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Rủi ro là gì? Đơn giản hoá định nghĩa bằng công thức: Rủi ro = Cường độ x Xác suất, phải vậy 
không? 
  
Nhưng phần lớn mọi người không nhận định như vậy, tại các thời điểm.   
 
Đối với công chúng --   Rủi ro = Hiểm hoạ + Mức độ tổn thương* (mức độ tổn thương, lo sợ, 
khiếp đảm, khổ sở) 
 (Công thức của Peter Sandman!) 
  
“ Các yếu tố tổn thương” ảnh hưởng mạnh đến nhận định rủi ro của công chúng (Xem bảng 
dưới). “ Các yếu tố rủi ro" dựa vào các đặc điểm tâm lý chung của con người và các giá trị văn 
hoá được chia sẻ – không chỉ xem xét đến xác suất và cường độ. Các giá trị chia sẻ có thể đa 
dạng khác nhau ở các nền văn hóa khác nhau, tuy nhiên luôn có các yếu tố tổn thương có thể 
dự tính trước, có thể cảm thông và có lý khi công chúng đối phó với một hiểm hoạ. 
  
Có thể tham khảo thêm 2 trang tài liệu mô tả kỹ hơn "Truyền thông rủi ro: Đối mặt với Tổn 
thương " trong Tạp chí Mỹ EPA, 1987, tại địa chỉ: http://www.psandman.com/articles/facing.htm  
 

 
12 "yếu tố tổn thương" của Peter Sandman liệt kê 

theo mô hình rủi ro đo nghiệm tinh thần của Paul Slovic 
  

"An toàn" "Rủi ro"  

 Tự nguyện Bị ép buộc 

Tự nhiên  Công nghiệp 

Quen thuộc  Mới lạ 

Có thể quên được  Không quên được 

 Không kinh sợ  Kinh hãi  

 Mãn tính  Catastrophic  

 Biết được Không biết được  

 Bản thân kiểm soát      Do người khác kiểm soát  

 Công bằng  Không công bằng 

 Không phù hợp với đạo đức  Phù hợp về đạo đức  

Nguồn đáng tin cậy  Nguồn không đáng tin cậy     

 Tiến trình có phản hồi  Tiến trình không có phản hồi  

 
*Chú ý cho những người có chuyên môn:  R = f(H,0)  
("Rủi ro là sự VẬN HÀNH của hiểm hoạ và tính dễ bị tổn thương) 
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