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  تقلب و تخلف درصنعت بیمه ایران  بر مؤثر عوامل شناسایی
  فازي  دلفی  روش به

  1دکتر جواد فرشباف ماهریان
  2پور نوشین اللیان

  چکیده
اي است و آسایش عمومی مردم نیز به  هاي هر جامعه ترین نیاز داشتن اقتصاد پویا، سالم و کارآمد یکی از اساسی

هاي سالیانه براي اقتصاد و هدایت  ها و طرح ها برنامه همین دلیل است که تمامی دولتبه . نوعی با آن در ارتباط است
بنابراین هدف هر دولتی تنظیم اقتصاد و داشتن اقتصادي سالم، پویا و . کنند آن در مسیر صحیح و مطلوب تنظیم می

خواهی یا انتظار بیش از  نفعان تضمین شود و یک گروه فداي زیاده کارآمد و منصفانه است که نفع تمامی ذي
  .هاي دیگر نشود گروه اندازه

هاي متعدد به منظور تنظیم بازار تصویب و به اجرا گذاشته  منظور در کشورها مقررات مختلفی در حوزه بدین
هاي مختلف اقتصادي در اکثر  بنابراین اگرچه حقوق حاکم بر حوزه. اند که صنعت بیمه نیز از آن مستثنی نیست شده

ها خودداري  از سوي کنشگران اقتصادي رعایت شده  ولی در برخی از موارد برخی از اشخاص از رعایت آنمواقع 
ها  تدبیري از رعایت آن احتیاطی و بی کنند و یا اینکه از روي بی کرده و از روي علم و عمد مقررات را نقض می

  . کنند خودداري می
 بر مؤثر خبرگان، عوامل با مصاحبه و اي کتابخانه مطالعات از هاستفاد در این پژوهش با باتوجه به اهمیت موضوع

 و نامه ازپرسش شده آوري جمع هاي ه داد از استفاده با تقلب و تخلف در صنعت بیمه کشور شناسایی شده است و
عدم استقالل بیمه مرکزي در  حاصله، نتایج براساس .بندي شده است یت اولو عوامل مؤثر فازي کارگیري تاپسیس به

عدم بیان و  اي عدم وجود بانک اطالعاتی مشخص و به روز، از متقلبان و کالهبرداران بیمهبرخورد با متخلفان، 
 عنوان دیگر به عامل چندین و درگیر در آن، به طور عمدي یا غیرعمدي و نهادهاي افراد توسط هاي حادثه واقعیت
و اقدامات مناسب در برابر آنها بیان شده  پیشگیري براي راهکارهایی و نهادهاپیش و شده شناسایی اصلی عوامل

  . است
   فازي منطق فازي، دلفی روش اي، تخلف در صنعت بیمه، تقلب بیمه :کلیدي واژگان
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  مقدمه
براي تبیین مفهوم تخلف  است شده تعریف آن با زیادي مرتبط عناصر و گسترده معانی که است يا واژه تخلف

هاي حقوقی آمده  ز نوشتهدر برخی ا .در اولویت است "تخلف"اي شناخت مفهوم  اقتصادي و پس از آن تخلف بیمه
کند لکن مخاطرات آنچنان  اي از مقررات اجتماعی را نقض می نظور از تخلف، اعمالی است که پارهم"است که 

معموال متخلفان به جریمه نقدي، لغو پروانه یا مجوز و  .محکوم کردنیست که متخلف را بتوان به مجازات سنگین 
دهند  لکن ارتکاب جرایم، نظم عمومی و امنیت اجتماعی را به مراتب بیشتري تحت تاثیر قرار می .شوند محکوم می...

ر تسهیل قانونگذار به منظو. شوند و از این رو مرتکبان جرائم به مجازات حبس، شالق و حتی اعدام محکوم می
روابط و زیست اجتماعی و همچنین کم اهمیت بودن تخلفات و تقلبات، رسیدگی آنها را در وهله نخست بر عهده 

هاي مرتبط با نوع مجازات، قضاوت را برعهده می  و درمرحله دوم سازمان افرادي غیر از قضات قرارداده است
  )1373گروه تحقیق، ( .دنگیر

این امر نه تنها در نفس . مفهوم تخلف یا تقلب غیر از معناي جرم یا بزه کیفري است توان گفت که به این ترتیب، می
بر  .کند ماهیت رفتارهاي الزم براي تحقق هر یک از این دو عنوان، بلکه در میزان مجازات آنها نیز نمود پیدا می

رفتاري است : توان مفهوم تخلف اقتصادي را چنین تعریف کرد اساس تعریفی که از مفهوم تخلف ارائه شد، می
که به دلیل اخالل جزئی در نظم ) هاي تولید، تجارت، رقابت و مصرف در حوزه(ناقض هنجارهاي عادي اقتصادي 

توان به تبیین  حال می. یفري تعیین شده استاقتصادي جامعه، در قوانین و مقررات براي آن ضمانت اجراي غیر ک
هاي اقتصاد جوامع تبدیل شده است  ترین بخش امروزه بیمه به یکی از مهم .اي پرداخت مفهوم تخلفات و تقلبات بیمه

و  پردازند هاي بیمه به عنوان یکی از واحدهاي تجاري و اقتصادي به ارائه خدمات بیمه اي به مشتریان می و شرکت
دلیل همین اهمیت، ضرورت و رشد چشمگیر آن در اقتصاد جوامع است که از آن به صنعت بیمه یاد درست به 

از  صنعت بیمه امنیت و ارامش اقتصادي را براي کنشگران اقتصادي و عمومی مردم فراهم ساخته و آن ها را. شود می
به این دلیل امروزه بیمه با استقبال . سازد میبار و ناگوار آینده تا حدود زیادي فارغ  هاي ناشی از حوادث زیان نگرانی

هاي  هاي ضروري فعالیت چشمگیري روبه رو شده و همواره در حال توسعه و گسترش است و به یکی از بخش
     .اقتصادي و تجاري تبدیل شده است

اي از  یژههاي و با توجه به این اهمیت و ضرورت، الزم است که توجه الزم به این صنعت صورت گیرد و حمایت
گرفته و با  زیرا، اگرچه بیشتر کنشگران حوزه بیمه، رفتارهاي قانونمند در پیش. کنشگران این عرصه به عمل آید

شود که برخی از  پردازند، ولی در برخی موارد، مشاهده می اي به رقابت و ایفاي نقش می رعایت اخالق حرفه
ها  هاي مختلف آن اي و قوانین و مقررات دیده و به شیوه اشخاص، نفع خود را در نقض و عدم رعایت اخالق حرفه
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اي  هاي ناظر براي پیشگیري از وقوع تخلفات و تقلبات بیمه جاست که باید دولت و نهاد در این. کنند را نقض می
  .فراهم آورندوارد شده و عرصه را براي حضور فعالیت سالم و رقابت سالم کنشگران بیمه 

  اي تخلفات بیمه
 دست به جهت ارادي است فعلی عمومی، طور به اما .دارد وسیعی قانونی مفاهیم همانگونه که بیان شد، تقلب

 عدم و ها رویه مقررات، قوانین، نقض به که است سوءرفتاري نیز تخلف،. غیرقانونی و غیرمنصفانه آوردن مزایاي

اعتماد  رفتن تحلیل به منجر که عملیاتی کلیۀ تخلف، و تقلب تعریف به توجه با. شود اطالق می انتظارات به توجه
مفاهیم تقلب و تخلف  جمله از شود )خاص طور به( بنگاه اعتبار بر شدن وارد خدشه و )عام طور به( شهروندي

