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نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

صنعـتبیمـهدانشبنیـانوپویـا،نظامـیاسـتکـهدرآنزنجیـره
ارزشبـرپایـهسـرمایهفکـری1بنـاشـدهاسـت،بـهطوریکـهنتایـج
پژوهشهـاوبررسـیهادرکلیـهفرایندهـایصنعـتبیمـهازطراحـی
محصـول،ارزیابـیریسـک2وقیمتگذاریتاپیشـگیریازریسـک
وارزیابـیوپرداخـتخسـاراتبراسـاسدانـشوتخصـصاسـتوار
اسـت.درعینحـال،تمامـیراهکارهـاونوآوریهـادربسـتریپویـا
بیـنصنعـتبیمـهومراکـزعلمـیتحقـقمییابـد.درصنعـتبیمـه
دانشبنیـان،مهمتریـندارایـینامشـهود3،دانـشومالکیـتفکـری4
اسـت.درایـننـوعرویکرد،دانشومهندسـیآن،پژوهـشوبهکار
بسـتنآن،تخصـصوارتقـایآن،مهـارتوتقویـتآنوآمـوزش،
بخـشالینفکتمامـیفعالیتهایصنعتمحسـوبشـدهومالکیت
معنـویاندیشـه،راهکارهـا،محصـوالتونوآوریهاحفظمیشـود.
1. Intellectual capital
2. Underwriting 
3. Intangible asset
4. Intellectual property

درایـنمیـان،آنچهصنعـتبیمهدانشبنیـانراازدیگـرصنایعمتمایز
میکنـد،»داده«وارزشآناسـت.ازگذشـته،بیمهگـراندادههـای
بسـیاریراجمـعآورینمودهانـد،امـاکمتـربـهتبدیـلایـندارایـی
نامشـهودبهسـرمایهوارزش،اندیشـیدهاند.چراکهرشتههاوالگوهای
جدیـدکسـبوکاربیمـهدانشبنیاننبودهوبیمهگـرانتاکنونارزش
دادهرانمیدانسـتند.ایـندرحالیاسـتکـهمشـتریانامـروزیبیمـه
درتعامـلمجـازیخـود،مقایسـهمحصـوالتوقیمتهـاوخریـد
آنهـادراینترنـت،حجـمفراوانتـریازدادههـارابـهکارمیبندنـد
کـهبـااسـتفادهازفنـاوریتجزیـهوتحلیـل5میتـوانبهآنهـاخدمات
مطلوبتـریعرضـهنمـود.درهمینراسـتا،سـازوکارهایبیمـهاینیز
ازرویکـرددادهمحـور6دورنمانـدهاسـت،بـهعنـواننمونـه،شـرکت
آگسـا7،یکبسـتردیجیتالـیرابـرایکارگزارانخـودطراحیکرده

5. Analytics 
6. Data-driven
7. AXA EB360

 پـیـشـگفتار

پویــا،  و  بیمــه دانش بنیــان  صنعــت 
نظامــی اســت کــه در آن زنجیــره 
فکــری   ســرمایه  پایــه  بــر  ارزش 
طوری کــه  بــه  اســت،  شــده  بنــا 
در  بررســی ها  و  پژوهش هــا  نتایــج 
کلیــه فرایندهــای صنعــت بیمــه از 
ــک و  ــی ریس ــول، ارزیاب ــی محص طراح
قیمت گــذاری تــا پیشــگیری از ریســک و 
ارزیابــی و پرداخــت خســارات براســاس 

ــت ــتوار اس ــص اس ــش و تخص دان
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نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

اسـتکـهآنهـامیتواننـدکلیـهفرایندهـایثبـت،مدیریـتغرامتها
وکارمزدهـاورصـدبـرایتحقـقاهـدافرادرآنپیگیـرینماینـد.
هرچـهدادههـایبیشـتریجمـعآوریشـود،تحلیلهـایدقیقترینیز
ازآنهـابـهدسـتمیآیـدکـهمیتوانـدبـهمحصـوالتسفارشـیتر
وکارایـیدرخدمـاتبـهمشـتریانمنتهـیشـود.بنابرایـن،مدیریـت
توسـعه بـرای مـدون راهبـردی نظـام داشـتن و دادههـا مهندسـی و
صنعـتبیمـهایدانشبنیـان،بسـیارضـروریاسـت.بـرهمیـناسـاس
ودرراسـتایموضـوعاصلیهمایشبیمهوتوسـعهسـالجـاری،این
شـمارهازفصلنامـهتازههـایبیمـهایـرانوجهانبـهاینمهـمپرداخته
ومباحثـیدرخصـوصآنمطـرحکردهاسـتکهبهشـرحذیلارائه

میگـردد.
دربخـشمطالـباصلـیبـهموضوعاتیهمچـونمدیریـتدادههادر
جهـاننوینمالـیبیمه،نقشکالندادهها8درالگوسـازیبیمسـنجی9،
نـوآوریدرقیمتگـذاریوبهرهبـرداریازمالـیوبیمسـنجیدر
صنعـتبیمـهپرداختـهمیشـود.بخـشبینشهـایتـازه،بـهمباحثـی

8. Big Data 
9. Actuarial modelling 

همچـونفرهنگتحـولدیجیتـال،خودکارسـازیفراینـدرباتیک10،
شـرکتهایفنـاوریبیمـه،هوشمصنوعـیوقیمتگـذاریونقدی
بـرمتـاورس11میپـردازدودربخـشاخبـار،بـهدوعنـوانمطلـبدر
خصـوصپیشبینـیرشـدصنعـتبیمـهجهـاندرسـالهایآتـیو
راهانـدازیشـاخصفرودگاهاشـارهشـدهاسـت.دربخششـخصیت
برجسـتهعلمـی،اسـتادتمـاممالـیوبیمـهدرمؤسسـهاقتصاداسـالمی
دانشـگاهشـاهعبدالعزیـزعربسـتان،پروفسـورمهـدمعصومبـاهلل12،در
بخـشیـکمعرفیتـازه،محصولریسـِکوانکوئِیـک13،دربخش
تازههـاینشـر،دوکتـاببـاموضوعـاتفرهنگریسـکونـوآوری
وبیمـهعمـرواشـتهایریسـکمعرفـیمیشـوند.درایـنشـماره،
بخـشیـکمفهـومتـازه،بـهمفهـومضماتنامهوتفـاوتآنبـابیمه

میپـردازد.
محمدمهدیعسگری  

مدیرمسئول  

10. Robotic Process Automation (RPA)
11. Metaverse 
12. Mohamed Ariff Syed Mohamed
13. One Quake 

آنچـه صنعـت بیمه دانش بنیـان را از دیگـر صنایع متمایـز می کنـد، »داده« و ارزش 

آن اسـت. از گذشـته، بیمه گـران داده هـای بسـیاری را جمـع آوری نموده انـد، امـا 

کمتـر بـه تبدیل ایـن دارایی نامشـهود بـه سـرمایه و ارزش، اندیشـیده اند
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در این پرونده می خوانید: 

1.1. مدیریت داده ها در جهان نوین مالی بیمه 

2.1.  نقش کالن داده ها و الگوریتم ها در الگو سازی بیم سنجی و تأثیرات آن بر مصرف کننده  

3.1.  کاوشی در در قیمت گذاری نوآورانه    

4.1.   بهره برداری از مالی و بیم سنجی در طراحی و تحلیل مالی شرکت های بیمه عمر و مستمری   
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نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

1 1.1. مدیریت داده ها در جهان نوین مالی بیمه

انتظــار مــی رود، الزامــات فنــی اســتانداردهای 
  2)IFRS 17( 17 بین المللــی گزارش گــری مالــی
بــه افزایــش معتنابهــی در حجــم داده هــا در بخــش 
مالــی و اکچوئــرال منتهــی شــود. همچنیــن، ایــن 
ــق،  ــت، دقی ــای باکیفی ــه داده ه ــاز ب ــات نی الزام
صحیــح و قابل حسابرســی3  را شــدت می بخشــد 

تــا بتواننــد بــه فراینــد گزارش گــری مالــی کمــک 
ــای  ــش بینش ه ــه در بخ ــه ک ــن مقال ــد. در ای کنن
حســابداری بیمــه4  دلویــت منتشــر شــد، چگونگــی 
تناســب کار بــا ایــن اســتانداردها براســاس رویکــرد 
ــریح  ــا تش ــت داده ه ــه در مدیری ــرکت های بیم ش

می شــود.

4321شرح مختصر

اجـرایچندیـنبرنامـهاصالحـیتنظیممقرراتـیمنطقـهایوملـیدر
حوزههـایتوانگـریمالـیوگزارشگـریمالـیبیمـه،چنـدچالش
بـرایمدیریـتدادههـاتوسـطبیمهگـرانرقـمزدهاسـت.الزامـات
مربـوطبـهدادههـایجزئیتـر5بهمنظورحمایـتازتطبیقبـاالزامات
تنظیممقرراتـیمختلـفبـاظهـورکالندادههـاهمـراهبـودهاسـت؛
در میشـود. ذخیـره و تولیـد دیجیتالـی اطالعـات یعنـیجائیکـه
نهایـت،بیمهگـران،بیشـتربـامشـتریانباریکبینـیسـروکاردارنـد
کـهانتظـاردارنـدتادربـارهقراردادهـایبیمهایخـودبیشـتربدانندو

توسـطبیمهگـرخـودشـناختهشـوند.
اکنـونبیـشازهـرزمـاندیگـری،ترکیبـیازتغییـراتتنظیممقرراتـی
طاقتفرسـا،فرصتهـایمربـوطبـهکالندادههـاوانتظـاراتفزاینـده
مشـتریان،فرصـتسـرمایهگذاریدرراهکارهـایمناسـبمدیریـت
دادههـاکـهبهرهبرداریوخودکارسـازیدادههارادرصنعتبیمهبهبود
میبخشـد،ایجادمیکند.اینکهچگونهیکسـازمانبهمنظورکسـب
بینـشتجـاریدقیقومنظم،بایـدازدادههایخودبهرهبـرداریوآنهارا

مدیریـتکنـد،بـرایموفقیتبلندمدتخودبسـیارحیاتیاسـت.

1. منبع:دلویت،تاریخانتشار:11آبان1401)2نوامبر2022(؛وبسایت:
https//:www2.deloitte.com/cn/en/pages/financial-services/articles/da-
ta-management-of-insurance-finance-and-actuarial.html
2. International Financial Reporting Standards
3. Auditable 
4. Insurance Accounting Insights
5. Granular data 

عصـر جدیـد گزارش گـری مالـی بیمـه بـا طالیـه داری 
IFRS17 اسـتانداردهای 

بحرانمالیسـالهای2008-2009کهموجوسـیعیازتحوالتنظارتی
والزامـاتتنظیممقرراتـیطاقتفرسـارارقـمزد،ازبخـشبیمـههنـوز
خـارجنشـدهاسـت.یکـیازویژگیهایعمومـیاینمقـرراتجدید،
تقاضـابرایشـفافیتدرعملیاتوگزارشگریعملکردشـرکتهای
بیمـهبـودهاسـت.باانتشـاربخـشقراردادهـایبیمـه6دراسـتانداردهای
بینالمللـیگزارشگـریمالـیIFRS 17)17(طـیمـاهمـی2017،
تحولـیبـزرگدرمقـرراتگزارشگـریمالیبرایشـرکتهایبیمه
بـهوجـودآمد.همچنیـن،انتظارمیرودطیچندسـالآتـی،بیمهگران،
بخـشابزارهـایمالـی7اسـتانداردبینالمللـیگزارشگـریمالـی9

)IFRS 9(8راهمـگامبـاIFRS 17 اجـراکننـد.
،IFRS9و IFRS 17 عـالوهبـرالزامـاتاسـتانداردهایموجـوددر
نهادهـایناظـردرکشـورهایمختلـف،اصالحاتمربوطبهسـرمایه
مبتنـیبـرریسـک)RBC(9رامعرفـیکـردهیـاخواهنـدکـردکهبا
اصـولبینالمللـیواصلـیبیمهکهتوسـطانجمـنبینالمللـیناظران
الزامـات مجمـوع دارد. تطابـق اسـت، شـده منتشـر )IAIS( بیمـه
نظامهـای و  IFRS 9  ، IFRS 17 در موجـود اسـتانداردهای
جدیـدسـرمایهمبتنـیبـرریسـک،بـهتحـوالتملموسـیدرروش
6. Insurance Contracts
7. Financial Instruments 
8. International Financial Reporting Standard 9
9. Risk-based capital

1

بیمه گـران، بیشـتر بـا مشـتریان باریک بینی سـر وکار دارند که انتظـار دارند تـا درباره 
قراردادهـای بیمه ای خود بیشـتر بدانند و توسـط بیمه گر خود شـناخته شـوند
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الزامـات فنـی اسـتانداردهای IFRS 17 ممکـن اسـت بـه افزایـش معتنابهـی در حجم 
داده هـا در بخش هـای مالـی و اکچوئـرال منجـر شـود 

عملیاتـیشـرکتهایبیمـهازجملهمدیریـتوکاربـرددادههامنجر
میشـود.همچنیـن،ایـنالزامـاتبـهپیچیدگـیبیشـتردرفرایندهـای
گزارشگـریمالـیوتوانگـریمنتهـیمیگـردد.بنابرایـن،بـهمنظور
کارایـی معقـول، هزینـهای بـا ضرباالجلهـا رعایـت تضمیـن

فرایندهـا،اهمیـتبهسـزاییدارد.

محرک های حجم فزاینده داده ها و کیفیت آنها
الزامـاتفنـیاسـتانداردهایIFRS 17 ممکـناسـتبـهافزایـش
معتنابهـیدرحجـمدادههـادربخشهـایمالـیواکچوئـرالمنجـر
شـودکـهبههماننسـبتالزامـاتذخیرهدادههـانیزافزایـشمییابد.
افزایـشحجـمدادههااساسـاًبهسـببمـواردذیلصـورتمیپذیرد:
افزایـشالزامـاتارزشـیابیجزئی:نیازبهسـنجشوگزارشگری
تعهـداتبیمـهایبـااسـتفادهازرویکردمعمـولپیریـزی10.رویکرد
پیریـزیشـاملبرتریـنبـرآوردبدهـی)BEL(11،ارزیابیریسـک
میشـود. 13)CSM( قـراردادی خدمـات حاشـیه و 12)RA(
جزءگرایـیبسـیاربیشـترازالزامـاتفعلـیIFRSاسـتکـهدرآن

10. Building block approach
11. Best Estimate Liabilities
12. Risk Adjustment 
IFRS 17مفهومــیبنیــادیکــهدراســتانداردهای:Contractual service margin .13
ــاارائــه معرفــیشــدوبــهســودکسبنشــدهیــکشــرکتاشــارهدادکــهانتظــارداردآنراب

خدمــاتبــهدســتآورد.

هیـچیـکازایـنارقـامافشـانمیشـود.
عملیـاتجامـع تکمیـل بـه نیـاز ارقـامسـالگذشـته: بازسـازی 
دادهکاویبـهمنظـورتلفیـقدادههـایفعلـیوتاریخـیبـهمنظـور
بازسـازییکبـارهسـوابقحسـابداریتمامـیقراردادهـایبیمـهاز

زمانـیکـهIFRS 17 بـرایاولیـنبـاراجـراشـدهاسـت.
جزءگرایـیبیشـتردرافشـاوگزارشگری:نیازبـهتغییردرچارت
حسـابهایدفتـرکل14،سـببتولیداطالعـاتمالیجدیدمیشـود
کـهیادداشـتهایگسـتردهافشـارانیـزدربرمیگیردکـهجزئیتراز

آنچـههماکنونتهیهمیشـود،هسـتند.
افزایـشدرکاربـرددادههـایبازار:نیازبهسـنجشنـرختخفیف
بـرمبناینرخفعلیبهرهدربازار،داشـتنخـوراکدادههایمربوط
بـهنـرخبـازارراکـهتحـتاسـتانداردهایبینالمللـیگزارشگری
مالـیفعلـیالـزامآورنیسـتند،ضـروریمینمایـد.اگـرگزینـهارائه
نوسـاننـرخبهـرهازصـورتسـودوزیـان)P&L(15اتخاذشـود،
ایـننرخهـایبـازاریبایـدبـراسـاسزمـانفـروشقـراردادبیمـه
ذخیـرهشـوند.ممکـناسـتازآنهـابـرایگزارشگـریصـورت
سـودوزیاناسـتفادهشـود،امـاترازنامهبـانرخهایفعلیارزشـیابی
مجـددمیگردد.اینتفاوتدرسـهام)سـرمایه(16،تجمیعمیشـود.

14. Ledger 
15. Statement of profit and loss
16. Equity 
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تقســـیمپرتفوهـــابـــهگروههـــایســـودآورســـالیانه:نیـــازبـــه
ــروهســـودآور ــهگـ ــهسـ ــهبـ ــایبیمـ ــیمپرتفـــویقراردادهـ تقسـ
ـــوان ـــهعن ـــدب ـــالیانه،بای ـــایس ـــنگروهه ـــدامازای ـــرک ـــالیانه.ه س
ـــش ـــکافزای ـــهشـــودوی یـــکواحـــدحســـابمجـــزادرنظـــرگرفت
پرواضـــحدرحجـــمدادههـــایتولیدشـــدهبـــهواســـطهارزشـــیابی
اکچوئـــرالوجـــودخواهـــدداشـــتوبایـــدتوســـطسیســـتمهای

حســـابداریگـــزارششـــوند.
همچنیــن،الزامــاتاســتانداردهایموجــوددرIFRS 17 نیــازبــه
ــیرا ــقوقابلحسابرس ــح،دقی ــت،صحی ــایباکیفی ــتندادهه داش
تشــدیدمینمایــدتــابتواننــدبــهفراینــدتهیــهگــزارشمالــیبــرای
ــهمنظــورهدایــتکســبو ــی،ب ــازارومصــرفمدیریــتداخل ب
کارکمــککننــد.ایــنامــرســببفشــاربــرایبهرهبــرداریبیشــتر
ازدادههــاوخودکارســازیوداشــتنبســترهایفنــاوریاطالعــات
ــری ــایگزارشگ ــهازفراینده ــفک ــعهومنعط ــوی،قابلتوس ق
مالــیوتوانگــریحمایــتمینماینــد،خواهــدشــد.ایــنبســترهای
ــل ــیعم ــیمطلوب ــیوکنترل ــایحاکمیت ــددرفض ــیبای دیجیتال

کننــد.

چالش های فعلی مالی و زیرساخت فناوری اطالعات
زیرسـاخت یـک تحـت بیمـه شـرکتهای از بسـیاری هماکنـون،
منقطـع،پیچیدهوسـنتیدربخـشمالیوفنـاوریاطالعات،عملیات
انجـاممیدهنـد.دربیشـترمـوارد،ایـنفضـابـههزینههـایعملیاتـی
باالیـیختـممیشـودکـهعمدتاًریشـهدرکپیبـرداریعمـدهدادهها
ودوبـارهکاریدرپردازشهـادارد.ایـنشـرایطبـهعلـتچنـدعامل
ازجملـهبـرآوردنتقاضاهـایمشـابهازطـرفسـهامدارانمختلفبه
روشهـایگوناگـونایجـادمیشـود.درنهایـت،ایـنمسـئلهسـبب

تقلیـلمالکیـتدادههـای17مهـممیگـردد.
بـهمنظـورپرداختـنبهایـنچالشهـا،شـرکتهایبیمهبایدباپاسـخ

بـهاینسـهپرسـشکلیـدی،کارخودراآغـازکنند:
1.یـکبیمهگـردرنتیجهاجـرایاسـتانداردهایIFRS 17،بایدچه

نیازهایتجـاریرالحاظکند؟
2.چگونـهیکبیمهگـرمیتواندزیرسـاختفناوریاطالعـاتخودرا
بـهمنظـورپرداختنبهنیازهایتجـاریوتطبیقباقانون18،ارتقابخشـد؟
3.یـکبیمهگـر،چـهراهکارهایمدیریـتدادهایمیتوانـدایجادیا
خریـداریکنـدتابتواندبـهنیازهایتجاریوتطبیقبـاقانونبپردازد؟
17. Data ownership
18. Compliance 

هم اکنـون، بسـیاری از شـرکت های بیمه تحت یک زیرسـاخت منقطع، پیچیده و سـنتی 
در بخش مالـی و فنـاوری اطالعات، عملیات انجـام می دهند
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 IFRS 17 1.  نیازهـای تجـاری که بایـد در نتیجه اجـرای
لحـاظ نمود

مـواردذیـلبرخـیازنیازهـایتجـاریمهـمهسـتندکهشـرکتهای
بیمـه،پـسازاجـرایIFRS 17 نیـازخواهنـدداشـتتـابـهآنهـا

بپردازنـد:
کارایـی:انتظـارمـیرودحجـمخروجـیدادههـاازقِبَـلمدیریـت
دارایـی،مالـیواکچوئـرالوکاکردهـایریسـکبـهطـورمعتنابهیبه
دلیـلنتایـجاجـرایIFRS 17 واصالحـاتجدیـدمربوطبهسـرمایه
یافتـن بـرایشـرکتها، یابـد. افزایـش )RBC( ریسـک بـر مبتنـی
راهکارهایـیکـهبتوانددرزمـانپردازشاینحجمفزاینـدهازخروجی
دادههـابـاهمـانکارایـییاحتیبیشـتر،صرفهجویـیکنند،بسـیارحائز
اهمیـتاسـت.نیـازبـهفرایندهـایکارآمدوکنترلشـدهبـرایتضمین
تحقـقضرباالجلهاتوسـطبیمهگرمهماسـت.چالش،تضمیـنارائه
فرایندهـایکاراوکنترلهـایاثربخـشکـهدریـکفضـایحاکمیتی
مطلـوبوبـاهزینـهقابلقبـولخواهـدبـود.هماکنون،چندینشـرکت
بیمـهدرنظـردارنـدتـامنابـعخـودرادرایـنحوزههـابـهکاربندنـدتـا
اجرایاسـتانداردهایموجوددرIFRS 17واصالحاتجدیدمربوط

بـهسـرمایهمبتنـیبـرریسـکبهطـورهمزمـانعملیاتیشـوند.

چارچـوبکنترلـی:یکـیازالزامـاتکلیـدیتحـتاسـتانداردهای
IFRS 17 واصالحاتجدیدمربوطبهسـرمایهمبتنیبرریسـک،نیاز
بـهصحـت،دقتوقابلحسـابرسبـودنفرایندهـاودادههـایبکاررفته
درگزارشگـریمالـیوتوانگـریاسـت.عـالوهبـراین،شـرکتهای
بیمـهنیـازخواهندداشـتتـابیـنگزارشگـریترازنامههـایگوناگون
تحلیلگـران، و سـرمایهگذاران بهویـژه مختلـف سـهامداران بـرای

سـازگاریایجـادنمایند.
الزامـاتافشـا:IFRS 17،حجـمافشـاراافزایـشمیدهدوبخشـی
ازایـنمسـئله،بـهدلیـلپاسـخگوییبـهنیازبهشـرحبیشـتردرخصوص
رویکـردسـنجِشپیچیدهتـرقراردادهـایبیمـهاسـتوعمومـاًبـهدلیل
تقاضایسـرمایهگذارانبرایشـفافیتبیشـتردرموردارقامگزارششده
نیـزمیباشـد.اسـتانداردهایIFRS 17 بـهسـرمایهگذارانجهانـی
اجـازهمیدهـدتـابهآسـانیارقامگزارششـدهرادرکلیـهحوزههای
قضایـی19مقایسـهنماینـد؛بـاایـنفـرضکـهحسـابداریقراردادهای

بیمـهبـااسـتفادهازیـکزبانحسـابداریمشـابه،تهیهشـدهباشـد.
اطالعـاتمدیریتـی:شـرکتهایبیمهبایدریسـکهایخـودرابه
طـوراثربخشـی،مدیریـتکننـدوبازدهخـودرابهبودبخشـند.درک

19. Jurisdiction 

IFRS 17 نمودار 1. شروط الزم برای تهیه داده های باکیفیت به منظور تطابق با

یکـی از الزامـات کلیـدی تحـت اسـتانداردهای IFRS 17 و اصالحـات جدیـد مربوط به 
سـرمایه مبتنـی بر ریسـک، نیاز بـه صحت، دقـت و قابل حسـابرس بـودن فرایندها و 

داده هـای بـکار رفتـه در گزارش گـری مالـی و توانگری اسـت
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درک چگونگـی تعامـل بین ریسـک ها و بازده، بسـیار داده بر  اسـت و نیاز بـه داده های 
منظم، صحیـح و دقیق دارد

چگونگـیتعامـلبیـنریسـکهاوبـازده،بسـیاردادهبر20اسـتونیاز
بـهدادههـایمنظـم،صحیـحودقیـقدارد.بیمهگـرانبایـددادههایبه
 IFRS 17 کاررفتـهدرتجزیـهوتحلیل21دادههایمالیواکچوئرال
رابـهمنظـوربهبـودکیفیتبینشهایتجـاریودرنهایـتفرایندهای

تصمیمگیـریتجـاریخـودافزایشدهند.

2.  ارتقای زیرساخت فناوری اطالعات فعلی
گاممهـمبـرایشـرکتهایبیمـه،اجـرایارزیابیفنـاوریاطالعات
اسـت.بـرایهـرسیسـتمیکـهبخشـیازمعمـاریفنـاوریاطالعـات
مالـیواکچوئـرالراتشـکیلمیدهد،یکارزیابیتناسـبتجاریو
فنـیبایـداجراشـودتـااینموضـوعراارزشـیابیکندکهآیاسیسـتم،
بسـترمناسـبیهسـتکـهبتوانـدالزامـاتتجـاریکنونـیوآتـیو
الزامـاتاسـتانداردهایفنـیوعملیاتـیIFRS 17 رامحقـقنمایـد

یـاخیر.
درشـرکتدلویـت،ازیـکچارچوب»چهارتایی«اسـتفادهمیشـود
کـهدرآن،سیسـتمبـراسـاستناسـبفنـیوتجـاریآنارزیابـی
میشـود.امتیـاز1نشـانمیدهـدکـهسیسـتممناسـبنیسـتو5بـه

معنـایآناسـتکـهسیسـتمبسـیارمناسـباسـت.
20. Data intensive 
21. Analytics 

زاویـهبـاالسـمتچـپوپاییـنسـمتراسـتنشـانمیدهـدکـه
زیـرا بسترسـازیمجـددشـوند، یـا ارزیابـیمجـدد بایـد سیسـتمها
بـهترتیـبالزامـاتتجـاریوفنـیرارعایـتنکردهانـد.زاویـهبـاال
سـمتراسـتنشـانمیدهـدکـهسیسـتمها،الزامـاتفنـیوتجـاری
رامحقـقکردهانـد.ایـندرحالیاسـتکـهزاویـهپاییـنسـمتچـپ
نشـانمیدهـدکهسیسـتمهانیازخواهندداشـت،تاجایگزیـنیاکنار
گذاشـتهشـوند،زیـراالزامـاتفنـیفعلـیرامحقـقنکـردهونیازهای

تجـاریشـرکترالحـاظنمیکننـد.
پـسازاجـرایارزیابـیسیسـتمها،یـکنهـادبایـدآنچـهبـهمنظـور

پرداختـنبـهکاسـتیهانیـازاسـت،ارزشـیابینمایـد.

3.  راهکارهای مدیریت داده ها
هسـتند، مواجـه آن بـا بیمهگـران بیشـتر کـه چالشهایـی از یکـی
تبدیـلسیسـتمهایمالـیوفنـاوریمنقطعوسـنتیبهبسـترهایقوی،
قابلتوسـعهومنعطـفاسـتکـهقـادرهسـتندالزامـاتچندیـناصل
عمومـیپذیرفتهشـدهحسـابداری)GAAP(22)ماننـداسـتانداردهای
بینالمللـیگزارشگـریمالی)IFRS(،سـنجهسـرمایهاقتصـادی23،

22. General Accounting Accepted Principles 
23. Economic Capital 
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سـنجهارزشنهفتـه24،سـرمایهمبتنـیبـرریسـکجدیـدوغیـره(و
رشـدآتـیموردانتظـارشـرکترادریـکفضایبسـیارکنترلشـده،
مدیریـتنماینـد.ایـناحتمـالوجـودداردکـهراهکارهـایمدیریت
دادههـا)DMS(25درایـنفضـابرجسـتهشـوندوشـرکتهابایـددر

ایـنفضـابـهاهـدافسـرمایهگذارینظـرکنند.
انتخـابراهکارهـایمدیریتدادههاوابسـتهبهچندینمالحظهاسـت

کهشـاملمـواردذیـلمیگردد:
بلوغزیرساختمالیوفناوریاطالعاتفعلیبیمهگر

و بالـغ زیرسـاختهای دارای بیمـه شـرکتهای مـیرود انتظـار
جاافتـاده،بیشـتررویراهکارهایـیسـرمایهگذاریکننـدکـهآنهـا
درحالیاسـتکه ایـن دهـد. دیجیتـالحرکـت تحـول مسـیر در را
شـرکتهایکمتـرجاافتـادهنیـازدارنـدابتـدابهاصـولپایـهبپردازند.
شـرکتهاییکـهدارایبلـوغمتوسـطهسـتند،بیشـترتمایـلدارنـد
برخـیکمبودهـایخـاص بـه تـادرراهکارهـایحسابشـدهکـه

نماینـد. سـرمایهگذاری میپردازنـد،
24. Embedded Value
25. Data Management Solution 

اندازه،ماهیتوپیچیدگیعملیاتهایتجاریبیمهگر
شـرکتهایبزرگـیکـهمحصـوالتچندگانهدرحوزههـایقضایی
مختلـفارائـهمیکننـد،نیازخواهندداشـتتـابیشـتردرراهکارهای
تمامـی در را کارایـی تـا نماینـد سـرمایهگذاری دادههـا، مدیریـت
حوزههایـیکـهکارمیکنند،تسـهیلکننـد.درحالیکهشـرکتهای
کوچکتـرتنهـادریـکیـاچنـدحـوزهقضایـی،عملیـاتانجـام

میدهنـد.
بلوغبازاربیمهوفضایتنظیممقرراتی

شـرکتهاییکـهدربازارهـایبیمهبالغتربـافضاهـایتنظیممقرراتی
کارمیکننـد،پیشتـربهگونـهایتکاملیافتهاندکـهنمایانگراصول
اسـتانداردهایIFRS 17 هسـتندوبخـشعمـدهایازاصالحـات
جدیـدمربـوطبـهسـرمایهمبتنـیبـرریسـکعمومـاًدرراهکارهـای
در سـرمایهگذاری تـا میکننـد سـرمایهگذاری دادههـا مدیریـت
شـرکتهای مثـال، بـرای بازارهـا. دیگـر در حاضـر شـرکتهای
اتحادیـهاروپایـیکهتحتتوانگـریمالـی2،گزارشگریمیکنند،
سـرمایهگذاریعمـدهایدردادههـاوسیسـتمهابهانجامرسـاندهاندو

نمودار 2. چارچوب چهارتایی شرکت دلویت برای ارزیابی تناسب تجاری و فنی

شـرکت هایی کـه در بازارهـای بیمـه بالغ تر بـا فضاهـای تنظیم مقرراتـی کار می کنند، 
IFRS17 پیش تـر بـه گونـه ای تکامـل یافته انـد کـه نمایان گـر اصـول اسـتانداردهای

هستند 
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انتظـارمـیروددرمقایسـهباشـرکتهایبیمهایکـهواردفـازاجرای
نظـامجدیدسـرمایهمبتنیبرریسـکمانندتوانگریمالی2نشـدهاند،
اسـتانداردهای الزامـات تحقـق زمینـه در کمتـری سـرمایهگذاری

IFRS 17 بـهانجـامبرسـانند.
چندیـنراهـکارمدیریتدادههادردسـترسشـرکتهایبیمهوجود

داردکـهدربخشبعدیشـرحدادهمیشـوند.

