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 ده :چکی

است تا  ابزاری ذخیره شده در این سیستم ها،نیاز بهامروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم باالی داده های 

 اوی کاد.درداده رار دقکاربران  بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرد و اطالعات حاصل از این پردازش را در اختیار

رون دخته از شناه و نابخشی از علم آمار به نام تحلیل اکتشافی داده ها استفاده می شود که در آن برکشف اطالعات نهفت

ست که شرط ات وجه حجم انبوه داده ها تاکید دارد.بیمه ،انتقال خطر از فرد یا موجودیتی به دیگری در مقابل پرداخ

ال رانه و کانت نوآواصلی دراین زمینه احتمالی بودن بروز خسارت است .افزایش عالقمندی به بیمه درمیان مردم،محصوال

ظیم رای تنبسازمان تنظیم مقررات و توسعه بیمه به عنوان یک نهادمستقل  های توزیع درگرو رشدصنعت بیمه است

یان و ت مشترارتقائ رقا بت جهت افزایش رضای ،قوانین وتوسعه صنعت بیمه تشکیل شده است اهداف اصلی این نهاد

ی وپوشش ای تقلبهداده کاوی با پیش بینی خسارت در این مقاله هدف ،اطمینان از امنیت مالی در بازار بیمه است . 

 که روش مورد استفاده در این مقاله است .با استفاده از درخت تصمیم های درمانی واهی 

 ،تقلب ،خسارت بیمه ای صنعت بیمه،داده کاوی، ، الگوریتم درخت تصمیم : کلمات کلیدی
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  مقدمه

فرایند  تکیه بر تالش می کنند بادهنده خدمات بیمه ای شرکت های مذکور  با نظر به افزایش رقابت شرکت های ارایه

زار رشدسهم با یبی ازتصمیم گیری به منظور تعیین اهداف سودآور، ارزیابی ریسک بیمه گذاران و حق بیمه رقابتی به ترک

ر گروه حق های ه و سودآوری دست بایند و با شناسایی مشتریان پرخطر و کم خطر سعی بر آن دارند تا بر اساس ویژگی

ی اه حلی براارائه ر وشناسای پرونده های تقلب  در بیمه پژوهش  ا آن گروه تعیین گردد، لذا هدف از اینبیمه متناسب ب

چون واردی کاوی به مباشد. دادهه خسارت مییکی از مهمترین کارکردهای صنعت بیمکم کردن خسارات بیمه ای  

ی بیمه ا به شرکت هاله خسارت های زیادی ر.کالهبرداری بیمه ای،هرساپردازدتحلیل خسارت و تحلیل تخلف نیز می

ی بیمه  رکت هاشبا وجود پیشرفت های فراوان در شناسایی این تقلب ها ،هزینه های ایجاد شده برای تحمیل می کند.

م یار مههای خسارت دارای تخلف برای هر شرکت بیمه بسکشف پرونده.در اثراین کالهبرداری ها در حال افزایش است 

  . است
شود. برخی از گیری بکار برده میهای مختلف صنعت بیمه برای ارتقای سطح تصمیمکاوی در زمینههای دادهتکنیک

بندی، رگرسیون، قواعد بندی، خوشهتوان برای صنعت بیمه بکاربرد عبارتند از: طبقهکاوی را که میهای دادهتکنینک

 .روندها بکار میش از پایگاه دادهها برای کشف دانسازی. این تکنیکوابستگی و خالصه
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  کاویهای دادهتکنیک 2-1

کاوی را داده شود.گیری بکار برده میعت بیمه برای ارتقای سطح تصمیمهای مختلف صنکاوی در زمینههای دادهتکنیک

ای برای تحلیل سبد بازار مورد استفاده قرار بندی بازار یا شیوهبینی کننده، ابزاری برای تقسیمتوان بعنوان مدل پیشمی

ز اداد. برخی  توان به سواالت مطرح شده در حیطه بازار کسب و کار و تجارت با دقت بیشتری پاسخبا این رویکرد می .داد

بندی، رگرسیون، قواعد بندی، خوشهتوان برای صنعت بیمه بکاربرد عبارتند از: طبقهوی را که میکاهای دادهتکنینک

