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چکیده

تاریخ دریافت مقاله1397/07/20 :
تاریخ پذیریش مقاله97/10/10 :

هدف :در سالهاي اخیر ،توسعه فناوريهای جديد راههاي زيادي براي متقلبان و مجرمان باز کرده است که
بتوانند مرتکب تقلب شوند .ايجاد يک سيستم اطالعاتی جديد ،عالوه بر تمامي مزايا و منافعي که دارد ،ممکن است
فرصتهاي بيشتري را براي ارتکاب تقلب در اختيار مجرمان قرار دهد و این تحقیق با هدف پیشبینی رفتارهای
متقلبانه بیمهشدگان تأمین اجتماعی و بهمنظور کشف تقلب در سه حوزه هزینهای (دفترچههای درمانی ،پرداخت
کمک هزینه مرخصی زایمان -بیمه بیکاری و دریافت مستمری بازنشستگی و فوت) سامان یافته است.

روش :تحقیق حاضر با استفاده از سه الگوریتم دادهکاوی (درخت تصمیم ،شبکههای عصبی مصنوعی و
نزدیکترین همسایه  )KNNانجام شده است.

یافتهها :شناسایی نقاط بحرانی بروز تقلب در نخستین گام انجام شد .ضمن شناسایی بخشهای تقلبخیز سازمان
تأمین اجتماعی از طریق تکمیل پرسشنامه ،مصاحبه و بررسی پروندههای قضایی و اولویتبندیها مشخص و
دادههای متناظر از بانک اطالعات مرتبط استخراج گردید .دادههای اولیه پاالیش و متغییرهای کلیدی شناسایی شد.
تمامی حالتهای ممکن از دو وضعیت موجود «تقلب» و سالم ،برای تهیه جداول دادههای آزمون و تست در قالب
فایلهای اکسل طراحی و جهت شناخت الگوی رفتاری بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی در راستای سوءاستفاده
از منابع در اختیار الگوریتمهای دادهکاوی قرار گرفت .نتایج پیادهسازی الگوریتمهای شبکههای عصبی مصنوعی،
درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه طراحی ،در قالب  3آزمایش مجزا توسط نرمافزار مطلب شبیهسازی و بهترین
الگوریتم جهت پیادهسازی کدهای  SQLنهایی شناسایی گردید.

نتیجه :شناسایی نقاط مستعد تقلب بهدلیل آگاهی کارفرمایان و بیمهشدگان از قوانین و مقررات بیمهای با حداقل
سابقه ممکن وگریز از چارچوبهای بازرسی کارگاهی؛ بهجهت استفاده حداکثری از خدمات ارائه شده سازمان تأمین
اجتماعی تقریباً در سه حوزه مورد بحث انجام میپذیرد و در سایر موارد بهدلیل انجام پروسههای کنترل سیستمی
و انسانی در سالهای اخیر تا حدود زیادی قابل پیشگیری است؛ هرچند باید این نکته را در نظر داشت که نبود رویۀ
ثابت اداری باعث گردیده است که در اکثر شعبهها بهصورت سلیقهای رفتار شود
واژگان کليدي :تقلب ،بیمه ،دادهکاوی ،بیمه اجتماعی ،سازمان تأمین اجتماعی.

 -1این مقاله از پایان نامه تحت حمایت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی استخراج شده است.
 -2دانشجوی ارشد نرمافزار کامپیوتر دانشگاه پیام نور واحد بین امللل قشم،
 -3استاديار ،گروه مهنديس کامپيوتر و فناوري اطالعات ،دانشگاه پيام نور
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مقدمه

صنعت بیمه در ذات خود با ریسکهای تجاری همراه است ،ازآنجاکه در اين صنعت ،عملیات بیمهگری
بر اساس احتماالت و آمار و ارقام است ،مدیریت ریسک نقش مهمی دارد .شرکتهای بیمهگر عالوه
بر راهبری ِ فرآیند قیمتگذاری ،مدیریت داراییها ،بدهیها و بازاریابی خود؛ به دنبال آن هستند که
به جای تدابیر سادهانگارانه ،استراتژیهای خود را بر مبنای ریسک جامع طراحی کرده و بهکاربندند.
ریسک جامع یک شرکت بیمه ،تکتک فعالیتهای آن شرکت را شامل میشود .هر یک از این
فعالیتها بر جریان نقدی مثبت و منفی یک شرکت بیمه ،اثرگذار است و در واقع نیل به سودآوری
بهینه در کل شرکت ،جز با مدیریت جامع ریسک امکانپذیر نخواهد بود( .رشیدی)1386 ،
یکی از کاربردهای مهم دادهکاوی ،کشف تقلب در دامنۀ گستردهای از دادههاست .دادهکاوی با کشف
روابط پنهان میان دادهها و با یادگیری مستمر از تقلبهایی که در سیستم رخ داده است ،پتانسیلهای
متقلبانه را نمایان میکند که  -در ساختارهای کنترلی مدیریت ریسک تقلب -شامل مراحل پیشگیری
و کشف است .کشف تقلب در بازارهای مختلف اهمیت ویژهای دارد .از کل حجم هزارمیلیار د دالری
ِ صنعت بیمه در جهان ،حدود  25درصد از فعالیتها (در بعضی حوزهها ،مثل بیمهدرمانی تا 40
درصد) تقلب بوده است )Mohit & Kumar 2011( .این حجم باالی هزینههای سربار ،سازمانها را
به استفاده از فناوریهای جدید در عرصه کشف تقلب راغبتر کرده است .از طرفی سازمانهایی که از
پایگاههای دادۀتوزیعشده استفاده میکنند ،به علت خاصیت توزیعشدهگی اطالعات ،به افزونگی ِ زیاد
جهت سرعتبخشیدن به تراکنشها -دچار میشوند که این موضوع احتمال تقلب را باالتر میبرد.این تحقیق میکوشد ،پارامترهای زمینهساز بروز تقلب سازمانی را شناسایی کند .تقلب در سازمان
تأمین اجتماعی گاهی بهدلیل ضعف قوانین موجود یا تخلف کارکنان آن و یا سوء استفاده بیمه شدگان
در راستای دستیابی به اهدافی شوم صورت میگیرد.

مفهوم کالهبرداری و تقلب در صنعت بیمه
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کالهبرداری و تقلب ،ریسکی جدی را به تمام بخشهای مالی تحمیل میکند .در بخش بیمه،
بیمهگران و بیمهگذاران ،هردو ،هزینههایی را متحمل میشوند .زیانهایی که از طریق کالهبرداریها
ایجاد میشوند ،بر منافع بیمهگران و به طور بالقوه ،بر ثبات مالی آنها اثر میگذارد .برای جبران این
زیانها ،بیمهگران حق بیمهها را افزایش میدهند و این موضوع به باالتر رفتن هزینههای بیمهگذاران
میانجامد .در واقع کالهبرداری اطمینان سهامدار و مصرفکننده را کاهش میدهد .همچنین حسن
شهرت تکتک بیمهگران ،بخش بیمه و بهطور بالقوه ،ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد .ارقام
تقلبهای بیمهای تکاندهنده هستند .طبق مطالعات انجمن بیمه انگلستان ،هزینههای جعلی در
صنعت بیمه در بریتانیا بیش از یک میلیارد پوند در سال است .همچنین حجم بازار جرایم بیمۀ صنعت

بیمه یک رابطه مبتنی بر قرارداد است که بر اساس آن ،بیمهگر با بیمهگذار توافق میکند ،در قبال
پرداخت حق بیمه از طرف بیمهگذار ،به نمایندگی از او خسارت یک یا چند حادثه تعریفشده را،
که ممکن است در آینده رخ دهد -پس از اینکه شخص زیاندیده ادعای خسارت نمود -بپردازد.
(رشیدی )1386
ادغام روزافزون بازارهای مالی و عدد روب ه رشد ِ بیمهگران بینالمللی فعال ،کالهبرداری و پیامدهای
بالقوه آن را به موضوع
مهمی در سطح جهانی بدل کرده است .امروزه معظل کالهبرداریها برای انجمن بین المللی ناظران
بیمه اولویت باالیی دارد .این انجمن در خصوص زیانهای ناشی از کالهبرداریهای بیمه ای ،درصدد
ِ شناسایی نقاط آسیبپذیر سازمانهای بیمهگر است( .خاکسار-خیابانی)1391 ،
کارشناسان ،شیوههای متنوع و متداول تقلب در صنعت بیمه را اینطور دستهبندی میکنند:
 .1تقلب در بیمههای کارگری :کارگرانی که با صحنهسازی در حادثهای صدمه میبینند تا بهازای
روزهایی که در محل کار حاضر نمیشوند ،از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند( :اغراق در جراحات
وارده در حوادث ناشی از کار؛ اعالم حوادث خارج از محل کار به عنوان حادثه محل کار).
 .2تقلب در بیمههای کارفرمایان :گزارش حقوق کارگران به میزان کمتر از حد معمول برای پرداخت
بیمه کمتر؛ اعالم کارگران به عنوان پیمانکاران مستقل؛ اعالم عنوان شغلی اشتباه برای پرداخت کمتر
حق بیمه؛ عدم پرداخت بیمه؛ تبانی کارفرمایان و واگذارندههای پیمانی.
 .3تقلب در بیمههای درمانی :فرستادن صورت حسابهایی بیش از هزینههای واقعی خدمات درمانی
انجامشده به بیمهگذار ،توسط پزشک؛ ارایه خدمات درمانی و پاراکلینیکی ،مانند جراحی و آزمایش؛
تصویربرداریهای پزشکی غیرضروری با هدف دریافت مبالغ گزاف از شرکتهای بیمه.
 .4تقلب در اجرای روند اخذ مفاصا حساب اتمام پروژه از سازمان تأمین اجتماعی (تعیین ضریب،
گزارش صورت وضعیتهای صوری ،محاسبه مبالغ پرداختی ،و  ). ...بهدلیل تکنرخی نبودن مبنای
محاسبات حق بیمه پیمانی.
کمیته اروپایی بیمهها ،سال  1996در گزارشی با عنوان «راهنمای ضدکالهبرداری بیمهای اروپا» اعالم
کرد که از نظر میانگین هزینه ،بیشترین کالهبرداری و تقلب در دو بخش ِ بیمه وسایل نقلیه موتوری

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

مخابرات دنیا بالغ بر  210میلیارد دالر برآورد میشود و همانطورکه پیشتر گفتیم :حدود  25درصد
از کل حجم هزارمیلیارد دالری ِ صنعت بیمه در جهان تقلب بوده است .هزینههای بیمۀ سالمت در
سالهای اخیر در دنیا افزایش نگرانکنندهای داشته است .پژوهشها نشان میدهند که بیشتر این
هزینهها به خطاهای تشخیص ادعا و تقلب در مراحل پرداخت بیمه برمیگردند.
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و غرامتهای بیمه کارگری صورت گرفته است.