1-3. راهکارهای دیجیتالی
میتـوان کـه دارد وجـود دسـترس در جدیدتـر فنـاوری چنـد
بهبـود منظـور بـه اکچوئـرال و مالـی بـه مربـوط کارکردهـای در
توانمندیهـایفعلـیآنهـایـاارائـهقابلیتهـایجدیـدومتفـاوتبـه

بسـت. کار
ایـنفناوریهـادردیگـربخشهـا،اثبـاتشـدهامـاهنـوزدرمالـیو

اکچوئـرالبیمـهبرجسـتهنشـدهاندکـهعبارتنـداز:
رایانـشابـری26:ابربهفناوریقابلتوسـعهومنعطفاجـازهمیدهدتا
خدماتسفارشـیدراینترنتارائهدهد.بسیارازبهرهبرداریکنندگان
ایـنوجـود، بـا بـهدسـتمیآورنـد. ابـر،هزینـه-فایـدهعمـدهای
26. Cloud computing 

راهکارهـایبسـیارمنقطـعوسفارشـیحاضـردربرخـیبخشهـای
بیمـه،میتوانـدحرکـتبـهسـمتابـرراچالشبرانگیـزسـازد.

همچنیـنابـرمیتوانـدبهرهوری27وهمـکاریبینگروههـاراافزایش
دهـدوامـکان»بسـتنتقریبـیمالـیحسـابها«28رابدهـدوبدیـن
طریـق،برخـیازفعالیتهـاوگزارشگریهـایسـنتیآخـرماهیرا
میتـوانبـافنـاوریابربـهطورآنیبـهانجامرسـاند.اینامـر،کارایی
فرایندهـایگزارشگـریراافزایـشمیدهد:الزامیمهـمکهبیمهگر
راتوانمنـدمیسـازدتاضرباالجلهـارابرایالزامـاتگزارشگری

متفـاوتباهزینـهایقابلقبـولرعایتنماید.
رایانـشدرونحافظـهای29:ایـنفنـاوریبـهذخیـرهحجـمباالیـیاز
دادههـادرحافظـهاصلـیبـهمنظـوردریافـتپاسـخسـریع،اطـالق
میشـود.بـاایـنفنـاوری،تحلیـلبالدرنـِگ30حجمـیازدادههـاکـه

میشـود. ممکـن بـود، غیرقابلتصـور پیشتـر
بـاعنایـتبـهافزایـشعمـدهموردانتظـاردرحجـمدادههـادرنتیجـه
اجـرایاسـتانداردهایIFRS 17،شـرکتهایبیمـهبایـدکشـف
27. Productivity 

Virtual close .28 :کاربردسیستمهایکاماًلادغامشدهدرسطحیکشرکتبه
منظورایجادصورتهایمالیدرهرزمانوبهصورتسفارشی.

29. In-memory computing 
30. Real-time 

شـرکت های بیمـه بایـد کشـف فرصت هایـی کـه رایانـش درون حافظـه ای می توانـد 
ایجـاد کنـد را در برنامـه کاری خـود قـرار دهند
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فرصتهایـیکـهرایانـشدرونحافظـهایمیتوانـدایجادکنـدرادر
برنامـهکاریخـودقـراردهنـد.ایـنامـرمیتوانـدبهویژهدرمحاسـبه
تعهـداتبیمـه،تحـتاسـتانداردهایIFRS 17بسـیارمفیـدباشـد.
بـرایمحاسـبهو ازدادههـایبسـیاریجزئـی31 اسـتانداردهاییکـه
بـرآوردتحقـقجریـاننقـدی32]قراردادها[واثرآنهابرحاشـیهسـود
خدمتقراردادی)CSM(درهرسـطحسـودآوریسالیانهگروهی،

اسـتفادهمینماینـد.
تجزیـهوتحلیـلومصورسـازی33پیشـرفته:مقـرراتجدیدارزشـیابی
اصالحـاتجدیـد و  IFRS 17 اسـتانداردهای تحـت تعهـدات34
سـرمایهمبتنـیبـرریسـک،فرصتـیرابرایبخـشمالـیواکچوئرال
فراهـمآوردهاسـتتـابینشهـایارزشـمندیبـهکسـبوکارخـود
اضافـهکننـد.زیـراآنهابـرایاولینبـاردرتاریخبیمه،کارخـودرااز

یـکمجموعـهمقـرراتمشـترکآغـازمینمایند.
بخشهـایمالـیواکچوئـرال،بـاسـرمایهگذاریدرابزارهایـیکهبه
فرایندهـایفعلـیتجزیـهوتحلیلغنامیبخشـند،سـطوحجدیدیاز
بینـشوبهـرهوریراکسـبمیکننـد.همچنیـن،ایـننـوعبهـرهوری

31. Granular data
بــر مبتنــی خروجــی و ورودی جریــان تخمیــن :Fulfillment cash flow.32

ایجــادمیشــوند. قــرارداد اجــرای از پــس احتمــاالتکــه
33. Visualization 
34. Liability valuation

رابـاارائـهبینشهـایمنظـمودقیـقدربـارهکسـبوکاربـهشـکلی
کـهبـرایسـهامدارانمختلـفسـازمانبـهراحتـیقابلفهماسـت،به
دسـتمیآورنـد.ازجملـهایـنابزارهـامیتـوانبـهسـرمایهگذاری
درابزارهـایمدلسـازیپیشگویانـه35،طراحیپیشـرفتهوروشهای
پیشبینـیاشـارهنمود.اغلبایـنفناوریهابارایانـشدرونحافظهای

ترکیـبمیشـودتاسـرعتوبینـشراتاحدزیادیبهبودبخشـد.

2-3.   راهکارهای خودکارسازی داده ها36
بـهاحتمـالبسـیارزیـاد،شـرکتهادرپاسـخبـهچالشهـایناشـیاز
اسـتانداردهایIFRS 17،درپیخودکارسـازیفزایندهباشـند.این
راهکارهـامیتواننـدراهبـردییابیشـترتاکتیکیبودهوبـرحوزههای

خاصـیازایـنچالشتمرکـزنمایند.
فناوریهـا ایـن دادههـا37: ]مدیریـت[ دسـتکاری فناوریهـای 
در خـودکار پـردازش راهکارهـای اجـرای طریـق از میتـوان را
حوزههـایهـدفدرفرایندهـایمختلفـیکـههماکنـوندسـتیو
مستندسـازینشـدهاندبـهکاربسـت.نمونههـایآنشـاملابزارهـای
بنگاهـیاسـتانداردایتـیالیـاهماناسـتخراج،تحـولوبارگزاری38

35. Predictive modelling 
36. Data automation
37. Data manipulation 
38. ETL (extract, transform, and load)

شـرکت های بیمـه بایـد کشـف فرصت هایـی کـه رایانـش درون حافظـه ای می تواند 
ایجـاد کنـد را در برنامـه کاری خود قـرار دهند
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وراهکارهـایرایانشـیهمچـونفنـاوریآر39وبرخـیفناوریهـای
سیستمتحلیلآماری)SAS(40میشود.

راهکارهـایاسـتوارصفحـهگسـترده41:ایـنراهکارهـارامیتـوان
هنگامـیکـهیـکنهـادتصمیـممیگیـردتـافرایندهـایفعلـیخـود
دراسـتفادهازصفحـاتگسـتردهراحفـظنمایـد،اسـتفادهنمـود.امـا
ایـننهـاد،درراهکارهـایاسـتوارصفحـهگسـتردهماننـدمـواردذیل
سـرمایهگذاریمینمایـد:ایجـادجریانهـایکاری42؛راهکارهاییاز
نـوعرباتیـکبـهمنظـورخودکارسـازیواسـطههای43بیـنصفحـات
گسـترده؛یـاتنهـاایجادوحفظصفحاتگسـتردهبااسـتفادهازاصول

سختمهندسـینرمافزار.

3-3.  راهکارهای تمرکزگرایی داده ها44
ایـنراهکارهـابـرایشـرکتهاییکـهزیرسـاختفنـاوریاطالعات
تکاملنیافتـهایدارنـدوممکـناسـتنیـازبـهجایگزینـییـاخـروج
39. R
40. Statistical Analysis System
41. Spreadsheet
42. Workflow 
43. Interface 
44. Data centralization 

بیشـترسیسـتمهایخـودداشـتهباشـند،ایـدهآلاسـت.چندیـنگزینه
درایـنرابطـهوجـودکـهشـاملمـواردذیـلمیشـود:

انبـاردادههـا:ایـنسیسـتمها،حجـمباالیـیازدادههایسـاختارمند
راازمنابـعاکچوئـرال،مالی،ریسـک،دارایی،خطمشـیوتراکنشـی
رانگـهمیدارنـد.درصـورتاجـرایمناسـب،انبـاردادههـامیتوانـد
راهکارهـایبسـیاراسـتواریارائهنمایـد.امااغلبممکناسـتگران
نیـزباشـد.زیـرااجـراییـکسـاختارعمومـیرویکلیـهدادههـای
سـنتیوادغـامانبارباسیسـتمهایاجرایـی،تالشمضاعفینیـازدارد.
پایگاههـایدادههـایبدونسـاختار:ایـنامـرمسـتلزمتوسـعهیـک
انبـاریـادریاچـهدادههـا45اسـتکـهمنابـعاصلـیکـهدارایتغییرات
محـدودیهسـتندرانگـهمـیداردوبیشـتربـراسـتخراِجاسـتوارو
تکیـهمینمایـد. رایانـشدرونحافظـهای ازجملـه تحلیـل فنـاوری
ایـنرویکـردبـهشـرکتهااجـازهمیدهـدتـاچشـماندازدادههـارا
بـدونپیچیدگـیوسـرمایهگذاریمـوردنیـازبرایتوسـعهیـکانبار

دادههـایتمامعیـار،متمرکـزنماینـد.
دفتـرکلفرعـی46:دفترکلفرعیدردرونسیسـتمهایفعلیایجاد
45. Data lake
46. Sub-ledger 

بـه احتمـال بسـیار زیاد، شـرکت ها در پاسـخ بـه چالش های ناشـی از اسـتانداردهای  
IFRS 17، در پـی خودکارسـازی فزاینده باشـند
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الزامـاتگزارشگـری میشـوندتـابـهتجمیـعدادههـایخـاصو
بپـردازد.باتوسـعهدفترکلفرعیباهدفذخیـرهوپردازشدادههای
جزئیتـرکـهبـرایارائـهارقـاموافشـاهایمربـوطبـهاسـتانداردهای
IFRS 17،نیـازاسـت،دفتـرکلمیتواندازتغییـراتدرامانبماند.
چنـدمحصـولدفتـرکلفرعـیخـاِصIFRS 17 وجـودداردکـه

توسـطشـرکتهاییماننـدسـاپ47واپتیتـود48توسـعهیافتهاند.

نتیجه گیری
شـرکتهایبیمـهمیتواننـدازطریـقسـرمایهگذاریدرراهکارهای
مدیریـتدادههـاکـهادغـاموخودکارسـازیدادههـایآنهـارابهبود
میبخشـند،بـهچالشهـایمربـوطبـهزیرسـاختمالـیوفنـاوری
نیـاز هـر بـر مبتنـی راهـکار، انتخـاب بپردازنـد. خـود اطالعـات
تجـاریخواهـدبـودازجملـهمیـزانتکاملیافتگـیمعمـاریفعلـی.
سـرمایهگذاریبـرراهکارهـایمدیریـتدادهها،یکضـرورتبوده
وگامـیاساسـیدرپرداختـنبـهالزامـاتکسـبوکاروتطبیـقبـا

اسـتانداردهایIFRS 17ودیگـرمقـرراتمربوطـهاسـت.
47. SAP
48. Aptitude 

طیفـیازراهکارهـایمدیریـتدادههـادردسـترسشـرکتهای
بیمـهاسـت.امـا،هیـچراهـکارمناسـبیبـرایهمـگانوجـودندارد
وهـرشـرکتنیـازخواهـدداشـتتـاراهبـردمدیریـتدادهخـود
راتدویـنوتوسـعهبخشـدکـهبـرنـوعراهکارهایـیکـهتصمیمبه
ایجـادیـاخریـدآندارد،اثـرمیگـذارد.بـهمنظـوردسـتیابیبـه
بـازدهبـاالدرسـرمایهگذاری،بیمهگـرانپیشـروازهزینـهاجبـاری
فنـاوریاطالعـاتکـهبـرایتحقـقالزامـاتتنظیممقرراتـیجدید
نیـازاسـت،بـهعنـوانسـکویپـرشتحـولعملیاتـیبهـرهمیبرند
تـامزایـایتجـاریکـهدرایـنمقالـهشـرحدادهشـدرابـهدسـت
آورنـد.ایـنهزینهفنـاوریاطالعاتنیـازبهتکمیلفضـایتجاری
وسـیعتریداردوبایـددردسـتورکارراهبـردیهـرشـرکتبیمـه

گیرد. قـرار
بـرایشـرکتهایبیمـه،انتخـابراهـکاریصحیـحبهمنظـورتعریف
راهبـردمدیریـتدادههامهمخواهـدبود.باتوجهبـهاینکهاینانتخاب
بخشـیازبرنامـهزمانبنـدیغیرقابلمذاکرهاجـرایIFRS 17اسـت،
امـابایدهرچهزودتراتخاذشـدهوبهتراسـتباارزیابـیتمامیالزامات

تجـاریوتطبیقیمرتبطآغازشـود.

شـرکت های بیمه می تواننـد از طریق سـرمایه گذاری در راهکارهـای مدیریت داده ها 
کـه ادغـام و خودکارسـازی داده هـای آنهـا را بهبود می بخشـند ، به چالش هـای مربوط 

به زیرسـاخت مالی و فنـاوری اطالعات خـود بپردازند
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49بـهطورکلیشـرکتهایبیمـهباکمکمتخصصـاناکچوئری،قادر

هسـتندتـاهمزمـانبـابسترسـازیمناسـبدرراسـتایافزایـشدانش
اسـتفادهازفنآوریهـا،ازطریـقهمـکاریبـانهادهـایقانونگـذار،
مانـعدخالـتدرکالندادههـاشـوندولـذاخدمـاتبهتـر،دقیقتـرو

امنتـریرابـهمشـتریانخـودارائـهنمایند.
درایـنمقالهبهمسـائلومشـکالتمربـوطبهاسـتفادهازکالندادهها
ایـن، بـر عـالوه شـد. خواهـد پرداختـه اکچوئـرال تخصـص در
راهکارهـایحـلمشـکالتاحتمالـیازطریـقهمـکاریبـانهادهای

معرفـیمیگردنـد. نیـز قانونگـذار
تأثیـر میـزان درمـورد مفصلـی بحثهـای بنیانگـذار مطالـب، ایـن
کالندادههـاوهـوشمصنوعـیبرتجربـهمصرفکننـدگانخدماتو
محصوالتبیمهایاسـتوهمچنینچگونگیهمـکاریمیاننهادهای
قانونگـذاروبیمهگـرانرادرراسـتایبرطـرفنمودنتأثیـراتمخرب
]اسـتفادهازکالندادههادرالگوسـازیاکچوئرال[موردبحثوبررسـی
قـرارمیدهـد،بهطوریکهاسـتفادهازنوآوریهانیزنادیدهگرفتهنشـود.

49.منبــع:آکادمــیاکچــواریآمریــکا،تاریــخانتشــار:آبــان1401)اکتبــر2022(؛
وبســایت:

https//:www.actuary.org/sites/default/files/2022-10/IB-BigData.10-22-pdf
مترجــم:کریســتینجانفــزا،کارشناســیارشــداقتصــادنظــری،دانشــگاهتهــران؛کارشــناس

ادارهکشــتیوپیانــدآی،بیمــهمرکــزیجمهــوریاســالمیایــران

پیشینه پژوهش
الگوریتمهایـی50کـهبـاکالندادههـاپشـتیبانیمیشـوند،زیرسـاخت
هـوشمصنوعـی51هسـتند.هـوشمصنوعـیتأثیـربسـزاییبـرروی
مـدلکسـبوکاربیمـهدرزمینههـایطراحـی،بازاریابـی،مقـررات
وخدمـاتومحصـوالتبیمـهایدارد.برخـیازایـنتأثیرهـاجزئـی
تحولسـاز مابقـی، درحالیکـه دارنـد تدریجـی ماهیـت و هسـتند
بـودهوپیامدهایـیعمـدهوجـدیرابـههمـراهدارنـد.بـااینکـهبیمـه
کارکردهـایمفیـدواجتماعـیبسـیاریدارد،لیکـنممکناسـتدر
حیـنبـرآوردهنمـودنتمـامتوقعاتمطلـوباجتماعی،نتوانـدپایدار
ودردسـترسنیـزباقـیبمانـد.درایـنمقالـه،عـالوهبـراینکهبـهطور
خالصـهبـهتشـریحمسـائلمرتبـطبـاتخصـصاکچوئـرالپرداختـه
شـده،مسـیرینیـزبـرایکاربـانهادهایقانونگذارارائهشـدهاسـت،
بهطوریکـههـمبـهسـودبیمهگـذارانبـودهوهـمچارچوبـینظارتی
بـرایحمایـتوتضمیـنآینـدهپویـایصنعـتبیمهبـههمراهداشـته

باشد.
Algorithm .50:الگوریتــمدرریاضیــاتوعلــومکامپیوتــربــهمجموعــهایازمراحــل

وفرایندهــایمتوالــیبــرایحــلیــکمســئلهویــاانجــاممحاســاتگفتــهمیشــود.
Artificial Intelligence (AI)I .51 :هــوشمصنوعــیشــاخهایازعلــومرایانــهاســت
ــدماشــینهایهوشــمندیاســتکــهتوانایــیانجــاموظایفــی کــههــدفاصلــیآنتولی
کــهنیازمنــدبــههــوشانســانیاســترادارنــد.درواقــعنوعــیشــبیهســازیهــوشانســانی

بــرایکامپیوتــراســت.

الگوریتم هایـی  کـه بـا کالن داده ها پشـتیبانی می شـوند، زیر سـاخت هـوش مصنوعی  
هسـتند. هوش مصنوعـی تأثیر بسـزایی بر روی مدل کسـب و کار بیمـه در زمینه های 

طراحـی، بازاریابی، مقـررات و خدمات و محصـوالت بیمه ای دارد

2.1.  نقش کالن داده ها و الگوریتم ها در الگو سازی بیم سنجی و تأثیرات آن بر مصرف کننده  1

در دنیــای کنونــی همــه صنایــع تحــت تأثیــر 
قــرار  نویــن  فن آوری هــای  ســریع  پیشــرفت 
ــب و  ــه کس ــز از جمل ــه نی ــت بیم ــد، صنع گرفته ان
کارهــای مهمــی اســت کــه بــا ورود فن آوری هــای 
بیمــه و اســتفاده از کالن داده هــا، هــوش مصنوعــی 
تحــوالت  دســتخوش  ماشــینی،  یادگیــری  و 

ــت.  ــده اس ــترده ای ش گس
مصنوعــی،  هــوش  و  کالن داده هــا  از  اســتفاده 

ــت  ــای صنع ــی از فراینده ــف عظیم ــد طی می توان
بیمــه را از طریــق تشــخیص آن بخشــی از زنجیــره 
ــه  ــر و بهین ــرای تغیی ــاز را ب ــترین نی ــه بیش ارزش ک
آن  جملــه  از  بخشــد.  بهبــود  دارنــد،  شــدن 
ــود،  ــاره نم ــذاری اش ــش قیمت گ ــه بخ ــوان ب می ت
ــر هــوش  ــه ب ــا تکی ــد ب شــرکت های بیمــه می توانن
ــر سیاســت های  ــری ب ــه شــکل رقابتی ت مصنوعــی ب

ــد. ــت بگذارن ــود قیم خ

49
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چارچـوبومفاهیمـیکلیـدیکهدرزیربهآنهااشـارهخواهدشـد،
بسترسـازدرکمحدودیتهـایسیسـتمبیمـهدربرقـراریتعـادلبین

دوهدفمذکوراسـت.

چارچوب
چارچـوببیمـهسـنتیبـراسـاسنیازبـهمدیریتنوسـانریسـکدر
سـطحفـردیویـاگروهیاسـتواراسـت.بهطورسـنتی،سـاختارهای

حقبیمـهومحصـوالتبیمـهای،عناصـرزیـرراشـاملمیشـوند:
میانگینهزینهریسک:میزانخسارتهایموردانتظار.

هزینهنوسـانخسـارتهایمـوردانتظار:مبلغیکهبـهعنوانجبران
هزینههـایاضافـیبرایبیمهگـردرنظرگرفته

ــواردپیشبینیشــده ــشازم ــیکــهخســارتهابی ــازمان میشــودت
ــعمالــیاضافــهوجــود هســتند،امــکانجبــرانآنهــاازطریــقمناب
داشــتهباشــد.بــهایــنترتیــبناظــرانوســهامدارانمطمئنمیشــوند
کــهشــرکتبــادراختیــارداشــتنســرمایهاضافــی،توانایــیمقابلــه
ــاپیشــامدهاینامســاعدراخواهــدداشــت.ایــنمبلــغدرواقــعبــه ب
ــن ــرامعمــوالًای ــزودهمیشــود.زی ــوردانتظــاراف ــغخســارتم مبال
نــوعمنابــعمالــیبــهعنــوان»اســتقراضی«بــرایفــروشبیمهنامــهدر

نظــرگرفتــهمیشــوند52ودرحکــمهزینههــایاضافــیهســتندکــه
بایــدبــهکســانیکــهســرمایهمــوردنیــازبــرایپشــتیبانیازمحصــول

بیمــهایرافراهــمکردهانــد،بازگردانــدهشــود.
زمانیکـه نوسـان: و میانگیـن بـه نسـبت عدماطمینـان هزینـهی 
برآوردهزینهریسـکمشـکلویادقتآنبسـیارکمباشـد،میتوان
بـاطراحـیمحصـوالتبیمـهایخـاصبـاپوشـشمحـدود،اسـتفاده
ازسـودسـهام53،اسـتفادهازعناصـرغیرتضمینـی54ویـاحقبیمههـای
ناشـیازتمدیـدبیمهنامـه،هزینههـایاحتمالـیایـننوعریسـکهارا

نمود. جبـران
محصــوالت ارائــه طراحــی، فــروش، بازاریابــی، هزینــهی 
بیمــهای،تأمیــنمالــی)ازجملــهریســکســرمایهگذاری(،نظــارت
ــی ــایکارای ــتافش ــورودرنهای ــکهاینوظه ــهیریس ــرهزین ب
ــرای ــنحقبیمــهب ــگامتعیی ــادرهن ــنهزینهه ــاتبیمــهای:ای عملی
پوشــشهایارائهشــدهتوســطخدمــاتبیمــهای،بــهمیانگیــن
ــن ــن،ممک ــود.همچنی ــزودهمیش ــاراف ــوردانتظ ــارتهایم خس
اســتدرمحاســباتســرمایهاضافــیمــوردنیــازنیــزلحــاظشــوند.

52. These funds are typically “borrowed” in order to sell a policy.
53. Dividend 
54. Nonguaranteed elements.

چارچوب بیمه   سـنتی بر اسـاس نیاز به مدیریت نوسـان ریسـک در سـطح فـردی و یا 
گروهی اسـتوار است
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تأثیـرکالندادههـاوهـوشمصنوعـیبرعناصـرمذکور]بـرایتعیین
حقبیمـهونـوعمحصـوالتبیمـهایدرروشسـنتیبیمه[بـاتوجهبه
ماهیـتونـوعپوشـشپیشـنهادی،متفـاوتخواهـدبـود.درصورت
عـدمپیشبینـیایـنهزینههـادرتعییـنحقبیمـهوطراحـیمحصـول
بیمـهای،درطوالنیمـدت،بیمهگـرتـوانمانـدندرصنعـتبیمـهرا
نخواهـدداشـت]ودرنتیجـهازبـازاررقابتـیحـذفخواهدشـد[.در
ایـاالتمتحـدهآمریکا،کارشناسـاننظارتبربیمـه،عالوهبرحصول
اطمینـانازدردسـترسبودنمحصوالتبیمـهای،معموالًپایداربودن

آنرانیـزمدنظـرقـرارمیدهند.

مفاهیم کلیدی
1-الگـویکسـبوکاربیمـه55تعییـنمیکنـدچـهخدمـاتخاصـی
بـهبیمهگـذارانارائـهخواهـدشـد.اینالگـوبـهارزیابیاینکـهکدام
بخـشاززنجیـرهارزشمـوردهـدفکالندادههاوهـوشمصنوعی
بـوده]وبـااسـتفادهازآنهـابهبـودمییابـد[،کمـکمیکنـد.درادامه
اشـاره مصنوعـی هـوش و کاربردهـایکالندادههـا رایجتریـن بـه

میگـردد.
توزیـع]محصـوالتبیمـهای[:آیـاهـوشمصنوعییـاکالندادهها

55. Business Model of Insurance

قـادربـهتشـخیصکاراترینافرادویـاروشهادرارائـهواجرایمؤثر
امـوربازاریابیبیمهگرهسـتند؟

مشـتریانبیمه:آیااسـتفادهازکالندادهوهوشمصنوعیدرهنگام
فـروشویـادرسراسـرمـدتاعتبـاربیمهنامـه،تجربهرضایتبخشـی

برایمشـتریبـههمراهخواهدداشـت؟
فـروشبیمـه:آیـاکالندادهوهـوشمصنوعـیفراینـدفـروشرا
سـادهترومؤثرتـرکـردهوبـهشـبکههایتوزیـعدریافتـنمشـتریو
فـروشمحصـوالتبیمـهای)بـهافرادیکهبیشـتریننیـازرابـهآنرا

دارنـد(کمـکمینمایـد؟
پشـتیبانیوارائـهخدمـات)خسـارتها،ارزیابـیریسـکوصدور
بیمهنامـهوذخائـر(:آیـاکالندادههـاوهـوشمصنوعیبـهبیمهگردر

بهـرهوریخدمـاتبیمـهایکمکخواهـدکرد؟
تشـخیصتقلـب:آیـاشناسـاییدقیقتـرتقلـبدربیمـهازطریـق

بـود؟ امکانپذیـرخواهـد کالندادههـاوهـوشمصنوعـی
هـوش و کالندادههـا آیـا مشـتری: توسـط ریسـک مدیریـت 
مصنوعـیمیتواننـدازطریـقتشـویقبیمهگـذارانبـهسـبکزندگی
سـالمترریسـکهایآنهـاراکاهشدهنـد؟)بهعنوانمثـالازطریق

سـالمت(.56 برنامههـای
ــشســالمت ــیدنیپای ــتگاههایپوش ــهدس ــوانب ــایســالمتیمیت ــنبرنامهه ــهای 56.ازجمل

ــدســاعتهایهوشــمنداشــارهنمــود. همانن

تأثیـر کالن داده هـا و هـوش مصنوعـی بـر عناصـر مذکـور ]بـرای تعییـن حق بیمـه و 
نـوع محصـوالت بیمـه ای در روش سـنتی بیمـه[ بـا توجـه به ماهیـت و نوع پوشـش 

پیشـنهادی، متفـاوت خواهـد بود



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

20

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

پیشبینـیقیمـت:بـاتوجـهبـهاینکـهتعییـنقیمـت]ویـادرواقـع
تعییـننـرخبیمهنامـهودرنتیجـهحقبیمـه[یـکعملیـات»پیشبینـی«
اسـتوازطریقبررسـیدادهها،بررسـیسـوابقریسـکوپیشبینی
احتمـالوقوعخسـارتانجاممیشـود،آیابکارگیـریکالندادههاو
هـوشمصنوعـیمیتواندبـاارائهتخمینهـایبهترودقیقتـِرمیانگین
ونوسـانریسـک،درتعییـنحقبیمههـایپایینتـروپایدارتـرکمک

نماید؟
نهادهـاینظارتـیبیمـه:آیـاکالندادههـاوهوشمصنوعـیفرایند

نظـارتبـربیمـهرامؤثرتـروکارآمدترخواهـدنمود؟
یـک تحقیقـات : )قطعیـت(57 عدماطمینـان و ریسـک تفـاوت -2
اقتصـاددانقـرنبیسـتمبـهنـامفرانـکنایـت58توجـههمـگانرابـه
تفـاوتعدماطمینـانوریسـکجلـبنمـودهاسـت.ریسـک]ویـا
کـه میشـود اطـالق شـرایطی بـه قابلاندازهگیـری[ عدمقطعیـت
درآنازنتیجـهاطالعـیدردسـترسنیسـت،لیکـنامـکانسـنجش
صحیـحاحتمـاالتوجـوددارد،درحالیکـهعدمقطعیـت]یـاهمـان
اساسـاً فـرد کـه اسـت شـرایطی غیرقابلاندازهگیـری[ عدمقطعیـت
اطالعـاتکافـیبـرایسـنجشدقیـقاحتمـاالتدردسـترسنـدارد.

57. Uncertainty.
58. Frank Knight.

تمامـیپوشـشهایبیمـهایکـهتوسـطبیمهگـرانارائهمیشـوند،از
یـکسـوبـاریسـکقابلسـنجشوازسـویدیگـربـاعدمقطعیـت
احاطـهشـدهاند.بسـتهبـهاینکـهریسـکبیمـهموردنظـردرکجـای
ایـنطیـفقـرارگرفتـهاسـت،ابزارهایـیکـهبـرایتعییـنقیمـت
وطراحـیبیمـهبـهکارمیرونـدنیـزمتفـاوتخواهـدبـود.ازجملـه
مـواردریسـکمیتـوانبهبیمـهعمروبیمهاتومبیلاشـارهنمـود.بیمه
عمـرمیتوانـدحقبیمـهبلندمدتـیراتضمیـننمایـد،درحالیکهبیمه
خـودرونیـزمیتوانـدپیشبینینرخبیمهنامـهپایدارتـریراارائهدهد،
زیـراریسـکتصادفـاتبیشـترازنـوعحـوادثباشـدتکـموتواتر
زیـاداسـت.برخالفمـواردمذکور،پوشـشهایبیمـهایدیگرینیز
وجـوددارنـدکهفاجعهبارهسـتندوبهدلیلکمبـودتجربهواطالعات
ناکافـیدرمـوردآنهـا،ازنـوععـدماطمینـانبـهحسـابمیآیند.

3-بهـرهوری59درمقابـلتحول]درروشارائـهمحصوالتبیمهای[:
وقتـییـکفراینـدرامیتـوانبـهروشـیدیگـر،سـریعتروارزانتـر
انجـامداد،راهحـلتحلیلـیکالندادههـابـربهـرهوری)صرفهجویـی
درهزینههـا)متمرکـزشـدهویـادرچنیـنمـواردیبایـدفراینـدارائـه
خدمـاتبیمـهایراتغییـرداد؟ایـنتغییـرروشمیتوانـددربخـش
فـروش،صـدوربیمهنامـه،قیمتگـذارییـاسیاسـتهاورویههـای
59. Efficiency 

 تمامی پوشـش های بیمه ای که توسـط بیمه گران ارائه می شـوند، از یک سـو با ریسـک 
قابل سـنجش و از سـوی دیگر با عدم قطعیت احاطه شـده اند
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اجرایـیباشـد)ماننـدآنچـهدراوبـرولیفـت60ودربخـشخدمـات
تاکسـیرانیاتفـاقافتـادهاسـت(.

