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ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ  بیکاری

یکی از دغدغه های اصلی شاغلین، تأمین معیشت در دوره  
بیکاری بوده و ایران جزء اولین كشورهای خاورمیانه است 
كه بیمۀ بیکاری را برای افراد تحت  پوشش قانون كار و قانون 
تأمین  اجتماعی خود پیش بینی كرده است. به موجب قانون 
بیمۀ بیکاری كشور، آن دسته از بیمه شدگانی كه بدون 
میل و اراده، بیکار شده و آماده به كار باشند از مستمری 
بیمۀ بیکاری برخوردار می شوند. در حال حاضر غیرارادی 
بودن بیکاری، مالک اصلی برقراری حمایت های قانونی 
برای بیمه شدگان بیکار است و تنها افرادی می توانند از 
مقرری بیمۀ بیکاری استفاده نمایند كه به صورت غیرارادی 
از كار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست 

آنها نبوده باشد.

در سال های اخير تقلب های بيمه ای از مسائل مهم و خسارت زا در تمام 
رشته های بيمه ای بوده، به ویژه در بيمه های اجتماعی که ورود و خروج 
افراد به این بيمه ها باز است و منابع مالی این بيمه ها به راحتی در اختيار 
افراد جامعه قرار می گيرد و خود می تواند منجر به ایجاد فضای بی اعتمادی 
در اجرای تعهدات آتی سازمان بيمه گر گردد. تقلب در حقوق و مزایاي 
بيمة بيكاري همواره یكي از موضوعات حساس و موردتوجه در حوزة 

پیشگفتار مؤسسه
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بيمه هاي اجتماعي است که طبق قوانين، جزء جرائم کيفري بوده و 
قابل پيگيری است. هرچند قوانين تأمين اجتماعی به مقررات کيفری 
و ضمانت اجراهای مربوط به تقلب و سوءاستفاده از اموال صندوق 
تأمين اجتماعی پرداخته است؛ ولی نوع و شدت ضمانت اجراهای مقرر 
به حدی پایين است که عمالً ناکارآمد است. بنابراین یكی از بهترین 
روش ها ارزیابي تقلب، کنترل آن در همان مراحل اوليه شكل گيري 

است. 

باتوجه به هزینه هاي هنگفتي که ساالنه سازمان  تأمين اجتماعي بابت 
تقاضاهاي متقلبانه در استفاده از مزایاي بيمة بيكاري متحمل مي شود، 
مؤسسه عالی پژوهش تأمين اجتماعی بر خود دانسته تا به ماهيت ریسک 
تقلب و انواع روش های متقلبانه در استفاده من غير حق از مزایای بيمة 
بيكاری نگاه دقيق تری بيندازد که اميد است گزارش حاضر موردتوجه و 

استفاده  تصميم گيران، تصميم سازان و متخصصين این حوزه قرار گيرد.

دکتر شهرام غفاری 
رئيس مؤسسه
زمستان 1395
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تقلب خطری است پنهان و غیر آشکار كه افراد، همواره به 
دنبال مخفی كردن آن هستند. آنچه در حال حاضر توجه 
عموم جوامع، رسانه ها، سرمایه گذاران و قانون گذاران را 
به خود جلب كرده است، گستردگی و وسعت دامنه 
تبعات ارتکاب اعمال متقلبانه در موضوعات مالی است. 
بیمۀ بیکاری در زمره یکی از مهم ترین تعهدات سازمان 
تأمین اجتماعی است كه با پرداخت به موقع كمک های 
مالی و حمایت های درمانی تا زمان یافتن شغلی مناسب، 
از نیروی كار مستعد و خانواده ایشان حمایت می كند. 
این تعهـدات به دلیــل وسعت تأثیـرات اقتصـادی و 
اجتماعی در جامعه و كشور، از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. تقلب در حقوق و مزایاي بیمۀ بیکاري همواره یکي 
از موضوعات حســاس و موردتوجه در حوزه بیمه هاي 
اجتمــاعي است كه طبق قوانین، جزء جرائــم كیفري 
بوده و قابل پیگیری است. در حـال حاضر بهترین روش 
به منظور ارزیابي تقلب، كنترل آن در همان مراحل اولیه 
شکل گیري و باتوجه به اطالعات تقلب های كشف شده 

گذشته است.

در این گزارش، ماهيت ریسک تقلب و انواع روش های متقلبانه در 
استفاده من غير حق از مزایای بيمة بيكاری بيان و اثرات نامطلوب و 
بلندمدت این ریسک به عنوان چالشی مهم در مسير مدیریت صحيح 
و تخصيص بهينه منابع و مصارف صندوق بيمة بيكاری موردتوجه و 
ارزیابی قرارگرفته است؛ همچنين باتوجه به وجود پایگاه داده مناسب 
در خصوص مقرری بگيران بيمة بيكاری سازمان تأمين اجتماعی از سه 

چکیدهمقـدمه
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روش داده کاوی تفحصی شامل شبكه عصبی، شبكه بيزی و درخت تصميم به منظور 
مدل سازی ریسک تقلب و یافتن الگوهایی مناسب جهت کشف، کنترل و پيش بينی 
به موقع ادعاهای متقلبانه استفاده  شده است؛ هرکدام از این مدل ها متناسب با الگوریتم 
محاسباتی خود پس از دریافت اطالعات موردنياز در قالب متغيرهای ورودی، شدت 
ریسک متقلبانه بودن یک ادعای بيمة بيكاری را با عددی در بازه احتمالی )1 و 0( 
مشخص می کند، این تشخيص می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش 
قابل توجه در وقت و هزینه به کشف و ارزیابی به موقع تقلب در ادعاهای جدید و جاری 

بيمة بيكاری کمک نماید.

در فرایند مطالعه مستندات تجربی، این روش ها بر روی داده های واقعی شامل اطالعات 
15.983 ادعای بيمة بيكاری جدید و جاری، آزمایش و کارایی هر روش سنجيده شده 
است. روش های شبكه عصبی و شبكه بيزی به ترتيب با دقت 88% و 87% در ارزیابی 
صحيح متقلبانه یا عادی بودن ادعاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت 
تصميم با دقت 84% در برداشته اند. همچنين بر اساس نتایج به دست آمده از تحليل 
ساختاری دو مدل برتر شبكه عصبی و شبكه بيزی درمی یابيم که متغيرهای سن، سابقه 
پرداخت حق بيمه، موقعيت جغرافيایی کارگاه، علت بيكاری و نوع شغل، صرف نظر از 

اولویت، بيشترین تأثير را بر احتمال تقلب در بيمة بيكاری دارند.

در بخش پایانی گزارش و با استفاده از مدل های ارزیابی، ریسک تقلب یک نمونه 
23تایی کامالً تصادفی و جدید، اندازه گيری و سپس با نتایج حاصل از تحقيقات ميدانی 

بازرسان بيمة بيكاری، نظيربه نظير مقایسه شده است.
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در ارتبــاط با واژه تقلب، معــانی و تعاریف متعـددی 
وجود دارد كه هركـدام متناسب با شرایط وقوع تقلب 
از یکدیگر متفــاوت اند. آنچه بیش از همه توجه عموم 
افراد جامعه، رسانه ها، سرمایه گذاران، جامعه مالی و 
قانون گذاران را به خود جلب كرده است، گستردگی و 
وسعت دامنه تبعات ارتکاب اعمال متقلبانه در موضوعات 
مالی است. لذا واژه تقلب به عنوان یک ریسک یا خطر 

همواره موردتوجه قرار داشته است.

در حال حاضر یكی از پرکاربردترین و عمومی ترین تعریفی که دررابطه با 
واژه تقلب عنوان می گردد به صورت زیر است:

 تقلب خطری است پنهان و غيـرآشكار که افــراد، همواره به دنبال 
مخفی کردن آن هستند. از این تعریف مشخص می شود که اوالً تقلب 
یک ریسک یا خطر بوده و ثانياً به دليل ماهيت پنهانی و مخفی کاری، 
به مراتب با ساختاری پيچيده تر و گسترده تر از سایر ریسک ها مورد 

ارزیابی قرار می گيرد1.

بدیهی است که ریسک تقلب نيز مانند سایر ریسک ها به طور مطلق 
حذف شدنی نيست ولی یكی از خصوصيات قابل  توجه که دررابطه با 
این نوع خاص ریسک وجود دارد، خاصيـت »فراگير مثبت«2 بودن 
این ریسک است3، به طوری که در حقيقت با شروع فرایند ارزیابی و 
شناسایی ریسـک تقلب چه در ابتــدای کار و چـه در حين انجام 
کار، این ریسک خودبه خود و به طور ناگهـانی، به شدت و به صورت 
گروهی و جمعی کاهش می یابد. این خاصيت ریسک تقلب است 

1. Lee, 1993
2. Positive Extension
3. Abagnale, 2001

مقدمهمقـدمه
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که از درون واکاوی شده و به صورت سلسله مراتبی1 به دیگر موارد 
تسری می یابد. اکثر مطالعات جامعه شناسی و روان شناختی نيز که 
در دنيا که با موضوع ریسک تقلب و ارتكاب اعمال متقلبانه صورت 

پذیرفته، بر این خاصيت تأکيد داشته و آن را تأیيد نموده است2.

