể
không muốn làm phỏng
vấn tiền trạm với các nhà
khoa học cao cấp vì họ
quá bận rộn.

“Phỏng vấn tiền trạm” (pre-interview) là một cuộc phỏng vấn nhanh không được
trích dẫn (off-the-record), trong đó bạn có thể ghi chép nhưng không được chính
thức sử dụng ý kiến hay nhận xét nào của người được phỏng vấn. Nó giúp bạn
hiểu hơn bối cảnh đề tài bạn đang định thực hiện, cũng như nhân vật sắp được
phỏng vấn.
Phóng viên báo viết không bao giờ thực hiện phỏng vấn tiền trạm. Nhưng
phóng viên truyền hình và phát thanh thường sử dụng một phỏng vấn như thế
để kiểm tra xem nhà khoa học đó có phù hợp với phương tiện nghe/nhìn không.
Các nghiên cứu sinh thạc sĩ hoặc tiến sĩ có thể sẽ là nguồn thông tin tốt. Bạn có
thể tìm được họ qua văn phòng các cơ sở nghiên cứu. Nếu ai đó trong số họ có
khả năng ăn nói đặc biệt lưu loát, bạn có thể xem xét mời tham gia phỏng vấn
chính thức. Sinh viên trẻ đôi khi lên hình tốt hơn các sinh viên lớn tuổi. Đồng
thời, bạn cần tìm cách khéo léo để giải thích cho các nhà khoa học cấp cao tại
sao bạn không lựa chọn họ, vì họ thường có quyền để ngăn cản, không cho bạn
tiếp cận các đồng nghiệp cấp dưới. Một “chiêu” tốt là nhấn mạnh rằng bạn biết
họ rất bận, hoặc rằng việc tìm nhiều quan điểm đa dạng là rất quan trọng cho
tác phẩm báo chí cuối cùng.
Việc xin hình ảnh hiện nay rất dễ dàng. Một hình ảnh đẹp hoặc bức họa chất
lượng có thể hỗ trợ rất nhiều để bạn nắm bắt vấn đề cũng như minh họa cho câu
chuyện cuối cùng. Và đôi khi, việc yêu cầu ảnh sẽ giúp người được phỏng vấn
hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa truyền thông chuyên ngành và truyền thông đại
chúng. Nhớ kiểm tra kĩ rằng bạn không vi phạm bản quyền và đảm bảo rằng tên
tác giả ảnh, nhà quay phim hay họa sĩ liên quan được ghi nhận rõ ràng trong tác
phẩm cuối của bạn.
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3.3 Thuyết phục nhà khoa học tiếp chuyện bạn
Được báo chí đưa tin bài là điều mà hầu như nhà khoa học nào cũng muốn. Với
nhà khoa học, làm việc với báo chí là cuộc trao đổi cùng có lợi. Báo chí đưa các cơ
quan và chuyên gia nghiên cứu, các vấn đề khoa học đến công chúng. Báo chí
góp phần kết nối họ tới hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu người, bao
gồm những người đóng thuế nuôi khoa học, cũng như các thế hệ khoa bảng
tương lai. Đổi lại, giới khoa học cung cấp cho chúng ta thông tin, bỏ thời gian và
công sức để các thông tin đó tiếp cận được độc giả.
Các nhà tài trợ, trường đại học và các bộ khoa học thích thấy nghiên cứu của họ
được đăng tải. Quy chế tài trợ nghiên cứu ở nhiều nước xem việc phỏng vấn trên
báo đài là một phần quan trọng trong việc phổ biến và kết nối khoa học với bên
ngoài. Do đó, các nhà khoa học có thể đưa vào hồ sơ xin tài trợ những lần mình
đã xuất hiện trên truyền thông.
Đôi lúc, sẽ có người yêu cầu bạn kèm tên nhà tài trợ vào tin bài. Và bạn có thể
phải trả lời “không”. Đừng hứa khi bạn không thể giữ lời hứa.
Người phỏng vấn thường lo rằng họ không được trích dẫn chính xác. Vì thế, hãy
hứa với họ là bạn sẽ cho họ đọc lại các phần liên quan đến họ trong bản thảo
kịch bản hay bài viết, để đảm bảo tính chính xác. Đừng đưa bài cho chính trị gia
đọc lại, kể cả các bộ trưởng khoa học, các tùy viên báo chí hay người phát ngôn
của họ.

Phải cẩn trọng đề phòng
những người muốn tìm
cách thay đổi điều bạn đã
viết. Thông lệ trong báo
chí là người được phỏng
vấn chỉ được có ý kiến về
các sai sót về dữ kiện. Và
họ phải phản hồi lại cho
bạn trước hạn nộp bài.
Nếu họ chậm thì bạn vẫn
phải nộp bài
đúng hạn.

Hãy nhớ rằng công chúng, trong tư cách người đóng thuế, tài trợ rất nhiều cho
hoạt động khoa học. Vì thế, họ cần biết đầu tư của mình vào đó có kết quả thế
nào. Ở những nơi mà hệ thống tài trợ công cho nghiên cứu có tính minh bạch
cao, các nhà khoa học có nghĩa vụ phải thông báo với công chúng họ làm gì và
làm được gì với số tiền mà họ được tài trợ.
Với các đề tài còn đang gây tranh cãi, bạn hãy nói rõ với người bạn muốn phỏng
vấn là bạn đang viết về nội dung này và, dù họ thích hay không, bạn cũng sẽ rất
vui được nghe họ nêu quan điểm về nó. Rất ít người từ chối việc này. Và nếu họ
từ chối, hãy đến thẳng chỗ họ mà không báo trước!
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VÍ DỤ 1
Trong chương trình Khoa
học Ngày thứ sáu
(Science Friday) trên Đài
phát thanh công ích quốc
gia Hoa Kỳ (NPR), người
chủ trì Ira Flatow phỏng
vấn một trong những tác
giả trong báo cáo của Ủy
ban liên chính phủ về
biến đổi khi hậu. Trong
khoảng bảy phút phỏng
vấn, bạn sẽ nghe Flatow
nói những câu như: “Có
một số nhà phê bình nói
rằng nghiên cứu của các
vị chưa đủ độ sâu và các
vị thực sự đang hơi dễ dãi
với vấn đề trong các kết
luận”. Làm như vậy là ông
đang từ góc nhìn những
tổ chức khác để nêu ra
quan ngại và tạo điều
kiện cho nhân vật trình
bày quan điểm.
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3.4 Lựa chọn kiểu phỏng vấn
Có nhiều kiểu phỏng vấn khác nhau, yêu cầu những câu hỏi và cách hỏi khác
nhau, tùy theo mục đích:
Phỏng vấn để xây dựng chân dung/tính cách nhân vật: Bạn cần những câu
hỏi mang tính chất cá nhân, đời thường về cả con người, chứ không phải chỉ tập
trung khía cạnh khoa học. Bạn có thể tiếp cận đồng nghiệp, bạn bè và gia đình
nhân vật để hỏi thêm.
Phỏng vấn về công trình nghiên cứu: Kiểu phỏng vấn này tập trung vào kết
quả, độ chính xác, quá trình nghiên cứu và những ứng dụng liên quan đến một
nghiên cứu nào đó.
Phỏng vấn để thu thập nội dung cho bản tin: Đây là phỏng vấn ngắn với một
nhóm người thuộc nhiều thành phần, bao gồm các nhà khoa học, nhà hoạch
định chính sásh, nhà giáo dục và các đối tượng khác, để xây dựng được một cái
nhìn tổng quát và quan điểm đa dạng hơn.
Bạn cần phải định rõ trong đầu tờ báo/nhà đài mà bạn đang phục vụ muốn kiểu
phỏng vấn nào. Chẳng hạn, trang SciDev.Net sẽ không yêu cầu bạn làm chân
dung cá nhân.
Một kỹ năng phỏng vấn tốt là phỏng vấn đối lập: nó sẽ tăng gia vị cho cuộc
phỏng vấn. Phỏng vấn đối lập còn được biết đến như phỏng vấn từ “góc nhìn
quỷ sứ”. Hãy chọn một điểm nhìn phê phán. Nhập vai một độc/khán/thính giả
hay cãi nhất, để tranh luận, vì nó tạo cơ hội cho nhà khoa học có thể trả lời một
cách thuyết phục. Hoặc đưa ra các lý lẽ mà các tổ chức khác đã dùng để tranh
luận. Ví dụ: “Một số nhà vận động môi trường phản đối biến đổi gien vì…”