4-پیشبینـیبهتـردرمقابـلقضـاوت)تحلیـل(بهتر:آیـاکالندادهها
جایگزیـنافـرادمیشـوندویـابهعنوانابـزاریبـرایافزایشکیفیت

قضـاوت،نـوآوریورفتارهایآنهااسـتفادهخواهدشـد؟
آیـایادگیـریماشـین)ML(61،نحوهعملکـردوتحلیلمتخصص
اکچوئـری،بیمهگـرومدیـربخشخسـاراتراتقلیدمینمایـدویابا
اسـتفادهازالگوریتمهوشمصنوعی،]بدوناسـتفادهازدانشانسـان[
بـهنتیجـهنهایییکفراینددسـتپیـدامیکند؟آیایادگیریماشـین
جایگزیـنافـرادخواهنـدشـدویاتنهـاتواناییهایآنهـاراتقویتو

بیشـترخواهندنمود؟
ازکیفیـتدارایـی :درکیکپارچـه ارزیابـیدارایـیدادههـا62 -5
دادههـا،ملزومـاتموردنیـازبـرایسـازماندهیویاغنیسـازیدادهها
وسـرمایهگذاریمـداومرویکیفیـتآنهـاازجملـهدغدغههـای
اساسـیکاربردهایهـوشمصنوعیویادگیریماشـیندرزمانحال

وآیندهاسـت.
6-قانـونونظـارت:نقـشدرسـتقانـونبـرایتقویـتوپـرورش
60. Uber & Lyft.
61. Machine learning 
62. Data asset:A data asset may be a system or application output 
file, database, document, or webpage

نـوآوریوانجـاممعامـالتهمراهبـاحفظحریمخصوصیبیمهشـده
چیست؟

نقـشوکارکـردمتخصـصاکچوئـریهمگامبـاابزارهایـیکهبرای
کاراکچوئـرالاسـتفادهمیشـود،تکامـلمییابـد.درحـالحاضـر،
تخصـصاکچوئـریدرمقایسـهبـازمانـیکـهدادههـایموجـوددر
پوشـههایاصلـیشـرکت،مبنـایتنظیـمفرضیـاتقـرارمیگرفتنـد،
پیشـرفتهایزیادیکردهاسـت.بـااسـتفادهازکالندادههامیتوانیم
الگوهـایرفتـاری)کـهمنجـربـهایجـادریسـکبیمـهشـده(روش

توزیـعوارائـهپوشـشمناسـبرابررسـینماییـم.
:63)ASOPs(استانداردهایتخصصاکچوئرال

ایناسـتانداردهاتوسـطهیئتاسـتاندارداکچوئرال)ASB(64منتشـر
خدمـات ارائـه بههنـگام اکچوئـری متخصصـان راهنمـای و شـده
میباشـد.اسـتانداردهایمذکـوربـهآنهـامیآمـوزدکـهبـههنـگام
تبـادل]وارائـه[اطالعـاتدربـارهنتایجخدمـاتمربوطهچـهمواردی
راحتمـاًبایـدذکرکننـد.البتهایناسـتانداردهاتماممراحـلمأموریت
متخصـصاکچوئـریراشـاملنمیشـودواتخـاذیـکرویکـردیـا

کسـبیـکنتیجـهخـاصرابـهاودیکتـهنمینمایـد.
ایـناسـتاندارهامتخصـصاکچوئـریراملـزممینمایـدتـادرزمـان
63. Actuarial Standards of Practice
64. Actuarial Standards Board

نقـش و کارکـرد متخصـص اکچوئـری هـم گام بـا ابزارهایـی کـه بـرای کار اکچوئرال 
اسـتفاده می شـود، تکامـل می یابـد
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انتخـابفرضیات،انتخـابدادههایمرتبطبـاآنوروشهایآماری
پیشـرفته،فراینـدمشـخصیرادرقضـاوتحرفـهایخوددنبـالکنند.
ایـنامـکانوجـودداردکهمتخصصـاناکچوئریمختلفبااسـتفاده
ازدادههـاوتکنیکهـایآمـاریپیشـرفتهیکسـان،بـهنتایجیبرسـند
کـهبهشـکلمعقولـی،متفاوتامـادرعینحـال،منطقـیوقابلتوجیه
باشـند.همچنیـنامکانداردحتیبااسـتفادهازفرضیـاتوتابعهدف
یکسـان،متخصصـاناکچوئریبهشـکلیمنطقـیامامتفـاوتدادهها

راطراحـینمایند.
درادامـهبـهاسـتانداردهایتخصـصاکچوئـرال،بـهعنـوانراهنمایی
و کالندادههـا از اسـتفاده هنـگام در متخصصـان بـرای سـودمند

اسـت: اشـارهشـده الگوریتمهـا
استانداردشماره1:استانداردآغازینتخصصاکچوئرال

اسـتانداردشـماره2،هزینههـایغیرتضمینـیویـاسـودحاصـلاز
بیمهنامههـایعمـروقردادهـایمسـتمریسـالیانه.ایـناسـتاندارددر
صورتـیقابلاسـتفادهاسـتکـهازکالندادههـاوهـوشمصنوعـی

بـرایتشـخیصعناصـرتضمیننشـدهاسـتفادهشـود.
بـرای بیمهگـر نقـدی جریانهـای بررسـی ،7 شـماره اسـتاندارد 
در اسـتاندارد ایـن تصادفـات. و امـوال سـالمت، عمـر، بیمههـای

مواردیقابلاسـتفادهاسـتکـهفرضیاتاکچوئرالبـرپایهروشهای
پیشـرفتهتحلیلـیباشـد.

اسـتانداردشـماره12،طبقهبنـدیریسـک)بـرایتمـامحوزههـای
کاری(.ایـناسـتانداردبرایآندسـتهازمدلهایطبقهبندیریسـک
اسـتفادهمیشـودکهازروشهاییادگیریماشـین،مشتقشدهباشند.
بیمههـای عمـر، بیمـه خریـداران سـود65 ،15 شـماره اسـتاندارد 
مسـتمریسـالیانهوبیمههـایازکارافتادگـی.ایـناسـتانداردزمانـی
بـهکارمـیرودکهازیادگیریماشـینبـرایتنظیمفرضیـاتیاتعیین

سـودسـهاماسـتفادهمیشـود.
اسـتانداردشـماره23،کیفیـتدادههـا.ایـناسـتانداردراهنمایـی
بـرایانتخـابدادهها،بازبینیدادههـا،بهکارگیریدادههـاواعتمادبه
دادههایتهیهشـدهتوسـطدیگـراندرارائهخدماتاکچوئرالاسـت.
اسـتانداردشـماره38،مدلسـازیوقایـعفاجعهآمیـز.ایـناسـتاندارد
بـههنـگاممطالعـهحوادثیباگسـتردگیوشـدتزیادواحتمـالوقوع
کـماسـتفادهمیشـود.ازجملهاینحـوادثمیتـوانبهتوفنـد66،زلزله،

پیچنـد67،عملیـاتتروریسـتیوبیماریهـایهمهگیراشـارهنمود.
اسـتانداردشـماره41،تبـادلاطالعـاتاکچوئـرال.ایـنمـورددر
65. Dividend 
66. Hurricane 
67. Tornado 

کیفیـت داده هـا. ایـن اسـتاندارد راهنمایـی بـرای انتخـاب داده هـا، بازبینـی داده هـا، 
به کارگیـری داده هـا و اعتماد به داده های تهیه شـده توسـط دیگـران در ارائه  خدمات 

ا سـت اکچوئرال 
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واقـعاسـتانداردهایمهـمتبـادلنتایـجاکچوئـرالرابررسـیمیکند.
محصـوالت و عمـر بیمـه قیمتگـذاری ،54 شـماره اسـتاندارد 
متخصصـان از دسـته آن بـرای اسـتاندارد ایـن سـالیانه. مسـتمری
اکچوئـریمـورداسـتفادهقـرارمیگیـردکـهخدماتـیازقبیـلتعیین

میکننـد. ارائـه منافـع( و هزینههـا نرخدهـی، )شـامل قیمـت
اسـتانداردشـماره56،مدلسـازی.ایـناسـتانداردراهنمایـیبـرای
توسـعه،گزینـش، زمینـهطراحـی، در اکچوئـرال اجـرایخدمـات

تعدیـل،اسـتفاده،بازبینـیوارزشـیابیمدلهـامیباشـد.
اسـتفادهازکالندادههاوالگوریتمهـادرتخصصاکچوئرالهنوزدر
مراحـلاولیـهاسـت.هوشمصنوعینیزهنوزدرحالپیشـرفتاسـت

وهمچنـانکاربردهـایجدیدیازآندربیمهپدیدارمیشـود.
بـهنظرمیرسـد،مجموعهاسـتانداردهاییکهدرتخصـصاکچوئرال
مـورداسـتفادهقـرارمیگیرنـد،بـرایدربـرگرفتـنکاربردهـایآتی
کالندادههـاوهـوشمصنوعی،بـهاندازهکافیجامعوکاملنیسـتند
ودرآینـدهنیازمنـدبروزرسـانیوالحاقیههـایتکمیلـیخواهندبود.

فقـط اکچوئـرال تخصـص اسـتانداردهای اسـت، ذکـر شـایان
راهنمـایمتخصصـاناکچوئـریهسـتندوبـرایدانشـمنداندادههای

غیراکچوئـری)کـهازایندادههابرایسـاختسیسـتمهایطبقهبندی
ریسـکومـدلقیمتگـذاریکـهنیازمنـدبازبینـینهـادقانونگـذار
هسـتند،اسـتفادهمیکننـد(کاربردینـدارد.گاهیبرخـیازنهادهای
قانونگـذارازتأثیـربسـزایایناسـتانداردهادردقـتکارمتخصصان
اکچوئـریآگاهنیسـتند.ایـندرحالـیاسـتکـهنهادهـایمذکـور،
عـالوهبـراینکـهچالشـیراپیِشپـایمتخصصـاناکچوئـریقـرار
میدهنـد،فرصتـینیـزدراختیارشـانمیگذارنـدتـاخـودبـهعنـوان
مقـامقانونگـذاریـاهمـراهبـاآنمقامـاتهمـکارینماینـدوازایـن
طریـق،اسـتانداردباالیمحصـوالتکاراکچوئـرالراتقویتنمایند.
بـرایجلـباعتمادناظران،میتواناسـتانداردهاییبـرایبازبینیمدل
هـوشمصنوعـیابـداعکـردکـهتوقعـاتقانونگـذارانرادرانجمن
ملـیناظـرانبیمـهآمریـکا)NAIC(68بـرآوردهسـازد.ایـنتوقعات
ایـنراهنمـا، بـراسـاس راهنمـایاصـولهـوشمصنوعـیهسـتند.
افـرادیکـههـوشمصنوعـیرابرایهدایـتصنعتبیمهمیسـازند،
بایـداصولـیرادراسـتفادهازکالندادههـاوهـوشمصنوعیرعایت

. کنند
انجمـنملـیناظـرانبیمـهمعتقـداسـتکـهاسـتفادهازکالندادههاو
68. National Association of Insurance Commissioners 

اسـتفاده از کالن داده هـا و الگوریتم هـا در تخصـص اکچوئـرال هنـوز در مراحـل اولیه 
اسـت. هـوش مصنوعی نیـز هنـوز در حـال پیشـرفت اسـت و همچنـان کاربردهای 

جدیـدی از آن در بیمـه پدیـدار می شـود
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هـوشمصنوعـیبایـدبـراسـاساصـولزیرباشـد:69
عادالنـهومطابـقبـاموازیـناخالقـی:احتـرامبـهقوانیـنحقوقـیو

وضـعراهحلهـایموثـق.
مسـئولبـودن:بهعهـدهگرفتنمسـئولیتابداع،اجـراواثراتهمه

سیسـتمهایهوشمصنوعی.
منطبـقبـاقانـون:داشـتندانـشومنابـعآمـادهبـرایتطبیقبـاتمام

قوانیـنومقـرراتبیمـهایمرتبط.
شـفافبودن:آمادگیبرایتوضیحمسـئوالنهدرموردسیسـتمهای
هـوشمصنوعـیبهافـرادذینفعوتوانایـیتفحصوبازبینـیاینافراد
دربـارهتصمیمـاتبیمـهایکـهبـهواسـطهیهـوشمصنوعـیگرفتـه

میشـود.
ایمـن،بیخطـرواسـتواربودن:حصـولاطمینـانازاینکهمجموعه
دادههـا،فرایندهـا،تصمیمـاتاتخـادشـدهواجرایمدیریتریسـک
اصولـیبـهمیـزانمناسـبیقابلیـتپیگیـریباشـند،تـابـهایـنوسـیله
بتـوانریسـکهایمرتبـطبـاحریـمخصوصـی،امنیـتدیجیتـالو

تبعیضهـایناعادالنـهراشناسـاییواصـالحکـرد.
بسـیارحائـزاهمیـتاسـتکـهبـهقانونگـذاراننشـاندادهشـودکـه
اسـتانداردهایتخصـصاکچوئـرالدرکجـابـاایـناصـولاشـتراک

ــیرا ــوشمصنوع ــایه ــهاصــولراهنم ــوریکپارچ ــهبهط ــتبیم ــیهیئ ــازمانمل 69.س
ــال2020. ــاهاوتس ــد،20امم ــدمیکنن ــهوتأیی پذیرفت

داشـتهوبـرهـمتأثیـرمیگذارنـد،تـابهاینترتیـببتـوانحوزههـای
مغایـررابرطـرفکردهوهمکاریسـالمراتسـهیلودرنتیجهاعتماد

عمـومراجلـبکرد.

موازین اخالقی و هوش مصنوعی
ترویـجاسـتفادهاخالقـیازمدلسـازیدادههـاوهـوشمصنوعـی،با
تعـدادیازاصـولبنیادیـنکـهدرراهنمـایهـوشمصنوعـیانجمـن
ملـیناظـرانبیمـهآمریـکابهآنهااشـارهشـدهاسـت،آغازمیشـود.
ایـناصـول)کـهبهبعضـیازآنهـادربخـشاسـتاندارهایتخصص
اکچوئرالاشـارهشـدهاسـت(هنگاماسـتفادهازکالندادههـاوهوش
مصنوعـیازطریـقچنـدروشمهـمدرتولیـدبرنامههـایاکچوئـرال
اجرایـیمیشـوند.درزیـربطـورخالصـهبـهآنهااشـارهمیشـود:

ایـنمعنـااسـتکـه بـه شـفافیتوحریـمخصوصـی:شـفافیت
بیمهگـربایـدمنابـعدادههـاومهندسـی)اسـتخراج(ویژگـی70بـرای
تبدیلدادههابهمدلدادههایورودیرامشـخصکند.ممکناسـت
]منابـع[دادههایـیکـهمهندسـیویژگـیرویآنهـاصـورتگرفتـه
اسـت،برایمصرفکنندهقابلشناسـایینباشـند،ودرنتیجـه،توانایی
Feature Engineering .70 :مهندسیویژگییااستخراجویژگییاکشفویژگی،فرایند
استفادهازدانشدامنه برایاستخراجویژگیها)مشخصات،خواص،صفتها(ازدادههای خام
است. انگیزهاستفادهازاینویژگیهایاضافیبرایبهبودکیفیتنتایجحاصلازفرایندیادگیری

ماشین است،درمقایسهباارائهتنهادادهخامبهفرایندیادگیریماشین)منبع:ویکیپدیا(

ترویـج اسـتفاده  اخالقـی از مدل سـازی داده هـا و هوش مصنوعـی، با تعـدادی از اصول 
بنیادیـن کـه در راهنمـای هوش مصنوعـی انجمن ملـی ناظران بیمـه آمریکا بـه آن ها 

اشـاره شـده اسـت، آغاز می شود
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اصـالحاشـتباهاتآنرانداشـتهباشـند.مصرفکننـده]محصـوالت
بیمـهای[بایـدبتوانـدبهاطالعاتیکـهبیمهگرازآندرتحلیلریسـک
بیمهگذاروتعییننرخحقبیمهاسـتفادهکردهاسـت،دسترسـیداشـته
باشـدوآنرابررسـینمایـدوازدرسـتیمحاسـباتمربـوطبـهنـرخ
حقبیمـهایکـهبایـدبپـردازد،اطمینـانحاصـلکننـد،تـادرصورت
نیـاز،امـکانتصحیـحاطالعـاتنادرسـتمهیـاباشـد.بیمهگـراننیـز
بایـدبـاانجـاماقداماتـی،امنیـتاطالعـاتمصـرفکننـدهرادربرابر

سوءاسـتفادهعوامـلبـدبیرونـیودرونـیتضمیـننماینـد.
کیفیـتدادههـا:منابـعدادههـابایـدخصوصیتهـایزیـرراداشـته

باشند:
1.برایمدلسازیمناسبوبهروزباشند.

2.قابلیتممیزیوتحلیلهایتخصصیراداشتهباشند.
3.اعتبار،نمایهپذیری71،تعادلودقتآنهاتستشدهباشد.

تعییـن و پیـداکـردنسـوگیریها بـرای دادههـا دقیـق بررسـی .4
متغیرهـایجانشـین72بـرایآندسـتهازدادههاییکهتوسـطسـازمان

نظارتـیممنـوعشـده،انجـامشـدهباشـد.
همـهایـنمـواردبـهایـنمعنااسـتکـهدادههایمـدلآموزشـیباید
71. Representativeness.
72. Proxies.

قابلاطمینـان]وهمچنیننشـانهگرمناسـبیازکلجامعهآمـاری[بوده
وباریسـکهاییکهبیمهمیشـوند،ارتباطیتنگاتنگداشـتهباشـند.
هـدفمـدلومحدودیتهـایآن:دریـکمـدلبایـدبـهطـور
واضـحوروشـنبـهمـواردیازقبیـلهدف،نحوهاسـتفادهدرسـتاز
مـدلومحدودیتهـایآنپرداختـهشـدهباشـد.ایـنمـواردمیتواند
شـاملمرتبـطبودندروندادهـایمدل،انتخابگروهآماریمناسـب
بـرایآنمـدل،شـرایطیکـهدرآنازدادههـااسـتفادهمیشـودو
همچنیـنمعیارهایـیباشـدکـهباعالئـمخاصی،عـدمرعایـتموارد

مذکـوررانشـاندهد.
ایـنمدلهـانیازمندنظارتکارآمدانسـانیبرایکنترلدقیقهسـتند،
تـا]بـانظـارتمسـتمروبهموقـع[بتواننـددرصـورتمناسـبنبـودن
مـدلبـرایدادههـاومشـکلموردنظـر،]بالفاصلـه[هشـدارتنظیمات

]مجـدد[رافعـالنمایند.
پژوهـشمسـئوالنه:پژوهشهـایمربوطبهتوسـعههوشمصنوعی
بهطـورکامـاًل اسـتوارو بـراصـولوشـیوههایمعتبـرعلمـی بایـد
واضـحپاسـخگوینیـازمـدلباشـند.بـهعـالوهبایدبـهانـدازهکافی،
مسـتندبـهیافتههـایکنترلشـدهبـودهوبـرایپیامدهـایناخواسـتهو

سـوگیریهایآمـاریتسـتشـدهباشـند.

بررسـی دقیـق داده ها بـرای پیدا کـردن سـوگیری ها و تعیین متغیرهای  جانشـین  برای 
آن دسـته از داده هایی که توسـط سـازمان نظارتی ممنوع شـده، انجام شـده باشد
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همبسـتگی73،رابطـهیعلتومعلولی74ویکپارچگـی:برایدرک
وبرقـراریارتبـاطبـاشـیوهتصمیمگیـریمـدلمـورداسـتفاده،بایـد
احتیاطهایالزمرااتخاذوالگوهایتشـخیصیآنمدلرابررسـیو
تعییـننمـود،بهطوریکـهبتوانتشـخیصدادکهماهیـتاینروشها
براسـاسرابطهپیوسـتگی75ویـارابطهعلتومعلولی]میـاندادههای
ورودی[انتخـابشدهاسـت.همبسـتگیباتوانوکیفیتپیوسـتگی76

میاندادههاسـنجیدهمیشـود.
ارزیابـیهمبسـتگیازطریقتحقیقات،تجربـهورفتارهاینظارهگرانه
اطمینـانحاصـلشـود. نبـودنآن ازکاذب تـا صـورتمیگیـرد،
اسـتاندارطالیـی77ارزیابـیرابطهعلتومعلولـیکارآزماییتصادفی
کنترلشـده)RCT(78اسـتکـهدرپزشـکیمبتنـیبـرشـواهد79و
بـرایاثبـاتاینکـهدرمـانخاصـی،بیمـاریراعـالجخواهدکـردیا

نـه،بـهکارمـیرود.80
اکثـرمدلهـایاکچوئـرالبـهحـدنصابایـناسـتانداردنمیرسـند،
73. Correlation.
74. Causation.
75. Association.
ــهارتباطــیاشــارهدارد،درحالیکــه ــههرگون ــهطــوروســیعیب 76.اصطــالحپیوســتگیب
اصطــالحمحدودتــریعنــیهمبســتگیبیشــتربــهرابطــهخطــیبیــندومتغیــراشــارهدارد.
77. Gold standard.
78. Randomized control trial (RCT).
79. Evidence based medicine 
80. Nickson, C. (2019, April 9). Randomized Control Trials. Re-
trieved from https://litfl.com/randomised-control-trials/.

زیـراکارآزمایـیتصادفـیکنترلشـده،آزمایشـاتیهسـتندکـهدر
دورههـایطوالنـیوبـاموضوعـاتمـوردمطالعـهفـراوانبایـداجـرا
شـوند.مدلهـایپیشبینیگـر81بـهدنبـالالگوهـایرابطـهپیوسـتگی
ویـاهمبسـتگیدرمدلسـازیدادههـاهسـتند،امـاامـکانتشـخیص
رابطـهعلـتومعلولـیبـرایآنهـابهطـوردقیـقوجـودنـداردودر
نتیجـهنمیتـوانبـهآناعتمـادکـرد.بـهعـالوهبعضـیالگوریتمهای
مدلسـازیپیشـرفتهدرمواجههبامتغیرهایهمبسـته،ناپایدارمیشوند
وبـرایحـذفآنهـابایـدنهایـتتوجـهواحتیـاطرابـهکاربسـت.

کـه متغیرهایـی ممنوعـه82: متغیرهـای بـرای جانشـین متغیرهـای 
بهظاهـربیطـرفوخنثـیهسـتند،زمانیکـهبـهطـورغیرعمـدیاز
متغیرهـایممنوعـهایکـهتوسـطنهادهـایقانونگـذارتعییـنشـده،
تقلیـدکننـد،مشکلسـازمیشـوند.ایـنمتغیرهـابهطـورنامتناسـبیبه
زیـانبعضـیطبقـاتاجتماعـیحفاظتشـدههسـتند.ایننکتـهراهم
بایـددرنظـرگرفـتکهبرخـیمتغیرهـایممنوعهدرهمـهمناطقدنیا
ممنـوعنیسـتند.درواقـعهمینتفاوتدرقوانین،منجـربهتفاوتمدل
یـکشـرکتخـاصازایالتـیبهایالـتدیگـریمیشـود.متغیرهای
یـکمـدلکـهتوانایـیپیشبینـیخـودراتوسـطرابطههمبسـتگیبا
یـکویژگـیغیرقانونـیبـهدسـتآوردهانـد،لزومـاًهـدفبـدیرا
81. Predictive models.
82. Disallowed Variables.

متغیرهایـی کـه به ظاهـر بی طـرف و خنثـی هسـتند، زمانی کـه بـه طـور غیرعمـدی 
از متغیرهـای ممنوعـه ای کـه توسـط نهادهـای قانون گـذار تعیین شـده، تقلیـد  کنند، 

می شـوند مشکل سـاز 
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دنبـالنمیکننـد.متغیرهـایجانشـینغیرآسـیبزا،درشـرایطیکـه
برخـیازویژگیهـابـهآسـانیازطریقمنابـعداخلیشـرکتیامنابع
دادههـایشـخصثالـث83بـهدسـتنمیآینـد،نقـشمفیـدیرابرای

مدلسـازیایفـاخواهنـدنمود.
قابلیـتتفسـیروتوضیح:درفرهنـگاصطالحاتهوشمصنوعی،
تفسـیرپذیری84بـهمعنـیسـهولتدرفهـمیـکمـدل،بـدونکمـک
گرفتـنازمنابـعبیرونـیاسـت.توضیحپذیـری85،دقیقـاًبرعکـسآن
اسـت،یعنـیبـهدلیلدشـواریموضـوع،نیازبـهکمکبیرونـیدارد.
تکـرار86 و الگوریتمهـا خروجیهـای کارآمـدی آزمایـش بـرای
نتایـج،توضیحپذیـریوتفسـیرپذیریهـردوضـروریهسـتند.تأیید
اعتبـارمـدلبـهایـنبسـتگیداردکـهشـیوههایکارآمـدآزمـودن
دادههـا، کیفیـت وابسـتگیها، هـدف، بـرای مسـتند ممیزیهـای و
سـر پشـت نتایـج، و خروجیهـا ادارهی و کنتـرل تصمیمگیـری،

گذاشـتهشـدهباشـند.
ورود از جلوگیـری بـرای بازبینـی: و مـدل توسـعه در تنـوع 

83. Third-party data sources.
84. Interpretability 
85. Explainability 
86. Replication 

سـوگیریهایبرنامهنویسـیبـهمدلوهمچنینجلوگیـریازمنحرف
شـدنتدریجـیآن،بهتـراسـتکـهمجموعـهایمتنـوعازبازرسـان
)مثـالبازرسـانیبـاجنسـیت،ملیـت،نـژاد،سـنوتعلیمـاتمختلـف(
بـرایبازبینـیورودیهـایمختلـفهـوشمصنوعـی،تصمیمگیـری
وخروجیهـایمتناسـببـاهـدف،دراختیـارداشـتهباشـیم.بـهایـن
ترتیـب،چشـماندازوسـیعتریازسـوگیریهایاحتمالـیوعواقـب

ناخواسـتهخواهیـمداشـت.
دومنبـعاصلـیسـوگیریالگوریتمی،عبارتنـدازسـوگیریدادههای
برنامـهنویسـان.اصـالحدادههـایآموزشـِی آموزشـیوسـوگیری
سـوگیرانهشـایدآسـانترازمتنـوعکـردنگـروهمدلسـازیباشـد.
تنـوع،بـاتجـاربچنـدکاره87تمـاممتخصصـانآنتجـارتبـهاجـرا
باشـد: بایـدشـاملکارکردهـایذیـل درمیآیـد.گـروهچنـدکاره
بیمهگـران،تحلیلگـرانتجـاری،متخصصـاناکچوئـری،آمارگران،
بازبینـی بـه کمـک بـرای قانونـی مشـاور حتـی و برنامهنویسهـا

متغیرهـایمـدل)ازتبعیـضناعادالنـهجلوگیـریشـود(.
طبقهبندیوقیمتگذاریسنتیریسکاکچوئرال

دراستانداردشماره12تخصصاکچوئرال)درخصوصطبقهبندی(،
87. Cross-functional.

در فرهنـگ اصطالحـات هـوش مصنوعی، تفسـیر پذیری  به معنی سـهولت در فهم یک 
مـدل، بدون کمـک گرفتن از منابع بیرونی اسـت
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هیئـتاسـتانداردهایتخصصمذکـور،طبقهبندیریسـکرادراین
حرفـهبـهعنوانابـزاریبـرایقیمتگذاریریسـکمعرفـیمیکند.
آکادمـیاکچوئریهـایآمریـکا88نیـزهـدف،طراحـیومدیریـت
شـیوههایطبقهبنـدیریسـکراگسـترشدادهودرسـال2011آن
انتخـاب رادرتکنـگار89خطمشـیءعمومـیخـوددرخصـوص

ریسـکمنتشـرنمـودهاسـت.90
فراینـدطبقهبنـدیریسـککـهیکـیازاهـدافآنقیمتگـذاری
بـا ریسـکهایی دسـتهبندی اسـت، بیمـهای محصـوالت عادالنـه
تعییـن بـرای ریسـکها میشـود. شـامل را مشـابه ویژگیهـای
بـراییـک میانگینهـا ایـن از تـا میانگینهـاگروهبنـدیمیشـوند
ریسـکخاصاسـتفادهشود.سـازمانهیئتاسـتانداردهایاکچوئرال
یـا پاداشدهـی ریسـک، طبقهبنـدی از هـدف کـه اسـت معتقـد
تعییـنجریمـهبـرایگروههـایخاصـیازایـنریسـکهانمیباشـد
)بهخصـوصوقتـیایـنپـاداشیـاجریمـهبـهقیمـتازدسـترفتـن
سـایرگروههـاباشـد(.همانطـورکـهدرتکنـگاراشـارهشـد،بیانیـه
اصـولطبقهبنـدیریسـک)SOP(91،خواهاناینموضوعاسـتکه

88. American Academy of Actuaries
89. Monograph.
90. On Risk Classification; American Academy of Actuaries, No-
vember 2011.
91. Risk Classification Statement of Principles (SOP)

سـههـدفدرطبقهبنـدیریسـکلحـاظشـوند:
حمایتازتوانگریمالیصنعتبیمه.

عادالنهبودن.
بـه فراگیـر دسترسـی بـرای اقتصـادی مشـوقهای از اسـتفاده 

بیمـهای. مختلـف پوشـشهای
بیانیـهاصـولطبقهبنـدیریسـکپنـجاصـلزیـررابـهمنظورداشـتن

یـکنظـامطبقهبنـدیمعتبـر،ارائـهمینمایـد:
بایدتفاوتدرهزینههایموردانتظارراشاملشود.

بایـدبتوانـدریسـکهارابـراسـاسعواملمرتبطبـاهزینهتفکیک
کند.

بایدبیطرفانهانجامشود.
بایدکاربردیومقرونبهصرفهباشد.

بایدموردقبولعمومباشد.
ایـناصـولدرزمینههـایمناسـببـودننـرخبیمـه،گـراننبـودنو
تبعیضآمیـزنبـودنآن،باخواسـتههاینهـادقانونگذارمنطبقاسـت.
بـهعنـوانمثـال،حقبیمـهعمـربیشـتریبایـدازبیمهگزارانسـیگاری
اخـذشـود،زیـراسـالمتیآنهـابـهدلیـلاسـتعمالدخانیاتبیشـتراز
افـرادغیـرسـیگاریدرخطـراسـتولـذاریسـکایـنافـرادباالتـر

است.