 (2009روند )رانجان، ها بکار میها برای کشف دانش از پایگاه دادهسازی. این تکنیکوابستگی و خالصه
  بندیطبقه 2-1-1

بندی کننده گوناگونی برای این های طبقهالگوریتم .باشدزیاد داده میهای معمول برای پرداختن به حجم بندی یکی از تکنیکطبقه

شتریان پایگاه داده م .بندی بیزین، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبانی و غیرهدرخت تصمیم، روش دسته :تکنیک وجود دارد مانند

از صنعت بیمه تکنیک طبقه بندی بر روی این ت بندی کرد. پس از دریافت اطالعاهای مشابه و هم جنس دستهتوان به گروهرا می

 [1] .شودها اعمال میداده

  :بندیانواع طبقه

های ورودی شامل چندین رکورد هستند که هر رکورد نیز اند. دادهها از پیش تعریف شدهبندی نظارت شده: در این روش، طبقهطبقه

های دهبندی، تحلیل داطبقه اختصاص دارد. یکی از اهداف طبقهشامل چندین ویژگی و خاصیت است. هر رکرود به یک گروه یا 

باشد. از این مدل برای های موجود در آن طبقه میهای خاص دادهورودی و ارائه مدلی دقیق برای هر طبقه با توجه به ویژگی

اند. ها از پیش مشخص نشدهقهاین روش طب بندی نظارت نشده: درطبقه.[2]شودها استفاده میهای جدید به طبقهاختصاص داده

 .توان نامی برای هر دسته اختصاص دادبندی میپس از دسته
  بندیخوشه2-2-1
بندی نظارت نشده درنظر گرفت. مانند هر تکنیک نظارت نشده، این روش نیز بدنبال توان جزو طبقهبندی را میخوشه

ها بکار های مشابه از داده(. این روش برای تشخیص رده2012مدهوالتا ، )باشد یافتن ساختار در یک مجموعه داده می

توان مشتریان و بازارهای هدف بندی براساس رفتار مشتریان نیز کاربرد دارد. با این شیوه میرود. همچنین، برای گروهمی

 .[2]بندی کردرا دسته

 : بندی عبارتند ازانواع خوشه
  بندیهای پارتیشنروش -
  کم شونده سلسله مراتبیهای متراروش -
  های مبتنی بر چگالیروش -
  های مبتنی بر شبکهروش -
 [2]های مبتنی بر مدلروش -
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  رگرسیون 2-1-3-
توان ارتباط بین یک یا چند گیری از تحلیل رگرسیون میبا بهره بینی استفاده کرد.توان برای پیشروش رگرسیون را می

بینی آینده نیاز است. تری برای پیشهای پیچیدههای بیمه، تکنیکمتغیر مستقل و وابسته را مدلسازی کرد. در شرکت

  :انواع رگرسیون عبارتند از
  رگرسیون خطی -
  رگرسیون غیر خطی -
  رگرسیون خطی چند متغیره -
 [3]گرسیون غیر خطی چند متغیرهر -

  وابستگی 2-1-4-
معرفی  1993این قوانین در ابتدا توسط آگراوال در سال  کاوی قوانین وابستگی است.های دادهیکی از مهمترین تکنیک

رود. این روابط مبتنی بر ها بکار میشدند. این تکنیک برای تشخیص وابستگی و رابطه میان یک مجموعه از داده

مشکالت  های بیمه باامروزه، شرکت[3].باشندها میها نبوده و بیشتر مبتنی بر وقوع همزمان دادههای ذاتی دادهویژگی

ی ه متغییرهاک، چرا فراوانی در رابطه با حفظ مشتری مواجه هستند. قواعد وابستگی برای رفع این مشکل به کار می رود

های تجاری برای گرفتن تصمیمات کند. قواعد وابستگی به شرکتمرتبط با اقبال مشتریان به یک محصول را پیدا می

  کنددرست و قاطع کمک شایانی می
ه کمک بد فوق مشتریان سعی در بیمه کردن موارد مختلفی دارند، این تکنیک در یافتن ارتباط بین موار هنگامیکه

