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5.1 Giới thiệu
Khoa học đã làm thay đổi thế giới hiện đại một cách sâu sắc và ngoạn mục. Khoa
học lay chuyển mọi khía cạnh cuộc sống đến mức chúng ta không thể vượt khỏi
ảnh hưởng của nó, cho dù đó là để tốt lên hay xấu đi.
Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá khoa học là gì. Trước tiên, chúng ta sẽ xem
xét lại các nguyên tắc cơ bản và các phương tiện khiến cho khoa học trở thành
cách tốt nhất để xác định thực tại (Mục 5.2). Sau đó chúng ta sẽ bàn về giới hạn
và mức độ nguy hiểm của khoa học, làm quen với vài nhà tư tưởng đã nhấn
mạnh đến các vấn đề này trong thế kỷ 20. Chúng ta sẽ kết thúc bài học với việc
khám phá một số khía cạnh rất cụ thể của nền khoa học hôm nay.
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Đến cuối bài học, bạn sẽ
có thể:
1. Hiểu được cái gì là và cái gì
không là khoa học
2. Nhận biết sức mạnh cũng như
hạn chế của khoa học
3. Tự tin đặt các câu hỏi với các
nhà khoa học về chất lượng
khoa học.
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5.2 Những con đường dẫn đến tri thức

Khoa học bắt đầu với: “Tôi
muốn biết…”

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về phương pháp hình thành tri thức khoa học
và làm thế nào để phân biệt khoa học với các dạng tri thức thu thập qua những
phương cách khác, bao gồm cả báo chí khoa học.
“Biết” là một cái gì đó tự nhiên và đơn giản đến mức tìm cách định nghĩa nó là
một hành động lạ lẫm. Trên thực tế, giải thích ý nghĩa khái niệm “biết” có thể rất
phức tạp vì nó mang nhiều nghĩa.
Trên phương diện khoa học, “biết” có nghĩa là giải quyết sự tò mò, là khám phá
và thu thập đầy đủ thông tin và nghiệm chứng để xác định, phân biệt và mô tả
các khía cạnh khác nhau của thực tại theo cách chân thực nhất. Thực taị này có
thể thật, có thể ảo, có thể cụ thể, tự nhiên, nhân tạo, trừu tượng hay siêu hình.
Giải quyết sự tò mò sinh ra tri thức.
Nhưng con người có nhiều kiểu biết khác nhau, trong đó khoa học là một kiểu.
Vậy tri thức khoa học khác các kiểu tri thức khác thế nào?
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5.2.1 Thế nào là “biết”?
Tri thức khách quan hình thành khi chúng ta phân tích sự vật như chính bản
thân nó, tức là không để các yếu tố thuộc về chúng ta (chẳng hạn như định kiến)
ảnh hưởng đến sự phân tích. Đó là một kiểu “biết” và đánh giá tri thức mang tính
khai sáng. Tri thức khách quan mang trong nó một quyền năng giúp ta có thể từ
chối, bác bỏ, chấp nhận, thông qua, giữ khoảng cách và thậm chí là thay đổi sự
vật. Nó đến từ bổn phận đặt câu hỏi và thách thức sự thiếu hiểu biết của chúng
ta. “Biết” một điều gì đó một cách khách quan cho phép chúng ta dùng lý trí,
quan sát và phân tích nó.

“Biết” một điều gì đó
một cách khách quan
cho phép chúng ta dùng
lý trí, quan sát
và phân tích
nó.

Khác với tri thức khách quan là tín ngưỡng hay đức tin. Tín ngưỡng là cách con
người lý giải các hiện tượng vũ trụ bằng cách tự ban cho chúng những khả
năng, phẩm chất, tình cảm và cảm xúc nào đó. Tín ngưỡng đem đến ý nghĩa
nội tại cho sự vật trong bối cảnh xã hội nào đó. Ví dụ, đối với một số cá nhân, số
13 được coi là điềm xấu. Hay trong một số nền văn hóa, cầu vồng là thanh gươm
của thượng đế, là dấu hiệu cảnh báo những điều xấu sắp đến, trong khi ở những
nơi khác, nó có thể là chỉ dấu cho nơi cất giữ kho báu và là một điềm lành.
Tin ngưỡng đòi hỏi sự cam kết và chấp nhận ngay lập tức. Tín ngưỡng bắt nguồn
từ bản ngã thầm kín, riêng tư nhất trong chúng ta. Tín ngưỡng tôn giáo thường
là cuộc tìm kiếm những sự thật mang tính cá nhân và thầm kín, theo các đề xuất
hay phát biểu cần được tiếp thu trên giá trị bề mặt. Tri thức tôn giáo yêu cầu sự
chấp nhận các dữ kiện và các tuyên bố không thể chứng minh được. Sự tồn tại
của thượng đế hay chúa trời không phải là một đối tượng của khoa học, mà là
một tín ngưỡng vì không có cách nào để chứng minh hay phủ nhận sự tồn tại đó.
Phật giáo, Do Thái, Hindu giáo (Ấn Độ giáo), Kito giáo và Hồi giáo là một số trong
những tôn giáo lớn được hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại.
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5.2.2 Tri thức phổ thông hay thường nhật

Tri thức phổ thông tồn tại
trong mọi nền văn minh
và văn hóa. Mỗi người
trong chúng ta đều bắt
đầu với tri thức phổ
thông trong đời sống
hàng ngày và trong giao
tiếp với đồng bào mình.
Bản thân các nhà khoa
học cũng bắt đầu với
những tri thức phổ thông,
nhưng sau đó sẽ phát
triển nó hơn
nữa.
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Tri thức thường nhật được gọi là tri thức phổ thông, sơ cấp, căn bản hay trực
quan. Loại tri thức này lý giải thực tế dựa trên các phát ngôn rộng rãi, hầu hết là
ở dạng truyền miệng. Những lý giải này được tiếp nhận mà không cần phải đặt
nghi vấn. Chúng thường là những khái quát nhanh chóng và thô ráp. Chúng
hình thành dựa trên những quan sát đơn giản: chúng ta nói rằng mặt trời mọc và
lặn; chúng ta thấy bầu trời rất “cao”. Tri thức phổ thông không được hình thành
để làm thay đổi sự vật/hiện tượng.
Tri thức phổ thông phát sinh từ những hoạt động ứng xử thường nhật với môi
trường chung quanh và với cách nhận thức vũ trụ trong nền văn hóa. Nó được
xây dựng và lưu truyền qua gia đình, người thân, bạn bè, hàng xóm, đồng
nghiệp, bộ lạc hay cộng đồng. Chính cộng đồng con người là nơi chúng ta được
chia sẻ cách sống, niềm vui, nỗi lo, sự đau, ước vọng tương lai, cách nhìn hiện tại,
cũng như các giá trị được lưu giữ từ quá khứ. Tri thức phổ thông không liên quan
đến mê tín dị đoan.
Mặc dù tri thức phổ thông của cộng đồng hay bộ lạc có những giới hạn, cuộc
sống sẽ không thể tiếp diễn nếu thiếu nguồn tri thức đó. Thiếu nó, chúng ta sẽ
không ngừng nghi ngại, ngập ngừng, và luôn quyết định muộn màng.
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5.2.3 Bên trên tri thức thường nhật ?
Tri thức có tính hệ thống đòi hỏi phải vượt qua hơn những con đường dễ tiếp
cận và nhiều người đi. Nó không tự nhận là chân lý cuối cùng. Nó chấp nhận bị
nghi vấn. Các câu trả lời được tìm thấy thông qua việc đào sâu vào vấn đề. Với tri
thức hệ thống, sự vật và mọi cách diễn tả chúng tiến hóa theo thời gian.
Tri thức loại này đưa những điều được chấp nhận hôm qua trở lại bàn tranh luận
hôm nay. Nó luôn đào sâu vào những điều đã biết như vào những cái chưa được
biết nhiều. Đó là một cuộc truy tìm không có hồi kết, không có điều cấm kỵ và
không chừa bất cứ khu vực nào.

Tri thức hệ thống yêu cầu
bằng chứng. Nó đòi lý lẽ.
Nó đặt câu hỏi. Không có
gì được thừa nhận hiển
nhiên.