کاربرد داده کاوی در فرآیند کشف تقلب

نگای و همکاران( )2010کاربرد روشهای دادهکاوی در کشف تقلبهای مالی را بررسی کردند.
آنها  49مقاله چاپشده در مجالت معتبر را مورد مطالعه قرار دادند .در مجموع ه تحقیقهای مورد
بررسی ،از شش طبقه از وظایف/کاربردهای دادهکاوی برای کشف تقلبهای مالی استفاده شده است.
این موارد عبارت هستند از :طبقهبندی ،رگرسیون ،خوشهبندی ،پیشبینی ،کشف دادههای پرت و
تصویرسازی .هر یک از این شش طبقه ،با مجموعهای از رویکردهای الگوریتمی حمایت میشود که
بهدنبال استخراج ارتباطهایی مرتبط ،از دادهها هستند .این رویکردها در نوع مسائلی که قادر به حل
آنها هستند ،با یکدیگر تفاوت دارند.
طبقهبندی ،مدلی را میسازد و از آن برای پیشبینی عنوان طبقات اشیای ناشناخته استفاده میکند
تا بین اشیای متعلق به طبقات مختلف ،تمایز ایجاد کند .این عنوانهای طبقاتی از قبل تعریف
شدهاند ،ولی متمایز و مرتب نشدهاند .طبقهبندی و پیشبینی عبارت است از فرآیند شناسایی
مجموعهای از ویژگیها و مدلهای مشترک که طبقات یا مفاهیم دادهها را توصیف و از هم متمایز
میکنند .روشهای معمول طبقهبندی شامل ِ  :شبکههای عصبی ،شبکههای بیز ساده ،درختان
تصمیم و ماشینهای بُردار پشتیبان ،میشود .ایندست وظایف طبقهبندی در کشف تقلبهای
کارت اعتباری ،بیمه سالمت ،بیم ه خودرو ،تقلبهای شرکتی و دیگر انواع تقلب استفاده میشوند.
طبقهبندی یکی از رایجترین مدلهای یادگیری در کاربرد دادهکاوی برای کشف تقلبهای مالی
است .طبقهبندی ،فرآیندی متشکل از دو مرحله میباشد :در گام اول ،با استفاده از نمونهای
آموزشی ،یک مدل آموزش داده میشود .یکی از صفات ،یعنی صفت عنوان طبقه ،حاوی مقادیری
است که نشاندهنده طبقه از پیش تعریفشدهای است که هر ردیف به آن تعلق دارد .ذکر این
نکته الزم است که این گام بهعنوان یادگیری نظارتشده نیز معروف است .در گام دوم ،در مدل
تالش میشود ،اشیایی که به نمونه آموزشی تعلق ندارند ،طبقهبندی شوند و یک نمونه آزمون
(تایید) تشکیل دهند.
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پرکاربردترین روشهای کشف تقلبهای مالی عبارتند از :یک -مدلهای رگرسیون لجستیک
(رایجترین روش)؛ دو -شبکههای عصبی؛ سه -نزدیکترین همسایه؛ چهار -شبک ه استنباط بیزین و
درختان تصمیم .هر  4روش ،همگی در گروه «طبقهبندی» قرار میگیرند .این روشها برای مشکالت
ذاتی ِ کشف و طبقهبندی دادههای متقلبانه راهحلهای مهمی پیشنهاد میدهند .روشهایی که مبنای
اصلی تحقیق صورت گرفته در این مقاله هستند.

فراگیری ماشین و دادهکاوی

استفاده از مدلهای ریاضی برای شناسایی تقلب ،به متخصصان سازمانهای بیمهگر این امکان را
میدهد که با صرف زمان و هزینه کمتری تشخیص دهند که ادعای خدمات درخواستی از لحاظ
آماری ،مشکوک به تقلب هست یا خیر .
در این تحقیق با استفاده از سه روش ِ شبکههای عصبی ،درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه که
از ابزارهای رایج در دادهکاوی هستند ،مدلهایی برای شناسایی و دستهبندی خساراتهای تقلبی بر
دادههای واقعی برازش داده میشود.
شبکههای عصبی
شبکههاي عصبی مصنوعی که معموالً « شبکههاي عصبی» نامیده میشوند ،یک الگوي ریاضی مبنی
بر سیستم زیستی است .سیستمهاي عصبی ،الگوریتمی براي بهینهسازي و یادگیري آزادانه بر اساس
مفاهیم الهام گرفته از تحقیق در ماهیت مغز هستند .مغز با استفاده از قابلیتی شناختهشده به عنوان
نورون اجزاءساختاري خود را سازماندهی میکند ،در نتیجه محاسبات معینی را بسیار سریعتر از
کامپیوتر دیجیتال انجام میدهد .در حالت کلی ،شبکۀ عصبی ماشینی است که طراحی شده تا روشی
مشابه با کاري را مدلسازی کند که مغز براي انجام وظایف خاص یا عملکرد قابل توجه انجام می دهد.
این شبکه یک پردازنده توزیعشده موازي و بزرگ ،متشکل از واحدهاي پردازش ساده است که تمایلی
طبیعی به ذخیرهسازي دانش تجربی و ایجاد دسترسی به آن دارد.

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

عصر حاضر ،عصر اطالعات است  .اطالعات فراوانی در پایگاههایداده ذخیره میشود که تبدیل آنها
به دانش مورد نیاز برای تصمیمگیری ،به ابزارهای جدیدی احتیاج دارد .روشهای آماری در تحلیل
کمی استوار است .اگرچه این روشها غی ر مستقیم ما را به
دادهها بیشتر بر پایه استخراج شاخصهای ّ
دانش مورد نیاز در تصمیمگیری سوق میدهند؛ در نهایت تفسیر نتایج آنها نیازمند تحلیلهای انسانی
است .روشهای نوین تحلیل داده ،تفسیر دادهها را آسانتر کرده و میتوانند درک بهتر فرایندها را
فراهم سازند  .برای تسهیل فرآیند تصمیمگیری ،سیستمهای تحلیل داده باید به دانش الزم و قابل
تصمیمگیری بر اساس دادهها تجهیز شوند  .جهت دستیابی به این هدف ،محققان ایدههای جدیدی
از فراگیری ماشین ارايه دادهاند .با توجه به این ایدهها وظیفه فراگیری ماشین ،تبدیل دادهها (ورودی)
به دانش تصمیمگیری (خروجی) است .همچنین بر مبنای این ایدهها ،حوزه تحقیققاتی جدیدی به
نام «دادهکاوی» به وجود آمده است ( )Michalski et al ,1998دادهکاوی ،فرآیند کشف الگوها در
دادههاست .این فرآیند باید خودکار یا نیمهخودکار باشد  .الگوهای شناسایی شده باید معتبر بوده و
برای ما مزایایی ،ازجمله مزایای اقتصادی داشته باشند .همچنین دادهها باید همواره در قالب کمیت
های معتبر ارائه شوند)Witten & Frank,2000( .
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آیا شبیه شدن کامپیوترها به مغز انسان اتفاق خارقالعادهای نخواهد بود؟ این همان بزنگاهی است که
شبکههای عصبی وارد عرصه میشوند.
اما این شبکۀ عصبی ،مغز نیست .باید این نکته مهم را در نظر داشت که شبکههای عصبی عموماً

شبیهسازهای نرمافزاری هستند که با برنامهنویسی برای کامپیوترهای بسیار ساده و پیشپاافتاده راه
میافتند و با روشهای قبلی خود و با استفاد ه از ترانزیستورها و دروازههای منطقی خود کار میکنند
تا مانند میلیاردها سلول مغزی متصل و موازی عمل کنند .هیچکس تا ب ه حال حتی کسی تالش
هم نکرده است تا کامپیوتری بسازد که با ترانزیستورهایی با ساختار موازی ،مثل مغز انسان کار کند.
بهعبارت دیگر ،تفاوت شبکۀ عصبی با مغز ،مانند تفاوت مدل کامپیوتری آبوهوا با ابر ،برف ،و هوای
آفتابی واقعی است .شبیهسازی کامپیوتر ،تنها ،مجموعهای از متغیرهای جبری و معادالت ریاضی
است که آنها را بههم متصل میکند( .اعداد ذخیرهشده در جعبههایی که مقدار آنها دائما درحال
تغییر است) .در واقع این شبیهسازیها برای کامپیوترها هیچ معنایی ندارد و تنها برای افرادی که
برنام ه آنها را مینویسند بامعنا است.
ی که به این صورت (شبیهسازی و برنامهنویسی) به وجود میآیند ،شبکۀ عصبی
شبکههای عصب 
مصنوعی ( )ANNنامیده میشوند تا از شبکههای عصبی حقیقی (مجموع ه سلولهای مغزی متصل)
متمایز شوند .شاید با اصطالحات دیگری ،مانند ماشینهای اتصال ،پردازندههای توزیعشدۀ موازی،
ماشینهای تفکر و  ...نیز مواجه شده باشید ،اما در این مقاله تنها ،اصطالح شبکۀ عصبی را بهکار
میبریم که منظور همان شبکۀ عصبی مصنوعی است.
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شبکه عصبی به شکل گستردهای در طبقهبندی و خوشهبندی بهکار رفته و پس از رگرسیون ،پر
کاربردترین روش دادهکاوی در کشف تقلب است )2007 ,Yue et al(.در گام نخست ،شبکه با
مجموعهای از دادههای زوجی برای ترسیم ورودیها و خروجیها آموزش داده میشود .سپس وزن
ارتباطات بین نرونها تثبیت شده و از شبکه برای تعیین طبقهبندی مجموعه جدیدی از دادهها
استفاده میگردد( .فوآ و همكاران)2005 ،
یادگیری درخت تصمیم
ساختار درخت تصمیم در یادگیری ماشین ،مدلی پیشبینیکننده است که با مشاهده دقیق یک
پدیده ،دربارۀ مقدار هدف آن نتیجهگیری میکند  .تکنیک یادگیری ماشین برای استنتاج یک
درخت تصمیم از دادهها ،یادگیری درخت تصمیم نامیده میشود که یکی از رایجترین روشهای
دادهکاوی است.
هر گره داخلی ،متناظر یک متغیر و هر کمان به یک فرزند ،نمایانگر یک مقدار ممکن برای آن
متغیر است .یک گره برگ ،با داشتن مقادیر متغیرها که با مسیری از ریشه درخت تا آن گره برگ

