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Nghiên cứu xã hội 
Nghiên cứu định lượng 

Phân tích số liệu 

Đặng Ngọc Quang 
Hà Nội, tháng 9 năm 2014 

Làm quen 

•  Mỗi người làm quen với một người 
bạn mới. Chia sẻ với nhau về:  

•  Một sự thay đổi xã hội mà anh/chị 
đang quan tâm.  

•  Hệ quả của sự thay đổi đó.  
•  Lý do mà có sự thay đổi mà anh chị 

quan sát 
•  Chia sẻ với mối quan tâm với cả lớp 

học.  

Phần 1. Thiết kế nghiên cứu 
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Kiến thức đời thường và kiến 
thức khoa học 

Những nguồn tri thức đời 
thường:  
• Quan sát đời thường 
• Lô-gic phi hình thức 
• Ý kiến đám đông 
• Ý kiến người có thẩm 
quyền 
• Niềm tin  
Tri thức khoa học 
• Quan sát hệ thống 
• Lo-gic hình thức 

Tính khoa học 
• Phải có thể quan sát được 
qua thực nghiệm 
• Phải có thể lặp lại được 
• đề tài thực hiện khách quan 
với kết quả vẫn như vậy 
• Minh bạch: khái niệm, thủ 
tục quy trình phải công bố 
• Phải có khả năng đưa ra 
bằng chứng bác bỏ 
• Phải có logic nội tại 

Dạng kiến thức khoa học 

•  Các quan sát: hữu 
ích khi khẳng định 
một quan hệ 

Giả thuyết:  
•  khuôn mẫu quan hệ 

giữa các tính chất 
của sự vật, sự việc 

•  Có thể được xác 
nhận hoặc chưa 

Quy luật:  
• các quan hệ rất chặt chẽ và 
chính xác giữa các tính chất 
(vận tốc= q.đường/t) 
• Các quy luật thường không 
giải thích quan hệ 
Lý thuyết:  
• cách giải thích ổn định về 
các quan hệ giữa các sự 
kiện sự vật.  
• Thường bao gồm các giả 
thiết chưa bị bác bỏ.  
• Không có tính khẳng định 
tuyệt đối. 

Chu trình thực nghiệm 

1. Quan sát 
2. Suy luận (induction) 
(khái quát thành điều tổng 
quát và hình thành giả 
thuyết 
3. Deduction : đưa ra các 
phỏng đoán từ giả thuyết 
4. Kiểm định (testing): thu 
thập số liệu để đánh giá 
giả thuyết 

5. Đánh giá giả thuyết 
(evaluation):  
• tạm thời xác nhận giả 
thuyết  
• Không xác nhận 

–  điều chỉnh giả thuyết 
–  lặp lại nghiên cứu 

trong hoàn cảnh mới 

• bác bỏ giả thuyết (hiếm 
khi) 
Chu trình 1-5 lặp lại 
nhiều lần và các giả 
thuyết được hoàn thiện 
hơn. 
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Nghiên cứu định tính và định lượng 

Chứng cứ định tính 
• Ý kiến, các đánh giá, dự 
định, cảm xúc 
• Câu chuyện kể 

–  Lời 
–  Văn tự 

• Lịch sử: thành văn 
Chứng cứ định lượng 
• Các đại lượng, biến số thể 
hiện qua các con số 
• Quan hệ bằng các biểu 
thức, hàm số 

N/C định lượng 
–  Xác định quy luật, 

xu hướng 
–  Dự báo 

N/c định tính 
–  Giải thích 
–  Thăm dò 

N/c kết hợp 

Biến đổi xã hội 

Ban	  đầu	   Yếu	  tố	  tác	  động	   Điểm	  cuối	  
Nhóm	  Đối	  tượng	  
• Giới	  %nh	  
• Lứa	  tuổi	  
• Tôn	  giáo	  
• Sắc	  tộc	  
• Tầng	  lớp	  xã	  hội	  
• Vùng	  miền	  

Tác	  nhân	  
Chính	  sách	  xã	  hội	  
Môi	  trường	  thiên	  
nhiên	  
Môi	  trường	  xã	  hội	  
Khoa	  học/Kến	  bộ	  
kỹ	  thuật	  
Thị	  trường	  
Luật	  pháp	  

Những	  thuộc	  <nh	  
thay	  đổi	  
Mức	  sống	  
Dân	  chủ/tự	  do	  
Quyền	  con	  người/
cá	  nhân	  
Công	  bằng/Bình	  
đẳng	  
Quyền	  lực	  
An	  toàn/an	  sinh	  

Đo	  lần	  1	   Đo	  lần	  cuối	  
Hồi	  ức/trí	  nhớ	  

Đặt vấn đề nghiên cứu 

Lý do 
• Cần xác nhận/bác bỏ/
thuyết phục 
• Cần cho ai? Cần khi 
nào?  
Lỗ hổng tri thức 
• Đã biết gì?  
• Những gì chưa biết? 
Cần biết? 