 .است

هـاي زیـادي را    هاي بیمه خسارت هاي ایجاد شده براي شرکت ها، هزینه هاي فراوان در شناسایی تقلب باوجود پیشرفت
تقلب در صنعت بیمه ممکن است در مراحل مختلـف و توسـط اشـخاص مختلفـی رخ دهـد؛      . کند ها تحمیل می آنبه 

 ,Terisa)ها و کارگزران دیده، یا بیمه گران اعم ازنمایندگی اشخاص ثالث زیان گذاران فعلی، گذاران جدید، بیمه بیمه

تقلب باید آشکار و عمدي باشـد، علیـه   : اند ردهچهار اصل را براي تعریف تقلب بیان ک 1دریگ و همکارانش. (2010
    .رسانی نادرست اتفاق افتاده باشد قانون باشد، در آن منفعت مالی وجود داشته باشد و اطالع

هـاي جعلـی، اعـالم     اعـالم عمـدي خسـارت   ": انـد  اي را اینگونه تعریـف کـرده   ، کالهبرداري بیمه2گیل و همکارانش
گـذار قانونـا    یا هر روش دیگر بـراي بدسـت آوردن مبلغـی بـیش از آنچـه کـه بیمـه        خسارت بیش از مقدار واقعی آن،

  ."مستحق دریافت آن باشد
هاي جهان، جرم کیفري تلقی شده و درصورت اثبـات، مـرتکبین    اي در قوانین بسیاري از کشور هاي بیمه کالهبرداري

  . شوند و حتی حبس میمالی  بر بازگرداندن وجوه ناشی از کالهبرداري، محکوم به جریمه آن عالوه
اي  درصنعت بیمه ایران در قوانین و مقررات مربوط به بیمه رفتارهاي مختلفی به عنوان تخلفات و جرایم بیمه

برخی از این رفتارها را بیان نموده که چند مورد از  "1316قانون بیمه مصوب "مثال براي . انگاري شده است تخلف
  .شود آنها اشاره می

کند در ازاء  بیمه عقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد می"، 1316قانون بیمه مصوب  1ماده به  موجب 
پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه 

بیمه و آنچه  پردازد حق گر می گذار به بیمه گذار وجهی را که بیمه گر طرف تعهد را بیمه متعهد را بیمه .معینی بپردازد
بیمه و به موجب قوانین و  نام حق در مقابل دریافت عوضی به گر بنابراین بیمه ."دشود موضوع بیمه نامن را که بیمه می

  .گیرد عهده می هاي خاص، جبران تعدادي از حوادث موجب خسارت را به تعرفه
                                                                                                                                                                                                    
1 .Derrig et al, 2006 
2 . Gill et al, 1994 
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و با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده چنانچه بیمه گذار یا نماینده ا -11ماده 
  .باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست

هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداري کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار  -12ماده 
باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه نشده یا اظهارات کاذبه طوري 

دراین صورت نه فقط وجوهی که . باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیري در وقوع حادثه نداشته باشد
ن تاریخ عقب افتاده است بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آ

  .نیز از بیمه گذار مطالبه کند
 –اگر خودداري از اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع از روي عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود  -13ماده 

دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا 
کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند   حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء اضافه

درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطالع دهد اثر  –
ی شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به بیمه گذار شروع م

درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خالف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود  .دبه بیمه گذار مسترد دار
د خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باش

  .تقلیل خواهد یافت
هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد  -18ماده 

گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را  بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه
  .گذار مسترد دارد به بیمه بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید

  اردیبهشت قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" و یا در
البته ذکر این نکته ضروري . شوند آورده شده است که در ادامه بیان می "مقررات کیفري"مواردي به عنوان  "1395

صریح به هر یک از تخلفات اشاره نشده باشد، به این معنی نیست که اگر تخلف و است که اگر در قانونی به طور 
بلکه نقض هر تکلیفی، تخلف محسوب خواهد شد؛ بنابراین از این طریق . تقلبی صورت گیرد مجازاتی وجود ندارد

  .توان به فهرست انواع تخلفات دست یافت می
بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غیر ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوي  59ماده

این قانون عالوه بر تخلف ) 48(و ) 46(و ) 45(از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجراي تکالیف مقرر در مواد 
 .اداري یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است
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ملیات بیمه گري یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به ع 60ماده 
کالهبرداري است و مرتکب عالوه بر مجازات کالهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده 

  .روز جبران می باشد   یا صندوق به نرخ
تعویض خودرو یا ایجاد خسارت ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف،  61ماده 

دو برابر وجوه  عمدي، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیري درجه شش و جزاي نقدي معادل
شروع به جرم مندرج در این ماده عالوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون . شود دریافتی محکوم می

  .نج می باشدمجازات اسالمی، مستوجب جزاي نقدي درجه پ
ـ هرگاه شخصی برخالف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات  62ماده 

حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می 
  .شود

) 15(گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده  مول تعهدات بیمهـ در صورتی که مسؤولیت مسبب حادثه مش 63ماده 
  .این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محکومیت هاي مالی در خصوص وي قابل اجراء نیست

  
تواند  می شود که بیمه مرکزي ، مشاهده می 57طبق ماده هاي بیمه درصورت عدم اجراء مفاد قانون از سوي شرکت

  :ها عبارتند از این مجازات. درنظر بگیرد) هاي بیمه شرکت(نوع مجازات را براي متخلفان  ششحسب مورد 
  توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه - 1
اي مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، براي  سلب صالحیت حرفه  - 2

 حداکثر پنج سال با تأیید شوراي عالی بیمه

به طور  اي مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، حرفه سلب صالحیت - - 3
 دائم با تأیید شوراي عالی بیمه

محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدي حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع  - 4
 این قانون در زمان پرداخت) 8(ماده

 کت بیمه در یک یا چند رشته بیمه براي حداکثر یک سال با تأیید شوراي عالی بیمهتعلیق فعالیت شر  - 5

  لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شوراي عالی بیمه  - 6
گران ایران را  بیمه مرکزي نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه 6الی  4هاي شماره  براساس تبصره یک در مجازات

چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزي، کتباً و  کند قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می
  .کند نظر خود را اعالم نکند بیمه مرکزي رأساً اقدام می
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در صورت سلب صالحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعالم بیمه مرکزي، بیمه ، 2تبصرهبراساس 
تأیید شوراي عالی بیمه می تواند براي اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت  مرکزي با

موظفند ) مجمع(صاحبان سهام شرکت بیمه. بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضاي جدید هیأت مدیره منصوب کند
از تأیید توسط بیمه مرکزي حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضاي هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس 

سرپرست جدید . جایگزین اعضاي قبلی سلب صالحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند
منصوب تا زمان جایگزینی اعضاي هیأت مدیره جدید داراي اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه 

- یاي سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه میحقوق و مزا. اقدامات او برعهده بیمه مرکزي است

  .باشد توسط بیمه مرکزي پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود
این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داري کل واریز و با  4شماره جریمه موضوع  ، 3تبصرهبراساس 

عدم پرداخت جریمه از سوي شرکت . سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود پیش بینی در بودجه هاي
  .بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است

این ماده به موجب آیین نامه اي  4شماره  نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع  ، 4تبصره براساس
انون به پیشنهاد بیمه مرکزي پس از تأیید شوراي عالی بیمه به است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این ق

  .تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می رسد
رسیدگی به اعتراض شرکتهاي بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزي یا شوراي عالی بیمه مبنی بر  ،5تبصره براساس

کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستري با برعهده ) 1شماره به جز (اعمال مجازات هاي مندرج در این ماده 
) سندیکاي(، نماینده بیمه مرکزي و یک نفر نماینده اتحادیه )به عنوان رئیس کمیسیون(انتخاب رئیس قوه قضائیه 

