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 וואליס-קרוסקלמבחן אקטואר: מיומנו של 

פרמטרי, אשר אינו מניח שום הנחה לגבי הצורה -הוא סוג של מבחן א וואליס-קרוסקל מבחן

לנתח  מבחן זה מאפשרלמעשה המדגם, ובכך  /הוגרלהספציפית של האוכלוסיה אשר ממנה נלקח

-Wilcoxon signed) ווילקוקסון. שיטה זו הינה הרחבה של מבחן נתונים קטניםמאוד ם מדגמי

rank test)  המבחן הפרמטרי המקביל בין למעלה משני מדגמים בלתי תלוייםבכך שהיא משווה .

סט כי איננו דורש  וואליס-קרוסקל מבחן ANOVA -, אך שלא כמו הOne-Way ANOVAנקרא 

 באופן מקרי מתוך אוכלוסיות המפולגות נורמלית בעלות שונויות שוות. ידגם או יוגרלהנתונים 

 

  ( הינה כזו שחציוני H0זנבי כאשר השערת האפס )-כמבחן השערה דו משמש וואליס-קרוסקל מבחן

קבוצה. דהיינו, אין האוכלוסיות של כל אחד מהטיפולים הינם זהים מבחינה סטטיסטית ליתר ה

  ( הינה כזו שחציוני Haכל השפעה בקרב קבוצות הטיפול השונות. ההשערה האלטרנטיבית )

מאחד לשני כאשר הם נבחנים באמצעות  האוכלוסיות האמיתיים הינם שונים מבחינה סטטיסטית

מדגם נתונים. כלומר, החציונים הינם שונים מבחינה סטטיסטית, שפירושו של דבר כי ישנה 

המחושב נמוך או  p-value -השפעה מובהקת סטטיסטית בקרב קבוצות הטיפול השונות. אם ה

ת ההשערה שווה לאלפא של רמת המובהקות, או אז יש לדחות את השערת האפס ולקבל א

גבוה מהאלפא של רמת המובהקות, אזי לא ניתן לדחות  p-value -האלטרנטיבית. אחרת, אם ה

 את השערת האפס.

 

, סולם רווח (אורדינאלי) על פי סולם סדררים דהמסונתונים  וואליס-קרוסקל מבחןהתועלת של 

תונים ישימה אך ורק עבור נ ANOVA -מנה )רלטיבי/יחסי( בשעה שסולם או ( אינטרוולי)

. בנוסף, ניתן להריץ את מנה )רלטיבי/יחסי(סולם או ( אינטרוולי)סולם רווח על פי רים דהמסו

 עבור מעט יותר נתונים. וואליס-קרוסקלמבחן 

 

 100על ( פותחו ונבחנו, כל אחת T=  3ה שונות )לשם הדוגמא, נניח כי שלוש אינדיקציות תרופ

ש ואם שלהעל מנת לבחון  וואליס-קרוסקלמבחן למעשה, ניתן ליישם את   (. N=  100) מטופלים

המחושב נמוך או  p-value -אם היעילות בצורה זהה. הינן מבחינה סטטיסטית התרופות הללו 



 
 

 
 

כי קיים הבדל  הסיקשווה לאלפא של רמת המובהקות, או אז יש לדחות את השערת האפס ול

 .יעילות בצורה זהההתרופות כל . אחרת, התרופות מובהק בין שלוש

 

, יש ליצור טבלת נתונים כמו זו שלמטה, ולבחור את הנתונים וואליס-קרוסקללצורך מבחן 

 (.80עד  1הטיפול , או נקודות מדגם 50Fועד  C40 -שבאזור הכחול )למשל, לבחור את הנתונים מ

תונים, ניתן להוסיף עוד תצפיות )שורות( או לחילופין יותר משתני על מנת להרחיב את מסד הנ

 טיפול להשוואה )עמודות(.

 

 

 

 אקטואריהה השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה 

 .פיננסיתה
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