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دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در قبال اشخاص ثالث
(بیمۀ شخص ثالث -خسارات بدنی)
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چکیده

صنعت بیمه با توجه به ماهیت خود ،مستعد ابتال به كالهبرداری و تقلب است .در بیمة اتومبیل،
بیمهگر كلیة خسارتهايی را كه بهواسطة خودرو يا بار خودرو به اشخاص ثالث وارد میشود،
تحت پوشش قرار میدهد .در طی سالهای اخیر با توجه به رشد اين نوع بیمه ،تشخیص عوامل
تأثیرگذار بر روی تصمیمهايی كه به جعلیبودن يک ادعای خسارت میپردازد به امری ضروری
مبدل شده است .يکی از راههای كشف و مقابلة با اين نوع تقلبها بررسی اطالعات موجود در
پروندههايی است كه از طريق بیمهنامة شخص ثالث ادعای خسارت كردهاند .دادهكاوی روش
مناسبی برای تعامل با چنین بانکهای اطالعاتی است و منجر به كشف دانشی ارزشمند از آنها
میشود؛ در اين تحقیق با بررسی  122پروندۀ شخص ثالث و  1متغیر ،سعی شده است تا
الگوهای تقلب در بیمة شخص ثالث كشف شود .نتايج تحقیق نشان میدهد الگوريتم درخت
تصمیم و شبکههای عصبی در شناسايی پروندههای تقلبی ،غیرتقلبی ،و مشکوک نسبت به
الگوريتم ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری داشتهاند.
واژگان کلیدی :ادعای كالهبردارانه ،دادهكاوی ،ردهبندی ،درخت تصمیم ،ماشین بردار
پشتیبان ،شبکةعصبی ،تقلب.
 .1كارشناس ارشد مديريت بازرگانی ،گرايش مديريت بیمه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
(نويسندۀ مسئول)،

z.seidi85@gmail.com

 .2دانشیار گروه آموزشی مديريت بازرگانی ،دانشکدۀ مديريت ،دانشگاه عالمة طباطبائی،
 .9مدير بیمههای اتومبیل شركت بیمة سینا،

r_s1358@yahoo.com

sehhat@yahoo.com
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 .1مقدمه
كاله برداری جرمی است كه در آن از اعتماد افراد سوءاستفاده میشود .كالهبرداری
بیمهای ،عملی است كه با هدف كالهبرداری از بیمهگر برای كسب منافع مالی انجام
میگیرد .در صنعت بیمه نیز كالهبرداريهای متعددی ديده میشود ،به اين صورت كه
موضوعات بیمهشده ،خود تبديل به ابزاری برای كالهبرداران شده است و اين امر
هرساله خسارتهای بسیاری بر شركتهای بیمه تحمیل میكند .كالهبرداری و تقلب در
صنعت بیمه ممکن است در مراحل مختلف و توسط اشخاص مختلفی رخ دهد:
بیمهگذاران جديد ،بیمهگذاران فعلی ،اشخاص ثالث زيانديده و يا متخصصانی كه به
بیمهگذاران خدمات ارائه میدهند ( Terisa, 2010به نقل از فیروزی و همکاران،
.)1931
برای حفاظت از منافع مشتريان و حفظ كیفیت خدمات در صنعت بیمه الزم است
حتی پزشکان و پزشکان قانونی و همچنین دستگاههای قانونی و اجرايی نیز در اين
زمینه مشاركت كنند تا بتوانند نحوۀ كالهبرداری مشتريان (بیمهگذاران) از بیمه را در
شرايط خاص پیشگويی كنند .به طور خالصه ،بروز تقلب از سوی مشتری منجر به
ايجاد اثرات منفی بر حقبیمه و ادعای خدمات با توجه به مالحظة فرايندهای
تنظیمكنندۀ بیمه در شركتهای بیمه و در میان عموم مردم جامعه میشود.
پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخی برای سؤالهای پیش رو به شرح زير است:
-

چگونه میتوان تقلبهای شناسايیشده در خسارات بدنی بیمههای اتومبیل را

با كمک الگوريتمهای دادهكاوی ردهبندی كرد؟
-

مهمترين متغیرهای متقلبانه در ادعاهای خسارت بدنی ،كدام خصیصه است؟

-

بهترين الگوريتم دادهكاوی در شناسايی عوامل كالهبردارانه كدام است؟
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 .2مبانی نظری پژوهش