Câu hỏi được đặt ra như
trên đã đủ mạnh chưa?
Nếu là bạn, bạn sẽ hỏi thế
nào?
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3.5 Đối đầu hay mềm mỏng?
Trước khi đến buổi phỏng vấn, nhà báo nên cân nhắc khoảng cách tình cảm giữa
mình và đối tượng được phỏng vấn. Một cuộc phỏng vấn không phải là nơi để
bạn mở rộng các quan hệ bạn bè. Có một số tình huống mà bạn sẽ cần rất dè
chừng đối tượng và đòi hỏi một phong thái phỏng vấn thật sự cương quyết:

▪

Một vụ bê bối: Bộ Khoa học không sử dụng hết quỹ? Kết quả nghiên
cứu bị làm sai lệch? Nhà khoa học không tiết lộ lợi ích thương mại của
mình đằng sau một công trình? Trong những trường hợp như thế,
bạn cần phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu. Tốt hơn hết là phỏng
vấn những người đưa ra cáo buộc, trước khi đối đầu với những người
phải chịu trách nhiệm giải trình. Ghi âm lại mọi thứ. Tiếp tục ghi âm
ngay cả khi bạn đang bắt tay và nói lời tạm biệt. Đấy có thể là lúc
người ta vô tình tiết lộ những thông tin quan trọng nhất hoặc những
suy nghĩ sâu xa nhất trong họ.

▪

Một buổi họp thông báo từ công ty, chính phủ hoặc tổ chức khoa
học: Đây không phải là một cuộc phỏng vấn và cần phải được xác
định là cùng bản chất như thông cáo báo chí, hay một tuyên bố được
chuẩn bị sẵn. Nhiều cái gọi là “phỏng vấn khoa học” trên báo chí thực
chất chỉ là chiêu quảng bá miễn phí mà các doanh nghiệp thực hiện
cho các sản phẩm thương mại. Bạn có tìm được một nhà nghiên cứu
độc lập và uy tín, có thể giúp bạn phân tích trước các tuyên bố được
đưa ra? Nếu vậy, bạn nên sử dụng những thông tin đó để thách thức
những tuyên bố liên quan khi chính thức gặp mặt.
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VÍ DỤ:
Hãy xem cuộc tranh luận trong
chương trình Newsnight phát trên
BBC 1, được phát tán lại trên
YouTube:
http://tinyurl.com/av4doa.
Nhà văn-nhà báo kiêm nhà hoạt
động xã hội George Monbiot đối
mặt với một nhà báo chuyên phủ
nhận các tuyên bố về hiện tượng
trái đất nóng lên (global warming)
– một vấn đề mà đại đa số các nhà
khoa học trên thế giới đều thừa
nhận. Monbiot đưa ra các chứng
cứ xác đáng rằng tất cả cái gọi là
nghiên cứu khoa học mà nhà báo
trên sử dụng thực ra đều được tài
trợ bởi các công ty do ngành công
nghiệp dầu mỏ dựng nên. (Dầu
mỏ là một ngành công nghiệp có
lợi ích thiết thân từ việc phủ nhận
hiện tượng trái đất nóng lên).
Cuộc đối đầu này hoàn toàn lịch
sự. Và hữu ích. Nếu bạn nghe
tiếng Anh tốt, hãy xem George
Monbiot đã làm điều
đó như thế nào.
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3.6 Sử dụng công nghệ trong các cuộc phỏng vấn
Và nếu phỏng vấn qua
điện thoại, nói rõ với
người được phỏng vấn
rằng bạn sẽ ghi âm lại nội
dung. Ở một số nước, luật
pháp bắt buộc phải làm
việc này. Cho nên hãy
kiểm tra lại các quy định
liên quan ở Việt
Nam.

Nếu bạn không thể đi xa, hãy sử dụng công nghệ để mang cả thế giới trong về
trên đầu ngón tay. Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm cũng như các mạng xã
hội như Facebook để tìm ra các nhà khoa học quốc tế. Và hơn thế, bạn có thể

▪
▪
▪
▪
▪

Tham gia các cuộc họp báo qua Internet.
Yêu cầu các tổ chức lớn như Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thoại
trực tuyến khi bạn nhận được thông cáo báo chí từ họ.
Phỏng vấn qua email – cách này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn
đang làm việc ở các múi giờ khác nhau, nhưng nó không cho phép
bạn tương tác trực tiếp với nhân vật và hỏi tới khi cần.
Tải về các phần mềm miễn phí như Skype để gọi điện quốc tế miễn
phí (www.skype.com).
Phỏng vấn qua tin nhắn tức thì (instant messagaging) trên các phần
mềm như Skype hay Yahoo! Messenger cũng là một cách khác. Cách
này tiện lợi ngay cả khi bạn không thể sử dụng micrô và bạn cũng có
thể lưu lại cuộc hội thoại dưới dạng văn bản.