تصمیم گیري کمیسیون مذکور با اکثریت آراي اعضاء، الزم االجراء و ظرف مدت بیست روز . بیمه گران می باشد
دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزي . حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذیصالح است از تاریخ ابالغ
  .مستقر می باشد

اي کارکنان کلیدي و عملیاتی  نامه نحوه احراز صالحیت حرفه آیین"، 90آیین نامه شماره  9ماده براساس 
اي کارکنان کلیدي  با تایید هیئت عامل، تاییدیه صالحیت حرفه يتواند در مواردبیمه مرکزي می "مؤسسات بیمه

  .مؤسسه بیمه را لغو نماید
  

گري و به منظور تقویت  قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه 17ماده  5و بند  1بیمه با استناد به ماده عالی  شوراي
الزام بیمه گران به   ،و شیوه عرضه آن اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه اي

الزام بیمه گران به تسهیل  و ارایه اطالعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه گذاران
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گذاران،  نامه حمایت از حقوق بیمه آیین"،فرایند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمه اي 
بیمه مرکزي بر ، )71شماره  ( آیین نامه این  30براساس ماده. تصویب کردرا  "حقوق آنهاشدگان و صاحبان  بیمه

نماید و در صورت قصور یا تخلف در اجراي آن حسب مورد و  نظارت میمذکور حسن اجراي مفاد آیین نامه 
سایت بیمه مرکزي، ( اند بیان شده30که در ماده  آورد میرابه عمل ی با قصور یا تخلف مربوطه اقدامات متناسب

1395.(  
، در هـر  و بـه ذکـر کلیـات اکتفـا شـده اسـت       بیـان نشـد   71و  90نامـه   به دلیل طوالنی شدن مبحث جزئیات مواد آیین

 شناخت رو این از .داشت صنعت بیمه خواهد بر نامطلوبی تأثیر قصدي هر با و آن نوع هر از تقلب صورت متأسفانه

   .شود می محسوب ضروري امري آن از پیشگیري و
  تحقیق پیشینه

 بـر  ی در صنایع مختلف انجام شده کـه تمرکـز اصـلی آنهـا    مال گزارشگري در تقلب کشف زمینه در تحقیقات بیشتر

 برخـی  بـوده اسـت و   مـالی  گزارشـگري  در تقلـب  احتمـالی  هـاي  کننـده  پیشـبینی  عنـوان  بـه  مالی نسبتهاي سودمندي
  . اند کرده ارائه در این خصوص تقلب کشف براي را مختلفی الگوهاي پژوهشگران

هـایی بـراي شناسـایی     در مقاالت خود تکنیک 3و براکت و همکارانش 2، ویزبرگ و دریگ1دریگ و استاسزیوسکی
موسسـه تحقیقـاتی فرانـک بـه سـفارش       2002در سـال  . هـا ارائـه دادنـد    بندي کالهبرداريهاي تقلبی و دسته  خسارت

 "سنجش دیدگاه  هاي مردم در خصوص ادعاهاي تقلبی در صـنعت بیمـه   "هدف انجمن بیمه گران بریتانیا تحقیقی با 
دهد که بخشی از تقلب و سوء استفاده در بیمه ناشی از ناآگـاهی و عـدم شـناخت     نتایج این تحقیق نشان می.  انجام داد

  ). 1385راه چمنی، (شود  مردم درباره چیزي است که رفتار صحیح نامیده می
توسـط   1391در سـال   "هاي بیمه از دیـدگاه مشـتریان   نقش اخالق در کاهش تقلب شرکت " پژوهش در صنعت بیمه
نتایج این تحقیق نشـان داده اسـت کـه رعایـت اصـول اخالقـی از       . فر و اصل دباغ صورت گرفته است صحت، احسان

  .اي تاثیر دارد گزاران، بیمه گران ونهادهاي مرتبط با خسارت در کاهش تقلب بیمه سوي بیمه
توسـط   1390درسـال   "کـاوي  هاي داده شناسایی تقلب در بیمه اتومبیل با استفاده از روش "حقیق دیگري در رابطه با ت

انجام شده است که مشخص شده روش بیز ساده در شناسایی صحیح جعلـی یـا غیـر جعلـی بـودن      فیروزي و همکاران 
  .صمیم و رگرسیون لجستیک داردهاي خسارت بهترین کارایی را در مقایسه با دوروش درخت ت پرونده

 شـرکت (بیمـه   صـنعت  در تخلف و تقلب کشف و پیشگیري مدیریت"با عنوان ) 1393( صالحی نژاد و آرمان مهر 

تخلـف و   مبـارزه بـراي   سیسـتماتیک  رویکـرد  یـک  سازي پیاده طراحی و زمینه در اي را مدیریتی تجربه ")ملت بیمه

                                                                                                                                                                                                    
1 .Derrig & Ostazewski, 1995 
2 .Weisberg & Derrig , 1993 
3 . Brockett et al, 1998 
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نشـان داد   ،نـد کـه نتـایج حاصـل از تحقیـق     گرد ارائهرا  بود شده اجرا ملت بیمه شرکت در که بیمه صنعت تقلب در
  .تجربه مدیریتی ارائه شده موفقیت آمیز بوده است

همانگونه که در فوق اشاره شد، تحقیقات بسیاري در زمینه کشف تخلف و تقلب انجام شـده اسـت کـه تمرکزاصـلی     
هـاي مختلـف بـه     تلـف بـراي کشـف تخلـف در رشـته     آنها بر تشخیص خسارت هاي تقلبی، استفاده از مـدل هـاي مخ  

و عالرغـم جسـتجوي نویسـندگان    . خصوص رشته بیمه اتومبیل، مباحث مرتبط با اخالق در صـنعت بیمـه بـوده اسـت    
 تقلب و تخلف درصنعت بیمه کشور بـه خصـوص بـا اسـتفاده از     بر موثر عوامل مقاله حاضر منبع مکتوبی از شناسایی

این پژوهش قصد دارد عوامـل کالنـی کـه در کشـور مـا در ایـن مبحـث         بنابراین. نیاوردندفازي به دست  دلفی روش
  .بندي کند و راهکار مناسب ارائه دهد تاثیر گذارند را شناسایی و سپس آنها را اولویت

  تحقیق سوال اصلی
شـکل   "تقلب و تخلف درصـنعت بیمـه کشـور چیسـت؟     ساز زمینه اصلی معیارهاي "این تحقیق براساس سؤال اصلی 

 اصـلی تعیـین و سـپس بـا روش      معیارهـاي  فـازي  دلفـی روش  با اسـتفاده از براي پاسخ به سوال مذکور . گرفته است

 اند؛ کـه  شده تعیین هم به نسبت معیارها این نسبی اهمیت اند و درنهایت بندي شده فازي معیارهاي اصلی رتبه تاپسیس
 .شود روش دلفی فازي پرداخته میوضیح منطق فازي و در ادامه به ت

  منطق فازي
در صـحنه  ) م 1965( پروفسـور لطفـی زاده  بـه وسـیله    هـاي فـازي   مجموعـه نظریـه  منطق فازي اولین بار در پـی تنظـیم   

منطـق  : گونـه تعریـف کـرد    توان به طـور سـاده ایـن    میافزاري را  کاربرد این بخش در علوم نرم. محاسبات نو ظاهر شد
گشـاید، زیـرا    مـی کالسیک فراتر رفتـه و درگـاهی جدیـدي را    افزارهاي  نرم "صفر و یک"هاي  فازي از منطق ارزش