Phương pháp 
• Cần bằng chứng gì để 
thuyết phục, xác nhận?  
• Dùng cách nào để có 
bằng chứng? 
Khả thi  
• Tiếp cận nguồn tin 
• Con người 
• Tài chính 
• Thời gian 
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Chia nhóm theo mối quan tâm 

•  Những mối quan tâm riêng có thể tổng hợp 
được như thế nào?  

•  Câu hỏi mới cho mối quan tâm có thể nêu 
ra thế nào?  

•  Đã có những bằng chứng gì để xác nhận 
cách giải thích của mình? Nếu chưa có đủ 
thì cần tìm bằng chứng ở đâu?  

•  Khi có câu trả lời được ai dùng? Dùng để 
làm gì? Ai có lợi gì khi có câu trả lời của 
anh chị?  

Tình huống:  
LGBT: tuổi, giới tính, học vấn, tiếp cận thông tin 

•  Luật hôn nhân 
và gia đình 
sửa đổi: Không 
coi quan hệ 
tình dục đồng 
giới tội phạm  

•  Người LGBT 
công khai xu 
hướng tình 
dục 

Thay đổi 
Xã hội: báo chí, NGO, MO  
Ở cộng đồng:Hiểu biết/thái độ/
hành vi 
Ở người L,G,B,T 
• Quan hệ xã hội 

–  Gia đình/bạn bè/đồng nghiệp/ cộng 
đồng/ Đánh giá 

• Ở nội tâm người 
–  Hiểu biết/giá trị/nhận thức/hành vi 
–  Cảm xúc/Đánh giá 

Mô hình nghiên cứu 

Thời	  điểm	  ban	  
đầu	  

Thời	  gian	  tác	  
động	  

Thời	  điểm	  cuối	  

Đối	  tượng	   Các	  tác	  động	  	  
1.	  của	  đề	  tài	  
nghiên	  cứu	  
2.	  của	  các	  yếu	  tố	  
ngoài	  nghiên	  cứu	  

Những	  thay	  đổi	  
do	  tác	  động	  
nghiên	  cứu	  và	  do	  
tác	  động	  bên	  
ngoài	  

Đối	  chứng	   Các	  tác	  động	  của	  
các	  yếu	  tố	  ngoài	  
nghiên	  cứu	  

Những	  thay	  đổi	  từ	  
môi	  trường	  bên	  
ngoài	  nghiên	  cứu	  
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Bài tập 

•  Hình thành nhóm theo mối quan tâm, 
mỗi nhóm từ 7-9 người 

•  Mỗi nhóm hoàn thiện một câu hỏi 
nghiên cứu chính. Có thể có tối đa ba 
câu hỏi bổ trợ 

•  Đưa ra giả thuyết nghiên cứu chính. 
Có thể có tối đa ba giả thuyết bổ trợ 

•  Thể hiện câu hỏi giả thuyết nghiên 
cứu ở khung nghiên cứu. 

Thao tác khái niệm 

•  Một khái niệm có thể 
đo đếm được khi 
thao tác thành các 
khái niệm con, cháu, 
chắt tới khi nào trở 
thành các câu hỏi cụ 
thể đo đếm được.  

•  Thao tác khái 
niệm được thực 
hiện theo những 
khung kiến thức 
hay lý luận nhất 
định 

Thao tác khái niệm: vốn xã hội 

1. Cấu trúc của vốn 
xã hội 
• Phân bố theo không 
gian 
• Quy mô/kích cỡ 
• Loại cấu trúc 

–  Chính thức 
–  Phi chính thức 

2. Tương tác 
• Tương tác gần 
• Tương tác xa 
3. Chất lượng của 
vốn xã hội 
• Mức tin cậy 
• Tính có đi có lại 
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Khái niệm về tài sản trong 
khung sinh kế 

•  Tài sản con người 
•  Tài sản vật chất 
•  Tài sản xã hội 
•  Tài sản tự nhiên/

thiên nhiên 
•  Tài sản tài chính 

•  Tài sản con người 
–  Học vấn 
–  Sức khỏe 
–  Kiến thức 
–  Kỹ năng 

•  Tài sản xã hội 
–  Quan hệ xã hội 
–  Tương tác xa 
–  Tương tác gần 

Khung về tham gia và giới 

Khung về tham gia 
• Không biết 
• Được biết  
• Tham vấn 
• Góp ý 
• Thực hiện 
• Giảm sát 
• Hoạch định 