Những công nghệ này sẽ mang cả cộng đồng khoa học toàn cầu đến cuộc
phỏng vấn ngay tại bàn làm việc của bạn. Nhưng chúng có một nhược điểm:
không có sự trao đổi “ngôn ngữ cơ thể” (body language). Phỏng vấn kiểu này –
trừ khi bạn dùng Skype Video – được thực hiện mà không có bất cứ một giao
tiếp bằng mắt nào. Vì thế, bạn sẽ rất khó nắm bắt được các phản ứng, để biết liệu
đối tượng có đang né tránh một câu hỏi nào đó, đang nói quá lên, hay đang bị
một đồng nghiệp nào ở bên cạnh kiểm soát thông tin không. Vì vậy, tốt hơn hết
là chỉ sử dụng chúng cho các cuộc phỏng vấn tiền trạm, không nên phỏng vấn
chính thức – trừ khi điều kiện không cho phép gặp trực tiếp.
Một điều đáng làm là ghi và lưu lại tất cả mọi cuộc phỏng vấn trong một đĩa
mềm hay một máy ghi âm sử dụng kỹ thuật số hoặc băng từ, phòng cho lúc cần
dùng lại. Nhưng đừng quên mang theo giấy bút vì máy móc có thể trục trặc.
Dành thời gian trước khi phỏng vấn để kiểm tra lại lượng pin, đĩa lưu trữ, dây cáp
và những thứ khác có thể bị lỗi (ngay cả bút cũng có thể bị hết mực). Hãy chắc
chắn rằng bạn biết rõ cách vận hành các thiết bị.
Nhiều nguồn tin có thể muốn đưa thêm thông tin hay nhận xét đặc biệt mà bạn
có thể sử dụng làm bối cảnh nhưng không được trích dẫn (off the record). Vì vậy,
bạn nên đề nghị nhân vật rằng trong quá trình phỏng vấn, nếu có những lúc như
vậy thì họ hãy nói rõ để bạn biết. Điều quan trọng là hai bên cùng phải biết rõ
khi nào thì cuộc phỏng vấn trở lại bình thường và có thể trích dẫn. Và sau cuộc
phỏng vấn, phóng viên không nên để nhà khoa học quyết định phần nào được
hay không được trích dẫn (trừ những phần đã được đồng ý là không trích dẫn
trong lúc phỏng vấn).
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3.7 Mở đầu một cuộc phỏng vấn
Giải thích rõ là bạn sẽ dùng cuộc phỏng vấn này như thế nào – như một ý
kiến dài 20 giây trong một bản tin hai phút trên đài phát thanh? Hay như là bài
viết bốn đoạn hay bốn trang trong một tạp chí hoặc tờ báo?
Nhà khoa học có thể yêu cầu xem trước danh sách các câu hỏi để chuẩn bị. Gửi
trước ba đến năm câu hỏi có thể là một cách “phá băng” tốt, nhưng hãy nói trước
với họ là bạn sẽ đặt những câu hỏi khác nữa theo diễn tiến câu chuyện. Và đừng
để các nhà khoa học đọc câu trả lời chuẩn bị trước. Cũng nên giữ lại vài câu hỏi
mà bạn muốn được họ trả lời một cách tự nhiên hơn.
Địa điểm, địa điểm, địa điểm. Bạn sẽ phỏng vấn ở đâu? Nhất định là không
phải là trong một văn phòng buồn tẻ. Ngay cả với nhà báo viết, phỏng vấn tại
những địa điểm gắn với nội dung đề tài sẽ làm tăng màu sắc cho bài viết. Hãy sử
dụng phòng thí nghiệm nơi mà người ta thực hiện các nghiên cứu mà bạn đang
viết về. Hoặc trong nhà máy sản xuất một loại thuốc mới. Hoặc ngoài cánh đồng
đối với các nghiên cứu nông nghiệp. Hoặc trong bệnh viện.

Hãy nhớ: bạn là người
kiểm soát. Đừng giao micrô
cho ai cả. Giữ nó trong tay bạn.
Nếu nhân vật bắt đầu nói với
người cầm máy quay, dừng họ lại,
giải thích và làm lại. Nếu người
được phỏng vấn bắt đầu nói như
nói với các chuyên gia, tiếp tục
dừng họ lại. Nếu cần, chỉ cho họ
cách nói thế nào cho hợp với
công chúng phổ thông. Trách
nhiệm của bạn là với
khán giả.

Ở bất cứ nơi nào, hãy chuẩn bị một phong thái như khi bạn đi dự phỏng vấn
việc làm. Ăn mặc chỉn chu hơn là xuề xòa, bắt tay, giao tiếp bằng mắt, gọi họ
bằng danh xưng chính xác, ngồi thoải mái, tập trung chú ý và sau đó cảm ơn họ.
Sẵn sàng tư thế để phỏng vấn mọi đối tượng già, trẻ, nam, nữ, trong nước hay
ngoài nước. Hãy đối đãi với họ với phong thái chuyên nghiệp.
Đôi khi, bạn phải sắp xếp các cuộc phỏng vấn qua bộ phận quan hệ công
chúng (PR). Hãy nhớ, hiếm có bộ phận PR nào được thành lập để hỗ trợ cho báo
chí: việc chính của họ là làm sao để tổ chức mà họ phục vụ xuất hiện với hình
ảnh tươi đẹp trước công chúng. Đừng bao giờ đồng ý cho một chuyên viên PR
nào có mặt trong buổi phỏng vấn. Nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể từ chối
họ tham dự, thì hãy sắp xếp để họ ở một chỗ mà chỉ có bạn – không phải người
trả lời – có thể quan sát được họ.
Đừng ngần ngại đặt những câu hỏi có vẻ xuẩn ngốc! Không có những câu hỏi
xuẩn ngốc, chỉ có những câu trả lời xuẩn ngốc.
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3.8 Các cuộc phỏng vấn trực tiếp
Đừng bao giờ hỏi những
câu người ta chỉ trả lời có
hay không. Hãy đặt
những câu hỏi mở. Hỏi
kiểu có/không có thể làm
hỏng một cuộc phỏng
vấn trực tiếp (trừ một vài
tình huống đặc biệt, khi
bạn ở trong thế phải yêu
cầu người trả lời rõ
ràng/dứt khoát – chẳng
hạn khi họ đang tìm cách
lẩn tránh việc thừa nhận
hay phủ nhận về
một vấn đề nào
đó).