زمانی که افراد متقلب از وجود یک سيستـم ساختاریافته ارزیابی و 
کشف تقلب آگاهی یافته به نحوی که خود را هرلحظه در معرض این 
ارزیابی و شناسایی می یابند و ازسوی دیگر به دليل اینكه طبق قانون، 
تقلب یک جرم کيفـری بوده و در صورت اثبات، مرتكبين آن عالوه 
بر بازگرداندن وجوه ناشی از کاله برداری، محكوم به جبران خسارت 
و جریمه مالی و حتی حبس می شوند، افراد خودبه خود و ناخواسته از 

ارتكاب اعمال متقلبانه و حتی فكـرکـردن به آن دوری می جویند3.

بيمة بيكــاری، کارگـرانی را که به طـور غيــرارادی شغـل خود را 
ازدست داده اند موردحمایت قرار می دهد؛ این حمایت با پرداخت 
کمک های مالی موقت به عنوان مقرری بيمة بيكاری صورت می پذیرد؛ 
هدف از پرداخت این مقرری، حمایت به موقع از نيروی کار مستعد و 
خانواده ایشان تا زمان یافتن شغلی مناسب هست؛ افراد باید از شرایط 
قانونی الزم به منظور بهره مندی از این مزایا برخوردار باشند؛ کارگر و 
کارفرما هردو در خصوص لزوم رعایت قانون در استفاده از مزایای 

بيمة بيكاری مسئول هستند4.

مزایای بيمة بيكــاری عالوه بر کمــک های مالی شامل حمایت های 
درمانی به افراد تحت تكفل فرد بيكار و ادامه سوابق بيمه پردازی 
وی نيز می گردد؛ بدیهی است به دليـل وجود مزایای باال در چنين 
سيستم بيمة بيكاری و از طــرف دیگر دستـرسی آسان عموم افراد 
به این مزایا، همواره انگيزه زیادی را در استفاده متقلبانه از این مزایا 

به وجود می آورد.

1. Hierarchical
2. Hopenhayn & Nicolini, 1997
3. Viaene, 2004
4. Hopenhayn & Nicolini, 1997
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از  ایران به عنوان بخشی  بيكاری در  بيمة  در حال حاضر مزایای 
خدمات و تعهدات سازمان تأمين اجتماعی ارائه می گردد که به 
دليل وسعت اثرات اقتصادی و اجتماعی، از اهميت بسزایی برخوردار 
است؛ اما نكته تأمل برانگيز و جالب توجه اینجاست که در سيستم 
تأمين اجتماعی ایران عالوه بر وجود همه خصوصيات مشترک بين 
سازمان های بيمه گر اجتماعی ازجمله توزیع عادالنه ثروت و درآمد 
بين اقشار جامعه، عدم کسب سود و ... خصوصيت منحصر و خاص 
دیگری نيز وجود دارد که صرفاً مختص این سيستم و تعهدات آن 
است و آن دسترسی بسيار ساده و اقتضایی عموم افراد جامعه به منابع 
ناشی از تعهدات این سازمان است؛ به بيانی دیگر روش های دسترسی 
به منابع سازمان به راحتی در اختيار عموم افراد جامعه قرار دارد که 
این امر عمدتاً از قوانين و مقررات غير کارشناسی و سهل الوصولی 
نشأت می گيرد که به مرورزمان و تحت فشارهای سياسی طاقت فرسا 

به سازمان تحميل گردیده است.

به عنوان مثال چنانچه یک فرد تصميم بگيرد تا حقوق و مزایای بيمة 
بيكاری دریافت نماید به راحتی می تواند تا حداقل یک ماه و حداکثر 
دو ماه آتی از حقوق و مزایای مرتبط با آن )چه بسا تا آخرین روز 
استحقاق( بهره مند شود. به طوری که اگر فرد چند ماه قبل تر تصميم 
به چنين کاری بگيرد حتی می تواند ميزان مبلغ دریافتی خود را نيز با 
ارائه ریز دستمزدها و فهرست های خالف ارسالی تا قبل از محاسبات 
مزایای بيمة بيكاری به گونه ای تنظيم کند که اوالً کمترین حق بيمه 
را به سازمان پرداخت نماید و ثانياً در زمان بيكاری به راحتی مبالغ 
دلخواه خود را دریافت نماید. استمرار این فرایند متقلبانه، عامل اساسی 
و خميرمایه اصلی فرایند شكست در مدیریت صحيح و تخصيص 
بهينه منابع و مصارف صندوق بيمة بيكاری و به تبع آن ایجاد چالش 
در مسير ارائه تعهدات سازمان تأمين اجتماعی به جامعه مخاطبين 
خواهد بود که اثرات مخرب و جبران ناپذیری را نيز بر وضعيت 

اقتصاد جامعه، کارگران و مشاغل مختلف در پی خواهد داشت.

مه
ـد
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 پیشینه ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری

تقلب های مالي به شكل چشم گيري توجه عموم جوامع، رسانه ها، سرمایه گذاران و 
قانون گذاران را به خود جلب نموده است، دليل این جلب توجه، به سبب تقلب هایی 
است که در شرکت های بزرگي از قبيل انرون و لوسنت1رخ داده است؛ از طرف 
دیگر، تقلب های اخير بيمه و بانكي در ایران، نيز بر اهميت موضوع افزوده است. 
تقلب، یک دليل مهم و مؤثر در شكست بسياري از سازمان ها و شرکت ها قلمداد 
می شود، زیرا سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحليل گران مالي جهت سياست گذاری، 

به صورت های مالي متكي هستند و به آن ها اعتماد مي کنند2.

بر اساس آخرین تقسيم بندي مرکز مطالعات و تحقيقات جرائم مالي ایاالت متحده 
در سال 2007 دسته بندي کلي انواع تقلب های مالي مطابق با جدول شماره )1 ارائه 

 گردیده است.

شرحنوع تقلب

بيمۀبيكاري،بيمۀسالمت،بيمۀعمروحوادثو...تقلببيمهاي

رهن،پولشوئی،اختالس،خلقپولو...تقلببانكي

اوراققرضه،قاچاقكاالو...تقلبكاالواوراقبهادار

تقلبهایشركتي،تقلببااستفادهازرسانههاو...ساير

جدول 1. دسته بندی كلی انواع تقلب های مالی.
منبع: مركز مطالعات و تحقيقات جرائم مالی ایاالت متحده در سال  32007

بر این اساس، تقلب بيمه ای به عنوان یكي از اصلی ترین تقلب مالي محسوب می شود؛ 
که در این ميان ارزیابي ریسک تقلب در بيمة بيكاري به عنوان بخشي از مزایاي 
بيمه هاي اجتماعي باتوجه به سازوکار حاکم بر آن از اهميت بسزایي برخوردار است، 
زیرا بيمه هاي اجتماعي، مسئوليت توزیع عادالنه ثروت و درآمد را نيز به عهده دارند. 
در کشورهایی که بيمه ریشه هاي عميقی دارد، همواره نظارت و کنترل دقيق بر ریسک 
تقلب حاکم بر تعهدات مالي بيمه ها اعم از کوتاه مدت و بلندمدت به نحو بارزی دیده 

1. Enron  & Lucent 
2. Ata & Seyrek, 2009 
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مي شود؛ اما در کشورهایی که بيمه مانند سایر علوم، یک پدیده  وارداتي است، فرایند 
مذکور از اهميت قابل مالحظه ای برخوردار نيست1.

از 1970 ميالدي تاکنون تحقيقات متعددي در زمينه کشف و ارزیابي تقلب در 
استفاده از مزایاي بيمه هاي اجتماعي صورت پذیرفته است. از این ميان مي توان 
به تحقيق شاول و ویس2 دررابطه با طراحي سيستم هاي بهينه پرداخت مقرري در 
مدت زمان استحقاق بيمة بيكاري اشاره نمود. بيلي3 تحقيقات مشابهي را با استفاده از 
روش کاليبراسيون و کنترل بهينه4 در کشور امریكا انجام داد. همچنين هوپن هاین 
و نيكوليني5 تحقيقاتي را در این زمينه با استفاده از اطالعات تقلب های ثبت شده 
گذشته مربوط به بيكاران تحت پوشش وزارت کار ایاالت متحده، انجام دادند. 
دریگ و استاسزیوسكي6، ویزبرگ و دریگ7 و براکت و همكارانش8 در مقاالت خود 
تكنيک هایي براي شناسایي ادعاهاي متقلبانه و دسته بندي کالهبرداري هاي بيمه اي 
ارائه نمودند. سول و ونكات9، روش جدیدي را به منظور افزایش دقت و کارایی 
توضيح دهندگي مدل کشف تقلب در استفاده از روش درخت تصميم و شبكه هاي 
عصبي به کاربردند، بطوریكه با ترکيب دسته گرهاي10 مختلف و همچنين روش های 
بهينه سازي مدل ازجمله اعتبار سنجی مقطعی و کلی11 به یک مدل ایده آل در 

کشف و ارزیابي تقلب دسترسي پيدا کردند.

