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  :  بررسی عوامل مؤثر بر تقلبات بیمه اتومبیل
  کاوي  هاي داده کاربرد مدل

  
  1دکتر آتوسا گودرزي    

  2سجاد جنت بابایی
 چکیده

یکی . اي درحال تبدیل شدن به یک مسأله جدي و قابل تأمل است تخلفات مالی در صنعت بیمه به صورت فزاینده
تواند نقش مهمی در  کاوي است که می هاي داده سازي تقلبات، تکنیک هاي مناسب جهت ارزیابی و مدل از روش

شامل (هاي اتومبیل کشف تقلب در بیمههاي رایج جهت  در این مقاله، تکنیک. بینی آن ایفا نماید کشف و پیش
متغیرهاي توضیحی که در سه . گیرد مورد استفاده قرار می) بندي بیز ساده رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم و دسته

اي، تعداد ادعاهاي خسارت، تأخیر در اعالن  سابقه بیمه: گیرند، عبارتند از مدل این مطالعه مورد استفاده قرار می
هاي بزرگ بیمه، پس از اخذ  هاي مورد نیاز از یکی از شرکت داده. کروکی  و مبلغ خسارت خسارت، سن، جنس،
از بخش نخست براي ساخت مدل و از . ها به دو بخش تقسیم شده است داده. آوري شده است مجوزهاي الزم، جمع
رگرسیون لجستیک دقت  هاي این مطالعه مؤید آن است که مدل یافته. بندي استفاده شده است بخش دوم براي دسته

نسبت به دو مدل دیگر، یعنی درخت تصمیم و روش بیز داشته ) تقلبی و غیر تقلبی(بینی کل ادعاها  بیشتري براي پیش
  .  است

  کاوي، تقلب، بیمه اتومبیل، درخت تصمیم، بیز ساده، رگرسیون لجستیک داده: کلیدي واژگان
  
  

   

                                                                                                                                                                                                                                                       
   (Email: atousagoodarzi@yahoo.com)                                        دکتري اقتصاد، استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی   . 1
 (Email: s.janatbabaei@gmail.com)            ریزي بیمه، مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو آموخته علوم محاسبات و برنامه دانش.  2
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     مقدمه 1

قالـب جبـران خسـارت ادعاهـاي تقلبـی از دسـت        به طور مداوم منابع هنگفتی را درشرکت هاي بیمه در سراسر جهان 
دهند، که در صورت صرف این منابع در فعالیتهاي تخصصی و سرمایه گذاري می توانند  خدمات مناسب تـري بـه    می

، ترکیـب و دقـت   مربوط به کشـف تقلـب   عوامل فروش می توانند داده کاوي را با اقدامات. مشتریان خود ارائه نمایند
نتیجـه ایـن اقـدامات در    . عملکرد خود را افزایش دهند ، که در این شرایط نیاز به نیروي انسـانی نیـز کـاهش مـی یابـد     

  . نهایت می تواند به کمینه نمودن خسارات منجر شود
بـه زمـان قبـل از     هدف از ارائه بیمه هاي اتومبیل جبران خسارات وارده بر بیمه شده یا بازگرداندن موقعیـت مـالی فـرد   

فراتـر از خسـارت   (افرادي که مرتکب تقلب می شوند، می کوشند تا منفعت بیشتري از بیمه نامـه  . وقوع خسارت است
تقلب در حوزه بیمـه هـاي اتومبیـل مسـاله اي جهـانی اسـت کـه روش هـاي مختلفـی بـراي           . ،دریافت کنند) وارد شده

  .ارتکاب به آن وجود دارد
نخسـت در شـرایطی کـه یـک شـخص بـه صـورت        . ممکن است بیمه شده اقدام به تقلب نماید معموال در دو موقعیت 

موقعیت دوم ،زمانی اسـت کـه   . عمدي تالش می کند تا خسارتی را ایجاد و یا در گزارش میزان وقوع آن اغراق نماید
  .بیمه شده با علم به وجود پوشش بیمه ،احتیاط کمتر و یا حتی بی احتیاطی می کند

بـراین اسـاس، مـی    . م پیشرفت هاي اخیر، روند هزینه هاي تقلبات براي صنعت بیمه همواره فزاینده بوده اسـت علی رغ
  :توان اهم مشکالت و هزینه هاي ناشی از این گونه تقلبات را به شرح زیر طبقه بندي نمود

 ردازندبه طور میانگین خانوارها حق بیمه باالتري براي جبران هزینه هاي ناشی از تقلب می پ. 