Trong phát thanh trực tiếp, câu đầu tiên bạn hỏi phải là câu thú vị nhất – nếu
không, thính giả sẽ tắt ngay. Câu hỏi đầu tiên không nên chung chung mà cần
có trọng điểm.
Nếu bạn có thể mời các nhà khoa học đến phòng thu tại đài thay vì qua điện
thoại, âm thanh sẽ được cải thiện rất nhiều. Nếu bạn thực hiện phát thanh trực
tiếp từ nơi nhà khoa học làm việc, hãy nói ngay trên sóng: “Tôi đang có mặt tại
nơi cừu Dolly được nhân bản vô tính, với những người đã thực hiện công trình
này…”
Đừng bao giờ cho rằng mọi khán/thính giả đều đang theo dõi toàn bộ cuộc
phỏng vấn. Hãy đưa càng nhiều chi tiết, vấn đề và thông tin bối cảnh càng tốt
vào các câu hỏi, để những người vừa mới mở máy truyền hình hoặc phát thanh
cũng có thể dễ dàng theo được cuộc trò chuyện.
Chuẩn bị cho phát thanh:

▪
▪
▪

Lưu ý với những người được phỏng vấn để họ không thở qua điện
thoại, tắt điện thoại di động và những thứ khác có thể gây tiếng ồn ở
chung quanh, và không nói đè lên nhau – họ sẽ không có cơ hội thứ
hai.
Lưu ý các vị khách mời rằng họ sẽ không có thời gian để cung cấp
quá nhiều bối cảnh, đặc biệt là với câu hỏi đầu tiên. Đây là một bữa
ăn phụ, không phải một bữa ăn chính, theo tiêu chuẩn khoa học.
Lưu ý để họ tránh nói những câu như “Như tôi đã nói lúc nãy” hoặc là
“Như tôi đã nói trong lúc quảng cáo” vì chỉ có khoảnh khắc hiện tại
mới được truyền thanh trực tiếp.

Trên sóng truyền hình trực tiếp, hãy nắm rõ trước những câu hỏi của bạn. Như
thế, bạn có thể giao tiếp “từ mắt đến mắt” với nhà khoa học. Chuẩn bị tư thế để
bỏ qua trình tự câu hỏi định sẵn, để hỏi tiếp nối các câu trả lời nảy sinh.
Ngay cả khi bạn bị áp lực về thời gian trong cuộc phỏng vấn trực tiếp, hãy điều
chỉnh câu hỏi để làm rõ những vấn đề mà bạn chưa hiểu – “Nói cách khác, vấn đề
là…” – chứ không nên đơn giản chuyển sang câu hỏi tiếp theo trong kịch bản
sẵn có.
Chuẩn bị cho truyền hình:

▪
▪
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Chuẩn bị để nhà khoa học thích nghi với khung cảnh choáng ngợp
trong trường quay cũng quan trọng như việc chuẩn bị danh sách
câu hỏi.
Đảm bảo rằng họ hiểu những đòi hỏi cao về hình ảnh và sắc diện khi
lên truyền hình. Họ có ăn mặc phù hợp cho buổi phỏng vấn không?
Họ có biết rõ mình sẽ nhìn vào đâu chưa? Họ có thể mang những
thiết kế mẫu để minh họa cho vấn đề không? Họ có biết hai bàn tay
họ nên thế nào trong lúc phỏng vấn không?
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3.9 Các cuộc phỏng vấn sẽ được biên tập lại
Chuẩn bị cho phát thanh:

▪
▪

▪

Cố gắng đặt cuộc phỏng vấn ở một vị trí phù hợp nhất với chủ đề.
Điều này có nghĩa là chất lượng âm thanh, đặc biệt là âm thanh tự
nhiên, rất quan trọng. Bạn có thể yêu cầu nhà khoa học thể hiện và
dẫn dắt thính giả đi qua một số khía cạnh trong nghiên cứu của họ.
Nói rõ với các nhà khoa học những gì bạn dự định làm, để họ biết
rằng bạn sẽ phỏng vấn một nhóm người trong chương trình. Nếu
không, họ có thể đinh ninh rằng họ đang được xây dựng chân dung
cá nhân, chứ không phải chỉ là một giữa rất nhiều tiếng nói khác.
Điều đó có thể khiến nhà khoa học cảm thấy những điều họ chờ đợi
không được thỏa mãn.
Áp dụng các quy tắc tương tự cho việc chuẩn bị phát thanh trực
tuyến (podcast).

Chuẩn bị cho truyền hình:

▪
▪
▪

Đừng ngần ngại ngắt lời
các nhà khoa học nếu họ
trả lời quá dài. Đừng tốn
thời gian để một nhà khoa
học có thể giải thích mọi
thứ. Lúc nào bạn cũng có
thể gợi ý rằng vấn đề có
thể được nói rõ ràng hơn ở
một buổi phỏng vấn nối
tiếp trong tương
lai!

Chỉ phỏng vấn thôi là chưa đủ. Bạn cần có hình ảnh nhà khoa học
đang làm việc, và có thể là đang nói chuyện với bạn. Hình ảnh nhà
khoa học chăm chú nhìn vào kính hiển vi hoặc đi xem xét phòng thí
nghiệm có thể quan trọng hơn họ thực sự nói gì.
Bạn đã cảnh báo cho nhà khoa học về thời gian có thể cần có để thực
hiện một đoạn phim chưa?
Áp dụng các quy tắc tương tự cho việc chuẩn bị làm phim trực tuyến.

Trong phóng sự truyền thanh, bạn cần có nhiều tiếng nói và tất cả đều phải
ngắn gọn. Một cách hữu ích là hãy đề nghị nhà khoa học được phỏng vấn lặp lại
câu hỏi khi bắt đầu trả lời. Chẳng hạn: “Tại sao chúng ta cần nghiên cứu bệnh sốt
rét?” “Chúng ta cần nghiên cứu bệnh sốt rét bởi vì …”

▪
▪
▪

Tránh kèm chi tiết về thời gian và ngày tháng khi đặt câu hỏi.
Sử dụng các âm thanh hỗ trợ – ví dụ: âm thanh thiết bị khoa học
đang làm việc – càng nhiều càng tốt. Nó sẽ khiến cho người nghe có
cảm giác đang chìm trong môi trường khoa học thực sự.
Giải thích về các âm thanh trong phóng sự là một cách tốt. Nhưng để
người được phỏng vấn giải thích về âm thanh đó là cách tốt hơn. Ví
dụ, ngay sau khi phát tiếng bò kêu, người được phỏng vấn có thể nói:
“Đó là con bò chúng tôi sử dụng để thử nghiệm vắc xin…”

Trong phóng sự truyền hình, nên chuẩn bị kỹ vài câu hỏi đi thẳng vào trọng
điểm. Nhưng đồng thời, hãy sẵn sàng để lặp đi lặp lại một câu hỏi quan trọng
cho tới khi bạn tìm ra được một phát biểu có thể trích dẫn được.
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3.10 Phỏng vấn cho báo in và báo mạng
Khi đưa nội dung phỏng
vấn vào bài viết, hãy nhớ:

▪
▪
▪

▪

12

Khi bạn trích lời ai đó, hãy nói
rõ ràng họ là ai.
Giới thiệu nhân vật được
phỏng vấn ngay ở đầu đoạn
liên quan.
Bạn được phép làm sạch các
câu trích dẫn. Bạn không phải
viết ra chính xác từng từ
người ta nói, vì văn viết bao
giờ cũng khác văn nói. Nhưng
hãy coi chừng ranh giới giữa
làm sạch ngôn ngữ và bóp
méo nội dung.
Bạn có thể “đưa ngôn từ vào
miệng người được phỏng
vấn”, tức là tạo ra những câu
trích dẫn mà người đó có thể
đã nói. Nếu muốn làm việc
này, bạn hãy kiểm
tra với nhân vật
trước.