درختان تصمیم قادرند از روابط موجود در یک مجموعۀ دادهای ،توصیفهای قابل درکی برای انسان
تولید کنند .همچنین میتوانند برای وظایف دستهبندی و پیشبینی بهکار روند .این تکنیک به
شکلی گسترد ه در زمینههای مختلفی همچون تشخیص بیماری ،دستهبندی گیاهان و استراتژیهای
بازاریابی مشتری بهکار رفته است.
 Kنزدیکترین همسایه ) KNN ) K Nearest Neighbor
روش ( Kنزدیکترین همسایه) :یک گروه شامل  Kرکورد را ـاز مجموعه رکوردهای آموزشی که
نزدیکترین رکوردها به رکورد آزمایشی باشندـ انتخاب میکند و بر اساس برتری رده یا برچسب
مربوط به آنها ،دربارۀ دستۀ رکورد آزمایشی مزبور تصمیمگیری مینماید .به عبارت سادهتر ،این
روش ،ردهای را انتخاب میکند که در همسایگی انتخابشده بیشترین تعداد رکورد منتسب به آن
دسته باشند .بنابراین ردهای که از همه ردهها بیشتر در بین ( Kنزدیکترین همسایه) مشاهده شود،
بهعنوان رده رکورد جدید در نظر گرفته میشود .ایده اصلی روش  KNNاین است که اگر موجودی
مثل اردک راه برود و مثل اردک  quack quackکند ،پس حتما یک اردک است.
استفاده از الگوریتم KNNنیازمند تعیین سه موضوع میباشد:
 )1باید یک مجموعه رکورد داشته باشیم؛
 )2یک معیار محاسبۀ شباهت نیز باید داشته باشیم؛
 )3همچنین مقدار  Kنیز باید مشخص شود تا بتوان بر اساس آن عمل نمود .برای موضوعات دستهبندی
دودویی معموال در نظر گرفتن مقادیر فرد برای  Kبهتر است ،زیرا امکان پیروز شدن یکی از دو دسته
را افزایش میدهد .برای ردهبندی چند ردهای باید عدد Kرا بزرگتر از تعداد ردهها و نیز متفاوت از
عدد تعداد ردهها (زوج یا فرد بودن) در نظر گرفت؛ یعنی اگر تعداد ردهها زوج باشد ،باید  Kنهایی را
فرد در نظر گرفت و بالعکس.
در ردهبندیهای  KNNبرای دستهبندی کردن یک رکورد با دسته نامشخص به صورت زیر

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

بازنمایی میشود ،مقدار پیشبینی شدۀ متغیر هدف را نشان میدهد .یک درخت تصمیم ساختاری
را نشان میدهد که در آن برگها نشاندهندۀ دستهبندی و شاخهها ترکیبات فصلی صفاتی منتج به
این دستهبندیها را بازنمایی میکنند .یادگیری یک درخت میتواند با تفکیککردن یک مجموعه
منبع به زیرمجموعههایی براساس یک تست مقدار صفت انجام شود .این فرآیند به شکل بازگشتی
در هر زیرمجموعۀ حاصل از تفکیک تکرار میشود .عمل بازگشت زمانی کامل میشود که تفکیک
بیشتر ،سودمند نباشد یا اینکه بتوان یک دستهبندی را برای همۀ نمونههای موجود در زیرمجموعۀ
بهدستآمده اعمال کرد.

117

عمل میشود:
اول -فاصله رکورد جدید از همه رکوردهای آموزشی محاسبه میشود.
دوم -نزدیکترین همسایهها مشخص میشوند.
ج -از برچسب دسته ( Kنزدیکترین همسایه) ،برای پیشبینی دسته رکورد جدید استفاده میشود.
به این صورت که بین  Kرکورد رأیگیری میشود و دستهای که بیشترین تعداد دفعات دیدهشدن
را در بین این  Kرکورد داراست ،به عنوان دسته رکورد جدید در نظر گرفته خواهد شد.
انتخاب مقدار  Kدر این روش دستهبندی بسیار مهم و کلیدی است .اگر مقدار  Kخیلی کوچک انتخاب
شود ،الگوریتم به نویز حساس میشود .در واقع نویزها در نزدیکی آن رکورد ،ممکن است ایجاد اشتباه
کنند .همچنین اگر مقدار  Kخیلی بزرگ انتخاب شود ،ممکن است در میان نزدیکترین همسایهها،
رکوردهایی از دستههای دیگر نیز قرار بگیرند.
وقتی  Kعدد بزرگی انتخاب شود ،به خطای دستهبند در دستهبندی رکورد ورودی میانجامد .یکی از
ایدههایی که برای حل این مشکل ارائه شده ،تعریف فاکتور وزن است .این فاکتور وزنی برابر  1/d2را
در نظر میگیرد که مقدار dبیانگر فاصله هر رکورد تا رکورد ورودی میباشد .به این ترتیب ،فاصلهها
برای الگوریتم اهمیت پیدا میکنند و این وزندهی سبب میشود که به رکوردهایی که نزدیکتر به
رکورد ورودی هستند ،اهمیت بیشتری داده شود.

ساختار اجرایی تحقیق

برای ساختن یک مدل از ماشین یادگیری و دستیابی به نتایج قابل اطمینان ،به دادههایی از هر دو
دسته مورد ادعای جعلی و غیرجعلی نیاز داریم .در این بخش دادهای از عملکرد روشهای تحقیق،
شامل ِ (پرسشنامه ،نظرات نخبگان و کارشناسان و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین
بررسی پروندههای تخلف سالهای  1390تا  ،)1396در قالب  220مورد تقلب صورت گرفته در
مقابل  278پرونده موارد سالم در سه حوزۀ خدماتی «مرخصی زایمان /بیمه بیکاری»« ،صدور /تمدید
دفترچه» و «مستمری بازماندگان» بهدست آمد که طبق نتایج اولیه تحقیق ،بحرانیترین نقاط بروز
تقلب در سازمان تأمین اجتماعی شناخته شدند.
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سوابق کلی بیمهشدگان ،نوع کارگاه محل اشتغال ،سوابق آخرین کارگاه ،نوع بیمه ،نرخ حق بیمه و
مبلغ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی در سالهای آخر بیمهپردازی یا دریافت خدمات ،همچنین
وضعیت بازرسی کارگاهی ،ازجمله مهمترین متغیرهایی بودند که پس از کاهش متغیرهای بالاستفاده
در تحقیق ،در ارزیابی دقیق روشهای پیشنهادی بهکار برده شدند ( .جدول 1شماره )
نمونه های انتخابی بهدست آمده از بررسی پروندههای تخلف در سالهای  1390تا  1396سازمان

تأمین اجتماعی در سه حوزه فوق ،نتایج حاصل از نقطه نظرهای کارشناسان و کارکنان سازمان تأمین
اجتماعی و  ، ...پس از اجماع کلی در دو گروه «متقلب» و «سالم» براساس جدول  -2 5طبقهبندی
شدند و جهت انتخاب بهترین الگوریتم دادهکاوی در اختیار ماشین یادگیری قرار گرفتند.

اسامی متغیرها

جنسیت
نوع فعالیت آخرین کارگاه (پیمانکاری  /کمک دولت  /صنفی )
نرح حق بیمه آخرین کارگاه ( 27درصد کامل  /کمک دولت )
نوع بیمه (اجباری  /اختیاری  /مشاغل آزاد و) ...
می زان سابقه در آخرین کارگاه
حداقل تعداد حضور بیمه شده در بازرسی کارگاهی
تعداد تغیی رات نرخ حق بیمه
می زان کل سابقه پرداختی
جدول شماره  )2مجموعه دادههای استخراحشده نهایی تحقیق
نوع خدمت گرفته شده

نمونه های سالم

نمونه های متقلب

تعداد نمونه ها

مرخصی زایمان  /بیمه بیکاری

70

137

207

صدور  /تمدید دفترچه

128

144

272

مستمری بازماندگان

152

76

228

جمع

278

220

507

طراحی روش پیشنهادی

طبقهبندی( )Classificationاز زیرشاخههای اصلی دادهکاوی و یادگیری ماشین است .با استفاده از
طبقهبندی کارهای زیادی انجام میگیرد .ازجمله :متمایزکردن هوشمند ِ بیمهشدگان متقلب از سالم؛
شناسایی اشیا مختلف در یک تصویر؛ یافتن مشتریهای ناراضی قبل از خروج آنها از یک شرکت
و رسیدگی به مسألهشان؛ خواندن پالک اتومبیلها با دقت باال؛ ساختن ماشینهای خودران(بدون
راننده) و  . ...به شرط آنکه الگوهای طراحی ماشین با دقت فراوان انجام گرفته باشد ،چون در واقع
باید یک ناظر مشخص شود که ستون آخر دادههای ما را پر کند :افراد متقلب  1:و افراد سالم0 :