Tri thức hệ thống nhằm tạo nên, tưởng tượng và khám phá những gì chúng ta
chưa biết. Nó không dựa trên truyền thống và không thể không biến hóa. Nó
kiểm định và đặt vấn đề với sắc diện, cách sờ mó và cảm nhận của chính mình.
Công cụ chính của nó là lý trí và nó không được phép hời hợt. Tri thức hệ thống
thường xuyên kiểm tra các cách tiếp cận mà nó dựa vào để phân tích và hình
thành. Nó có phương pháp riêng.
Tri thức hệ thống thuộc về trí thức, nghệ sĩ, nghệ nhân, tác giả các “công trình
lao động trí óc” và các nhà khoa học. Tuy nhiên, có những khác biệt giữa các
nhóm này trong phương cách tìm hiểu, và tri thức khoa học cũng có những đặc
thù riêng.
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Tri thức khoa học giúp ta
hiểu thế giới tự nhiên và
vũ trụ, thông qua những
thành tố cụ thể và khách
quan mà ta đã
biết trước.
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5.2.4 Khoa học như một phương tiện để hệ thống hóa
tri thức
Khoa học, cũng như nghệ thuật, là một dạng tri thức hệ thống. Nhưng có những
điểm khác biệt quan trọng giữa hai lĩnh vực này.
Trong nghệ thuật, việc hệ thống hóa kiến thức dựa vào sở thích cá nhân, tiêu
chuẩn riêng về cái đẹp hoặc khiếu thẩm mỹ và cảm xúc cá nhân. Với khoa học,
hệ thống hóa khác biệt hơn. Nếu nghệ thuật là câu chuyện về sở thích, khoa học
là quá trình tạo ra những mô tả chân thực về thế giới tự nhiên. Ở đó, hệ
thống hóa có nghĩa là đào sâu, đo lường, định lượng, tính toán thời gian, tranh
luận, lý giải, xây dựng lô gích, từ chối chủ nghĩa chủ quan, gạt bỏ sở thích và
thiên kiến cá nhân sang một bên và đứng ngoài bức tranh hiện thực cần mô tả.
Các nhà khoa học đưa ra những tuyên bố dựa trên luận cứ hợp lý. Cách tiếp cận
khoa học hoàn hảo nhất là minh chứng. Một minh chứng là một lập luận đầy đủ
và rõ ràng. Trong khoa học, một minh chứng cũng có thể là một cái gì đó thực tế
- chẳng hạn, một thí nghiệm trong phòng lab vừa cho thấy một hiện tượng, vừa
thể hiện nguyên nhân và hệ quả. Một minh chứng chỉ ra kết quả với sự chắc chắn
cần thiết, cho phép khái quát hóa sự vật/hiện tượng, dẫn tới các dự đoán. Đó là
khoa học hiện đại, khác với ngành khoa học cồ xưa, vốn gần gũi với tôn giáo, nơi
chỉ sử dụng quyền uy để thắng cuộc tranh luận và chủ yếu chỉ đặt câu hỏi về yếu
tố “tại sao” trong vạn vật.
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5.2.4 Khoa học như một phương tiện để hệ thống hóa
tri thức (tiếp theo)
Khoa học thực nghiệm hiện đại bắt đầu với những nghi ngờ có tính hệ thống,
hay cái mà nhà xã hội học người Mỹ Robert K.Merton gọi là “hoài nghi có tổ
chức”.
Khoa học hiện đại ra đời vào thế kỷ thứ 17 – trong Thời đại Khai sáng (Enlightment) – và nó dựa trên những dữ kiện có thể quan sát được. Khoa học kiểm
nghiệm dữ liệu về thế giới hiện thực thông qua các thí nghiệm. Đó là lý do tại
sao khoa học cần phòng thí nghiệm và công cụ để nghiên cứu mọi thứ, từ những
vật chất nhỏ nhất đến toàn bộ vũ trụ. Khoa học thiết lập các phương pháp
nghiêm ngặt với các công cụ đáng tin cậy nhằm tích lũy bằng chứng, để chứng
minh hoặc bác bỏ một giả thuyết. Khoa học tự đánh giá các phương pháp riêng
của mình và kiểm tra lại các bằng chứng đó.

Trong khi khoa học cổ đại
tìm cách để giải thích yếu
tố “tại sao”, khoa học
hiện đại nhắm đến việc
tìm ra yếu tố “như thế
nào” trong vạn
vật và vũ trụ.

Một cách lý tưởng, khoa học thực nghiệm phải độc lập với người đang quan sát
hoặc tiến hành thí nghiệm. Nó mang tính khách quan (objective) và loại trừ cá
tính (impersonal). Nó tương hợp với sự vật hay hiện tượng được quan sát, cũng
như với các tri thức đã được xác nhận.
Khoa học lý tưởng phải đem lại những kết quả rõ ràng, hợp lý, không mơ hồ. Giá
trị khoa học có thể được xác nhận hoặc phủ nhận bằng cách sử dụng khả năng
duy lý hoặc lập luận. Các kết quả khoa học phải luôn đứng vững qua quá trình
kiểm tra kỹ càng và khe khắt. Cái này gọi là khả năng duy lý khoa học (scientific rationality).
Khoa học hiện đại sử dụng dữ kiện để suy luận về thế giới và các dữ kiện này
được xác minh qua các thí nghiệm dự trên phương pháp luận. Các thí nghiệm
sẽ cho biết các sự vật và hiện tượng đo lường thế nào, trọng lượng bao nhiêu,
kéo dài bao lâu, sẽ đi theo hướng nào, vân vân. Thí nghiệm cung cấp các số liệu
toán học.
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Trước khi mô tả phương
pháp nghiên cứu khoa
học, chúng ta cùng xem
những phương pháp phổ
biến khác để tìm
hiểu thế giới.