با استفاده از تقريب تیجمز

 .1-2تقلب (کالهبرداری)
تقلب بیمهای زمانی رخ می دهد كه مردم ،نمايندگی يا شركت بیمه را فريب میدهند
تا پولی را به دست آورند كه درواقع حقشان نیست .اين عمل ،عملی مجرمانه و
غیراخالقی است كه برای بهدستآوردن منفعت بايد عمداً مطالب نادرستی را ارائه داد.
گیل 1و همکاران ( ،)1332كالهبرداری بیمهای را اينگونه تعريف كردهاند :اعالم
عمدی خسارتهای جعلی ،اعالم خسارت بیش از مقدار واقعی آن ،يا هر روش ديگر
برای بهدستآوردن مبلغی بیش از آنچه كه بیمهگذار قانوناً مستحق دريافت آن باشد
(فیروزی و همکاران .)1931 ،اغلب اوقات ارائة دادخواهی از سوی شركت بیمه تنها
روشی است كه پس از آن میتوان ارزيابی مطمئنی از يک كالهبرداری بیمهای انجام
داد .البته در عمل ،دادخواستهای مشکوک بهندرت توسط دادگاه تأيید و درنهايت به
توافق منجر میشوند و در عوض از طريق مذاكرات خصوصی بین شركت بیمه و
بیمهشده حلوفصل میشوند ( .)Brockett et al., 2002همچنین به اين دلیل ،هیچگونه
آمار دقیقی در زمینة اينکه چه مقدار كالهبرداری در بازار كنونی بیمه اتفاق میافتد،
وجود ندارد .بسیاری از آمارهای موجود ناشی از حدسهای منطقی هستند و كمتر
مرتبط با رويههای ارزيابی رسمی و دقیق هستند (.)Ai et al., 2013
از لحاظ بینالمللی ،متخصصان و كارشناسان حوزۀ بیمه به مشکالتی در خصوص
ارزيابی میزان و هزينة كالهبرداريهای بیمهای اشاره میكنند (NICB, 2000؛ اتحاد علیه
كالهبرداريهای بیمهای ( .)2119 ،)2CAIFحداقل سه مانع در اين زمینه وجود دارد.
اول ،ماهیت پنهان كالهبرداری ( ،)Dionne, 2000دوم حساسیت نسبت به تغییر
( ) CAIF, 2003و سرانجام فقدان توافقی در مورد اينکه چه موضوعی به طور دقیق

1. Gill
2. Coalition Against Insurance Fraud
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كالهبرداری بیمهای محسوب میشود و بايستی بر كدام نوع از كالهبرداری تمركز كرد
(.)Derrig, 2002
فعالیتهای كالهبردارانه به طور معمول در سه گروه ردهبندی میشوند .1 :اغراق در
يک ادعای قانونی .2 ،ايجاد ساختگی يک شکايت يا ادعا ،و  .9افشای كالهبردارانه يا
عدم ارائة اطالعات صحیح در مورد مدارک .اين كالهبرداريها تنها در صورتی قابل
شناسايی هستند كه شركتهای بیمه دارای ابزار بررسی مشخصی ،مانند وجود گروه
تحقیقاتی مجرب ،برای تشخیص ماهیت و میزان كالهبرداری باشند ( Cross and

.)Blackshaw, 2015
 .2-2فرصتطلبی و برنامهریزی و دعاوی خسارتی کالهبردارانه
فرصتطلبی و برنامهريزی در تقلب دو نوع از ادعاهای كالهبردارانه است
( .)Dionneand Gagne, 2002فرصتطلبی در تقلب شامل تالش مشتری در ادعاهای
مندرج در بیمهنامه برای بروز يک رخداد است .در حالی كه تقلب برنامهريزیشده به
معنای تالش در كسب جبران خسارت با تحريف حادثه است.
كالهبردارِ فرصتطلب معموالً فردی است كه متوجه فرصتی برای ارتکاب
كالهبرداری میشود .برای مثال ،اين فرد ممکن است تصور كند كه بیمهگران وجوه
نامحدودی دارند و ممکن است برای اينکه هزينههای حقبیمهای پرداختشده در
سالهای پیشین را زمانی كه هیچ خسارتی نداشته است بازيافت كند ،جبران خسارات از
طريق كالهبرداری را قابل قبول و منطقی بیابد .در اين بین كالهبردار حرفهای ،درآمد
خويش را از طريق ارتکاب به كالهبرداری به دست میآورد يا كالهبرداری ،مکملی
برای درآمد وی است .وی ممکن است تا زمانی كه شناسايی شود به ارتکاب
كالهبرداری ادامه دهد و ممکن است تعدادی از بیمهگران را مورد هدف قرار دهد.
حالت بسطيافتة كالهبرداری حرفهای ،تبهکاری سازمانيافته است كه گروهی از افراد
را در ارتکاب كالهبرداريهای پیچیده و گسترده درگیر میكند .وجوهی كه از طريق
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كالهبرداری به دست میآيد ،ممکن است برای تأمین مالی ساير اقدامات مجرمانه نیز
استفاده شوند.
 .3-2عدم پوشش خسارت و ادعای کالهبردارانه مشتری
مشتريان تنها زمانی كه به طور واقعی با ازدستدادن اموال خود مواجه میشوند
میتوانند تحت پوشش بیمه ،هزينة خسارت خودشان را از بیمه بازپرداخت كنند.
برخی از مشتريان ممکن است سعی در بهدستآوردن پول از بیمه حتی در زمان بروز
تلفاتِ غیر تحت پوشش بیمة شخص ثالث (بهعنوان مثال :سقوط از بلندی و
جايگزينی آن در قالب تصادفات ،عدم پوشش افراد مستقر در قسمت بار وسايل نقلیة
باركش و ادعای دروغین در خصوص محل استقرار افراد در زمان حادثه و غیره) داشته
باشند.
 .4-2مروری بر پژوهشهای پیشین
تانگ ،)2119( 1سیستم نظارتی مبارزه با تقلب در بیمة اتومبیل را با استفاده از روشهای
دادهكاوی طراحی كرد .بینگ )2119( 2به تحلیل و مقايسة چندين مدل دادهكاوی تقلب
بیمهای پرداخت و برای تفکیک و پردازش دادهها از مدل خطی تعمیميافتة پیشنهادی
بهره برد و درنهايت به مدل دادهكاوی مناسبتری دست يافت.
ايشیدا 9و همکاران ( ،)2111شدت اخالقگرايی ،آگاهی اخالقی ،و زمینههای
اخالقی را در بروز تقلبهای بیمهای مورد بحث و بررسی قراردادند .آنها با علم به اينکه
تمامی تقلبهای بیمهای به شکلی يکسان ايجاد نمیشوند ،در مدلی ( )2*2به بررسی
تغییرپذيری برداشتها مبنی بر شدت اخالقگرايی در شرايط مختلف تقلب بیمهای
پرداختند و نتايج بین دو نمونة مستقل (افراد جوان و مسن) را مورد مقايسه قرار دادند.

