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 תלויות תוחלות בעלישני משתנים אקטואר: מיומנו של 

  )T(מבחן 

איננה  האוכלוסיהסטיית התקן של כאשר  מתאיםתוחלות תלויות  בעליעבור שני משתנים  tמבחן 

 -גודל המדגם נמוך ממשמש כאשר  tמבחן לנורמלית ( התפלגות הדגימה מונחת כקרובה אךידועה 

של, מדגמים זהים או דומים לפני ואחרי אירוע כלשהו (למ דיקתנועד לב זהמבחן ). בנוסף, 30

למדידות המבוצעות לאחר אותו טיפול,  טיפול תרופתי כלשהו ומושוות טרםת והמבוצע ותמדיד

על שלושה סוגים של מבחני  האמור מבחןאת הניתן ליישם כלשהו).  חל שינויעל מנת לראות 

  .זנבי שמאלי-זנבי ימני ומבחן חד-זנבי, מבחן חד-מבחן דו –השערה 

  

קצב הלב של כי ) וN=100חולים ( 100 -לטיפול בבעיות לב ניתנה ל ה מסוימתנניח כי תרופ

 בעליעבור שני משתנים  t -מבחן האת  מתן התרופה. ניתן ליישםלפני ואחרי  נמדד מטופליםה

קה האם באמצעות בדיאו לא אם התרופה החדשה הינה יעילה בעל מנת לקבוע  תוחלות תלויות

 ממוצע קצבמתן התרופה לבין  טרם מטופליםהשל כל  הלב סטטיסטי בין ממוצע קצב שוניקיים 

כאן הואיל ולמעשה  מבחן המשתנים התלויים משמש. מתן התרופה לאחר מטופליםהשל כל  הלב

  אותם מטופלים נמדד לפני ואחרי).של  הלב קצב(קרי,  רק מדגם בודד אחד שנאסףו אך וישנ

  

וסיה האמיתית של ההפרש בין שני תוחלת האוכל האם בוחנת זנבי- הדושל המבחן  השערת האפס

ת סטטיסטימבחינה  הפרש שונהלפיה, הלטרנטיבית המשתנים הינה אפס, לעומת ההשערה הא

  . מאפס

  

חלת ההפרש בין תוחלות האוכלוסיה (התוכי גורסת  זנבי ימני-חדהמבחן השל  השערת האפס

שווה לאפס (שזה או נמוך יותר הינו  ,מבחינה סטטיסטית ,הראשונה פחות התוחלת השנייה)

). ההשערה השניהמדגם תוחלת מ נמוכה יותרהמדגם הראשון תוחלת בדיוק כמו לומר ש

הינו  ,מבחינה סטטיסטית ,האמיתיות בין תוחלות האוכלוסיה ההפרשכי גורסת האלטרנטיבית 

תוחלת שזה בדיוק כמו לומר שמאפס כאשר הוא נבחן באמצעות סט נתוני המדגם (יותר  גבוה

  ). השניהמדגם תוחלת מ יותרגבוהה המדגם הראשון 

  



 

 

 

 

חלת ההפרש בין תוחלות האוכלוסיה (התוכי גורסת  לישמאזנבי - חדהמבחן השל  השערת האפס

שווה לאפס (שזה או יותר  גבוההינו  ,מבחינה סטטיסטית ,הראשונה פחות התוחלת השנייה)

). ההשערה השניהמדגם תוחלת מ יותר גבוהההמדגם הראשון תוחלת בדיוק כמו לומר ש

הינו  ת,מבחינה סטטיסטי ,האמיתיות בין תוחלות האוכלוסיה ההפרשכי גורסת האלטרנטיבית 

תוחלת שזה בדיוק כמו לומר שמאפס כאשר הוא נבחן באמצעות סט נתוני המדגם (יותר  נמוך

  ). השניהמדגם תוחלת מ יותרה נמוכהמדגם הראשון 

  

, אזי יש לדחות את השערת במבחן רמת המובהקותלנמוך או שווה הינו המחושב  p-value -אם ה

זנבי), -מבחן דוקרי, שווה ( איננו ותת האוכלוסיה האמיתיותוחלבין פרש הההסיק כי האפס ול

בהתבסס  פסמא זנבי ימני)- מבחן חדקרי, ה יותר (גבוזנבי שמאלי) או -מבחן חדקרי, יותר ( נמוך

 ,מבחינה סטטיסטית ,דומההינה  האמיתית תוחלת האוכלוסיההרי ש . אחרת,בחןנעל המדגם ה

  .לתוחלת המשוערת

  

 אקטואריהה השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .פיננסיתה

  
  

  בכבוד רב,                                                          

  רועי פולניצר                                                         

 השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראללשכת מעריכי  יו"ר ומנכ"ל                                             

 