Con người muốn nắm bắt được thế giới tự nhiên và lý giải được hành vi con
người. Trong số rất nhiều cách tiếp cận, tôn giáo đã cung cấp được một số câu
trả lời. Nó được xem như một cách để tìm kiếm sự thật. Nó trả lời cho các câu hỏi
như: Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? Chúng ta sẽ về đâu? Mục đích sự sống trên
Trái Đất là gì? Cho tới ngày nay, các tôn giáo lớn đều đưa ra một cách nhìn riêng
về vũ trụ, từ lúc nó hình thành đến khi kết thúc. Nhà báo viết về khoa học phải
tôn trọng các tôn giáo, vì đó là những lựa chọn mang tính cá nhân và riêng tư,
nhưng phải tách biệt công việc của mình ra khỏi tôn giáo.
Một cách tiếp cận khác để tìm hiểu về thế giới là tuân theo các tiếng nói/lập
luận có thẩm quyền. Nói đơn giản, tiếp cận tri thức kiểu này có nghĩa là, nếu
một nhà tư tưởng Hy Lạp nổi tiếng và có uy tín phát biểu một điều gì đó, nó sẽ
được cho là hợp lý mãi mãi. Điều này xảy đến với các công trình của các triết gia
vĩ đại như Plato, Aristole và Pythagoras, hoặc các nhà tiên tri nổi tiếng như
Hermes Trismegistus.
Ngày nay, trong xã hội của chúng ta, các thầy phù thủy, thầy lang, thầy tu cũng
là những người đưa ra các cách nhìn riêng về thế giới. Nhiều người trong số họ
nắm giữ một khối lượng kiến thức thực nghiệm hay thần bí về lĩnh vực riêng.
Một số người khác thì theo một hình thái mê tín dị đoan và ảo giác nào đó. Và
cũng có những người khác phát triển song song các hệ thống tri thức về thế giới.
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Về cơ bản, khoa học hiện đại thiết lập tri thức qua các bước sau: (a) quan sát; (b) thí nghiệm; (c) giải thích; và (d) kết luận và dự
đoán.
a. Quan sát nghiêm túc
Việc quan sát thực hiện qua các bước sau:
▪ Cẩn thận quan sát sự kiện
▪ Bỏ qua các quan điểm cá nhân
▪ Loại bỏ các suy đoán và kiến thức sẵn có
▪ Loại bỏ đức tin, định kiến, kỳ vọng và các đam mê.
▪ Loại bỏ các tuyên bố có thẩm quyền
▪ Tự đặt những câu hỏi hợp lô gích
▪ Đưa ra các giả thuyết
b. Thí nghiệm cẩn trọng để kiểm tra dữ liệu
Việc kiểm tra dữ liệu được thực hiện thông qua thí nghiệm, sử dụng các phương pháp và công cụ thích hợp. Mục tiêu là kiểm
tra các quan sát và dữ liệu chính xác đến đâu, cũng như chứng tỏ được mối quan hệ giữa các quan sát và dữ kiện này. Thí
nghiệm kiểm tra dữ liệu đòi hỏi:
▪ Các quan sát phải lặp đi lặp lại (như nhau) ở các vị trí khác nhau bởi những người khác nhau.
▪ Kết quả là vượt qua sự thiếu hiểu biết mà không phải “chịu thua” tiếng nói thẩm quyền nào.
▪ Mối quan hệ giữa nguyên nhân và hệ quả được minh chứng là không thể chối cãi.
▪ Các kết quả xác nhận sự thật một cách rõ ràng, không lơ mơ.
▪ Các kết quả đem lại một sự xác tín sự thật, hoàn toàn không bị chi phối bởi ảo ảnh.
c. Giải thích cặn kẽ
Khi đưa ra lời giải thích, các nhà khoa học phải:
▪ Thảo luận về bất cứ quan sát có mâu thuẫn nào trước đó.
▪ Chứng tỏ mối quan hệ giữa các quan sát mới và cũ
▪ Giải thích tại sao một nhân tố nào đó dẫn đến một hệ quả nào đó
▪ Bảo đảm rằng các lập luận không có chỗ hở.
d. Kết luận và dự đoán hợp lý
Khi có một lượng dữ kiện nhất định đã được phát hiện và xác minh, một nhà khoa học có thể tiến hành kết luận tổng quan, sử
dụng các thuật ngữ học thuật:
▪ Tổng kết các quan sát
▪ Thừa nhận những dữ kiện vừa được chứng minh là tương hợp với thực tế
▪ Đưa ra các quy luật và lý thuyết khái quát, có giá trị cho những tình huống tương tự
▪ Dự đoán sự tiến hóa, hình thái tương lai của các dữ kiện và mối quan hệ giữa chúng.
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Về nguyên tắc, phương pháp trên có thể được áp dụng đối với tất cả các ngành
khoa học, cả khoa học tự nhiên (khoa học “cứng”), cũng như khoa học xã
hội-nhân văn (khoa học “mềm”) như xã hội học, tâm lý học, chính trị học, lịch sử,
địa lý, thần học, kinh tế học và thậm chí là cả y học.
Tuy nhiên, các trình tự mà phương pháp khoa học đòi hỏi có thể dẫn đến những
khó khăn nhất định khi được ứng dụng vào một số ngành khoa học “mềm” và
đối tượng nghiên cứu của chúng. Ví dụ, người ta không thể thí nghiệm trên cơ
thể con người như đối với thực vật hay khoáng chất. Tương tự, các ngành khoa
học chuyên nghiên cứu xã hội có thể gặp khó khăn khi tìm cách khái quát hóa và
dự đoán thực tế.
Tuy vậy, các nguyên lý cơ bản trong phương pháp tiếp cận khoa học nói chung
vẫn có hiệu quả. Mỗi ngành khoa học “mềm” có xu hướng sử dụng một số
phương pháp nhất định nhiều hơn ngành khác. Như vậy, phương pháp khoa học
là yêu cầu không thể thiếu đối với mọi lĩnh vực nghiên cứu muốn được xem là
khoa học.
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Vậy cái gì không phải là khoa học? Khoa học đã trở thành một loại tri thức hấp
dẫn nhưng khó khăn, cao cấp hơn tất cả các loại tri thức khác, đặc biệt vì nó đến
gần hơn với chân lý, có thể được sử dụng để biến đổi thực tại nhiều đến mức làm
nên thế giới hiện đại chúng ta đang sống. Một cách ngoạn mục, nó đã làm thay
đổi diện mạo nền y tế, truyền thông, nhà ở, năng lượng, nông nghiệp, chiến
tranh và đời sống. Thế giới tồn tại phần nhiều như một chiến thắng hiển hiện
của khoa học – và cũng có thể bị phá hủy bởi chính khoa học.
Dù vậy, khoa học hiện đại không phải là thuốc chữa bách bệnh hoăc là một cuốn
phép thuật có thể giải quyết mọi vấn đề. Nó không sử dụng các phương pháp
huyền bí. Dù rằng một số kết quả thí nghiệm được giữ bí mật vì sợ bị đánh cắp,
phương pháp khoa học không phải là điều bí mật. Chúng không lệ thuộc vào
truyền thống nào cả. Trên thực tế, nếu khoa học có một truyền thống ăn sâu nào
đó, thì truyền thống đó chính là tiêu diệt bất kỳ cái gì có thể trở thành truyền
thống!
Mặc dù khoa học có vẻ như hiện hữu ở mọi nơi và như đã tước đi toàn bộ sức
mạnh vốn thuộc về thần linh, khoa học không phải là tôn giáo và nhà khoa học
không phải là các linh mục.
Cơ sở hạ tầng đồ sộ và đắt giá mà khoa học đòi hỏi dường như đã làm cho khoa
học như là sân chơi riêng cho vài quốc gia, nhưng nhà khoa học thì không có
phân biệt gì về sắc tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, màu da hay sự giàu
nghèo.
Ngay cả khi khoa học tìm kiếm chân lý, mọi kết quả khoa học đều không phải là
chân lý cuối cùng, không có gì là chân lý vĩnh cửu giống như điều răn của Chúa.
Giới khoa học có một nhiệm vụ vô biên và không bao giờ được phép hài lòng với
chính những gì mà họ tìm ra. Hơn nữa, khi công bố kết quả nghiên cứu nào đó,
một nhà khoa học coi như đang mời gọi các đồng nghiệp và chuyên gia khác
vào kiểm tra các kết quả đó chính xác đến mức nào.
Cũng như con người, khoa học cũng có những điểm yếu. Những sai sót, thậm chí
gian lận, đều có thể xảy ra. Một số trải nghiệm khoa học bị đánh tráo, một số kết
quả bị giả mạo. Đó là một thế giới với đầy đủ sự ganh đua, tham vọng, ảo tưởng
và thủ đoạn bẩn thỉu, nhất là khi nói đến những tranh cãi chung quanh ai phát
minh đầu tiên ra cái này hay cái kia. Tuy nhiên, sức mạnh độc nhất vô nhị của
khoa học là khả năng phát hiện sai sót và điều chỉnh chúng qua nhiều thử
nghiệm tiếp nối nhau.
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Các sự kiện được nhà báo
cung cấp đến công
chúng phải đáp ứng một
số tiêu chuẩn nhất định:

▪

▪

▪

▪

14

Tính chân thực: Một nhà báo
không viết tiểu thuyết và
cũng không phát minh ra các
sự kiện.
Giá trị tin: Một bản tin phải
mang đến những thông tin
mới, làm thay đổi những hiểu
biết hiện thời về thế giới thực
tại.
Tính ý nghĩa: Các dữ kiện
được “cân đo, đong đếm” dựa
trên ý nghĩa, mức độ quan
trọng, hệ quả tiềm tàng và
tầm ảnh hưởng của chúng
đối với công chúng.
Sự thú vị: Các nhà báo tìm
kiếm những điều bất thường,
những cái có thể động chạm
và kích thích được sự tò mò
trong công
chúng.