1. Tang
2. Bing
3. Ishida
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نتايج مبین اين است كه جوانان قضاوتهای سهلانگارانهتری از تخطیهای اخالقی
مشاركتی دارند.
فیروزی و همکاران ( ،)1931تقلب در بیمههای اتومبیل را با استفاده از روش
دادهكاوی شناسايی كردند .در اين بررسی  1متغیر مستقل شامل سابقة بیمهای هر يک
از بیمهگذاران در شركتهای بیمه ،تعداد ادعای خسارت بیمهگذاران در طول دورۀ سابقه
بیمه ،فاصلة زمانی وقوع حادثه تا اعالم خسارت ،وضعیت كروكی خسارت ،جانی و
مالیبودن خسارت ،و باالبودن مبلغ خسارت را در شناسايی تقلب در بیمة شخص
ثالث و بدنه مورد ارزيابی قرار دادند .آنها از سه روش درخت تصمیم ،رگرسیون
لجستیک و بیز ساده در شناسايی خسارت تقلبی استفاده كردند كه درنهايت ،روش بیز
ساده برتری بیشتری نسبت به بقیة روشها داشته است.
تقویفرد و جعفری ( ،)1932با بهرهمندی از يک سیستم خبرۀ فازی به كشف
تقلب در بیمة بدنة خودرو پرداختند .به نظر آنها به دلیل ماهیت پنهان پديدۀ تقلب،
دانش و قضاوت خبرگان مبتنی بر شواهد و اطالعات كیفی است كه اغلب واژههای
كالمی را برای توصیف رفتار متقلبانه به كار میبرند .در مدل ارائهشده ،از میان 11
معیار كمی و كیفی شناسايیشده كشف تقلب در بیمة بدنة خودرو ،بر اساس نظر
خبرگان  11معیار كه از اولويت بااليی برخوردار بودند ،در قالب  8عامل دستهبندی
شدند .درنهايت ،پس از طراحی و پیادهسازی سیستم در يکی از شركتهای بیمة
خصوصی ايران ،نتیجة آن مؤيد اين نکته است كه اعتبار كلی سیستم پیشنهادی به
میزان شايان توجهی از قابلیت شناسايی تقلب برخوردار است.
مطالعات مربوط به تقلبهای بیمهای ،مفاهیم گستردهتر اين پديده را مورد بررسی
قرار دادهاند و علیرغم اينکه مشاركت كالهبرداران بیمهای در اين خصوص امری به
اثبات رسیده است اما چگونگی ورود اين افراد به تقلبهای بیمهای هنوز نامشخص
است زيرا تحقیقها آنگونه كه بايد به اين موضوع نپرداختهاند .آنچه گفته شد الزاماً
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بهمنزلة نقدی بر مطالعات صورت گرفته نیست ،بلکه مبین دشواريهای موجود در
مفهومسازی تقلبهای بیمهای است.

 .3مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مباحث نظری ارائهشده ،میتوان مدل مفهومی در شکل  1را برای ارتباط
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (كالهبرداری بیمهای) ترسیم كرد.
عدم پوشش خسارت

جابهجايی راننده

صحنهسازی حادثه

ادعاهای كالهبردارانه از بیمه

داشتن همزمان پروندۀ خسارت
در شركت بیمه ديگر

عدم داشتن گواهینامه

عدم تناسب گواهینامه

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق بر اساس چارچوب نظری پژوهش

 .4روش تحقیق
روش پژوهش از نظر هدف ،كاربردی است و از ديد ماهیت و روش ،در دستة
پژوهشهای توصیفی قرار دارد .به منظور تحلیل ،مطالعة موردی اين پژوهش به بررسی
 122پروندۀ يک شركت بیمة خصوصی در كل كشور اختصاص دارد .شايان ذكر است
در اين پروندهها تقلب در بیمة شخص ثالث در بازۀ زمانی  2سالة 1931-1939
بررسی شده است .بر اين اساس و با توجه به معیارهای ذكرشده و همچنین مدل
مفهومی ارائهشده و بررسی اطالعات  122پروندۀ مشکوک به كالهبرداری ،در اين
پژوهش  1متغیر مستقل به شرح ذيل شناسايی شد:
 .1فقدان گواهینامه؛
 .2عدم تناسب گواهینامه با وسیلة نقلیة مورد بیمه؛
 .9وجود خسارت مشابه در ساير شركتهای بیمه؛
 .2جابهجايی راننده؛