باتوجه به تنوع حجم و نوع داده ها، روش هاي آماري بسياری براي کشف تقلب ها 
وجود دارند، این روش ها مي توانند با ناظر یا بی ناظر باشند. در روش هاي با ناظر، 
نمونه هایی از موارد تقلبي و غير تقلبي موجود است و مدلي ساخته مي شود که بر 
اساس آن تقلبي یا غيرتقلبي بودن نمونه هاي جدید مشخص مي شود. این روش جهت 
تشخيص تقلب هایی مناسب است که از قبل وجود داشته اند. روش هاي بی ناظر، به 

1. Viaene, 2004 
2. Shavell & Weiss, 1979
3.  Baily, 1978
4.  Calibration and Optimal Control
5.  Hopenhayn & Nicolini, 1997
6.  Derrig & Ostazewski, 1995
7.  Weisberg & Derrig, 1993
8.  Brocket et al, 1998
9.  Sohl & Vankat, 1995
10.  Classifiers
11.  Bagging and Cross Validation
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دنبال کشف نمونه هایی هستند که کمترین شباهت را با نمونه هاي نرمال دارند1.

بوست و وین برگ2 شبكه هاي عصبي بازگشتي3 را براي تفكيک صورت های مالي 
عادي از متقلبانه به کار بردند. آن ها به کمک قانون بن فرد4 در تحليل داده ها، توزیع 
عددي مبالغ مالي را مورد ارزیابي قراردادند. با مشخص شدن توزیع داده ها، با استفاده 
از قابليت خاص روش شبكه های عصبی در تخمين های آماری که با پردازش فوق العاده 
روی توزیع داده ها به هم پيوسته شده اند و با تلفيق ساختار الگوریتم نورون های پردازش 
الیه درونی5 شش مدل شبكه عصبی و همچنين افراز کالس مقادیر ورودی متغيرها 
به بازه بين صفر و یک، توانستند مدل کارا و بهينه ای را در پيش بيني و ارزیابي ریسک 
تقلب ارائه نمایند که امكان آموزش و یادگيری مداوم برای مدل فراهم شده و سيستم 
ارزیابی حاصل از آن مرتبا دانش قبلی اش را به روزرسانی کند؛ نتایج ارزنده و کاربردی 
این مدل، در ارزیابی و کشف به موقع فرایندهای متقلبانه جریانات مالی چند هلدینگ 

نفتی و دارویی در ایاالت متحده استفاده شده است.

ویليامز و هووانگ6 با استفاده از روش های داده کاوي شبكه بيزی و شبكه عصبی 
بازگشتی و تكنيک شناسایی داده های پرت، مدلی را در ارزیابی ریسک تقلب ارائه 
نموده  که مبتنی بر پاسخ معين قبلی نباشد بلكه و بر اساس توزیع تجمعی داده ها و 
شناسایی خوشه ای داده های پرت به عنوان خوشه ای که می تواند شامل موارد متقلبانه 
باشد، اقدام به مدل سازی ریسک تقلب نماید. این روش و مدل حاصل از آن در 
مواردی که اطالعات کامل و صحيحی از وقوع تقلب در داده های مستند قبلی در 
دسترس نباشد، بسيار کاراست. از نتایج این مدل در ارزیابی خسارات ناشی از تقلب 
در تعهدات بيمه های درمانی کشور تایوان استفاده شده است. این افراد با استفاده از 
روش ماتریس اغتشاش7 دقت هر مدل را در پيش بيني مقادیر مشاهده شده واقعي 

اندازه گيري کردند.

بيمه گر  سازمان های  توسط  ارائه شده  مالي  تعهدات  ارزیابي  روند  که  آنجائي  از 

1.  Bolton & Hand,2002
2.  Bust, & Weinberg, 1998
3.  Back Propagation Neural Networks
4.  Benfords’ Law
5.  Hidden Layer
6.  Wiliams, & Huang, 1997
7.  Confusion Matrix
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اجتماعي عمدتاً به صورت مميزي )بازرسي(1 پس از پرداخت صورت مي پذیرد لذا 
بسياري از تقاضاهاي متقلبانه شناسایی نشده یا بسيار دیر و غالباً با اتمام کامل دورة 
استحقاقی مقرري و پس از پرداخت مبالغ قابل توجهی در قالب تعهدات بيمه اي و 
درماني به بيمه شده، شناسایی مي گردند. این روش ارزیابي صرفاً فيزیكي بوده و در 
آن از سيستم هاي کامپيوتري به ندرت استفاده مي شود. همچنين باتوجه به اینكه همواره 
شيوه هاي جدیدي در کالهبرداري به کار گرفته مي شود، روش هاي مورداستفاده در 
کشف تقلب باید قابليت کافي براي شناسایی تقلب را داشته باشند. هرچند کشف 
کامالً خودکار کاله برداری ها در عمل ممكن نيست، اما استفاده از اطالعات تقلب هاي 
کشف شده درگذشته و بهره گيري از تكنيكهاي آماري مي تواند به کارشناسان در کشف 
و ارزیابي به موقع تقاضاي متقلبانه که منجر به ایجاد تعهدات مالي مي گردد کمک 

نماید.

در ایران، از گذشته دور تاکنون غالباً هيچ فرایند ارزیابی و کشف تقلب مؤثر و 
دارای زیرساخت مجدانه، مشخص و مدونی نه تنها در مزایای مرتبط با بيمة بيكاری 
بلكه در هيچ یک از تعهدات بلندمدت بين نسلی و هنگفت سازمان تأمين اجتماعی 
وجود نداشته است، این بدان معنا نيست که مطلقاً هيچ گونه تالشی در این خصوص 
صورت نپذیرفته، بلكه بيانگر آن است که همواره به اقدامات و تالش های مقطعی، 
اقتضایی، محدود و گذرا اکتفا شده و متأسفانه عمدتاً به دليل اتكای بيش ازحد به انجام 
بازرسی های وابسته به نيروی انسانی و مشكالت متعدد غالب بر آن و عدم استفاده از 
زیرساخت های علمی پایدار و قابل توسعه در حوزة تخصصی، این تالش ها و اقدامات 
همواره به صورت چالشی و موقت در سازمان اجرا و پس از مدتی بسيار کوتاه کارایی 

خود را ازدست داده و در کاربرد و عمل، اجرای آن به پایان رسيده است.

از طرفی در حال حاضر بزرگ ترین ابزار کنترلی سازمان همان بازرسی های فنی در 
اختيار سازمان است که با حضور فيزیكی افراد و به صورت ميدانی صورت می پذیرد. 
در این ميان معموالً مسئوليت بازرسی و تشخيص ادعاها و تقاضاهای متقلبانه بيمه ای 
بر عهده افرادی است که بعضاً کم تجربه بوده و اغلب آموزش های الزم را در خصوص 

کشف تقلب، ندیده اند.

1. Post Payment Audits
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 سابقۀ تقلب در مزایا در بیمۀ بیکاری ایران

به طورکلی، متقاضيان بيمة بيكاری در دو حالت باانگيزه ای قوی مرتكب تقلب می شوند1.
 حالت اول:

 شرایطی که در آن فرد کاماًل آگاهانه و از همان ابتدا به طور کامالً برنامه ریزی شده 
اقدام به ایجاد سابقه و پرداخت حق بيمه نموده و سپس به محض حصول حداقل 
شرایط ممكن، نسبت به خروج از حالت اشتغال و ادعای بيكاری و نهایتاً دریافت 
مقرری بيمة بيكاری اقدام می نماید. متأسفانه این در حالی است که این افراد از ابتدای 
فرایند مذکور یعنی ارائه تقاضا تا به نتيجه رسانيدن آن و دریافت مقرری غالباً با 
کوچک ترین مانع و یا مشكلی که ناشی از ارزیابی عملكرد آن ها باشد، مواجه نمی شوند 

و با خيالی آسوده فرایند متقلبانه خود را تا پایان ادامه می دهند.

 حالت دوم:

 زمانی که در آن فرد صرفاً به دليل وجود مزایای وسوسه انگيز و قابل توجه بيمة 
بيكاری و همچنين محق دانستن خود در استفاده از این مزایا و بهره مندی از مزایای 
داشتن شغلی دیگر، آگاهانه دست به اعمالی می زند که موجبات اخراج موجه خود 
را از شغل فعلی اش فراهم می سازد. اگرچه ممكن است شخص به طور مستقيم انگيزه 
استفاده متقلبانه از مزایای بيمة بيكاری را نداشته باشد ولی با این حال اقدام به انجام 
مجموعه فعاليت هایی نموده است که در صورت نداشتن بيمة بيكاری این فعاليت ها را 
انجام نمی داد که این خود مصداق بارز ارتكاب تقلب و اعمال مجرمانه مرتبط با آن 
است، چراکه همان طورکه می دانيم وجود بيمه و تعهد به جبران غرامت، موجب باعث 
می شود بيمه شدگان آگاهانه ریسک هایی را متحمل شوند که در صورت عدم وجود 

بيمه از این ریسک ها دوری می جستند.

کاله برداری و تقلب در استفاده از مزایای بيمة بيكاری به روش های مختلفی صورت 
می پذیرد. مطابق با استاندارد کدگذاری جداول پایه سيستم اتوماسيون بيمه ای شعب 
سازمان تأمين اجتماعی )جدول 2(، 18 کد مختلف به عنوان علل قطع مقرری بيكاری 

به شرح زیر تعریف شده اند.