Vì khóa học này dành cho các nhà báo đã hành nghề, nên chúng ta sẽ không đi
sâu vào các nguyên tắc cơ bản của báo chí.
Cần phải nói rằng, giống như công việc của bất kỳ nhà khoa học hiện đại nào,
công việc của một nhà báo phải dựa trên việc quan sát các dữ kiện (facts). Như
các nhà báo hay nói: “Dữ kiện là thiêng liêng, lời bình là rẻ mạt”. Giống như
nhà khoa học, nhà báo cố gắng giữ thái độ trung lập, khách quan vì họ phải đặt
sang một bên các lợi ích cá nhân cũng như các định kiến trong cộng đồng họ
đang sống.
Khi thu thập thông tin và sản xuất tin tức, nhà báo đặt sự thật hay chân lý khách
quan lên trên tất cả. Đây là một điểm chung nữa giữa nhà khoa học và nhà báo.
Tuy nhiên, trên hết một nhà báo phải là một nhân chứng. Nhà báo tường thuật
sự kiện cho công chúng vì cổng chúng không được chứng kiến sự kiện đó. Nhà
báo không viết bài hay làm phim cho các nhà báo khác mà cho khán/thính/giả
đại chúng.
Nhà báo cũng không chỉ tường thuật sự kiện một cách thuần túy. Một nhà báo
giỏi biết cung cấp bối cảnh, lý giải ý nghĩa tiềm ẩn của sự kiện đối với nền chính
trị, giáo dục, luật pháp, công lý, đạo đức và đời sống cộng đồng. Các nhà báo giỏi
nhất biết cách để chính dữ kiện tự mình lên tiếng cho chúng. Họ cũng tạo tiếng
nói cho các thành phần xã hội liên quan và giúp cho các sự kiện trở nên dễ tiếp
nhận hơn.
Nhà báo và nhà khoa học có cách sử dụng thông tin khác nhau. Nhà khoa học
quan sát một vấn đề rất cụ thể, thường là một chi tiết nhỏ trong một cái gì
to lớn hơn rất nhiều. Nhà báo thì lại kết nối thông tin càng rộng càng tốt để
đặt câu chuyện vào bối cảnh lớn nhất có thể. Để đảm bảo mình không đánh lừa
khán/thính/độc giả, một nhà báo đưa họ đến với các địa hạt tri thức khác và tiếp
xúc các thành tố xã hôị khác. Ví dụ, một bài viết về y học sẽ bao gồm các thông
tin và dữ liệu về cả kinh tế, địa lý hoặc xã hội.
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Vai trò của báo chí khoa học là gì? Trước hết, chúng ta phải phân biệt báo chí
khoa học với truyền thông khoa học.
Truyền thông khoa học bao gồm các chiến lược khác nhau nhằm mục đích đưa
khoa học đến với công chúng. Mục đích là để giáo dục, nâng cao nhận thức và
bồi đắp sự hậu thuẫn cho khoa học trong công chúng. Truyền thông khoa học sử
dụng quan hệ công chúng, các chiến dịch quảng bá, công cụ tiếp thị, tờ rơi, sách
báo, lễ hội, và bảo tàng khoa học.
Trong khi đó, một nhà báo khoa học muốn đưa khoa học về lại với công dân và
giúp họ được hưởng lợi từ khoa học. Chắc chắn là hầu hết nhà báo khoa học đều
hâm mộ khoa học, nhưng trên hết, họ luôn trau dồi “nghệ thuật hoài nghi”, để
đảm bảo rằng công chúng không trở thành nạn nhân của những thứ khoa học
xấu xa, sai lầm hoặc gian lận. Triết gia người Pháp, Gaston Bachelard nói rằng:
nhà báo khoa học đặt một chân vào thế giới nơi ý tưởng đang sống, còn chân kia
ở thế giới mà chúng ta đang sống.

Báo chí khoa học không
phải chỉ là con tép riu
trong thế giới báo chí
rộng lớn. Nó đòi hỏi rất
nhiều tài năng, sự cởi mở,
sáng tạo, niềm đam mê,
trí tưởng tượng, sự cuốn
hút vào thực tế, tham
vọng, và ... sự
khiêm nhường.

Cũng giống như các nhà phê bình nghệ thuật hay văn học, nhà báo khoa học
cũng là một nhà phê bình khoa học. Làm một nhà phê bình là đặt câu hỏi và
kiểm tra, lựa chọn, mô tả, xác minh, và giải thích các sự kiện khoa học để tìm
ra cái gì còn thiếu và để bình luận về các kết quả nghiên cứu. Họ phân tích khoa
học từ những quan điểm khác nhau - kinh tế, xã hội, chính trị, đạo đức, và pháp
lý. Cuối cùng, nhà báo khoa học có thể đặt câu hỏi về sự tương hợp, tầm quan
trọng và tính hữu ích của khoa học với thế giới và cuộc sống.
Trên hết, nhà báo khoa học kết nối các kết quả khoa học với nhu cầu và các mối
quan tâm của công dân.
Một nhà báo khoa học phải biện giải cho vai trò của mình bằng việc giúp người
dân hiểu và ứng dụng lợi ích khoa học vào cuộc sống hàng ngày. Điều này đòi
hỏi nhiều hơn là đơn thuần chuyển tải các khái niệm khoa học thành ngôn từ
thông dụng thông qua những hoán dụ, ẩn dụ và công cụ đồ họa tuyệt hảo và
đầy ấn tượng. Là một nhà phê bình khoa học, nhà báo khoa học hiện đại phải
giải thích chân lý khoa học được hình thành như thế nào. Nhờ có nhà báo khoa
học giỏi, mọi người có thể tìm ra nhà khoa học nào đáng tin và không đáng tin,
khi nào đặt niềm tin vào khoa học và khi nào thì không.
Nhà báo khoa học có năng lực sẽ phản ánh đúng thực trạng khoa học khi nó
đang đi lên, rẽ ngang, thụt lùi hoặc lâm vào bế tắc.

World Federation of Science Journalists

15

World Federation of Science Journalists

Khóa học trực tuyến WFSJ – Bài 5
5.3 Giới hạn của khoa học
Thế kỷ 20 đã chứng kiến nhiều thắng lợi của khoa học – mà đỉnh cao là sự kiện
con người đặt chân lên mặt trăng – cũng nhiều như chứng kiến việc khoa học có
khả năng phá hủy tính nhân văn.
Suốt những năm đầu thế kỷ đó, trào lưu ưu sinh (eugenics) đã tìm cách cải thiện
con người thông qua việc nhân giống có chọn lọc và dùng nó để biện minh cho
việc triệt sản những người thiểu năng trí tuệ. Suốt Thế chiến II, các quả bom
nguyên tử - một đứa con đáng sợ ra đời từ thiên tài của Einstein – đổ xuống
Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản. Ngày nay, sức mạnh tin học và Internet đang
đe dọa đời sống riêng tư trong khi hành tinh đang trước ngưỡng cửa bị biến
thành nơi không thể cư trú được.
Đúng vậy, khoa học có những mặt tối và đáng lo ngại.
Các nhà triết học đã cố gắng nắm bắt bản chất thực sự của khoa học. Cuối thế kỷ
20, các quan điểm chống khoa học đã dẫn đến cái gọi là các “cuộc chiến khoa
học”. May mắn thay, nạn nhân chỉ là một vài nhà khoa bảng có vấn đề về uy tín
và mức độ đáng tin cậy.
Nói một cách đơn giản hóa, các cuộc chiến trên diễn ra giữa một bên là chủ yếu
các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên với bên kia là một nhóm nhà xã hội học,
sử học, triết học và phụ nữ học. Nhóm này – được cho là đại diện các quan điểm
cánh tả -- mô tả khoa học như một công cụ cho sự đàn áp, chủ nghĩa tư bản dã
thú và các cỗ máy kích động chiến tranh. Không quan tâm đến việc tham luận
cùng các nhà khoa học, mà tập trung vào phơi bày sự thái quá và các hành vi sử
dụng khoa học bất chính, nhóm thức giả này đã làm hết sức để hạ khoa học khỏi
cái bệ vững chắc, nơi nó được coi như là phương pháp tốt nhất để tìm ra chân lý.
Họ đảo ngược những gì đã thảo luận ở phần đầu bài học này. Đối với họ, khoa
học không mô tả đúng thực tại. Khoa học chỉ như một tôn giáo với đủ các nghi
lễ, tín ngưỡng, giáo điều, các giáo phái và nhóm thầy tu đối chọi nhau. Họ đảm
nhiệm việc "tháo dỡ” đền thờ khoa học và phơi bày bản chất thật của tri thức
khoa học – mà họ hạ bệ xuống ngang hàng tri thức phổ thông – và dẹp bỏ cái vẻ
huyền bí chung quanh các tác nghiệp nghiên cứu khoa học.
Các phần sau đây sẽ giới thiệu sơ lược quan điểm của một số nhà tư tưởng
đương đại quan trọng trong lĩnh vực triết học về khoa học, cũng là các nhân vật
chính trong các cuộc chiến khoa học.
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5.3.1 Thomas Kuhn (1922-1996)
Nếu không kể đến sự hợp lý và tính hiệu quả trong khái niệm “phản nghiệm”
(falsification) của Karl Popper (sẽ được mô tả trong mục 5.3.3 dưới đây) thì triết
gia khoa học đương đại nổi tiếng nhất về khoa học là Thomas Kuhn – tác giả
cuốn Cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học, xuất bản năm 1962, hiện vẫn
được nhiều người biết tới.
Kuhn cho rằng việc tìm kiếm sự thật khách quan không phải là mục tiêu thực sự
của khoa học. Khoa học về bản chất là một phương pháp giải quyết vấn đề,
vận hành trong một hệ thống tín ngưỡng đương đại. Hệ thống tín ngưỡng và
giá trị đó tự nó thể hiện thông qua một loạt các thủ tục thử nghiệm, mà kết quả
lại củng cố hệ thống tín ngưỡng và giá trị ban đầu. Kuhn gọi các hệ thống đó là
hệ thuyết luận (paradigm). Thông thường, nhà khoa học dành hầu hết thời
gian để làm khoa học chuẩn tắc (normal science) – tức là, họ làm việc trong
một hệ thuyết luận nhất định.
Nhưng, đôi khi, những người như Nicolaus Copernicus, Isaac Newton, Charles
Darwin và Albert Einstein đem đến các hệ thống tín ngưỡng mới, làm ngòi nổ
cho các cuộc cách mạng khoa học. Hệ thống của họ tái định hình vũ trụ để rồi:
trung tâm vũ trụ là mặt trời chứ không phải trái đất (Copernicus); cơ học thiên
thể cũng tuân theo các định luật như cơ học mặt đất (Newton); thế giới chuyển
từ một thực thể do Chúa tạo ra đến một quá trình không có mục đích và không
bao giờ kết thúc (Darwin); và nền vật lý dựa trên một dòng chảy tuyệt đối và
thống nhất của thời gian chuyển sang một nền vật lý mới, nơi dòng chảy thời
gian là đàn hồi, thay đổi tùy theo tốc độ tương đối của người làm thí nghiệm và
hiện tượng được quan sát (Eistein).
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Kuhn chỉ ra rằng hệ
thuyết mới giành quyền
cai quản không phải vì
giá trị khoa học, mà bởi
vì đối thủ của nó cuối
cùng cũng đã chết.
Thuyết tương đối của
Einstein và những người
theo ông được chấp nhận
như là một điều tự nhiên
sau khi những người theo
hệ thuyết Newton thưa
dần đi.
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5.3.2 Karl Popper (1902-1994)
Karl Popper vẫn là tác giả
của định nghĩa sắc bén và
hiệu quả nhất về khoa học:
Khoa học là tri thức có thể
được chứng minh là sai và
bị bác bỏ qua thực nghiệm
– theo thuật ngữ của ông,
khoa học là cái gì có thể
“phản nghiệm”
(falsifiable).