 / 91پژوهشنامة بیمه /سال سیو سوم /شمارۀ  /1بهار  /1931شمارۀ مسلسل 123

 .1عدم پوشش قانون شخص ثالث؛
 .1صحنهسازی حادثه بهقصد سوءاستفاده از شركتهای بیمهای.
همچنین متغیر وابسته در پژوهش حاضر ادعای كالهبردارانه تلقی شد .برای
ردهبندی متغیرها از پرسشنامهای به شرح جدول  1استفاده و برای هر متغیر مقاديری
تخصیص داده شد .متغیرهای زبانی و مقاديرآنها مطابق جدول  1است.
جدول  .1معرفی متغیرها و مقادیر دادهشده
متغیرهای زبانی
مقصر حادثه فاقد گواهینامه است.
گواهینامه مقصر حادثه با وسیلة نقلیه
تناسب ندارد.
خسارت مشابه در ساير شركتهای بیمهای
داشته است.
در پروندۀ موردبررسی جابهجايی راننده
اتفاق افتاده است.
خسارت اعالمی خارج از شمول قانون
شخص ثالث بوده است.
خسارت اعالمی صحنهسازی و به قصد
سوءاستفاده از شركت بیمه بوده است.
آيا خسارت تقلبی بوده است يا خیر و يا
مشکوک است؟
كالهبرداری بهصورت فردی صورت
گرفته است يا گروهی؟

نوع متغیر

مقادیر زبانی
موافقم 1

مخالفم 1

مستقل

موافقم 1

مخالفم 1

مستقل

مخالفم 1

مستقل

موافقم 1

مخالفم 1

مستقل

موافقم 1

مخالفم 1

مستقل

موافقم 1

مخالفم 1

مستقل

جعلی 9

مشکوک 2

غیرجعلی 1

وابسته

غیرقابلتشخیص 1

انفرادی 2

گروهی 9

مستقل

موافقم 1

مشخص نشد 2

در اين مقاله ،سه الگوريتم دادهكاوی يعنی درخت تصمیمگیری ،ماشین بردار
پشتیبان ( ،1)SVMsو شبکههای عصبی مصنوعی برای پیشگويی ادعای خسارت
متقلبانه تحلیل شد و بهترين راهکار در پیشگويی اين امر شناسايی شد .در اين پژوهش
از نرمافزار كلمنتاين نسخة  212برای دادهكاوی دادههای موجود و متغیرها استفاده شد.
1. Support Vector Machines
2. SPSS Clementine 12
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 .5تحلیل دادهها

با استفاده از تقريب تیجمز

در اين بخش ،دادهها را مدلسازی كرده و تحلیلهای الزم در خصـوص اعتبارسـنجی
مـدل و كارايی آن ارائه میشود .نتايج نشان داد كه  21/18درصد از پروندههای
كالهبرداری به صورت گروهی و  21/21درصد به صورت انفرادی صورت گرفته
است .در  21/91درصد از پروندههای مورد بررسی مقصرين حادثه فاقد گواهینامه
بودهاند و در  11/31درصد از پروندهها ،گواهینامة مقصر با وسیلة نقلیة مورد بیمه
تناسب نداشته است 12/18 .درصد از پروندههای بررسیشده در ساير شركتهای
بیمهای نیز دارای پروندۀ خسارتی مشابه بودهاند .در  99/1درصد ،جابهجايی راننده
صورت گرفته است و  21/11درصد تحت پوشش بیمة شخص ثالث نبودهاند11/2 ،
درصد از پروندههای مورد بررسی صحنهسازی به قصد سوءاستفاده از شركت بیمه
محرز بوده است و درنهايت از بین  122پروندۀ مشکوک به كالهبرداری ،جعلیبودن
 11/21درصد پرونده اثبات شده است.
 .1-5الگوریتم درخت تصمیم C5.0

درخت تصمیم روشی معروف برای ردهبندی است كه نتايج آن در يک فلوچارت شبیه
ساختار درخت ارائه شده است ،كه هر گره 1نشانگر يک آزمون بر روی ارزش مشخصه و
هر شاخه ،خروجی هر آزمون را نمايش میدهد؛ برگهای درخت نیز نمايانگر ردهها هستند
( .)Tan and Steinbach, 2006در ساخت درختهای تصمیم ،به طور معمول دادهها را به
دو دسته تقسیم میكنند )1 :دادههای آموزشی 2كه برای ساخت مدل مورد استفاده قرار
میگیرند ،و  )2دادههای آزمون 9كه برای آزمون و ارزيابی مدل ساختهشده كاربرد دارند .اين
الگوريتم برای ساخت درخت تصمیم يا مجموعة قوانین استفاده میشود و اين فرايند تا
زمانی كه نتواند زيرنمونه را شاخه بزند ادامه میيابد .در پايان ،پايینترين سطح شاخهها