 ، افزایش می یابد) به سبب هزینه هاي مربوط به تقلبات بیمه اي(قیمت کاالها به دلیل پرداخت حق بیمه بیشتر. 

     ،هزینه هاي بیمه سالمت به دلیل وقوع تقلب در ادعاهاي خسارت به ویژه در مناطقی که پوشـش  نامحـدود هسـتند
 .افزایش پیدا می کند

 ي مورد بررسی قرار می گیرنـد و زمـان رسـیدگی و تسـویه مطالبـات طـوالنی مـی        با دقت بیشتر ه هاعموم بیمه شد
 .گردد

  :عمده ترین هزینه هاي وارده به شرکت هاي بیمه به شرح ذیل قابل شناسایی و طبقه بندي هستند 
          مـی   به ازاي هر یک واحد پولی که براي تقلب هزینه می شود؛ سودآوري شرکت بیمه به طور مسـتقیم  متـاثر 

 .گردد و کاهش می یابد

 با استخدام واحد هاي بازرسی، هزینه هاي نیروي انسانی شرکت هاي بیمه افزایش می یابد. 

         شرکت هاي بیمه اي که به طور موثر از تقلب جلوگیري به عمل نمـی آورنـد، ممکـن اسـت ظرفیـت هـاي رقابـت
 .وقوع تقلب افزایش می یابندپذیري خود را از دست دهند ؛ خصوصا زمانی که نرخ ها به دلیل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     لـذا ،شـرکت هـاي بیمـه     . داده کاوي تکنیک هاي مختلفی را براي استخراج اطالعات از داده ها  فراهم می کنـد
 1رابـرت ( .براي کشف روند ها و مدل ها در میان انبوهی از داده ها ، از تکنیک هـاي داده کـاوي اسـتفاده مـی نماینـد     

2010( 

  ادبیات تحقیق 2
مقاله تصویري از روش هاي دسته بندي براي کـاربرد کشـف تقلـب بیمـه اي بـا اسـتفاده از تکنیـک هـاي داده         در این 

 )2011 2نگاي.( انعکاس یافته است 2-1این ساختار در شکل . کاوي ارایه می شود

  
  چارچوب کلی کاربرد داده کاوي در کشف تقلبات مالی :2- 1 شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 

توجـه بـه تنـوع حجـم و      تحقیقات متعددي در رشته ي بیمه اتومبیل در کشورهاي مختلف جهان انجام شده اسـت و بـا  
ایـن روش هـا مـی تواننـد در دو طیـف بـا       . نوع داده ها، روش هاي مختلفی  براي کشف تقلبات بیمه معرفی شده است

بـر ایـن   .در روش هاي با ناظر، نمونه هایی از موارد تقلبی و غیر تقلبـی موجـود اسـت    . ناظر یا بی ناظر طبقه بندي شوند
ایـن روش  . لیت تشخیص و پیش بینی تقلبی بودن نمونـه هـاي جدیـد را دارا باشـد    اساس مدلی طراحی می شود که قاب

روش هـاي بـی نـاظر بـه دنبـال کشـف نمونـه هـایی         . براي بررسی تقلباتی کاربرد می یابد که از قبل وجود داشته است
  .هستند که کمترین شباهت با نمونه نرمال را نشان دهند

                                                                                                                                                                                                                                                       
1 . Robert  
2. Ngai et al  

 
 تقلبات مالی
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. یک مدل رگرسیون خطی چند گانه را براي انتخاب شاخص هاي مختلف تقلب طراحـی نمودنـد  1ویسبرگ و دریگ
 3آرتـیس و سـایرین   . نیز مطالعاتی را با استفاده از داده هاي بیمه اتومبیل براي کانادا به انجام رساندند2 بالدجی و دیون 

فـوآ و  . کشـف تقلـب بیمـه اسـتفاده کردنـد     از مدل هاي لوجیت چند گانه و مدل هاي لوجیت چند گانه تودرتو بـراي  
. با ترکیب الگوریتم هاي شبکه هاي عصبی پـس انتشـاري مـدل تقلبـات بیمـه را طراحـی و معرفـی نمودنـد         4همکاران