Nhiều nhà khoa học thấy thoải mái nhất với báo in nhưng mạng Internet đang
càng phổ biến rộng rãi hơn. Các bài báo trực tuyến có thể liên kết độc giả đến
các nguồn dữ liệu, ví dụ như các tài liệu nghiên cứu đã qua phản biện, hoặc
trang web của các nhà khoa học.
Bạn cần cho các nhà khoa học biết họ sẽ mất bao nhiêu thời gian cho buổi
phỏng vấn. Đây là một bài viết ngắn hay là một tin dài? Là một cuộc phỏng vấn
ba phút hay kéo dài cả ngày? Cho số báo ngày mai hay tuần tới?
Nên chụp ảnh kỹ thuật số hoặc máy ảnh từ điện thoại di động, phòng khi bạn
cần đến nó sau này. Đôi khi, hình ảnh có thể giúp cho bài của bạn nổi bật hơn
trên trang báo hoặc trang web.
Nếu người đang được phỏng vấn không phải là một người hoạt ngôn, hãy tránh
đặt câu hỏi mới khi họ chưa dừng câu trả lời. Người ta thường cảm thấy không
thoải mái khi có khoảng lặng. Vì thế, người được phỏng vấn có thể tự nhiên cảm
thấy phải nói để phá vỡ sự im lặng và do đó có thể tiết lộ nhiều hơn so với dự
định.
Về cơ bản, có bốn cách để sử dụng nội dung phỏng vấn cho báo viết:

▪

Trích dẫn toàn bộ: Câu chuyện được thể hiện qua một đoạn trích
dẫn trực tiếp dài
Ví dụ: Đồng tác giả khó chối bỏ trách nhiệm trên báo Tuổi Trẻ
(http://tinyurl.com/cazdg3f) hay Halfway – Playing with
photodiodes trên Tudelta (http://tinyurl.com/cfb5gtv)

▪

Phỏng vấn theo mô thức hỏi đáp (Q&A): Câu hỏi và trả lời được
trích dẫn theo chuỗi liên tục như một cuộc hội thoại, như trong Báo
chí và biến đổi khí hậu: cuộc “hôn phối” chưa mặn mà trên Tiền
Phong (http://tinyurl.com/d9jpusr) hay Gods of Science trên
Guardian (http://tinyurl.com/3aee7jb).

▪

Trích dẫn gián tiếp: bạn thể hiện lại phát biểu của nhân vật bằng
ngôn từ của chính mình.
Ví dụ: Bà ta nói rằng công nghệ na-nô sẽ mang lại những ứng dụng vĩ
đại cho con người, nhưng cùng lúc đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức.

▪

Kết hợp trích dẫn trực tiếp và gián tiếp: trong cùng một câu/đoạn,
bạn vừa dẫn giải thông tin, vừa kèm theo đó vài câu hay cụm từ đến
trực tiếp từ miệng một nhân vật được phỏng vấn, hoặc một nguồn tư
liệu khác.
Ví dụ: Một chuyên gia khác cho rằng công chúng sử dụng công nghệ
na-nô trong rất nhiều hoạt động thường nhật “mà không hề hay biết
điều này”. Theo đó, …
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VÍ DỤ

3.11 "Tôi chưa hiểu"
Câu hỏi quan trong nhất cần nhớ trong mọi cuộc phỏng vấn khoa học là: “Tôi
chưa hiểu. Xin hãy giải thích lại.”
Ngay cả khi bạn làm báo giấy hay báo mạng, việc ghi âm lại cuộc phỏng vấn
không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua việc làm rõ các vấn đề còn tờ mờ ngay tại
cuộc phỏng vấn. Bạn rất dễ chủ quan, đi vội sang câu hỏi kế tiếp, với hy vọng
rằng mình sẽ hiểu câu trả lời vừa rồi rõ hơn khi nghe lại đoạn ghi âm. Và nếu bản
thân bạn đã không nắm bắt vấn đề rõ ràng thì làm sao độc giả có thể hiểu được?
Hãy tránh dùng các thuật ngữ, khái niệm khoa học lấy từ các bài báo học thuật,
trừ khi chúng thực sự không thể thiếu trong buổi phỏng vấn. Với những thuật
ngữ/khái niệm không thể tránh, hãy hỏi theo cách nào đó để “trong hỏi có trả
lời”, tức là trong câu hỏi đã hàm chứa một lời giải thích sơ bộ. Hoặc dẫn dụ chính
chuyên gia được phỏng vấn đi vào giải thích thuật ngữ hay khái niệm. Đưa nó
vào cuộc trò chuyện: “Bài của tôi sẽ nói thêm rằng …” hoặc “Nếu tôi hiểu đúng ý
ông/bà, thì điều đó…” Bạn phải nhẫn nại nhấn mạnh yêu cầu sử dụng ngôn
ngữ đơn giản.
Thông thường, bạn không nên phỏng vấn dài quá 10 phút mà không đặt ra câu
hỏi để kiểm tra mức độ nắm bắt thông tin của mình. Nhưng phỏng vấn dài như
thế có thể có hiệu quả nếu bạn đang điều tra một vụ gian lận hoặc lừa dối nào
đó. Đừng hỏi những câu khó trả lời nhất ngay từ đầu: nếu không, đó sẽ chỉ là một
cuộc phỏng vấn rất ngắn! Trong một cuộc phỏng vấn đối đầu căng thẳng, bạn
có thể phải “đồng ý để không đồng ý”.

Hiệp hội vì sự tiến bộ Khoa học
Hoa Kỳ (AAAS) đã sử dụng một
chương trình phát thanh trực
tuyến (podcast) vào ngày
22/12/2006 để tóm lược danh
sách công trình khoa học thú vị
nhất trong năm. Nghe tại đây:
http://tinyurl.com/cv35qph. “Just
what is the Poincaré conjecture?”
(Giả thuyết Poincaré là cái gì vậy?)
là câu hỏi đầu tiên tại 1’18’’. Người
dẫn chương trình mở lời bằng
cách lưu ý rằng ông ta không phải
là một nhà toán học. Nhưng vị
khách không có những chuẩn bị
trước. Bạn có hiểu câu trả lời
không? Bạn sẽ hỏi một câu hỏi
khác thay vì câu hỏi
đầu tiên trong đoạn
này chứ?

