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) תלויים בלתי( משתנים שניבחינת אקטואר: מיומנו של 

  )Z מבחן( פרופורציותעבור 

כקרובה לנורמלית מונחת התפלגות הדגימה מתאים כאשר על פרופורציות משתני -הדו Z -מבחן ה

יתרה מכך, הנתונים צריכים ). 30זה חל כאשר מספר הנתונים של כל אחד מהמשתנים עולה על (

  .1 -ו 0להיות כולם פרופורציות בין 

  

המדגם  ,כדורים שונים לטיפול בכאבי ראשכלשהו נערך על שני מחקר לשם הדוגמא, נניח כי 

שתנים), והחוקר מעוניין לבחון האם קיים עבור שני המ 30חייב לעלות על  Nשנאסף הינו גדול (

הפרופורציות של הסובלים מכאבי ראש של שני המדגמים באמצעות הבדל מובהק סטטיסטית בין 

, עבור פרופורציות משתני-הדו Z -למעשה, ניתן ליישם את מבחן התרופה שונה לכאבי ראש. 

  . הנתונים שנאספו הינם פרופורציותמהשווקים ומפני ש בכל אחד 30הואיל וגודל המדגם עולה על 

  

זנבי, מבחן - מבחן דו :על שלושה סוגים של מבחני השערהניתן ליישום משתני -הדו Z - מבחן ה

הינה , 0Hזנבי בוחנת את השערת האפס, -. השערת המבחן הדוזנבי שמאלי-זנבי ימני ומבחן חד- חד

(אם ההפרש המשוער  המשוער הפרשלזהה סטטיסטית  הינות האוכלוסיה ופרופורציבין ההפרש ש

האם פרופורציות האוכלוסיה של שני המדגמים למעשה השערת האפס בוחנת או אז נקבע כאפס, 

ת האוכלוסיה ופרופורציבין האמיתי שההפרש  נההי ,Haההשערה האלטרנטיבית, . הינן זהות)

  באמצעות סט נתוני המדגם.  נתנבחזו  שערה, כאשר הההפרש המשוערמשונה סטטיסטית 

  

ת ופרופורציבין ההפרש  , לפיה0Hזנבי ימני בוחנת את השערת האפס, -השערת המבחן החד

או אז אם ההפרש המשוער נקבע כאפס, ( הפרש המשוערהינו נמוך יותר או שווה להאוכלוסיה 

נמוכה יותר או שווה  1פרופורציית האוכלוסיה של מדגם האם למעשה השערת האפס בוחנת 

בין האמיתי שההפרש  נההי ,Haההשערה האלטרנטיבית,  ).2 פרופורציית האוכלוסיה של מדגםל

, כאשר השערה זו נבחנת ההפרש המשוערמגבוה יותר סטטיסטית  ת האוכלוסיהופרופורצי

  באמצעות סט נתוני המדגם.

  



 

 

 

 

ת ופרופורציבין ההפרש  , לפיה0Hבוחנת את השערת האפס,  שמאליזנבי -השערת המבחן החד

או אז אם ההפרש המשוער נקבע כאפס, ( הפרש המשועריותר או שווה ל גבוההינו האוכלוסיה 

יותר או שווה  גבוהה 1פרופורציית האוכלוסיה של מדגם האם למעשה השערת האפס בוחנת 

בין האמיתי שההפרש  נההי ,Haההשערה האלטרנטיבית,  ).2 פרופורציית האוכלוסיה של מדגםל

, כאשר השערה זו נבחנת ההפרש המשוערמיותר סטטיסטית  נמוך ת האוכלוסיהופרופורצי

  באמצעות סט נתוני המדגם.

  

 אקטואריהה השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 .פיננסיתה

  
  

  בכבוד רב,                                                          

  רועי פולניצר                                                         

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל יו"ר ומנכ"ל                                             

 