عالوه بر شناسایی خسارت هاي تقلبی و دسته بندي آنها از روش تحلیل مؤلفه هاي اصلی بـراي   5براکت و همکارانش 
دسته بندي بیز ساده و درخت تصـمیم مبتنـی بـر    6 رخا. موثر بر تقلبات بهره برداري کردند انتخاب مهمترین شاخصهاي

وي اجـراي مـدل هـاي متریـک کـه از      . الگوریتم هاي پیش بینی و آنـالیز الگوهـاي تقلـب را مـورد اسـتفاده قـرار داد      
 .ماتریس اغتشاش حاصل می شد را مبناي مطالعه خود قرار داد

 مبانی نظري 3

داده هاي مستخرج از پایگاه هاي اطالعاتی یکی از موارد مهم در فرایند آنالیز داده ها است، که مـی توانـد   دسته بندي 
ایـن روش، شـیوه مـوثري  بـراي ایجـاد درك      . براي استخراج مدل ها و کالس بندي داده ها مورد استفاده قـرار گیـرد  

  )2005 7ویلسون. (مناسب از داده هاي انبوه محسوب می شود
  :هاي دسته بندي می تواند بر اساس مؤلفه ها و معیار هاي زیر طبقه بندي و ارزیابی گرددروش 

  توانایی یک دسته بندي مشخص براي پیش بینی درست یک داده جدید یا مشاهده نشده ي قبلی، را نشان  :دقت
 .می دهد

  ا یا پیش بینی کننده ها استسرعت هزینه هاي محاسباتی در تثبیت  و استفاده از دسته بندي کننده ه: سرعت. 

  توانایی دسته کننده براي ایجاد پیش بینی هاي صحیح با داده هاي اغتشاش یا از دست رفته مشخص را  :توانایی
 .منعکس می نماید

 توانایی ایجاد کالس هاي کارآمد با داده هاي انبوه را نشان می دهد:  مقیاس پذیري. 

 سطح مفهوم رسانی توسط کالس ها می باشد، که یک موضوع ذهنی و کمتر قابل دسترسی  :تفسیر پذیري
  )1992 8کامینس و تنیسون.(است

  رگرسیون لجستیک  3-1
رگرسیون لجستیک یکی از ابزارهاي مهم داده کاوي است و اغلب در مواردي کـاربرد مـی یابـد کـه متغیـر پاسـخ دو       

در . در این روش ضرورت دارد متغیر پاسخ عدد صـحیح یـا نسـبی باشـد    . )2010 9اودد و رکاچ( .باشد) باینري(بخشی 

                                                                                                                                                                                                                                                       
1 Weisberg & Derrig  
2  Belhadji &  Dionne  
3  Artis et al  
4 Phua et al  
5 Brockett et al  
6 Rekha et al   
7 Wilson  
8 Cummins & Tennyson  
 9Oded & Rokach  
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این مقاله متغیر وابسته اسمی بوده و مقدار یک، براي تقلبی بودن یک ادعا و مقـدار صـفر، بـراي غیـر تقلبـی بـودن آن       
  .شکل کلی مدل رگرسیون لجستیک در رابطه ذیل ارایه شده است. منظور شده است

푃 = 푃(푌|푋 ) =
exp	(푏 푋 )

1 + exp	(푏 푋 ) 
 

b. به شرط وجـود تعـدادي از متغیـر هـاي مسـتقل مـی باشـد        Y=1احتمال تقلبی بودن یک ادعا است،   Pکه در آن  	 
 :به قرار زیر است Y لگاریتم طبیعی این احتمال یا لوجیت. ضرایبی هستند که باید برآورد شوند

Logit Y = b0 + b1 X1 +…..bn Xn 

  
  درخت تصمیم  3-2

درخت تصمیم یک ابزار پیش بینی با استفاده از مشاهدات است که نمایش نموداري از نتـایج ممکـن را ارایـه مـی           
. طراحـی گـردد   C4.5 و ID3، CARTهاي مختلف فراگیري ماشین ماننـد   مدرخت تصمیم می تواند با الگوریت. دهد