Hãy cứ giữ micrô ở chế độ mở khi cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Người ta thường
bắt đầu nói với bạn về đủ thứ chuyện khi cuộc phỏng vấn có vẻ như đã kết thúc!
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3.12 Kiểm soát cuộc phỏng vấn

Đề tài đến từ một công
ty? Hãy tiến hành một
cách thận trọng. Có đủ
bằng chứng để khẳng
định tuyên bố khoa học
từ doanh nghiệp này
không? Hãy tìm và phỏng
vấn một nhà khoa học
không có mối quan hệ tài
chính hay cá
nhân với họ.

14

Bạn có thể phải ngắt lời nhà khoa học. Một số nhà khoa học không thể ngừng nói
một khi họ đã bắt đầu. Họ đi vào trạng thái giảng bài. Hãy gọi đầy đủ tên họ, chắc
nịch và rõ ràng. Bạn phải nắm khả năng kiểm soát cuộc phỏng vấn. Nếu ai đó từ
chối trả lời giữa một phỏng vấn trực tiếp, hãy chèn quảng cáo vào. Phóng viên báo
in có thể ngừng ghi chép và khoanh tay ngồi chờ. Nhà quay phim có thể tạm tắt
máy quay.
Đôi khi, những nhà khoa học có nghiên cứu khả nghi – hoặc những người có động
cơ thương mại – tìm cách dụ dỗ giới truyền thông. Một nhà khoa học vui vẻ khi
đứng trước ống kính hay micrô chưa hẳn là một dấu hiệu tốt. Đôi khi, bạn phải nói
không với những người muốn quảng bá các nghiên cứu không đáng để viết bài.
Tránh nói chuyện với giới khoa học ở trình độ của họ. Ngay cả khi bạn hiểu rõ đề tài
đó, giữ câu chuyện ở tầm mức chuyên môn sâu không giúp ích cho độc/khán/thính
giả – những người không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Tìm cách đưa quá
nhiều thông tin vào cùng một bài viết cũng có thể có tác dụng ngược.
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3.13 Các câu hỏi trong tình huống khẩn cấp
Hỏi xin một tấm danh thiếp nếu bạn không biết tên nhà khoa học liên quan. Nếu
không có, đề nghị họ nêu tên họ đầy đủ một cách rõ ràng và chính xác.
Có một số câu hỏi chuẩn mực, luôn có hiệu quả khi đi phỏng vấn:
▪ Nhân dịp gì?
▪ Vấn đề đó là gì, quan trọng đến mức nào?
▪ Nguyên nhân là gì?
▪ Hệ quả là gì?
▪ Giải pháp là gì?
▪ Tác động là gì?

Bạn không biết về đề tài,
bạn không biết tên người
bạn sắp phỏng vấn, và
bạn phải hoàn thành
cuộc phỏng vấn trong
vòng năm phút – đây là
trường hợp khẩn
cấp!

Nhưng để làm cho cuộc phỏng vấn thú vị hơn, bạn hãy xem xét các điểm sau:

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Trong phỏng vấn trực tiếp, hãy tránh những câu hỏi đại loại
như: “Một cách vắn tắt, điều gì làm nên cảm hứng cho ông/bà
trong nghiên cứu này?” hay “Những điểm quan trọng nhất trong
nghiên cứu là gì?”. Những câu hỏi này thường không hiệu quả trong
phỏng vấn trực tiếp vì câu trả lời thường sẽ quá dài.
Vì vậy, hãy thử một cách hỏi nhanh hơn, ví dụ: “Có phản hồi gì về
nghiên cứu của ông/bà chưa?” hoặc “Xin kể lại thời điểm ông/bà
khám phá ra điều này”.
Họ có thể nói: “Không, không, không, quá trình này cần cả tá
người làm việc cật lực trong 10 năm.” Tuyệt vời! Đó là một trích dẫn
tốt cho bài.
Thử hỏi họ: “Cho chúng tôi biết những khám phá khoa học ông bà
đã thực hiện”, hoặc hỏi: “Tại sao lĩnh vực khoa học mà ông/bà
nghiên cứu quan trọng hoặc ảnh hưởng đến người dân?”
Và hỏi: “Bước tiếp theo trong quá trình nghiên cứu vấn đề này là
gì?”
Nếu bạn đang thực hiện một bài báo về nghiên cứu khoa học cơ bản,
hãy liên kết nó với các nhu cầu cộng đồng và nhu cầu khai phá trí tuệ
nhân loại. Bạn sẽ thấy rằng mỗi cuộc phỏng vấn đều có một câu
chuyện, ngay cả khi người được phỏng vấn vui vẻ thừa nhận rằng
nghiên cứu của họ tuy hấp dẫn và có nhiều gợi mở về tri thức, nhưng
không biết nó có giúp ích cho ai không. Nhiều khám phá khoa học đã
hình thành theo cách này.
Một câu hỏi hay khác nữa là “Điều thú vị nhất về công việc của
ông/bà là gì?” Đây là một câu hỏi thông dụng và các nhà khoa học sẽ
đưa ra một cái nhìn cá nhân và nhiều sắc màu hơn. Một thính giả
hoặc độc giả có thể không biết gì về thông tin khoa học nhưng vẫn
sẽ hiểu được khi một nhà khoa học nói rằng “Điều thực sự thú vị khi
làm thông tin sinh học (bioinformatics) là bạn có thể đi đến những
nơi hoang sơ, mang theo máy tính xách tay, ngồi đó và làm việc của
mình”.
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3.14 Câu hỏi tự luận (1-4)
CÂU HỎI 1: Một công ty vừa công bố một sản phẩm thảo dược mới, mà như họ nói, sẽ chữa khỏi một bệnh quan trọng. Tất cả
công bố và bằng chứng đều do chính công ty cung cấp. Câu hỏi đầu tiên bạn đặt cho những người được phỏng vấn sau đây
là gì?
a.
b.
c.
d.

Phát ngôn viên của công ty đó
Người đang nhiễm căn bệnh đó
Đại diện Tổ chức Y Tế Thế Giới
Một bác sĩ địa phương

CÂU HỎI 2: Trong khi phỏng vấn trực tiếp, đại diện một tổ chức khoa học phát biểu: "Đó không phải là câu hỏi quan trọng.
Tôi sẽ không trả lời nó." Bạn phải phản ứng như thế nào?
a.
b.
c.
d.
e.

"Ông/bà đang lảng tránh câu hỏi phải không?"
"Tôi không thể bắt buộc ông/bà trả lời câu hỏi này, nhưng nó làm cho ông/bà có vẻ như đang né tránh vấn đề này."
Bạn không phản ứng gì cả, chỉ đặt câu hỏi tiếp theo.
Bạn nhắc lại câu hỏi.
Bạn tránh sự đối đầu nhưng sau đó chính thức than phiền với cấp trên của người được phỏng vấn.

CÂU HỎI 3: Có một ổ dịch cúm gia cầm trong khu vực của bạn. Một nhà báo đã phỏng vấn những người sau đây, đặt cho mỗi
người một câu hỏi. Hãy giải thích vì sao những câu hỏi này chưa phù hợp với từng cuộc phỏng vấn cụ thể?
a.
b.
c.
d.
e.

