
 

 

 

 

  2017 בינואר 30

  

 

בעלי (בלתי תלויים) שני משתנים אקטואר: מיומנו של 

  )T(מבחן  לא שוותשונויות 

צפויה להיות  1לא שוות (שונות האוכלוסיה של מדגם  שונויות בעליעבור שני משתנים  tמבחן 

מתאים כאשר סטיית התקן של האוכלוסיה איננה ידועה  )2שונה משונות האוכלוסיה של מדגם 

). 30 -משמש כאשר גודל המדגם נמוך מ tמבחן התפלגות הדגימה מונחת כקרובה לנורמלית ( אך

  מונח כי לשני המדגמים הבלתי תלויים ישנן שונויות דומות.בנוסף, 

  

מוערך לבחינת האפקטיביות  )CRMניהול קשרי לקוחות (חדש של תהליך לשם הדוגמא, נניח כי 

) מיושמת CRMבין שני מלונות (האחד עם והשני ללא מערכת שביעות רצון הלקוחות ציוני שלו, ו

לא על שני משתנים (בלתי תלויים) בעלי שונויות  t -ליישם במקרה שכזה את מבחן ה ניתן נאספים.

של  סקר שביעות לקוחותתוצאות שני מדגמים נפרדים ( נאספווהואיל כאן שוות. המבחן משמש 

בשל הבדלים במיקום ) אולם השונויות של שני המדגמים מונחים כדומים (שני מלונות שונים

  בשני המדגמים). לקוחות של שונות דמוגרפיות ופסיכוגרפיות בשל הגיאוגרפי, כמו גם 

  

זנבי -זנבי ימני ומבחן חד-זנבי, מבחן חד-מבחן דו –על שלושה סוגים של מבחני השערה  t - מבחן ה

תוחלות האוכלוסיה פרש ה, כך ש0Hזנבי בוחנת את השערת האפס, -השערת המבחן הדו .שמאלי

נקבע כאפס, הרי שזה  HMDהפרש התוחלות המשוער. אם שני המשתנים זהה סטטיסטית ל בין

היא  ,Haבדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה שווה לתוחלת השנייה. ההשערה האלטרנטיבית, 

שההפרש בין תוחלות האוכלוסיה האמיתיות שונה סטטיסטית מהפרש התוחלות המשוער, כאשר 

נקבע כאפס, הרי שזה בדיוק כמו להגיד  HMD -הוא נבחן באמצעות סט נתוני המדגם. אם ה

  שהתוחלת הראשונה לא שווה לתוחלת השנייה.

  

, כך שההפרש בין תוחלות 0Hזנבי ימני בוחנת את השערת האפס, -השערת המבחן החד

נקבע  HMDהאוכלוסיה של שני המשתנים נמוך יותר או שווה להפרש התוחלות המשוער. אם 

התוחלת הראשונה נמוכה יותר מהתוחלת השנייה. ההשערה כאפס, הרי שזה בדיוק כמו להגיד ש

היא שההפרש בין תוחלות האוכלוסיה האמיתיות גבוה יותר סטטיסטית  ,Haהאלטרנטיבית, 



 

 

 

 

נקבע  HMD -מהפרש התוחלות המשוער, כאשר הוא נבחן באמצעות סט נתוני המדגם. אם ה

  ר מהתוחלת השנייה.כאפס, הרי שזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה גבוהה יות

  

, כך שההפרש בין תוחלות 0Hזנבי שמאלי בוחנת את השערת האפס, -השערת המבחן החד

נקבע  HMDהאוכלוסיה של שני המשתנים גבוה יותר או שווה להפרש התוחלות המשוער. אם 

כאפס, הרי שזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה גבוהה יותר מהתוחלת השנייה. ההשערה 

היא שההפרש בין תוחלות האוכלוסיה האמיתיות נמוך יותר סטטיסטית  ,Haבית, האלטרנטי

נקבע  HMD -מהפרש התוחלות המשוער, כאשר הוא נבחן באמצעות סט נתוני המדגם. אם ה

  כאפס, הרי שזה בדיוק כמו להגיד שהתוחלת הראשונה נמוכה יותר מהתוחלת השנייה.

  

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

זנבי), -מבחן דוקרי, שווה ( איננו ותת האוכלוסיה האמיתיותוחלההפרש בין הסיק כי האפס ול

 תוחלתהמ זנבי ימני)-מבחן חדקרי, זנבי שמאלי) או גבוה יותר (-מבחן חדקרי, יותר ( נמוך

 ,דומההינה  האמיתית ת האוכלוסיהתוחלהרי ש . אחרת,בחןנבהתבסס על המדגם ה תהמשוער

  .תהמשוער לתוחלת ,מבחינה סטטיסטית

  

 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                                             

 