1. Wilson. 2003
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شرحکدشرحکد

قطعمقرريبهدليلعدماحرازشرايط10پاياناستحقاقبيمهشده1

اعزامبهخدمتسربازي11اشتغالمجدد2

عدمشركتدردورههایآموزشفنيوحرفهای12درخواستوزارتكار3

اراديبودنبيكاري13احرازشرايطبازنشستگيمقرریبگير4

عدمشركتدركالسهايسوادآموزي14احرازشرايطازكارافتادگيمقرریبگير5

استفادهازحداكثرمدتاستحقاقي15فوتمقرريبگير6

انتقالپروندهبيمهشدهبهسايرشعب16خودداريازپذيرششغلمشابه7

اشتغالباپرداختتسهيالتبانکرفاه17اعادهبهكارمقرریبگيربادريافتمزد8

اشتغالباتسهيالتصندوقمهرامامرضا)ع(18عدممراجعهبيمهشده9

 جدول 2. کدینگ علل قطع بیمۀ بیکاری.

منبع: استاندارد کدگذاری جداول پایه، سیستم اتوماسیون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی )سبا(.

طبق آیين نامه اجرایی قانون بيمة بيكاری )مصوب 1369/10/12 هيئت وزیران(، 
تعداد 8 مورد )45%( از این کدها )جدول 3( به عنوان مصادیق بارز تقلب در نظر 
گرفته شده و زمانی مورداستفاده قرار می گيرند که علت قطع مقرری بيكاری به واسطة 

ارتكاب تقلب توسط فرد متقاضی به اثبات رسيده باشد.

نتایج بررسی های انجام شده بر روی بانک اطالعات اصالح شده مقرری بگيران بيمة 
بيكاری1 استان اصفهان در سال 1393 نشان می دهد، از تعداد کل 15.983 پروندة 
مقرری بگير بيمة بيكاری شامل پرونده های جدید و جاری که به طور قطعی در این 
پایگاه به عنوان مقرری بگير فعال ثبت شده اند و در طول سال حداقل یک ماه و بيشتر از 
مزایای بيمة بيكاری استفاده نموده اند، تعداد 3.118 پرونده )19/5% از کل پرونده ها( 
که وقوع تقلب در آن ها توسط بازرسان فنی سازمان به طور مستند و قطعی محرز 
گردیده و با یكی از کدهای استاندارد 8 گانه مصداق تقلب )جدول 3(، در سيستم 
اتوماسيون بيمه ای سازمان تأمين اجتماعی )سبا( ثبت شده اند، به عنوان تعداد قطعی 
پرونده های تقلب در مزایای بيمة بيكاری شناسایی و مدنظر قرارگرفته اند. بر همين 

1.  سیستم مدیریت اطالعات )MIS(، آمارهای ثبتی تعهدات کوتاه مدت، سیستم اتوماسیون بیمه ای سازمان 

تأمین اجتماعی استان اصفهان )سبا(،  سال 1393.
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اساس می توان گفت تقریباً به ميزان 20% از کل پرونده های فعال جاری لغایت پایان 
سال 1393 متقلبانه بوده و این در حالی است که یقيناً در بين پرونده های بيمة بيكاری 
که به عنوان پرونده های عادی شمارش شده اند، پرونده های متقلبانه فراوانی وجود دارد 

که به هر دليل شناسایی نشده است.

درصد فراوانیشرحکد

65%اشتغالمجدد1

15%درخواستوزارتكار2

10%اراديبودنبيكاري3

0%قطعمقرريبهدليلعدماحرازشرايط4

5%خودداريازپذيرششغلمشابه5

5%عدمشركتدردورههایآموزشفنيوحرفهای6

0%عدممراجعه7

0%عدمشركتدركالسهایسوادآموزي8

 جدول 3. مصادیق تقلب  هشت گانه و درصد فراوانی مرتبط در سال 1393.
منبع: اطالعات آمارهای ثبتی کمک های کوتاه مدت، سیستم اتوماسیون بیمه ای
 سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان )سبا(، سال 1393.

با استفاده از شاخص ها و متغيرهای به کاررفته در فرمول محاسباتی حقوق بيمة بيكاری 
شامل حداقل و حداکثر دستمزد سال 1393، وضعيت تأهل، سوابق پرداخت حق بيمه، 
دستمزد مبنای کسر حق بيمه و مدت زمان باقی مانده دریافت مقرری تا پایان دوره 
استحقاق )در صورت عدم شناسایی(، نسبت به محاسبة برآورد مالی تقلب در سال 
1393 اقدام شد که متأسفانه بر این اساس اعالم گردید، که تنها در استان اصفهان و 
صرفاً بر اساس تقلب های شناسایی شده مبلغ 45.000.000.000 ریال ساليانه از منابع 
سازمان تأمين اجتماعی صرف جبران تعهداتی می گردد که ماهيتی کامالً متقلبانه دارند. 
همچنين هزینه های سنگين ناشی از ارائه تعهدات درمانی به فرد بيكار و خانواده وی 
و پرداخت حق بيمه نيابتی سازمان به فرد بيكار در طول مدت زمان بيكاری محاسبه 
نگردیده که می باید پس از محاسبه، به مبلغ فوق اضافه گردد. بدیهی است بار مالی ناشی 
از تقلب در مقياس های بزرگ تر و کشوری به مراتب مبالغ، باالتر و قابل تأمل تر است.
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به عنوان مثالی ساده و کاربردی می توان به انواع مزایای طرح های بيمه ای قالی بافان و 
کارگران ساختمانی اشاره نمود که همواره به دليل مزایا و تعهدات باالی این نوع بيمه ها 
در مقابل حق بيمه بسيار ناچيز آن، به شدت مورد طمع ورزی و توجه متقلبين و افراد 
سودجو قرار داشته به طوری که متأسفانه بر اساس آخرین مستندات بازرسی کشف شده 
تعداد قابل توجهی پزشک، وکيل پایه یک دادگستری، تاجر، طالفروش، عمده فروش 
آهن آالت و ... در حال استفاده من غير حق و متقلبانه از مزایای این طرح ها بوده و هستند.

متأسفانه در ابتدای اجرای طرح مذکور، عمدتاً به دليل عدم وجود سازوکار بازرسی های 
فنی مناسب و یا کم رنگ بودن آن، حجم گسترده ای از این افراد توانستند از طرح ها 
و مزایای مرتبط با آن استفاده نمایند اما زمانی که پس از گذشت سال ها، چند 
دستورالعمل مبنی برافزایش کمی و کيفی بازرسی های فنی ابالغ گردید، خود باعث 
تغييرات کاهشی و ناگهانی قابل توجهی در روند جاری ادعاها و تقاضاهای متقلبانه شد 
که با کمترین تبعات و چالش های سياسی، اقتصادی و اجتماعی پيرامون سازمان نيز 
همراه بود و مهم تر از همه الزم به ذکر است که این نتایج در شرایطی به دست آمده 
است که به دليل وجود مشكالت متعدد در روش های سنتی جاری بازرسی حضوری 
بازرسان فنی سازمان، بسياری از این ارزیابی ها را در شعب به صورت ناقص و سليقه ای 
اجرا می کنند و همان طور که ذکر شد اگر یک ارزیابی ساده نيز انجام شود می تواند 
بسيار تأثيرگذار و منجر به کاهش چشمگيری در شدت وقوع تقلب و اعمال متقلبانه 

در ادعاهای بيمه ای داشته باشد.

  متدولوژی و داده ها

جامعه آماری تحت بررسی شامل تمام افرادی است که بر اساس قانون بيمة بيكاری 
)مصوب 1369/06/26 مجلس شورای اسالمی(، در بانک اطالعاتی مقرری بگيران 
سازمان تأمين اجتماعی استان اصفهان در سال 1393 ثبت گردیده اند. این جامعه آماری 
شامل اطالعات 15.983 نفر مقرری بگير بيمة بيكاری است، که یا دارای پرونده فعال 
هستند و مقرری دریافت می کنند یا متقاضی جدید می باشند و یا صرفاً به علت ارتكاب 
اعمال متقلبانه مقرری آن ها قطع گردیده است. الزم به ذکر است که این اطالعات پس 
از انجام فرایند آماده سازی داده ها شامل برچسب گذاری، به روزرسانی، حذف و پاالیش 

برخی موارد مخدوش و ناقص، در فاز محاسباتی مورداستفاده قرارگرفته اند.
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نكته حائز اهميت این است که در این مطالعه به منظور ارتقاء سطح کيفي فرایند تحليل 
داده در برازش بهترین مدل شناسایی تقلب در طول دوره موردنظر )سال 1393(، 
تعداد دفعات ورود و خروج افراد به صندوق بيمة بيكاري به همراه تغييرات ناشي 
از آن مورد ارزیابي قرارگرفته است. سوابق پرداخت حق بيمه افراد انتخاب شده بين 
1 تا 27 سال متغير بوده که این افراد در برخی موارد در طول سوابق پرداخت حق 
بيمه شان به دفعات مختلف بين 1 تا 4 بار از بيمة بيكاري استفاده نموده اند. سن افراد 
بين 25 تا 50 سال قرار دارد که شامل زن، مرد، مجرد و متأهل است. تعداد تبعي 

افراد متأهل نيز به طور استاندارد بين صفر تا چهار نفر در نظر گرفته شده است.

