
Thu thập dữ liệu về bạo lực đối với phụ nữ và COVID-19: Tiến trình ra

quyết định

TẠI SAO bạn muốn thu thập dữ liệu và dữ liệu sẽ được 
sử dụng như thế nào?

Những câu hỏi nào hữu ích để tìm hiểu vấn đề?

Sử dụng dữ liệu hiện có!
• Rà soát dữ liệu từ các cuộc khảo sát hiện 

có.
• Phân tích hồ sơ trường hợp dịch vụ 

(trước và trong COVID-19).

Bạn có thể đảm bảo bí mật, quyền 
riêng tư và hỗ trợ không?

An toàn khi thu thập dữ liệu 
thông qua các cuộc khảo sát hoặc 

phỏng vấn về bạo lực.
Quan trọng!

Dữ liệu đại diện về số lượng phụ 
nữ bị bạo lực (mức độ phổ biến) 
trước, trong và sau COVID-19 chỉ 
có thể được thu thập thông qua 

khảo sát với một mẫu phụ nữ 
ngẫu nhiên.

Người phỏng vấn 

không thể đến thăm 

nhà một cách an 

toàn và sắp xếp các 

cuộc phỏng vấn 

riêng tư và bí mật.

Có

Không

Có

Không

Tôi có thể sử dụng dữ liệu dịch 

vụ để xác định mức độ phổ 

biến của bạo lực không? (ví dụ: 

báo cáo của cảnh sát, cuộc gọi 

đến đường dây trợ giúp, dữ liệu 

từ các cơ sở tạm lánh)?

Tôi có thể thực hiện phỏng vấn

qua điện thoại hoặc thu thập dữ

liệu bằng internet/thiết bị di 

động để lấy dữ liệu về mức độ

phổ biến bạo lực không?

Không. Việc phụ nữ tham gia vào bất kỳ cuộc khảo 

sát nào về bạo lực, đặc biệt khi ở nhà với kẻ gây

bạo lực, có thể dẫn đến nhiều bạo lực hơn và / 

hoặc dữ liệu kém chất lượng.

Các lựa chọn nghiên cứu chính an toàn

và có thể cung cấp thông tin liên quan:

• Lập sơ đồ các dịch vụ, bao gồm những 

thay đổi về tính sẵn có và các nguồn

lực.

• Thực hiện các cuộc khảo sát ngắn 

hoặc phỏng vấn thông tin chính với 

các nhà cung cấp dịch vụ.

• Phỏng vấn các nạn nhân nếu có thể 

thực hiện một cách an toàn và có sự 

đồng ý hoàn toàn (ví dụ: tại các tổ 

chức phụ nữ, cơ sở y tế hoặc cơ sở

tạm lánh).

Luôn ưu tiên sự an toàn của phụ 

nữ hơn là thu thập dữ liệu

Không

Không làm
điều đó

Không làm 
điều đó

Có

Không làm
điều đó

Sẽ hữu ích nếu bạn thêm các 

câu hỏi mang tính đại diện

trong đánh giá nhanh không

(ví dụ: bạo lực do người khác 

trải qua)?

Không. Chúng ta sẽ không

biết số liệu đó sẽ nói gì với

chúng ta. Các câu hỏi mang

tính đại diện không thể

triển khai được

Không làm 
điều đó
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Tôi có thể thêm một số câu hỏi về

trải nghiệm bạo lực trong cuộc

khảo sát đánh giá nhanh dân số

về tác động của COVID-19 không?

Các câu hỏi có thể được trả lời bởi các 
nguồn dữ liệu khác:
• Có sự thay đổi về bản chất, hình thức hoặc 

mức độ nghiêm trọng của bạo lực được 
báo cáo không?

• Có sự gia tăng hay suy giảm trong việc sử 
dụng dịch vụ không?

• Các dịch vụ được tiếp cận và/hoặc phân 
phối có khác nhau không và có an toàn và 
hiệu quả không?

Các câu hỏi có khả năng được trả lời bởi 
các cuộc điều tra dân số:
• Bạo lực có gia tăng không?
• Bản chất, hình thức hoặc mức độ nghiêm 

trọng của bạo lực có thay đổi không?
• Các yếu tố nguy cơ/bảo vệ về bạo lực có 

thay đổi không?

Có sự phong tỏa
toàn quốc hay có

những hạn chế đi lại
đáng kể nào không?

Không. Chỉ một phần nhỏ phụ nữ bị bạo lực sử dụng dịch vụ. 
Sẽ không đúng khi diễn giải bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu

sử dụng dịch vụ là một thay đổi về mức độ phổ biến tình
trạng bạo lực. Dữ liệu dịch vụ sẽ hữu ích để trả lời các câu hỏi

khác.

Dữ liệu hiện 
có có thể trả 
lời các câu 
hỏi thông
thường

đang được 
tìm hiểu
không?