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

جدول شماره  )1تعاریف متغیرهای تحقیق
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یادگیریماشین ،زیرمجموعهای از هوشمصنوعی است .با استفاده از تکنیکهای یادگیریماشین،
کامپیوتر ،الگوهای موجود در دادهها(اطالعات پردازششده) را میآموزد و میتواند از آن استفاده کند.
نویسی
سیستم کامپیوتری ،بدون برنامه
یادگیری در یک
باید توجه داشته باشید که در این تکنیکها،
ِ
ِ
ْ
صریح( )Explicit Programmingانجام میشود.
ی ماشین
شکل شماره )1طرح فرایند یادگیر 

فرآیند یادگیریماشین را ،میتوان بهصورت باال مدل کرد؛ شکل ( .)1دادههای آموزشی به الگوریتمهای
واکشی الگوهای ()Patternsمختلف
یادگیریماشین تزریق میشوند .این الگوریتمها ،وظیفۀ یادگیری و
ِ
آوردن الگوها توسط الگوریتمها ،یک مدل ( )Modelساخته
را در دادهها برعهده دارند .بعد از بهدست
ِ
توانایی
میشود .این مدل( )Modelمیتواند در حافظه ذخیره شود .بعد از ذخیرۀ مدل ،سیستم ،به
ِ
خروجی پیشبینی ـمتقلب یا سالم بودن فرد مورد
بینی رفتار مجهز میگردد .این مدل ،میتواند
ِ
پیش ِ
نظرـ را برگرداند.
در فرآیندهای یادگیریماشین ،دادهها اهمیت بسیاری دارند؛ یعنی هر چقدر هم که الگوریتمهای
مختلف یادگیریماشین ،قوی و جامع طراحی شوند ،اگر دادههای خوبی به سیستم وارد نشود(مث ً
ِ
ال
دادههای غلط یا دادههای ناکافی به سیستم تزریق شوند) ،سیستم ،پاسخی غی ِردقیق و ناصحیح ارائه
میدهد .عملکردی که در این پژوهش سعی شده است به بهترین نحو و با بیشترین دقت در مرحله
استخراج دادههای اولیه انجام گیرد تا نتیجه نهایی و الگوی شناساییشده از باالترین ضریب اطمینان
برخوردار باشد.
در کل میتوان روش ارائه شده را به مراحل زیر تقسیمبندی کرد:
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 )1جمعآوری ،آمادهسازی و پیشپردازش دادهها؛
 )2کاهش بُعد فضای ویژگی (تعداد صفات) با استفاده از الگوریتم اجزای اساسی یا PCA؛
 )3بهکارگیری طبقهبندی درخت ِ تصمیم.

شکل شماره )2دیاگرام روش پیشنهادی

در این مرحله با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی ،دادهها مورد کاوش قرار میگیرد ،دانش نهفته در آنها
استخراج میشود و الگوسازی صورت میپذیرد .سپس ابزار دادهکاوی ،نتایج و الگوهای بهدستآمده
را بررسی و نتایج مفید را مشخص میکند  .در واقع ،ابزار دادهکاوی در درجه اول از توالی ارتباطات
برای کشف یک الگو بهره ميگیرد و در نهایت اطالعات بهدستآمده را دستهبندی ميکند تا به الگوی
خاصی برسد .الگوریتمهای پیشبینیکننده ،جهت یادگیری الگوها و قوانین موجود در نمونهها ،به
نمونههای آموزشی نیاز دارند تا مدل حاکم بر آنها را تولید و سپس در پیشبینی کالس نمونههای
جدید ،آن را آزمایش کنند ،بنابراین مجموعه دادهها را به دو بخش نمونههای آموزشی و نمونههای
آزمایشی تقسیم میکنیم .برای این منظور  90درصد از نمونهها را برای مجموعهداده آموزشی و 10
درصد باقیمانده را برای مجموعهداده آزمایشی (تست) در نظر میگیریم.

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

فرآيند يادگيري از دادهها مهمترين مرحلۀ دادهكاوي است كه با استفاده از تكنيكهاي مختلف،
توصيف ،فرمولبندي و اجرا میشود .روش يادگيري ،الگوريتمي است كه يك وابستگي مجهول بين
ورودي و خروجي سيستم را ـ از مجموعه دادههاي در دسترس ـ برآورد ميكند ،كه از آن ميتوان
براي پيشبيني خروجيهاي آتي سيستم از مقادير ورودي معلوم استفاده نمود ( .شکل شماره)2
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شکل شماره )3نحوه اجرای الگوریتم دستهبندی classification

در این مقاله از یکی از متداولترین الگوریتمهای دستهبندی دادهها ،یعنی درخت تصمیم استفاده شده
است .ابتدا دادههای آموزشی در اختیار درخت قرار داده میشود تا دانش حاکم بر دادهها را مدلسازی
کند و در ادامه از این یادگیری برای پیشبینی کالس دادههای تست استفاده میکنیم.
این مجموعهداده شامل اطالعات گسسته (مانند ویژگی جنسیت) است ،پس باید اینگونه آرایههای
اسمی را به آرایههای منطقی تبدیل کنیم .آرایه منطقی در مسیر ویژگیها بهصورت صفر و یک قرار
داده میشود .در شکل  5برای تجسم این تبدیل ،دادهها را بهشکل دو کالس متمایز نشان دادیم تا
پراکندگی آنها را مشاهده کنیم .همانطورکه میدانیم تعداد ویژگیها در مجموعهداده 9 ،بوده است
که برای رسم ،آنها را به دو بعد کاهش دادیم.
دادهها پس از پاالیش نهایی ،برای بررسی در دو بعد دستهبندی گردید :عدد صفر بیانگر افراد سالم و
عدد  1بیانگر افراد متقلب( .شکل )4
شکل شماره )4توزیع اطالعات و دادهها
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الگوریتمی کلی برای ساخت یک درخت تصمیمگیری:
 .1ایجاد یک گره ریشه و اختصاص تمام دادههای آموزشی به آن؛
 .2انتخاب بهترین ویژگی تقسیم؛
 .3افزودن یک شاخه به گره ریشه ،بهازای هر مقدار از قسمتها .افراز دادهها به زیرمجموعههای مجزا
در امتداد خطوط تقسیم خاص و حالتدادن به شاخهها؛
 .4تکرار مراحل  ۲و  ۳برای هر گره برگ تا رسیدن به معیارهای توقف (برای مثال ،گرهای که توسط
برچسب یک کالس ساده ،محدود شده است).
بسیاری از الگوریتمهای مختلف برای ایجاد درختهای تصمیمگیری ارائه شدهاند .این الگوریتمها در درجۀ
اول از نظر راهی که برای برآورد و تقسیم ویژگی انتخاب میکنند (و مقادیر تقسیم آن) ،متفاوت هستند.
منظور از تقسیم صفات (تقسیم ویژگی تنها همان یکبار و یا چن د بار) ،تعداد انشعابات در هر گره (باینری
ق هرس) است( .شکل)8
در مقابل سهتایی) ،معیارهای توقف و هرس درخت (پیشهرس در مقابل تعوی 
شکل شماره )5عملکرد اجرایی الگوریتم درخت تصمیم

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

استفاده از الگوریتم دستهبندی درخت تصمیم:
درختهای تصمیمگیری شامل بسیاری از متغیرهای ورودی هستند که ممکن است بر طبقهبندی
مختلف الگوها تأثیر بگذارند .این متغیرهای ورودی اغلب بهنام صفات خوانده میشوند .یک درخت،
شامل شاخهها و گرهها است .شاخه ،نشاندهندۀ نتیجه یک آزمون برای طبقهبندی یک الگو (بر
اساس یک آزمون) ،با استفاده از یکی از ویژگیها است .گره یا برگ در پایان ،نشاندهندۀ نهایی انتخاب
کالس برای یک الگو میباشد.
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استفاده از الگوریتم دستهبندی شبکههای عصبی مصنوعی:
اطالعات به دو طریق در شبکۀ عصبی جریان دارند )1 :زمانیکه در حال یادگیری است؛  )2بعد از
اینکه عمل یادگیری انجام شد .در این زمانها الگوهای یادگیری بهوسیلۀ واحدهای ورودی وارد
شبکه میشوند و الیههای واحدهای مخفی را برانگیخته میکنند و این الیهها به واحدهای خروجی
میرسند .این طراحی رایج را شبکه عصبی پیشخور مینامیم .همۀ واحدها همیشه شلیک نمیشوند.
هر واحدی اطالعات ورودی را از واحدهای سمت چپ خود دریافت میکند و ورودیها در وزن
اتصاالت مربوطبه خود ضرب میشوند .هرواحدی تمامی ورودیهایی را که دریافت میکند به این
طریق جمع میزند و (در سادهترین نوع شبکه) اگر جمع بیشاز یک مقدار آستانه مشخص شد ،این
واحد شلیک میکند و واحدهای متصل بهخود را (که در سمت راست هستند) راه میاندازد( .شکل ) 6
شکل شماره  )6عملکرد اجرایی الگوریتم شبکههای عصبی پیشرو
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برای یادگیری یک شبکه عصبی ،به بازخورد نیاز داریم .همانطورکه به کودکان گفته میشود چه
چیزی درست است و چه چیزی غلط .درواقع در این روش ما از باخورد استفاده میکنیم .به دادههای
ورودی (  9متغیر) در هر مرحله بر اساس مقدار دادهای وروری و خروجی ـ که بیانگر وضعیت فرد
بیمه شده است ـ وزنی اختصاص داده میشود و همین اولویت بندی در مرحله بعد ،خود بهعنوان
یکی از ورودیها عمل میکند و مبنای تصمیمگیری صحیحتر برای تجسم الگوی دقیقتر میگردد.
(شکل  )6-6مانند زمانیکه میخواستیم برای اولینبار بازی بولینگ را یاد بگیریم :وقتی توپ سنگینی
برمیداریم و آن را پرتاب میکنیم ،مغز ما بهسرعت چگونگی حرکت توپ و مسیر آن را مشاهده
میکند و میزان دقتمان را بررسی میکند ؛ دفعۀ بعدی که دوباره نوبت ما رسید ،مغزمان اشتباهات
بار قبلی خود را بهیاد میآورد و حرکتش را باتوجه به آن اشتباهات اصالح میکند ،پس امیدوار
میشویم که اینبار توپ را بهتر ازقبل پرتاب کنیم؛ بنابراین در این مرحله برای مقایسه نتیجه قبلی
با نتیجه دلخواهمان از «بازخورد» استفاده میکنیم .بهعبارت دیگر ،این بازخورد تفاوتها را مشخص