Khung về giới 
• Tiếp cận 

–  Được sử dụng 
–  Được hưởng lợi  

• Kiểm soát 
–  Được sở hữu 
–  Được định đoạt 

Bài tập thao tác khái niệm 

•  Hình thành nhóm 7-8 
người theo khung 
nghiên cứu 

•  Mỗi người thao tác 
một khái niệm 

•  Trao đổi với 2 người 
khác để hoàn thiện 
khái niệm 

•  Ghép các khái 
niệm thành chủ đề 
nghiên cứu 

•  Hoàn thiện khung 
khái niệm nghiên 
cứu lần chót 

•  Báo cáo với hội 
thảo về khung 
khái niệm 
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So sánh với khung lo-gic 

•  Mỗi nhóm giới thiệu 
một khung lo-gic 
của dự án  

•  So sánh điểm 
chung và riêng của 
khung lo-gic và 
khung nghiên cứu 

•  Chia sẻ sự giống 
và khác nhau của 
một đề tài nghiên 
cứu và một dự án 
phát triển  

•  Sự giống và khác 
nhau khi đánh giá 
dự án và thực 
hiện một đề tài 
nghiên cứu 

Phần 2. Thiết kế bảng hỏi 

Mô hình trả lời câu hỏi 

Tiến trình 
• Hiểu câu hỏi 
• Hồi nhớ thông tin 
• Cân nhắc, đánh 
giá 
• Đưa thông tin trả 
lời 

Các sai lỗi (error) 
• Hiểu sai câu hỏi 
• Không mã hóa thông tin 
(không có thông tin để hồi 
cố) 
• Quên thông tin 
• Trả lời lệch, quá mức, thấp 
hơn mức vì động cơ xã hội 
• Chủ động trả lời sai lệch 
cho phù hợp mong đợi xã 
hội 
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Độ phân tán và bias 

Câu hỏi trung tính, có 
những đáp án phân bố khác 
nhau tự nhiên:  
• Trong tháng qua, anh/chị 
có là nạn nhân của bạo lực 
về thể xác? 
Câu hỏi có “bias” (thiên vị) 
dương hoặc âm tính 
• Trong tuần sự kiện ““Tôi tử 
tế”, anh chị có nhận được 
sự tử tế nào không?  

•  Bias gây xô lệch kết 
quả về một hướng 

•  Nguồn gây bias 
–  Người hỏi 
–  Người trả lời 
–  Câu hỏi 

Xây dựng bảng hỏi 

Các loại câu hỏi 
• Câu hỏi mở  

–  Tần xuất/ Thời gian / 
Các đại lượng vật lý 

• Câu hỏi đóng 
–  Câu hỏi nhị phân /Câu 

hỏi đúng sai 
–  Câu hỏi nhiều lựa chọn: 

chọn phương án phù 
hợp/Chọn ba ưu tiên 
trong me-nu 

–  Câu hỏi lọc, nếu… thì… 

Thang đo 
• Thang đo khoảng 
• Thang đo nhị phân 
• Thang đo định danh 
• Thang đo cho câu 
hỏi nhiều lựa chọn 
• Thang đo cho xếp 
hạng 

Đặt câu hỏi chung trước khi hỏi 
riêng, cụ thể, chi tiết 

•  Cuộc sống nói 
chung 

•  Cuộc sống hôn 
nhân/gia đình 

•  Cuộc sống ở nơi 
làm việc 

•  Chỉ nên hỏi các 
câu hỏi chi tiết rồi 
khái quá hóa khi 
xử lý số liệu 

•  Nếu hỏi cả câu hỏi 
nói chung thì hỏi 
câu hỏi đó trước 
khi hỏi câu hỏi 
riêng 
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Câu hỏi về đánh giá, quan 
điểm, thái độ 

•  Một cảm xúc /Một 
đánh giá về người, 
sự việc, sự vật/Một 
hành vi khả năng 

•  Tồn tại từ trước 
•  Có thể hình thành do 

bối cảnh 
•  Ổn định trong cá 

nhân 
•  Được hồi cố từ quá 

khứ 

•  Sau 6 tháng tới, khả 
năng nâng cấp điện 
thoại đi động ? 

•  Anh/chị đồng ý với 
các nhận định sau 
đây ở mức độ nào?  

•  Phụ nữ đi bộ ngoài 
phố an toàn sau 10 
giờ tối.  