به منظور ساخت مدلی ریاضي، نياز به داده هایی از هر دودسته تقاضاهاي متقلبانه 
و عادي داریم. بر همين اساس متقلبانه یا عادي بودن یک تقاضاي بيمة بيكاري، 
به عنوان متغير وابسته )پاسخ( در نظر گرفته مي شود. مقدار یک براي متغير وابسته 
به معناي متقلبانه بودن تقاضا و مقدار صفر به معناي عادي بودن آن تقاضا است. 
در این مطالعه، فرایند شناسایی تقلب با استفاده از نه متغير مستقل صورت گرفته 
است. به منظور انتخاب متغيرها از روش فاصله  اي هاسدرف1 استفاده شده است. روش 
فاصله اي هاسدرف ابتدا مجموعه هایی بسته و غير تهي از کالس متغيرهاي مستقل 
و کالس متغير پاسخ در یک فضاي متریک ایجاد مي کند سپس با در نظر گرفتن 
مكان هر متغير در فضاي متریک، شدت رابطه هر متغير از یک مجموعه را به عنوان 
نقطه اي از یک فضاي متریک با سایر متغيرها در مجموعه هاي دیگر به عنوان سایر 
نقاط فضاي متریک اندازه گيري مي نماید و با تكرار این فرایند به دفعات زیاد مطابق با 
الگوریتم هاسدرف )پيوست 2( که کدنویسی آن نيز در نرم افزار آماری R انجام شده 
است، مناسب ترین متغيرها را به منظور استفاده در عمليات داده کاوي ارائه مي نماید. 
الگوریتم هاسدرف بر این اساس شكل گرفته که در توپولوژی، فضایی است که در 
آن بتوان نقاط را با همسایگی جدا کرد؛ فرض کنيد X یک فضای توپولوژیكی باشد، 
می گویيم X و Y توسط همسایگی هایی از هم جداشده اند اگر همسایگی مانند U از 
X و همسایگی مانند V از Y موجود باشند به طوری که اشتراک این دو همسایگی 
جدا  هم  از  همسایگی هایی  توسط  را   X در  نقطه  دو  هر  درصورتی که  باشد،  تهی 
نمود، فضای X هاسدرف است. در الگوریتم هاسدرف به کاررفته در این مطالعه، 

1.  Hausdorff Distance Method
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با k نشان داده شده است. در گام )1(،  با مجموع داده ها  تعداد متغيرهای مرتبط 
فضای متریک هاسدرف برایviها در دو همسایگیx1 وx2 با مترHi   برای تمام iها و 
 k متغير محاسبه می شود؛ در گام )Hi ،)2های محاسبه شده بر اساس مجموعه های

تهی(s1  ,...,sk ) نظيربه نظير مرتب می شوند )تعداد k ها و Hi های محاسبه شده با هم 
برابرند(، در این گام شرط اساسی تهی بودن همسایگی ها با مقایسه تناظر(.,.) Hi وSiها 
کنترل می شود تا مشخص گردد کدام viها در فضای هاسدرف قرار می گيرد؛ در گام 
)3(، و )a(3 هر کدام از vi هایی که در فرایند قبل، انتخاب می شوند، جایگزین مقادیر 
تهی  Siها می گردند؛ در مراحل )b(3 و )c(3 سطح اطمينان بر اساس مدل انتخابی که 
متغيرها در آن به کار برده می شوند، تعيين می گردد؛ مراحل )d(3 و )e(3 به منظور 
تكرار فرایند گام )3( تا تكميل آخرین اندیس و متغير، به کار می روند و در نهایت 
گام )4( متغيرهای نهایی و قابل استفاده را ارائه می دهد. عالوه بر این دراین خصوص 
به منظور بهبود نتایج ارزیابي ها از نظرات کارشناسان مرتبط با بيمه بيكاري و امور 
فني بيمه شدگان  نيز بهره گرفته شده است. جدول )4( انواع متغيرهاي استفاده شده 
در مدل سازي ریسک تقلب را همراه با توضيحات مختصري در خصوص ساختار 

هر یک ارائه مي نماید.

نقش در مدلسطوح اندازه گیرینوعناممتغیر

X1توضيحی-)مستقل(باينریگسستهجنس

X2توضيحی-)مستقل(باينریگسستهوضعيتتأهل

X3توضيحی-)مستقل(فاصلهایپيوستهسن

X4توضيحی-)مستقل(فاصلهایگسستهتعدادتبعی

X5توضيحی-)مستقل(فاصلهایپيوستهسوابقپرداختحقبيمه

X6توضيحی-)مستقل(ردهای-اسمیگسستهشعبه

X7توضيحی-)مستقل(ردهای-اسمیگسستهعلتبيكاری

X8توضيحی-)مستقل(فاصلهایگسستهتعدادتكرارمقرری

X9توضيحی-)مستقل(ردهای-اسمیگسستهشغل

Yپاسخ-)وابسته(باينریگسستهشناسايی

 جدول 4. متغريهای استفاده شده در مدل سازی ريسك تقل.
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در فرایند آماده سازی داده ها به منظور انجام عمليات داده کاوي از بين 15.983 پرونده 
مقرری بگير بيكاري موردمطالعه، به روش نمونه گيري تصادفي ساده بدون جایگذاري، 
80% پرونده ها )12.786 مورد( به منظور مدل سازی و 20% باقی مانده )3.197 مورد( 

به منظور آزمون دقت ارزیابي مدل های برازش داده شده مورداستفاده قرارگرفته اند.

تمامي ابزارهاي داده کاوی استفاده شده در این تحقيق به منظور مدل سازی و تصميم گيري 
به کمک نرم افزار IBM Spss Modeler (ver. 14.2)  صورت پذیرفته است.

پس از گردآوری و آماده سازی داده ها، به منظور مدل سازی ارزیابی ریسک تقلب در 
فاز محاسباتی از سه روش شبكه عصبی1، شبكه استنباط بيزی2 و درخت تصميم3 
استفاده  شده است. هرکدام از این روش ها متناسب با منطق الگوریتم محاسباتی خود 

)پيوست 3(، به مدل سازی و پيش بينی ریسک تقلب می پردازد.

 باتوجه به اینكه هر یک از این روش ها دارای دقت و توان متفاوتی در ارزیابی ریسک 
تقلب هستند، با استفاده از روش ماتریس اغتشاش4 به عنوان یک روش رایج در 
ارزیابی دقت مدل ها، کارآمدترین و دقيق ترین مدل، انتخاب و به منظور استفاده 
کاربردی در ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بيمة بيكاری مورد استفاده قرار می گيرد.

هریک از روش های مدل سازی باتوجه به داده هاي موجود در ادعاهای بيمه بيكاري ، 
امكان پيش بينی ارتكاب تقلب را فراهم مي آورند، به طوری که نيازي به روزآمدي ثابت 
نداشته اما با تحليل اطالعات خاصي، امكان یادگيري مداوم را فراهم می آورند. در این 
روش ها هر تقاضاي ایجادشده مورد تحليل قرارگرفته و یک تخمين آماري مبتنی بر 
اینكه آیا داده ها با پرونده هاي مطلوب مطابقت داشته اند یا خير، ارائه مي گردد. آموزش 
سيستم با استفاده از شواهد تجربي و مستندات مربوط به تقلب هایی که از قبل در 
سيستم وجود داشته، )به منظور کشف تقلب( به انجام می رسد. به محض تحقق این امر، 
سيستم از دانش قبلي براي کشف و تشخيص متقلبانه بودن تقاضاها، استفاده مي نماید. 
از این سيستم مي توان هم در کشف تقلب ها قبل از پرداخت و هم بعد از پرداخت 
مقرري بيمة بيكاري استفاده نمود. راهكارهاي مورد استفاده رویكرد در کشف تقلب، 

1. Neural Network
2. Bayesian Network
3. Decision Tree
4. Confusion Matrix
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شامل نمایه سازی داده ها1، مدل تحليل پيشرفته2 و رده بندی امتيازی3 است.