در واقع یـک مجموعـه از گـره هـاي     . متصل می شوند صفات مورد بررسی  پیش بینی ها بوسیله برگ ها و شاخه ها به
تصمیم با شاخه ها به هم متصل می شوند و از ریشه گره گسترش پیدا می کنند تا بـرگ و گـره هـاي نهـایی ادامـه مـی       

براي هر گره تنهـا دو شـاخه   . براي شرایط باینري کاربرد دارد (CART)رده بندي و درخت رگرسیونی  مالگوریت .یابد
درخت تصمیم حاصل از این الگوریتم ، براي هر تصمیم یک کاوش کامل از تمـام متغیرهـاي موجـود و    .  وجود دارد

ایـن   معیـار خـوبی   Φ(s|t)اگر . انشعاب مقادیر فراهم و بر اساس معیار زیر با خرد کردن هاي بهینه ، انتخاب می گردد
 :باشد tدر گره  sخرد کردن براي متغیر 

훷(푠|푡) = 2푃 푃 	 |푃(푗|푡 ) − 푃(푗|푡 )|
#

 

  
푡 = 푡	گره	چپ

 
푡 = 푡	گره	راست	شاخه 

 

푃 =	
	푡 تعداد	مشاهدات	در

تعداد	مشاهدات	در	داده	هاي	آموزشی
 

 

푃 =	
	푡 تعداد	مشاهدات	در

	تعداد	مشاهدات	در	داده	هاي	آموزشی
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푃(푗|푡 ) = 	
	푡 تعداد		رده	푗	در

	푡گره	در	مشاهده	تعداد
 

نقطه بهینه زمانی بدست می آیند که معیار فوق براي تمام حالت هاي ممکن خـرد کـردن در گـره مشـخص ، حـداکثر      
  )2005 1الروس(.گردد

  بیز ساده  3-3
در رده بنـدي بیـز سـاده    . این روش دسته بندي، براي داده هاي با حجم باال ، داراي دقت و سرعت باالیی مـی باشـد       

در تئوري بیـز اسـتخراج   . فرض بر این است که احتمال رخداد یک صفت روي احتمال سایر صفت ها ، بی تاثیر است
احتمـال   P(θ)پـارامتر یـک توزیـع نـامعلوم باشـد و       θاگـر  . تاحتمال پسین با استفاده از احتمال پیشین امکان پذیر اس

  :پیشین آن باشد، آنگاه

푃( 휃 |푿 ) =  
푃 (푿|휃 ) 푃 (휃)

푃 (푿)  

وجـود داشـته باشـد، از فرضـیه حـداکثر احتمـال       ) جعلـی و غیـر جعلـی   ( θدر مواقعی که مجموعه اي از پیشامد هـاي  
  .استفاده خواهیم کرد

휃 = argmax 푓( 푋  |휃 ). 푝(휃) 

  )1390شکوري  (.متغیر هاي مستقل می باشد Xکه در آن 
  آنالیز داده ها 4
از یکی از شرکت هاي بزرگ بیمه اخذ شده ، که بعد از پـاالیش و حـذف رکـورد هـاي نـاقص       داده هاي این مقاله   

غیـر جعلـی ضـروري    از آنجایی که براي مدل سازي ترکیب نمودن داده هاي جعلـی و  . رکورد گردید 800مشتمل بر 
در نظـر  ) که در آن احتمال وقـوع تقلـب تقریبـا یـک مـی باشـد      (رکورد از لیست سیاه  400است، نیمی از موارد یعنی 

بر اساس معیار دقـت، ایـن مطالعـه درصـدد اسـت      . رکورد دیگر مربوط  به بیمه نامه هاي عادي است 400گرفته شد و 
  .بهترین مدل را شناسایی نماید

مشـاهده مربـوط بـه داده هـاي      552درصـد تقسـیم گردیـد؛ بـر ایـن اسـاس        70درصـد و   30به دو بخـش  کل داده ها  
شـایان ذکـر اسـت ، داده    . مورد دیگر مربوط به مجموعه داده هاي آزمایشی براي اعتبار سنجی اسـت  248و  2آموزشی

مدل مورد اسـتفاده قـرار مـی     براي اعتبار سنجی یا بررسی دقت 3هاي آموزشی براي ساخت مدل و داده هاي آزمایشی
کلیـه مراحـل در   . داده هاي آزمایشی به منزله ناظر به الگوریتم  وارد و میزان صحت نتایج را ارزیـابی مـی کنـد   . گیرند