•  Rất đ.ý/ Đồng ý/
Không ý kiến/ bất 
đồng/Rất bất đồng 

Câu hỏi nhậy cảm 

Các loại câu hỏi nhậy 
cảm 
• Tính riêng tư 
• Hình ảnh âm tính 
• Đánh giá xã hội 
• Nguy cơ bị hại 

•  Cách đặt câu hỏi 
nhậy cảm 

•  Thời điểm đặt câu 
hỏi 

•  Đảm bảo an toàn 
cho người trả lời 

•  Bối cảnh phỏng 
vấn 

Câu hỏi nhậy cảm: proxy 

Proxy: Về thu nhập 
• Mỗi tháng ở quê, chi tiêu gia 
đình mất khoảng bao nhiêu?  
• Một năm anh gửi về giúp gia 
đình đủ chi tiêu mấy tháng?  

Dùng thẩm quyền 
chuyên môn 
• Dư lượng thuốc sâu rất nguy 
hại cho sức khỏe. Vườn rau gia 
đình có dùng thuốc trừ sâu 
không?  

•  Tạo bối cảnh tin cậy, 
thân mật khi phỏng 
vấn, ví dụ dùng từ 
ngữ quen thuộc: chai, 
cút, chén.  
–  Với thịt động vật 

hoang dã?  
–  Với khai thác/vận 

chuyển gỗ trái phép? 

•  Giảm mức độ nghiêm 
trọng: “ở đây ai cũng 
làm mà”  
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Đặt câu hỏi nhậy cảm 

•  Tạo bối cảnh 
an toàn/được 
chấp nhận 
trước khi đặt 
câu hỏi 

•  So với người bạn dùng 
nhiều rượu nhất thì anh/
chị dùng rượu ở mức 
nào? Nhiều hơn /Như 
nhau/ít hơn.  

•  Người như bạn anh 
thường dùng mỗi ngày 
bao nhiêu cút? 

•  Còn anh thường dùng 
bao nhiêu?  

Câu hỏi về đồng tình 

Sai 
• Anh chị đồng tình ở 
mức nào với việc hợp 
pháp hóa nạo thai?  

–  Rất đồng tình 
–  Đồng tình 
–  Trung tính 
–  Phản đối 
–  Rất phản đối 

Đúng 
• Ý kiến của anh chị gần nhất 
với phương án nào về nạo 
thai?  

–  Là việc hợp pháp 
–  Là việc phi pháp 

• Ý kiến của anh/chị chắc 
chắn ở mức nào?  

–  Rất chắc chắn 
–  Chắc chắn có chừng 

mức 
–  Phần nào không chắc 

chắn 
–  Không chắc chắn 

Phương án “Không biết” 

Bộ lọc 
• Anh/chị đã nghĩ/đọc 
kỹ về vấn đề này 
chưa?  
• Anh/chị quan tâm 
đến mức đủ để có ý 
kiến về vấn đề này 
chưa?  

Quasi filter 
• Anh/chị đồng tình, 
không đồng tình 
hoặc không có ý 
kiến?  
 
• Kết quả sẽ tin cậy 
hơn khi có bộ lọc 
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Thang đo 

Phân loại 
1. Chia vạch sẵn có nhãn 
2. Lưỡng cực  
3. Lưỡng cực có điểm giữa 

• Phương án (3) là tin cậy 
hơn cả 
• Nên làm nhãn 
• Nếu gán số: không dùng 
số âm vì tạo bias. 

Xếp hạng 
• Toàn phần: đánh số thứ tự 
theo mức quan trọng nhất 
đến hết 
• Một phần: Đánh số 1-3 
hạng mục quan trọng nhất 
• Tối thiểu: chọn 1 hạng mục 
quan trọng nhất 
• Liệt kê ngẫu nhiên hạng 
mục! 

Kiểm tra bảng hỏi- pre-test 

Trước khi đi hiện 
trường 
• Nhóm chuyên gia 
• Nhóm trọng tâm 
(focus group) 
• Quan sát và coding 
hành vi trả lời/hỏi 
• Thử bảng hỏi ở hiện 
trường 

Ở hiện trường 
• Thảo luận sau 
phỏng vấn: người đi 
hỏi 
• Thảo luận sau 
phỏng vấn: người trả 
lời 

Phương pháp chọn mẫu 

•  Phương pháp định 
lượng 

•  Ngẫu nhiên 
–  không bù, có bù 
–  Ngẫu nhiên hệ thống 

•  Phân tầng:  
–  Theo lớp đặc tính 
–  Theo không gian 

•  Phương pháp định 
tính 

•  Không ngẫu nhiên 
–  Mẫu chủ định 
–  Bóng tuyết 
–  Tiện nghi 
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Chọn mẫu 