. هاي خود به کـار بـرده و بـه چـالش میکشـد      را نیز در منطق و استدالل یکو  صفرفضاي شناور و نامحدود بین اعداد 
یـا حتـی    "رویـم اگـر   می"یا  "شاید برویم"هاي جدید  ، ارزش"نرویم"یا  "برویم"منطق فازي از فضاي بین دو ارزش 

  .گیرد کرده و به کار می را استخراج "احتمال دارد برویم"
هـاي فـازي،    مجموعـه . کنـد  زي تکیـه مـی  هاي فـا  است و بر نظریه مجموعه هاي چندارزشی منطقمنطق فازي از جمله 

منطق فازي بـیش از بیسـت سـال پـس      .آیند هاي قطعی به صورتی طبیعی حاصل می خود از تعمیم و گسترش مجموعه
 80در اواسـط دهـه   . ها به بیرون راه نیافت زیـرا کمتـر کسـی معنـاي آنـرا درك کـرده بـود        از درگاه دانشگاه 1965از 

  . ژاپنی معنا و ارزش صنعتی این علم را دریافته و منطق فازي را به کار گرفتندمیالدي قرن گذشته صنعتگران 
 شرایط تحت را هستند مبهم و نامفهوم که اوصافی و ها سیستم متغیرها، از بسیاري تا دارد را توانایی این فازي منطق 

 جـاي  به و ندارند یدودوی حالت دیگر ها قضاوت شرایط این در .کند تبدیل ریاضی استنتاج حالت به اطمینان عدم

  . (zadeh, 1965)کنند  اختیار را یک و صفر بین اعداد از هاي گسترد طیف قادرند یک و صفر مطلق عدد دو
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 تـأثیر  بـراي  نمونه عنوان به .کرد تعیین عضویت درجه و توصیفات براي کالمی متغیرهاي باید ابتدا منظور این براي

 درجـه  یـک  سـپس  واسـتفاده   " زیـاد  نسـبتاً " کالمـی  متغیـر  از بر تخلف در صنعت بیمـه کشـور   x مانند یک پارامتر

 ایـن  یعنـی  باشـد  تـر  نزدیـک  یک به مقدار این هرچه .شود می تعیین یک الی صفر بازه در متغیر این براي عضویت

 این در اصالً متغیر که معناست این به نماید اختیار صفر مقدار اگر و گیرد می قرار شده تعریف بازه در کامالً پارامتر

 .گیرد نمی قرار مجموعه

 فازي هاي مجموعه فازي، اعداد . کرد تبدیل فازي اعداد به را مطلق اعداد باید ابتدا فازي روش اعمال منظور به

 .شود می تعریف عددي هاي داده همراه به پدیده یک مورد در قطعیت عدم با مواجه در که هستند

 ,M=(a1, a2 صـورت  بـه  مثلثـی  فـازي  عدد .تاس 1مثلثی فازي عدد نوع از تحقیق این در استفاده مورد فازي عدد

a3)  که در آن. می شودتعریفa2  مقدار، ترین محتمل از است عبارتa1   مـورد  عـدد  براي ممکن مقدار کمترین 

 .است ممکن مقدار بیشترین بیانگر   a3نظر و

 عـدد  یـک  هرکـدام  بـه  و اسـت  شده تعریف لیکرت طیف اساس بر کالمی متغیر پنج، 1طبق جدول  تحقیق این در

  .است یافته تخصیص مثلثی فازي
  

  1جدول
  عدد فازي مثلثی  متغیر کالمی

  )0.3،0.1،0(  خیلی کم
  )0.1،0.3،0.5(  کم

  )0.3،0.5،0.7(  متوسط
  )0.5،0.7،0.9(  زیاد

  )0.7،0.9،1(  خیلی زیاد
  

   

                                                                                                                                                                                                    
1 .Triangular Fuzzy Number (T.F.N) 
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 فازي دلفی روش با اصلی معیارهاي تعیین
 در .شده است استفاده بحث خبرگان نظرات نقطه از و فازي دلفی روش از مقاله این در اصلی معیارهاي تعیین براي

 تا شود می باعث امر همین که هستند قطعی کامالً رفته کار به اعداد و است مطلق نوع از کارشناسان نظر روش این

 نظـر  اینکـه  احتمـال  بـراین  عـالوه ). 1389 فرجی، و آذر( نباشد اتکا قابل خیلی مدت طوالنی بازه براي آنها نظرات

 همگرایـی  بـه  توان می نیز سنتی دلفی روش معایب دیگر از . دارد وجود نیز شود حذف نظرات میان از کارشناسی

 بـراي  مفهـومی  1گـیگچ  و پینـو  پـی  ،ريوم بنابراین . کرد اشاره نیز آن اجراي باالي هزینه و خبرگان نظرات اندك

 مـی  یکپارچـه  یکدیگر با را فازي تئوري و سنتی دلفی روش که کردند پیشنهاد دلفی روش ابهامات کردن برطرف

 بـراي  را مثلثـی  فـازي  عدد 3یانگ و سو اچ هو .کرد دلفی روش وارد را فازي تئوري 2همکاران و  ایشیکاوا . سازد

 فازي اعداد از مطلق اعداد جاي به روش دراین. بردند کار به فازي دلفی روش ایجاد و خبرگان نظرات دربرگرفتن

 بـرده  کار به مثلثی فازي اعداد کمینه و بیشینه دو عنوان به کارشناسان نظرات پایین حد و باال حد و شودمی  استفاده

 دسـتیابی  بـراي  مثلثی فازي عدد عضویت تابع عبارتی به و میانی حد عنوان به نیز نظرات هندسی میانگین و شود می

 در فـازي  دلفـی  روش اصـلی  مزیـت  . شـوند  می گرفته نظر در باال بسیار مقادیر اثر از پرهیز و آماري اریبی نا اثر به

 بـه  دسـتیابی  براي و گرفت خواهند قرار توجه مورد نظرات از یک هر که است این در گروهی تصمیم آوري جمع

  شد خواهند یکپارچه گروهی تصمیمات توافق
).(Kuo and Cheng, 2008 

 نظـرات  بایسـت  مـی  ابتـدا  ،تقلب و تخلف درصـنعت بیمـه کشـور چیسـت     ساز زمینه اصلی معیارهاي تعیین منظور به
 متغیرهـاي  بـا  کـه  آنهـا  نظـرات  بـه  سـپس  .شـود  آوري جمع نامه پرسش از استفاده با زمینه این در خبره کارشناسان

 کـه  را Mijفـازي   عـدد  منظور این به .یابد تخصیص 1 جدول مطابق شده تعریف فازي عدد گردد، می بیان کالمی

 صـورت  بـه  Mij فـازي  عـدد  اگـر  .شـود  مـی  گرفتـه  نظـر  در اسـت  ام j شـاخص  مورد در ام i کارشناس نظر بیانگر

Mij=(aij, bij, cij) داشت خواهیم آنگاه گردد، تعریف: 

)1( 

  
 

                                                                                                                                                                                                    
1 . Murry, Pipino & Gigch , 1985 
2 . Ishikawa et all, 1993 
3 .Hsu & Yang , 2000 
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 و  ocjمعیار  از کلیدي هاي شاخص انتخاب براي.  هستند شاخص j=1,2, ,m  و کارشناس  i=1,2, ,nآن  در که
 (Wu and Fang, 2011).استفاده می گردد  7/0آستانه  حد

  :داریم رابطه طبق که طوري به

)2(  

  
  شود می انتخاب شاخص باشد، 7/0بزرگتر یا مساوي   ocj اگر
  شود می حذف شاخص باشد، 7/0کوچکتر از   ocj اگر

  
 فازي تاپسیس روش با اصلی معیارهاي بندي رتبه
  .شـد  مطـرح  1یـون  و  هوانگ توسط که است شاخصهچند  گیري تصمیم هاي روش بهترین از یکی تاپسیس روش