فراینـد طبقه بنـدی ریسـک که یکـی از اهـداف آن قیمت گـذاری عادالنـه محصوالت 
بیمـه ای اسـت، دسـته بندی ریسـک هایی بـا ویژگی های مشـابه را شـامل می شـود
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طبقهبنـدیریسـکازنظـرطراحـی،ذاتـاًیـکابـزاررقابتـیاسـت.
شـرکتهایبیمـهایکـهبـهبهتریـنوجـهممکـنریسـکهایبهتـر
راازبدتـرتشـخیصمیدهنـد،بـاقیمتگـذاریمناسـبمیتواننـد
ازسـایررقبـایخـودپیشـیبگیرنـد.همانطـورکـهدرمورداسـتعمال
دخانیـاتگفتهشـد،شـرکتهاییکهنرخهـایافرادسـیگاریوغیر
سـیگاریراتفکیـکنکـردهویکنرخکلیبرایهردودسـتهتعیین
نمودهانـد،ناخواسـتهافـرادغیـرسـیگاریرابـهسـمتشـرکتهای
بیمـهایکـهنرخهـایپایینتـریدارنـد،سـوقخواهنـدداد،درنتیجه
افـرادپرریسـکسـیگاریبیشـتریدرسـبدریسـکشـرکتباقـی
خواهنـدمانـد.ایـنبدتـرشـدنتدریجـیسـبدریسـکبیمهگـربـه
سـمتبیمهگـزارانپرریسـکتر،درنهایـتمنجـربهمارپیـچانتخاب

ریسـکنامطلـوبخواهدشـد.
شـرکتهایبیمـهعمـرازدادههـایزیستسـنجی92بـرایطبقهبندی
ریسـکاسـتفادهمیکننـد.ازجملهایـندادههامیتوانبهمیزانفشـار
خـون،سـابقهخانوادگی،شـاخصتـودهیبدنی93،میزانکلسـترولو
آزمایـشخـونومایعاتبدن،اشـارهنمود.چندابتالیـی94)کهوجود

92. Biometric data.
93. Body mass index (BMI).
94. Co-morbidities.

همزمـانچنـدمشـکلسـالمتیبـاهـماسـت(نیـزبایدبررسـیشـود،
زیـراوجـودچنـدعامـلریسـک،احتمـالمـرگومیـررابـهشـدت
افزایـشمیدهـد،کـهدراینشـرایطبهدلیـلباالبودنریسـک،باید

نـرخحقبیمهراافزایـشداد.
تشـخیصنادرسـتاینبیماریها،منجربهنرخگذاریغیراسـتاندارد
دربیمهنامههـایعمـرخواهـدشـدکـهایـنامـرازطریـقمتناسـب
نبـودنهزینههـاودرآمدهـا،توانگـریمالـیبیمهگـرراتحـتتأثیـر
قـرارخواهـددادودرنهایـتکاهشتعـدادصدوربیمهنامـهرادرپی
خواهـدداشـت.اندازهگیـریمناسـباطالعـاتزیستسـنجیباعث
میشـودکـهیـکریسـکخـاصدربخـشریسـکهایمطلـوب
دسـتهبندیشـدهودرنتیجـهحقبیمـهکمتـریبـرایآنلحـاظشـود.
ریسـکهایشـغلیورفتـارینیـزبایـدبراسـاسنوعفعالیتوشـغل
فـردبیمهشـدهطبقهبنـدیشـوند،درنتیجـهخسـارتمـوردانتظـارهر
دسـتهازافـرادشـاغلدربخشهـایمختلـفوهمچنیننـرخبیمهنامه

دقیقتـرسـنجیدهخواهدشـد.
،95)DUI(سـابقهرانندگـیپـسازمصـرفمـوادمخـدریـاالـکل
داشـتنگواهینامـهخلبانـییـااشـتغالبهحرفههـایخطرنـاک)مانند

95. Driving under the influence.

شـرکت های بیمـه  عمـر از داده های زیست سـنجی  برای طبقه بندی ریسـک اسـتفاده 
می کننـد. از جمله ایـن داده ها می توان به میزان فشـار خون، سـابقه  خانوادگی، شـاخص 

تـوده ی بدنـی ، میزان کلسـترول و آزمایش خـون و مایعات بدن، اشـاره نمود
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حفـرمعـدنوداشـتنشـغلنظامـی(نمونههـایبـارزیازفعالیتهاو
پیشـههاییهسـتندکهبایددربخشفعالیتهایپُرریسـکدستهبندی
شـوند.افشـایاینفعالیتهـابههنگامتقاضایپوشـشبیمـه،احتماالً
نـرخحقبیمـهدائمـییاموقتباالتریراسـببخواهدشـد)بهعنوان
مثـالمقادیـرثابتـیکـهبـهازایسـرمایهبیمهنامـهخریـداریشـدهبـه
حقبیمـهافـزودهمیشـود(ویـاحتـیممکـناسـتبیمهگـرازارائـه

پوشـشبـهبیمهگـذارپُرریسـکخـوددارینماید.
طبقهبنـدیریسـک،یـکفراینـدکلـیاسـت،بـهایـنمعنـیکـههـر
متغیـرریسـکبـهتنهاییاهمیتـیندارد،بلکـههنگامیکـهبهصورت
کلـیودرکنارسـایرمتغیرهاقـرارمیگیرد،حائزاهمیتمیشـود.به
عنـوانمثـال،دیابتیکعاملریسـکاسـتکهدرصـورتکنترل،
ریسـکآنبـهمیـزانقابلتوجهـیکاهـشمییابـد.داشـتندیابـت
یـکعامـلریسـکمنفیاسـت،امامیتـوانباکنتـرلوزن،شـرایط
رانسـبتبـهفـرددیابتـیغیرفعالبهبودبخشـیدوحقبیمـهکمترینیز
پرداخـتنمـود.دریـکمثـالدیگـرمیتـوانبـهخانههایـیکـهدر
منطقـهسـیلخیزقـراردارنـداشـارهنمـود.درایـنشـرایط،خانههایی

کـهدرارتفـاعبیشـتریهسـتندباریسـککمتریمواجههسـتند.
شناسـایی بـرای کالندادههـا، بـا ریسـک انتخـاب تکنیکهـای

متغیرهـاینرخگـذاریمورداسـتفادهقـرارمیگیرند.تمـاممتغیرهای
و اکچوئـرال اسـتاندارد هیئـت توسـط بایـد ریسـک نرخگـذاری

بررسـیشـوند. اسـتانداردشـماره12تخصـصاکچوئـرال
عدمانطبـاقیـکمـدلبـاایـناسـتانداردها،زنـگخطـریاسـتکه
اسـت. قانونگـذار نهـاد پیشنیازهـای نشـدن بـرآورده نشـاندهنده
همانطـورکـهقبـاًلنیـزبـهآناشـارهشـد،نرخهـابایـدمناسـببـوده
وگـرانوتبعیضآمیـزنباشـند،تـابتواننـدانتظـاراتقانونگـذارانرا

بـرآوردهنماینـد.

تأثیر استنباط رفتاری96 کالن داده ها بر روش سنتی
شـریتـرکل97دانشـمنددانشـگاهتکنولـوژیماساچوسـت98اذعـان
نمـود:»فنـاوریفقـطچیـزیکـهانجـاممیدهیـمراتغییـرنمیدهـد،
بلکـهخـودمـاراتغییـرمیدهـد.«99اینجملهبـهمایـادآوریمیکند
کـهبایـددرمـوردتأثیـراترفتـاریفنـاوریدرشـکلدهیدادههای
مـوردمطالعـهوسـاختمدلهـاآگاهومراقـبباشـیم.مثـالبـارزآن

96. Behavioral inference
97. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
98. Emerging risk
99. Afterword: Reclaiming psychoanalysis: Sherry Turkle in con-
versation with the Editors”; Psychoanalytic Perspectives; 2017.

طبقه بنـدی ریسـک، یـک فراینـد کلی اسـت، بـه این معنـی که هـر متغیر ریسـک به 
تنهایـی اهمیتـی ندارد، بلکـه هنگامی که به صـورت کلـی و در کنار سـایر متغیرها قرار 

می گیـرد، حائـز اهمیت می شـود
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فیتبیـت101 مثـل پوشـیدنی دسـتگاههایخودسـنجی100 از اسـتفاده
اسـت،کـهکاربـرانخـودراازلحـاظروانـیوادارمینمایـدتـاقبـل
ازخـواب،حـدود10هـزارقـدمپیـادهروینمایند.اینابـزارازلحاظ
روانـیچنـانبـررویکاربـرانخـوداثـرمیگـذارد،کـهحتـیاگـر
الزمباشـدبـرایتکمیـل10هـزارقـدمخـود،دوراتـاقناهارخـوری
پیـادهروینماینـد،آنراانجـامخواهنـدداد.اگرچـهتعـداد10هـزار
قـدمهیـچاعتبارعلمینـدارد،امابههـرحالتبدیلبهیکاسـتاندارد
چنـد خودسـنجی اطالعـات اسـت. شـده انـدام تناسـب حفـظ در
خصوصیـترفتـاریخوشـایندرادربـارهبیمهگـزارانارائـهمیکنـد
ازجملـهعـزتنفـس102وخودتنظیمـی.103عـزتنفـسبهمعنـیباور
داشـتنبـهتواناییهـایخـودبرایرسـیدنبههـدفخاصیاسـت.104
افـرادیکـهعـزتنفـسباالیـیدارنـدبـهچالشهـایخودخواسـته،
ماننـدهمـانچالـش10هـزارقـدمدریـکروزجـذبمیشـوندوبا

کمتریـنمحرکهـایبیرونـیآنراانجـامخواهنـدداد.105
100. Self-quantification
101. Fitbit
102. Self-efficacy
103. Self-regulation
104. Analysis of self-efficacy theory of behavioral change”; Cog-
nitive Therapy and Research; 1977.
105. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and 
Happiness; Richard Thaler and Cass Sunstein; 2009.

درواقـع،واسـطههایداده106،دادههـایرفتـاریرادربـازارمنتشـر
میکننـد.ایـندادههـابـهمدلهـایپیشبینیگربیمـهنیـزراهیافتهاند،
ولـیبیمهگـرانتوانایـیمحـدودیدراعتبارسـنجی،تعییـندقـتو

صحـتایـندادههـادارند.
بعضیشـرکتهامثللکسیسنکسـیس107،اکسـپریان108واکزیوم109
روی بـر مـوردی طـور بـه عمومـی، منابـع و پرسشـنامه طریـق از
ویژگیهـایشـخصیتیونحـوهزندگـیافـرادتحقیـقکـردهوازاین
طریـقدرآمدزایـیمینماینـد.شـرکتهایبیمـهازایـناطالعـاتبه
عنـوانجزئـیازمدلهـایپیشبینیگـرخـوداسـتفادهمیکننـد.البته
اسـتفادهازایـندادههـادربعضـیحوزههـاایجادنگرانـیمیکند،که

ازجملـهایـننگرانیهـامیتـوانبـهمـواردزیـراشـارهنمود:
سـوگیرینسـبتبهطبقاتاجتماعیحفاظتشـده.مقامـاتایالتی
درحالحاضـرشـرکتهایبیمـهراازجمـعآوریاطالعـاتنـژادی
منـعمیکننـد،امـاواسـطههایدادهبـاچنیـنممنوعیتهایـیمحـدود
نمیشـوند.ایـنافـرادمیتواننـددادههاینـژادیراجمـعآوریکرده
وبـرایتولیـدمتغیرهـایجدیدازآنهااسـتفادهکنند.اینکاراساسـاً
106. Data broker 
107. LexisNexis
108. Experian
109. Acxiom

 بعضی شـرکت ها مثل لکسـیس نکسـیس ، اکسـپریان  و اکزیـوم   از طریق پرسشـنامه 
و منابـع عمومـی، بـه طور مـوردی بـر روی ویژگی های شـخصیتی و نحوه  زندگـی افراد 

تحقیـق کـرده و از این طریـق درآمدزایـی می نمایند



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

32

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

حـقطبقـاتحفاظتشـدهتبعیضآمیـزاسـت.هماکنـون،هیـچنهـاد
قانونگـذاریبـرایتأییـداعتبـارکیفیـتدادههـایرفتـاریوشـیوه

زندگیاشـخاصثالـثوجودنـدارد.
دسترسـیمحـدودبـهدادههـایرفتـاری،شـیوهزندگـیودادههای
الگـوی بـه اعتباربخشـی بـرای دادههـا ایـن - معتبـر فیزیولوژیکـی
رفتـاریواقعـیوتعییـنمقـداریمناسـبیازدادهکـهبرایتشـخیص

ویژگیهـایرفتـاریمـوردنیـازاسـت،اسـتفادهمیشـود.
فقدانشـفافیتالزمدرجمعآوریومهندسـیدادههاوروشهای
تحلیلـیواسـطهها،کـهبـرایتشـخیصسـوگیرانهبـودنیـانبـودن

دادههـانسـبتبـهطبقـاتحفاظتشـدهاسـتفادهمیشـود.
نرمافزارهـایتشـخیصچهـرهایکـهبـهزیانطبقاتحفاظتشـده
سـوگیریشـدهاند.نرمافزارهایـیکهبیمهگـرانازآنبرایتشـخیص
کالهبرداریدرنرمافزارهایآنالینبیمهودرخواسـتهایخسـارت

اسـتفادهمیکنند.
دادههـایآموزشـیوبرنامهنویسـیسـوگیرانه،کهبـهمعضلاصلی
مدلسـازیپیشبینیگـروتکنولوژیهـایهـوشمصنوعـیتبدیـل
شـدهاند.زیـرا،تأثیـرغیرمنصفانـهآنهـابـهاثبـاترسـیدهاسـت.110
110. Algorithmic bias detection and mitigation: Best practices 
and policies to reduce consumer harms; Brookings Institution; 
May 22, 2019

دادههـای بـرای طراحیشـده الگوریتمهـای مـورد نگرانیهایـیدر
تاریخـینیزوجـوددارنـد،زیـراالگوریتمهایمذکورسـوگیریهای

نـژادیوجنسـیتیدارند.
فقـدانسیاسـتهایقانونـیسـختگیرانهدرموردعملیـاتدیجیتال
وتشـخیصتبعیضآمیـزبـودنالگوریتمهـا.نبودمحیطامـندیجیتال
بـرایاجـرایآزمایشـاتضدتبعیـضوفقـدانپناهـگاهامـندیجیتال

کـهبتـواندرآنازسـوگیریهایآنالیـنجلوگیـریکرد.
اصـولاخالقـیبیمهگرانـیکـهرفتارانسـانیراازطریـقاطالعات
شـخصیبیمهگـذارانمطالعـهکـردهوزیرنظـرمیگیرندتابـرآوردی
ازمیزانریسـکآنهاداشـتهباشـند.111همیشـهبایدسـالیقمشـتریان
خدمـاتبیمـهایراازاطالعـاتاحتمـاالًنادرسـتواسـطههایداده
تفکیـککـردتامنجربهاطالقیکویژگیشـخصیتیاشـتباهنشـده

وسـالیقآنهـارابایـددراولویتقـرارداد.
ایـنمسـائلبایدبیشـترمـوردمطالعهقـراربگیرنـد.بهعالوهاسـتفادهاز
اسـتانداردشـماره23و56بـرایکسـباطمینـانازاینکـهدادههـاو
الگوهـابـاکمتریـنمیـزانسـوگیریتنظیـمشـدهاند،ضروریاسـت.
چشـماندازنهـادقانونگـذاردرتنظیـمدسـتورالعملتضمیـنحفاظت

111. Ethics, Data and Insurance: 4 Developments Worth Watch-
ing”; nft.nu; April 2017.

دسترسـی محدود بـه داده های رفتاری، شـیوه  زندگی و داده هـای فیزیولوژیکی معتبر 
- ایـن داده هـا برای اعتبار بخشـی به الگـوی رفتاری واقعـی و تعیین مقداری مناسـبی از 

داده کـه بـرای تشـخیص ویژگی های رفتاری مورد  نیاز اسـت، اسـتفاده می شـود
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مصرفکنندهبسـیارمهماسـت.ضمـناینکهاینراهنمـابایدازطریق
بکارگیـریمنابـعدادهاضافـیوروشهـایپیشـرفتهیمدلسـازی،

امـکانتجربـهیبهتـریرابرایمشـتریفراهـمآورد.

میزان اعتبار و نظارت بر منابع داد ه های بیرونی
شـرکتهای محاسـباتی، تـوان و فـنآوری پیشـرفت و گسـترس
بیمـهرابـهشناسـاییواسـتفادهازانـواعبیشـتریازمجموعـهدادههـا
قـادرسـاختهاسـت.ایـندادههـاکـهحـاویمنابـعدادههـایخارجـی
بـوده پیشآمادهشـده از مجموعـهای بهصـورت معمـوالً میباشـند،
ومیتواننـدبالفاصلـهتوسـطشـرکتبیمـهاسـتفادهشـوند.دادههـا
ممکـناسـتبهصـورتکامـاًلسـاختاریافته112،نیمـهسـاختاریافته113
ویـاکامـاًلغیرسـاختاری114،ارائهشـوندوامکانداردبرخـیازآنها
پردازشنشـدهوبرخـینیـزتوسـطنرمافزارهـایبیرونـی115هماننـد
باشـند. گرفتـه قـرار پـردازش مـورد ثالـث116 شـخص برنامههـای

112. Structured.
113. Semi-structured.
114. Unstructured.
115. External software.
Third-party software .116:برنامههــایثالــث،برنامههایــیهســتندکــهبــرای
ــراز ــهغی ــاشــرکتهاب ــرادی ــیلهاف ــهوس ــاب ــتهشــده،ام ــانوش ــتمعامله کاردرونسیس

ــوند. ــتهمیش ــلنوش ــتمعام ــدهسیس تولیدکنن

دادههایـیکـهازمنابـعبیرونـی]شـرکت[بـهدسـتآمدهانـد،ممکـن
اسـتحـاویسـوگیری،خطـاویـامقادیـرازقلمافتـاده117باشـند،کـه

میتـوانایـنکمبودهـارااصـالحیـاشناسـاییکـرد.
هـدفوکیفیتـیکـهدادههـابهمنظـورآنهاانتخـابشـدهاند،بایدبا
کاربردهـایجدیـداحتمالیایندادههاهماهنگباشـدواینموضوع
نیـازبـهبررسـیوبازبینیدارد.دادههاییکهباالگوریتمشـخصثالث
پـردازششـدهاند،ممکـناسـتبـرایاسـتفادهشـرکتبیمهمناسـب
نباشـندوارزشپیشـنهادی118آنرابهخطراندازند.شـرکتهاییکه
منابـعبیرونـیغیرسـنتیکالندادهرااسـتفادهمیکنند،احتمـاالنیازبه
کنتـرلاولیـهکمتـرینسـبتبـهزمـاناسـتفادهازمنابعسـنتیخواهند
داشـت.منابـعگسـتردهایازدادههـاممکـناسـتتوسـطنهادهـای
نظارتـیمختلـف،بـاقوانیـنوشـیوههایقضایـیگوناگـون،بررسـی
شـدهویااصاًلکنترلنشـدهباشـند.کمبودمنبعاعتبارسـنجیمسـتقل
بـرایمدلهـاینوظهورکالندادهها،یکیازمشـکالتاصلیدراین
بخـشاسـت،زیـراروشهـایاعتبارسـنجیسـنتیدادههاشـایدبرای
ایـنمدلهـایجدیـدقابلیـتاسـتفادهنداشـتهباشـند.درحالحاضـر،
هیـچسـازماننظارتیبـرایقانونگذاری،اعتبارسـنجیوتأییدقانونی
117. Missing values.
118. Value proposition.

گسـترس و پیشـرفت فـن آوری و توان محاسـباتی، شـرکت های بیمه را به شناسـایی و 
اسـتفاده از انـواع بیشـتری از مجموعه  داده ها قادر سـاخته اسـت
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اکچوئری هـا می توانند بـرای دریافت راهنمایـی الزم در خصوص وارد کـردن داده های 
جدیـد در مدل هـای خود، به اسـتاندارد شـماره 23 تخصص اکچوئـری مراجعه کنند

منابـعدادهایغیرسـنتیدرصنعـتبیمهوجـودندارد.
اکچوئریهـامیتوانندبـرایدریافتراهنماییالزمدرخصوصوارد
کـردندادههـایجدیـددرمدلهـایخـود،بـهاسـتانداردشـماره23
تخصـصاکچوئـریمراجعهکنند.اصولاسـتانداردمذکور،راهنمای
ارزشـمندیبـرایشـرکتهایبیمه،حتـیبـرایغیراکچوئریها،در
راسـتایارزیابیکیفیـتوتعیینمیزانکاربردیبـودندادهها)قبلاز
اسـتفادهازآنهـا(میباشـد.ایـناصلمبینآناسـت،کـهدادههاباید
بـرایمناسـببـودن،مرتبـطبـودن،سـازگاریوبـهروزبـودنجهت
طبقهبندیریسـکورویکردهایقیمتگذاری،اعتبارسـنجیشـوند.

سؤاالتیکهدرخصوصدادههابایدبررسیشوندعبارتنداز:
1.آیـامیتـوانبـراییـکهـدفخـاص،بـهایـنمنابـعدادهتکیـه

کرد؟
2.آیاایندادههادررسیدنبههدفمدل،کمکخواهندکرد؟

شـرکتهابایـدچارچـوبحاکمیتـیخودراطـوریارتقـادهند،که
مواردزیرراشـاملشـود:

1.اعتبارسنجیمنابعدادههایبیرونیازلحاظکیفیت.
2.بازبینیشیوههایجمعآوریدادههایشخصثالث.

3.دستورالعملتضمینکیفیتبرایمنابعدادههایخارجی.

4.تحلیلدادههابرایانطباقآنهاباالزاماتقانونیموجود.
براییکشـرکتبیمه،دسترسـیوتوضیحروشپـردازشدادههای
داخلـیوالگوریتمهایمورداسـتفادهتهیهکنندگاندادههایشـخص
ثالـث،کارآسـانینیسـت.شـرکتبیمـهمیتوانـدبـااثبـاتزیانبـار
نبـودناطالعـاتبیرونـیبـرایمصرفکننـدگانخدمـاتبیمـهایو
همچنیـناثبـاتاینکـهایـندادههـاحـاویمتغیرهـایجانشـینبـرای
متغیرهـایممنوعـهنیسـتند،بهاینمشـکلفائـقآید.ایـنکارموجب
ایجـاداعتمـاددرمیـانناظرانقانونـیومصرفکنندگانخواهدشـد.

کنترل اثرات نظام مند و عوامل  اقتصادی اجتماعی
مدلسـازی فراینـد بـه میتوانـد بیشـماری راههـای از سـوگیری
واردشـود.درواقـع،مرحلـهسـاختنمجموعـهدادههـا119،اولیـننقطه
ورودسـوگیریاسـت.اکثـرمقـاالتتحقیقاتـیتأییـدنمودهانـدکـه
بـرآن، وعـالوه تمـاممجموعـهدادههـاحـاویسـوگیریهسـتند
بیشـترمدلسـازانازسـوگیریهایذاتـیدرمجموعـهدادههـامطلـع
نیسـتندویـادانـشالزمبـرایبرطـرفکـردنآنراندارنـد.120اگـر
پردازشهـای و ایجـاد چگونگـی مـورد در مدلسـازان چنانچـه
119. dataset
120. What Do We Do About the Biases in AI?”; Harvard Business 
Review; Oct. 25, 2019.
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تمـام مجموعـه  داده هـا حاوی سـوگیری هسـتند و عـالوه بر آن، بیشـتر مدل سـازان از 
سـوگیری های ذاتـی در مجموعـه  داده ها مطلع نیسـتند و یـا دانش الزم بـرای برطرف 

کـردن آن را ندارند

دادههـایمدلسـازیتحقیـقنکنند،ممکناسـتسـوگیریدرنتایج
الگوسـازیآنهـانیـزنفـوذکنـد.

چنانچـهالگوریتمهـابههنگامتفسـیرنتایجحاصـلازدادهها،بهوجود
متغیرهـایمخدوشکننـده121توجـهنداشـتهباشـند،توانایـیردیابـی
الگوهـایپیشبینـیدردادههاراازدسـتخواهندداد.بـهعنوانمثال
یکالگوریتمسـالمتیکهمعیارشهزینهدرماناسـت،ممکناسـت
اشـتباهاًبرخـیازگروههـایجمعیتـیراتنهـابـهدلیـلاینکـهمراجعه
کمتـریبـهمراکـزدرمانـیداشـتهاندودرنتیجـههزینههـایدرمانـی
کمتـریپرداخـتکردهانـد،بـهعنـوانگروهـیسـالمترازبقیـهافراد
درنظـربگیـرد.امـاایـندرحالـیاسـتکـهپاییـنبـودنهزینههـای
درمـانایـندسـتهازافـرادمیتوانـدبـهدلیلمباحـثسیسـتمیونبود
امکانـاتالزمبـرایدسترسـیبـهمراکـزدرمانـیباشـدولـذالزومـاً

دلیلـیبـرسـالمتربـودنآنهانیسـت.
بررسـیدادههـایمـدلمیتوانـدبـاطـرحسـؤاالتیمانندمـواردزیر

آغازشـود:
1.چـهکسـانیدرایـندادههـاحذفشـدهاندوپیامدهـایحذفاین
confounding variables .121:متغیرهاییمخدوشکننده،متغبرهاییهستندکهبر
رویرابطهعلتومعلولیبیندومتغیرتأثیرمیگذارندوباعثمیشوندکهرابطهعلت

ومعلولیقویتریاضعیفترازحدمعمولجلوهکند.

افـراددرنتایجمدلچیسـت؟
2.دادههـاتـاچـهحـدنماینـدهجمعیتـیهسـتندکـهمـدلرویآنها

پیـادهمیشـود؟
3.دردادههاچهسوگیریهایتاریخیوجوددارد؟

4.چـهسـوگیریهایاجتماعـیمیتوانـدسـوگیریهایتاریخـیرا
تفسـیرکند؟

چـه شـوند، اسـتفاده مدلسـازی بـرای دادههـا اینکـه از قبـل .5
اسـت؟ شـده انجـام آنهـا روی پردازشهایـی

6.آیادادههابرایانواعسـوگیریهامثلسـوگیریپاسـخ،سـوگیری
انتخاب،سـوگیریانحرافشـیوه،سـوگیریمتغیرهایحذفشـدهو

سـوگیریهایاجتماعـیموردوارسـیقـرارگرفتهاند؟122
تمرکزبرانجامتحقیقاترویدادههابسـیارمهماسـت،زیراایندادهها

هسـتندکهالگوریتمرامیسـازند،ولیبرعکسآنصادقنیست.
فراینـدمدلسـازیرامیتـوانبـهعنواندومیـننقطهورودسـوگیری
دانسـت.برنامهنویسـانبـاواردنمـودنفرضیـاتوتفسـیرهایاشـتباه
خـوددرفراینـدمدلسـازی،ورودسـوگیریرانیـزسـببمیشـوند.
متنـوعنبـودناعضـایگـروهمدلسـازی،میتوانـددراشـتباهبـودن

122.اینموضوعمطلبیبهزبانسادهدرمورداینسوگیریهاست.
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تفسـیرنتایجمدلتأثیرگذارباشـد،بهطوریکهمیاناسـتنباطعلیت123
وپیشبینیهـایمـدل،شـکافحاصـلشـود.مدلسـازیبایـدیـک
فعالیـتچندجانبـهباشـد،بهطوریکـهبـابهرهگیـریازتخصصهای
متنـوع)حتـیبیـشازحـدنیـاز(ودرنتیجـهفهـمبهتـرالگوریتمهای
پیچیـدهریاضـی،بتوانـدنقطهضعفخودرادرمقابـلمتغیرهایعلوم
اجتماعـیبرطـرفنمایـد.اینموضـوعدردرکنتایجمـدلازطریق

تحقیـقکیفـیحائزاهمیتاسـت.
اسـتفادهازچشـماندازهایمتنـوعدرتحلیـلنتایجمدلبـرایطراحان
آنضـروریاسـت،زیـراازایـنطریـقمیتواننـددرتمـاممراحل،از

ورودسـوگیریبـهفرایندمدلسـازیجلوگیـرینمایند.
مـدل خـود از اسـتفاده مرحلـه در سـوگیری، ورود نقطـه سـومین
صـورتمیگیـرد.یـکجملـهمشـهوردرمدلسـازیپیشبینیگـر
بیـانمـیدارد:»اگرچـهتماممدلهااشـتباههسـتند،امابرخـینیزمفید
هسـتند«.ریسـکاسـتفادهازیـکمـدلزمانـیافزایشمیبایـدکهاز
آنبرایمسـئلهاینامرتبطونادرسـتاسـتفادهشـودویادادههایآن
ازفرضیـاتنظـریروشمدلسـازیتبعیـتنکننـد.حتـیزمانـیکه
یـکمـدلکامـاًلهماهنـگبـادادههاباشـد،امـکانداردمحاسـبات،

123. Causal inference.

اجـراویـاتفسـیرآنبـهدرسـتیصـورتنگیـردومنجـربـهنتایـج
سـوگیرانهشـود.نتایجـیکـهعلیرغـمسـوگیرانهبـودن،بـهعنـوان
نتایجحقیقیاسـتفادهشـوند.مدلهابایدتوسـطگروهیمسـتقلودر
عینحـالمتشـکلازمتخصصانمختلـف)کهدرسـاختمدلدخیل
نیسـتند(،بـهطـرزسـختگیرانهایاعتبارسـنجیشـوند.تنهـاکارکرد
ایـنگـروه،حصـولاطمینـانازبینقـصبـودنریاضیـاتمدلهایـی
اسـت،کـهبزودیبـهچرخـهیتولیـدواردمیشـوند)وازاینطریق
مطمئـنمیشـوندکـهریسـکیمتوجـهشـرکتهاومصرفکنندگان

بود(. نخواهـد
ایـنبحـثزمینهسـازچارچوبـیاولیـهبـرایارزیابیچگونگـیورود
سـوگیریهابـهمـدلهسـتند.ابـداعابـزارارزیابـیومعیارهایـیبرای
تشـخیصسـوگیریورفـعاحتمالیآنهـا،درطولفرایندمدلسـازی

بسـیارحائزاهمیتاسـت.
دغدغههاینهادقانونگذاروتأثیرآنهابرعملکرداکچوئری

از اسـتفاده درمـورد بسـیاری دغدغههـای قانونگـذار، نهادهـای
کالندادههـا،چگونگـیاعتمـادبهمنابـعخارجیدادههـا،بکارگیری
منابـعغیراکچوئـری)درطراحـیوسـاختفرضیـات(،محاسـبهو

فراینـد مدل سـازی را می تـوان بـه عنـوان دومیـن نقطـه  ورود سـوگیری دانسـت. 
برنامه نویسـان با وارد نمودن فرضیات و تفسـیرهای اشـتباه خود در فرایند مدل سازی، 

ورود سـوگیری را نیز سـبب می شـوند
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ارزیابـیریسـکودرنهایـتتعییـنقیمـتمدلهـادارنـد.124
امـروزه،همـراهبـامجهـزشـدنمصرفکنندگانبـهتکنولـوژی،توانا
شـدنآنهـادرخودسـنجیواتصالبـهپایگاههایرسـانهایمجازی،
دادههـایغیرسـنتیبـهمنابـعحیاتـیبـرایصـدوربیمهنامـهتبدیـل
شـدهاند.ایـنمنابـعجدیـددغدغههـایمربـوطبـهحریـمخصوصـی
ومالکیـتدادهراافزایـشدادهاسـت.مسـئلهمهـمدیگـرایـناسـت
کـهمعتبرسـازیقانونـیدادههـاوتطابـقآنهـابـااسـتانداردهاینهاد
قانونگـذار،اهمیـتبیشـتریازکیفیـتدادههـادارد.مسـئلهیبعدی
وقتـیپیـشمیآیـدکـهیکمـدلبـااسـتفادهازمنابعبیرونیسـاخته
شـدهباشـدودرشـرکت،متخصصانداخلیکافی،برایاعتبارسنجی
آنواعتبارسـنجیورودیهاوخروجیهایآنوجودنداشـتهباشـد.
نبـودن تبعیضآمیـز و دادههـا ازکیفیـت قانونگـذارانمیخواهنـد
اسـناد بـه بایـدمتکـی اطمینـانحاصـلکننـد.مدلهـا الگوریتمهـا
ومـدارککافـیباشـندتـابتـوانآنهـارا]درشـرایطمشـابه[تکـرار
کـرد.طراحـانمدلبایـدفرضیاتوالگوریتمهـایآنرانهفقطبرای
سـهامداراناصلـیبلکـهبهمنظـورایجـادشـفافیت،بـرایعمـومنیزبه

124. Insurance Markets: Benefits and Challenges Presented by 
Innovative Uses of Technology; Government Accountability Of-
fice; June 7, 2019.