•  Mức độ tin cậy 
•  Khoảng tin cậy  
•  Chọn mẫu khi biết 

tổng thể 
•  Chọn mẫu khi chưa 

biết tổng thể 

•  Chọn mẫu trên 
trang mạng của 
Surveysystem.com 

Biến và các đặc tính 

Phân loại biến theo 
thang đo 
• Nhị phân 
• Định danh 
• Khoảng 

Phân loại biến theo 
thuộc tính 
• Số 
• Ký tự 
• Tiền tệ 
• Ngày tháng 

Phần 3. Phân tích số liệu 

Sử dụng phần mềm SPSS 
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Tên và nhãn của biến 

Tên biến 
• Tránh dùng các ký tự 
dùng cho như phép tính 
• Tránh mở đầu bằng số 
• Không chứa các ký tự đặc 
biệt như “giãn cách” 
• Tránh dùng tiếng Việt 
• Ngắn gọn 

Nhãn của biến 
• Viết đầy đủ bằng 
tiếng Việt  
• Ngắn gọn 
• Viết hoa đầu dòng 
 

In thông tin về biến và mã hóa biến 

SPSS 
•  File 
•  Display data file 

information 
•  Working file  

In các biến và thuộc 
tính biến để kiểm tra  
• Các giá trị của biến 
• Các thuộc tính của 
biến 
• Thang đo phù hợp 

Kiểm tra chất lượng bộ số liệu 

•  Thủ tục kiểm 
tra các phiếu 
có nghi ngờ, 
các phiếu 
không hợp lệ, 
các giá trị 
không hợp lệ 

•  Data > Validation > 
Validate Data... 

•  Chọn thẻ variables 
–  biến cần kiểm tra 
–  Chọn identifier (biến để 

nhận dạng mẫu: tên 
người, số định danh) 

•  Chọn thẻ Basic checks 
•  Đọc báo cáo được in 
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Kiểm tra tần suất SPSS 

Tần suất 
• Analyse 
• Descriptive 
• Frequencies 
• Chart  

–  Scale: histogram 
–  Ordinal): Bar/Pie 
•  Statistics: scale 

Skewness:  
• Mức độ đối xứng 
• phân bố chuẩn , S= 0 
• Dương- lệch sang phải 
• Âm- lệch sang trái 
• Kurtosis: độ nhọn 
• Phân bố chuẩn K=3 

•  Analyse 
•  Scale 
•  Reliability 
•  Chọn model: Anpha 

(Cronbach) 
Statistics: chọn 3 thông 

số cơ bản:  
•  Item 
•  Scale 
•  Scale if item deleted 

Giải thích/diễn giải kết 
quả 
• Đọc giá trị Anpha cho 
cả nhóm biến và cho 
từng biến 
• Dưới 0.6- không tin 
cậy 
• 0.6-0.7 khá tin cậy 
• 0.8 trở lên tin cậy cao 

Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Phân nhóm theo thủ tục Tree 

•  Analyse 
•  Classify 
•  Tree 
•  Nhắp chuột phải vào 

biến độc lập-> chọn 
nút norminal 

•  Nhắp chuột phải vào 
biến phụ thuộc-> 
chọn nút norminal 

•  Gắp hai biến này 
sang ô dành cho  

•  Biến độc lập 
•  Biến phụ thuộc 
•  Biến phụ thuộc 
được bố trí như 
nhánh cây, mỗi 
nhánh gợi ý về 
một nhóm giá trị 
để recode. 
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Xem xét mẫu với biểu đồ PIE 

Làm biểu đồ PIE để 
xem cơ cấu mẫu 
phân bố theo  
• Giới tính 
• Nghề nghiệp 
• Học vấn 
• Loại thu nhập chính 
• Loại nhà 

•  Xem xét và đưa ra 
quyết định về gộp 
các nhóm quá ít 
người để có ý 
nghĩa thống kê 

Recode biến 

•  Các nhóm đặc trưng 
có cùng kích cỡ để 
có giá trị thống kê 

•  Để làm đậm đặc 
thông tin và phát 
hiện được các quy 
luật, xu hướng 

•  Transform  
•  Recode  

–  Same variable 
–  Different variable 

•  Define new and 
old values 

Recode giá trị biến 

•  Cuộc Điều tra có tìm hiểu các hộ theo 
năm nhóm mức sống 

•  Nhóm 11 ngành nghề thành ba nhóm 
chính để cho ba nhóm có cùng một 
kích cỡ mẫu 
– Nông nghiệp 
– Làm thuê 
– Khác (buôn bán, thủ công, hưu trí, trợ 

cấp, dịch vụ v.v.) 
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Recode 

Rà soát biến và 
recode cho phù hợp 
• Nghề nghiệp 
• Thu nhập chính 
• Tình trạng hôn nhân 
• Học vấn 

•  Mức sống 
•  Loại nhà ở 
•  Bậc học của trẻ 

em nhận trợ cấp 

Recode nhiều biến cùng một lúc 

•  Có thể chuyển vào ô 
biến cần recode 

•  Sau đó đặt tên biến 
(name) mới, nhãn 
mới (label)và đổi các 
giá trị cũ (old values) 
thành giá trị mới 
(new values) cho mỗi 
biến cần recode.  