تمام  این روش  است. در  استفاده شده  داده ها  نمایه سازی  از روش  در محاسبات 
اطالعات گذشته تقاضاهاي بيمه بيكاري شامل متقلبانه و عادي در یک فایل تلفيق 
مي شوند به طوری که براي برنامه قابل فهم باشد. به منظور شناخت الگوي تقلب در این 
روش از مدل های تحليل پيشرفته استفاده شده است. در این مدل ها، داده ها با اطالعات 
منابع مختلف مقایسه می شوند تا سرانجام الگویی یافت شود که تقلب یا سوءاستفاده 
از مزایاي بيمه بيكاري را پيشنهاد نمایند. به عبارت دیگر براي مواردي که هنوز رابطه 
بين متغيرها مشخص نشده باشد و افراد نتوانسته اند رابطه بين متغيرها را حدس 
بزنند، مدل های حاصل از روش های سه گانه، به خوبی پاسخگو بوده و مي تواند روابط 
بين ورودي ها و خروجي هاي  مختلف را شناسایی نمایند. در این زمان است که مي توان 
موارد جدید را وارد و رفتار آن ها را پيش بيني نمود. در هریک از این روش ها، قابليت 
یادگيري بر اساس تجربه فراهم مي شود که این عمل موجب روزآمدي و یادگيري 
خودکار سيستم نيز مي شود. در اینجا ما برعكس سيستم هاي خبره، برنامه نویسی 
نداشته )به عبارت دیگر الزم نيست قواعدی را در پایگاه دانش ذخيره نمایيم( بلكه 
تقاضاهایی )مثالً تقاضاي شماره 1، 2 و...( تعریف نموده و ارتباط ميان اجزاي مختلف 
این تقاضا به منظور ردیابي تقلب مشخص مي شود؛ در این مرحله، عموماً داده ها به دو 
مجموعه آموزش و آزمون )تأیيد( تقسيم مي شوند. داده هاي آموزشي براي استخراج 
قواعد و روابط و نهایتاً برازش مدل، مورداستفاده قرار می گيرند، درحالی که داده هاي 
آزمون )تأیيد( به منظور مشخص شدن کيفيت قواعد استخراج شده در یک مجموعه 
متفاوت از داده ها، به چه کيفيتي عمل مي کنند. بر مبناي نتایج اجراي مدل بر روي 
همين داده ها، عملكرد مدل ارزیابي شده؛ درنتيجه مدل حاصل یا اصالح مي گردد یا 

به منظور حل مسئله به کاربرده مي شود.

زماني که مناسب ترین مدل بر اساس این روش برازش داده شد، با ورود اطالعات 
جدید در مدل، مقدار متغير خروجي که همان شدت متقلبانه بودن یک تقاضا است 

به صورت درصدي بين صفرتا 100 ارزیابي مي گردد.

1.  Data Profiling
2.  Advanced Analytical Model
3.  Rank scoring
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 نتایج

پس از برازش مدل ها )پيوست 4(، دقت هریک مورد ارزیابی قرارگرفته که بر این 
اساس مدل شبكه عصبی با دقت 88% در تشخيص ادعاهای متقلبانه جدید در رتبه 
اول و به عنوان بهترین مدل ارزیابی ریسک تقلب انتخاب می گردد، همچنين مدل 
شبكه بيزی با دقت 87% در تشخيص ادعاهای متقلبانه جدید، رتبه دوم را به خود 
اختصاص می دهد و درنهایت درخت تصميم با دقت تقریبی 84%، جایگاه آخر و رتبه 

سوم را در این تشخيص به خود اختصاص می دهد.

یكی از مهم ترین موضوعاتی که پس از مدل سازی ریسک تقلب موردتوجه قرار 
این ریسک  احتمال وقوع  تأثيرگذار در  اولویت بندی عوامل  تعيين و  می گيرد، 
باتوجه به  تقلب،  ریسک  مدل سازی  در  به کاررفته  از روش های  هرکدام  است. 
ساختار مدل و بر اساس شدت رابطه بين متغيرهای به کاررفته در مدل، قابليت 
آن را دارند که به طور جداگانه مهم ترین عوامل و فاکتورهای تأثيرگذار بر احتمال 
وقوع تقلب را تعيين نمایند، بر همين اساس در مدل شبكه عصبی که به عنوان 
حق  پرداخت  سابقه  شغل،  نوع  متغيرهای  شده است،  ارزیابی  مدل  دقيق ترین 
بيمه، سن، موقعيت جغرافيایی کارگاه و علت بيكاری به ترتيب بيشترین تأثير 
را بر احتمال تقلب در بيمة بيكاری دارند. در در مدل شبكه بيزی که به لحاظ 
دقت ارزیابی در جایگاه دوم قرار دارد، متغيرهای سن، سابقه پرداخت حق بيمه، 
موقعيت جغرافيایی کارگاه، علت بيكاری و جنسيت به ترتيب بيشترین تأثير را بر 
احتمال تقلب در بيمة بيكاری دارند؛ در مدل درخت تصميم که در جایگاه سوم 
دقت تشخيص قرار می گيرد، متغيرهای موقعيت جغرافيایی کارگاه، جنسيت، 
تعداد افراد تحت تكفل، علت بيكاری و وضعيت تأهل به ترتيب بيشترین تأثير 

را بر احتمال تقلب در بيمة بيكاری دارند.

اگر به دقت مهم ترین عوامل تأثيرگذار بر احتمال تقلب را به صورت مستقل بررسی 
کنيم، درمی یابيم که بر اساس نتایج حاصل از دو مدل برتر شبكه عصبی و شبكه بيزی، 
متغيرهای سن، سابقه پرداخت حق بيمه، موقعيت جغرافيایی کارگاه، علت بيكاری و 
نوع شغل، صرف نظر از اولویت، بيشترین تأثير )باالتر از 20% ( را بر احتمال تقلب 
در بيمة بيكاری دارند. همان طور که در جدول )5(مشاهده می شود هرکدام از این 
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متغيرها در هریک از مدل ها با تفاوتی اندک در اولویتی متفاوت قرارگرفته اند. الزم به 
ذکر است، سایر متغيرها و عواملی که در مدل سازی به کار گرفته شده و در جدول 
)5( نيز عنوان گردیده اند، دارای تأثيری کمتر از 20% بر احتمال تقلب در بيمة بيكاری 

می باشند.

مدل درخت تصمیممدل شبکه بیزیمدل شبکه عصبیمتغیر )عامل تحت بررسی(ردیف

13%34%31%سن1

15%26%34%سابقهپرداختحقبيمه2

27%26%20%موقعيتجغرافيايیكارگاه3

22%25%20%علتبيكاری4

10%20%34%نوعشغل5

 جدول 5. میزان و عوامل تأثیرگذار بر احتمال تقلب در بیمۀ بیکاری.

بر اساس محاسبات صورت گرفته بر توزیع فراوانی کدهای علت قطع، ثبت شده 
انواع  است،  پذیرفته  صورت  اصفهان  استان  مقرری بگيران  اطالعات  بانک  در 
تقلب در مزایای بيمة بيكاری را می توان به طور عمده به چهار اولویت اصلی زیر 

طبقه بندی نمود:

 اولویت اول با درصد فراوانی نسبی %65:

 مخفی کردن سایر درآمدهایی که فرد به واسطة اشتغال پنهان دریافت می نماید.

 اولویت دوم با درصد فراوانی نسبی %20:

ترک شغل و خروج از کار به طور کاماًل ارادی و با برنامه قبلی و با استفاده از برگه های 
قرارداد کار ساختگی در تاریخ و زمان های مشخص.

 اولویت سوم با درصد فراوانی نسبی %10:

اخراج از محل کار، به طوری که اخراج ناموجه بوده و به دالیل ساختگی و تبانی با 
کارفرما برنامه ریزی شده باشد.
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 اولویت چهارم با درصد فراوانی نسبی %5:

 عدم جستجو و پيگيری های الزم به منظور یافتن شغل مناسب توسط فرد، با سرباززدن 
از شرکت در کالس های آموزش فنی و حرفه ای.

باتوجه به دقت باال این مدل ها در شناسایی صحيح متقلبانه یا عادي بودن ادعاهای بيمة 
بيكاري، موارد زیر در قالب اهداف کلی این گزارش ارائه مي گردد.

در صفحه ي اصلي ثبت اطالعات تقاضاي مقرری بگيران بيمة بيكاري در سيستم 
اتوماسيون شعب سازمان تأمين اجتماعي، یک سطر یا منو یا یک کليد تابعي با عنوان 
ارزیابي ریسک تقلب تقاضا تعبيه گردد. در این صورت همزمان با ثبت اطالعات 
فرد متقاضي توسط کارشناس بيمة بيكاري، ریسک تقلب آن تقاضا توسط مدل هاي 

ارزیابي، به صورت عددي بين صفر تا 100 ارزیابي می گردد.

باتوجه به اینكه به کمک مدل هاي ارزیابي، شدت ریسک تقلب در ادعاهای بيمة 
بيكاري در همان مراحل اوليه ثبت ادعا به صورت برخط شناسایي مي گردد، لذا 
مي توان با منطقي هدفمند ساخت فرایند انجام بازرسي هاي فني بيمة بيكاري واحد 
امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي و همچنين از طرف دیگر با بررسی های 
مجدد و دقيق تر مدارک و مستندات ارائه شده فرد متقاضي و احياناً ارجاع آن به 
واحدهاي مرتبط، در خصوص آن دسته از ادعاهایی که مشكوک به تقلب مي باشند، 
اقدامات به موقع و پيشگيرانه الزم را به منظور کنترل و مقابله جدي با ارتكاب تقلب 
انجام داد و از هدر رفت هنگفت منابع مالي ناشي از تعهدات ایجادشده از آن در 

سطحي گسترده جلوگيري نمود.