1. Node
2. Train Data
3.Test Data
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آزموده میشوند و شاخههايی كه نقش مهمی در مدل ندارند حذف يا هرس میشوند .میزان
دقت الگوريتم ،با توجه به میزان تکرارهای آزمايش (دقت اعمال الگوريتم بر روی
دادهها) به صورت جدول  2است.
جدول  .2دقت الگوریتم درخت تصمیم
دستهبندی

C5.0

آموزشی

آزمایشی

نمونههای ردهبندیشدۀ صحیح (دقت مدل)

11/91%

19/12%

نمونههای ردهبندیشدۀ نادرست (خطای مدل)

92/13%

91/91%

برای ساخت درخت از  1مشخصه كه بهعنوان مشخصة ورودی تعريف شده بود،
استفاده شد .همچنین ،پارامترهای الزم در الگوريتم درخت تصمیم با توجه به مطالبی
كه در جدول  1بیان شد ،تنظیم شد تا بتوان درخت موردنظر را ايجاد كرد .درخت ابتدا
با استفاده از  11درصد دادهها ايجاد شد و سپس مدل ايجادشده با  91درصد باقیماندۀ
دادهها مورد ارزيابی قرار گرفت.
با توجه به درخت ايجادشده در شکل  ،2متغیر خسارت مشابه در ساير شركتهای
بیمه بهعنوان اولین و مهمترين عامل در بررسی پروندههای مشکوک به كالهبرداری در
نظر گرفته میشود .اين متغیر در ريشة درخت به دو شاخة وجود يا عدم وجود تقسیم
میشود .اگر پروندۀ مشکوک به خسارت تقلبی ،در ساير شركتهای بیمه نیز خسارت
مشابه داشته باشد ،با اطمینان  11/81درصد میتواند خسارت اعالمی جعلی باشد .اگر
پروندۀ مشکوک به خسارت تقلبی ،در ساير شركتهای بیمه خسارت مشابه نداشته باشد
و به صورت انفرادی صورت گرفته باشد ،با اطمینان  12/98درصد پرونده غیرجعلی
خواهد بود.
اگر پروندۀ مشکوک به خسارت تقلبی ،در ساير شركتهای بیمه خسارت مشابه نداشته
باشد و امکان تشخیص گروهی و يا انفرادیبودن آن فراهم نباشد و در عین حال اصل
حادثه از شمول بیمة شخص ثالث خارج باشد ،با اطمینان  111درصد میتوان پرونده را
جعلی فرض كرد .ساير قوانین هم به همین ترتیب قابل استخراج است.
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تقلبیبودن خسارت
خسارت مشابه
يا دارد يا مشخص نشده است

ندارد

تأيید تقلبیبودن خسارت

تأيید تقلبیبودن خسارت

( با احتمال )11/81%

( با احتمال )22/32%

فردی يا گروهی بودن

انفرادی

گروهی

غیر قابل تشخیص

تأيید غیرتقلبیبودن خسارت

تقلبی( با احتمال )13/31%

غیر تقلبی ( با احتمال )22/21%

(با احتمال )12/98 %

خارج از پوشش

جابجايی راننده

خیر

خیر

بلی

غیرتقلبی (با احتمال
)22/81%

بلی

تقلبی

غیر تقلبی (با احتمال

تقلبی

(با احتمال)88/88%

)11/12%

(با احتمال)111%

شکل  .2خروجی گرافیکی درخت تصمیم بر اساس الگوریتم C5

در ادامه با اعمال اين مدل بر روی دادههای اولیه ،نتايج مندرج در جدول  9برای
بررسی دقت مدل بهدستآمده است.
جدول  .3دقت مدل در شناسایی وضعیت پروندههای خسارتی با استفاده از درخت تصمیمگیری
میزان حساسیت (آموزش)

میزان حساسیت (آزمایش)

وضعیت پرونده
(1غیر جعلی)

1/81 %

1/81%

(2مشکوک)

1%

1%

(9تقلبی)

11/21%

81%

میزان دقت

11/91%

19/12%

خطای ردهبندی

92/13%

91/91%

الزم به توضیح است كه در الگوريتم تصمیمگیری  ،C5مهمترين عوامل
كالهبردارانه به شرح  .1عدم پوشش بیمه شخص ثالث .2 ،وجود خسارت مشابه در
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ساير شركتهای بیمه .9 ،جابهجايی راننده ،و  .2صحنهسازی به قصد سوءاستفاده از
شركتهای بیمه ،ردهبندی شد كه اين موضوع ،آگاهی سازمانی ارزشمندی را در اختیار
شركتهای بیمه قرار میدهد تا شاخصهای با اهمیت باال را مبنای تصمیمگیری قرار
دهند.
 .2-5الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
اين روش از جملة روشهای نسبتاً جديدی است كه در سالهای اخیر كارايی خوبی
نسبت به روشهای قديمیتر برای ردهبندی نشان داده است كه هم برای ردهبندی
دادههای خطی و هم غیرخطی به كار میرود .بر اساس جدول  2میتوان گفت
الگوريتم استخراجشده قابلیت ردهبندی رفتارهای متقلبانه در صنعت بیمه و در اين
پژوهش را داراست.
جدول  .4دقت مدل در الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
دستهبندی

آزمایشی

آموزشی

نمونههای ردهبندیشدۀ صحیح (دقت مدل)

11

11/29%

21

11/91%

نمونههای ردهبندیشدۀ نادرست (خطای مدل)