  :آید. انواع گوناگون قواعد وابستگی بشرح زیر استهای بیمه میشرکت
  قواعد وابستگی چند متغیره -
 [3]قواعد وابستگی چند بعدی -
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  خالصه سازی 2-1-5-
 شود. این تکنیک با استفاده از ابزار بصری توانایی تحلیل حجم زیادیگیری استفاده میگزارشسازی برای تکنیک خالصه

 [3]کندگیری بهتر را فراهم میالزم برای تصمیم ها را داشته و شرایطاز داده

  کاویوظایف داده 2-3
رایج شده  عمومی، بسیار معمول ویمه، چه در بخش خصوصی و چه در بخش کاوی در صنعت بامروزه استفاده از علم داده

 :های هر شرکت بیمه استترین داراییگذاران یکی از باارزشاطالعات مربوط به بیمه 4].[است
 

  جذب مشتری جدید 2-3-1
های بیمه از خدمات بصورت سنتی، شرکت جذب مشتری جدید یکی از مهمترین سناریوهای هر شرکت بیمه است.

 .های زیادی برای جذب مشتریان جدید وجود داردکنند؛ اما امروزه، راهکارگزاران برای جذب مشتری استفاده می
  

  تحلیل سطح مشتری 2-3-2
یاد و با دقت ز های بیمه با استفاده از تکنیک کشف وابستگی، به درستیاکثر شرکت تحلیل الگوی خرید و رفتار مشتریان.

 دهند.نامه یا خدمت را به کدام مشتری پیشنهادکنند که کدام بیمهانتخاب می

  نامهطراحی و انتخاب بیمه 2-3-4
 سپس با توجه به گرایش دارند یا نه؛نامه خاصی بررسی کنند که آیا مردم تمایل به خرید بیمه های بیمه بایستیشرکت

کاوی داده ی رقابت موفق در بازار از تکنولوژیهای بیمه براشود. در این حالت، شرکتنامه طراحی میگذاران، بیمهبیمه

 .[3]جویندمیاستفاده
  بینیپیش 2-3-5

بندی بندی مشتریان و خوشهبینی و طبقهکاوی کارکردهای گوناگونی برای کسب سوآوری بیشتر دارد مانند: پیشداده

 د رسیدگی بهبینانه فواید خاص خود را دارد مانند: تسهیل فرآینمشخصات مشتریان. از نقطه نظر مشتریان، تحلیل پیش

 [4]ترین زمان ممکن در کوتاه م و پراخت خسارت اتوماتیک وگذاران با ریسک کخسارت، کاهش حق بیمه برای بیمه
  مدیریت اعالم خسارت 2-3-6

کاوی به مواردی چون تحلیل خسارت و تحلیل تخلف نیز باشد. دادهیکی از مهمترین کارکردهای صنعت بیمه خسارت می

 [5].پردازدمی
  مدیریت ریسک 2-3-7-

ترین مراحل صنعت بیمه لبته یکی از اصلیامدیریت ریسک، تامین مالی ریسک است. ترین مراحل در فرآیند یکی از اصلی

 . دقیق است وای بسیار حساس باشد. صنعت بیمه در تشخیص ریسک مرتبط با امور بیمهنیز می
بندی ها عبارتند از: تشخیص ریسک، تحلیل ریسک، اولویتمدیریت ریسک شامل شش مرحله است که برخی از آن

     [7]  و بررسی ریسک ریسک 

  بیمه اتکایی 2-3-8-
ن نیستند، های بیمه دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصوشرکت بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، شرکتی است که شرکت

هستند تا  مجبور به عقد قراردادهای بیمه اتکایی "بیمه مستقیم"های کند. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکتبیمه می

 .[6]منافع مشتریان محفوظ بمانند



 
  کشف تخلفات 2-3-11

کاوی، فاکتورهایی که منجر به تخلف و داده ی هر شرکت بیمه بسیار مهم است.های خسارت دارای تخلف براکشف پرونده

ای احتمال وقوع تخلف وجود دارد. به این کند که در کدام فرآیند بیمهشوند را تعیین کرده و مشخص میسوءاستفاده می