روش ها و تكنيک هایي که در این گزارش به منظور کشف و ارزیابي تقلب به کاررفته اند 
را مي توان در سایر شاخه هاي مزایاي بيمه هاي اجتماعي ازجمله، تعهدات بلندمدت 
مستمری بگيران، تعهدات کوتاه مدت ایام بارداري، حوزه بيمة سالمت و درمان و حتي 

متقاضيان استفاده از طرح هاي بيمه اي خاص و تخفيف دار نيز مورداستفاده قرارداد.

باتوجه به دخالت عامل انساني در پدیده تقلب در مزایاي بيمه ها، بررسي هاي بيشتر و 
استفاده از نظرات خبرگان و متخصصان بيمه، به کاربردی تر شدن نتایج این گزارش 

کمک می کند.
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  رشح خدمات گزارش

مدل و الگوهای ارائه شده در گزارش حاضر بر اساس شبكه احتمالی استنباط بيزی، 
الگوریتم شبكه های عصبی بازگشتی و همچنين ساختار منطقی درختان تصميم، 
به گونه ای ساخته شده اند که با حداکثر دقت ممكن بتوانند احتمال یا ميزان شدت 
متقلبانه بودن یک ادعای بيمة بيكاری را پيش بينی نمایند. همان طور که در بخش های 
قبل نيز توضيح داده شد، این مدل ها بر اساس تلفيقی از محاسبات پيشرفته آماری 
و ریاضيات، به دست آمده اند که پایه محاسبات عددی آن ها شامل حجم وسيعی 
از اطالعات و داده های مستندشده و تجربه شده سازمان تأمين اجتماعی در ادوار 
گذشته است. این مدل ها در حقيقت الگو و نقشه راه گویایی هستند، که منجر به کوتاه 
شدن و یا حتی حذف بسياری از فرایندهای کاری طاقت فرسا و پرهزینه ای بوده که 
نشأت گرفته از روش های کنونی و سنتی ارزیابی ریسک تقلب در سازمان است. این 
مدل ها عالوه بر اینكه خود یادگيرنده، هوشمند و خود به روزرسان هستند، دارای 
روش های استفاده کاربردی و عملياتی بسيار ساده و روان نيز می باشند، به طوری که 
اگر بخواهيم این مدل ها را در فاز اجرایی در شعب سازمان به کار ببریم، مطلقاً نيازی 
به هيچ گونه زیرساخت نرم افزاری یا سخت افزاری خاص و یا حتی کوچک ترین 
تغييری در روال جاری دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات اداری در حوزه بيمة 

بيكاری و پيرامون آن نخواهيم داشت.

اگرچه در طول فرایند ساخت این مدل ها از روش های نسبتاً پيچيده ای استفاده  شده 
است ولی روش استفاده و بهره برداری از این مدل ها به قدری ساده است که یک 
کاربر عادی و با سطح دانش عمومی به راحتی می تواند به کمک یک فایل اکسل 
معمولی کم حجم و مختصر و یا حتی یک برگ کاغذ A4 )در صورت استفاده از 
مدل های درختی( از قابليت ارزشمند این مدل ها در راستای کشف و ارزیابی شدت 

متقلبانه بودن یک ادعای بيمة بيكاری استفاده نماید.

روش انجام کار به این صورت است که این مدل ها در حقيقت اطالعات موردنياز 
خود را در قالب 9 تا 11 مشخصه ورودی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط 
فرد متقاضی، از کاربر دریافت نموده و پس از پردازش در الیه های درونی مدل و 
به دور از چشم کاربر، شاخص ریسک تقلب را به صورت درصدی بين صفر تا 100 
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ارائه می نمایند. این عدد درواقع خروجی مدل و همان شدت یا احتمال متقلبانه 
بودن یک ادعای بيمة بيكاری است که به صورت انفرادی برای تک تک افراد با 

مشخصات مختلف ارائه می گردد.

درصورتی که از مدل های درختی استفاده شود، کاربر می تواند مدل درختی مربوطه 
را که بيشتر همانند نقشه ای دقيق از مبدأ تا مقصد بوده و جزئياتی در آن ترسيم شده 
است را چاپ گرفته و در کنار دست خود قرار دهد و هر بار مشخصات افراد را از 
ساختار منطق تصميم ساز آن  که مشابه حرکت از ریشه درخت به برگ های مختلف 
آن، به عنوان اهداف اصلی است، را عبور داده تا به عدد شاخص ریسک تقلب یا همان 

درصد ارزیابی صفر تا 100 در خصوص متقلبانه بودن ادعای مربوطه برسد.

شاخص ریسک تقلب عددی است بين صفر تا 100 درصد که از نظر احتمالی 
همان عدد بين صفر و یک است و در اصل همانند چراغ راهنمایی رانندگی، مالک 
عملی هوشمندانه برای کاربر بيمة بيكاری و شعب اجرایی سازمان خواهد بود چراکه 
بدین وسيله می توان در خصوص پذیرش یک ادعا، رد و یا قطع یک ادعا و یا انجام 
بررسی های دقيق تر ادعاهای مطرح شده در خصوص افراد متقاضی بيمة بيكاری 

تصميم گيری نمود.

در هر بار ارزیابی این روش، نتایج نظری مدل ها توسط بازرسان فنی بيمة بيكاری 
با بررسی های دقيق از محل کار و سكونت افراد مدعی بيكاری، مجدد و به صورت 
حضوری مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گيرند. به عنوان مثال اگر مدل، شدت ریسک 
تقلب ادعای فردی را 70% ارزیابی نماید و پس از انجام بازرسی های حضوری و فنی 
مشخص شود این پيش بينی درست بوده است یا خير، در هر حالت نتيجه به مدل 
بازگردانده می شود چراکه در حقيقت در این روش، مدل خودبه خود تحت آموزش 
قرارگرفته، به روزرسانی شده و پيوسته ارتقاء می یابد. به عبارت دیگر با این کار هر بار 
دانش و هوش مدل نسبت به وضعيت موجود توسعه یافته و بر این اساس همواره 

مدل پویاتر و کاراتر از قبل و با اعتماد و اتكا بيشتر به طور مستقل قابل استفاده است.

بر همين اساس و در جهت اجرای یافته های گزارش حاضر، تصميم گرفته شد به منظور 
تعيين ميزان اعتماد و باورمندی مدل های به دست آمده، نتایج ارزیابی این مدل ها را 
در دنيای واقعی و با اطالعات و داده های کاماًل جدید مورد آزمایش و ارزیابی قرار 
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دهيم، لذا ضمن انجام هماهنگی های الزم، واحد بيمة بيكاری شعبه سه تأمين اجتماعی 
استان اصفهان، به دليل وجود تنوع جامعه آماری افراد بيكار به عنوان مأخذ آزمون 
و پایلوت مدنظر قرارگرفته شد. به این ترتيب یک نمونه 23 تایی از ادعاهای جدید و 
جاری انتخاب و سپس با استفاده از فایل اکسلی که به تابع مدل مجهز شده بود نسبت 
به ارزیابی ریسک تقلب افراد انتخاب شده بر اساس نمونه اقدام گردید. به طوری که 
نتيجه هر ارزیابی برای هر نفر در زمانی کمتر از پنج تا شش ثانيه مشخص و بالفاصله 
در مستطيلی جداگانه درج گردیده است. ریز نتایج عملكرد این آزمون در پيوست 
)1( ارائه شده است. در این ارزیابی از دو مدل شبكه های عصبی و درخت تصميم 
استفاده شده به طوری که برای هرکدام از 23 نمونه انتخابی، مدل ها ارزیابی های مختلفی 

را بين صفر تا 100 ارائه نموده اند.

از طرف دیگر و بدون هيچ گونه اطالع قبلی، شماره بيمه ها در اختيار بازرسان فنی 
بيمة بيكاری شعبه قرار گرفت تا همان طور که بيان شد بدون اطالع قبلی از نتایج 
نظری به دست آمده، نسبت به بررسی استحقاق بيمة بيكاری این افراد از طریق همان 
روش های بازرسی موجود و در اختيار سازمان، نسبت به بررسی های الزم اقدام 
نمایند. به این ترتيب و پس از گذشت یک فرایند کاری دوهفته ای نتایج حاصل از این 
فرایند با نتایج قبلی به دست آمده از مدل ها مقایسه گردید که نتایج بسيار چشمگير 
و درخور توجهی را در برداشت. بيش از 73% از پيش بينی های مدل در خصوص 
متقلبانه بودن ادعاها با نتایج بازرسی حضوری بازرسان سازمان کامالً منطبق بوده 
و تنها در 27% موارد، نتایج با آنچه در واقعيت موجود است تفاوت دارد که قطعاً با 
بررسی های دقيق تر بازرسان، این درصد نيز به مقادیر کمتر از آن خواهد رسيد. این 
نتایج در ستون  درستنمایی انطباق نتایج ارزیابی مدل با بازرسی فنی  به وضوح نمایش 

داده شده اند.