28

28/11%

11

98/12%

كل

38

22

همانگونه كه در شکل  9نیز قابلمشاهده است ،متغیرهای پراهمیت در الگوريتم
ماشین بردار پشتیبان ،عدم پوشش شخص ثالث ،خسارت مشابه ،صحنهسازی به قصد
گرفتن خسارت از شركت بیمه ،عدم تناسب گواهینامه با وسیلة نقلیه ،فاقد
گواهینامهبودن راننده و درنهايت جابهجايی راننده است.
خارج از شمول شخص ثالث
دارای خسارت مشابه در ساير شركتها
صحنه سازی به قصد تقلب
عدم تناسب گواهینامه
فاقد گواهینامه
جابه جايی راننده

0.29
0.17
0.09
0.08
0.075
0.02
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

شکل  .3اهمیت شاخصها در الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

0.3

0.35

بررسی و تحلیل عوامل كالهبردارانه در بیمة مسئولیت مدنی دارندگان وسايل 91 /...
با استفاده از تقريب تیجمز

صحت كلی پیشگويی موارد تقلب در الگوريتم ماشین بردار پشتیبان در شکل  2برای
 91ركورد بهعنوان نمونه به نمايش درآمده است.
2

3

1

شکل  .4صحت کلی پیشگویی  33رکورد در الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

در شکل  ،2شمارۀ  1در باالی جدول ،مقادير واقعی ردههای تقلب (جعلی ،غیرجعلی،
و مشکوکبودن) را نشان میدهد ،شمارۀ  2مقادير پیشگويیشده برای رده توسط نرمافزار
را نشان میدهد و شمارۀ  9نمرۀ تمايل به پیشگويی و احتمال اين را كه پیشگويی برای
اين ركورد خاص درست باشد ،نشان میدهد .بهعنوان مثال در ركورد شمارۀ  ،12مقدار
واقعی رده برابر با  9است (خسارت متقلبانه است) و نرمافزار هم مقدار  9را با اطمینان
 81/1درصد تشخیص داده است؛ بنابراين ادعای تقلبیبودن تأيید شده است.
در ادامه با اعمال اين مدل بر روی دادههای اولیه ،نتايج در جدول  1برای بررسی
دقت مدل بهدستآمده است .همانطور كه در جدول  1قابل مشاهده است میزان
حساسیت مدل در شناسايی پروندههای خسارت جعلی در بخش آموزش 89/99
درصد بوده است .ضمن اينکه دقت مدل در شناسايی صحیح جعلی يا غیرجعلیبودن
هر پرونده در اين بخش برابر  11/29درصد و خطای ردهبندی  28/11درصد بوده
است.
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جدول  .5دقت مدل در شناسایی وضعیت پروندههای خسارتی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

وضعیت پرونده

میزان حساسیت (آموزشی)

میزان حساسیت (آزمایشی)

(1غیر جعلی)

89/99%

11/11%

(2مشکوک)

1%

1%

(9تقلبی)

82/31%

81%

میزان دقت

11/29%

11/91%

خطای ردهبندی

28/11%

98/12%

 .3-5الگوریتم شبکههای عصبی
به طور معمول سه قسمت در يک شبکة عصبی وجود دارد :يک الية ورودی ،يک يا چند
الية پنهان و يک الية خروجی .اين شبکهها قادر به مدلسازی توابع غیرخطی هستند.
برای ايجاد مدل شناسايی تقلب در خسارت بدنی شخص ثالث بیمة اتومبیل ،يک
متغیر افراز 1ايجـاد شـد تـا بتـوان دادهها را به دو بخش آموزشی و اعتبارسنجی
تقسیمبندی كرد .در اين پژوهش 11درصد ( 38مورد) از دادهها در بخش آموزشی و
 91درصد ( 22مورد) در بخش آزمايش برای اعتبارسنجی مدل به صورت تصادفی
تخصیص داده شد .برای تخصیص تصادفی دادهها بـه مجموعههای يادشده ،از توزيع
برنولی با احتمال  11درصد برای متغیر افراز استفاده شده است.
در اين پژوهش با توجه به اينکه تعداد دادههای متقلبانه (متغیر وابسته با مقدار )9
محـدود است ،تالش بر اين بوده است كه هیچيک از دادههای متقلبانه از فرايند آموزش
حذف نشود .بر اساس جدول  1دقت مدل در بخش آزمايشی  19/12%و در بخش
آموزشی  12/23%و همچنین خطای مدل بهترتیب  91/91%و  91/11%بوده است.
جدول  .6دقت مدل در الگوریتم شبکههای عصبی
افراز

آزمایشی

آموزشی

نمونههای ردهبندیشدۀ صحیح (دقت مدل)

19

12/23%

28

19/12%

نمونههای ردهبندیشدۀ نادرست (خطای مدل)

91

91/11%

11

91/91%

كل

38

22

1. Partition Variable
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در شکل  1مشاهده میشود كه متغیرهای پراهمیت در الگوريتم شبکههای عصبی،
خسارت مشابه در ساير شركتهای بیمه ،عدم تناسب گواهینامه با وسیلة نقلیه ،فاقد
گواهینامهبودن راننده ،صحنهسازی به قصد گرفتن خسارت از شركت بیمه ،عدم
پوشش شخص ثالث و درنهايت جابهجايی راننده هستند.
خارج از شمول شخص ثالث
دارای خسارت مشابه در ساير شركت ها
صحنه سازی به قصد تقلب
عدم تناسب گواهینامه
فاقد گواهینامه
جا به جايی راننده