 .[8]گویندفرآیند اصطالحا تشخیص تقلب غیر متعارف می
  تحلیل روند 2-3-12

و  د، تکنولوژیپردازند مانند: مکه به مطالعه تغییرات در الگوهای اجتماعی میتحلیل روند اغلب به علومی اشاره دارد 

گذار ک بیمهیذشته گ رفتار مشتری. در بیمه، برای مثال، از این شیوه برای تعیین تفاوت بین عملکرد ماه جاری و ماه

 رزیابیاحفظ مشتری،  ریان،بندی مشتبیشترین کاربرد این علم در حوزه صنعت بیمه مربوط به بخش[9]خاص استفاده

 ها وهای بیمه با تغییرات دائمی و فراوان در بحث دادهشرکت.باشدنامه میریسک، تشخیص تخلف و فرآیند تصویب بیمه
زی شور باکدر حقیقت، صنعت بیمه، صنعت رو به رشدی است. این صنعت نقش بسزایی در تضمین سالمت اقتصادی یک 

کاوی برای شناسایی مشتریان جدید، کاهش ریسک پورتفوی و تشخیص گر از دادهبیمه هایکند. بسیاری از شرکتمی

دگی در کشور،بیمه امروزه به دلیل باالبودن تعداد تصادفات رانن.[10]کنندها با اطالعات واهی استفاده مینامهبیمه

، ۀ شخص ثالثاز بیم تقلب و سوء استفاده.اتومبیل بیشترین میزان خسارات پرداختی را در بین رشته های بیمه ای دارد 

ک دفات در بانخصوص در مواردی که افراد در اثر تصادف مجروح شده اند، بسیار رایج شده است. اطالعات این نوع تصابه

های  بانک کاوی روش بسیار مناسبی برای تعامل با چنینهای اطالعاتی شرکت های بیمه ای موجود می باشد. داده

 [9]ها می شودو منجر به کشف دانشی ارزشمند از آن اطالعاتی است

 : توان در آن بکاربرد عبارتند ازکاوی را میکه داده های صنعت بیمهاز عرصه برخی

  .بینی میزان سود و خسارتشناسایی فاکتورهای ریسک برای پیش
 یتحلیل فروش و بازاریاب تحلیل سطح مشتری

  گسترش محصوالت و خدمات جدید
  اتکاییبیمه 

 تحلیل مالی
اده شکیل دتتقلب یکی از عمده ترین ریسک های عملیاتی شرکت های بیمه است و بخش مهمی از زیان های آنها را 

ی وسسات مالمدرن م تقلب ها از زمانهای بسیار آغازین محدود به جوامع انسانی بوده اند. واضح است که در جوامع.است

یمه، رفت صنعت به و پیشصنعت بیمه نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. همراه با توسعمجبور به مقابله با آنها هستند و 

یش ا نیز افزاصنعت ر حصوالت بیمه ای، شمار موارد تقلب در این اثیر تقلب بیمه ای بر خسارات بیمهحق انتخاب انواع م

 [2]می دهد

 :تاثیر تقلب بیمه ای بر خسارات بیمه

افزایش می دهد و پرواضح است که منابع آنها را کاهش می دهد. ضریب خسارات رشد می کند و خارج شرکت های بیمه را 

شرکت های بیمه وارد دایره آشفته ای می شوند. افزایش ضریب خسارات توسط افزودن حق بیمه جبران می شود و منجر به 

شود. از سوی دیگر، اگر حق بیمه کاهش عالقه مشتری به محصوالت شرکت ها و سبب وخامت کیفیت مجموعه بیمه می 

افزایش نیابد، شرکت های بیمه با مشکالت نقدینگی مواجه خواهند شد. به هر حال، نسبت باالی خسارت یا محدودیت 

نقدینگی ممکن است روی ارزیابی اعتبار آنها تاثیر بگذارد و دوباره، یک ارزیابی منفی مجموعه مشتری ها را تحت تاثیر قرار 



 
است احتمال تقلب را افزایش دهد.بنابر اصل همبستگی، هر تقلب موفقی برروی موقعیت کل صنعت بیمه اثر می  دهد و ممکن