•  Nên làm cho các 
biến nhỏ là các 
lựa chọn của câu 
hỏi có nhiều.  

•  Có thể tiết kiệm 
thời gian đổi giá trị 
biến vì những 
thông tin này được 
lưu 

Bài toán với bảng 

•  So sánh mức học vấn 
của các nhóm  
–  mức sống 
–  giới tính 
–  dân tộc 

•  So sánh bằng bảng 
•  So sánh bằng biểu đồ 

cột 
•  So sánh biểu đồ cột có 
đường ngoại suy 

•  So sánh mức sống 
của hai nhóm 
–  Nhận trợ cấp và 

không nhận trợ cấp 
•  So sánh bằng bảng 
•  So sánh bằng biểu 
đồ cột 

•  So sánh biểu đồ cột 
có đường ngoại suy 
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Câu hỏi có nhiều lựa chọn 

•  Làm bảng  
•  Tần xuất của bậc 

học của trẻ em được 
nhận trợ cấp 

•  Làm bảng chéo  
•  Tần xuất và % bậc 

học của trẻ em 
được nhận học 
bổng trong các 
nhóm mức sống 

Biến nhiều lựa chọn 

•  Bậc học của 
trẻ em nhận 
trợ cấp theo 
các nhóm 
ngành nghề 

•  Làm biến mới 
•  Chọn giá trị để phân 

tích (dichotomy)  
•  Đặt tên và nhãn cho 

biến mới  
•  Phân tích tần xuất 
•  Phân tích bảng chéo: 

có tuần xuất và có % 

Bài tập Câu hỏi nhiều lựa chọn 

Khai báo và phân tích 
hai biến 
• Hiểu biết về công tác 
xã hội 
• Công việc mà nhân 
viên CTXH đảm nhận 

•  Lập bảng tần xuất 
cho hai biến 

•  Lập bảng chéo 
giữa hai biến đã 
chọn và  
–  Mức sống 
–  Học vấn 
–  Nghề nghiệp 
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Làm các bảng đơn giản 

•  Chọn biến làm hàng 
•  Chọn biến làm cột 

•  Tính giá trị tần 
suất 

•  Tính giá trị % theo 
hàng 

•  Tính giá trị % theo 
cột 

•  Tính tổng ở cuối 
hàng và cột 

Bài tập 

Làm bảng cho hai 
nhóm biến 
• Học vấn và mức sống 
• Học vấn và giới tính 
• Mức sống và nghề 
nghiệp 

Làm bảng cho các 
biến 
• Số trẻ được nhận 
trợ cấp theo các 
nhóm mức sống 

• Làm bảng đơn giản 
cho hai hoặc ba 
biến.  

Làm bảng đơn giản 

•  Lập bảng cho Quy 
trình thủ tục hưởng 
trợ cấp (A) 

•  Lập bảng giữa Quy 
trình nhận trợ cấp và  
–  Giới tính 
–  Mức sống 
–  Học vấn 
–  Nghề nghiệp 

•  Làm đồ thị cột 
biểu diễn các 
thông tin dạng 
bảng 



10/13/14 

19 

Tính toán biến mới từ các biến 
nhị phân 

Nguồn thông tin một 
chiều 
• Đài, tivi 
• Báo, tạp chí 
• Internet 
Nguồn thông tin tương 
tác 
• Hàng xóm 
• Trưởng thôn 
• Cán bộ chính sách 

Tính biến mới 
–  Thông tin một 

chiều 
–  Thông tin tương 

tác 
• Mỗi biến là trung 
bình cộng của các 
biến kia 

Tìm hiểu quan hệ qua bảng 

Những người có giới 
tính khác nhau, học 
vấn, tầng xã hội khác 
nhau nhìn nhận thế 
nào về:  
• Ngành công tác xã hội  