18

Theo Popper, khoa học là một cuộc diễn tập liên tục để bác bỏ cái cũ. Mỗi thí
nghiệm và mỗi quan sát đều nhằm mục đích phản biện lại lý thuyết đã được
chấp nhận. Khoa học không hơn gì những lý thuyết được tích tụ từ những nỗ
lực của các nhà khoa học trong việc chứng minh cái cũ là sai.
Popper đặt sự hoài nghi có hệ thống như là nền tảng cho cách tiếp cận khoa học.
Nhà khoa học được thúc đẩy bởi tham vọng khám phá và công bố các quan sát
có thể mâu thuẫn với lý thuyết được chấp nhận hiện nay – cái mà Thomas Kuhn
(nhà triết học ở phần 5.3.1) gọi là "hệ thuyết luận của hôm nay" (paradigm du
jour).
Trên thực tế, trong hầu hết thời gian của mình, nhà khoa học lặp đi lặp các lại thí
nghiệm và xác nhận các kết quả trước đó. Tuy nhiên, họ cũng mơ ước phát hiện
ra lỗi sai trong cái cũ để có thể dẫn đến lý thuyết mới. Hàng ngàn nhà khoa học
sốt ruột chờ đợi sự kiện chiếc máy gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider) của
CERN đi vào vận hành tại Geneva, chủ yếu là vì họ quan tâm đến việc tìm kiếm
một nền "vật lý mới" để mở ra một con đường mới – chẳng hạn như việc sử dụng
chiếc máy này để xác nhận sự tồn tại của hạt Higgs nổi tiếng, một hạt cơ bản
được dự đoán trong Mô hình Vật lý chuẩn.
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5.3.3 Quy nạp và diễn dịch
Trong phần đầu tiên, chúng ta đã thấy rõ rằng các định luật và lý thuyết khoa
học là "sự khái quát hóa". Ví dụ, thể tích một thanh đồng sẽ tăng lên khi nó bị
nung nóng; một thanh thép và thanh nhôm cũng vậy. Cả ba đều là kim loại.
Phương pháp khoa học dẫn đến sự khái quát hóa rằng thể tích kim loại tăng khi
chúng được nung nóng.

Quy nạp là liên kết
mạnh nhất và cũng là
yếu nhất trong khoa
học.

Khái quát hóa – hoặc theo đúng thuật ngữ chuyên môn là quy nạp – bao gồm
việc đề xuất một định luật khoa học – như "tất cả các kim loại tăng thể tích khi bị
đun nóng" – dựa trên một loạt quan sát mà trong đó, một số kim loại cụ thể đều
tăng lên về thể tích khi đun nóng đến các nhiệt độ khác nhau và trong các điều
kiện khác nhau.
Điểm yếu của quy nạp nằm ở chỗ: bất kỳ một quy luật nào dựa vào nó đều chịu
những ngoại lệ.
Trong diễn dịch, chẳng hạn ta có "kim loại bị đun nóng sẽ nở ra" và "đồng là một
kim loại" là hai mệnh đề chân lý. Như vậy, bằng cách sử dụng sức mạnh của logic,
có thể diễn dịch đơn giản rằng thể tích một mảnh đồng sẽ tăng lên nếu nó bị
đun nóng.
Vì các nhà khoa học không bao giờ có thể hoàn toàn chắc rằng họ đã thử
nghiệm tất cả các kim loại, việc diễn dịch tự nhiên mở ra cánh cửa cho khả năng
phản nghiệm. Thiên tài của Karl Popper là đưa điểm yếu này trở thành bản chất
của khoa học.
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5.3.4 Quy nạp và diễn dịch trong phương pháp khoa học
Biểu đồ dưới đây được phát triển từ cuốn “Cái này gọi là khoa học là gì?” của Alan Chalmers (Nhà xuất bản Đại học báo chí
Queensland/Nhà xuất bản ĐH Mở, Hackett, năm 1999).
Nó cho thấy các nhà khoa học xây dựng lý thuyết và quy luật bằng việc sử dụng quy nạp, và sau đó su luận diễn dịch ra những
dữ kiện và dự đoán mới dựa trên các lý thuyết và quy luật đó.
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5.3.5 Khoa học trong thuyết tương đối văn hóa
Các nhà xã hội học trường phái kiến tạo cho rằng khoa học là một sản phẩm
thuần túy của xã hội. Họ kết luận rằng xã hội đóng một vai trò lớn trong việc
quyết định niềm tin của nhà khoa học. Môi trường văn hóa-xã hội quyết định lý
thuyết khoa học nào được nhà khoa học tin dùng. Cách nhìn khoa học như sự
kiến tạo (construction) của một xã hội cụ thể tại từng thời điểm cụ thể, kết tụ
cùng thuyết tương đối văn hóa, một học thuyết cho rằng mỗi xã hội có chân lý
riêng và mỗi chân lý đó đều có giá trị như nhau.
Chúng ta đã chứng kiến vị Hiệu trưởng Trường Khoa học thuộc Đại học Yaoundé
(Cameroon) mở đầu một cuộc hội thảo với tuyên bố: “Người châu Phi chúng ta
cần phát minh ra mô hình nguyên tử của riêng mình."
Những người khác cho rằng, việc chỉ có một phần nhỏ các nỗ lực khoa học nhắm
đến giải quyết các vấn đề của các nước đang phát triển là một đặc trưng nội tại
của một nền khoa học do phương Tây chi phối. Một số người theo thuyết bình
đẳng giới thì lý luận rằng một nền khoa học với tỉ lệ nữ khoa học gia cao hơn sẽ
nhân từ hơn với môi trường.

Nếu khoa học là một sản
phẩm phụ mang tính văn
hóa xã hội, liệu nó có thể
bị các nhóm người khác
nhau sử dụng sai mục
đích để thúc đẩy các lợi
ích riêng, làm tổn hại các
nền văn hóa khác, môi
trường và hòa
bình không?