مردم بیگناه کشته و زمین  افزایش می یابد . قیمت کاالهای مصرفید.س اندازهای خود را از دست می دهنمردم پ:زیرا گذارد

 .[5]حق بیمه ها باال می مانند تگی.گیر می شوند به عنوان مثال، در تصادفات و حریق های ساخ

 برخی پرونده های خسارات شامل موارد زیر است :

  .اغراق در میزان و شدت صدمات وارده در حوادث

  .ایجاد جراحت و حادثه عمدی •
  .تغییرتاریخ ویزیت و درمان صورت گرفتههمدستی با پزشک معالج جهت  •
.تم شده اسامه اعالنحادثه قبل از صدور بیمه نامه اتفاق افتاده است ولی تاریخ وقوع حادثه بعد از صدور بیمه  •

  
دمه رباره صداعالم وقوع حادثه تحت پوشش به جای حادثه غیر قابل پوشش )اعالم خالف واقع به شرکت بیمه  •

  .ط از ارتفاع به جای نزاع و درگیریدیدن(. مثال سقو

  .عنوان شغلی را جزو گروهی اعالم می کنند که حق بیمه کمتری به آن تعلق می گیرد •

 جابهº هیمبکت های ریافت پول بیشتر از شرارائه خدمات درمانی و پاراکلینیکی غیرضروری به بیمه شده با هدف د •

  .جایی زیان دیده
 .[1]ی با صدمات حادثه در پزشکی قانونیارتباط دادن صدمات قبل •

 

[5] 

 چرخه  شناسایی تقلب-1شکل 



 
 :مرحله شناسایی و غربالگری 

روی ینه،نیمستلزم صرف زمان ،هز .خسارت های مشکوک به تقلب هستند در طی مراحلی  شناسایی و تفکیک می شوند

 ت.انسانی اس

 .گاه داده آن شامل موارد زیر است پای

 اوری شده در مرحله صدوربیمه از طریق فرم های پرشده توشط بیمه گذارداده های گرد 

 داده های گرداوری شده در مرحله ارزیابی خسارات توسط کارشناسان بیمه 

 )از قبیل زمان،مکان،شرح وقوع و علت حادثه ،شاهدان ،مشخصات اتومبیل های ثالث (

،امکانات  رقطعاتخرید،تعمیداده های موجود در پایگاه داده ای کارخانجات صنعت اتومبیل )مانند مدل خودرو ،هزینه 

 [10]خودرو
 تحقیق و بررسی:

حل مازدید از امل )ببرعهده ارزیاب خسارات است که وی براساس تجربه ،توانایی،خالقیت خود این فرایند را انجام می دهد ش

  [19]گزارش های واحدهای ویژه بازرسی و نظارت بر فعالیت های بیمه گذار،بررسی پیشینه ،
  مذاکره با بیمه گذار:

مادی جب بی اعتبه علت اینکه شاید مو دعوی دادگاه که از مرحله ت شامل همان مراحل سنتی یا طرح دعوی در دادگاه اس

مسئولیت  . [18]مرحله اول را انجام می دهندمردم به ب شرکت بیمه در صورت شکست شود صرفه نظر می کنند و همان 

وز غلب آماتشخیص خسارت های تقلبی در شرکت های بیمه برعهده کارشناسان خسارت است که بعضا افرادی کم تجربه و 

ت امده نرخ کشف براوردی که از طریق  داده کاوی بدسبر اساس  . [21]شهای الزم را در خصوص کشف تقلب سپری نکرده اند

روند  وند زیراکه تعداد بسیار زیادی از خسارت های تقلبی شناسایی نمی ش تاست که این بدان معنی اس 10ود %حدتقلب 

جدید  شیوه هایهمچنین ارزیابی خسارات به صورت دستی است  و کمتر از سیستم های کامپیوتری استفاده می شود 

 کنیک هایتگیری از  اطالعات تقلب کشف شده در گذشته و بهرهالبته با استفاده از  . رو به رشد هستندکالهبرداری همواره 