Trình bày và thể 
hiện dạng 
• Trình bày dạng 
bảng 
• Trình bày dạng cột 

Tìm hiểu quan hệ qua bảng 

Những người có giới 
tính khác nhau, học 
vấn, tầng xã hội khác 
nhau nhìn nhận thế 
nào về:  
• Mức độ khó khăn thủ 
tục nhận trợ cấp 

Trình bày và thể 
hiện dạng 
• Trình bày dạng bảng 
• Trình bày dạng cột 
• Kẻ đường ngoại suy 
với biểu đồ dạng cột 
của Mức độ khó khăn 
và  

–  Học vấn 

–  Tầng xã hội  
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Xử dụng bộ lọc 

•  Lọc những hộ có 
nhận trợ cấp để 
phân tích 

•  Data 
•  Select cases 
•  If (Biểu thức) 

•  Phân tích ý kiến 
của các hộ nhận 
trợ cấp về mức độ 
khó khăn khi nhận 
trợ cấp 

•  Phân tích theo  
–  Nhóm học vấn 
–  Nhóm mức sống 
–  Nhóm nghề nghiệp 

Lọc loại hộ khá 

So sánh hộ nghèo và 
cận nghèo   
• Có trẻ được trợ cấp 
• Biết về chính sách 
bảo trợ trẻ em 
• Các nguồn thông tin 
• Hiệu quả sử dụng trợ 
cấp 

•  Select cases 
•  If MucSong 

<3 
•  Split file 
•  Compare 

Lọc với nhiều điều kiện 

•  & và hai điều kiện 
đồng thời thỏa mãn 

•  | Or một trong hai 
điều kiện thỏa mãn 

•  Điều kiện >, <, =, 

•  C7=1 & C2=1 
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Bài toán về phân tầng xã hội 

•  Tính trung bình chi 
tiêu của một nhân 
khẩu trong tháng 

•  Chia nhóm thành 5 
tầng xã hội 

•  Khoảng cách xã hội 
là  

•  Kiểm tra các tầng 
lớp xã hội bằng 
pie 

•  Kiểm tra về học 
vấn, nghề nghiệp, 
kiểu nhà, theo 
phân tầng bằng 
bảng, biểu đồ pie 
và cột.  

Xử dụng tiền trợ cấp của trẻ em 

•  Khai báo biến xử 
dụng trợ cấp là biến 
multiple responses 

•  Recode biến mức trợ 
cấp thành 2 nhóm  
–  1 dưới 100  Trợ giúp 

học sinh nghèo 
–  2 trên 100 trợ giúp trẻ 

khuyết tật 

•  Cách xử dụng tiền 
trợ cấp trong các 
tầng lớp xã hội 

•  Theo mức trợ cấp 
70.000 đ học sinh 
nghèo 

•  180*hệ sống 
người khuyết tật  

Đánh giá hiệu quả của tiền trợ cấp 

•  Đánh giá theo nhóm 
nhận trợ cấp 

•  Đánh giá theo 
tầng lớp xã hội 
(chi tiêu) 

•  Tầng lớp học vấn 
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Phân tích thông tin biến nhiều lựa 
chọn theo tầng lớp 

Tiếp cận thông tin của 
tầng lớp xét theo  
• Học vấn 
• Mức chi tiêu  
• Mức giới tính  

Các đề xuất chính 
sách của các tầng 
lớp xét theo  
• Học vấn 
• Mức chi tiêu  
• Mức giới tính  

Bài tập về điều kiện lọc  

•  Lọc người có nhận 
trợ cấp 

•  Đánh giá của họ về 
hiệu quả trong  
–  Sinh hoạt 
–  Giáo dục 
–  Y tế 

Tương quan 

•  Ý nghĩa tương quan 
giữa các biến thể 
hiên sự phụ thuộc 
giữa chúng về mặt 
thống kê 

•  Các biến loại biến 
có xu hướng tăng 
giảm thì mới có 
quan hệ. Ví dụ 

•  Giữa các biến 
khoảng (scale) 

•  Giữa các biến thứ 
bậc (ordinal) 

•  Giữa biến scale và 
ordinal 
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Tính hệ số tương quan Pearson 
và mức ý nghĩa Sig. 

•  Thực hiện thủ thuật 
tìm tương quan hai 
biến giữa:  

•  Mức sống dựa trên 
mức chi tiêu và học 
vấn của người tham 
gia điều tra 

•  Dấu hiệu khi có 
tương quan 

•  Chiều tương quan 
thuận/nghịch 

•  Lý giải về hệ số  
–  Pearson 
–  Mức ý nghĩa sig. 

Biến nhị phân (binary) và biến gộp  

Biến binary 
• Câu hỏi có nhiều lựa chọn 
thường có nhiều phương 
án;  
• Mỗi phương án có giá trị 
có/không 
• Câu hỏi gộp có thể là một 
biến tính  bằng trung bình 
cộng của các biến nhị 
phân. 

