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1. Hệ số tương quan 

 Hệ số tương quan (Coefficient of correlation) 

được sử dụng để đo lường độ lớn của mối quan 

hệ giữa hai biến số.  
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Ví dụ một số giá trị hệ số tương quan  

r = -1 r = -.6 r = 0 

r = .6 r = 1 



Kiểm định giả thuyết cho r 

 Giả thuyết  

H0:  = 0 (không liên quan)  

H1:   0 (có mối quan hệ tuyến tính) 

 Kiểm định 
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với df = n - 2 



5 

Phân tích tương quan: Biến định lượng với 

biến định lượng 
Ví dụ: Mô tả mối liên quan giữa cnss và tăng cân thai phụ. 

a. Mô tả bằng số: hệ số tương quan  

 Là hệ số xác định mức độ tương quan trong mối quan hệ 

tương quan, biến thiên trong khoảng –1 đến 1. 

  -1 -> 0  : tương quan ngược chiều (nghịch) 

  0 -> 1  : tương quan thuận chiều 

  = 0  : không có mối tương quan 

  Xét giá trị tuyệt đối: 

  0-0,2  : tương quan rất yếu 

  0,2-0,5 : tương quan yếu 

  0,5-0,7 : tương quan vừa 

  0,7-0,9 : tương quan chặt chẽ 

  trên 0,9 : tương quan rất chặt chẽ 
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 Analyze\Correlate\Bivariate: 

* Biến có phân bố chuẩn/không chuẩn: Pearson/Speaman 

 

Có mối tương quan thuận chiều mức độ yếu giữa tăng cân sản phụ 

trong quá trình mang thai  và cân nặng sơ sinh (Pearson’s r = 0,454, 

p<0,001).  



7 

b. Mô tả bằng biểu đồ: biểu đồ chấm điểm 

Graphs  Lagacy Dialogs  Scatter Dot  Simple 

Scatter  Define  
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2. Hồi quy tuyến tính đơn giản 
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Phương trình 

Y = a + bx  hoặc y = b0 + b1x 
y: hàm số (giá trị dự đoán cân nặng sơ sinh 

theo tăng cân của thai phụ (x) 

x: Biến số  

a: hằng số 

b: hệ số hồi qui (độ dốc của đường thẳng) 
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Hồi qui tuyến tính đơn giản 

 Giả thuyết: Cân nặng sơ sinh liên quan đến 

tăng cân của thai phụ trong quá trình mang 

thai.  

 Mô tả biến 

Phụ thuộc: cân nặng sơ sinh, liên tục, phân bố 

chuẩn 

Độc lập: tăng cân thai phụ, liên tục, phân bố 

chuẩn 

 Mối liên quan: Sử dụng mô hình hồi quy 

tuyến tính đơn giản 

 Chọn kiểm định: Hồi quy tuyến tính đơn giản 
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Analyze\Regression\Linear 

 

 

 



 Cnss=2110,585 + 111,34*tangcan 
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Kết luận 

 Cân nặng sơ sinh có mối liên quan một cách có ý 

nghĩa thống kê với tăng cân thai phụ (F702 = 

181,752, p < 0.001). Đối với mỗi một kg sản phụ tăng 

lên trong lúc mang thai, cân nặng sơ sinh sẽ 111,348 

gram (khoảng tin cậy 95% là 95,132; 127,564). Tăng 

cân của sản phụ trong quá trình mang thai lý giải 

được 20,6% sự biến thiên của cân nặng sơ sinh.  



Bài tập: 



Ôn tập: 

DATA 
Select case 

(chọn tập con) 

IF 

(theo đk) 

SAMPLE 

(theo tỉ lệ 
mẫu) 

TRANSFORM 

Compute 

(tính toán) 

Recode 

(mã hóa lại) 



ANALYSE 

Descriptive  S 

Frequency 

(mô tả 1 biến đl/đt) 

Crosstabs 

(mô tả + kiểm định nhiều 
biến đt) 

Report 
Case sum.. 

(mô tả biến đl theo nhóm) 

Compare mean 

(các kiểm định 
về TB) 

Correlate 

Bivariate 

(tương quan 2 
biên) 

Regression 

Linear 

(Hồi quy tuyến 
tính) 

Nonparametric test 

(kiểm định phi tham 
số) 

Legacy 

Chi square 

(KĐ 1 tỉ lệ) 

1 K-S 

(Ktra luật phân phối) 



Bài tập: 



THE END 