میکند و در دستور کار خود برای دفعه بعدی تغییراتی ایجاد میکند  :باشدت بیشتر پرتابکردن؛
کمی بهسمت چپ پرتابکردن؛ دیرتر رهاکردن ،و  . ...هرچه تفاوت بین نتایج حقیقی و نتایج دلخواه
بیشتر و بزرگتر باشد ،تغییرات نیز بیشتر خواهد شد.
یادگیری با استفادهاز یک روند بازخوردی یا پسانتشار انجام میگیرد؛ نتیجهایکه در دیاگرام نهایی
ت است از مقایسه خروجی تولیدی یک
نرمافزار متلب قابل مشاهده است( .شکل  )6-6این عمل عبار 
شبکه با خروج 
ی دلخواهی که انتظار داریم .از تفاوت بین این دو خروجی ،برای تغییر و اصالح وزنهای
اتصاالت بین واحدهای شبکه استفاده میشود ،با ای 
ن تفاوت که این روش برعکس است ،یعنی از
واحدهای خروجی بهسمت واحدهای مخفی و سپس از آنجا بهسمت واحدهای ورودی میرویم.
پسانتشار با کاهش تفاوت بین خروجی واقعی و خروجی دلخواه ،تاحدیکه این دو خروجی یکسان
شوند ،جلو میرود تا شبکۀ عصبی ،دقیقاً همانطوریکه باید و انتظار میرود ،ترسیم شود.
استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه : KNN
ِ
بحث طبقهبندی باشد .ما مجموعهای از
الگوریتم در
«نزدیکترین همسایه» شاید سادهترین
ْ
بیمهشدگان داریم با  8ویژگی کلیدی که بر اساس مقادیر عددی  1تا  3مقداردهی ش دهاند .هدف،
شناسایی افرادی است که با توجه به ویژگیهای تعریفشده در گروه افراد متقلب و یا سالم قرار
میگیرند .در واقع ،سیستم باید افرادی را انتخاب کند که احتمال متقلببودن آنها زیاد است.

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

این معیار که سال « 1974ون ریجسبرگن» آن را ارائه داده ،ترکیبی از معیارهای دقت و بازیافت است که
ازجمله معیارهای معمول ارزیابی ـ بهویژه در مواقع کار با مجموعههای غیرمتعادل ـ میباشد .معیار فیشر
مطابق فرمول زیر میانگین توافقی دقت و بازیافت بوده که بهترین مقدار این معیار  1و بدترین آن  0است.
Precision= TP
TP + FP
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دادهها در 10مرحله و با  8ویژگی در اختیار الگوریتم قرار میگیرند و هر بار  7گره ارزیابی میشوند.
در پایان ،بر اساس نتایج الگوی ترسیمی از افراد متقلب و سالم تبیین میگردد .دادههای هر فیلد با
نزدیکترین داده ،مقایسه میشوند و الگوی نهایی بر اساس مقدار  KNNاختصاصدادهشده ـ که مقدار
 0یا  1برای هر داده ورودی است ـ  ،ترسیم میگردد .پس در هر ارزیابی 7 ،داده با هم مقایسه شده
و پارامترهای افراد سالم و متقلب اولویتبندی میگردد.

معیارهای اعتبار سنجی

برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیار اعتبارسنجی «فیشر» استفاده شده است.
Precision * Recall
Precision + Recall

F-Meature= 2

در فرمول باال Precision ،بهمعنی دقت بوده و در حقیقت بهمعنای نزدیک بودن مقادیر اندازهگیری به
همدیگر است ،خواه این مقادیر واقعیت را نشان دهند یا خیر .دقت بهصورت رابطه زیر تعریف میشود:
 :TPتعداد افراد متقلب که سیستم بهدرستی آنها را متقلب معرفی کرده است.
 :FPتعداد افراد سالمی که سیستم بهاشتباه آنها را متقلب معرفی کرده است.
همچنین  Recallبه معنی بازیافت است که مطابق با فرمول زیر محاسبه میشود که برابر است:
Recall= TP
TP + FN
 :FNتعداد افراد متقلب که سیستم بهاشتباه آنها را سالم معرفی کرده است.
 :TNتعداد افراد سالمی که سیستم بهدرستی آنها را سالم معرفی کرده است.
معیار صحت  Accuracyبا استفاده از برچسب کالسها ،میزان دقت الگوریتم در انتساب کالسها به
نمونهها را نشان میدهد .میدهد.
Accuracy= TP + TN
N

جمعبندی

در این مقاله سه روش ِ دادهکاوی :درخت تصمیم ،نزدیکترین همسایه و شبکههای عصبی برای ساخت
مدلهایی جهت شناسایی موارد تقلب در سازمانهای بیمهگر معرفی شدند .در ادامه ،این روشها روی
دادههای واقعی آزمایش شدند و کارایی هر روش سنجیده شد .روش درخت تصمیم با دقت  99.64درصد
در شناسایی صحیح موارد تقلب بهترین کارایی را در مقایسه با دو روش دیگر داشت .همچنین باید به این
نکته توجه داشت که متغیرهای بهکار رفته در هر سه روش یکسان بوده است.
شکل شماره )7نمودار نتایج آزمایش الگوریتمهای دادهکاوی برای تجمیع دادههای استخراجشده
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همانطورکه نتایج فوق نشان میدهد ،الگوریتم درخت تصمیم در این مجموعه دادهها با توجه به معیار
فیشر کارآیی بهتری دارد و عملکرد باالی  99درصد را نشان میدهد.
این تحقیق با هدف پیشبینی رفتارهای متقلبانه بیمهشدگان تأمین اجتماعی و بهمنظور کشف تقلب
در سه حوزه هزینهای (دفترچههای درمانی ،پرداخت کمک هزینه مرخصی زایمان -بیمه بیکاری و
دریافت مستمری بازنشستگی و فوت) با استفاده از سه الگوریتم دادهکاوی (درخت تصمیم ،شبکههای
عصبی مصنوعی و نزدیکترین همسایه  ) KNNانجام شد .درنهایت ،نتایج نشان داد که الگوریتم درخت
تصمیم با ضریب اطمینان نزدیک به  100درصد و با توجه به معیار فیشر نسبت به سایر الگوریتمهای
مورد آزمایش برتری دارد .در زمینۀ بررسی پیشبینی رفتار هم ،تحقیقات مختلفی صورت گرفته
است که نتایج متفاوتی را گزارش میدهد .همچنین در این میان ،مقالهای به بررسی برخی برنامههای
کاربردی در مقیاسهای بزرگ پرداخته است که به ما نشان میدهد ،درختهای تصمیم ،پیشبینهای
اهمیت و سیستمهای  GISدر پیشبینی نقاط بحرانی ،بازدهی باالی  95درصدی دارند ]8[ .در تحقیق
دیگری ،از سیستم تبدیل داده به دانش استفاده شده است که جهت پیشبینی مدلهاي بیمهاي
اتومبیل بهکار میرود .طبق نتایج این تحقیق ،شاخصهاي یافت شده توسط درخت تصمیمگیري داده
به دانش عبارتند از :انگیزه؛ رویکرد؛ روشها و ابزار[ .]5نتایج بهدست آمده از تحقیقی با عنوان «کشف
تقلب در نسخ دارویی» به کمک روشهای دادهکاوی و ترکیب اطالعات ،از الگوریتم درخت تصمیم
استفاده نمود ،هر چند نتیجه نهایی به عددی حدود  87درصد رسید[.]6
بررسی  49مقاله منتشر شده در مجالت معتبر دربارۀ دادهکاوی و کشف تقلب ،نشان دادند که از
شش طبقه از وظایف/کاربردهای دادهکاوی برای کشف تقلبهای مالی استفاده شده است که این
موارد عبارتند از :طبقهبندی ،رگرسیون ،خوشهبندی ،پیشبینی ،کشف دادههای پِرت و همچنین
تصویرسازیکه در بخش  3به آن اشاره شد .آنها با استفاده از روشهای معمول طبقهبندی ،شامل
ِ شبکههای عصبی ،شبکههای بیز ساده ،درختان تصمیم و ماشینهای بردار پشتیبان ،وظایف
طبقهبندی را درکشف تقلبهای کارتهای بیمه اعتباری ،سالمت و بیمه خودرو بررسی کردند.
همچنین رایجترین روشهای تکنیک خوشهبندی ازجمله :نزدیکترین همسایه ،روش بیز ساده و  ...را
آزمودند و با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی  ،الگوهایی متناسب با هدف پیشبینی عمر دوره
بازنشستگی بیمهشدگان بهدست آوردند[ .]3کارشناسان در پژوهشی از دادههای جمعآوریشدۀ برخی
از بازنشستگان متوفی سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور استفاده کردهاند .پس از تحلیل نتایج
مشخص گردید که در این دادهها مدل حاصل از الگوریتم درخت تصمیم  C5.0با روش  Boostingبا
روش کالسهکنندههای چندتایی از دقت باالتری برخوردار است و قواعد نسبتاً مطلوبی را ارائه میدهد.
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با بهکارگیری الگوریتمهای دادهکاوی  CARTو شبکه عصبی به بررسی عوامل مؤثر در میزان مشروطی
دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم پرداختند .آنها بعد از ایجاد مدل توسط الگوریتمها بهصورت
تنها ،مدلها را در نرمافزار  clementineبا استفاده از گره  Ensembleبا یکدیگر ادغام نموده و مدل
ترکیبی را ساختند .در نهایت مدلهای بهدست آمده را ارزیابی کردند .از آنجاییکه تعداد فیلدها در
بانک اطالعاتی زیاد بود ،با استفاده از گره  ،feature Selectionبا انتخاب هدف ،فیلدهایی را که در
هدف تأثیر کمتری داشتند ،حذف کردند که تا حدودی از پیچیدگی مدل بکاهند.
بررسی نتایج بیانگر این نکته است که الگوریتمهای استفاده شده در این پژوهش بهدلیل انتخاب
هوشمندانه نقاط بحرانی تقلب و شناخت متغیرهای کلیدی حاصل از پاالیش پرسشنامهها و دادههای
استخراج شده در مرحله اول تحقیق و طراحی فایل اکسل ،شامل ِ پیشبینی همۀ امکانهای بروز تقلب،
به ثبت نتیجهای نزدیک به  100درصد در مراحل آزمایشها منجر شد( .عکس سایر پژوهشهای
صورت گرفتۀ قبلی) .در مراحل و طراحی کدهای  SQLواحد اجرا ،که با اطالعات حقیقی پایگاه داده
سازمان تأمین اجتماعی انجام گرفت ،در نتیجه  90درصد موارد بروز تقلب شناسایی گردید.
از طرفی ،پیادهسازی الگوریتمهای استفادهشده در این پژوهش و طراحی ماشین یادگیری در نرمافزار
متلب 2016نسخه ،در کنار ِ استاندارد بودن توابع حوزه دادهکاوی این نرمافزار ،نکتهای بارزی بهشمار
میرود .در حالیکه سایر پژوهشهای مشابه این ویژگی را نداشته اند ( .عمدتاً از نرمافزار کلمنتاین
استفاده شده است) .بههمین دلیل ،نتیجه نهایی از ضریب اطمینان باالتری برخوردار بود.
همانطورکه در بخش قبلی اشاره کردیم ،مهمترین حوزههای تقلب در سازمان بیمهای تأمین اجتماعی
که در بلند مدت هزینههای گزافی را چه در بخش بیمهای و چه در بخش درمانی به این سازمان
تحمیل میکنند ،اولویتبندی شدند و با تکنیک طبقهبندی و استفاده از الگوریتمهای یادگیری
ماشین ،موارد تقلب در  9پارامتر و  3بخش خدماترسانی ( دفترچههای درمانی ،پرداخت کمک هزینه
مرخصی زایمان و بیمه بیکاری و نیز پرداخت مستمری غیر ِ کاری) شناسایی و نتایج حاصل از آزمون
یادگیری روی دادههای واقعی آزمایش شدند.
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نتایج حاصل از آزمایشها و بررسی متغیرهای کلیدی که در طراحی ماشین یادگیری فرآیند
دادهکاوی استفاده شد ،بیانگر این نکته بود که شناسایی نقاط مستعد تقلب بهدلیل آگاهی کارفرمایان
و بیمهشدگان از قوانین و مقررات بیمهای با حداقل سابقه ممکن وگریز از چارچوبهای بازرسی
کارگاهی؛ بهجهت استفاده حداکثری از خدمات ارائه شده سازمان تأمین اجتماعی تقریباً در سه حوزه
مورد بحث انجام میپذیرد و در سایر موارد بهدلیل انجام پروسههای کنترل سیستمی و انسانی در
سالهای اخیر تا حدود زیادی قابل پیشگیری است؛ هرچند باید این نکته را در نظر داشت که نبود
رویۀ ثابت اداری باعث گردیده است که در اکثر شعبهها بهصورت سلیقهای رفتار شود که در ادامه به