نكته جالب تر در خصوص این بررسی و آزمون مقایسه ، نتایج ارزنده دیگری است 
که در اثر خاصيت توسعه ای یا همان خاصيت فراگير مثبت بودن ارزیابی ریسک 
تقلب به دست آمده است. زمانی که بر اساس این نتایج الیه های عميق تری را در 
خصوص مستندات و مدارک ارائه شده افراد بررسی می کنيم به مصادیق و اعمال 
مجرمانه تر و متقلبانه تر بسيار مدون، ساختاریافته و سازمان یافته ای دست می یابيم که 
بسيار حيرت انگيزند. به عنوان مثال در بررسی بيشتر بر روی کارگاه هایی که نسبت 
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به معرفی افراد بيكار اقدام نموده بودند و این شماره بيمه ها در آن ها ثبت گردیده 
مشخص شد این شرکت ها با ماهيت حقوقی و با کدهای فعاليتی مانند کد 410 
)شرکت های ساختمان سازی( و یا کد 610 )فعاليت های بازرگانی( کامالً قانونی به 
ثبت رسمی رسيده اند ولی متأسفانه به جای آنكه در ارتباط با موضوع اساس نامه خود 
فعاليت داشته باشند، آزادانه و به شكلی کامالً سازمان یافته بازاریاب های متعددی را 
با حداقل حقوق استخدام و آن ها را در سطح شهر و مناطق مختلف پراکنده نموده و 
افراد را مجدانه و پيگيرانه ترغيب می نمایند تا به کمک این شرکت ها و با استفاده از 
انواع اعمال و اقدامات مجرمانه و متقلبانه ای که این شرکت ها از طریق ایجاد سوابق 
جعلی و سوری، ادعاهای کذب کارفرمایی و سابقه سازی و ... در مقام کارفرمایی ارائه 
می دهند، شرایطی را فراهم می آورند که از آن طریق عموم افراد به راحتی می توانند 
نسبت به دریافت مقرری بيكاری، دریافت انواع غرامت ازجمله غرامت ایام بارداری، 
تهيه ادعاهای کذب اشتغال در زمان های گذشته و استفاده از ماده 148 قانون کار 
و ایجاد سوابق جعلی و نهایتاً برقراری انواع مستمری و ... اقدام نمایند. ازسوی دیگر، 
این شرکت ها بازار بسيار پرسود و پررونقی را برای خود تصاحب نموده اند که از 
طریق اخذ پورسانت های کالن در قالب دریافت چند حقوق اول بيمة بيكاری، چند 
حقوق مستمری و یا حتی دریافت مابه التفاوت چند ده ميليونی واریز مستمری معوق 
به حساب خود به عنوان حق الزحمه، فرایند متقلبانه خود را تكميل و منابع سازمان را 
به ناحق در اختيار عموم قرار می دهند. به طوری که در همين نمونه 23 تایی کاماًل 

تصادفی، تعداد نه مورد از آن توسط دو مورد از این شرکت ها معرفی شده اند.

بدیهی است در صورت جستجو بيشتر در الیه های عميق تر مستندات و مدارک 
ارائه شده آن دسته افرادی که از ریسک باالی تقلب برخوردارند، به مواردی به مراتب 
تأسف بارتراز این خواهيم رسيد. لذا همواره باید به این موضوع مهم توجه داشت که 
ارزیابی انواع ریسک های مالی ازجمله ریسک مالی تقلب در سازمان امری حياتی بوده 
که می تواند و عاملی اساسی در کنترل و حفظ منابع موجود سایر شاخه ها و گروه های 

مزایای بيمه ای باشد.

در نهایت همان طور که بيان شد روش های انجام کار و پياده سازی این گزارش بسيار 
ساده، روان، کاربردی و از همه مهم تر بدون هزینه هستند به طوری که متدولوژی و 
روش های موجود باکمی تغييرات می تواند به راحتی در شعب مختلف اجرایی سازمان 
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مورداستفاده قرار گيرد. بدیهی است هرچقدر این روش ها در سطحی گسترده تر 
مورداستفاده قرار گيرند هم توان اجرایی و قابليت این روش ها باالتر می روند و هم 
مقابله هوشمندانه و ریشه ای با تقلب و افراد سودجو که در الیه های مختلف جامعه 

مخاطب سازمان پراکنده شده اند، قاطعانه تر و در حجمی گسترده صورت می پذیرد.

بدیهی است عالوه بر متغيرهاي استفاده شده در این گزارش،  متغيرهاي دیگري نيز 
وجود دارند که به شرط ثبت اطالعات آن ها در تقاضاهاي پيشين، مي توانند با ورود 
به مدل به تشخيص بهتر تقلب در ادعاهای بيمه بيكاري جدید و جاری کمک نمایند، 
متغيرهایی مانند سطح تغييرات دستمزد، ميزان سواد، تعداد دفعات استفاده از سایر 
مزایاي بيمه اي و تعداد افراد معرفی شده به عنوان بيكار توسط کارگاه محل اشتغال فرد 

متقاضي در طول دوره هاي گذشته. 

باتوجه به هزینه هاي هنگفتي که ساالنه سازمان هاي بيمه گر اجتماعي بابت تقاضاهاي 
متقلبانه در خصوص استفاده از تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت ازجمله مزایاي بيمة 
بيكاري متحمل مي شوند و همچنين مطالعات اندک انجام گرفته در زمينه راه هاي 
کشف و کاهش تقلب، این گزارش می تواند مبنایي علمي جهت کشف تقلب، پيش 

 روي مدیران صنعت بيمه و پژوهشگران عالقه مند به مطالعه قرار دهد.

بی تردید، نظرات سازنده و حمایت های مدیران، متخصصين و خبرگان حوزه صنعت 
بيمه به خصوص همكاران حوزه بيمه های اجتماعی می تواند در پيشرفت و بهبود هرچه 

بيشتر این گزارش و موارد مشابه آن مفيد و راه گشا باشد.
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پیوست 1

مدل ارزیابینوع تقاضاشماره بیمهردیف
ریسک تقلب 

شناسایی شده 
توسط مدل

نتیجه بازرسی 
بیمۀ بیکاری 

واحد فنی

درستنمایی انطباق 
نتایج ارزیابی مدل با 

بازرسی فنی

صحيحمتقلبانه85%شبكهعصبیجاری74******1

صحيحمتقلبانه90%درختتصميمجاری26******2

نيازبهبررسیبيشترمشكوک56%درختتصميمجاری72******3

صحيحمتقلبانه85%درختتصميمجديد72******4

صحيحمتقلبانه96%شبكهعصبیجديد72******5

صحيحمتقلبانه82%درختتصميمجديد72******6

صحيحمتقلبانه93%شبكهعصبیجديد72******7

صحيحعادی25%درختتصميمجاری73******8

صحيحمتقلبانه97%شبكهعصبیجديد73******9

صحيحعادی10%درختتصميمجاری73******10

نيازبهبررسیبيشترمشكوک43%شبكهعصبیجاری74******11

صحيحمتقلبانه91%شبكهعصبیجاری74******12

صحيحمتقلبانه89%شبكهعصبیجاری74******13

صحيحمتقلبانه75%درختتصميمجاری74******14

صحيحعادی18%شبكهعصبیجاری74******15

نيازبهبررسیبيشترعادی32%درختتصميمجاری74******16

صحيحمتقلبانه76%شبكهعصبیجاری74******17

نيازبهبررسیبيشترمشكوک51%شبكهعصبیجاری74******18

 جدول 6. نتایج مقایسه ای عملکرد ارزیابی ها
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مدل ارزیابینوع تقاضاشماره بیمهردیف
ریسک تقلب 

شناسایی شده 
توسط مدل

نتیجه بازرسی 
بیمۀ بیکاری 

واحد فنی

درستنمایی انطباق 
نتایج ارزیابی مدل با 

بازرسی فنی

نيازبهبررسیبيشترمشكوک73%درختتصميمجاری74******19

صحيحمتقلبانه88%شبكهعصبیجاری74******20

نيازبهبررسیبيشترمشكوک64%درختتصميمجاری75******21

صحيحعادی15%شبكهعصبیجاری76******22

پیوست 2

Algorithm FSH (feature selection with Hausdroff distance)
Variables in data; 
S = set of all input variables = 
(1) Set i = 1; while i<k+1, do
(a) Calculate  for .
(b) i = i + 1.
(c) Go to 1(a).
(2) Sort in ascending order, 
with the corresponding features ().
(3) Set j=k; until stoping criterion is met, do
(a) S = S + 
(b) Induce DM model with input S.
(c) Evaluate quality DM model.
(d) j = j – 1
(e) Go to 3(a).
(4) Return final set of features.

  الگوریتم هاسدرف

 ادامه جدول 6. 
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پیوست 3

  الگوریتم شبکه استنباط بیزی در مدل سازی ریسک تقلب

   (1999, p82-89) Witten and Frank , (2006, p296-299) Han and Kamber.:منبع 
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  الگوریتم  درخت تصمیم در مدل سازی ریسک تقلب

 Han and Kamber (2006, p248-293).:منبع 
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  الگوریتم  شبکه عصبی در مدل سازی ریسک تقلب

.Han and Kamber (2006, p305-310) , Smith (1999, p45-51)  منبع:
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پیوست 4

  مدل شبکه های عصبی در ارزیابی ریسک تقلب در بیمۀ بیکاری
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  مدل شبکه بیزی در ارزیابی ریسک تقلب در بیمۀ بیکاری
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  مدل درخت تصمیم در ارزیابی ریسک تقلب در بیمۀ بیکاری