بر این اساس، هفت متغیر توضیحی بـه همـراه متغیـر پاسـخ در جـدول      . انجام شده است SPSS Clementineنرم افزار 
  .نشان داده شده است 1-4

                                                                                                                                                                                                                                                       
1 Larose  
2 Training  
3 Testing  
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  ها متغیرهاي مورد استفاده در مدل: 1-4جدول

 نوع متغیر نقش متغیر نام متغیر نوع متغیر نقش متغیر نام متغیر
 سابقه بیمه اي

“X1” 
 مقدار خسارت گسسته توضیحی

“X5” 
 پیوسته توضیحی

تعداد ادعاي 
 خسارت
“X2” 

 جنس گسسته توضیحی
“X6” 

 دودویی توضیحی

تاخیر در اعالن 
 خسارت
“X3” 

 سن پیوسته توضیحی
“X7” 

 پیوسته توضیحی

 کروکی
“X4” 

 تقلب دودویی توضیحی
“Y” 

 اسمی توضیحی

 
. در هر سه روش مورد استفاده در این مقاله ، تقلبی بودن یا نبودن یک متغیر وابسته یا پاسخ در نظر گرفته  مـی شـود      

بر اساس انتظارات بین این متغیر و متغیر پاسخ رابطه اي غیر مسـتقیم پـیش بینـی    . اولین متغیر مستقل سابقه بیمه اي است
  . باالتر باشد، احتمال تقلب کمتر می باشد می شود؛ زیرا فرض شده هرچه سابقه بیمه اي

دومین متغیر توضیحی، تعداد ادعاهاي خسارت است که باال بودن این تعداد ، احتمال تقلبی بودن خسـارت را افـزایش   
متغیر توضیحی بعدي تاخیر در اعالن خسارت است و فرض بر این اسـت کـه هـر چـه ایـن دوره طـوالنی تـر        . می دهد

متغیر دیگري که مـورد مالحظـه قرارگرفتـه اسـت، کروکـی در صـحنه       . ب نیز افزایش خواهد یافتگردد، احتمال تقل
مقـدار یـک بـراي وجـود     . انتظار می رود با حضور پلیس در صحنه تصـادف، احتمـال تقلـب تقلیـل یابـد     . حادثه است

از . ارت مـی باشـد  پنجمـین متغیـر مسـتقل، مقـدار خسـ     . کروکی و صفر براي عدم وجود آن در نظر گرفته شـده اسـت  
آنجایی که شرکت هاي بیمه براي خسارت هاي با مبالغ باال حساسیت بیشـتري نشـان مـی دهنـد؛ بـه نظـر مـی رسـد بـا          

سن راننده در زمان تصادف و جنسیت راننده دو متغیر مسـتقل دیگـري   . افزایش این مبلغ احتمال تقلب کاهش می یابد
با توجه به متغیرهاي مسـتقل فـوق الـذکر، بایـد خـاطر نشـان نمـود کـه          .اندهستند که در این مطالعه در نظر گرفته شده 

  .متغیر پاسخ بر اساس متغیرهاي توضیحی می باشد) و پیش بینی(هدف اصلی این مطالعه کالس بندي 
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  دسته بندي با روش بیز ساده 4-1
احتماالت شـرطی نشـان داده   تحت عنوان جدول  2-4بعد از برازش مدل با استفاده از این روش، خروجی درجدول     

 .شده است

  جدول احتماالت شرطی روش بیز ساده:2-4 جدول 

 سابقه بیمه اي متغیر پاسخ

∗  
تعداد ادعاي 

 خسارت

تاخیر در اعالن 
 خسارت

∗  
 مقدار خسارت کروکی

∗  
 سن جنس

∗  

 ج غ  ج غ  ج غ  ج غ  ج غ  ج غ  ج غ  ج غ

0.5 0.5 1 0.140 0.650 0 0.550 0 1 0.985 0.98 0 0.652 0.192 1 1 0.988 1 0.842 0.840 1 0.210 0.232 