خوبـیتوضیـحدهند.
بیمهگـرانونهـادقانونگـذاربایـدباهمـکارییکدیگـر،فرایندهایی
ایجـادنماینـدکـهرضایـتهـردوطـرفرادربـرداشـتهباشـد،ایـن

فرایندهـابایـدپاسـخگویمـواردمهمزیرباشـند:
1.چطـوربایـدازامنیـتاطالعـاتافـرادبیمهشـدهواسـتفادهازآنها

فقـطبهمنظـورخـاص،اطمینانحاصـلکرد.
2.چگونـهاطمینـانحاصـلنماییـمکـهمتغیرهـایمهـمدرمدلهـای
اکچوئـرال،ناعادالنـهوتبعیضآمیزیاجانشـینمتغیرهایممنوعهنهاد

نیسـتند. قانونگذار
3.چگونـهسـوگیریهایآماریرادردادههایمدلسـازیشناسـایی
کـردهوازمرتبـطبودنریسـکبیمهشـدهبـامتغیرهایمهـم،اطمینان

حاصـلکنیم.
4.درصورتیکـهشـرکتهایبیمـه،الگوریتمهـاییادگیریماشـین
راقبـلازمدلهـایخطـیتعمیمیافتـه125،پذیرفتـهباشـند،چگونـهاز
توضیحپذیـریوتفسـیرپذیریالگوریتمهـایمدلسـازیونتایـجآن

اطمینانحاصـلنماییم.
5.چگونـهمیـزانجزئیـات126مـوردنیـازبـراینتایـجصـدوربیمهنامه
125. Generalized Linear Modeling 
126. Granularity. 

امـروزه، همـراه بـا مجهز شـدن مصرف کننـدگان بـه تکنولـوژی، توانا شـدن آن ها در 
خودسـنجی و اتصال به پایگاه های رسـانه ای مجازی، داده های غیرسـنتی بـه منابع حیاتی 

بـرای صـدور بیمه نامه تبدیل شـده اند
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را)بـارعایـتایـنموضـوعکـهناخواسـتهمنجربـهتأثیـراتنابرابرانه
بـرطبقـاتحفاظتشـدهنشـود(،تعییـننماییـم.شـرکتهایبیمـه
موظفنـدکـهمناسـببـودنمتغیرهـایمهـمبهکاررفتـهدرمدلهـای
خـودرابـهتأییـدبرسـانندوعـالوهبرآنکیفیـتدادههارانیزتوسـط
اکچوئریهـاوسـایرمتخصصانکهازبازاربیمـه،محصوالتبیمهای

ومسـئولیتهامطلـعهسـتند،مـوردبازبینـیقـراردهند.
6.چگونـهمطمئـنشـویمکهشـرکتهااجـازهاجـرایالگوریتمهای
»جعبهیسـیاه«127رابدوننظارتانسـانینخواهندداد.نظارتانسـانی
تضمینگـرایـناسـتکـهابزارهـایهدایـتومعیارهـادرسـتکار
بـرای تناسـبوهماهنگـیمدلهـارا میکننـدوتوانایـیسـنجش

اهدفـیکـهبرایشـانطراحـیشـدهاند،دارنـد.
بخشـنامهشـماره1بیمـهایالـتنیویـورککـهدرسـال2019منتشـر

شدهاسـت128،منبعـیمفیـدوحـاویمالحظـاتمهـمقانونـی
بـرایشـرکتهایبیمـهمیباشـد.ایـنبخشـنامهاسـتفادهازدادههـای

خارجـیوبعضـیرویکردهـایخـاصدردادههـایتحلیلـی
127. Black box.
128. “Insurance Circular Letter No. 1 (2019)”; New York Depart-
ment of Financial Services; Jan. 18, 2019.

ومدلهـایپیشبینیگـررانیـزدربـرمیگیـرد.اگرچـهکاربـردایـن
بخشـنامهبیشـتربـرایشـرکتهایبیمهعمـر)درزمینه

ــه ــدوربیمهنام ــیدرص ــعاطالعات ــیومناب ــعبیرون ــتفادهازمناب اس
کاربــرددارد،امــامیتــوانازآنبــهعنــوانراهنمایــیبــرای
ــرد. ــتفادهک ــزاس ــهنی ــتبیم ــایصنع ــربخشه ــانیدیگ اطالعرس
ایــنراهنمــااســتفادهازدادههــایبیرونــیراازمنابــعدادههــای
بیمهنامــه غیرســنتیتشــخیصدادهومزایــایاحتمالــیصــدور
میدهــد نشــان ســادهتر روشــی بــه را عمــر بیمــه فــروش و
ایــن میشــود. بیمهنامــه صــدور گســترش و بهبــود باعــث و
ــنخاطرنشــانمیســازدکــهدادههــایخارجــیو بخشــنامههمچنی
الگوریتمهــامیتواننــدتأثیــرمنفــیبــرمــواردیازقبیــلدردســترس
ــرایمشــتریانطبقــات ــودنقیمــتبیمــهعمــرب ــودنومناســبب ب
ــلنهــاد ــاهمــکاریمتقاب حفاظتشــدهداشــتهباشــند.ایــنمســألهب
قانونگــذاروبیمهگــرانمیتوانــدبهطــورمؤثــریرفــعشــود.

تأثیر کالن داده ها بر تحول صنعت بیمه
از ناشـی تحـول معـرض در بیمـه صنعـت کل کـه نیسـت شـکی

اسـتفاده از منابع بیرونی و منابع اطالعاتـی در صدور بیمه نامه کاربـرد دارد، اما می توان 
از آن بـه عنوان راهنمایـی برای اطالع رسـانی دیگر بخش های صنعت بیمه نیز اسـتفاده 

د کر
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نوآوریهـایفـنآوریبیمـه129،قدرتپیشبینیگرتحلیلیپیشـرفته
وهـوشمصنوعـیقـراردارد.اکچوئریهـابـرایـنباورندکـهبهروز
نمـودنابـزارسـنتیمـورداسـتفادهدراینحرفه،بـرایتحلیـلدادهها
جدیـدیکـهتوسـطفنآوریهـاینویـنتولیـدمیشـوندوبـرای
آینـده و کنونـی ریسـکهای قیمتگـذاری و طبقهبنـدی ارتقـای
ضـروریاسـت.تخصـصاکچوئـرالدرحـالتکامـلوآمادهسـازی
متخصصـانبـرایپذیرفتـنفناوریهایجدیـدوتولیـدداده،همزمان
باتمرکزبررویبریادگیریماشـینیدررشـتهدانشـگاهیاکچوئرال

میباشـد.
بـاوجودهمـهمطالبذکرشـده،اکچوئریهانمیتواننـدفعالیتهای
بیمـهایرابـدونهمـکاریبانهـادقانونگـذار)برایاثبـاتاینکهاین

نوآوریهـابـهامنیـتمصرفکنندهلطمـهنمیزنند(انجـامدهند.
همـراهبـاورودفنآوریهـایجدیدبیمـهای،میتوانهمزمانشـاهد
تحـولوهمچنیـنتخریـبصنعـتبیمهباشـیم.لـذابدیهیاسـتکه
ایـنتحـولباساختارشـکنیعظیمهمراهباشـد.اسـتفادهازروشهای
باعـث یادگیـریماشـینوکالندادههـادرمدلسـازیاکچوئـرال،
129. Insurtech.

ایجـادنگرانیهایـیبـراینهـادقانونگـذاردرخصوصحفـظامنیت
مصرفکننـدهشـدهاسـت.سـهنکتـهآموزشـیکـهازایـنتجربـهبـه
دسـتمیآیـدوبـرایحفـظهوشـیاریصنعـتبیمـهاهمیـتدارد،

عبارتنداسـتاز:
1.الگوریتمهـانبایـدمنجـربـهآسـیبرسـاندنبـهمصرفکننـدهوبه
مخاطـرهانداختـناعتبـارویشـوند.الگوریتمهاودادههایآموزشـی
بایـدمطابـقبااسـتانداردهایمـوردنیازباشـند.گروههایمدلسـازی
نیـزبایـدشـاملافـرادیبـاتخصصهـایمتنـوعبـوده،تـاسـوگیری

نسـبتبهافـرادطبقـاتحفاظتشـدهکاهـشیابد.
2.اگرچــهپوشــشهایبیمــهبــرایحــلتمــاممشــکالتســاختاری
واجتماعــیطراحــینشــدهاســت،امــادردســترسبــودنوپایــداری
ــامحــدودکــردن ــدب ــرد،لیکــننبای ــرارگی ــدمــوردتوجــهق آنبای
ــکالت ــنمش ــهای ــوالتآن،ب ــیمحص ــهوگران ــهبیم ــیب دسترس
دامــنزدهشــود.اســتفادهازهــوشمصنوعــیوکالندادههایهمســو
ــه ــهازبیم ــانیک ــاییکس ــرایشناس ــذار،ب ــتهایقانونگ ــاسیاس ب
ــود.همچنیــنایــنروشهــا ــد،مفیــدخواهــدب خــرد130ســودمیبرن
130. Microinsurance 

اگرچـه پوشـش های بیمه بـرای حل تمام مشـکالت سـاختاری و اجتماعی طراحی نشـده 
اسـت، اما در دسـترس بودن و پایـداری آن بایـد مورد توجه قـرار گیرد
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بــرایشناســاییراهحلهــایعمومــیبــرایکاهــشهزینــهمحافظــت
ــزســودمندمیباشــند. ــرریســکنی دربراب

ــرایگســترشوبکارگیــریهــوشمصنوعــیبایــدازرویکــرد 3.ب
ــان ــهنش ــودداردک ــیوج ــواهدفراوان ــود.ش ــتفادهش ــهاس چندجانب
میدهنــد،رویکردهــایمتنــوعوچندجانبــه،بــهراهحلهــایمؤثرتــر،
ــابســیاریاز ــاســوگیریکمتــریمیانجامنــد.درمقایســهب همــراهب
رشــتههایفوقتخصصــی،تخصــصاکچوئــرالبــهنســبتجمعیــت،
چنــدانمتنــوعنیســت.تحقیقــاتنشــانمیدهنــدکــهکمبــودتنــوع
ــاز ــیمشکلس ــوگیریالگوریتم ــشس ــرایکاه ــا،ب درتخصصه
ــای ــهدرگروهه ــایچندجانب ــوعومهارته ــیتن ــود.وقت ــدب خواه
مدلســازیکــمباشــند،اهمیــتســایرمعیارهــایکاهنــدهســوگیری
بیــن اعتمــاد ایجــاد بــرای معیارهــا ایــن میشــود. دوچنــدان
بیمهگــران،عمــوممــردمونهــادنظارتــیقانونگــذارالزممیباشــند

وشــاملمــواردزیــرهســتند:
الف.تحلیلمتغیرهدف؛

ب.حسابرسیبیطرفانهنتایج؛

ج.تمرکزبرساختاردادههایآموزشی؛
د.شفافیتبیشترروششناسیالگوریتمو

هـ.معیارهایاعتبارسـنجیبرایکاهشنگرانیدرموردسوگیریهای
الگوریتمی.

البتـهدربهتریـنشـرایطنیـز،احتمـالورودسـوگیریبـهالگوریتمها
وجـوددارد.لـذاتنهـاراهممکـنبـرایحفـظاعتمـاد،عزتنفـس،
جلـباحتـرامنهـادقانونگـذاروعامـهمـردم،هوشـیاریومراقبـت
آشـکاربـرایشناسـاییورفـعسوگیریهاسـت.نهـادقانونگـذارنیز
بایـدبـافراهمکـردنفناوریقانونگـذاریامن،بهبیمهگـراناطمینان
دهـدکـهبدونفـاشکردناسـرارتجـاریشـرکت،میتواننـدبااین
نهـادصـادقباشـند.درایـنراسـتا،ضروریسـتکـهتکامـلنهـاد

قانونگـذاروصنعـتبیمـه،هـردودرجهـتمنافـععامـهباشـد.

بـرای گسـترش و بکارگیری هوش مصنوعـی باید از رویکرد چندجانبه اسـتفاده شـود. 
شـواهد فراوانـی وجـود دارد که نشـان می دهنـد، رویکردهـای متنـوع و چندجانبه، به 

راه حل هـای مؤثرتـر، همـراه با سـوگیری کمتـری می انجامند
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133132131انتخاب مدل، معماری زیرساخت و دقت در واسنجی

بهمنظوردرکاهمیتانتخابمدلودقتدرواسـنجی،نگارندگان
نتایـجیـکشبیهسـازیازرقابـتدربـازاربیمـهخـودرورابـاکمک
گـروهمحاسـباتحریـمخصوصـی134دانشـکدهامپریـاللنـدن135وبا
حمایتمؤسسـهودانشـکدهاکچـواری)IFoA(136ودیگرانجمنها
شـرکتهای شـرکتکنندگان، رقابـت، ایـن در داشـتند. ملحـوظ
بیمـهایبودنـدکـهبایدمدلهـایقیمتگـذاریراطراحـیوبادیگر

شـرکتهابـرایدسـتیابیبهسـودبیشـتربـهرقابـتمیپرداختند.
درابتـدا،بـرایداوطلبیـن،یـکمجموعهداده137ازسـوابقخسـارات
بیمـهخـودروارائـهشـدوآنهـابـرسـردقـتدرپیشبینـیخسـارات
)خطـایجذرمیانگینمربعات-RMSE(138وسـودآوریبهرقابت
پرداختنـد.گروههـامدلهـایخـودراارائـهکردنـدوبراسـاسمیزان
خطـایجـذرمیانگیـنمربعـات،درمجموعـهدادهدوم،رتبهبنـدی
شـدند.)بـااینفـرضکهدر میـان رقبـای تصادفـی،ارزانفروشترین
بیمهگـر،بیمهنامـه را می فروشـد(، رتبـهسـودبر اسـاس مجموعـه داده 

131.منبع:مجلهاکچواری،تاریخانتشار:14مهر1401)6اکتبر2022(؛وبسایت:
https//:www.theactuary.com/features/2022/10/06/taking-initiative-ex-
ploring-pricing-innovation
132. Yiannis Parizas and Phanis Ioannou
133. Calibration 
134. Computational Privacy Group
135. Imperial College London
136. Institute and Faculty of Actuaries
137. Dataset 
138. Root-mean-square error

سـوم ارزشـیابی شـد. رقبا بـه مجموعه داده های دوم و سـوم دسترسـی 
نداشتند. 

ایـن رقابـت، نمونـه ای از یـک بـازار رقابتـی بدون نقـص بود کـه در آن 
محصـول، کاال139 محسـوب می شـد )تفکیـک محصـول ممکـن نبـود( 
مانند محصوالت خودرو در یک وبسـایت تجمیع کننده140. در این بازار 
رقابتـی، از داده هـای بیرونـی، مدل سـازی قیمـت رقابتـی141، مدل سـازی 

تقاضـا یـا تفاوت های بیـن محصول و عملیات اسـتفاده نشـد.
بـا تحلیـل نتایج سـودآوری و دقت در مدل و سـهم بـازار، برخی نتایج 
مفیـد کسـب شـد. ما مدل سـهم بازار و خطـایجذرمیانگیـنمربعات
)RMSE(راطراحـیکردیـمتـابـهایـندرکبرسـیمکـهآیـااز
لحـاظآمـاریرابطـهمعناداریبیناینعواملومتوسـطسـودحاصله
توسـطشـرکتکنندگانوجـوددارد)93درصدازشـرکتکنندگان

زیـاندهبودند(.
خطـایجـذرمیانگیـنمربعـات)RMSE(یکسـنجهآماریاسـت
کـهدقـتمـدلرابـراسـاسزیرسـاخت،انتخـابمـدلوواسـنجی
هـر فـروش بـرای بـازار سـهم درحالیکـه مینمایـد، اندازهگیـری
شـرکتکننده،بـهعنـواندرصـدیازبـازارلحـاظمیشـود.ایـندو
عامـل،نقشهـایکلیـدیدربهینهسـازیقیمـت142بـازیمیکننـد،
139. Commodity 
140  Aggregator
141. Competitive price modeling 
142. Price optimization

3.1.  کاوشی در قیمت گذاری نوآورانه   

تــا  ایــن مقالــه تــالش دارنــد  نگارنــدگان 132 
ــی  ــران غیرزندگ ــور بیمه گ ــه چط ــد ک ــان دهن نش
ــق  ــود را از طری ــردی خ ــت راهب ــد مزی می توانن
ــت  ــه دس ــذاری ب ــد قیمت گ ــف فراین ــوه مختل وج
مطــرح  را  پرســش  ایــن  نگارنــدگان،  آورنــد. 
می کننــد کــه چگونــه یــک بیمه گــر می توانــد 

از طریــق فراینــد قیمت گــذاری بــه تجــارت خــود 
ــه  ــد زاوی ــش را از چن ــن پرس ــد و ای ــق ببخش رون
ــدل  ــاب م ــد: انتخ ــرار می دهن ــی ق ــورد بررس م
ــه و  ــنجش هزین ــیون(133 ، س ــنجی )کالیبراس و واس
ــرای  ــذاری و اج ــاخت قیمت گ ــت و زیرس مدیری

ــدل. م

131

ایـن رقابـت، نمونـه ای از یـک بـازار رقابتی بـدون نقص بـود کـه در آن محصـول، کاال  
محسـوب می شـد 
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چراکهسـقفقیمتمنتخبدرنهایتسـهمبازارشـمارانسـبتبه9
شـرکتکنندهمنتخـبوتصادفـیتعییـنمیکنـد.

اشـکال1و2پیشبینیهـایمربـوطبـهرگرسـیونخطـی143بیـنایـن
دوعامـلومتوسـطسـودرانشـانمیدهنـد.درشـکل1،میتـوان
دیـدکـههرچهسـهمبازارباالترباشـد،سـودموردانتظارکمتراسـت
واینکـهدرسـهمبـازاربیشـتراز70درصـد،خسـاراتبسـیاربیشـتر
افزایـشمییابـد.ایـنمـدلکنشبینسـهمبـازارکمتـراز70درصد
وخطـایجذرمیانگیـنمربعات)RMSE(کمتراز500/3راشـامل
میشـود.شـکل2نشـانمیدهدکـهدرمجموع،هرچـهخطایجذر
میانگیـنمربعـاتبیشـترباشـد،سـود،کمتـرخواهـدبـودومدلهایی
کـهدارایخطـایجـذرمیانگیـنمربعاتکمتریهسـتند،حساسـیت

سـودآوریکمتـرینسـبتبـهافزایشسـهمبـازارنشـانمیدهند.
ایـنموضـوعرامیتـوانازگرادیـان144بـاالوپاییـنخطـایجـذر

میانگیـنمربعـاتدرشـکل1نتیجهگیـریکـرد:
مـا ارائـه مربعـات، میانگیـن جـذر خطـای پایینتریـن و دومیـن
مدلهـای از ترکیبـی شـامل کـه بـود حاضـر( مقالـه )نگارنـدگان

143. Linear regression 
144. Gradient 

مختلـفماننـداکسجیبوسـت145،مدلهـایخطـیتعمیمیافتـه146و
میانگینهـایتعدیلشـده147بـود.بـاهـدفاینکهنشـاندهیـمچقدر
معمـارییـکمـدلمیتوانـدپیشـرفتهوپیچیدهباشـد،فرمـولزیررا
کـهبـرایرقابـتفوقالذکـرتهیـهکـردهبودیـم،اینجـامیآوریـم:
Expectedcost
=h)f)XGboostFreq,GLMFreq(*g)XGboost
Sev,GLMSev(,j)XGBoostburningcost,GLM
burningcost((
+1)XGboostlargepropensity,GLMlargepropen-
sity(*v)GLMlargelosscost,adjustedaverage(
روشهـای کـه هسـتند کارکردهایـی ،v و l ،g ،f ،h اینجـا، در
ترکیبـی148اجـراشـدهدرسـاختارمـدلرانشـانمیدهنـد.فراتـراز
هزینـهموردانتظـار،هزینهسـربار15149درصدیباکمینه7/5وبیشـینه
75واحـدپولـیوجودداردکهاینفرمول،رتبههشـتمسـودآورترین

رقیـبراکسـبنمود.

145. XGBoost
146. Generalized linear model
147. Adjusted average 
148. Ensemble methods
149. Loading 

نمودار 3. سهم بازار دربرابر متوسط سود موردانتظار

خطـای جـذر میانگین مربعـات )RMSE( یک سـنجه آماری اسـت که دقت مـدل را بر 
اسـاس زیرسـاخت، انتخاب مدل و واسـنجی اندازه گیـری می نماید
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عالقمنـدانمیتواننـدمجموعـهدادههـا،تحلیلهـاوارائـهشـکلی150
وبسـایت از بردهانـد کار بـه رقابـت ایـن در کـه را نگارنـدگان
برداشـت )bit.ly/PriCompGame( آدرس بـه گیتهـاب151

کننـد.

برآورد هزینه مبتنی بر فعالیت
دیگـرعنصـرفرمولقیمتگذاریبـرایبیمهگـرانغیرزندگی،هزینه
دیگـرعملیاتهایـیاسـتکـهممکـناسـتمربـوطبـهمحصـوالت
بیمـهباشـدماننـدهزینههـایمدیریـتخسـارتغیرتخصیصیافتـهیا
هزینههـایفنـاوریاطالعـات)IT(152.برآوردهزینـهمبتنیبرفعالیت
)ABC(153بـهصـورتگسـتردهایدرصنعتبهکارگرفتهمیشـود
و حقـوق )ماننـد غیرمسـتقیمی و ثابـت154 هزینههـای میتوانـد و
تجهیـزات(رابـهبیمهنامـهیاخسـاراتافـراداختصاصدهـد.ایننوع
بـرآوردهزینـه،مبتنـیبـرفعالیتهـا،واحدهـایکارییـاوظایـفبا
یـکهـدفخاصبـودهوهمگـیاینهابهعنـوانمحرکهـایهزینه
150. Visualization 
151. GitHub
152. Information technology 
153. Activity-based costing
154. Overhead 

محسـوبمیشـوند.
ایـنروش،سـهمیازکلمخـزنهزینـه155رابـهیـکفعالیـتخاص
وسـپس،بـهیـکمحصولیـاخدماتبـراسـاسکاربـردآنفعالیت
اختصـاصمیدهـد.درنتیجه،یـکبیمهگرمیتوانـدازروشبرآورد
هزینـهمبتنـیبـرفعالیـتبـرایبهبـوددقـتدردرکهزینـهسـربارو
مثـال، بـرای اسـتفادهکنـد. مناسـبتر قیمتگـذاری یـک تقویـت
بهجـایتخصیصمتناسـبهزینـهمدیریـتخسـاراتتخصیصنیافته
)ماننـدمـازادبـرغرامت156(بههریکازخسـارات،میتـوانازروش
بـرآوردهزینـهمبتنـیبـرفعالیـت)ABC(بـرایتخصیـصهزینههـا
بـههـریـکازخسـاراتبهطوریکـهبـامیـزانزمـانموردنیـازبـرای
مدیریـتآن)محـرکهزینـه(157،همخوانـیداشـتهباشـد.درایـن
روش،بیمهگـرهزینههـایکمتـریبـرایخسـاراتیکـهبـهصـورت
عـادیدررونـدکسـبوکاربیمهوجـوددارد،تخصیـصمیدهدتا

خسـاراتیکـهبـهمدیریـتویـژهوفشـردهنیـازدارند.
بیمهگـری،خسـارات،تقلـب،بیمـهاتکائـی،سـرمایهگذاریودیگـر

155. Pool cost
ــت ــدپرداخ ــهکارمن ــدک ــیرخمیده ــتزمان ــازادغرام Claims payroll .156:م

ــد. ــتهباش ــدوبازپرداخــتآنضــرورتداش ــتکن ــتدریاف ــهغرام ــینســبتب اضاف
157. Cost driver 

دیگـر عنصر فرمـول قیمت گذاری بـرای بیمه گران غیرزندگـی، هزینه دیگـر عملیات هایی 
اسـت کـه ممکـن اسـت مربوط بـه محصـوالت بیمـه باشـد ماننـد هزینه هـای مدیریت 

خسـارت غیرتخصیص یافتـه یا هزینه هـای فنـاوری اطالعات

نمودار 4. خطای جذر میانگین مربعات )RMSE( دربرابر متوسط سود
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عملیات هـا
یـکبیمهگـرنهتنهابایـدبتواندهزینههارامدیریتکنـد،بلکهبایدآنها
رابهدقتبسـنجد.اینامرشـاملمواردذیلمیشـود:بهبودسـازوکارها
وکنترلهـایبیمهگری158)ارزیابیریسـک(،سـازگاریبانیازمشـتری
ازطریقارائهمحصوالتمناسـبتروبهبودشـرایطوضوابطبهمنظور
بهبـودعملکـردمحصـول.بـاایـنکاربخشهایریسـکغیرسـودآور

حـذفشـدهوبالعکس]،بخشهایسـودآورباقـیمیماند[.
سـازوکارهایمدیریـتمؤثرخسـارتمیتواندهزینههایخسـاراترا
کاهـشدهـد.مذاکـره،مهارتیمهماسـتوهمکاریبـاارائهکنندگان
بیرونـیخدمـات)ماننـدهمـکاریبیمهگـرانخـودروبـاتعمیرگاههـا(
میتوانـدهزینههـاراکاهـشدهـد.همچنیـن،سـرمایهگذاریوایجـاد
یکزیرسـاختشناسـاییتقلب159مناسـب،اهمیتفراوانیدارد.برای
اطـالعبیشـتر،بـهمقالـهایبـاعنـوان»آزمـونجـاده:یادگیریماشـینو
کارایـیشناسـاییتقلـب«کـهنگارنـدگاندرمـاهژوئـن2021درمجله

اکچـواریبـهآدرسمنتشـرکردند،مراجعـهنمایید.
158. Underwriting 
159. Fraud detection 

مزایـای میتوانـد شـرکت یـک اتکائـی بیمـه برنامـه بهینهسـازی
کاهـش آن، تبـع بـه و هزینههـا کاهـش طریـق از را راهبـردی
بـاهـدف قیمـتمحصـوالتایجـادنمایـد.همچنیـن،بهینهسـازی
بـازدهبیشـترسـرمایهوبهینهسـازیدیگـرعملیاتهـاوزیرسـاخت
فنـاوریاطالعـاتبـهمنظوردسـتیابیبهکارایی،قیمتهـاراکاهش

میدهـد.
همچنیـن،بیمهگـراننیـازبـهفرایندهـایپویایـیدارنـدتـانسـبتبـه
اثـرهـرنـوعتغییـردرهزینههـایواقعـیبـرقیمتگـذاری،اطمینـان
حاصـلکننـد.ایـنهـدفرامیتـوانازطریـقارتباطـاتبـاز160بیـن
واحدهـایمختلـفیکشـرکتویاازطریـقفرایندهاوزیرسـاخت
و تجزیـه طرحریـزی، و توسـعه فراینـد در نمـود. محقـق مناسـب
تحلیـلورصـد،حیاتـیهسـتند،زیـراهنگامیکـهعملکـردمنحـرف
میشـود،آنهـارفتارهـایاصالحـیماننـدواسـنجیدوبـاره161مـدلو
تغییردربهینهسـازیقیمترابرایکنترلعملکردکسـبوکارارائه

میکننـد.
160. Open communication 
161. Recalibration 

بهینه سـازی برنامـه بیمـه اتکائی یک شـرکت می توانـد مزایـای راهبـردی را از طریق 
کاهـش هزینه هـا و بـه تبـع آن، کاهش قیمت محصـوالت ایجـاد نماید
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داده های بیرونی و قیمت های رقابتی
همچنیـن،اسـتفادهازدادههـایبیرونـیدرفرایندمدلسـازیمیتواند
دقـترابهبودبخشـد.اثباتشـدهاسـتکـهاتصالاطالعـاتداخلی
بـامنابـعبیرونـی)ماننـدمحلونـرخجرم،پروفایلمشـتریانوسـوابق
ازلحـاظآمـاری،عامـلمعنـاداریدرتقویـت خسـاراتگذشـته(

عملکـردمـدلبودهاسـت.
اسـت بیرونـی دادههـای از خاصـی شـکل رقبـا، قیمـت دادههـای
مخصوصـاً باشـد، داشـته اهمیـت ویـژهای، طـور بـه میتوانـد و
هنگامیکـهبـهعنـوانهشـدارخطـابـهکارگرفتـهمیشـود)بـرای
بیمهگـرانقیمتهـایرقبـای مثـال،جـاگذاشـتنپـولرویمیـز(.
خـودرامدلسـازیمیکننـدوازایـنپیشبینیهـابـرایبهینهسـازی
قیمـتاسـتفادهمینماینـد.قیمتهـایپیشبینیشـدهرقبـا،مهمتریـن
عامـلدرالگوهـایتقاضـابـرایتجـارت]ومحصـوالت[جدیـددر
کانالهـایمنعطفتوزیعقیمتاسـت.برایاسـتفرارزیرسـاختهای
پیشـرفته،پیشبینـیقیمترقیب،یـکخدمتخرد162متفاوتیاسـت

کـهالگوریتـمبهینهسـازی163راتغذیـهمیکنـد.
»بیمهگـراننیـازبـهفرایندهـایپویایـیدارنـدتـانسـبتبهاثـرهرنوع
162. Microservice 
163. Optimization algorithm

تغییـردرهزینههـایواقعـیبـرقیمتگـذاریاطمینـانحاصـلکنند.«

بهینه سازی قیمت
روش مسـئله، میداننـد. غیراخالقـی را قیمـت بهینهسـازی برخـی
ریاضیاتـینیسـت،بلکـهایـنواقعیـتاسـتکـهانگیزههـاهمـواره
آنچنـانکـهبایـداخالقـیباشـند،نبودهانـدوحاکمیـتفراینـدنیـز
سـفتوسـختنبودهاسـت.بعضـیحوزههایقضاییبـاوضعبرخی
مقـررات،ایـنروشهـارامنـعیـامحـدودمیکننـدوتـالشدارندتا
بیمهگـران،مبلغـینزدیـکبـهقیمـتفنـی164دریافـتکننـد.امـااگر
بـرای اجـراشـود،میتوانـد بـهروشـیدرسـت قیمـت بهینهسـازی
مشـتریانوبیمهگـرانمفیـدباشـد.زیـرابـهبیمهگـرانکمـکمیکند
تـایـکراهبـردقیمتگـذاریاخالقـیبـهروشـیکاراکسـبکنند.
باتوجهبهتصمیمهایراهبردیمختلفمانندتخفیفبرایتجارت]و
محصوالت[جدید،بیمهگرانازمدلهایتقاضا،هزینهورقابتبرای
پیشبینیسناریوهایممکنطیسهتاپنجسالآتی،استفادهمیکنند.
مقایسهنتایجموردانتظاروهدف)برایمثالسودآوری(درهرسناریوبه

بیمهگراناجازهمیدهدتاراهبردیبهینهراانتخابنمایند.

