السنة الجامعية 9191 /9102 :

جامعة العقيد أكلي محند أولحاج بالبويرة

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم االقتصادية

مقياس :تحليل المعطيات

السنة األولى ماستر (فرع  :اقتصاد كمي)
السداسي الثاني

مالحظات هامة:
 .1مت تقدًن يف املنصة ويف موقع الكلية حماضرات ومتارين حملولة يف مقياس حتليل املعطيات؛
 .2يتم اختيار موضوع واحد فقط من املواضيع الثالثة لتقدميو يف شكل عمل للتقييم ،ويضم كل عمل بني طالب  11إىل  13طلبة؛

 .3ترسل األعمال إىل الربيد اإللكرتوين لألستاذ ، b.moulay@univ-bouira.dz :وأخر أجل إلرسال األعمال يوم 2121/10/31؛

الموضوع األول :س : 1ماىي اخلطوات املتبعة للوقوف أكثر على مضمون طريقة التحليل باملركبات الرئيسية  ACP؟

س : 2اذكر مع الشرح اىم العناصر اليت تتوقف عليها تفسري النتائج النهائية لطريقة  ACP؟
س :3ضع مثال تطبيقي مبعطيات معلومة مسبقا ( جدول معطيات يتكون من  3متغريات وعلى االكثر  4افراد  ،القيم الذاتية واالشعة الذاتية)
بغرض استخدام طريقة التحميل بالمركبات األساسية  ACPمتبعاً االسئلة التالية:
 .1أوجد املركبات األساسية لألفراد على احملاور . F

2
 .2أوجد نسبة متثيل األفراد على احملاور  ، Cos i مع التعليل.



 .3نسبة مسامهة األفراد يف تشكيل احملاور  ، Ciمع التعليل على النتائج.
 .4إجياد إحداثيات املتغريات على احملاور . G
 .5اشرح التمثيل البياين للمتغريات واألفراد.
الموضوع الثاني :س : 1اعط بعض االمثلة عن استخدامات طريقة التحليل باملعامالت للتوفيقات  AFC؟
س : 2ما امهية استخدام جدول التكرارات النسبية لألسطر أو لألعمدة يف طريقة  AFC؟
س : 3ضع مثال تطبيقي مبعطيات معلومة مسبقا ( جدول املعطيات ،القيم الذاتية واالشعة الذاتية ) بغرض
باملعامالت للتوفيقات  AFCمتبعاً االسئلة التالية:
 .1احسب مؤشر التجاذب والتنافر هلذا اجلدول ،وعلق على النتائج احملصل عليها؛

استخدام

طريقة التحليل


 .2أحسب املركبات الرئيسية لسحابة األسطر  FIللمحور األول والثاين؛

G J

 .3أحسب املركبات الرئيسية لسحابة األعمدة
 .4مثل األعمدة واألسطر يف املستوي ،مع التحليل.

الموضوع الثالث:
 Classification؟

للمحور األول والثاين؛

س :1ما ىو الفرق بني طرق حتليل العوامل Méthodes d’analyse factorielle

وطرق التصنيف Méthodes de

س : 2وما ىو اهلدف االساسي من التطرق إىل ىذه الطرق للتصنيف ؟
س : 3ضع مثال تطبيقي مبعطيات معلومة مسبقا ( جدول املعطيات) بغرض استخدام طريقة التصنيف التسمسمي  CHمتبعاً االسئلة التالية:
.3احسب جدول املسافات مربعة للمتغريات؛
.1أحسب جدول املسافات مربعة لألفراد؛
.4صنف املتغريات باستعمال:
.2صنف األفراد باستعمال:
 مؤشر التجميع ألدىن مسافة؛
 مؤشر التجميع األدىن املسافة؛
 مؤشر التجميع لـ .WARD
 مؤشر التجميع ملتوسط املسافة؛
 مؤشر التجميع ل ـ .WARD