  2 0.288 0.338 1 0.388 0.328 2 0.008 0.008 1 0.348 0.808 2 0 0.1 2 0.158 0.160 2 0.170 0.220 
  3 0.165 0.012 2 0.052 0.498 3 0.005 0.002    3 0 0.02    3 0.240 0.190 
  4 0.295 0 3 0.01 0.168 4 0.002 0.008          4 0.200 0.208 
  5 0.112 0 4 0 0.008 5 0 0.002          5 0.180 0.150 

∗ퟏ Value 1 for   풙 ≤ ퟐ.ퟔ،, value 2 for   ퟐ. ퟔ < 푥 ≤ 4.2،, value 3 for ퟒ. ퟐ < 푥 ≤ 5.8 ،, 퐯퐚퐥퐮퐞	ퟒ	퐟퐨퐫		ퟓ. ퟖ < 푥 ≤ 7.4 ،	퐯퐚퐥퐮퐞ퟓ	퐟퐨퐫		풙	 > 7.4  . 
∗ퟐ  Value 1 for    풙 ≤ ퟓퟗ. ퟔ،, value 2 for   ퟓퟗ. ퟔ < 푥 ≤ 119.2،, value 3 for ퟏퟏퟗ. ퟐ < 푥 ≤ 178.8 ،, value 4 for   ퟏퟕퟖ. ퟖ < 푥 ≤ 238،,  value 5 for  풙 > 238.4. 
∗ퟑ   Value 1 for 풙 ≤ ퟏퟐퟏퟓퟏퟎퟎퟎퟎ،, value 2 for    ퟏퟐퟏퟓퟏퟎퟎퟎퟎ < 푥 ≤ 364530000 ، value 3 for.풙 > 364530000 
∗ퟒ value 1 for 풙 ≤ ퟐퟗ،, value 2 for     ퟐퟗ < 푥 ≤ 35،, value3 for  ퟑퟓ < 푥 ≤ 41 ،,  value 4 for  	ퟒퟏ < 푥 ≤ 47،, value 5 for  풙 > 47  . 

غیرجعلی: غ// جعلی : ج  

  
نشـان داده   3-4با استفاده از احتماالت جدول فوق، رده بندي داده هاي آزمایشی صورت پذیرفتـه و نتـایج در جـدول    

  .شده است
  بیز سادهجدول دقت مدل : 3-4 جدول 

 
  دقت

)پیش بینی شده(پاسخ   
 جعلی غیر جعلی

مشاهده (متغیر پاسخ  جعلی  123  2  4/98%
)شده  غیر جعلی  16    107    7/87% 

  کل  92.74%
  

درصـد    7/87درصد و براي غیـر جعلـی    4/98همچنان که مالحظه می شود دقت مدل در شناسایی پرونده هاي جعلی 
شـایان ذکـر اسـت    . درصد می باشد 74/92براي کل ادعاها اعم از جعلی و غیر جعلی  می باشد، ضمن اینکه دقت مدل

نمـودار زیـر اهمیـت ایـن     . ،در روش دسته بندي، هریک از متغیر ها اهمیت متفاوتی در پیش بینـی متغیـر پاسـخ دارنـد    
  .متغیرها در روش بیز ساده را نشان می دهد
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  متغیرهاي مدل بیز سادهنمودار اهمیت :1شکل
  

  
  دسته بندي با روش درخت تصمیم 4-2

  .نشان داده شده است 3با استفاده از داده هاي مربوطه، درخت تصمیم در شکل 
  درخت تصمیم: 2شکل 

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بـراي  ) . مشـاهده پـیش بینـی متغیـر پاسـخ آن     (بر اساس، نمودار فوق می توان یک مشاهده نمونه را کالس بندي نمود 
ریال باشـد مـی تـوان گفـت متغیـر پاسـخ        447500سال و مقدار خسارت بیش از  5/3مثال، اگر سابقه بیمه اي کمتر از 

به همین صورت قوانین دیگري را مـی تـوان بـه طـور مسـتقیم از نمـودار درخـت تصـمیم         . صفر یا غیر جعلی می باشد
  .آزمایشی، دقت مدل طبق جدول زیر استخراج می گرددسرانجام با بکارگیري داده هاي . استخراج نمود

  
  جدول دقت مدل درخت تصمیم:4-4 جدول 

 
 