بعضی از آنها اشاره میشود.

بیمهشدگانی که بهدلیل نقص در قانون مرخصی زایمان (ماده  ،)67با دارا بودن حداقل  2ماه
سابقه در یکسال آخر منتهی به تاریخ زایمان ،از  6الی  9ماه مرخصی استفاده میکنند ( .عمدتاً در
کارگاههای کمک دولت و پیمانکاریها که از نظر قانونی ماهیت بازرسی ندارند) .
بستگان متوفیانی که با اطالع از نواقص ماده  74قانون (برقراری حداقل سابقه یکسال در 10
سال بهشرط وجود سابقه  3ماه در یکسال آخر منتهی به بیمهپردازی) ،در کارگاههای پیمانکاری
یا کمک دولت ،نواقص سابقهای متوفی را برطرف نموده و تا پایان عمر بازماندگان ،مستمری آنها را
دریافت میکنند.
بیمهشدگان شاغلی که به طمع دریافت مقرری بیمه بیکاری ،با پروندهسازیهای سوری و تعامل
ساختگی با کارفرمایان ،از ضعف قانونی بیمۀ بیکاری (داشتن حداقل یکسال سابقه متوالی در آخرین
کارگاه) استفاده میکنند و با وجود داشتن کار و شغل ،بهصورت ظاهرا ً غیرارادی از کار بیکار شده
و به دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام مینمایند و این رویه را به دفعات در طول دوره بیمهپردازی
انجام میدهند.
متقاضیان بیمهپردازی که با استفاده از خألهای قانونی ،از خدمات و تسهیالت یارانهای دولت
(کارگران ساختمانی ،باربران ،صیادان ،قالیبافان و  ) ...استفاده میکنند؛ چراکه سامانه متمرکز کنترلی
فی مابین سایر نهادها و سازمانها (اداره کار ،اصناف ،وزارت امور خارجه ،سازمان بنادر و کشتیرانی،
سازمان فنی و حرفهای) وجود ندارد و عمده بار مسئولیت نظارت و کنترل متقاضیان بردوش سازمان
تأمین اجتماعی ـ به عنوان متولی نهایی ارائه خدمات ـ قرار گرفته است.

پیشنهادات

مسلم است که انجام اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی موارد متعدد تقلب و مقابله با آنها ،بدون ایجاد
تغییرات اساسی در قوانین و بخشنامههای موجود و اصالح نرمافزارهای مورد استفاده در شعب بیمهای
میسر نخواهد شد؛ هرچند در سالهای اخیر در این زمینه پیشرفتهای اساسی صورت گرفته است.

متاسفانه افزایش سالیانه بدهیهای دولت و تغییر ساختار تشکیالتی سازمان در سالهای اخیر،
باعث شده است که تأمین اجتماعی ـ که در ابتدا بهعنوان یک سازمان مستقل مردمی تاسیس
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بیمهشدگانی با حداقل سابقه پرداخت حق بیمه (  2الی  3ماه در سال ) بخش زیادی از هزینههای
درمانی خود را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت میکنند ،زیرا الگوریتم پیشگیرانهای که ارائه خدمات
در سامانه متمرکز را به داشتن حداقل سوابق متوالی  3ماه و یا وجود بازرسی کارگاهی منوط نماید،
وجود ندارد.
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گردید ـ  ،امروز بهدلیل برخورداری از منابع بهظاهر عظیم مالی ،جوالنگاه دولتمردانی گردد که خود
را به فراموشی زدهاند و منابع مالی سازمانی را که حاصل دسترنج کارگران زحمتکش این مرز و
بوم است ،به نفع منافع ملی به تاراج میبرند؛ بدون اینکه خود را موظف به پاسخگویی بدانند .در
حالیکه بر اساس قانون اساسی کشور ،دولت موظف است سهم خود را از حق بیمههای پرداختی
بیمهشدگان مشمول طرحهای حمایتی و کارگاههای کمک دولت ،به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت
نماید .امریکه در سایر کشورها بهدلیل تزریق بههنگام منابع مالی دولتی بدیهی بهنظر میرسد ،اما
تا امروز برخالف پیشبینیهای بودجه سالیانه تقدیمی به مجلس شورای اسالمی ،بهدلیل ضعف
دستگاههای نظارتی محقق نشده است .بنابراین کاهش منابع مالی و افزایش هزینههای این سازمان
در بخش درمان و صندوق بازنشستگی باعث شده که در سالهای اخیر ،بهجای ارائه خدمات رفاهی
به کارفرمایان ،بیمهشدگان و بازنشستگان ،تمام ظرفیتهای انسانی و مالی ،صرف وصول مطالبات و
بدهیهای معوقۀ دولتی و غیردولتی و رسیدگی به تخلفات گردد.
انتقال خدمات ارائهشده در سطح شعب ،از طریق سامانههای یکپارچه سراسری و راهاندازی بانک
اطالعات متمرکزی که ضمن تعامل با سامانه اداره ثبت احوال ،وضعیت بیمه شدهها و افراد تبعی
را بهصورت آنالین شناسایی کند .سال  1395سامانه یکپارچه صدور /تمدید دفترچههای درمانی
راهاندازی گردید ،اما جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ،بهتر است که سایر خدمات (پرداخت
هزینههای کوتاه مدت و بلند مدت و  )...بهصورت سامانههای متمرکز انجام گیرد ،برایمثال در حال
حاضر رسیدگی به وضعیت تأهل و فوتی افراد تبعی ،جهت صدور و یا تمدید دفترچههای درمانی و
نبَر بودن،
پرداختهای مستمری بگیران ،هر  6ماه یکبار توسط کارکنان انجام میشود که بهدلیل زما 
با دقت کافی همراه نیست.
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متأسفانه در سالهای اخیر ،با افزایش روزافزون بیماریها و تغییر قوانین وضع شده در خصوص
صدور مجوزهای قانونی ،دسترسی بیماران به داروهای خاص درمانی و افزایش سرسامآور قیمت
اقالم داروئی در دوران تحریم زمینههای بروز تقلب را تا حد بسیار زیادی در میان بیمهشدگان و
زیرمجموعههای سازمان نظام پزشکی کشور افزایش داده است .پزشکان و داروسازانی هستند که
بهبهانههای واهی ،ازجمله عد م تسویهحساب بهموقع مطالبات معوقه سازمان تأمین اجتماعی ،در
نوبتهای متوالی بدون اطالع بیمار ،از داروهای کمیاب و گرانقیمت چک لیستهای صوری تنظیم
مینمایند و در نوبتهای مختلف مبلغهای گزافی را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت میکنند.
همچنین شرکتهای داروسازی متخلف که با پرداخت مبالغ هنگفت به پزشکان اقدام به تجویز
داروهای غیرضروری مینمایند ،هم در بخش تأمین دارو مشکلسازی کرده و هم به سبب اتمام
دفترچه در دوره زمانی  6ماهه هزینههای چاپ دفترچه را به مجموعه هزینهها اضافه نموده است.