. شـد  وارد مسـائل  نـوع  ایـن  بـه  فازي رویکرد است عدم قطعیت با همراه مواقع بیشتر در ها گیري تصمیم که ازآنجا
 درواقـع  .اسـت  شاخص هر وزن برحسب شاخص تعدادي برابر در گزینه مقایسه چندین روش این استفاده از هدف

 ما مطلوب

 از شناسایی بعد تقلب و تخلف درصنعت بیمه کشور را بر مؤثر پارامترهاي که باشد می مسئله این پژوهش این در

 فازي تاپسیس روش اجراي الگوریتم .شود می استفاده فازي تاپسیس روش از منظور این براي که کنیم بندي رتبه

 .گردد می بیان ذیل ايه  قدم در

 زیر صورت گیري به تصمیم ماتریس یک ها شاخص و ها گزینه تعداد اساس بر بایست می ابتدا ؛اول قدم

 مانند مثلثی فازي عدد یک با کالمی متناظر متغیرهاي با j شاخص اساس بر i گزینه هر ماتریس این در. داد تشکیل

 mij مؤلفه گیري تصمیم ماتریس در لذا .شود می تعیین مخاطب j و شاخص i تعداد اینجا در. شود تعریف 1 جدول

 مثلثی فازي عدد یک ماتریس هاي درایه از هرکدام. دهد می ام j معیار به i شخص که است امتیازي دهنده نشان

 .است mij=(aij, bij, cij)مانند

)3( 
i=1,2, …, m 
j=1,2,…, n 

 
                                                                                                                                                                                                    
1 . Hwang & Yoon , 1981 
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 این هاي درایه .شود می تعیین) 4(س ماتری مانند شاخص هر وزن اساس بر ماتریس یک مرحله این در دوم؛ قدم

 .گردد می تعریفwj=(wj1, wj2, wj 3(مثلثی فازي عدد صورت به که است شاخص هر فازي وزن ماتریس،

)4(  

  
 بایست می لذا دارند، منفی جنبه بعضی و مثبت جنبه ها شاخص برخی که ازآنجا سوم؛ قدم

 .باشد پذیر امکان آنها روي ریاضی جبري عملیات تا کرد مقیاس بی را آنها مرحله این در

 درایه یک نیز mij فازي درایه شده مقیاس بی. گیرد می صورت1 خطی مقیاس تغییر از استفاده با سازي مقیاس بی

  :است) 6(و ) 5(  روابط با برابر ترتیب به منفی و مثبت جنبه با هاي شاخص براي است که sij مانند مثلثی فازي
  )6(و  )5(

  
 :با است برابر فازي شده مقیاس بی ماتریس

)7(  

  
 فازي مقیاس بی ماتریس در آمد دست هب دوم قدم در که را ها شاخص وزنی ماتریس مرحله این در چهارم؛ قدم

 .شود تشکیل وزنی فازي قیاس بی ماتریس تا کنیم می ضرب قبل مرحله

)8(  

  
 فاصله کمترین و ایدئال ضد حل با را فاصله بیشترین که است اي گزینه گزینه، بهترین مرحله این در پنجم؛ قدم

  .شود تعیین می) 10(و ) 9( روابط طبق منفی و مثبت ایدئال حل .باشد داشته ایدئال حل با را

                                                                                                                                                                                                    
1 . Linear Scale Transformation 
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  )10(و  )9(

  
 فاصله بایست می ابتدا لذا .آید می دست به ایدئال ضد و ایدئال حل از گزینه هر فاصله مرحله این در ششم؛ قدم

 .شود ریفتع) 11(  رابطه طبق فازي عدد دو

)11                                                           (  
  .آید می دست به ترتیب به) 13(  و) 12(  روابط طبق منفی و مثبت ایدئال از گزینه هر فاصله حال

  )13(و  )12(

  
 :است )14( رابطه طبق شباهت شاخص محاسبه هفتم؛ قدم

)14(                                                                                                             

 .گیرد می قرار باالتري رتبه در باشد، داشته بیشتري شباهت شاخص که اي گزینه هر مرحله این در هشتم؛ قدم

  
  و جامعه آماري  تحقیق  روش

 برمبناي که است پیمایشی نوع از توصیفی اطالعات گردآوري شیوه نظر از و کاربردي هدف نظر از حاضر پژوهش

 بـراي  کـه  باشـد  مـی  مصـاحبه  یـا  نامـه  پرسـش  هـاي  داده اطالعـات،  گـردآوري  اصلی ابزار و گرفته انجام نظرسنجی

 حجـازي،  و بازرگـان  سرمد،(است شده استفاده خبرگان دیدگاه از نسبی اهمیت نامه پرسش از اطالعات گردآوري
   .دمیباش 1395 سال تحقیق این زمانی دوره). 1382

  
 اسـت  ایـران  در ... وهاي بیمه  صنعت بیمه ازجمله اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد و فنی شرکت خبرگان تحقیق این

 هبـ  .اسـت  شـده  آوري جمع امهن پرسش و مصاحبه اي، کتابخانه مطالعات و ها بررسی واسطه به موردنیاز، اطالعات و
 مـورد  در خبرگـان  از نفـر  15 بـا  اي جداگانـه  هـاي  مصاحبه مرتبط، مقاالت و کتب مطالعه از پس که صورت این

 گـردآوري  لیسـتی  در و شـده  استخراج اصلی معیارهاي ا،ه مصاحبه همه اتمام از پس .شد انجام تحقیق این موضوع

 یـک  هـر  اهمیت سطح سپس .شد تکمیل شده انجام پیشین تحقیقات از گیري بهره با معیارها از لیستی سپس .دشدن
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 فـازي،  دلفـی  روش از اسـتفاده  بـا  نهایـت  در و تعیین کالمی متغیرهاي قالب در خبرگان از نفر10 توسط معیارها از

 550 به تصادفی صورت به و طراحی اي نامه پرسش لیست، این به استناد با انتها در .شدند شناسایی کلیدي معیارهاي

 اهمیـت  بررسی و شناختی جمعیت بخش دو در نامه پرسش این سؤاالت به تا شد ارسال الکترونیکی صورت به نفر

 .اسـت  شـده  اسـتفاده  سـاده  تصادفی گیري نمونه روش از نمونه انتخاب براي پژوهش این در .گویند پاسخ  معیارها
 توجه با که بود خواهد نفر 423 با برابر حداقل نمونه حجم لذا است نامحدود جامعه بررسی، مورد جامعه که ازآنجا

 نامـه  پرسـش  550میان از که است ذکر به الزم .شد ارسال نفر 550 براي افراد از تعدادي پاسخگویی عدم احتمال به

 نـرخ  دیگـر  عبـارت  بـه  .بـود  استفاده قابل نامه پرسش 423 میان، این در که شد داده برگشت مورد 470 شده، توزیع

 جهـت  صنعت بیمـه  خبرگان میان در مذکور نامه پرسش نهایی، توزیع از پیش است گفتنی .است درصد 77 1پاسخ

 .گردید آماده نمونه اعضاي میان نهایی توزیع جهت سپس و رسیده اثبات به آن صحت و شد توزیع آزمون پیش

  
 پاسـخ  همچنـین  و اسـت  شـده  طراحی لیکرت طیف و اي گزینه پنج صورت به تحقیق این نامه پرسش اینکه به نظر

 از یکـی  کـه  گردیـد  اسـتفاده  آن پایـایی  یـا  اعتبـار  بررسی جهت کرونباخ آلفاي ندارد، وجود نامه پرسش در غلط