  دقت
)پیش بینی شده(پاسخ   

 جعلی غیر جعلی
95.2% مشاهده (متغیر پاسخ  جعلی 119 6 

)شده  88.61%  غیر جعلی 14 109 
  کل  92.74%

ضمن اینکـه مـدل درخـت تصـمیم     . درصد می باشد 61/88و 2/95مدل براي موارد جعلی و غیر جعلی به ترتیب دقت 
اهمیت متغیرها در ایـن روش در قالـب نمـودار زیـر قابـل ارائـه مـی        . درصد دارد74/92براي کل ادعاها ،دقتی معادل  

  .باشد
  درخت تصمیمنمودار اهمیت متغیرهاي مدل : 3شکل
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 دسته بندي با روش رگرسیون لجستیک 4-3

متغیرهـایی کـه   .(در این مرحله رگرسیون لجستیک پیشرو با استفاده از داده هاي آموزشی به کار گرفتـه شـده اسـت       
 پارامترهـا بـا اسـتفاده از روش حـداکثر درسـتنمایی تخمـین زده      .) تاثیر بیشتري داشته اند، به ترتیب وارد مدل شده انـد 

  .ارائه شده اند 5-4این برآوردها در جدول. شده اند
  

  برآورد پارامترهاي مدل رگرسیون لجستیک: 5-4 جدول 
  

  متغیر پارامتر انحراف استاندارد معنی داري
0.000 
0.000 

0/245 
0/296 

2/881 
- 274/3  

X  
 ثابت

 گام اول

0.000 
0.000 
0/057 

0/210 
0/421 
0/483 

- 784/1  

3/717 

0/921 

X  
X  

 ثابت
 گام دوم

0.000 
0.000 
0.000 

0/0721 

0/249 
0/478 
0/469 
0/587 

- 951/1  

3/876 

2/370 

- 210/0  

X  
X  
X  

 ثابت

 
 گام سوم

داري مـدل در  در ادامـه مقیـاس هـاي معنـی     . در هر گام متغیرهاي با باالترین تاثیر، اضافه و مابقی حذف گردیـده انـد  
  .ارایه می شود 4-6جدول 

  معیار برازش مدل رگرسیون لجستیک: 6-4 -لجدو
R-square Nagelkerke R-square Cox & 

Snell Likelihood logarithm  
648/0  486/0  236/398  گام اول 
871/0  653/0  194/180  گام دوم 

897/0  672/0  128/149  
 

 گام سوم
ایـن معیـار، دال بـر معنـی داري ضـرایب متغیرهـاي       . نخستین معیار ، احتساب دوبرابر لگـاریتم تـابع درسـتنمایی اسـت     

مقـادیر  . کاهش این معیار در جدول ، نشان دهنده بهبود مدل در طی گـام هـاي پـیش رفتـه مـی باشـد      . مستقل می باشد
ناجل کرك نیز محاسبه گردیده است، که درصد تغییرات متغیر وابسـته مـدل را نشـان      Rکاکس وسل و مربع  R مربع 

  . می دهد
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logit(Y) = −0.210 − 1.951	X + 3.876	X + 2.370	X  

  
  .نشان داده شده است 7-4مدل فوق براي رده بندي ادعاها مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج آن در قالب جدول 

  
  دقت مدل رگرسیون لجستیک: 7-4 -جدول

 
  دقت

)پیش بینی شده(پاسخ   
 جعلی غیر جعلی

96.8% مشاهده (متغیر پاسخ  جعلی 121 4 
)شده  90.2%  غیر جعلی 12 111 

  کل  93.55%
براي کل ادعاها می باشد، که بهتر از پیش بینـی  % 55/93مالحظه می گردد که مدل رگرسیون لجستیک ، داراي دقت 

لذا با استفاده از سه متغیر مستقل در مدل لجستیک به نحو مناسب تري می تـوان بـه توضـیح مـدل     . است%  50تصادفی 
. مال متغیر پاسخ ،در مدل فـوق الـذکر جایگـذاري شـوند    مقادیر متغیرهاي مستقل می توانند براي تخمین احت. پرداخت

  : باشد 1و 3و  4به ترتیب برابر   x4و  x2و  x1به عنوان مثال، اگر مقادیر متغیر هاي 
  

logit(Y) = −0.210 − 1.951 ∗ 4 + 3.876 ∗ 3 + 2.370 ∗ 1 = 5.984 
 
logit(Y) = 5.984                  푒 . =397.0253               푃 =	

.