در سالهای اخیر تالش بسیار زیادی برای حذف دفترچههای درمانی انجام گرفته ولی تا امروز
بهدلیل نبود زیر ساختهای الزم در سطح کشور این کار به مرحلۀ اجرایی نرسیده است .از شواهد امر
اینطور بهنظر میآید که در عمل ،این برنامه با تفکرات کنونی اجرایی نخواهد شد و هزینههای گزافی
را به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل خواهد کرد .البته تجهیز شعبه سازمان به دستگاههای اسکن
انگشت و اسکنرهای پیشرفته در سال  1395اقدامی مؤثر در این زمینه بود ،اما این برنامه تا زمان
نگارش این تحقیق به مرحله اجرا نزدیک نشده است .بهتر نیست بهجای درگیرکردن نیروی انسانی
شاغل در شعب و صرف هزینه گزافی که خرید تجهیزات و زیرساختهای الزم به سازمان تحمیل
میکند  ،با کمی تغییر از بسترهای آمادهای استفاده نماییم که در سالهای اخیر آزمایش شده و به
شرایط ایدهآل رسیدهاند؟ میتوانیم بهجای صدور کارتهای درمانی از کارتهای الکترونیک ملی که
توسط اداره ثبت احوال کشور صادر میشود ،بهعنوان کارتهای درمانی و پرونده سالمت استفاده
کنیم .بهصورت آنالین وضعیت بیمه شدههای اصلی و تبعی را بررسی کنیم .همچنین در زمان ارائه
خدمات درمانی و بازرسی کارگاهی از اثر انگشتهای اسکنشده برای شناسایی بیمهشدگان اصلی و
تبعی استفاده نماییم و با ارائه یک نرمافزار جانبی روی دستگاههای خودپرداز سیستم بانکی  ATMو
 POSفروشگاهی ،عملیات اعتبار دفترچههای درمانی را از طریق این سامانهها انجام دهیم .امکاناتی که
با وجود در دسترس بودن ،میتواند حجم مراجعات را به شعب تأمین اجتماعی کاهش دهد.
انتقال روند کنونی تأمین اعتبار دفترچههای درمانی ـ که با مراجعه مستقیم بیمهشدگان به شعب
تأمین اجتماعی ،شعب اقماری و کارگزاریها انجام میگیرد ـ ،به سامانه پیامکی  *142#عالوه بر
کاهش چشمگیر تقلبهای صورت گرفته در روند کنونی تأمین اعتبار (جعل مهر شعبه و جعل تاریخ
اعتبار) میتواند از حجم مراجعات ارباب رجوع کم کند و تا حد بسیار زیادی در کاهش هزینههای
تحمیلی به سازمان تأمین اجتماعی مؤثر باشد.
مهلت دو ماهۀ ارسال لیست حق بیمه برای کارگاههای کمک دولت ،زمینهساز حجم زیادی از
تخلفات بیمهای شده است .خاصه در موارد منج ر به فوت بیمهشدگانی که سابقه الزم را جهت احراز
شرایط ماده  75قانون تأمین اجتماعی ندارند .برای مثال ،کارگاههای کمک دولت تا آخرین روز بهمن
ماه ،از نظر سیستمی برای ارسال لیست آذر ماه سال جاری فرصت دارند ،اما بهتر است که ضمن
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بهعالوه ،اجتناب داروخانهها از تحویلدادن نسخه کامل به بیمار و دریافت کل مبلغ داروهای تجویزشده
از سازمان تأمین اجتماعی ،یکی از نمونههای بارز تقلب بهشمار میرود .از طرفی امکان صدور ،تجدید
و تمدید دفترچههای درمانی با حداقل سابقه یک روزه در سامانه نرمافزاری فراهم شده است ،در
صورتیکه این مدت زمان باید به حداقل  3ماه تغییر کند؛ مگر در مواردی که نام بیمهشده در بازرسی
کارگاهی ثبت شده باشد.
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اصالح بخشنامههای موجود ،فرصت ارسال لیست را بهصورت ماهیانه تعریف نمود و تنها ،مهلت
پرداخت حق بیمه را دو ماهه در نظر گرفت .با انجام این تغییر ،فرصت ارائه لیست خالف واقع تا حد
بسیار زیادی از کارگاههای متخلف کمک دولت گرفته میشود.
در سالهای اخیر ارائه لیستهای معوق کارگاهی ،زمینه بروز تقلبهای گسترده را فراهم نموده
است .بهویژه در کارگاههای پیمانکاری که به بهان ههای واهی ،ازجمله :نبود بودجه ،عدم ارسال مدارک
بیمهشدگان ،آماده نشدن صورت وضعیتهای پیمان ،مرخصی کادر واحد حسابداری ،فراموشی و ...
تخلف صورت میگیرد .هرچند از نظر قانونی ارائه لیستهای معوق بر اساس یک چارچوب تعریفشده،
انجام میشود ،اما این کار در شعب تأمین اجتماعی بهشکل سلیقهای صورت میگیرد .در صورتیکه
ارائه لیست معوق کارگاههای پیمانکاری تنها بهشرط مشابهت با لیست ماه قبل و همراه با مدارک
مستدل پرداختی و تأییدیه واحد بازرسی کارگاهی ،باید بهعنوان عاملی بازدارنده در واحدهای اجرایی
بیمهای انجام شود.
نقص موجود در ماده  67قانون تأمین اجتماعی (پرداخت کمک هزینههای زایمان با حداقل 2
ماه سابقه حق بیمه در یکسال منتهیبه تاریخ زایمان) ،در سالهای اخیر هزینۀ گزافی را به سازمان
تأمین اجتماعی تحمیل کرده است؛ در حالیکه این مدت زمان سابقه در سایر کشورها بین  6تا 7
ماه متغیر است .این مورد بیشتر در کارگاههای پیمانکاری دیده میشود ،با علم به اینکه اصوالً این
کارگاهها ماهیت بازرسی نداشته و پیمانکاران برای ارائه لیست بیمهشدگان زن منع قانونی ندارند.
هرچند بهدلیل نبود دستورالعملی واحد ،این کار در اکثر شعب تأمین اجتماعی بهصورت سلیقهای
اجرا میشود .اغلب پیمانکاران عقیده دارند که با توجه به پرداخت بخشی از مبالغ قرادادهای منعقد
شده توسط تأمین اجتماعی (  7و الی  15درصد از کل قرارداد) در انتهای قرارداد ،لیست کارکرد
بیمهشدگان زن در قالب قرارداد و تحت عنوان کد پیمانکاری به سازمان تأمین اجتماعی ارائه میگردد؛
در صورتیکه شرکتهای پیمانکاری موظف هستند اسامی این بیمهشدگان را تحت عنوان « دفتر
شرکت پیمانکاری» با اختصاص کد کارگاهی اصناف که ماهیت بازرسی دارند ،به سازمان تأمین
اجتماعی ارائه دهد .ممنوع شدن ارائه لیست بیمهشدگان زن در قراردادهای پیمانکاری ـ مگر با
تأییدیه واحد بازرسی و ارائه مدارک مستند قانونی ـ میتواند راهکاری بازدارنده باشد.
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نواقص موجود در طراحی سامانه بازرسی کارگاهی که خود از نقص بخشنامههای سالهای اخیر سازمان
تأمین اجتماعی نشئت گرفته ،باعث شده است که واحد بازرسی در حاشیه قرار گیرد .واحدیکه میتواند
بهعنوان یک عامل بازدانده قوی در برخورد با کارفرمایان و بیمهشدگان متقلب نقش اساسی را ایفا کند.
انجام بازرسی کارگاهی حداقل یکبار و حداکثر دو بار در سال برای کارگاههای صنفی در صورت نداشتن
تغییرات لیست کارگاهی ،خود زمینه بروز تقلب و افزایش بدهی و نارضایتی کارفرمایان را تا حد بسیاری

سامانه ارسال لیستهای اینترنتی ـ به آدرس  Samt.tamin.irـ که با هدف کاهش مراجعات
کارفرمایان و سهولت کار راهاندازی شد ،بهدلیل رعایت نکردن نکات امنیتی ،خود به بستری مناسب
جهت انجام اعمال خالف قانون تبدیل شده است .همچنین بهعلت کاهش موانع نظارتی و کنترلی
تا حد بسیار زیادی موارد تقلب را افزایش داده است ،چراکه این سامانه فقط اطالعات هویتی بیمه
شدهها (نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ،شماره ملی) و وضعیت کارگاه را در زمان دریافت
لیست ،بررسی مینماید .ازاینرو بهتر است در فاصلۀ ارسال لیست تا زمان تأیید نهایی ،یک مرحله
تأیید اولیه توسط کارکنان سازمان انجام گیرد تا موارد کنترلی ،ا ز جمله ( :بازرسی کارگاهی ،جنسیت،
سن ،مبالغ دستمزد و ). ....مالحظه شود و در صورت عدم رعایت موازین قانونی با ذکر توضیحات
توسط کاربر مربوطه به کارفرمایان اعالم گردد .همچنین از آنجاکه اکثر کارفرمایان بهدلیل مشغلههای
کاری از دفترهای خدماتی اقدامبه ارسال لیست حق بیمه مینمایند ،بهتر است جهت جلوگیری از
سوء استفادههای احتمالی ِ افراد سودجویی که اقدام به ثبت کارکرد افرادی خارج از مجموعه کارگاه
مینمایند ،در زمان ارسال لیست یک کد تائید حاوی تعداد نفرات و مجموع عددی حق بیمه برای
کارفرما ارسال شود و پس از ثبت کد ارسالی ،دادههای فایلهای اطالعاتی توسط سامانه دریافت گردد.
عدم تناسب میان پرداختهای کنونی مبالغ حق بیمه ( )%18 -%14 -%12بدون ارائه خدمات درمانی،
بیمههای آزاد و اختیاری با توجه به کاهش سطح درآمد خانوارهای ایرانی در سالهای اخیر باعث شده