•  Các biến nhị phân 
thành phần có thể có 
trọng lượng/sức nặng 
khác nhau (xếp theo 
mức tăng hoặc giảm 
dần)  

•  Có thể tính Biến gộp 
từ các biến thành 
phần với trọng số 

•  Trọng số có thể chọn 
theo thang tuyến tính 
hoặc phi tuyến. 

Tương quan giữa các biến 

•  Tính Hệ số tiếp cận 
thông tin (Kα): trung 
bình cộng của các 
nguồn tin đã sử dụng  

•  Tính Hệ số tiếp cận 
thông tin có gia trọng 
(Kβ): trung bình cộng 
của các nguồn tin có 
gán hệ số đã sử dụng  

•  Tìm mối tương quan 
giữa K và biến Học 
vấn, Tầng lớp xã hội 

•  Hệ số Pearson: từ 
0-1, càng gần một 
tương quan càng 
mạnh 

•  Mức ý nghĩa: Sig 
(Significance): mức 
tương quan bắt đầu 
có ý nghĩa và mức ý 
nghĩa đo được 
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Các biện pháp cải thiện tương 
quan 

•  Để xác định tương quan: 
cần chọn các cặp biến 
thứ bậc hoặc khoảng 

•  Chú ý đặt hướng tăng 
giảm của biến thứ bậc 
phù hợp với giá trị của 
thang bậc  

•  Khi thiết kế bảng hỏi để 
thu thập thông tin: nên 
thu thông tin dễ đo đếm, 
cân đong được, kiểm 
định được.  

Hệ số tương quan có 
thể được cải thiện khi:  
• Loại bớt những tác 
nhân ít hiệu quả, hoặc 
không có/ít ý kiến trả lời 
• Đưa ra hệ số gia trọng 
cho những biến có ý 
nghĩa lớn trong nhóm 
biến số 

Độ tin cậy của biến 

•  Một biến (thuộc tính của 
đối tượng nghiên cứu) 
có thể được thể hiện 
bằng nhiều chỉ tiêu 

•  Các chỉ tiêu này có thể 
có quan hệ với nhau (hệ 
số tương quan) 

•  Các chỉ tiêu mức độ tin 
cậy để phản ảnh thuộc 
tính 

•  Analyse/scale/
reliability 

•  Hệ số tương quan 
giữa các chỉ tiêu 
trên 0.6: nếu chỉ 
tiêu này xẩy ra thì 
chỉ tiêu khi có khả 
năng đồng thời 
xẩy ra  

Mức độ độc lập của hai biến 
định danh hoặc thứ bậc 

•  Analyse/Descriptive/
Crosstab/Statistics/
Chi-square 

•  Hai biến định danh/
hoặc biến thứ bậc có 
thể độc lập hoặc phụ 
thuộc lẫn nhau 

•  Hệ số Chi-square sẽ  

•  Hệ số Asymp Sig nếu 
nhỏ hơn 0.05 cho biết 
hai biến đó phụ thuộc 
lẫn nhau. 

•  Ví dụ Asymp Sig 
~0.01 thì có thể 
khẳng định có quan 
hệ 

•  ~0.04-0.05 thì giả 
định về quan hệ 
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•  Bài toán 
•  Kiểm tra xem giữa 

mức chi tiêu trung 
bình một tháng của 
một hộ gia đình phụ 
thuộc tuổi của chủ 
hộ mở mức độ nào? 

•  Analyse 
•  Regression 
•  Curve estimation 

•  Models 
–  Linear 
–  Quadratic 

Hồi quy: Regression 

•  Mức ý nghĩa: càng gần 
0 thì quan hệ càng 
mạnh 

•  Hệ số chuẩn (beta) 
càng lớn thì mức độ 
phụ thuộc giữa hai biến 
càng lớn 0.05 thì quan 
hệ không phải ngẫu 
nhiên 

•  Chi tiêu = A+b*Tuổi 
•  A=3321503 
•  B1= - 12103 

Hồi quy về tuổi và mức chi tiêu 

•  Y= c+b1x+b2x*x 
•  Theo mô hình này, đồ 

thị có điểm cực trị  
•  Chi tiêu tăng dần và 

giảm ở tuổi ~50 
•  R Square- càng gần 1 

quan hệ càng mạnh 

Mô hình hàm bình phương 
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Cảm ơn sự tham gia của các bạn! 

Đặng Ngọc Quang 
Phone: 0913229762 

Email: dangngocquang52@gmail.com 