 بـه  کرونبـاخ  آلفاي ضریب، SPSS افزار نرم از ستفادها. است نامه پرسش پایایی سنجش براي ها روش ترین متداول
 یـا  ثبـات  اعتمادپذیري دقت مطلوب، پایایی از حاکی که. است 875/0 با برابر بررسی مورد نامه پرسش آمده دست

دهـد   نشان مـی  شناختی جمعیت متغیر چهار بررسی از حاصلج نتای  .است نامه پرسش این آزمون نتایج تکرارپذیري
% 17سـال،   45تـا   35بین % 47 ،سال  35دهندگان زیر  از  پاسخ% 28. اند زن بوده% 25از پاسخ دهندگان مرد و % 75که 
% 45تـر از لیسـانس،    دهنـدگان تحصـیالت پـایین    از پاسـخ % 5 .انـد  سال سـن داشـته   55بیش از % 8سال و  55تا  45بین 

  .اند دکتري داشته% 10فوق لیسانس و % 40لیسانس، 
 
 همچنـین  و موضـوع  ادبیـات  اسـاس  بر رصنعت بیمه کشورتقلب و تخلف د بر موثر) پارامترهاي(عوامل  2 جدول در

 شـناخته  معیار 20 میان از آماري، تحلیل و تجزیه از استفاده با که است شده آورده دیگر پارامتر چند تأثیر شناسایی

  .شوند می بندي اولویت و شناسایی اصلی معیارهاي شده،
  
 

   

                                                                                                                                                                                                    
1 .Response Rate 
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 تخلف درصنعت بیمه کشور و تقلب ساز زمینه و شده شناسایی پارامترهاي .2 جدول
معیار   پارامتر  ردیف

  سنجش
  3847/0  هاي مرتبط درحوزه بیمه عدم هماهنگی سازمان ناظر برصنعت بیمه با سازمان  1
  7452/0  وجود روابط ناسالم اداري در صنعت بیمه  2
  7104/0  شفاف سازي مقررات و کاهش بروکراسی اداري  3
  7463/0  هاي بیمه برخی نمایندگان توسط شرکت دادن اختیارات و امتیازات ویژه به  4
  7560/0  عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان در صنعت بیمه  5
  4298/0  ها تورم و افزایش هزینه  6
  7463/0  خالء هاي قانونی در صنعت بیمه کشور  7
  8362/0  عدم استقالل بیمه مرکزي در برخورد با متخلفان  8
  3818/0  و شفاف در سازمان ناظر صنعت بیمهنبود سیستم نظارتی کارآمد   9

  7100/0  هاي بیمه براي کشف تقلب و تخلف عدم وجود مکانیسمی مشخص در شرکت  10
  4502/0  سوء مدیریت در صنعت بیمه  11
  7409/0  در صنعت بیمه ایران هاي کنترلی مبتنی بر فناوري اطالعات ضعف سیستم  12
مشخص براي پیشگیري و کشف تقلبات و نامه  نبود دستورالعمل و آیین  13

  اي هاي بیمه کالهبرداري
3105/0  

درگیر در آن، به طور عمدي یا  و نهادهاي افراد توسط هاي حادثه عدم بیان واقعیت  14
  غیرعمدي

7158/0  

هاي  ربط به استعالمات شرکت هاي ذي عدم پاسخگویی یا پاسخگویی با تاخیر ارگان  15
  اي بیمه

7811/0  

  8264/0  اي وجود بانک اطالعاتی مشخص و به روز، از متقلبان و کالهبرداران بیمه عدم  16
  8164/0  برخورد با متخلفانایفاي نقش مناسب نهادهاي درگیر در  تاخیر در  17
  3803/0  هاي پذیرفته شده ضعف وجدان کاري در مسئولیت  18
  7183/0  بیمه هاي عدم اعتبارسنجی دقیق نمایندگان و مشتریان توسط شرکت  19
  7371/0  نارسابودن مکانیزم بازار در صنعت بیمه و انحراف آن   20
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 معیارهاي خبرگان نظر از 18 و13، 11، 9، 6، 1 شماره معیارهاي شود می مالحظه 2جدول شماره  در که طور همان

 بـه  توجـه  با مرحله این در .شوند می تلقی معیارهاي اصلی شده، شناسایی معیارهاي باقی بنابراین هستند، کم اهمیت

 قـرار  اولویـت  در بیشـتر  شباهت شاخص با معیارها که طوري به شوند بندي می رتبه معیارها شباهت، شاخص میزان

  .است شده آورده به ترتیب 3جدول  در نتایج حاصل .گیرند می
 

 هاي شناسایی شده بندي معیار رتبه 3 جدول شماره
di  معیار  رتبه

*
 dj

- ci  
  69320542/0  6940/0  3079/0  استقالل بیمه مرکزي در برخورد با متخلفانعدم   1
عدم وجود بانک اطالعاتی مشخص و به روز، از متقلبان و کالهبرداران   2

  اي بیمه
3352/0  7439/0  68956356/0  

درگیر در آن، به طور  و نهادهاي افراد توسط هاي حادثه عدم بیان واقعیت  3
  عمدي یا غیرعمدي

3140/0  6845/0  68929565/0  

  68274513/0  6944/0  3251/0  در صنعت بیمه ایران هاي کنترلی مبتنی بر فناوري اطالعات ضعف سیستم  4
  63450195/0  6865/0  3945/0  هاي بیمه عدم اعتبارسنجی دقیق نمایندگان و مشتریان توسط شرکت  5
  63367545/0  6623/0  3809/0  متخلفانبرخورد با ایفاي نقش مناسب نهادهاي درگیر در  تاخیر در  6
هاي بیمه براي کشف تقلب و  عدم وجود مکانیسمی مشخص در شرکت  7

  تخلف
4258/0  6935/0  61951201/0  

  61327875/0  6434/0  4088/0  شفاف سازي مقررات و کاهش بروکراسی اداري  8
ربط به استعالمات  هاي ذي عدم پاسخگویی یا پاسخگویی با تاخیر ارگان  9

  اي هاي بیمه شرکت
3961/0  6036/0  60325623/0  

  59865429/0  6186/0  4134/0  خالء هاي قانونی در صنعت بیمه کشور  10
  59562548/0  6139/0  4289/0  عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان در صنعت بیمه  11
  58653213/0  4860/0  3479/0  نارسابودن مکانیزم بازار در صنعت بیمه و انحراف آن  12
  55748962/0  5739/0  4695/0  هاي بیمه دادن اختیارات و امتیازات ویژه به برخی نمایندگان توسط شرکت  13
  49123562/0  4852/0  4977/0  وجود روابط ناسالم اداري در صنعت بیمه  14
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عـدم  عدم استقالل بیمه مرکزي در برخورد بـا متخلفـان،    آید، می بر 3 جدول در شده حاصل نتایج از که طور همان
 افـراد  توسط هاي حادثه عدم بیان واقعیتو  اي وجود بانک اطالعاتی مشخص و به روز، از متقلبان و کالهبرداران بیمه

تقلـب و تخلـف درصـنعت بیمـه      بـر مهمترین عوامل تاثیر گذار  درگیر در آن، به طور عمدي یا غیرعمدي و نهادهاي
ایران هستند و نارسابودن مکـانیزم بـازار در صـنعت بیمـه و انحـراف آن، دادن اختیـارات و امتیـازات ویـژه بـه برخـی           

  .هاي آخر قرار دارند هاي بیمه و وجود روابط ناسالم اداري در صنعت بیمه در اولویت نمایندگان توسط شرکت
  

    گیري و پیشنهادات نتیجه
ساز در تقلب و تخلف در  ترین فاکتور زمینه به عنوان اصلی برخورد با متخلفانعدم استقالل بیمه مرکزي در  -