164. Technical price 

بیمه گـران نیـاز بـه فرایندهـای پویایـی دارنـد تـا نسـبت بـه اثـر هـر نـوع تغییـر در 
هزینه هـای واقعـی بـر قیمت گـذاری اطمینـان حاصـل کننـد
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بیمهگـرانراهبردهـای قیمـت، بهینهسـازی بـه بـهمنظـوردسـتیابی
ارائـه جملـه از دارنـد متفـاوت توزیـع کانالهـای بـرای مختلفـی
قیمتهـای بـه نیـاز واسـطهای165 قیمتهـای مختلـف. برندهـای
دیـده مشـتری عنـوان بـه کارگـزار زیـرا دارنـد، منعطفتـری
ارائـه خدمـات مشـتریان تمامـی بـه کـه میخواهـد او و میشـود
در دارنـد. را قیمـت کمتریـن تجمیعکننـده، وبسـایتهای دهـد.
برخـیمـوارد،مشـتریانکانـالمسـتقیماحتمـالبیشـتریداردتـااز
تـاوانوفـاداری166رنـجببرنـدتـاازرقابـتضعیـفدربخشفروش

موردنظـر.

توسعه زیرساخت
راهکارهـایتجـاریمیتوانندخودکارسـازی167،سـرعتتوسـعه168

165. Intermediary price
Price walking.166 :یــاهمــانتــاوانوفــاداری)loyalty penalty(شــکلیاز
ــت ــادار،قیم ــیووف ــتریانقدیم ــرایمش ــهدرآنب ــتک ــذاریاس ــضدرقیمتگ تبعی

ــود. ــنمیش ــازهواردتعیی ــتریانت ــرمش ــادیگ ــهب ــریدرمقایس باالت
167. Automation 
168. Deployment speed

بـاز170 منبـع از بهرهبـرداری نماینـد. فراهـم مرکـزی169 کنتـرل و
میتوانـدبـهسـازمانهاکمـککنـدتابسـیارسـریعترازرقبـا،خود
رابـاجدیدتریـنفناوریهـا،تطبیـقدادهوسـازگارسـازندودراین
میـان،انـواعمختلـفمهارتهابرایحمایـتازاینزیرسـاختنیاز
اسـت.توسـعهازطریـقنظـامفعلـیمدیریـتسیاسـتهامیتوانـد
را پیچیدگیهـا و مدلهـا تمامـی امـا باشـد، مسـیر کمهزینهتریـن
نمیتوانـدحمایـتکنـدوتوسـعه،آهسـتهشـدهونمیتـوانآنرا
بـهصـورتمرکـزی،کنتـرلنمود.توسـعهزیرسـاختبایدبـانیازها
ومهارتهـایبیمهگـرانبـهمنظـورافزایـشارزشافزوده،سـازگار
شـود.بـهدلیـلاهمیتموضـوعتوسـعهزیرسـاختدرموفقیتیک
سـازمان،نگارنـدگانقصددارندتـارویاینموضـوعدرمقالهآتی

خـودتمرکـزنمایند.
پریـزاس،مشـاورقیمتگـذاری ایانیـس نگارنـدگانمقالـهحاضـر،
شـرکت در عـددی ریسـک مدیـر ایونـو، فانیـس و اکچوئـرال

هسـتند. ثورتـون171 گرنـت حسـابداری
169. Centralized control 
170. Open-source 
171. Grant Thornton

بهره بـرداری از منبـع بـاز  می توانـد به سـازمان ها کمک کند تا بسـیار سـریع تر از رقبا، 
خـود را با جدیدترین فناوری ها، تطبیق داده و سـازگار سـازند 



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

47

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

174173172بیمهگـرانپیشـروبـهجـایهدایـتتالشهـابـهسـمتجمـعآوری
دادههابهمنظورخلقبازاندیشـی،بهشـرحنتایجباشـفافیتوسـرعت
بیشـترازطریـققابلیتهایـیکـهبینـشوآیندهنگـریراامکانپذیـر
رویههایـی توسـعه و راهانـدازی هـدف بـا میپردازنـد. میکننـد،
جدیـدوپیشـرووتوانمندسـازیپیشبینـیوتحلیلپویاترسـناریوها،
گروههـایطراحـیوتحلیـلمالـیواکچوئـرالبایـدبـاهمـکاری
یکدیگـرابزارهـا،روندهـاومهارتهـارابـااثربخشـیبیشـتریبـه
اشـتراکبگذارنـد.درهمیـنراسـتا،آنهـامیتواننـدیـکداسـتان
منسـجمایجـادنماینـد،بینشهـایمدنظـرخـودرادرمعـرضعمـوم

قـراردهنـدوسـازمانهارابـهنحـوبهتـریبـهپیـشبراننـد.
نظرسـنجیشرکتمشـاورهمالیجهانیدلویت175دربارهشرکتهای
بیمـهعمـرومسـتمریدریافتکـهبسـیاریازبیمهگرانتـالشدارند
تـارویههـایطراحـیوتحلیـلمالـیواکچوئـرالخـودرامنسـجم
سـازند،امـابرعکـسبـرتـوانآنهـادرمدیریـتعملکـردبنـگاهاثـر
منفـیمیگـذارد.چـرا؟باوجـودآنکـهدالیلیکـهبیمهگـراندرباره
ایـنموضـوعدرمطالعـهحاضراظهارداشـتندشـاملمحدودیتهادر
رویههـا،مجموعـهابزارهـا،مجموعـهمهارتهـاودادههـاعنوانشـد،
امـابیمهگـرانعمـرومسـتمریهمچنـانبـهیـکضعـففراگیـردر

172.منبع:انجمنژنو،تاریخانتشار:فروردین1401)فوریه2022(؛وبسایت:
https//:www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/fp-and-a-ac-
tuarial-integration-for-insurance-companies.html
173. Financial planning and analysis
174. Planning, budgeting, and forecasting 
175. Deloitte 

درکآنچـهنقـشطراحـیوتحلیـلمالـیوکارکردهـایاکچوئرال
کـهبایـددررویههایطراحـی،بودجهبندیوپیشبینیبـهکارگرفته

شـود،اشـارهنمودند.
بـاتوجـهبـهنقـشمنحصربهفـردوحیاتیاکچـواریدرشـرکتهای
بیمـهزندگـی،شـرکتهایعمـرومسـتمریبایـدرویههـایپیشـرو
رابـهگونـهایعملـیواجـرانماینـدکـهنقشهـاووظایـفبخـش
طراحـیوتحلیـلمالـیوکارکردهـایاکچوئرالبهروشـنیتعریف
شـدهومنسـجمشـدهباشـد.اینامـرمیتوانـدبهطوراثربخشـیپنجره
قابلیتهـایبهبودیافتـه،ثبـاتوکارایـیرابـهُطـرقذیـلبـازنماید:
بـا مالـی تحلیـل و طراحـی بخـش از میتواننـد اکچواریهـا 
مدلسـازیبسـیاردقیـِقجریانهـاینقـدیبیمـه،تعهـداتوالزامات

سـرمایه،حمایـتنماینـد.
اکچواریهـامیتواننـدبـهبخـشطراحـیوتحلیـلمالـیکمـک
کننـدتادرکبهتـریازفرضیاتتخمینی،طیـفبروندادهایبالقوه

وتـوانبالقـوهبـرایاثراتمالیثانویه176داشـتهباشـند.
مجموعـهابزارهـاومهارتهـایبخـشطراحـیوتحلیـلمالـی
را کلـی روایـت177 و نتایـج شـرح اکچوئـرال، رویههـای میتوانـد

توسـعهبخشـند.
دقـت میتوانـد مالـی تحلیـل و طراحـی بخـش گزارشگـری 

بخشـد. بهبـود میانمـدت در را اکچوئـرال مدلهـای

176. Second order financial impact
177. Storytelling 

بیمه گـران پیشـرو بـه جای هدایـت تالش هـا به سـمت جمـع آوری داده ها بـه منظور 
خلق بازاندیشـی، به شـرح نتایج با شفافیت و سـرعت بیشـتر از طریق قابلیت هایی که 

بینـش و آینده نگـری را امکان پذیـر می کننـد، می پردازند

4.1.   بهره برداری از مالی و بیم سنجی در طراحی و تحلیل مالی شرکت های بیمه عمر و مستمری   

ــران  ــازار، رهب ــای ب ــت پوی ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــج  ــی نتای ــتمری در پ ــر و مس ــه عم ــش بیم بخ
ــود  ــرال خ ــی و اکچوئ ــای مال ــری از رویه ه بهت
ــم  ــا تی ــد ت ــار دارن ــران انتظ ــن رهب ــتند. ای هس
)FP&A(173  آنهــا  مالــی  طراحــی و تحلیــل 

ــه  ــتری ارائ ــردی بیش ــاری راهب ــای تج بینش ه
ــد و  ــم بزنن ــتثنایی را رق ــراکت های اس ــد، ش کنن
ــه ســرعت روندهــای نوظهــور را در رویه هــای  ب
  174)PB&F(  ــی ــدی و پیش بین ــی، بودجه بن طراح

ــد. ــایی نماین شناس

172
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بـا اکچواریهـاوگروههـایطراحـیوتحلیـلمالـیمیتواننـد
همـکارییکدیگـرکارایـیوثبـاتدرشـرحنتایجرابهبودبخشـند،
تالشهـایزائـدراکاهـشدهنـدوبهگروههابـرایتوسـعهابزارهاو

رویههـاکمـکنمایند.
شـرحوظایـفهریـکازایـنگروههـاونیـزتوانمندسـازیابزارهـا،
کمـک عمـر بیمهگـران بـه مناسـب، داده راهکارهـای و رویههـا
عملکـرد مدیریـت رویههـای از بـروندادی و تحلیـل تـا میکنـد

بنـگاه178بـاارزشافـزودهارائـهنماینـد.
جـدولذیـلپاسـخشـرکتکنندگاننظرسـنجیدلویـتدرزمینـه
مشـارکتگروههـایاکچوئـرالدررویههایبخـشطراحیوتحلیل

مالـیرابـهتصویرمیکشـد.

جدول 1. نقش اکچواری در رویه های مدیریت عملکرد کسب و کار

88درصدالگوهارادرروندطراحی،اصلمیدانستند

63درصدازتحلیلموجوددرشرحواریانسهاحمایتکردند

50درصدازچندعنصرمحدوددرروندطراحیحمایتنمودند

38درصدمحرکهایمهمدرروندطراحیراارائهکردند

25درصددرشرحواریانسپیشبینی،ابتداییبودند

13مالکمشترکروندطراحیبودند

منبع:دلویت،2022
178. Enterprise performance management process 

موانع عمومی مدیریت عملکرد 
نظرسـنجیدلویتدربارهرهبرانطراحیوتحلیـلمالیواکچوئرالدر
شـرکتهایبیمـهعمـرومسـتمریچندینچالـشمرتبطبـاروندهای
مدیریـتعملکـردراشناسـایینمـودکهبهشـرحذیلارائـهمیگردد:

رویه های منزوی و مجموعه مهارت ها
اغلـبمشـاهدهمیشـودکـهسـازمانهایطراحـیوتحلیـلمالـی،
رویههـایطراحـیراازابتـداتـاانتهـابرعهـدهدارنـدازجملهتعریف
تقویـمطراحـی،بودجهبنـدیوپیشبینـی)PB&F(،تجمیـعنتایـج
مالـی،توسـعهواریانـسواقعـیدربرابـرواریانـسطراحـی،تحلیـل
گزارشگـری179واجـرایپیشبینـی.درحالیکـهطراحـیوتحلیـل
مالـیبـاکارکردهـاورهبـرانواحدهـایتجـاریدرکلیـکبنـگاه
بـهمنظـورجمـعآوریدروندادهـا،سـروکاردارند،اماتوسـعهطرح
یـاپیشبینـیمیتوانـدیـکعملکردمنـزویباهرگـروهباشـدوتنها

بخـشمحـدودیازروایـتجمعـیآنهـارالحـاظنماید.
اینرویکردبهچندنارساییمنجرمیشود:

انسـجاموهمـکاریمحـدودبیـنکارکردهـای»طراحـیوتحلیـل
مالـی«و»اکچوئـرال«میتوانـدمنجـربـهویرایشهـایمختلفـیازارقام
پیشبینیشـدهیاتعدیلهایمنفصلسـطحباال180باروایتیغیرمنسـجم

179. Reporting analysis
180. Disconnected top-side adjustment 

انسـجام و همـکاری محـدود بیـن کارکردهای »طراحـی و تحلیـل مالـی« و »اکچوئرال« 
می توانـد منجـر بـه ویرایش هـای مختلفـی از ارقـام پیش بینی شـده یـا تعدیل هـای 

منفصـل سـطح باال  بـا روایتی غیرمنسـجم شـود
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شـود.حتـیهنگامیکـهگروههـایاکچوئـرالوطراحـیوتحلیـلو
مالـیبـهیـکمدیـرگـزارشارائهمیکننـد،ممکناسـتایـنگروهها
کارکردهـایمجزایـیداشـتهباشـند.زیـراهـریـکرویههـاومجموعه

ابزارهـاومهارتهـایمجزایـیدارنـد.
درارائـهنتایـجطـرحوعملکـرد،گـروهطراحـیوتحلیـلمالـی
و پیشبینـی ارقـام از جامـع روایـت یـک ارائـه در اسـت ممکـن
انحـرافدرنتایـجواقعـیدچـارمشـکلشـود.درایـنمـوارد،گـروه
طراحـیوتحلیـلمالـیبـرایدرکمحرکهـایواریانـساغلـب
بـهاکچواریهـایتجـاریتکیـهمیکنـدوبینشهـایتجـاریبـرای
رهبـریراازآنطریـقدریافـتمینمایـدکـهمعمـوالًبدیـنروش،

میشـود. ُکنـد تصمیمسـازی رونـد
مالـیکـهدر تحلیـل و ازسـازمانهایطراحـی تقریبـا60ًدرصـد
ایـننظرسـنجیشـرکتکردنـد،اساسـاًبـرتجمیـعطـرح،تمرکـزو
ارزشـیابی181تکیـهمینماینـدواکچواریهـابـهپرسـشهایمدیریت

پاسـخدادهوطـرحونتایـجآنراشـرحمیدهنـد.
بخـشطراحـیوتحلیـلمالـیشـرایطهـدفبـاالبـهپاییـن182و
پـردازشلحظـهآخرتعدیلهایطراحیکهتوسـطرهبریشناسـایی

181. Valuation 
182. Top-down target

شـدهاسـت،رابـرعهـدهدارد.بـاتوجـهبـهاینکـهرویههـایطراحی
پاییـنبـهبـاال183اغلـبدرانـزواصـورتمیپذیـرد،بخـشطراحیو
تحلیـلمالـیممکـناسـت،زمـاندشـواریبـرایبروزرسـانیطـرح
پاییـنبـهباالداشـتهباشـدتابادسـتورالعملباالبـهپاییـن،تطابقکند.
83درصـدازشـرکتکنندگان،کمبودهایـیدرانسـجامالگوهـای
خـودبـهمنظـوراجـرایرویـهطراحـی،بودجهبنـدیوپیشبینـیرا

شناسـایینمودنـد.
طـور بـه کـه کردنـد اشـاره نیـز شـرکتکنندگان از درصـد 85
غیرمسـتقیمبـرالگوهـایاکچوئرالتکیـهنمودندونیازبـهاصالحات
اساسـیدرایـنالگوهـابـهمنظـوراجـرایطراحـی،بودجهبنـدیو

داشـتند. پیشبینـی

عدم بهره برداری از فناوری و وجود راهکارهای منفصل 
ماننـد برنامههایـی از اساسـاً مالـی تحلیـل و طراحـی سـازمانهای
مایکروسـافتاکسـل184بـهمنظـوراجـرایطرحهـاوپیشبینیهـای
راهکارهـای کلیـدی قابلیتهـای عمـاًل و نمودنـد اسـتفاده خـود
پیشـرودرمدیریـتعملکـردرانادیـدهگرفتنـد.ایـنعدمبهرهبرداری

183. Bottom-up plan
184. Microsoft Excel 

تقریبـًا 60  درصـد از سـازمان های طراحی و تحلیل مالی که در این نظرسـنجی شـرکت 
کردند، اساسـًا بر تجمیـع طرح، تمرکز و ارزشـیابی  تکیـه می نمایند 
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ازفنـاوری،رویههـایمربـوطبـهطراحـی،بودجهبنـدیوپیشبینـی
وگزارشگیـریرادشـوارتروکمکاراتـرمینمایـد.طـولچرخـه
طراحیمیتواندبسـتهبهوابسـتگیسـنگینبهمایکروسـافتاکسـلو

کمبـودانسـجامبـاابزارهـایاکچوئـرال6مـاهبـهطـولانجامـد.
چالشهـایمرتبـطبـاکمبـودکاربـردفنـاوریشـاملمـواردذیـل

میگـردد:
بـرایتسـریعوسادهسـازیرویههـا،محـدود کاربـردپیشبینـی

ست. ا
تنهـا50درصـدازسـازمانهایطراحـیوتحلیلمالـی،پیشبینیهای
خـودرابـهصـورتدورهایبـرایتحلیـلمدیریتـیوکاهـشچرخه

زمانِیطراحی،توسـعهبخشـیدند.
الگوهـایمبتنـیبـرمحـرک185اصـوالًمحـدودبـهانتخـابمـوارد
هزینهشـدهوبـرایاتصـالازطرحهـایعملیاتیومالیبـهکارگرفته

نمیشـوند.
87درصـدازسـازمانهایموردبررسـیگزارشدادندکـهنرمافزارهای
طراحـیوتحلیـلمالـیآنهااساسـاًبرتجمیـعطرحهامتمرکزاسـتکه
بینشهـایمحدودینسـبتبـهمحرکهایپشـتطـرحمیدهند.تنها
13درصـدازسـازمانها،فرضیـاتجزئـیدررابطهبـاابزارهایطراحی

خـودبـرایکمکبهبحثهـایمدیریتیدراختیارداشـتند.

185. Driver-based model

بسـیاریازگروههـایطراحـیوتحلیـلمالـیکـهدرنظرسـنجی
شـرکتکردنـد،گفتنـدکـهزمانـیدرچرخـهطراحـییـاپیشبینـی
نداشـتندتـاسـناریوهایمختلـفرااجـرانماینـد.رویههـایدسـتیو
منفصـلمنجـربـهروندهایطوالنیمیشـدکـهامکانطراحـیمبتنی

بـرچندسـناریوراتقریبـاًغیرممکـنمیکـرد.
ارزشـیابیمنفصـلوالگوهـایپیشبینـی،تـواناجـرایآزمـون
میکردنـد. محـدود را بنـگاه بـرای سـناریو187 تحلیـل یـا فشـار186
نتایـجآزمـونفشـارهنـگاماسـتفادهازالگوهـایمجـزاوراهکارهای
تدریجـی188کـهنیـازبهاجرایانفـرادیدارندوبایدبهصورتدسـتی

تجمیـعشـوند،واقعـینخواهـدبود.
کمبـودراهکارهـایمتصـلبـرایایجـادامـکانهمـکاریوبـه
اشـتراکگذاریاطالعـاتبیـنگروههـایطراحـیوتحلیـلمالـی،
اکچوئـرالودیگـرگروههـاوجـوددارد.روشهـایارتباطـیتنهـا
بودنـدکـهدرکلچرخـه وشـیرپوینت189 پیامـک ارسـال ایمیـل،
ایـن بـهکارمیرفتنـد. اطالعـات تسـهیم بـرای مدیریـتعملکـرد
موضـوع،سـببایجـاداطالعاتـیگسسـتهشـدوزمـانطوالنیتـراز
مـدتپیشبینـیدرپاسـخگوییوبازخوردهایـیکـهدرطرحهاباید

گردیـد. بهکارگرفتـهمیشـد،
186. Stress testing 
187. Scenario analysis
188. Piecemeal solution 
189. SharePoint

87 درصـد از سـازمان های مورد بررسـی گـزارش دادند کـه نرم افزارهـای طراحی و 
تحلیـل مالـی آنها اساسـًا بـر تجمیـع طرح ها متمرکز اسـت کـه بینش هـای محدودی 

نسـبت بـه محرک های پشـت طـرح می دهند
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بـاتوجـهبـهکمبـودشـدیدداشـبوردها،ابزارهـاوتوانمندیهـای
اثربخـشدرکلعناصـرکسـبوکارودادههـا،رویـهمعمـولبـرای
شـرحنتایـج،مـاللآورودشـواراسـت.وجـودتنـوعمنابـعدادههـا،
اغلـب الزم، فنـی مهارتهـای مجموعـه و تجـاری حوزههـای
واگـذاریتحلیلهـادرسـطحکلسـازمانراضـروریکـردهوتوان
سـازمانرابرایترسـیمیکتصویـرواحدمحدودمینمایـد.اگراین
رویـهنیـزبـاهماهنگیصـورتنپذیـرد،اینخطـروجـودداردکهدر
کنـاردیگـرروایتهـایارائهشـدهتوسـطگروههـایتجـاریدیگر،

زائـدوبیثبـاتباشـد.
تغییـردرذخیـره،یکـیازپیچیدهتریـنعناصـرپیشبینـیونتایـج
اسـت.درتوسـعهپیشبینیهـاوشـرحایـننتایـجازاکچواریهـای
ارزشـیابی190،مشـاورهگرفتهشـدهوبهآنهاتکیهمیشـود.بهصورت
و رویههـایطراحـی بـه فرضیـات و ارزشـیابی الگوهـای ایـدهآل،
پیشبینـیگـرهخـوردهاسـت.الگوهـایپیشبینـیکـهازارزشـیابی
ایجـاد انتظـارات در تفاوتهـایعمـدهای میتواننـد جـداهسـتند،

یند. نما

190. Valuation actuary

یکیازشـرکتکنندگاننظرسـنجیاظهارداشـت:»مابایدبراسـاس
مقرراتـیماننداصالحـاتهدفمندبلندمـدت)LDTI(191،چگونگی
اتصـالالگوهـایاکچوئـرالبـهالگوهـایطراحـیوتحلیـلمالـیرا
بازاندیشـیکـردهتـابـهالگوپردازیمبتنیبرسـناریوقدرتبخشـیم.«
رویـهتعییـنمیـزانتخصیـصدرآمـدسـرمایه192درسـطحیـک
محصـولبـاهـدفشـرحعملکـردونتایـج،میتوانـدبسـیارپیچیـده
باشـد،درمیـانمحصـوالتمختلـف،متفـاوتبـودهواغلـبدسـتی
اسـت.مقـرراتسادهسازیشـدهیتخصیـصرامیتوانبهتـرفهمید،
خودکارسـازینمـودوبـهصـورتهماهنـگبـرایطراحـیوشـرح

نتایـجبهکاربسـت.
نمـودار5،اتخـاذفنـاوریدرمیـانشـرکتکنندگاننظرسـنجیرا
نشـانمیدهـد.ایـننتایـجنشـانمیدهـدکـهاتخـاذفنـاوریهمچنان
درمراحـلاولیـهخـودبـهسـرمیبردوخودکارسـازیرونـدرباتیک
)RPA(193،رایانـشدرونحافظـهای194ورایانـششـناختیدرحـال

هسـتند. ظهور
191. Long Duration Targeted Improvements
192. Investment income
193. Robotic process automation 
194. In-memory computing

بـا توجه به کمبود شـدید داشـبوردها، ابزارهـا و توانمندی های اثربخـش در کل عناصر 
کسـب و کار و داده هـا، رویه معمول برای شـرح نتایج، مالل آور و دشـوار اسـت
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خلق سیستم های پیشروی صنعت در مدیریت عملکرد بنگاه 
باتوجـهبـهاهمیـتزیسـتبوممدیریـتعملکـردبنگاه،شـرکتهای
بیمـهزندگیومسـتمریبایدتالشکننـدتارویههـا،مجموعهدادهها
ومهارتهـایبخـشطراحـیوتحلیـلمالـیخودرابهبودبخشـندتا

بتوانند:
ازبازاندیشـیبـهآیندهنگـریتغییرجهتدهند:بـهجایواکنشبه
پرسـشهایمدیریتـی،بخـشطراحـیوتحلیـلمالـیواکچواریها
بایـدتـالشکننـدتـاقابلیتهـایراهبـردیخـودراافزایـشدهنـدو
و داده ارائـه عملکـرد از سـادهتری شـرح یکدیگـر، همـکاری بـا
فعاالنـهازرهبـرانبـرایتصمیمگیـریراهبـردیازطریـقتحلیلهای

آیندهنگرانـهحمایـتنماینـد.
کیفیـتبینشهـارابهبـودبخشـند:ارتقـایمجموعـهمهارتهـای
اکچوئـرالومالـیبـهمنظـورارزیابـیجامعمحرکهـایاصلیطرح
ونتایـجبـهسـازمانهایطراحـیوتحلیـلمالـیاجـازهمیدهـدتـا
آمادگـیبیشـتریبـرایپاسـخگوییسـریعبـهپرسـشهایمدیریتـی

وارائـهبینشهـایعمیقتـرداشـتهباشـند.

ارزشرابرایرهبرانکسـبوکارارتقابخشـند:مشارکتتجاری
راازطریقدسترسـیمرکزیبهدادههایموردنیازبرایشناسـاییوبا
لحـاظواریانسهـا،بهبـودبخشـند،بـهجایآنکـهمنتظربماننـدتادر
دورهبعـدیگزارشگری،آنهاراشناسـاییکـردهواصالحنمایند.

اجـرایالگـویسـازمانیصحیحباحمایـترویهها،مجموعـهابزارها
ودادههـایصحیـحبـهرهبـراناجـازهمیدهـدتـاارزشـیراکـهآنها
بهسـازماناضافهمیکنندرابهبودبخشـند.پیشـنهاددلویتآناسـت
کـهازاصالحـاتذیـلبراسـاستجربـهوبینـشبـهدسـتآمـدهاز

رهبـرانطراحـیوتحلیـلمالـیواکچوئـرالبهرهبرداریشـود:
ساختارسازمانی

گروههـایطراحـیوتحلیـلمالیپیشـرومعموالًتعیینکننـدهاهداف
مالـیبـودهوطراحـیهزینههـاراراهبـریمیکننـد.درعیـنحالکه
نظـارتبـرتقویـمطراحـیوگزارشگـری،ارتباطـاتوهماهنگیها
رابـرعهـدهدارنـد،بایـدازنزدیـکبـابخشهـایتجـاریهمچـون
اکچوئرال،سـرمایهگذاریومالیاتکارکنندتاپیشـرفتیمنسـجماز
پیشبینیهـاوبینشهـایمدیریتـیایجـادشـود.شـرکتهایپیشـرو

نمودار 5. سهم اتخاذ فناوری های منتخب بر اساس وضعیت بهره برداری

منبع: دلویت

باتوجـه بـه اهمیت زیسـت بوم مدیریـت عملکـرد بنگاه، شـرکت های بیمـه زندگی و 
مسـتمری باید تـالش کنند تا رویه هـا، مجموعه داده هـا و مهارت های بخـش طراحی و 

تحلیـل مالی خود را بهبود بخشـند 
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ابزارهـارادرکلبخشهـای ایـنتیمسـازی،رویههـاو بایـد بیمـه
درون در بینشهـا و قابلیتهـا تـا نماینـد تسـهیل خـود تجـاری

گروههـایطراحـیوتحلیـلمالـیواکچوئـرالبهبـودیابـد.
گروههـایطراحـیوتحلیـلمالیبایدبهفکراضافـهکردنکارمند
اکچـواریبـهتیـمخـودباشـندتـاویبتواندپرسـشهاراپاسـخدهد
وداسـتانطـرحرابیـانکنـد.همچنیـن،آنهـابایـدبادیگـرواحدهای

تجـارییـابخشهـادرهنگاملـزومهمـکارینمایند.
گروههـایطراحـیوتحلیـلمالـیبایـددرکعمیقـیازفرضیات
گروههـای باشـند. داشـته محصـوالت خطـوط در اهـداف و پایـه
طراحـیوتحلیـلمالـیبایـدبهفکراضافـهکردنیکگروهشـریک
تجـاریباشـندکـهدرآنبرایافـرادمختلفکارکردهـایگوناگون
درواحدهـایتجـاریمتفـاوتتعیینشـدهباشـد)مانندمنابعانسـانی،
سـرمایهگذاریوغیـره(.ایـنرویـههماهنگیبیشـتریراسـببشـده
ونقطـهایواحـدبـرایرهبـرانمختلـفتجـاریوکارکردهااسـت.
شـرکایتجـارِیگروههـایطراحـیوتحلیـلمالـیبایـدبـهطـور
متنـاوببارهبرانسـازمانیتعیینشـدهمشـارکتنماینـدویکبرنامه

منظـمبـرایهمـکاریومـرورنتایـجتعییـنکنند.
بـاجزئیتـرومبتنیبراصـولشـدنالگوهـایارزشـیابیاکچوئرال،

ایـنالگوهـارامیتـوانبـهرونـدطراحـیاضافـهنمـودتـافرضیـات،
بهتریـنتخمیـنکنونـیوالزامـاتارزشـیابیرانشـاندهنـدوبهتـر
بتوانـدآزمـونحساسـیت195رادررویههـایطراحـی،بودجهبنـدیو
پیشبینـیایجـادنمایـد.تعدیلهـابایـدلحـاظشـودتـابتواندشـرایط
اقتصـادیکوتاهمـدتوحجـمفروشتجـارتجدیدرانشـاندهدو
بکارگیـرینتایـجوحساسـیتهادرطراحیسـناریوراتسـهیلنماید.

روندهای مدیریت عملکرد کسب و کار
روندهـایطراحـی،بودجهبنـدیوپیشبینیبایدبتوانـدتصمیمگیری
سـبُکوالگوپـردازیسفارشـیمبتنـیبـرسـناریورارقـمبزنـد.بـه
محـضاینکـهسـاختارسـازمانیصحیـحتعییـنشـد،رویههـابایـد

دارایویژگیهـایذیـلباشـند:
محرکهاوالگوهایعملیاتیومالیمتصلهستند.اکچواریهای
متخصـصرشـتهخـاص،جریـاننقـدیبیمـهوپیشبینیهـایمربوط
تبییـنمیکننـدو بـرایفـروشجدیـد، بـهتعهـداتراعـددوار196
اطالعـاتمربـوطبـهطراحـی،بودجهبنـدیوپیشبینـیرابـاگـروه
طراحـیوتحلیـلمالـیباکمتریـننقصیدرزمـانواقعیبهاشـتراک

195. Sensitivity testing 
196. Scalar 

و  سـُبک  تصمیم گیـری  بتوانـد  بایـد  پیش بینـی   و  بودجه بنـدی  طراحـی،  روندهـای 
الگوپـردازی سفارشـی مبتنـی بـر سـناریو را رقـم بزنـد
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میگذارنـد.گـروهطراحـیوتحلیـلمالی،الگوهایطراحـیهزینهو
ادغـاموتجمیـعطـرحوپیشبینـیراهدایـتمیکنـد.