Hossein Nasr, một học giả Hồi giáo nổi tiếng hiện giảng dạy tại Đại học Harvard,
cho rằng nền khoa học đang tồn tại hiện nay là sản phẩm từ một thế giới
phương Tây luôn muốn đưa thế giới tự nhiên vào phục vụ nó, thông qua "tra
tấn" nếu cần thiết. Ông nói, một nền khoa học Hồi giáo sẽ rất khác vì trong Hồi
giáo, thế giới tự nhiên là cái rất thiêng liêng. Tại Ấn Độ, một vài người hy vọng sẽ
tạo ra một nền khoa học khác biệt dựa trên những khái niệm Hindu về không
gian, thời gian, logic và tự nhiên.
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5.4 Khoa học được kiến tạo như thế nào trong đời
thực?
Bỏ qua những vấn đề mang tính triết luận, phần này sẽ đi vào những vấn đề thực
tế về quy trình kiến tạo và kiểm định khoa học. Đây sẽ là những vấn đề căn cơ mà
bất cứ nhà báo khoa học nào cũng cần hiểu rõ để tác nghiệp.
Nếu bạn hỏi một nhà nghiên cứu khoa học về những gì họ làm, họ có thể trả lời
rằng: "Tôi đang viết bài cho các tạp chí khoa học." Vậy thì có thể nói rằng, khoa
học là những gì nằm trong các tạp chí khoa học.
Định nghĩa này có giá trị ở chỗ nó dựa trên thực tế là việc xuất bản nghiên cứu
rất quan trọng với bất kỳ nhà khoa học nào – họ phải hoặc xuất bản hoặc lụi tàn.
Một nhà khoa học mà không có một công trình nào, thì sẽ không có chỗ đứng,
không có tài trợ, và có thể sớm mất việc. Sau khi nhà khoa học đã mãn khóa đại
học, sự nghiệp của họ phụ thuộc vào một quá trình liên tục công bố các bài báo
khoa học, nhất là lượng bài viết được chọn đăng trên các tạp chí khoa học lớn –
tức những ấn phẩm có chỉ số trích dẫn và yếu tố ảnh hưởng cao nhất.
Chỉ số trích dẫn (citation index) là một cơ sở dữ liệu cho thấy một bài báo của
một tác giả nào đó đã được giới thiệu, hoặc trích dẫn bởi tác giả khác bao nhiêu
lần, và ở đâu. Đó là một chỉ dấu cho thấy bài báo này quan trọng đến mức này.
Hệ số ảnh hưởng (impact factor) là chỉ số về tần suất mà một “bài báo bình
quân” trên một tạp chí khoa học đã được trích dẫn trong một thời kỳ cụ thể nào
đó (thường là một năm). Đó là một tỷ lệ được tính bằng cách chia tổng số lần
trích dẫn năm nay cho số lượng bài viết được xuất bản bởi tạp chí này trong hai
năm trước đó. Nó nhằm mục đích loại bỏ một phần khuynh hướng thiên về các
tạp chí lớn.
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5.4.1. Quy trình kiểm định chất lượng công trình khoa
học
Các bài báo được xuất bản trong các tạp chí khoa học hàng đầu đều phải trải qua
hai đợt kiểm tra. Đầu tiên, chủ biên tờ tạp chí đánh giá chất lượng tổng thể cũng
như tầm quan trọng của công trình. Sau đó, họ gửi bản thảo bài viết đó tới một
vài chuyên gia trong cùng lĩnh vực, thường được gọi là "đồng nghiệp" (peer).
Tất cả các tạp chí khoa học nghiêm túc đều phải cho bình duyệt (peer-reviewed)
bài báo trước khi xuất bản.
Bình duyệt là quá trình trong đó bản thảo gửi đến các tạp chí khoa học được
đánh giá và thẩm định bởi các chuyên gia có trình độ thích hợp để xác định xem
các bản thảo là phù hợp để công bố hay không. Các chuyên gia này xem xét đặc
biệt mối quan hệ giữa các phương pháp luận và kết luận. Thông thường, quá
trình này được thực hiện dưới dạng thức khuyết danh – tức là, tác giả và người
bình duyệt không ai biết ai.
Về cơ bản, qua được quy trình bình duyệt có nghĩa là nội dung bài báo đã được
các chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu cho là phù hợp với những
chuẩn mực được chấp nhận trong lĩnh vực này.

VÍ DỤ:
Cách vận hành của
phương pháp khoa học
và tính chân lý có giới hạn
của một bài báo đã qua
bình duyệt được minh
họa tỉ mỉ trong video sau
đây về việc có hay không
một virus gây ra hội
chứng mệt mỏi mạn tính:
(http://www.newsy.com/
videos/chronic-fatiguesyndrome-setback)

Tuy nhiên, hãy nhớ kết luận trong các công trình đã qua bình duyệt không phải
là chân lý vĩnh viễn. Nó chỉ là tạm thời và cần được xác nhận nhiều lần ở những
công trình khác. Nói cách, tính chân lý của một kết luận khoa học sẽ chỉ được
công nhận dần dần khi các nhà khoa học khác sử dụng phương pháp tương tự
và thu được kết quả tương tự. Và khi nào các thí nghiệm khác chưa xác nhận
những kết luận đó, người ta vẫn khuyến cáo nên thận trọng với chúng.
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5.4.2 Giới hạn của quá trình bình duyệt

John Rennie, cựu tổng biên
tập tờ Scientific American,
có bốn lưu ý đối với các tạp
chí dựa trên bình duyệt, nói
rằng chúng không thể
hoàn toàn loại trừ:

▪

▪

▪

▪
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Khả năng sai lầm: Nội dung
một bài báo được bình duyệt
chỉ thực sự được xác nhận khi
các nhà khoa học khác đã tìm
ra các kết quả tương tự bằng
cách sử dụng phương pháp
tương tự.
Gian lận: Các nhà bình
duyệt gần như không thể
vạch trần những gian lận có
chủ ý, vì toàn bộ hoạt động
xuất bản khoa học dựa trên
thiện ý của nhà khoa học. Tuy
nhiên, nhà báo khoa học cảm
thấy chủ quan khi cầm nguồn
tư liệu là các tạp chí khoa học,
hơn là nhà báo kinh tế với các
báo cáo tài chính.
Thiên kiến và sự thiếu trung
thực: Các tác giả đạt được
thỏa thuận đăng bài với chủ
biên. (Ở Việt Nam, hiện tượng
này khá phổ biến. Nhiều tác
giả phải bỏ tiền ra để được
đăng bài cho đúng chỉ tiêu
nghiên cứu mà họ cần.)
Áp lực chính trị: Ví dụ,
chính phủ Mỹ yêu cầu các
tạp chí khoa học không
công bố các bài báo từ
Iran, Libya và Sudan.