عدم که درواقع به دلیل  رخ داد 1هاي بیمه یکی از شرکت براياتفاقی که . است صنعت بیمه شناسایی شده
با بود؛ صنعت بیمه ایران را  ...به تعهدات و خودداري از پرداخت زیان خسارت دیدگان و  شرکت بیمه پاسخگویی

شوراي عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز به دلیل تعلل شرکت بیمه، . کردمشکالتی مواجه 
 دیگريبیمه به شرکت اي  را در شخص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمه شرکتفعالیت 

رخ  صنعت بیمهدر  اولین بار واینکه این اتفاق برايگذاران  هاي بیمه خسارت طوالنی شدن روند پرداخت. منتقل شد
موضوع در و طرح حکم قضائی روبرو ساخت براي مثال اخذ  هایی دشواريرا با  پیاده سازي این تصمیم داده بود،

اي  هایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژه باتوجه به حاد بودن مساله وشکایت که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
اما هر یک از . شد اسناد و امالك این شرکت شناساییبراي رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیري قوه قضائیه 

تعهدات به آن اي که  شرکت بیمهکه برهمین اساس بود داراي مشکالت حقوقی شناسایی شده  ها و امالك دارایی
تا خسارات زیان دیدگان باقی مانده نمود  با همکاري قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیري  منتقل شده بود
یک سري فرآیندهاي  همانگونه که در فوق بیان شد براي پرداخت خسارت زیان دیدگان بایستی .پرداخت شود

با . به طول انجامید یک تا دو سالها  روند پرداخت خسارت شد که در برخی موارد میحقوقی، قضایی و اداري طی 
هاي  هماهنگی با ارگانمناسبی را داشتند،   اینکه قوه قضائیه و نهادهاي درگیر در حل و فصل موضوع همکاري

ناتوانی . والنی شدن روند پرونده کمک کردنیز خود به طاستقالل بیمه مرکزي در برخورد با متخلفان عدم مختلف و 
رسید اما رفته رفته آثار منفی آن چشمگیرتر  ساز به نظر نمی از پرداخت دین، شاید در اوایل پیدایش آنچنان مشکل
که در نهایت قوانین مختلفی در دنیا و همچنین ایران به این  شد و نیاز به وضع قانون ورشکستگی مدون احساس شد

نامه ومقررات بیمه  در آیین بیمه هاي انحالل شرکت ورشکستگى یابا اینکه شرایط و وضعیت . موضوع پرداختند
هاي بیمه  هاي درگیر با ورشکستگی واقعی شرکت نهادو زمان ورود مرکزي بیان شده است اما براي اینکه وظایف 
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پیشنهاد  ؛کاهش یابد) 10رتبه( و همچنین خالء هاي قانونی در صنعت بیمه کشور کامال شفاف و مشخص شود
بپردازد و وظایف و زمان انجام وظایف از قبل هاي بیمه  ورشکستگی شرکتنامه مشخصی به  آیین یاشود  قانون  می

براي سرعت در رسیدگی به تقلبات و همچنین براي سازمانها، نهادهاي درگیر حتی مجلس و دولت نیز مشخص شود 
. قرار گیرد کومتیح و تخلفات در صنعت بیمه، رسیدگی به جرایم این صنعت جزء وظایف سازمان تعزیرات

هاي  و پرونده هزینه تشکیل سازمانی مستقل براي رسیدگی به تخلفات و تقلبات در صنعت بیمه باالست ازآنجاییکه
 حکومتی با توسعه وظایف سازمان تعزیراتتوان  حقوق مردم در ارتباط است، می مرتبط با تخلف در صنعت بیمه با 

ضمن ایجاد قاطعیت در برخورد با  حکومتی و تسري دادن وظایف قوه قضائیه در این بخش به سازمان تعزیرات
در  )تناسب بین تخلف ارتکابی و مجازات تعیینی(و بکارگیري دادرسی منصفانه  )11رتبه( متخلفان در صنعت بیمه

  .وجود آورد ل بیشتري بهفرایند احصاء حقوق سهامداران، مالکان شرکت بیمه و مردم سرعت عم
 دومین عامل اي عدم وجود بانک اطالعاتی مشخص و به روز، از متقلبان و کالهبرداران بیمهایج تحقیق، تبراساس ن-

اي از خود به جا  ا سابقهساز تقلب در صنعت بیمه بوده است که افراد کالهبردار بدون اینکه شناسایی شوند ی زمینه
گذاران و  سازي بانک جامعی از اطالعات بیمه بنابراین تهیه و فعال .اند کالهبرداري بیمه کردهبگذارند اقدام به 

که به صورت  است و این اطالعات زمانی قابل دستیابی و استفاده است گران الزمه اعتبارسنجی در صنعت بیمه بیمه
وقف بسیاري از تخلفات در صنعت بیمه بیمه مرکزي قرارگیرد؛ در این صورت شاهد تتمام و کمال زیرنظر و کنترل 

  .خواهیم بود
 ، تاخیر در)3رتبه( درگیر در آن، به طور عمدي یا غیرعمدي و نهادهاي افراد توسط هاي حادثه عدم بیان واقعیت-

 عدم پاسخگویی یا پاسخگویی با تاخیرو ) 6رتبه(برخورد با متخلفان ایفاي نقش مناسب نهادهاي درگیر در 
تقلب و  بر موثر نیز طبق جدول نتایج به عنوان عوامل) 9رتبه( اي هاي بیمه ربط به استعالمات شرکت ذيهاي  ارگان

واضح است که گزارشات و مستندات تهیه شده توسط مامورین . تخلف درصنعت بیمه ایران مشخص شدند
همی در برآورد میزان کالنتري، پلیس راهور، آتشنشانی و سایر ارگانهاي مرتبط با صنعت بیمه نقش بسیار م

هاي واره دارد که عدم دقت در تهیه گزارشات به صورت عمدي یا سهوي باعث انحراف از واقعیت حادثه  خسارت
سازي در بیان حقایق بین آحاد مردم و  بنابراین عالوه بر اینکه فرهنگ. شود هاي غیرواقعی می و افزایش خسارت

شود در کنار  شبکه حاکمیتی دولت امري است ضروري، پیشنهاد می ها در هاي اطالعاتی نهاد سازي شبکه یکسان
هاي تخصصی  پردازند، شرکت ها در صنعت بیمه می ارزیابان خسارت که به صورت فردي به بررسی خسارت

هاي  ها مستقل از شرکت ارزیابی خسارت به خصوص در کالن شهرهایی مانند تهران تاسیس شوند که این شرکت
به این صورت صنعت . بندي شوند د و عملکرد آنها زیر نظر بیمه مرکزي باشد و توسط آن نیز رتبهبیمه فعالیت کنن
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ها استفاده نماید و لذا توانمندي  هاي متخصصان کشور در ارزیابی خسارت تواند از امکانات و ظرفیت بیمه می
 .ها نیز باال خواهد رفت رسیدگی به خسارت

ه تجارت و ارتباطات و به دنبال آن توسـعه ابزارهـاي نـرم افـزاري پیشـرفته، تمـامی       رشد سریع اینترنت به عنوان وسیل-
هـاي کنترلـی مبتنـی بـر فنـاوري       ضـعف سیسـتم  بنـابراین  . صنایع و بخصوص صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار داده است

در صنعت بیمـه شـناخته    ساز تقلب در صنعت بیمه ایران که طبق نتایج تحقیق به عنوان چهارمین فاکتور زمینه اطالعات
هـا   بنابراین با طراحی چنین نرم افزار و سیستمی، نظـارت شـرکت  . شده است بایستی مورد توجه صنعت بیمه قرار گیرد