0.03
0.22
0.05
0.13
0.09
0.02

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

شکل  .5اهمیت شاخصها در الگوریتم شبکههای عصبی

صحت كلی پیشگويی موارد تقلب در الگوريتم شبکة عصبی در شکل  1برای 91
ركورد بهعنوان نمونه به نمايش درآمده است .بر اين اساس ،شمارۀ  1مقادير واقعی
ردههای تقلب را نشان میدهد .شمارۀ  2مقادير پیشگويیشده برای ردهها را نشان
میدهد و شمارۀ  ،9نمرۀ تمايل به پیشگويی و احتمال اين را كه پیشگويی برای اين
ركورد خاص درست باشد ،نشان داده كه عددی بین  1تا  1است .بهعنوان مثال ،در
ركورد  2مقدار واقعی كالس  9است و نرمافزار هم مقدار  9را با اطمینان  31درصد
برای اين ركورد پیشگويی كرده است.
3

2

1

شکل  .6صحت کلی پیشگویی  33رکورد در الگوریتم شبکههای عصبی
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دقت كلی مدل از لحاظ حساسیت در دو بخش آموزشی و آزمايشی در جدول 1
نشان داده شده است.
جدول  .7دقت مدل در شناسایی وضعیت پروندههای خسارتی با استفاده از الگوریتم شبکههای عصبی
میزان حساسیت (آموزشی)

میزان حساسیت (آزمایشی)

وضعیت پرونده
(1غیر جعلی)

81/11%

19/99%

(2مشکوک)

1%

1%

(9تقلبی)

13/81%

81%

میزان دقت

12/23%

19/12%

خطای ردهبندی

91/11%

91/91%

بر اساس جدول  ،1میزان حساسیت مدل در شناسايی پروندههای خسارت جعلی
در بخش آموزشی  13/81%بوده است .ضمن اينکه دقت مدل در شناسايی صحیح
جعلی يا غیرجعلیبودن هر پرونده در اين بخش برابر  12/23%و خطای ردهبندی
 91/11%بوده است.
 .4-5مقایسۀ مدلها و مدل پیشنهادی
در اين مطالعه ،سه روش دادهكاوی مبتنی بر دقت الگوريتمها مقايسه شدند و هدف
نهايی دستیابی به مدلی با باالترين میزان دقت بود .از آنجا كه اين پـژوهش بـه دنبـال
مـدل پیشنهاددهندهای بـا دقـت زيـاد برای شناسايی عوامل كالهبردانه در پروندههای
خسارت بدنی بیمة اتومبیل با رويکرد دستهبندی است ،میتوان مدل نهايی را بر اساس
دقت روشهای دستهبندی مختلف بـه دست آورد .در دو جدول  8و  3خالصهای از
مقايسة بین اين سه مدل ازنظر دقت و حساسیت آورده شده است.
جدول  .8مقایسۀ دقت الگوریتمها در کشف خسارات تقلبی بیمۀ شخص ثالث
دقت مدل در بخش آموزشی

دقت مدل در بخش آزمایشی

نام الگوریتم
درخت تصمیم C5.0

65/31%

19/12%

ماشین بردار پشتیبان

11/29%

11/91%

شبکههای عصبی

12/23%

19/12%
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همانگونه كه از نتايج برمیآيد ،الگوريتم درخت تصمیم و شبکههای عصبی در
شناسايی پروندههای تقلبی ،غیرتقلبی ،و مشکوک نسبت به الگوريتم ماشین بردار
پشتیبان با دقت اطمینان  19/12%عملکرد بهتری داشتهاند.
جدول  .9دقت کالس ( 3تقلبی) با استفاده از معیار حساسیت
دقت مدل در بخش آموزشی

دقت مدل در بخش آزمایشی

نام الگوریتم
C5.0

11/21%

81%

ماشین بردار پشتیبان

82/31%

81%

شبکههای عصبی

13/81%

81%

درخت تصمیم

همانگونه كه از جدول  3مشخص است در بخش حساسیت ،الگوريتم شبکههای
عصبی و ماشین بردار پشتیبان با دقت  81%برای پروندههای خسارت تقلبی
(كالهبرداری) بهترين عملکرد را داشتهاند.