بهرهمنـدیگسـتردهازالگوهـایمبتنـیبـرمحرکوسـازمانهایی
کـهالگوهـایشـناختیرابـرایطراحـیهزینههاودیگـرعناصرارتقا
میبخشـند.دراینجـا،نمیتـوانبـراینیازهـایطراحیاولویـتداربه

الگوهـایاکچوئـرالتکیهکرد.
الگوهـایپیشبینـیجریـاننقدیمتصـلبهالگوهـایاکچوئرالو
بـرونداداکچوئرال،فروش،سـناریووقابلیتهـایطراحیبهبودیافته

»اگـراینطورشـود،چـهخواهدشـد«رامیدهد.
پیشبینیهـابایـدشـاملسـالجـاریو2تا3سـالباشـدتـاتمرکز
مسـتمریتامیـنشـودوازمقایسـههایسـالبـهسـالحمایـتشـود.
پیشبینـیمجـددحداقـلبـرایسـالهایآتـی)افـقطـرح(197بایـد

پذیرد. صـورت

کاربرد فناوری
گروههـایطراحـیوتحلیلمالـیواکچواری،بههمانمیـزاِندادهها
وابزارهایـیکـهازآنهـاحمایتمیکننـد،قدرتدارنـد.راهکارهای
197. Plan horizon 

فنـاوریبایدشـاملمـواردذیلگردد:
فضایـیمنسـجمکـهاهـدافباالبهپاییـنوتخصیصهـا،الگوهای
اکچوئـرالوگـروهطراحیوتحلیلمالیراتأمینکنـد.بروندادهای
الگـویاکچوئـرالنیـزابزارهایطراحـیوتحلیلمالیرابـرایایجاد

فضایطراحـیمتصلتوانمندمیسـازند.
قابلیتهایـیبـرایشبیهسـازیسـریعنتایـجمختلفماننـدتغییردر

حجـمفـروش،نـرخبهرهیـانـرخبازخریدوجـوددارد.
تـوانواکاویواسـتخراججزئیـاتدادههـابـرایمشـخصکـردن
باشـد. بایـد طـرح وجـوه کل در نتایـج در موجـود واریانسهـای
ارزشیابـیآتـی198،تحلیـلتجربـهوبسـتههایگزارشگـریبایـد
خودکارسـازیشـوندوبـاهـدفافزایـشهماهنگیوثباتـوکاهش
دوبـارهکاریدرشـرحانحرافهـادرطـرح،بـهاشـتراکگذاشـته

شوند.

چگونه سازمان ها باید شروع کنند؟
کارگروههـایطراحـیوتحلیـلمالـیبـرایشـروعوبـهمنظـور
بایـد آن، چارچوبهـای و عملکـرد مدیریـت رویههـای بهبـود
198. Valuation roll forwards

الگوهـای پیش بینی جریـان نقدی متصـل به الگوهـای اکچوئـرال و بـرون داد اکچوئرال، 
فـروش، سـناریو و قابلیت های طراحـی بهبودیافته »اگر اینطور شـود، چه خواهد  شـد« 

را می دهـد
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مـواردذیـلرالحـاظنماینـد:
بایـدتنگناهـاوضعفهـادرطراحـیفعلیورویههـایبودجهبندی
ایـنمسـئلهشـاملحوزههایـیاسـت نماینـد. وپیشبینـیرادرک
کـهرهبـری،بینشهـایپیشـرویکـهبـهآنهـابـرایتصمیمگیـریو

راهبـریکسـبوکارنیازمنـداسـترانـدارد.
تعییـنیـکگـروهتحولکهشـاملنماینـدگاناکچوئـرالوگروه
طراحـیوتحلیـلمالـیمیشـود.هـرفـردبایدتـالشکندتـانقشها
ومسـئولیتهایکلیـدیخـودرادررویههـایمدیریـتعملکـرداز
جملهچگونگیاثربخشـیکارکردویدرخلقارزشبرایسـازمان،

کند. درک
افـراد،رویههـا،فناوریهـاوطرحهـایمربـوطبـهدادههـاراکـه
همـکاریواتصـالبیشـترگروههـایاکچوئـرالوطراحـیوتحلیـل

مالـیراسـببمیشـودراشناسـایینمایـد.همچنیـن،بایـدالگوهایی
کـهبهسـرعتبینشهـاراارائهدادهوآزمونسـناریو199قـویرابرای

تصمیمگیـریبهتـرفعـالمیسـازد،اسـتخراجکنـد.
بکارگیـریواتصـالکارکردهـایطراحـیوتحلیـلمالـینیازمنـد
آناسـتکـهرهبـرانطراحـیوتحلیلمالـی،توانمندیهـایکنونی
خـودرابهبـودبخشـند.ازجملـهایـنتوانمندهـا،سـرمایهگذاریدر
راهکارهایـیاسـتکـهبکارگیـریبـدوننقـصراممکنمیسـازد.
چشـماندازیبـرایتوانمندیهایـیکـهانتظـارداریـدکسـبنماییـد
راتعییـنکنیـدوازعملکردهایـیکـهبـههـدفغایـیشـماکمـک

میکنـد،اطمینـانحاصـلنماییـد.

199. Scenario testing 

افـراد، رویه هـا، فناوری ها و طرح هـای مربوط به داده هـا را که همکاری و اتصال بیشـتر 
گروه هـای اکچوئرال و طراحی و تحلیل مالی را سـبب می شـود را شناسـایی نماید
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1.2.  بازگشت رشد به صنعت بیمه جهان در سال های 2023 و 2024  

2.2. با همکاری دانشگاه، شاخص ریسک فرودگاه راه اندازی شد  

اخبار تازه
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200201بـراسـاسگـزارشمزبـور،ایـنرشـدبـاترکیبـیازکاهـشتـورم،



نیـز بـازاردرخطـوطتجـاریامـوالوحـوادثو سـختترشـدن
تقاضـایبیشـتربیمـهزندگـیهمـراهاسـت.همچنیـن،دریادداشـت
سـیگماآمدهاسـت،انتظـارمیرودافزایـشنرخبهرهبانـکمرکزی،
نتایـجسـرمایهگذاریرادرمیانمدتبهبـوددادهونویدبخشصنعت

باشـد. بیمه
جـرومهاگلـی202،اقتصـاددانارشـدگـروهسـوئیسریدراظهارنظـر
فشـار تحـت جهانـی، اقتصـاد مـا، منظـر »از داشـت: اعـالم خـود
شـوکهایناشـیازتـورمونـرخبهـره،بـهطـورمحسوسـیآرام
شـود.درواقـع،قیمتگـذاریمجـدد203ریسـکدراقتصـادواقعـیو
بازارهـایمالـی،سـالمبـودهودربلندمـدتمثبـتاسـت.نرخهـای
باالتـربدونریسـکبایـدبـهمعنـیبـازدهبیشـترسـرمایهگذاریدر
اقتصـادواقعـیباشـد.طیدورههـایپرچالـشامـروزیودورهبهبود
اقتصـادیپیـِشرو،صنعـتبیمـهمیتوانـدارزشخـودرابـهعنـوان
تأمینکننـدهتـابآوریمالـی204درکلیـهسـطوحجامعهنشـاندهد.«
براسـاسنظرمؤسسـهسـوئیسری،طی12تا18ماهآتی،اقتصادهای
بـزرگبـهویـژهاقتصـاداروپـا،بـارکـودتورمـیونـرخبـاالیبهـره

200.منبع:ریانشورنس،تاریخانتشار:26آبان1401)17نوامبر2022(؛وبسایت:
https//:www.reinsurancene.ws/insurance-industry-to-return-to-growth-
in-2023-2024-swiss-re
201. Swiss Re Institute
202. Jérôme Haegeli
203. Repricing 
204. Financial resilience 

روبـروخواهنـدشـد.پیشبینـیمیشـود،درسـال2023،رشـدتولید
ناخالـصجهانـیاز2/8درصـددرسـال2022بـه1/7درصدکاهش

یابد.
انتظـارمـیرود،درسـال2023،متوسـطتـورمجهانیشـاخصقیمت
مشـتری)CPI(205بـه5/4درصـدودرسـال2024بـه3/5درصـد
برسـد.ایـندرحالـیاسـتکـهایـنرقـمدرسـال8/1،2022درصـد

بود.
بـراسـاسیادداشـتمؤسسـهسـوئیسری،بـابهبـوداقتصادهـاوبهینه
شـدنقیمتهـا،بازارهـایبیمـهدرسـالهایپیـِشروترقـیخواهنـد

نمود.
طـی غیرزندگـی بیمههـای حـق واقعـی رشـد میشـود، پیشبینـی
سـالهای2023و2024بـهترتیـب1/8درصـدو2/8درصـدباشـد.
ایـنمؤسسـهدرگـزارشخـودیـادآورمیشـود:»دراروپـا،جهـش
رشـدموردانتظار،نشـاندهندهبهبودشـرایطاقتصادیاسـت،زیراکه

ایـنمنطقـهازرکـودآتـی،خـالصخواهـدشـد.«
»عـالوهبـرایـن،انتظـارمـیرود،افزایـشبالقـوهنـرخبیمـهوکاهـش
تـورمدرایـاالتمتحـدهونیـزرشـدواقعـیمطلوبدرآسـیاازرشـد
حـقبیمـهقویتـردرآنمناطقپشـتیبانیکنـد.چینکـه60درصداز
حـقبیمـهغیرزندگـیبازارهـاینوظهـوررابـهخـوداختصـاصداده
اسـت،یـکرشـدحـقبیمهغیرزندگـی4درصـدیدرسـال2023و
205. Customer Price Index

1.2.  بازگشت رشد به صنعت بیمه جهان در سال های 2023 و 2024  

ــا  ــیگما ب ــه س ــزارش مجل ــن گ ــاس آخری ــر اس ب
عنــوان » قیمت گــذاری مجــدد ریســک بــه دلیــل 
فشــار اقتصــادی و چشــم انداز بــازار اقتصــاد و بیمــه 
جهــان در ســال 2023 و 2024« منتشــره توســط 
مؤسســه ســوئیس ری 201 ، پیش بینــی می شــود، 
طــی ســال های 2023 و 2024، صنعــت بیمــه جهــان 

بــه رشــد متوســط حــق بیمــه 2/1 درصــدی ســاالنه 
در ارقــام واقعــی بازگــردد. ایــن بازگشــت درپــی 
ــی  ــم واقع ــا رق ــی ب ــه جهان ــق بیم ــش کل ح کاه
برآورده شــده 0/2 درصــدی اســت کــه طــی 
ســال 2022 و درپــی تــورم ایجــاد شــد و همچنــان 

ــت. ــده اس ــران مان ــه بیمه گ دغدغ

200

انتظار مـی رود افزایش نرخ بهـره بانک مرکزی، نتایـج سـرمایه گذاری را در میان مدت 
بهبود داده و نویدبخش صنعت بیمه باشـد
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5/8درصـدیدرسـال2024تجربـهخواهـدنمـود.«
سـیگماپیبینـیمیکنـدکـهرشـتههایبازرگانـیازسـختترشـدن
نرخهـا،بهـرهخواهنـدبـردوطـیسـالهایآتی،بیشـترازرشـتههای

اشـخاص)غیـرازسـالمت(توسـعهپیـداخواهنـدنمود.
ــیدرســال ــایبخــشبازرگان ــرآوردمیشــود،رشــدحــقبیمهه ب
2022بــه3/3درصــدبرســدودرســال2023بــه3/7درصــدافزایــش
ــتههایاشــخاص ــهرش ــیرود،حــقبیم ــارم ــد.درمقایســه،انتظ یاب
درجهــانتــا0/7درصــددرســال2022کاهــشیابــدکــهبیشــتربــه
دلیــلعملکــردضعیــفبخــشبیمــهخــودرودربازارهــایپیشــرفته
خواهــدبــودودرســال2023،پــسازبهبــودبــهرشــد1/8درصــدی

نائــلآیــد.
براسـاسگـزارشسـیگما،پیشبینیمیشـود،حقبیمههـایزندگی
درجهـانطـیسـالهای2023و1/7،2024درصـدرشـدکنـد.ایـن

ارقـام پیشبینیشـده1/9درصـدیدر بـاکاهـش مقایسـه رقـمدر
واقعـیطـیسـال2022کـهبیشـتربهدلیـلبحـرانهزینهمعیشـتدر

بازارهـایپیشـرفتهبـود،قابـلتوجهاسـت.
میکنـد: نتیجهگیـری اینطـور سـوئیسری مؤسسـه نهایـت، در
»محرکهـایرشـدحقبیمهزندگـیدربازارهایپیشـرفتهونوظهور
ازهـمفاصلـهمیگیرنـد.تـورمدربازارهـایپیشـرفته،بـهویـژهاروپا،
مشـتریان تقاضـای بنابرایـن، و کـرده محـدود را خانوارهـا بودجـه
بـرایمحصـوالتپسانـدازفـردیراکاهـشمیدهـد.دربازارهـای
بیمـه نفـوذ بـرای دولتـی اهـداف و متوسـط طبقـه رشـد نوظهـور،
زندگـی،ازرشـدتجـارتمحصـوالتپسانـدازحمایـتمیکنـد.
تقاضـانیـزتوسـطمشـتریانبازارهاینوظهـورکهجوانتـروازلحاظ
دیجیتالیباهوشترهسـتند،پشـتیبانیمیشـود.آنهاازمزایایداشـتن

بیمهنامههـایزندگـیبلندمـدت،بیشـترآگاههسـتند.«

بـر اسـاس گـزارش سـیگما، پیش بینی می شـود، حـق بیمه هـای زندگی در جهـان طی 
سـال های 2023 و 2042، ۱/7 درصـد رشـد کند
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210208209206207اینشاخصجدیددرکنفرانسریسکفرودگاهیویلیستاورزواتسون

درلیسبونپرتغالدرمیانجمعیازمدیرانعاملشرکتهایهواپیمایی
جهانارائهشد.

شاخصریسکفرودگاه211،باترکیبتحلیلهایتاریخیوپیشگویانه،
110فرودگاهپرترددجهانرابراساسحجممسافراندربرابر19تهدید
اختاللعملیاتیدر اثر و احتمال مقایسهکردهوسطح شناساییشده

سودآورییکفرودگاهراتعیینمینماید.
جانرولی212،مدیرعاملبخشجهانیبیمههواییویلیستاورزواتسون،
دراینزمینهاظهارداشت:»درراستایراهبردداده-محورویلیستاورز
واتسون،مادرحالایجادتحولدرزیستبومهواییهستیم.اینشاخص،

206.منبع:ایمرجینگریسک،تاریخانتشار:1مهر1401)23سپتامبر2022(؛وبسایت:
https//:www.emergingrisks.co.uk/wtw-and-cambridge-university-un-
veil-airport-risk-index
207. Willis Towers Watson
208. Cambridge University
209. Risk profiling 
210. Resilience 
211. Airport Risk Index
212. John Rooley

بینشهایجدیدیارائهنمودهوچگونگیسنجشومدیریتریسکدر
صنعترابهچالشمیکشاند.«

دانشگاه سیستمیک ریسک پژوهشهای مدیر مینارد213، ترِور دکتر
کمبریجاضافهکرد:»مرکزمطالعاتریسکواقعدردانشکدهکسبو
کارجاجکمبریج214باهمکاریویلیستاورزواتسوناینشاخصرا
راهاندازینمودندکهبهرهبرانصنعتهواییاینتوانرامیدهدتااز
طریقبینشهایمبتنیبرداده،برتابآوریریسکخوداثربگذارند.«

هلنگالی215مدیرشبکهپژوهشیویلیستاورزواتسون،اینگونهاظهار
میدارد:»درکریسکوایجادتابآوری،همچنانبهتریننقطهمشترک

برایهمکاریواستقبالازاستعدادافرادازسرتاسرجهاناست.«
»ایندقیقاًجاییاستکهسرمایهگذاریبلندمدتمادرشراکتهای
پژوهشی،ارزشخودرااثباتمیکندوجدیدتریندانشدراختیار

مشتریانمانقرارمیگیرد.«
213. Trevor Maynard
214. Cambridge Judge Business School
215. Hélène Galy

2.2. با همکاری دانشگاه، شاخص ریسک فرودگاه راه اندازی شد  

شـرکت مشـاروه بیمه  جهانـی ویلیس تاورز واتسـون 
)WTW(207 بـا همـکاری مرکـز مطالعات ریسـک208  
دانشـگاه کمبریـج209 ، از یـک شـاخص جدیـد در 

زمینـه ریسـک فـرودگاه رونمایـی کرد. 
ایـن شـاخص بـه فرودگاه هـای پرتردد جهـان این 
امـکان را می دهد تا روش های ترسـیم ریسـک210  را 

با هـدف مقاوم سـازی در برابر آینـده  در طرح های 
تـاب آوری212  خود بگنجانند.

این شـاخص جدید در کنفرانس ریسک فرودگاهی 
ویلیـس تاورز واتسـون در لیسـبون پرتغـال در میان 
جمعـی از مدیـران عامـل شـرکت های هواپیمایـی 

ارائه شـد. جهان 

206

شاخص ریسک فرودگاه ، با ترکیب تحلیل های تاریخی و پیش گویانه، ۱۱0 فرودگاه پرتردد 
جهان را بر اساس حجم مسافران دربرابر ۱9 تهدید شناسایی شده مقایسه کرده و سطح 

احتمال و اثر اختالل عملیاتی در سودآوری یک فرودگاه را تعیین می نماید
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1.3.  راهنمای جامع فرهنگ تحول دیجیتال در سال 2202  

3.3.   تسریع در موج بعدی رشد صنعت توسط  شرکت های 
فناوری های بیمه   

5.3.  نیمه تاریک متاورس   

2.3.  خودکارسازی فرایند رباتیک )آر.پی.اِی( در صنعت بیمه و 
مزایای استفاده از آن   

4.3.   تأثیر هوش مصنوعی بر روی قیمت گذاری بیمه   

بینش های تازه 
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216217218219220 فرهنـگ سـازمانی چیسـت و چـرا برای تحـول دیجیتال 

مهم اسـت؟
همانطـورکـهنمودار6نشـانمیدهـد،فرهنگمیتواندیـکمانعو
یـایکعاملتوانمندسـازبـرایتحولدیجیتـالموفقباشـد.بهعنوان
مثـال،گـروهمشـاورانبوسـتون221اسـتداللمیکندکهیـکفرهنگ
موثـر،امـکانموفقیـتیـک]طـرح[تحـولدیجیتـالراتـاپنـجبرابر

میدهد. افزایـش
فرهنـگ،مجموعـهایازمفروضـاتاساسـیوپایـهایاسـتکـهبین
اعضـاییـکگروه،مشـترکاسـتودرطـولزمانتکامـلمییابد.
فرهنـگمیتوانـدبیـناعضـامنتقـلشـود،تغییـرناگهانیآندشـوار

اسـتوتاریخچـهتجربـهگـروهرامنعکـسمیکند.
ایـنامـرمیتوانـدیـکدارایـیویـایـکمسـئولیتبـرایشـرکت

216.منبع:اِی.آیمالتیپل،تاریخانتشار:فروردین1401)مارس2022(؛وبسایت:
https//:research.aimultiple.com/digital-transformation-culture
مترجمان:شبنممحمدحسنی،کارشناسارشدمهندسینرمافزار،بیمهمرکزیج.ا.ایران؛
محمدحقانی،کارشناسمسئولخسارتبیمههایمسئولیت،شرکتبیمهمعلم
217. Digital Transformation
218. Harvard Business Review
219. Best Practice
220. Enabler 
221. Boston Consulting Group

باشـد.بـهعنوانمثـال،یکارزشمشـترکمیتواندطـییکبحران
بـهدسـتآیـدوسـپسبـهبخشـیازفرهنگسـازمانیتبدیلشـدهو
فرآینـدتصمیمگیریرادرمواردمشـابهتسـهیلکنـد.ازطرفدیگر،
همانطـورکـهتعریـفنشـانمیدهد،فرهنگنسـبتاًسـاکن222اسـت

ومیتواندرفتارکارآفرینانهوتغییراتاستراتژیکرامحدودکند.

ارزش های بنیادی فرهنگ توانمندساز چیست؟
فرهنگتوانمندسازبهارزشهایزیراعتقاددارد:

اهمیتفرضیهسازی،آزمایشوادامهراهبانتایجمثبت.
اهمیتحستعلقبهجامعهبرایافزایشمشارکتکارکنان.

اهمیـتجسـتجویآزادانه)وبافکربازوروشـن(بـرایروشهای
مؤثرتر.

فرضیه سازی، آزمایش و ادامه راه با نتایج مثبت
آزمایـش و ریسـکپذیری مسـتلزم همیشـه فـنآوری از اسـتفاده
بـرایرسـیدنبـهموفقیـتاسـت.بنابرایـن،فرهنـگسـازمانیبایدبه

222. Inert

1.3.  راهنمای جامع فرهنگ تحول دیجیتال در سال 2202  

نرخ شکسـت تحـول دیجیتـال 70 217 درصد اسـت. بر 
اسـاس گزارش مجله هاروارد بیزینس ریویـو 218، دلیل 
ایـن نـرخ بـاالی شکسـت تنها بـه دلیـل موانـع فنی و 
مالی نیسـت، بلکه به فرهنگ سـازمانی نیز مرتبط اسـت 

چراکه مـّروج تحول دیجیتال نیسـت.
65 درصـد از مدیـران اعتـراف می کننـد کـه فرهنگ 
سـازمانی، مانعی بـرای تحـول دیجیتال موفق اسـت. 

بـا این حـال، این مدیـران به دنبـال بهتریـن روش ها 
219 بـرای تبدیـل فرهنـگ از یـک مانـع به یـک عامل 

توانمندسـاز  هسـتند. در این مقاله، ارزش های بنیادین 
و اصلی یک فرهنگ سـازمانی کـه از تحویل دیجیتال 
پشـتیبانی می کنـد، تعریف شـده اند و بهتریـن روش ها 
]الگـو ها و نمونه هـای موفق[ در مـورد چگونگی ایجاد 

چنین فرهنگی ارائه شـده اسـت.

216

استفاده از فن آوری همیشه مستلزم ریسک پذیری و آزمایش برای رسیدن به موفقیت 
است. بنابراین، فرهنگ سازمانی باید به اثربخشی فرضیه های ایجاد شده، آزمایش آن ها 
و پیشبرد ایده هایی که در پایان آزمون ها منجر به نتایج مثبت می شوند، ایمان داشته باشد
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اثربخشـیفرضیههـایایجادشـده،آزمایشآنهاوپیشـبردایدههایی
کـهدرپایـانآزمونهـامنجـربـهنتایجمثبـتمیشـوند،ایمانداشـته
باشـد.بـهطـورخالصـه،میتـوانآنرافرهنگـینامیـدکـهازروش
علمـیپیـرویمیکنـد.طبیعتاًبازخـوردفعـال223بایدبخشـیازچنین

باشـد. فرهنگی
چنیـنفرهنـگواقعگرایانـهایهمدرشـرکتهایسلسـلهمراتبی224،
)ماننـد هسـتند خیرخـواه حکمرانـان ارشـد، مدیـران آن در کـه
شـرکتاپـل225بـااسـتیوجابز(،وهـمدرسـازمانهایمسـطح226،که
تصمیمگیـریجمعـیاولویـتباالیـیدارد)مانندبیشـترشـرکتهای
مسـتقردرسـیلیکونولـی227(میتوانـدپدیـدارشـود.هـردورویکرد
مزایـایخـودرادارنـد،بـهعنـوانمثـال،رویکـردسلسـلهمراتبـیبـا
فرآیندتصمیمگیریسـریعهمراهاسـت.امادرعینحـال،فرآیندهای
کندتـردرتصمیمگیـریجمعـیمیتوانـدبـهدلیـلاثـراتهمافزایی،

منجـربـهتصمیمگیریهـایپختهتـروعالمانهتـرشـود.
سـرمایهانسـانییـکشـرکت،عامـلمهمـیدرهدایـتفرهنـگبه
سـمتیـکقطـباسـت.بـهعنـوانمثـال،اگـرشـرکتشـمایـک
223. Active Feedback
224. Hierarchical 
225. Apple
226. Flat
227. Silicon Valley

نابغـهدارد،مطلوبنیسـتکهسـرعتاوراکاهـشدهید.ازطرفی،
شـرکتهابایـددرنظرداشـتهباشـندکهبـرایموفقیتتکیـهبرچند
فـرد،تـداومنـدارد.]زیرا[دریـکبرههاززمـان،آنافـرادمیروند
ویـامیمیرنـد.بـهعنـوانمثـال،70درصـدازمشـاغلخانوادگـی
درطـولانتقـالازنسـلاولبـهنسـلدومورشکسـتهمیشـوند،زیرا
ایـنمشـاغلمعموالًحـولمحورمؤسـسخودمیچرخنـد.بنابراین،
تصمیمگیـریجمعـیمیتوانـدفرهنـگمناسـبتریبـرایموفقیت

پایاباشـد.

حس جمع گرایی
هــرفــردیمیدانــدکــهدیجیتالســازی228،شــاملجایگزینــیاســت.
ــان ــهجری ــاناآگاهان ــهی ــتآگاهان ــناس ــانممک ــن،کارکن بنابرای
تحــولراُکنــدکننــد.بــرایکاهــشچنیــناثــراتمنفــی،شــرکتها
بایــدبــهکارکنــانخــودایــناحســاسرابدهنــدکــهبخشــیازیــک
ــد ــلکنن ــناحســاسرامنتق ــدای ــرانارشــدبای ــههســتند.مدی جامع
ــای ــهج ــاب ــتت ــاناس ــرایکارکن ــیب ــازیفرصت ــهدیجیتالس ک

ــد. ــرورشدهن ــیآنهــا،خــودرابیشــترپ جایگزین

228. Digitization 

نمودار 6. تاثیر فرهنگ بر هدف دیجیتال

منبع: گارتنر

مدیـران ارشـد بایـد ایـن احسـاس را منتقل کننـد کـه دیجیتال سـازی فرصتـی برای 
کارکنـان اسـت تـا بـه جـای جایگزینی آن هـا، خـود را بیشـتر پـرورش دهند
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رویدادهای  تأثیر  تحت  قابل توجهی  طور  به  و  می شود  پدیدار  زمان  طول  در  فرهنگ 
خودجوش است

جستجوی مداوم برای بهبود
مـادرجهانـیپویـازندگـیمیکنیـمکـهموقعیتهـادائمـاًدرحـال
تحولهسـتند.بنابراین،سـقوطدردامرخوتوسسستی229برایطول
عمـرسـازمانها،خطرناکاسـت.]بـراینمونـه[نابـودیامپراتوریها
وشـرکتهایبـزرگبـهدلیـلاعتمـادبهنفـسبیشازحدوسسـتی
رادرنظـربگیریـد.بهعنوانمثال،48شـرکتاز100شـرکتبزرگ
صنعتیدرسـال1912ورشکسـتهوتاسـال1995ناپدیدشـدندوتنها
19شـرکتازایـنتعـدادتوانسـتنددرفهرسـت100شـرکتمنتخب

فورچـوندرسـال1995باقیبمانند.
بـههمیـندلیـلاسـتکـهشـرکتهابـهفرهنگـینیـازدارنـدکـه]از
تـاروشهـایجدیـدرا طریـقآن[کارکنانشـانراتشـویقکننـد
امتحـانکـردهوریسـکهایجدیـدرابپذیرنـد.ایـنامـربـدانمعنـا
تغییـردهنـد. بایـددائمـاًروشکارخـودرا نیسـتکـهشـرکتها
امـاآنهـابایـددرزمینههایـیکـهمیتواننـدعملیـاتخـودرابهبـود

بخشـند،ذهـنبـازونـوآورداشـتهباشـند.

229. Inertia

چگونه در حمایت از چشـم انداز سـازمانی، فرهنگ سـازی 
؟ کنیم

فرهنـگدرطـولزمـانپدیـدارمیشـودوبهطـورقابلتوجهیتحت
تأثیـررویدادهـایخودجـوشاسـت.بـاایـنوجـود،مدیـرانارشـد

میتواننـدفرهنـگسـازمانیراازطریـق:
تاثیرمؤسسان/مدیرعاملوتیماجرایی.

استخدامهدفمندوبخشمنابعانسانیقوی.
باتعیینسطحسلسلهمراتبدرونشرکت.

باایجادیکمحیطکاریدوستانه.

شروع تحول با مؤسسان/مدیرعامل و تیم اجرایی  
شـخصیتمؤسـس،سـازندهیکشـرکتاسـت.درنتیجه،شرکتها
بهشـدتتحتتاثیـرگرایشها،باورهـا،اهداف،دانـش،تحصیالت،
و فرهنـگ بـر کـه هسـتند خـود مؤسسـان ارتباطـات و شـخصیت
نهادهـایشـرکتتأثیـرمیگذارنـد.مدیرعاملوسـایرمدیرانارشـد
نیـزبـهدلیـلموقعیتیکهدارنـدبرفرهنگشـرکتتأثیـرمیگذارند.
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بـاایـنوجـود،تأثیـرآنهادرمقایسـهباشـخصیتفردمؤسـسکمتر
است.

درایـنراسـتا،نحـوهبرخـوردمدیرانارشـدومؤسسـانبـاچالشها،
میـزاندادهگراییآنها،اسـتقبالآنهاازبازخـورد،ادعایآنهابرای
سـطوحاختیـارات،رفتـارآنهـابـازیردسـتانوغیـرهتأثیرمسـتقیمی
بـرفرهنـگشـرکتدارد.بنابرایـن،بـرایتغییـرفرهنـگسـازمانیبه
سـمتیخـاص،مدیـرانارشـدبایـدابتـداتغییـرراازخودشـانشـروع

. کنند

استخدام هدفمند و تقویت بخش منابع انسانی 
یکـیازراههـایمهـمبـرایشـکلدهیفرهنـگسـازمانیمیتوانـد
ازطریـقاسـتخدامهدفمنـدباشـد.اگـرکارمندانمناسـببـااهداف،
ارزشهـاوویژگیهـایشـخصیتیمطلـوبهمراهشـوند،شـرکتبه

طـورطبیعـیمیتوانـدبـهفرهنـگمـوردنظـرنزدیکترشـود.
عـالوهبـرایـن،کارمندانهـرچندوقتیکبـاربامشـکالتروزمره
مواجـهمیشـوند.درچنیـنمواقعـی،نحـوهرسـیدگیبخـشمنابـع
انسـانیبـهموقیعـت،برحـستعلقجمعـِیکارکنانتأثیـرمیگذارد.

بایـد شـرکتها صحیـح، سـازمانی فرهنـگ بـه دسـتیابی بـرای
دپارتمانهـایمنابـعانسـانیرابـامجموعـهایازقوانیـنمکتـوبو
وظایفـیکـهمنعکسکنندهچشـماندازسـازمانی،ماموریـتواهداف
شـرکتباشـد،ایجـادکننـد.شـرکتهابایـددرنظرداشـتهباشـندکه
تحـولدیجیتـالمسـتلزمسـرمایهگذاریبـررویکارمنـدان،درقالب
آمـوزشاسـت.درایـنزمینـه،کاهشجابجایـیکارکنـانواطمینان

ازرضایـتآنهـاحائـزاهمیـتاسـت.
بـاکمـکآزمونهـایشـخصیتی،مطالعـاتمـوردی،کاِرگروهـی
و اسـتعدادها میتواننـد شـرکتها مختلـف، افـراد بـا مصاحبـه و
شـخصیتهایمناسـبرامتناسـببـافراینـدتحـولدیجیتـالخـود
پیـداکننـد.همچنیـن،درصـورتبـروزمشـکالتشـخصی،بخـش
منابـعانسـانیبایـدراهکارهـایازپیشتعیینشـدهایرابـرایکاهـش

وضعیـتناخواسـتهکارمنـدانایجـادکنـد.