Một cụ bà nông dân chăn nuôi gà, người đang kiếm sống trong khu vực thị trường phi chính thống: "Bà có biết
bệnh H5N1 là gì không?"
Bác sĩ thú y nhà nước, phụ trách việc giám sát thị trường gà lớn nhất nước: "Tại sao ông không có nhiều biện pháp
hơn để chống lại dịch cúm gia cầm?"
Một nhà vận động bảo vệ chim chóc, người tuyên bố rằng dịch cúm gia cầm không thực sự tồn tại mà chỉ là một
âm mưu của CIA và tình báo phương Tây để tiêu diệt các nền kinh tế bản địa: "Mô tả kịch bản mà CIA sử dụng để
khiến chúng ta tin là có dịch cúm gia cầm".
Chủ một công ty lớn sở hữu nhiều trang trại gà cũng như mạng lưới phân phối gia cầm cho các siêu thị: "Chính
phủ có thực hiện đủ các biện pháp để bảo vệ gà của ông?"
Đại diện một công ty y tế đang tiếp thị một số loại thuốc cúm gia cầm: "Chính phủ đang mua đủ thuốc từ công ty
bạn chưa?"

CÂU HỎI 4: Người có thế lực có thể rất đáng sợ khi phỏng vấn. Nhưng họ thường khá quen với việc bị đặt câu hỏi. Vì vậy, trở
ngại lớn nhất đôi khi chính là thái độ của bạn. Giả sử bạn đã được những người sau đây đồng ý trả lời phỏng vấn năm phút,
hãy ghi ra những câu hỏi chính mà bạn sẽ hỏi từng người.
a.
b.
c.
d.
e.
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Chủ nhân Nobel Hòa bình và tổng thống dân chủ đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela, về HIV/AIDS.
Thủ tướng chính phủ hoặc chủ tịch nước bạn, sau khi có tin rằng con trai ông/bà ấy nhiễm HIV.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.
Thống đốc Ngân hàng Thế giới về sự cần thiết để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển khoa học.
Giáo sư vật lý lượng tử vừa được công bố giành giải thưởng Nobel năm nay.
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3.15 Đáp án câu hỏi tự luận (1-4)
CÂU HỎI 1: Một công ty vừa công bố một sản phẩm thảo dược mới, mà như họ nói, sẽ chữa khỏi một bệnh quan trọng. Tất cả
công bố và bằng chứng đều do chính công ty cung cấp. Câu hỏi đầu tiên bạn đặt cho những người được phỏng vấn sau đây là gì?
Gợi ý trả lời: Một số câu hỏi đầu tiên như sau:
a.
b.
c.
d.

Có ai khác kiểm định lại kết quả này một cách độc lập và trên cơ sở khoa học không?
Hãy cho chúng tôi biết về ngày bạn phát hiện ra mình bị nhiễm bệnh.
Đâu là những bước cần phải được thực hiện ngay để đối phó với căn bệnh này?
Căn bệnh này có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

CÂU HỎI 2: Trong khi phỏng vấn trực tiếp, đại diện một tổ chức khoa học phát biểu: "Đó không phải là câu hỏi quan trọng.
Tôi sẽ không trả lời nó." Bạn phải phản ứng như thế nào?
Gợi ý trả lời:
a. Một phản ứng chấp nhận được, miễn là nó được thể hiện một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp. Nếu nhà báo tỏ ra
khó chịu hoặc bị kích thích, nó cho thấy bạn đang bị cảm xúc cá nhân chi phối.
b. Một phản ứng tốt, bởi vì nó mở rộng đường cho người được phỏng vấn trả lời hay làm ngơ câu hỏi ban đầu.
c. Một phản ứng tồi tệ. Bây giờ, bạn đã đánh mất quyền kiểm soát cuộc phỏng vấn vào người được phỏng vấn. Bạn
đã thua cuộc!
d. Một phản ứng khả dĩ, nhưng nó có thể là nhàm chán khi phát sóng vì khán giả nghe cùng một câu hỏi lặp lại theo
cách giống hệt nhau. Tuy nhiên, nó có thể phù hợp trong phỏng vấn cho báo viết và báo mạng.
e. Chiến thuật này không thể cứu vãn cuộc phỏng vấn trước mắt. Chỉ nên cân nhắc nó nếu bạn biết rằng bạn cần
phải thường xuyên phỏng vấn người này.
CÂU HỎI 3: Có một ổ dịch cúm gia cầm trong khu vực của bạn. Một nhà báo đã phỏng vấn những người sau đây, đặt cho mỗi
người một câu hỏi. Hãy giải thích vì sao những câu hỏi này chưa phù hợp với từng cuộc phỏng vấn cụ thể?
Gợi ý trả lời: Một số câu trả lời khả dĩ như sau:
a. Bạn có thể chỉ nhận được câu trả lời “có” hoặc “không” mà không thể đào sâu thêm vấn đề. Và phỏng vấn một
người không chuyên về vấn đề khoa học thực sự cũng không phù hợp cho lắm.
b. Chúng ta muốn biết những gì ông ta làm khi chứng kiến một con gà chết. Chúng ta không muốn một cá nhân
phải chịu lỗi cho tất cả chính sách, đặc biệt là khi nó liên quan đến một căn bệnh lây nhiễm cao và ít được hiểu
biết. Và một câu hỏi như thế không đề cập đến bất cứ điều gì thú vị về công việc của ông ta.
Khi được hỏi những câu hỏi sát sườn, một bác sĩ thú y Ấn Độ từng chia sẻ về những căng thẳng trong phòng
chống cúm gia cầm, vì không có cách nào để đối phó với gia cầm bệnh ngoài việc giết chúng, và vì phải chờ hàng
tháng mới có kết quả xét nghiệm.
c. Trong một số trường hợp, nếu độc/khán/thính giả của bạn có đủ thông tin, hỏi như vậy có thể là một cách để đưa
nhà vận động này vào thế tự hủy hại quan điểm của mình. Hãy xem xét các sự kiện theo kiểu “thuyết âm mưu”
tràn lan trên báo chí gần đây:
Một chiến dịch tiêm chủng phòng bại liệt bị chựng lại ở Nigeria và một số vùng ở Ấn Độ sau khi có cáo buộc rằng
trẻ được tiêm chủng sẽ bị vô sinh khi lớn lên.
Chính phủ Nam Phi phủ nhận sự tồn tại của HIV/AIDS. Tổng thống Gambia tuyên bố rằng ông có thể chữa khỏi
AIDS bằng các loại thảo mộc trong vòng ba ngày.
Cảnh sát Zimbabwe tịch thu đồ vệ sinh phụ nữ với lý do chúng bị nhiễm độc.