 .1نتیجهگیری و پیشنهادها
دادهكاوی قادر به كشف و استخراج دانش جديد از دادههای گذشتهنگر است .در اين
مقاله سه روش دادهكاوی الگوريتم درخت تصمیم  ،C5.0ماشینبردار پشتیبان  SVMو
الگوريتم شبکه های عصبی برای ساخت مدلهايی برای شناسايی ادعاهای خسارت
تقلبی در خسارت بدنی بیمه های اتومبیل معرفی شدند .در ادامه اين روشها بر روی
 122دادۀ واقعی جمعآوریشده از خسارات بدنی مشکوک و تعیین تکلیف شدۀ يک
شركت بیمة خصوصی ،آزمايش و كارايی هر روش سنجیده شد .درخت تصمیمگیری،
ماشین بردار پشتیبان و شبکة عصبی با وجود سادگی نتايج ،دقت قابل قبولی در
دادهكاوی دادههای جمعآوریشده در رابطة با تقلب در بیمه ارائه دادند؛ دقت الگوريتم
درخت تصمیم و شبکههای عصبی در شناسايی پروندههای جعلی ،غیرجعلی و
مشکوک نسبت به الگوريتم ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری داشتهاند و در بخش
حساسیت ،الگوريتم شبکههای عصبی و ماشین بردار پشتیبان برای پروندههای
خسارت تقلبی (كالهبرداری) بهترين عملکرد را داشتهاند .با توجه به نتايج میتوان
الگوريتم شبکههای عصبی را بهعنوان الگوريتم برتر انتخاب كرد .نتیجة بهدستآمده در
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اين پژوهش از اين جهت با نتیجة بهدستآمده از تحقیق فیروزی و همکاران ()1931
همسوست كه در تحقیق آنها الگوريتم درخت تصمیم نسبت به روش بیز ساده و
رگرسیون لجستیک در شناسايی خسارات تقلبی دقت پايینتری داشته است .آنها به
اين نتیجه رسیدند كه هرچه مبلغ خسارت بیشتر باشد ،و نوع خسارت مالی باشد،
مورد خسارت جعلی خواهد بود و اگر خسارت جانی باشد و در عین حال سابقة
بیمهای فرد ،كوچکتر و يا مساوی  2/1سال باشد مورد خسارت جعلی خواهد بود.
با توجه به نتايج بهدستآمده از اين پژوهش و مقالة فیروزی و همکاران (،)1931
میتوان متغیرهای ديگری نیز برای شناسايی و ردهبندی تقلبهای خسارت بدنی اضافه
كرد بهگونهای كه نتايج بهدستآمده جامعتر شود .بر اين اساس پیشنهاد میشود
متغیرهايی نظیر سن و جنسیت بیمهگذار يا طرفین دخیل در حادثه ،زمان و مکان
حادثه ،سابقة گواهینامة مقصر حادثه ،سوابق كیفری طرفین حادثه ،سوابق بیمهای
بیمه گذار و غیره همراه با متغیرهای پژوهش حاضر در تحقیقات ديگر مورد بررسی
قرار گیرد و نتايج آن با نتايج بهدستآمده دربارۀ تقلبهای بیمهای مقايسه و در صورت
امکان راهکارهايی برای پیشگیری از اين دست تخلفها ارائه شود.
از آنجايی كه نفس بیمه تقلبپذير است و با توجه به تعدد رشتههای بیمهای و
امکان تقلب در آنها و همچنین متفاوتبودن معیارهای شناسايی تقلب در هر يک از
رشتههای بیمهای (مانند فاكتورسازی در بیمة درمان و  )...پیشنهاد میشود شركتهای
بیمه با همکاری يکديگر و همچنین نظارت نهاد محترم ناظر اقدام به طراحی سیستم
يکپارچه به منظور شناسايی عوامل مؤثر در تخلفهای بیمهای پرداخته تا حتیاالمکان
پروندههايی از اين دست شناسايی شو ند و همچنین با همکاری واحدهای محترم
قضايی در جهت حفظ منافع بیمهگران قدم برداشت.
پیشنهاد میشود برای افزايش آگاهی عموم مردم در خصوص استفادۀ افراد سودجو
از بیمهنامة شخص ثالث آنها بهمنظور دريافت خسارات متقلبانه ،از طريق رسانههای
عمومی اطالعرسانی الزم توسط مراجع زيربط انجام گیرد .همچنین به نظر میرسد
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ايجاد سازمانی بهعنوان مثال تحت عنوان «انجمن خبرگان ضد تقلب در صنعت بیمه»
متشکل از افسران خبرۀ تحقیق و پزشکان پزشکی قانونی در اين مسیر میتواند ياریده
شركتهای بیمه باشد كه با برونسپاری پروندههای مشکوک به تقلب برای بررسی بیشتر و
حتیاالمکان در صورت تأيید به طور مستقیم با ارجاع به مراجع قضايی اعمال قانون
دربارۀ متقلبان صورت گیرد.
و در پايان و با توجه به موارد مورد بحث ،به نظرمی رسد يکی از مهمترين عواملی
كه منجر به موفقیت دريافت خسارات كالهبردارانه از شركتهای بیمهای توسط افراد
سودجو میشود اين است كه آنها به سهولت دريافت خسارت از جانب شركتهای بیمه
به دلیل وجود قوانین اجبارانه از سوی نهاد ناظر و دستگاههای قضايی در برابر
شركتهای بیمه پی برده و اين امر نیز میتواند عواقب مالی سنگینی را بر شركتهای بیمه
تحمیل و سرمايههای ارزشمند مالی را از شركت خارج كند؛ بنابراين ضروری است
همکاری متقابل مؤثر بین شركتهای بیمه و دستگاههای قضايی به منظور شناسايی اين
افراد و جلوگیری از اعمال كالهبردارانه و سودجويی آنها بیش از گذشته صورت گیرد.
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