. = 0.99 
 

براي مقایسه همان حالـت قبلـی تنهـا بـا ایـن      . می باشد 0.99بنابراین؛ احتمال جعلی بودن براي ادعاي یک شخص برابر 
  :تفاوت که تعداد ادعاي خسارت فرد صفر باشد، خواهیم داشت

logodds = −0.210 − 1.951 × 4 + 3.876 × 0 + 2.370 × 1 = −5.644 
  :درنتیجه

푃 = .
.

 = 0.00349 
 

  
احتمـال  ( 50: 50چنانچـه میـانبر   . کـاهش یافتـه اسـت    0/00349نابراین ، احتمال این که ادعاي شخص جعلی باشد به ب

براي حالت دوم در نظر گرفته شود؛ ضرورتی بـراي پیگیـري هـاي بیشـتر توسـط واحـد         ) جعلی و غیر جعلی هر دو 
  .بازرسی وجود ندارد؛ زیرا طبق جدول احتماالت؛ احتمال جعلی بودن صفر می باشد

  .اهمیت متغیرها براي مدل رگرسیون لجستیک در نمودار زیر نشان داده شده است
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  ت متغیرهاي مدل رگرسیون لجستیکنمودار اهمی: 4شکل 
  

  
 
  نتایج و پیشنهادات 5

اعمال سه تکنیک داده کاوي بر روي داده هاي واقعی یک شرکت بیمـه و ارزیـابی نتـایج آن مویـد آن اسـت کـه             
از طـرف دیگـر، از میـان متغیرهـاي     . از دقـت بیشـتري برخـوردار اسـت    ) نسبت به سایر روش هـا (رگرسیون لجستیک 

از اهمیـت بـاالتري برخـوردار    ) نسبت به سایر متغیرها(سابقه بیمه اي، تعداد ادعاهاي خسارت و داشتن کروکی مستقل 
یافته هاي این مطالعه تایید نمود که بیشتر تقلب هاي بیمه اتومبیل، در افراد میانسـال رخ مـی دهـد و بـا افـزایش      . هستند

  .میزان خسارت، احتمال جعلی بودن کاهش می یابد
ر روش هاي درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و بیز ساده به ترتیب چهار، سه و هفت متغیر بـه کـار گرفتـه شـده     د   

همان طور مالحظه گردید در هر سه مدل متغیرهاي سابقه بیمه اي، تعداد ادعاهاي خسارت و وجود یا عدم وجـود  . اند
ایان ذکر اسـت کـه روش رگرسـیون لجسـتیک بـه      ش. کروکی براي صحنه حادثه از اهمیت باالیی برخوردار می باشند

ایـن در حـالی اسـت کـه در مـواقعی کـه سـرعت تصـمیم گیـري          . محاسبات کمتري نسبت به سایر روش ها نیـاز دارد 
روش بیـز نیـز زمـانی کـه احتمـال       .اهمیت دارد ، روش درخت تصمیم دید شماتیک مناسب تري را به دست می دهـد 

از . رخداد سایر متغیرها وابسته نمی باشد؛ می تواند از دقت خوبی برخودار باشـد  رخداد یک شاخص وابسته به احتمال
بررسی هاي صورت گرفته براي کشف تقلب این شاخه از صنعت بیمه می تـوان بـراي مـدل سـازي و کشـف تقلبـات       

  .سایر رشته ها نظیر بیمه درمان نیز استفاده نمود
نیـاز بـه بـروز    ) بویژه در یک بازه زمانی بلند مـدت (تقلب هاي بیمه اي مدل هاي تقلب، براي موثر بودن در کاهش      

در صـورت وجـود اطالعـات، متغیرهـاي     . رسانی مداوم ، جهت سازگاري رفتارهاي تقلب بـا الگوهـاي جدیـد دارنـد    
رون از جمله این متغیرها مـی تـوان بـه زمـان تصـادف، درون شـهري یـا بـ        . مستقل دیگري را نیز می توان به مدل افزود
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شهري بودن منطقه تصادف، تعداد مسافران در هنگام حادثـه و تعـداد سـالهایی کـه از زمـان اخـذ گواهینامـه راننـدگی         
  .گذشته است، اشاره نمود
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