Báo chí nói gì về biến đổi khí hậu: Câu chuyện từ hơn 37 nghìn bài báo
Nguyễn Thanh Dung (SSHPA)
Khoa học & Phát triển
KH&PT (16/01/2020; http://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/bao-chi-noi-gi-ve-bien-doikhi-hau-cau-chuyen-tu-hon-37-nghin-bai-bao/20200116101152456p1c160.htm) —
Truyền thông ở những quốc gia có GDP cao thường coi biến đổi khí hậu là vấn đề quốc
gia hoặc vấn đề khoa học, trong khi các nước nghèo thường nhắc tới quan hệ ngoại giao
và tác động tự nhiên của nó, theo một nghiên cứu của Việt Nam được công bố trên tạp
chí quốc tế có hệ số tác động JIF>10.

Minh họa: KH&PT (16/01/2020)
Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập kiến thức về các vấn đề kinh tế - xã
hội tới người dân, đặc biệt là các vấn đề gây nhức nhối như biến đổi khí hậu. Tuy biến
đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề toàn cầu, truyền thông ở mỗi quốc gia lại có những
cách đưa tin khác nhau. Ở một mảnh đất chưa được quá nhiều nghiên cứu khai phá,
công bố Nationalizing a global phenomenon: A study of how the press in 45 countries
and territories portrays climate change của các tác giả Vũ Hồng Tiến (tác giả liên lạc),
Yuchen Liu (Đại học Kansas, Hoa Kỳ) và Trần Đức Vinh (Đại học Bách khoa Hà Nội) về vấn
đề truyền thông và biến đổi khí hậu đã xuất hiện trên tạp chí Global Environmental
Change [JIF 2018 = 10.427; CiteScore 2018 = 10.29].

Nghiên cứu nói trên phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế - xã hội, chính trị, môi
trường và nội dung truyền thông về biến đổi khí hậu trong 37.670 bài báo, sử dụng 4
ngôn ngữ khác nhau, trên 45 quốc gia toàn cầu trong giai đoạn 2011 - 2015.
Kết quả cho thấy biến đổi khí hậu thường được đề cập trên 7 khía cạnh: bằng chứng
khoa học, vấn đề năng lượng, tác động tự nhiên, tác động kinh tế, chính sách đối nội,
quan hệ đối ngoại và tiến bộ xã hội. Trong đó, quan hệ đối ngoại được đề cập nhiều
nhất do biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Ngay sau đó là tác động kinh
tế của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, hai vấn đề quan trọng khác là bằng chứng khoa
học và năng lượng lại được đề cập rất ít trong giai đoạn dữ liệu.
Yếu tố vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nội dung của các bài báo về
vấn đề biến đổi khí hậu. Truyền thông ở những quốc gia có GDP cao thường coi biến đổi
khí hậu là vấn đề quốc gia hoặc vấn đề khoa học, trong khi các nước nghèo thường nhắc
tới quan hệ ngoại giao và tác động tự nhiên của biến đổi khí hậu.
Các tác giả cho rằng điều này xuất phát từ việc các nước nghèo không có đủ ngân sách
cho các hoạt động nghiên cứu và thường phải nhờ tới nguồn viện trợ của nước ngoài.
Ngoài ra, các nước chịu ảnh hưởng bởi khí hậu cực đoan cũng thường đề cập tới tác
động tự nhiên của biến đổi khí hậu.
Nghiên cứu đã có những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực nghiên cứu truyền thông,
đặc biệt là về sự khác nhau trong thực hành báo chí. Sự khác nhau về văn hóa, chính trị,
kinh tế đã có những tác động không nhỏ tới cách thức truyền thông của từng quốc gia
đưa tin về một vấn đề. Trong khi ảnh hưởng từ tổ chức hay cá nhân nhà báo tới thông
điệp truyền thông đã có các bằng chứng thực nghiệm từ lâu thì nghiên cứu về ảnh
hưởng từ bối cảnh văn hóa xã hội vẫn còn khiêm tốn, và bài viết này đã góp phần gợi ý
một hướng nghiên cứu đáng quan tâm.
Bài báo của nhóm tác giả Vũ Hồng Tiến là 1 trong 14 bài nghiên cứu KHXH&NV của các
tác giả Việt Nam được công bố trên các tạp chí có hệ số tác động JIF > 5 trong năm 2019
(tăng 4 bài so với năm 2018), và là một trong hai bài được công bố trên tạp chí có JIF >
10.
Bảng dưới đây cung cấp thông tin về những bài báo có JIF > 6 trong năm qua.
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