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

افزایش میدهد ،هرچند این نارضایتی در اکثر مواقع بهحق بوده و خسارتهای مالی زیادی را به کارفرمایان
و سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میکند( .هزینههای محاسبه ،چاپ اعالمیههای بدهی ،ابالغ و جلسات
هیأت) .همچنین عدم راهاندازی نرمافزارهای الزم جهت استفاده از اسکن تصویر و اثر انگشت بیمهشدگان ـ
با وجود تجهیز شعب به سخت افزارهای الزم ـ از مهمترین عواملی است که زمین ه بروز تقلب در روند اجرای
بازرسی کارگاهی را فراهم مینماید .ارائه مشخصات شناسنامهای غی ر واقع و جایگزینی سایر افراد بهجای
بیمهشدگان غایب از مهمترین چالشهای بازرسان سازمان تأمین اجتماعی بهشمار میرود .همچنین عدم
ارتباط مؤثر سامانه بازرسی کارگاهی با خدمات ارائه شده کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تأمین اجتماعی
(دفترچههای درمانی ،مرخصی زایمان ،بیمه بیکاری ،استراحت پزشکی ،پرداخت مستمری و )...در سیستم
نرمافزاری بیمهای ،نتایج حاصل از بازرسی کارگاهی را بیثمر کرده است .برایمثال فرد بیمهشده در بازرسی
کارگاهی ثبت نشده است ،اما میتواند با ارائه لیست کارکرد ،از خدمات دفترچههای درمانی و کمکهای
کوتاه مدت استفاده کند .از طرفی ،نبود کنترلهای نظارتی و نبود سیستم تعاملی میان واحد بازرسی و
باجه دریافت در زمان ارائه لیستهای حق بیمه ماهیانه ،چه بهصورت دستی و چه از طریق سامانه متمرکز
لیستهای اینترنتی سامانه  ،Samt.tamin.iباعث شده است که در سالهای اخیر کارفرمایان بهآسانی،
لیستهای تقلبی و غیر واقع ارایه دهند.
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است که زمینه تقلب در بخشهای کمک دولت و پیمانکاری ،رو به افزایش گذارد .بهتر است سازمان
تأمین اجتماعی بهجای صرف هزینههای میلیاردی سالیانه بازرسیهای کارگاههای صنفی ،ابالغ
بدهیها و برگزاری جلسات هیأتهای رسیدگی به بدهیهای کارگاهی ،با افزایش طرحهای حمایتی
دولتی و سازمانی ،افزایش خدمات رفاهی و جبران ِ بخشی از حق بیمه سهم بیمهشده بهجای تمرکز بر
ی که در اکثر کشورهای پیشرفته
بیمهشدگان کارگاهی بهسمت بیمههای آزاد و اختیاری گام نهد .اتفاق 
جهان با تزریق بههنگام منابع دولتی انجام گرفته و آزمون خود را با موفقیت سپری نموده است.
در سالهای اخیر وجود ضرائب متعدد محاسبه پیمان قراردادهای پیمانکاری ،خود زمینهساز
باالترین ضریب بروز تخلف سازمان یافته در میان کارکنان و واگذارندههای پیمان شده است .تغییر
ضرائب محاسبه پیمان و گزارشهای سوری صورت وضعیت اعالن درصدهای حسن انجام کار بهصورت
مکانیکی و دستی توسط واگذارندههای پیمان و ارائه مبالغ غیر واقعی کارکرد نهایی پیمان ،بهدلیل
متغییر بودن ضرائب تعریف شده در قانون تأمین اجتماعی زمینه بیشترین خسارتهای مالی و بروز
تقلب را از طریق رانتهای اداری ،پرداخت رشوه و  ...فراهم نموده است .پیمانکارانی هستند که بههمین
واسطه و با پوشش مبالغ پرداختی نهایی به تهیه و تنظیم لیستهای غیرواقع از بیمهشدگان شاغل در
کارگاه اقدام مینمایند ،در حالیکه طبق قانون ،بازرسان سازمان تأمین اجتماعی حق بازرسی از این
کارگاهها را ندارند .بنابراین ،تعریف یکسان ضریب محاسبه کلیه قراردادهای پیمانکاری باید بهعنوان
عاملی اثرگذار در کاهش تخلفات سازمانی ،در اولویت کاری مدیران ارشد سازمان قرار گیرد.
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میتوان گفت تا زمانیکه فعالیتهای کارگاههای صنفی و پیمانکاری در بخشهای مالی و بیمهای
در سطح کشور بهصورت سیستماتیک و شفاف توسط نهادهای مرتبط قابلکنترل نباشد ،زمینههای
بروز تقلب در تمامی حوزهها اجتنابناپذیر است .عاملیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا ،از راه
سامانههای متمرکز از سالها پیش ،تحت کنترل کامل نهادهای نظارتی قرار گرفته و کارفرمایان خود را
ملزم به رعایت آن میدانند .اختصاص کد منحصربهفرد به هر کارفرما جهت فعالیتهای اقتصادی در
یک سامانه مشترک تحت نظارت مستقیم وزارتخانه ( کار و رفاه اجتماعی ،اقتصاد و دارایی) ،ازجمله
اقداماتی است که میتواند در زمینه شفافسازی فعالیتهای اقتصادی انجام گیرد ،به نحویکه کلیه
فعالیتهای مرتبط با کارکنان شاغل (پرداخت حقوق ،بیمه و مالیات ،مزایا و  )...در یک سامانه متمرکز
مشترک و تحت یک کد منحصربه فرد اقتصادی برای هر کارفرما انجام گیرد و بر اساس فعالیتهای
انجام گرفته ،به هر کارفرما امتیاز مثبت و یا منفی اختصاص داده شود؛ برای مثال :به ارسال بهموقع
لیست حق بیمه کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا امتیاز مثبت و به تاخیر در پرداختها امتیاز منفی
داده شود و همۀ خدمات ارائهشده به کارفرمایان (پرداخت تسهیالت ،واگذاری قراردادهای پیمانکاری،
اعمال تخفیف در پرداختهای ساالنه همچون مالیات ،بیمه و  ) ....به استناد امتیازهای کسب شده از

این سامانه لحاظ گردد .بهعالوه کنترل آنالین شاغالن و بیکاران توسط هر نهاد نظارتی امکانپذیر باشد.

استفاده از استارتاپهای موبایلی ،ابزاری پر کاربرد و عاملی مؤثر در کاهش تقلبها و افزایش
سطح رضایتمندی در حوزه خدمات سازمان تأمین اجتماعی است .پیادهسازی خدمات حضوری
و غیرحضوری تأمین اجتماعی در قالب نرمافزار استارتاپ و دریافت مبالغی هرچند اندک در قبال
خدماتی همچون :امکان ارسال لیستهای کارگاهی ،صدور برگ پرداخت ،واریز حق بیمه ،مشاهده
بدهیهای کارگاهی ،استعالم سابقه ،ثبت شکایات ،درخواست بازرسی کارگاهی ،تأمین اعتبار
دفترچههای درمانی ،سیستم نوبتدهی آنالین و  ،...میتواند تا حد زیادی ضمن کاستن از حجم
مراجعات به شعبهها و کاهش موارد تقلب کارفرمایان ،در هزینههای جاری نیر صرفهجویی نماید.
ناممکن بودن وصول آنی و کنترل برگ پرداختهای واریز شده توسط کارفرمایان ( جز بانک رفاه و
تجارت ) در سیستم نرمافزاری صبا ـ بهویژه در روزهای پایانی هر ماه ـ موجبات جعل مکرر پرفراژ و
مهر بانک توسط افراد سودجو گردیده است .بهتر است که امکان وصول آنی برگ پرداختهای واریز
شده برای تمامی بانکهای طرف قرارداد در سیستم نرمافزاری صبا گنجانده شود.

 )یعامتجا نیمأت نامزاس :یدروم هعلاطم( یواک هداد زا هدافتسا اب یا همیب یاه نامزاس رد نآ اب هلباقم یاه راکهار و بلقت فشک

قانون کنونی پرداخت بیمه بیکاری با حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه ـ بهشرط
نبود کارگاه پیمانکاری با قرارداد ثابت ـ خود زمینۀ سوءاستفاده حداکثری بیمهشدگان و کارفرمایان را فراهم
نموده است .در صورتیکه سازمان تأمین اجتماعی میتواند با اختصاص حداقل تخفیف در پرداختهای
ماهیانه به کارفرمایان و تغییر این مدت زمان از  12ماه به  24ماه ،تا حد بسیار زیادی هزینههای پرداختی
و زمینههای بروز تقلب را کاهش دهد .از سویی تعامل و همکاری سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یک
سازمان بزرگ بیمهگذار با سازمان فنی و حرفهای و وزارت کار در برگزاری دورههای تخصصی و لزوم
بهرهگیری نیروی انسانی از تخصصهای مورد نیاز صنعت کشور باعث خواهد شد که تأمین اجتماعی بهجای
پرداخت ماهیانه مبالغ کالن مقرری بیمه بیکاری ،خود زمینهساز اشتغال فراگیر جویندگان کار باشد و در
دراز مدت با اصالح قوانین حمایتی از کارفرمایان متخصص ،زمینه برگشت سرمایه را از طریق بیمهپردازی
همین متخصصان ِ آموزشدیده فراهم نماید .کارفرمایان متخصصی که با تعریف قوانین حمایتی سازمان
تأمین اجتماعی در جهت بیمهپردازی خود و کارگران شاغل در مجموعۀ تحت مدیریتشان اقدام خواهند
نمود .امریکه در سالهای اخیر به فراموشی سپرده شده است .زیرا سازمان تأمین اجتماعی تمام انرژی و
توان خود را به کنترل و نظارت مستمر بر نیروی کار و وصول مطالبات معوق معطوف کرده است ،بهجای
اینکه با صرف کمترین هزینهها ضمن حمایت از شخص کارفرما زمینه افزایش بیمهشدگان کارگاهی را
فراهم کند ( .اعطای تخفیفات سهم کارفرما به بیمهشدگان متخصص شاغل در کارگاه )
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