Vậy nhà báo khoa học đã đặt niềm tin không thực tế vào các tạp chí dựa trên
bình duyệt?
Dĩ nhiên, bình duyệt chắc chắn không thể tránh sai sót, cũng không thể chứng
minh phản nghiệm được. Thất bại tai tiếng gần đây nhất là việc bình duyệt bài
của nhà nghiên cứu Hàn Quốc, Hwang Woo-suk, người đã đã ngụy tạo dữ liệu để
trở thành là người đầu tiên thành công trong việc nhân bản phôi người và sản
xuất tế bào gốc từ nó. Khoa học, tờ tạp chí được xuất bản bởi Hiệp hội vì sự tiến
bộ của khoa học Hoa Kỳ (AAAS), sắp đặt cho số báo có bài này trùng hợp với hội
nghị thường niên 2004 của họ ở Washington. Tên tuổi AAAS và tờ Khoa học
được quảng bá rộng lớn nhờ ấn phẩm này. Nhưng khi nó bị phát hiện là một
gian lận thì thiệt hại về danh tiếng của họ còn lớn hơn:
(http://www.sciencemag.org/sciext/hwang2005/).
Tuy nhiên, ngay cả với những điều cần dè chừng này, Rennie kết luận rằng các
thất bại hiếm hoi của các tạp chí khoa học không nên cản trở việc nhà báo khoa
học xem các tạp chí khoa học là nguồn thông tin ưu tiên số một.
Hãy xem lại Bài 2 trong khóa học này, để tìm thấy danh sách các câu hỏi để giúp
bạn đánh giá các tuyên bố khoa học
(http://www.wfsj.org/course/lesson.htm?e=e02#L02P12).
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5.4.3 Chân lý khoa học qua sự đồng thuận
Ngày nay, nhà báo khoa học thường đề cập những vấn đề liên quan đến các mối
quan tâm của nhân loại.
Các chính phủ trên toàn thế giới phải đối mặt với nhiều mối đe dọa về khí hậu,
nguồn tài nguyên nước, năng lượng dự trữ, cuộc sống riêng tư và sức khỏe.
Những nhà làm luật và chính trị gia phải đối mặt với những lựa chọn quan trọng
có tác động tiềm năng lớn đến công ăn việc làm, sức khỏe, sự giàu có, và thậm
chí cả lối sống của các cộng đồng.
Đồng thời, chúng ta gần như không thể xác định đúng tình trạng các nguồn tài
nguyên nước, thực phẩm, dầu, khí đốt, rừng và đất canh tác. Và càng khó khăn
hơn để biết chắc chắn các xu hướng ngắn, trung và dài hạn liên quan đến tài
nguyên và khí hậu, để tìm ra các giải pháp công nghệ tiềm năng.
Đối mặt với những thách thức toàn cầu chưa từng có, các chuyên gia và các
chính phủ đã đưa ra một số cơ chế để đánh giá vấn đề và, đôi khi, đưa ra các
khuyến nghị. Những cách tiếp cận này tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong
mỗi lĩnh vực, hỗ trợ để họ gặp gỡ, nghiên cứu và ghi nhận các vấn đề, cũng như
độc lập công bố các kết luận và khuyến nghị từ nghiên cứu riêng.
Những cơ chế này rất đa dạng – có thể là một ủy ban nhỏ được yêu cầu thực
hiện một đánh giá mới nhất về chế độ ăn, có thể là một ủy ban thuộc các viện
hàn lâm khoa học quốc gia, hay một ủy ban đặc biệt có nhiệm vụ tìm ra nguyên
nhân khiến một cây cầu sụp đổ, hay một nhóm nghiên cứu bao gồm hàng ngàn
chuyên gia trên toàn thế giới như Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu
(IPCC), đồng tác giả giành giải Nobel Hòa bình năm 2007.
IPPC huy động hàng ngàn nhà khoa học. Họ không nhận lương và phần lớn đều
làm việc khuyết danh. Họ đồng ý đọc và hiểu rõ các dữ liệu vô cùng phức tạp,
viết các bài khảo luận tổng hợp các bài báo chuyên sâu, tham gia các cuộc họp
và sau đó đạt được sự đồng thuận trong việc giải thích dữ liệu, ra kết luận và
khuyến nghị. Trước tiên, các nhà khoa học IPCC phải được các chính phủ phê
duyệt báo cáo của họ. Nó là một công việc mệt mỏi, nhưng các nhà khoa học
tham gia nó có cơ hội để kiểm chứng nghiên cứu của chính họ và hòa cùng
những nghiên cứu số một trên thế giới.
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5.4.4 Nguồn tham khảo thêm
Tổng quan triết học và triết gia về khoa học:
(http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_science)
Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu: (http://www.ipcc.ch/)
Một số viện hàn lâm khoa học quốc gia ở các nước đang phát triển:
▪ Việt Nam: (http://www.vast.ac.vn/)
▪ Egypt: (http://www.asrt.sci.eg/)
▪ Jordan: (http://www.rss.gov.jo/)
▪ Kenya: (http://www.knascience.org/)
▪ Palestine: (http://palestineacademy.org/main/index.php)
▪ Senegal: (http://www.asts.sn/)
▪ Nam Phi: (http://www.assaf.co.za/)
▪ Uganda: (http://www.uncst.go.ug)
Viện Hàn lâm khoa học cho các nước đang phát triển
(http://twas.ictp.it/)
Sáng kiến cho các viện hàn lâm khoa học châu Phi:
(http://www.nationalacademies.org/asadi/)

26

World Federation of Science Journalists

World Federation of Science Journalists

Khóa học trực tuyến WFSJ – Bài 5

5.5 Câu hỏi tự luận (1-2)
CÂU HỎI 1: Hãy trả lời ngắn gọn những câu hỏi sau:
a) “Biết” một đối tượng có nghĩa là gì?
b) Kể tên một vài tôn giáo lớn trên thế giới.
c) Tri thức thường nhật có tự chất vấn nó hay nó tự cho mình không thay đổi?
d) Các nhà khoa học có sử dụng tri thức thường nhật không?
e) Chúng ta thu nhặt tri thức phổ thông bằng cách nào?
f) Tri thức bề sâu hoặc có hệ thống thường bắt đầu từ đâu?
g) Tri thức hệ thống có đặc trưng gì để nhận ra?
h) Ai có thể thực sự hiểu một tác phẩm nghệ thuật?
i) Khoa học cung cấp những loại tri thức bề sâu nào?
j) Khoa học thực nghiệm có những đặc điểm gì?
k) Liệt kê một vài phương pháp tiếp cận kiến thức.
l) Những bước chính trong phương pháp thực nghiệm là gì?
m) Khoa học có phải là một loại tôn giáo?
n) Một dữ kiện báo chí cần thỏa mãn những tiêu chí nào?
o) Truyền thông khoa học là gì?
p) Vai trò của nhà báo khoa học là gì?
q) Làm thế nào để đánh giá mức độ tin cậy của một nhà khoa học?
r) Bạn có đánh giá được tầm quan trọng và ảnh hưởng của một nhà khoa học không?
s) Bốn khả năng nào có thể khiến bạn phải dè chừng về chất lượng các bài báo trên tạp chí bình duyệt?
t) Nêu cái được và cái mất khi một nhà khoa học tham gia vào một tổ chức hay ủy ban khoa học.
CÂU HỎI 2: Hãy trả lời ngắn gọn những câu hỏi sau:
a) Bạn có cho rằng có nhiều cách để “biết” không?
b) Có phải các dân tộc khác nhau có những loại tri thức khác nhau?
c) Trong văn hóa Việt, “biết” có nghĩa là gì?
d) Bạn có thể liệt kê một số tín ngưỡng trong cộng đồng của bạn?
e) Chiêm tinh học là một tín ngưỡng hay khoa học?
f) Cho ví dụ về một mẩu tri thức phổ thông.
g) Nếu tôi nói: "Mặt trời mọc mỗi buổi sáng và lặn vào mỗi buổi tối", tôi vừa sử dụng loại tri thức gì?
h) Ai dạy bạn rằng mặt trời mọc và lặn?
i) Bạn có thể nhớ lại một số tri thức mà bạn có được từ những đứa trẻ khác và bạn bè?
j) Một nhà vật lý, một họa sĩ, hoặc một nhà điêu khắc có điểm chung nào không?
k) Có thể nâng cao sự hiểu biết về một hiện tượng bằng cách đi sâu hơn vào những gì không hiển thị trên bề mặt
không?
l) Bạn có thể mô tả sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc?
m) Có điểm tương đồng nào giữa một phương trình toán học và một bài thơ không?
n) Có sự khác biệt nào giữa một phương trình toán học và một bài thơ không?
o) Có một truyền thống nào trong tri thức hệ thống không?
p) Có người nói: "Trong một ngày, tôi thấy 36.000 hoàng hôn.” Một người khác nói: "Mặt trời không bao giờ lặn". Câu nào
là của một nhà thơ, câu nào là của một nhà khoa học?
q) Những người nào lấy thẩm mỹ làm cơ sở tri thức cho họ?
r) Những người nào sử dụng tri thức thật, có thể chứng minh được?
s) Cho ví dụ một câu trung lập, khách quan và đúng ở mọi lúc mọi nơi?
t) Tại sao chúng ta nói rằng tri thức khoa học là lời phê bình cho chính nó và mang tính duy lý?
u) Ở Việt Nam, các nhà khoa học có nghĩ rằng họ là những nghệ sĩ?
v) Phương pháp thực nghiệm là gì?
w) Phòng thí nghiệm dùng để làm gì?
x) Đã có nhà khoa học nào ở Việt Nam giải thích cho bạn về phương pháp nghiên cứu của họ chưa?
y) Có gì giống nhau giữa báo chí và khoa học?
z) Có khác biệt gì giữa báo chí và khoa học không?

World Federation of Science Journalists

27

World Federation of Science Journalists

Khóa học trực tuyến WFSJ – Bài 5

aa) Bạn có đồng ý rằng nhà báo khoa học là nhà phê bình khoa học?
bb) Bạn đã có những thông tin gì về nghiên cứu khoa học VN: các tổ chức, phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu, các nhà
khoa học và những thành tựu của họ, các chính sách khoa học và công nghệ?
cc) Nêu ba lý do khiến khoa học có thể là một mối đe dọa cho nhân loại và ba lý do để khoa học có thể trở thành vị cứu
tinh cho nhân loại.
dd) Nếu các phương tiện truyền thông góp phần vào việc kiến tạo văn hóa, nhà báo có đóng góp không? Có sự khác biệt
giữa nền báo chí khoa học ở châu Phi, châu Á, các nước Ả-rập, và các nước phương Tây không? Những khác biệt này là
gì, nếu có?
ee) Tìm xem có bao nhiêu bài báo khoa học được công bố bởi giới khoa học VN.
ff) Kể tên một vài tạp chí khoa học được công bố tại VN, kể cả ấn phẩm dựa trên bình duyệt lẫn không có bình duyệt.
gg) Bạn có đồng ý với John Rennie không?
hh) Tìm một ví dụ về gian lận khoa học ở VN.
ii) Kể tên một ủy ban khoa học ở VN.
jj) Hãy cho một ví dụ về một số đề xuất khoa học từng được được chấp nhận hoặc bị từ chối ở VN hay trong khu vực
Đông Nam Á.
kk) Việt Nam có viện hàn lâm khoa học không?
ll) Các ủy ban và viện hàn lâm khoa học có nói sự thật không?
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5.6 Đáp án câu hỏi tự luận (1-2)
CÂU HỎI 1: Những câu hỏi được in đậm và phần đáp án được trình bày tiếp theo với dạng chữ thường.
a) “Biết” một đối tượng có nghĩa là gì?
"Biết” một đối tượng có nghĩa là có thể mô tả được tất cả các đặc tính hữu hình và vô hình của nó, trong mối quan hệ với
các đối tượng khác trong môi trường của nó.
b) Kể tên một vài tôn giáo lớn trên thế giới.
Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái, Phật giáo và Ấn Độ giáo.
c)