▪
▪
▪

Trong những tình huống này, cần phải cung cấp và cân bằng nhiều quan điểm khác nhau, sao cho một quan điểm
không đáng được lên báo nhận được quá nhiều sự chú ý không đáng có trong công luận.

d. Người ta luôn đòi hỏi người khác phải làm nhiều hơn để xử lý một tình huống nào đó. Bạn muốn tìm hiểu những
gì ông ấy đang làm, chứ không phải những gì ông ta nghĩ chính phủ nên làm.
e. Bạn đã bao giờ nghe bất cứ ai từ một công ty thuốc nói rằng họ đang bán được rất nhiều hàng?
CÂU HỎI 4: Người có thế lực có thể rất đáng sợ khi phỏng vấn. Nhưng họ thường khá quen với việc bị đặt câu hỏi. Vì vậy, trở
ngại lớn nhất đôi khi chính là thái độ của bạn. Giả sử bạn đã được những người sau đây đồng ý trả lời phỏng vấn năm phút,
hãy ghi ra những câu hỏi chính mà bạn sẽ hỏi từng người.
Gợi ý trả lời: Có rất nhiều câu trả lời khả dĩ chấp nhận được cho từng tình huống. Bạn hãy tự tìm xem.
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3.16 Bài thực hành (1-4)
Bạn tự làm các bài thực hành này, sau đó thảo luận với người hướng dẫn và/hoặc bạn cùng khóa.
BÀI TẬP 1: Phỏng vấn trong một ngày chậm tin
Trong một ngày nhàn rỗi, không có nhiều tin tức để thực hiện, bạn sẽ làm gì? Hãy liên hệ với một tổ chức khoa học tại quốc
gia hoặc khu vực của bạn. Hầu như quốc gia nào cũng có một Viện Hàn lâm Khoa học. Bạn có thể tìm thấy nhiều viện như thế
khi nhấn vào nút "thành viên" tại trang web Học viện Khoa học cho các nước đang phát triển: (http://www.twas.org) hoặc Ủy
ban Liên viện về các vấn đề quốc tế tại: (http://www interacademies.net). Nhiều quốc gia có một tổ chức tương tự như Hội
đồng Nghiên cứu khoa học và công nghiệp.
Hoặc bạn có thể tìm hiểu các nhóm khoa học gia tại các trường đại học. Theo dõi từ các nhà khoa học lâu năm nhất đến
những người mới xuất hiện. Đâu đó trong số đó sẽ có đề tài cho bạn. Nếu có thể, hãy đến trực tiếp và dạo quanh căn tin hay
quán cà phê trong trường, hoặc bất cứ nơi nào mà bạn có thể tiếp cận và mở đầu một cuộc đối thoại với các nhà khoa học
bạn quan tâm. Giới thiệu bạn là ai. Hãy hỏi về những gì họ làm. Hỏi xem có thể giữ liên lạc với họ không. Hãy hỏi công việc
của họ thú vị ở điểm nào. Đây là cách xây dựng mối quan hệ. Nhưng nó cũng có thể đem lại thành quả tức thời: bạn có thể
thấy mình có thể thực hiện một bài ký chân dung, hoặc được xem trước một số công trình khoa học đang dang dở, chưa được
công bố, hoặc làm bài về những khó khăn trong khoa học, hoặc về việc cắt giảm kinh phí nghiên cứu. Đây là những gì bạn
nên làm trong một ngày chậm chạp, ít tin ở tòa soạn.
BÀI TẬP 2: Thu được nhiều hơn từ cuộc phỏng vấn
Đây là một bài tập tương đối dễ dàng để thực hiện theo lịch trình hiện tại của bạn.
a.

b.

Khi thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp, hãy dành thêm 10 phút để phỏng vấn người đó một lần nữa theo
cách hoàn toàn khác. Ví dụ, nếu bạn đã phỏng vấn cho một bản tin “cứng” trên báo, hãy thử phỏng vấn cho một
bài chân dung “mềm”, dễ đọc hơn. Nếu bạn vừa phỏng vấn xong cho bản tin phát thanh, tại sao không thử làm
thêm cái gì đó cho một chương trình khác hoặc thực hiện một cuộc hội thoại truyền thanh (talk show)? Khi thử
xong, bạn có thể sẽ nhận ra rằng bạn có thể sử dụng cả hai cuộc phỏng vấn cho các báo đài khác nhau.
Bạn cũng có thể làm một cuộc phỏng vấn, nhưng xem xét nó cho nhiều đối tượng thị trường khác nhau. Chắc
chắn rằng, những câu hỏi cho một bản tin 800 từ trên trang web tin khoa học như SciDev.Net sẽ khác câu hỏi cho
một bản tin dài 3 đoạn trên nhật báo địa phương, hoặc cho trang tin tức trên tạp chí Nature.

BÀI TẬP 3: Công nghệ mới trong phỏng vấn
Hãy thử bắt đầu tiến hành một cuộc phỏng vấn ngắn quốc tế thông qua email, tin nhắn, Skype, hoặc công nghệ nào khác, kể
cả điện thoại di động. Hãy thử phỏng vấn một đồng nghiệp - một nhà báo hay bạn cùng khóa học này - những người luôn
sẵn sàng thử nghiệm công nghệ mới. Nhưng cố gắng không chọn một người trong nước hoặc quốc gia láng giềng. Nếu bạn
quan tâm đến các công nghệ mới nhất, hãy thử viết blog hoặc làm podcast riêng về khoa học trong đó bạn ghi lại các cuộc
phỏng vấn đã thực hiện.
BÀI TẬP 4: Mở rộng phạm vi phỏng vấn
Chọn ứng viên mà bạn ít nghĩ đến nhất cho một cuộc phỏng vấn về đề tài khoa học. Ví dụ, nếu bạn ghét toán, hoặc không
bao giờ hiểu vật lý – hay nếu chủ biên của bạn nghĩ rằng các nhà địa chất chẳng có gì gắn kết với cuộc sống – hãy chọn một
người có thế mạnh trong các lĩnh vực này. Cố tìm hiểu một phần công việc của họ, và phỏng vấn về chủ đề này. Có thể là một
cuộc phỏng vấn cá nhân, vì như vậy, bạn không phải giải thích quá nhiều khoa học, mà nói về cuộc sống, vợ/chồng cũng như
con cái họ. Và hỏi tại sao họ yêu thích công việc, chứ không phải chỉ xoáy vào công việc mà không động đến khía cạnh riêng
tư. Viết một bài khoảng 800 từ cho độc giả quốc tế. Nếu thấy nó thích hợp, hãy gửi bài cho trang web phi lợi nhuận
(http://www.scienceinafrica.co.za). Nó có thể được đăng, đặc biệt là nếu bạn gửi kèm hình ảnh. Họ sẽ không tính phí biên tập,
và đổi lại, bạn sẽ không được trả nhuận bút.
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