هـاي بیمـه از جملـه     هـاي شـرکت   هاي نمایندگان خود و نظارت دقیق بیمه مرکزي بر کـارگزاران و فعالیـت   بر فعالیت
  .راهکارهاي موثر در این رابطه است

عدم وجود مکانیسمی مشخص در و ) 5رتبه (هاي بیمه  عدم اعتبارسنجی دقیق نمایندگان و مشتریان توسط شرکت-
وقتی که . عوامل زمینه ساز تخلف در صنعت بیمه بشمار می روند از )7رتبه( هاي بیمه براي کشف تقلب شرکت

بنابراین پیشنهاد . تقلب و تخلف از ابتدا شناسایی نشود مسلما فرایند کشف آن در هر مرحله با مشکل مواجه می شود
پر ریسک هاي بیمه افراد را براساس ریسک طبقه بندي کنند براي مثال افراد متقلب در زمره افراد  شود شرکت می

و  هاي قابل اخذ براي آنها متفاوت میزان حق بیمه و پوششقرار گیرند و درصورت لزوم به ارائه خدمات به آنها، 
ها،  شود که بر اساس تعداد تخلفات نمایندگان شرکت وهمچنین پیشنهاد می. باشدبسیار باالتر از افراد کم ریسک 
که این خود عاملی بازدارنده براي تخلف نمایندگان و  هاي بیمه لحاظ شود امتیاز منفی در عملکرد شرکت

هاي کشف تخلف و تقلب به عنوان ساز و کاري  طراحی سیستمکند و درنهایت منجر به  هاي بیمه ایجاد می شرکت
  ت  .خواهد شدبراي شناسایی به موقع متقلبان و کاهش میزان تخلف در صنعت بیمه 

هایی که داراي سلسله مراتب اختیـار   ها و فرایندهاي مدیریتی براي سازمان ريدر بیشتر تئو) 8رتبه(بروکراسی اداري -
هـا   این درحالی است که صنعت بیمه نیز به عنوان مجموعه اي از شـرکت . و نظام مقررات اند مناسب دانسته شده است

اما شفاف سازي مقـررات    بیمه از این استثناء خارج نیست و پایه قوانین و اجرائیات آن نیازمند وجود بروکراسی است
کننـد،   هایی که اقدام به تخلف و تقلب در این صنعت مـی  تواند به کاهش قدرت گروه و کاهش بروکراسی اداري می

  . کمک شایانی کند
، )13رتبـه ( هـاي بیمـه   دهد، دادن اختیارات و امتیازات ویژه به برخی نمایندگان توسط شـرکت  نتایج تحقیق نشان می-

  )12رتبـه ( و نارسابودن مکانیزم بازار در صنعت بیمه و انحراف آن )14رتبه( ناسالم اداري در صنعت بیمهوجود روابط 
امروزه تاکید زیـادي بـر    مشخص استهمانگونه که . اند جزء عوامل تاثیر گذار بر تقلب و تخلف در صنعت بیمه بوده

هـا،   شود، به نحوي که سیاسـت  به طور خاص میموضوع پیشگیري از جرم و تخلفات به طور عام و تخلفات اقتصادي 
هـا قـرار گرفتـه     هاي برخوردگرایانه در دستور کار دولت ها و برنامه هاي پیشگیرانه به موازات سیاست راهبردها و برنامه
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پرواضح است که همان دالیلی کـه پیشـگیري را مقـدم بـه     . ها تقدم، اولویت و ارجحیت پیدا کرده است و حتی بر آن
به این ترتیب بـا اتخـاد و اجـراي    . کند در مباحث اقتصادي نیز پیشگیري را مقدم و بهتر از برخورد می نماید میدرمان 

هـا صـرفه جـویی     هـا و سـرمایه   رود و نـه تنهـا در هزینـه    تدابیر پیشگیرانه علل و عوامل و بسترهاي وقوع جرم از بین می
بـراي   . رسـند  نفعان به حقـوق خـود مـی    گیرد و همه ذي شود، بلکه رقابت سالم و منصفانه در صنعت بیمه شکل می می

اي سـازوکارهاي مختلفـی وجـود دارد بـراي مثـال یکـی از بهتـرین         پیشگیري از تخلفـات و تقلبـات اقتصـادي و بیمـه    
شـود   در ایـن شـیوه تـالش مـی    . هاي تشـویقی اسـت   ایبند کردن اشخاص به رعایت قوانین و مقررات، شیوههاي پ شیوه

ها و کارگزاران یا کنشگران اقتصـادي کـه    اي به آن دسته از نمایندگی ویژه... ها و  ها، عناوین، پاداش امتیازها، معافیت
هـا بایـد بـه     ایـن امتیـاز  . دارنـد اعطـاء شـود    گام بر مـی در جهت رعایت کامل یا حداکثري قوانین و مقررات بازار بیمه 

هایی که منجر به ایجـاد و یـا افـزایش شـهرت و      امتیازاي باشد که انگیزه الزم را براي آنان فراهم آورد براي مثال  گونه
شـود   نهاد مـی بنابراین پیش .اي شود یکی از بهترین ابزارها است ها وکارگزاران بیمه ها، نمایندگی اعتبار تجاري  شرکت

از سوي بیمه مرکزي تعیین و بـه    هاي بیمه و کارگزاران بیمه ها و نمایندگی کنشگران نمونه صنعت بیمه اعم از شرکت
بـدیهی   . نامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان بـه آنهـا تعلـق گیـرد     و یا گواهی عموم مردم معرفی شوند

هاي برتر خواهند داشـت و خـود بـه خـود      بیشتري به خرید بیمه از شرکت گذاران رغبت است با احراز این عنوان بیمه
ها و کارگزاران براي کسب معیارهاي مشخص شده از طرف بیمه مرکـزي کـه مـی توانـد      ها و نمایندگی سایر شرکت

ز تخلفـات  این روش تاثیر زیـادي در پیشـگیري ا  . باشند، تالش بیشتري خواهند نمود... در قالب آیین نامه، بخشنامه و 
 .   اقتصادي و کاهش حجم تقلبات در بازار بیمه خواهد داشت

، هاي مردم نهـاد  قویت سازمانتوان به ت از موارد دیگر پیشنهادات براي برخورد با عوامل زمینه ساز تقلب در کشور می
 میـت شـرکتی  حاک، استفاده از مفـاهیم و کارکردهـاي   اي کسب و کار به کنشگران صنعت بیمه آموزش اخالق حرفه

توانند در موجب کاهش تخلفـات و تقلبـات ایـن صـنعت و سـرانجام رشـد و شـکوفایی در اقتصـاد          اشاره نمود که می
  .کشور شود

البته این موضوع کامال مشخص است که اجرایی شدن برخی از پیشنهادات فـوق مسـتلزم تحقیقـات بیشـتر و تصـویب      
مناسبی داشـته باشـند بایـد در هـر سـه مرحلـه، تهیـه قـانون، اجـراي و          قوانین جدید است که براي اینکه بتوان کارکرد 

  .نظارت بر آن موفقیت حاصل شود
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  منابع و ماخذ
، 14.مجلس و پژوهش، ش مالحضاتی پیرامون الیحه تخلفات اقتصادي،:، طرح ها و لوایح1373گروه تحقیق،  .1

  .51ص
مطالعه تطبیقی (هاي پیشگیري از تخلفات اقتصادي  ، نهادها و رویه1394کارگروه پیشگیري از تخلفات اقتصادي،  .2

  .، سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت فناوري و طرح و برنامه)نظام حقوقی آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا
  . ، سازمان تعزیرات حکومتی1394پیشگیري و مقابله با تخلفات اقتصادي در کشور کانادا،  .3
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