 . [20]داده کاوی می توان به این موضوع تا حدی تسلط پیدا کرد
 

  های تصمیمدرخت روش تحقیق:

یمه های ب درخت تصمیم قدرت فهم وسرعت مناسب برای یادگیری الگو بوده و میتوان برای کشف تقلب در شرکت

 استفاده کرد
ادعای خسارت از بیمه، سعی نموده است تا الگوهای تقلب و 1395-1385در سال های پروندۀ  282این تحقیق با بررسی 

سوءاستفاده در این نوع حوادث را شناسایی نماید. اطالعات از بین پرونده های چندین شرکت بیمه ای استخراج شده 

استفاده شده تا داده هایی که به هم شباهت  تصمیم درخت –دی ها، از خوشه بناست و بعد از فرایند آماده سازی داده

های مجزا ساخته ها به گروههای تصمیم از طریق جداسازی متوالی دادهدرختدر خوشه هایی مجزا قرار بگیرند. دارند

مشترک هر بعد از بررسی ویژگی های ت .ها در هر جداسازی اسله بین گروهشوند و هدف در این فرآیند افزایش فاصمی

ها: با استفاده از نظرات یافته .خوشه، از قواعد انجمنی برای شناسایی قواعد موجود در بانک اطالعاتی استفاده شده است

کارشناسان خسارت اتومبیل در شرکت های بیمه ای سعی شده است قوانین مشکوک استخراج شده است. در نهایت 

 [17] .ندتعدادی از قوانین، مشکوک به تقلب شناخته شد

Admin
da33



 
 

 

 

[13] 

 درخت تصمیم مطابق معیار بهره اطالعاتی -2شکل 

ده عاتی استفاه اطالدرمورد جعلی بودن یا نبودن پرونده های خسارت جدید دربیمه اتومبیل دراین  پژوهش از معیار بهر

در سطح .ود شریال تقسیم می 9820000این متغیر در ریشه درخت به دو شاخه مقادیر کمتر و بیشتر از  شده است .

الی ماس مقادیر بر اس دوم درخت دو پارامتر نوع خسارت و فاصله زمانی وقوع حادثه تا اعالم خسارت قرار دارند که هریک

ریال باشد و 9820000گر مبلغ پرونده خسارت ،بیشتر از ا.روز به دو شاخه تقسیم شده اند  68وجانی کمتر و بیشتر از 

 و باشد ریال9820000 از  مساوی–نوع خسارت مالی باشد ،مورد خسارت جعلی است .اگر مبلغ پرونده خسارت ،کوچکتر 

رونده است .اگر مبلغ پ روز باشد ،مورد خسارت جعلی 68الم وقوع حادثه بیشتر از اع زمان تا حادثه وقوع زمان بین فاصله

ساوی مریال باشد و نوع خسارت جانی  باشد ،مبلغ کل پرونده خسارت کوچکتر یا 9820000خسارت ،بیشتر از 

 . [13]تسال باشد مورد خسارت جعلی اس2.5ریال باشد و سابقه بیمه فرد بیمه گذار کوچکتر مساوی 50060000

  



 
 

 نتیجه گیری :

ربرد های شگرفی در جامعه ما شده است. استرس فزاینده در زندگی روزمره، موجب کاامروزه، بیمه موجب پیشرفت

ها و نیز دیگر اطالعات در های مالی شرکتهای مالی استخراج شده از صورتکاوی بر رویِ نسبتهای دادهروش

ه عنوان یک بآنان م یتوانند از نتایج این تحلیلها  مک کند؛ به طوری کهکتواند به حسابرسان در کشف تقلب دسترس،می

قلب در ت. کشف نشانگرهای استفاده کنندبیمه های مالی عالمت اولیه هشداردهنده نسبت به وقوع احتمالی تقلب صورت

مدل درخت شود.می ایهای مالی داردرشد تقاضای محصوالت بیمههای مالی، اثری بااهمیت بر تعیین تقلب صورتصورت

صمیم گیری ت در تتصمیم گیری که در این ارائه تحلیل شد با توجه به شهودی بودن ان در زمان هایی که نیاز به سرع

 باشد قابلیت بهتری دارد .
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