Tri thức thường nhật có tự chất vấn nó hay nó tự cho mình không thay đổi?
Với tri thức phổ thông, các nhận định được tích lũy sẽ không thay đổi và được xem như nguyên vẹn mãi mãi.

d) Các nhà khoa học có sử dụng tri thức thường nhật không?
Các nhà khoa học thường bắt đầu từ những tri thức phổ thông trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cuối cùng, thông qua
nghiên cứu, họ có thể vượt qua sự chi phối của nó.
e) Chúng ta thu nhặt tri thức phổ thông bằng cách nào?
Tri thức phổ thông được xây dựng và truyền nối qua gia đình, người thân, bạn bè, hàng xóm, đối tác, bộ lạc và cộng đồng.
f)

Tri thức bề sâu hoặc tri thức (có) hệ thống thường bắt đầu từ đâu?
Tri thức hệ thống bắt đầu ngay khi chúng ta quyết định không thể tiếp tục hài lòng và tin tưởng vào những thông tin chỉ
thu nhận đơn thuần qua các giác quan. Khi đó, chúng ta phải đào sâu nghiên cứu hơn. Khi đào sâu nghiên cứu trở thành
một thói quen, chúng ta bắt đầu nhìn nhận mọi việc theo một hướng khác đi.

g) Tri thức hệ thống có đặc trưng gì để nhận ra?
Tri thức có hệ thống tìm kiếm những cái nhìn mới về mọi vật so với cách nhìn truyền thống. Nó đưa chúng ta một cuộc
hành trình để tạo nên, tưởng tượng và khám phá những điều chưa biết. Nó khiến chúng ta từ chối sự đơn điệu và không
dựa vào truyền thống nữa. Nó đặt câu hỏi cho mọi vật.
h) Ai có thể thực sự hiểu một tác phẩm nghệ thuật?
Người có thể hiểu được một tác phẩm nghệ thuật thực sự phải là người hiểu biết về phong cách, thể loại, hình dạng, biểu
tượng, các tác phẩm và lịch sử nghệ thuật.
i)

Khoa học cung cấp những loại tri thức bề sâu nào?
Tri thức khoa học chuyên sâu liên quan tới những chân lý/sự thật theo quy luật tự nhiên.

j)

Khoa học thực nghiệm có những đặc điểm gì?
Khoa học thực nghiệm phải dựa trên thực tế. Nó là quá trình kiểm nghiệm dữ liệu, mang tính khách quan, phổ quát và duy lý.

k) Liệt kê một vài phương pháp tiếp cận kiến thức.
Các cuộc truy tìm kiếm sự thật đôi khi đã được trả lời bởi tôn giáo, lý lẽ từ người có thẩm quyền, đạo giáo thần bí, hay
lô-gíc thông dụng (tức tri thức phổ thông).
l)

Những bước chính trong phương pháp thực nghiệm là gì?
Khoa học hiện đại tuân theo các bước sau: quan sát, thí nghiệm, giải thích, khái quát hóa và dự báo.
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m) Khoa học có phải là một loại tôn giáo?
Mặc dù nó đầy quyền năng và dường như không có ranh giới, khoa học không phải là tôn giáo. Cơ sở hạ tầng đồ sộ và tốn
kém có thể làm cho khoa học phổ biến hơn trong một số nhóm hoặc cộng đồng nhưng bản thân các nhà khoa học không
bị phân biệt về sắc tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, màu da hoặc thu nhập.
n) Một dữ kiện báo chí cần thỏa mãn những tiêu chí nào?
Một dữ kiện báo chí phải thật, không tưởng tượng, kết nối các sự kiện có tính thời sự, mới mẻ, có ý nghĩa và thú vị.
o) Truyền thông khoa học là gì?
Truyền thông khoa học được xem như là một phương tiện để phổ biến khoa học và các khái niệm khoa học, bằng cách
truyền đạt lại những gì các nhà khoa học nói với một ngôn ngữ mà công chúng có thể hiểu được. Nó cũng đã được xem
như là một phương tiện để nâng cao tỷ lệ hiểu biết khoa học trong công chúng và tạo cho họ một thái độ tích cực đối với
khoa học.
p) Vai trò của nhà báo khoa học là gì?
Nhà báo khoa học hiện đại là một nhà phê bình khoa học. Là một nhà phê bình khoa học, nhà báo khoa học giải thích
chân lý khoa học được truy tìm và hình thành như thế nào. Họ phải giúp công chúng tìm ra nhà khoa học nào đáng tin và
ai không đáng tin, khi nào đặt niềm tin vào khoa học và khi nào thì không. Nhà báo khoa học có năng lực sẽ phản ánh
đúng thực trạng của khoa học khi nó đang đi lên, rẽ ngang, thụt lùi hoặc lâm vào bế tắc.
q) Làm thế nào để đánh giá mức độ tin cậy của một nhà khoa học?
Tìm bản sao các bài viết của họ và kiểm tra xem chúng đã từng được đăng trên những tạp chí dựa trên bình duyệt chưa.
r)

Bạn có đánh giá được tầm quan trọng và ảnh hưởng của một nhà khoa học không?
Tìm hiểu xem bài báo của họ được trích dẫn bao nhiêu lần, và hệ số ảnh hưởng của các tạp chí đã đăng bài của họ.

s)

Bốn khả năng nào có thể khiến bạn phải dè chừng về chất lượng các bài báo trên tạp chí bình duyệt?
1) Khả năng sai lầm, vì họ chỉ xử lý các chân lý/sự thật tạm thời.
2) Khả năng gian lận, ví dụ như hình ảnh giả mạo.
3) Khả năng thiên vị và không trung thực.
4) Áp lực chính trị để một tạp chí sử dụng những tiêu chí khác ngoài khoa học khi quyết định chấp nhận hoặc từ chối một
bài báo cụ thể.

t)

Nêu cái được và cái mất khi một nhà khoa học tham gia vào một tổ chức hay ủy ban khoa học.
Cái mất: khối lượng công việc lớn, phải đọc và tổng hợp rất nhiều thông tin, ít sự ghi nhận, cần phải đạt được sự đồng
thuận qua những căng thẳng và xung đột không thể tránh khỏi, đi lại nhiều và thường không có thành quả tài chính. Cái
được: cơ hội để tìm hiểu các nghiên cứu mới nhất và đáng tin cậy nhất, được đi lại, gặp gỡ với các chuyên gia số một trong
ngành, và có cơ hội để xác nhận nghiên cứu của chính mình.

CÂU HỎI 2: Rất nhiều đáp án khả dĩ được chấp nhận.
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5.7 Bài thực hành (1-5)thực?
BÀI TẬP 1:
Tìm hiểu xem các nhà khoa học VN đang nghĩ gì về các nhà báo khoa học địa
phương.
BÀI TẬP 2:
Giữa Kuhn và Popper, bạn thích nhà triết học khoa học nào hơn và tại sao? Hãy
viết lời giải thích thành một đoạn ngắn.
BÀI TẬP 3:
Trong phạm vi một trang giấy, hãy chú giải xem liệu khoa học là sản phẩm của
một nền văn hóa cụ thể, hay là tri thức phổ quát xuyên văn hóa.
BÀI TẬP 4:
Phỏng vấn một nhà khoa học đã từng có bài viết được chấp nhận (hoặc từ chối)
trên một tạp chí bình duyệt. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao bài đó được chấp
nhận hoặc từ chối, nếu được xuất bản thì trong thời gian bao lâu, và nó có ảnh
hưởng thế nào đến sự nghiệp của nhà khoa học đó.
BÀI TẬP 5:
Hãy so sánh một tạp chí dựa trên và không dựa trên bình duyệt. Đâu là những
điểm khác biệt?
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