احیای حاکمیت شرکتی هماهنگ با فرهنگ 
مـاارزشهـایاصلـیفرهنـگتوانمندسـازراذکـرکردهایـم.شـکی
نیسـتکـهایـنارزشهاارتباطمسـتقیمیبـامدیریتشـرکتدارند.

بـرای دسـتیابی بـه فرهنـگ سـازمانی صحیـح، شـرکت ها بایـد دپارتمان هـای منابع 
انسـانی را بـا مجموعـه ای از قوانیـن مکتـوب و وظایفـی کـه منعکس کننده چشـم انداز 

سـازمانی، ماموریـت و اهداف شـرکت باشـد، ایجـاد کنند
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یک سیستم حاکمیتی مناسب که از فرهنگ سازمانی پشتیبانی کند باید شامل دفتر مدیر 
و   )LOB( کاری[  کار]صنف  و  ، رهبران خط شغلی کسب   )CIO(اطالعات فناوری  ارشد 

شورای تحول دیجیتال باشد

بـهعنـوانمثـال،بایـدیکتفکیکرسـمیقواوجودداشـتهباشـدکه
فرآینـدفرضیهسـازی،آزمایـشوپیشبردنتایجمثبتراسـازماندهی

ونظـارتکند.
بنابرایـن،بـرایتحـولدیجیتـال،شـرکتهابهبخشهـایجدیدبرای
تعریـف،اجـراونظـارتبـرراهبـرددیجیتالسـازینیـازدارنـد.یـک
سیسـتمحاکمیتیمناسـبکهازفرهنگسـازمانیپشـتیبانیکندباید
شـاملدفتـرمدیـرارشـدفنـاوریاطالعـات)CIO(230،رهبـرانخـط
شـغلیکسـبوکار]صنـفکاری[)LOB(231وشـورایتحـول

باشـد. دیجیتال

ایجاد یک محیط کاری دوستانه 
بـرایایجادحـسجمعی،شـرکتهامیتوانندسـازمانهاورویدادها

رابهشـرحزیـربرنامهریزیکنند:
آمـوزشوهمایشها:هدایـتکارکنانازطریقچنینرویدادهایی
230. Chief Information Officer
Line of Business (LOB)B:خــطکســبوکار،اصطالحــیاســتکــه  .231
ــف ــدهراتوصی ــنهادهایتولیدکنن ــاپیش ــککســبوکاروی ــرویسهایی محصــول،س
ــف ــکتعری ــتبیمه،"خــطکســبوکار"ی ــدصنع ــا،مانن ــد.دربعضــیبخشه میکن
نظارتــیوحســابداریبــرایبــرآوردهکــردنمجموعــهایازبیمــهنامههــایقانونــیاســت.

چیـزیفراتـرازبهبـودمهارتهـایآنهـااسـت.سـرمایهگذاریدر
آمـوزشکارکنـانایـنپیـامرابـاخـودبـههمـراهدارد:»شـمابـرای
شـرکتماارزشـمندهستیدومانمیخواهیمشـماراجایگزینکنیم.«
لـذاچنیـنبرنامههایـیباعـثافزایـشمانـدگاریکارکنانمیشـود.

اجــازهایجــادباشــگاهتوســطکارکنــان:بــرایافــراددرمحــلکار
بســیاررایــجاســتکــهســرگرمیهایمشــابهیداشــتهباشــند.ایــن
ــرایتقویــتحــسجمعــی ــزاریب ــواناب ــهعن ــدب واقعیــتمیتوان
ــاایجــاد دربیــنکارکنــانمــورداســتفادهقــرارگیــرد.شــرکتهاب
ــا232، ــیقی،گــروهپیگیریه ــدگــروهموس باشــگاههایخــاصمانن
ــدانرا ــنکارمن ــالمبی ــهس ــدرابط ــرهمیتوانن ــهوغی ــروهمطالع گ

تضمیــنکننــد.
یـادآوریایـامخـاص،اعیـادمذهبـیوملـی:بـابرگـزاریجشـنتولـد
کارکنـان،یـادآوریروزهـایمهمملـییامذهبی،شـرکتهامیتوانند
تعهـدکارکنـانرانسـبتبـهشـرکتافزایشدهنـد.بهخصـوصبرای
مهاجـرتکردهانـد،چنیـنحـرکات ازشـهرخـود کارمندانـیکـه

کوچکـیمیتوانـدمعنـایزیـادیداشـتهباشـد.
232. Tracking Group
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 آر.پی.اِی در بیمه چیست؟
233

مـادرعصـریزندگـیمیکنیـمکههـرروزهفنآوریهـایجدیدی
رابـهارمغـانآوردهوایـنفنآوریهـابرکلجهانتأثیـرمیگذارند.
خودکارسـازیفراینـدرباتیـک)آر.پـی.اِی(234یکفـنآوریجدید
اسـتکـهچشـماندازیبـاآینـدهروشـنپیـشروِیصنایـعمختلـف

میگـذارد.
بخـشبیمـه،هـرروزازانبوهـیازکارهـایاداریخسـتهکنندهکـه
قابلتوجهـی وقـت اتـالف و مشـتری رضایـت کاهـش بـه منجـر
میشـود،رنـجمیبـرد.بیمهگـراندرجریـانانجـامعملیـاتروزانـه
بیمـهایماننـدرسـیدگیبـهخسـارت،خدمـاتبیمهنامهوغیـرهغرق
دروظایـفمعمـول،تکـراریوعملیاتـیهسـتند.ایـنامـرمنجـربـه
افزایـشهزینههـاوتوقـفرشـدصنعـتبیمهشـدهاسـت.آر.پـی.اِی
دربخـشبیمـهبـهطورگسـتردهبـهعنـوانفنآوریهاییکـهبهطور
چشـمگیریکارابـودهوباعـثبهبـودتمرکـزمشـتریمیگـردد،در

نظـرگرفتـهمیشـود.
زیـادی فرصتهـای )آر.پـی.اِی(، رباتیـک فراینـد خودکارسـازی

233.منبع:زنواستک،تاریخانتشار:29خرداد1401)19ژوئن2022(؛وبسایت:
industry-insurance-in-rpa/blog/com.xenonstack.www//:https
مترجمــان:مریــموحــدتزیــرک،کارشناســیارشــدآمــوزشزبــانانگلیســی،دانشــگاه
آزاداســالمیواحــدعلــوموتحقیقــات؛رئیــسادارهکشــتیوپیانــدآی،بیمــهمرکــزی
جمهــوریاســالمیایــران؛کریســتینجانفــزا،کارشناســیارشــداقتصــادنظــری،دانشــگاه
ــدآی،بیمــهمرکــزیجمهــوریاســالمیایــران تهــران؛کارشــناسادارهکشــتیوپیان

234. Robotic Process Automation (RPA)

از بسـیاری نمـودن توانایـیخـودکار زیـرا دارد، بیمـه تجـارت در
و بهـرهوری افزایـش بـه آر.پـی.اِی میباشـد. دارا را عملیاتهـا
همچنیـنایجـادتجربـهبهتـرمشـتریکمـکمیکنـد.ممکـناسـت
آر.پـی.اِیبـهطـورگسـتردهدرصنعـتبیمهبـرایکارباسیسـتمهای
قدیمـی،خودکارسـازیفرایندهـایاضافـیوجمـعآوریدادههـای

بیرونـیمـورداسـتفادهقـرارگیـرد.

نرم افـزار کار می کنـد و کار  بـه وسـیله  فـن آوری کـه 
افـراد را آسـان نمـوده و بهبـود می بخشـد و از ایـن رو به 
آن خودکارسـازی نرم افـزار می گوینـد. بـرای بررسـی 
آر.پـی.اِی در صنعـت زنجیـره تأمیـن روی ایـن لینـک 

نمایید. کلیـک 

چرا خودکارسازی در صنعت بیمه مورد نیاز است؟
آر.پـی.اِیاثربخشـیخـودرادرکمـکبـهشـرکتهایبیمـهبـرای
سادهسـازیفرایندهـایتجاریوخودکارسـازیوظایـفمعامالتیو
اداریثابـتکردهاسـت.بهگفتهمککنـزی235،آر.پـی.اِیبهتنهایی
34درصـددروقـتکارمنـدانبـرایپـردازشدادههـا،صرفهجویـی

میکنـد.

235. Mckinsey

2.3.  خودکارسازی فرایند رباتیک )آر.پی.ِای( در صنعت بیمه و مزایای استفاده از آن   

بـه  ورود  نیازمنـد  حاضـر،  عصـر  در  زندگـی 
فن آوری هـای جدیـد و اسـتفاده بهینـه از آنهـا بوده 
و شـرکت ها و افـرادی در ایـن عصـر موفـق عمـل 
می نماینـد کـه بتواننـد خـود را بـا فنـاوری روز دنیا 
وفـق دهنـد. صنعت بیمـه نیـز از این قاعده مسـتثنی 
نیسـت و ضروری اسـت بـرای باقی مانـدن در فضای 

رقابتـی امـروزی، بـرای حفظ مشـتریان خود نسـبت 
بـه خودکارسـازی فرایندهای خود اقـدام نماید. در 
این راسـتا، خودکارسـازی عملیات شـرکت های بیمه 
بسـیار راهگشـا خواهـد بـود. مقالـه حاضر به بررسـی 
مزایـا چالش های پیاده سـازی خودکارسـازی فرایند 

رباتیـک در صنعـت بیمـه می پـردازد.

233

خودکارسـازی فراینـد رباتیک )آر.پـی.اِی(   یک فن آوری جدید اسـت که چشـم اندازی 
با آینده روشـن پیـش روِی صنایع مختلـف می گذارد
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در دنیای فرا متصل  امروزی، به دلیل فقدان فن آوری مناسب و اتکای بیش از حد بیمه گران 
سنتی به مدیریت دستی داده ها، داده های ارزشمند به طور مداوم به صنعت بیمه سرازیر 

می شوند

بـاآر.پـی.اِیخـود برنامههـایمرتبـط بیمـه ابتـدا،شـرکتهای در
رابـررویفعالیتهـایبـاحجـمبـاالوغیرپیچیـدهشـاملدادههـای
سـاختاریافته،ماننـدپـردازشخسـارتوثبـتفرمهـا،کـهبـهمقـدار
قابلتوجهـیبـهواردکـردندسـتیدادههـا،بازیابـیوجمـعآوریو
تطبیـقدادههـانیـازدارد،متمرکـزکردنـد.ایـنخودکارسـازی،بازده
سـرمایهگذاری)ROI(236بسـیارباالودرعرضکمترازشـشماهبه
همـراهداشـت.بـهدلیلآنکـهآر.پی.اِیبسـیاریازوظایـفتکراری
پشـتیبانیراشـاملمیشـود،بـهرشـدتصاعـدیشـرکتهایبیمـه

کمـککردهاسـت.

عمده ترین چالش های پیش روی صنعت بیمه چیست؟
قبـلازآر.پـی.اِیدربیمـه،صنعـتبـاچالشهـایزیادیروبـروبود.

برخـیازچالشهـایعمـدهعبارتنداز:
-موانـععملیاتـی:اکثـرعملیاتهـادرصنعتبیمهتوسـطفرایندهای
دسـتی،زمانبـروتکـراریهدایـتمیشـوند.بـههمـاننسـبتکـه
ارزیابیدسـتیریسـکدرنرخگذاری،زمانبرووابسـتهبهمعیارهای
ازپیشتعیینشـدهاسـت،پردازشدسـتیدادههاازمنابعبدونسـاختار
236. Return on Investment

درمدیریـتخسـارتها،ُکندومسـتعدخطااسـت.
-حجـم فراوانـی از داده هـا: دردنیـایفرامتصـل237امـروزی،
بـهدلیـلفقـدانفـنآوریمناسـبواتـکایبیـشازحـدبیمهگـران
سـنتیبـهمدیریتدسـتیدادهها،دادههایارزشـمندبهطـورمداومبه

صنعـتبیمهسـرازیرمیشـوند.
-تجربـهضعیـفمشـتری:مهـماسـتبدانیـمکـهمشـکالتصنعـت
دردرجـهاولازاتـکایبیـشازحـدبیمـهبهفرایندهایدسـتیناشـی
میشـود.مشـتریاندرنتیجـهایـنمشـکالت،بـاتجربیاتناخوشـایند

جـدیمواجـهمیشـوند.

پنج مورد برتر استفاده از آر.پی.اِی  در صنعت بیمه
بهتریـنمـوارداسـتفادهازآر.پـی.اِیدرصنعـتبیمـهبـهشـرحزیـر

میباشـد:

ثبت و رسیدگی به مطالبات
بررسـیمطالبـاتوخسـارتهامسـتلزمجمـعآوریحجـمفراوانیاز
دادههـاازمنابعمختلفاسـتکهدرنتیجـهآنانبوهیعظیمازدادهها
237. Hyperconnected world
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تولیدمیشـود.سیسـتمهایخسـارتیفعلیفاقدعملکردوسـازگاری
بـودهوبـهمحدودیتهـایعملیاتـیخـودرسـیدهاندکـهبـهتبـعآن
]بخـشعمـدهاطالعات[توسـطنیـرویانسـانیپردازشمیشـود.در
نتیجـه،بهـرهوریوانعطافپذیـری،آسـیبدیـدهومنجـربـهُکنـدی
خدمـاتوتجربـهناخوشـایندبـرایمشـتریمیشـود.بـرایکاهـش
هزینههـا،هـوشمصنوعـیبـهطـورفزاینـدهایدرفراینـدمدیریـت

خسـارتهاگنجاندهشـدهاسـت.
خودکارسـازیفراینـدرباتیـک)آر.پـی.اِی(دارایطیـفوسـیعیاز
مزایـایتجـاریاسـت.درصنعتبیمـه،آر.پـی.اِیراهحلهاییبرای
یکپارچهسـازیدادههـایمتعـددپردازشخسـاراتازمنابـعمتعددرا
ارائـهمیکنـد.بـاایـنحـال،میتوانـدفرایندهـایکاریدرصنعـت
بیمـه،ماننداسـتخراجدادههـا،ردیابیخطایپیچیده،تأییدخسـارت،
ادغـاممنابـعدادهمربوطبهخسـارتومـوارددیگرراخـودکارکند،
کـهمنجـربـهفراینـدسـریعتروتجربهمطلوببرایمشـتریمیشـود.
همچنیـن،سـایرفرایندهاراماننـدمواردزیررامیتـوانخودکارکرد:

دریافتخسارات؛
ارزیابیخسارات؛
تسویهخسارات.

ارزیابی ریسک و نرخ گذاری
یکـیدیگـرازجنبههـایایدهآلبیمـهبـرایخودکارسـازی،ارزیابی
ریسـکونرخگـذاری238اسـت.ایـنامـر،مسـتلزمکسـبوارزیابـی
دادههـاازمنابـعمختلـفبـرایارزیابـیوکاهـشخطـراتمرتبـطبا

بیمهنامـهمـوردنظـراسـت،مانند:
ریسـک های سـالمتی:هنگامـیکـهبیمهگـذارسـیگاریباشـد،
هزینههـایمـرگومیـرودرنتیجـهحقبیمهآنهـا،بهویژهدرمقایسـه

بـاسـنفعلـیآنهـاافزایـشمییابد.
فعلـی دارایـی خالـص ارزش اگـر مالـی:  محدودیت هـای 
فـوت( )سـرمایه آنهـا بیمـهای پوشـش باشـد، دالر X بیمهگـذار

باشـد. دالر 10X از بیـش نمیتوانـد
اعتبـار:رتبـهاعتبـاریبیمهگـذارتوسـطشـرکتهایشـخصثالث

ماننـداکسـپرین239یـاترنسیونیـونسـیبیللیمیتـد240چقدراسـت؟
بیمه نامه هـای تکـراری:آیـابیمهگـذارازقبـلدارایبیمهنامـهای

بهنـامخوداسـت؟
خودکارسـازیفراینـدرباتیـک،دادههـاراازتعـدادیمنابـعمختلـف
238. Underwriting 
239. Experian
240. TransUnion CIBIL Limited

فرایندهـای کاری در صنعـت بیمـه، ماننـد اسـتخراج داده هـا، ردیابی خطـای پیچیده، 
تأییـد خسـارت، ادغـام منابـع داده مربـوط به خسـارت و مـوارد دیگر را خـودکار کند
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بیرونـیوداخلـیبـهطـورخـودکارجمـعآوریکـردهودرنتیجـه
زمـانارزیابـیریسـکونرخگـذاریراکاهـشمیدهـد.همچنیـن،
میتوانـددرسیسـتمهایداخلـیبسـیاریازفیلدهـارابـادادههـای
مرتبـطپـرکند،گـزارشتولیدنمایـدویاتوصیههاییدربـارهارزیابی
گـزارشخسـاراتبیمهگـزار241ارائـهنمایـدوبـهایـنطریـق،پایـهو

اسـاسفراینـدراخـودکارکند.

شــرکت های  و  مالــی  مؤسســات  بانک هــا،  چگونــه 
ــودکار  ــای خ ــران فراینده ــته ترین کارب ــه، برجس بیم
ــی.اِی  ــی آر.پ ــرای بررس ــتند. ب ــی.اِی هس ــط آر.پ توس
بــرای خدمــات مالــی روی ایــن لینــک کلیــک نماییــد.

رعایت مقررات
هیـچگاه،صنعتبیمـهبهمیزانفعلـیتحتنظـارتتنظیممقرراتیقرار
نگرفتهاسـت.هنگاممستندسـازیوایجادروشهایحسابرسی،صنعت
بیمـهازالزامـاتدقیقـیپیـرویمیکنـد.باوجـودفرایندهـایپیچیدهو

پرخطـادرصنعـتبیمـه،خطرنقضمقـرراتافزایـشمییابد.
241. Loss run

ازآنجـاکـهخودکارسـازینیـازبـهتعـدادقابلتوجهـیازکارمنـدان
بـرایانجـامعملیاتبهصورتدسـتیرابرطرفمیکنـد،دراجرای
انطبـاقبـامقـررات،کمـکآنبـهسـازمانهابـرایبهبـودرویههـای
نظارتـیبسـیارمهـماسـت.درصنعـتبیمـه،آر.پـی.اِیممکناسـت
تولیـد موجـود، مشـتریان اطالعـات اعتبارسـنجی ماننـد مـواردی
گزارشهاینظارتیوارسـالاعالنهایپردازِشبسـتهشـدنحسـاب
راخـودکارکنـد.سـایرفرایندهـارانیـزمیتـوانخودکارکـردمانند:

تحقیقاتمشتری
امنیتدادههایمشتری

بررسیانطباقبامقررات

فرایند، کسب و کار و تجزیه و تحلیل
شـرکتهایبیمـهتنهابـااندازهگیـریکاریکـهانجاممیدهنـد،بهبود
یافتـهوبـهمشـتریانخـودخدمـاتبهتـریارائـهمیدهنـد.ردیابـیو
اندازهگیـریکارایـیعملیاتـییـایافتـنحوزههـاینیازمنـدبهبهبـودبه
دلیـلوجودفرایندهایکاغذیوفرایندهایعملیاتی،دشـوارمیباشـد.
بـاوجـودفرایندهایخـودکار،وظایـفربـاتنرمافـزاریرامیتوان
بهراحتـیوبـدونتـالشدسـتیردیابـیکـرد.تعـدادتراکنشهـای

خودکارسازی فرایند رباتیک، داد ه ها را از تعدادی منابع مختلف بیرونی و داخلی به طور 
خودکار جمع آوری کرده و در نتیجه زمان ارزیابی ریسک و نرخ گذاری را کاهش می دهد
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انجامشـدهواسـتثناهاییکـهبـاآنمواجـهمیشـوندرامیتـوانبـا
اسـتفادهازآر.پـی.اِیدربیمـهارزیابـینمـود.روشحسابرسـیارائـه
شـدهتوسـطآر.پـی.اِیباعـثارتقـایانطباقبـامقـرراتودرنتیجه
بهبـودفراینـدمیشـود.درنتیجـه،زمانـیکهصـرفارائـهخدماتبه
مشـتریدرپاسـخگوییبهخساراتمیشـود،افزایشیافتهومشتریان

ازبرنامههـایکاربـردیسـادهسـودمیبرنـد.

دفاتر همکاری
کارکنـاندفتـرپشـتیبانی242رامیتـوانبـهدفاتـراصلی243شـرکتکه
بـاتقاضـایمشـتریانسـروکاردارنـدمنتقلکـرد،جاییکهفـارغاز
فعالیتهـایروزمـرهوعـادیممکـناسـتبـرخواسـتههایپیچیـده
مشـتریتمرکـزکردهورشـدکننـد.همچنیـن،مـوارددیگـریکـه
آر.پـی.اِیمیتوانـدکارایـیعملیـاتبیمـهرابهبـودبخشـدبـهشـرح

ذیـلمیباشـد:
مالی و حسـابداری: سیسـتمهایآر.پی.اِیممکناسـتدرصد
قابلتوجهـیازاصالحـاتبانکـیروزانـهراباکلیککردن،فشـاربر
242. Back-office workers
243. Front-office 

روییـککلیـد،فشـاردادندکمههـا،پـرکـردنخـودکارالگوهـا،
اطالعـاتمربـوطبـهکپـیکـردنوچسـباندن،ورودیهـایرشـتهو
مـوارددیگـر،خودکارسـازیکننـدوهزینـهتراکنشهـاوحقبیمهرا

کاهـشدهند.
 فـروش و توزیـع: آر.پـی.اِیمیتوانـدبهفـروشوتوزیـعبیمهدر
کارهـایچالشبرانگیزکمـککند.برخـیازفرایندهاییکهمیتوانند
خودکارشـوندعبارتندازایجادکارتامتیازیفروشوارسـالاعالنها

بـهنمایندگانوانجامبررسـیهایانطباقـی،قانونیواعتباری.
فسـخ بیمه نامه:مـامیتوانیـمازآر.پـی.اِیبرایخودکارسـازی
فراینـدفسـخبیمهنامـه،صرفهجوییدرزمـانوبرطرفکـردنخطاها
اسـتفادهکنیـم.آر.پـی.اِیبـهمقـرراتورویههایفسـخکامـاًلپایبند
بـودهوازسـردرگمیجلوگیـریمیکنـد.فراینـدآر.پـی.اِیمعمـوالً
شـاملپردازنـدهاصلـی244،برنامههـایمبتنـیبـروبواوتلـوک245
اسـتتـافراینـدلغـوراازابتـداتـاانتهـادنبـالکنـد.همچنیـن،یـک
رباتممکناسـت24سـاعتدرروزکارکندومدیریتبسـیاریاز

برنامههـارابهبودبخشـد.
244. Mainframe
245. Outlook

مـا می توانیـم از آر.پـی.اِی  برای خودکارسـازی فرایند فسـخ بیمه نامـه، صرفه جویی در 
زمـان و برطـرف کردن خطاها اسـتفاده کنیم
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ــیه  ــا حاش ــد ت ــک می کن ــازمان کم ــه س ــی.اِی ب آر.پ
ــوع  ــن موض ــد. ای ــش ده ــره وری را افزای ــود و به س
ــل  ــازمانی تبدی ــطح س ــت در س ــک فرص ــه ی ــدیداً ب ش
صنعــت  در  آر.پــی.اِی  بررســی  بــرای  می شــود. 

ــد. ــک نمایی ــک کلی ــن لین ــرات روی ای مخاب

مزایای آر.پی.اِی  در بیمه چیست؟
آر.پی.اِیباافزایشانطباقبامقررات،تسـهیلرسـیدگیبهخسـارات
وافزایـشکارایـیکلـی،عالوهبرخودکارسـازیعملیـات،وضعیت
شـرکتهایبیمـهرابهبـودمیبخشـد.برخـیازمزایـایاسـتفادهاز

رباتهـایآر.پـی.اِیبرایشـرکتبیمـهعبارتنداز:

تسریع در فرایند بررسی خسارت 
کارمنـدانبایـددادههـاراازچندیـنبخـشجمعآوریکـردهوآنها
رابـهسیسـتمهایمختلـفبـرایبررسـیخسـاراتواردکننـد.آنهـا
زمـانزیـادیراصـرفپـردازشدسـتیبرنامههـامیکننـد.بـهدلیـل
زمـانطوالنیپـردازش،رضایتمشـتریکاهـشمییابـد.آر.پی.اِی

بـهرباتهـااجـازهمیدهـدتـادادههـاراازچندیـنسیسـتمدریـک
مـکانجمـعآوریکننـدوبـهایـنطریق،بررسـیخسـارترابسـیار

میکنـد. آسـانتر

افزایش دقت داده ها 
سـاعت 24 انسـانی، نیروهـای برخـالف آر.پـی.اِی، رباتهـای
شـبانهروز،هفـتروزهفتـه،بـدونوقفـهدرحـالواردکـردندادهها
هسـتند.رباتهـایآر.پـی.اِیبایـدبـهدرسـتیبرنامهریـزیشـوندتـا

دادههـایصحیـحراجمـعآوریکننـد.

معرفی ساده تر محصوالت جدید
میکننـد، اضافـه جدیـدی مشـتریان بیمـه، مشـاغل کـه زمانـی
مقیاسگـذاریبـرایبـرآوردنخواسـتههایهـرمشـتریپیچیدهتـر
را معرفـی فراینـد اکثـر میتواننـد آر.پـی.اِی رباتهـای میشـود.

بخشـند. بهبـود را تسـریعوتجربـهمشـتری را خـودکار،رونـد
رباتهـایآر.پـی.اِینیـازیبـهنصبزیرسـاختهایجدیـدندارند.
آر.پـی.اِیرامیتـواندرزیرسـاختهایموجـودسـازمانادغامکرد
تـابهفرایندهایفـروش،بازاریابی،منابعانسـانیوموارددیگرکمک

آر.پی.اِی با افزایش انطباق با مقررات، تسهیل رسیدگی به خسارات و افزایش کارایی کلی، 
عالوه بر خودکارسازی عملیات، وضعیت شرکت های بیمه را بهبود می بخشد
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آر.پـی.اِی می توانـد بـه بیمه گران کمـک کند تا سـود خـود را افزایـش داده، انطباق را 
بهبـود بخشـیده، رشـد شـرکت را در بلند مـدت حفـظ و خدمـات عالی به مشـتریان 

ارائـه دهند 

کنـد.همانطورکهگفتهشـد،آر.پی.اِی،سیسـتمهایموجـودرابهبود
میبخشـدوبـهآنهااجـازهمیدهـدبهترازهمیشـهعملکنند.

نتیجه گیری
نیازهــایمشــتریانبــهســرعتدرحــالتغییــراســتوصنعــت
ــارت ــهتج ــیک ــت.ازآنجای ــهاس ــتمواج ــشرقاب ــاافزای ــهب بیم
ــدپشــتیبانمتکــیاســت،بیمهگــرانشــروع ــرکارایــیفراین بیمــهب
بــهاســتفادهازآر.پــی.اِیبــرایخــودکارنمــودنعملیاتهــای
معمــول،مبادالتــیومبتنــیبــرقوانیــنکردهانــدتــابتواننــدســرمایه

ــرایکارهــایپیچیدهتــروراهبردیتــرمــورد واســتعدادخــودراب
ــد. ــراردهن اســتفادهق

ــود ــودخ ــاس ــدت ــککن ــرانکم ــهبیمهگ ــدب ــی.اِیمیتوان آر.پ
راافزایــشداده،انطبــاقرابهبــودبخشــیده،رشــدشــرکترادر
بلندمــدتحفــظوخدمــاتعالــیبــهمشــتریانارائــهدهنــدودرعین
حــالهزینههــاونــرخخــروجمشــتریانراکاهــشدهنــد.پیشبینــی
ــه ــهب ــتبیم ــطصنع ــازیتوس ــرداریازخودکارس ــود،بهرهب میش
دلیــلانعطافپذیــریومزایایــیکــهارائــهمیدهــد،اجتنــابناپذیــر

خواهــدبــود.



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

73

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

قابلیت های نوظهور از جمله خدمات از راه دور )تله ماتیک(  ، هوش مصنوعی )AI( ، یادگیری 
ماشین  و خودکارسازی  تقریبًا هر جنبه ای از زنجیره ارزش بیمه را متحول کرده و همچنان 

به ایجاد تجربیات جدید، همه  جانبه و بهبودیافته برای مشتریان ادامه می دهد

246نـوآوریمبتنـیبـرفناوری،بهطوراساسـیدرحـالتغییرصنعتبیمه

اسـت.قابلیتهـاینوظهـورازجملـهخدمـاتازراهدور)تلهماتیک(
247،هوشمصنوعی)AI(248،یادگیریماشـین249وخودکارسـازی250

تقریبـاًهـرجنبـهایاززنجیـرهارزشبیمـهرامتحولکـردهوهمچنان
بـهایجـادتجربیاتجدید،همهجانبـهوبهبودیافتهبرایمشـتریانادامه

میدهد.
و بـوده تکامـل ایـن محرکـه نیـروی بیمـه، فنـاوری شـرکتهای
سـرمایهگذارانبـهایـنموضـوعتوجـهویـژهایدارنـد.رشـدتأمیـن
251)VC(مالـی]اینشـرکتها[ازطریقسـرمایهگذاریمخاطرهآمیز
بازارهـای یـا خصوصـی252 سـرمایهگذاری شـرکتهای از بیشـتر
عمومـی،بـودهاسـت.تنهـادرسـال2021،کلمبلـغسـرمایهگذاری
بیمـهاز11 مخاطرهآمیـزصورتپذیرفتـهدرشـرکتهایفـناوری
میلیـارددالرفراتـررفـتکـهدوبرابـرمقدارسـرمایهگذاریشـدهدر
سـال2020بـودهاسـت.عـالوهبـرایـن،شـرکتهایسـرمایهگذاری

246.منبع:شرکتمککنزیوکمپانی،تاریخانتشار:خرداد1401؛وبسایت:
https//:www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/
insurance-blog/how-insurtechs-can-accelerate-the-next-wave-of-growth
آزاد دانشگاه انگلیسی، زبان آموزش ارشد کارشناسی زیرک، وحدت مریم مترجم:
مرکزیجمهوری بیمه پیاندآی، و ادارهکشتی رئیس تحقیقات؛ و علوم واحد اسالمی

اسالمیایران
247. Telematic
248. Artificial Intelligence 
249. Machine Learning
250. Automation 
251. Venture Capital Investment
252. Private-equity

خصوصـیبـهشـدتبـهدنبـالسـرمایهگذاریزودهنـگامبـهجهـت
افزایـشجریـانسـرمایهدربـازارهسـتند.

ایـنامـرفشـارقابلتوجهیرابرایبرنامهتوسـعهشـرکتهایفناوری
بیمـهایجـادکـردهاسـتتـابهسـرعتدسـتبـهکارشـدهوعملیات
مذکـورراتسـریعبخشـند.درحالـیکـهگزینهبرخیازشـرکتهای
فنـاوریبیمـهممکـناسـتادغـامبـاشـرکتهایفعلـی253باشـد،اما
برخیدیگرازاینشـرکتها،برتوسـعهمسـتقلتمرکزخواهندکرد.
مسـیرتسـریعرشـدبسـتهبهنوععواملدخیلدرفناوریبیمهمتفاوت
اسـت.درایـنمطلب،شـرکتخدمـاتمشـاورهمکنـزی254رویدو
نـوعمتـداولرشـدتمرکـزنمـودهاسـت:بیمهگـرانوتوزیعکنندگان

نوظهـوروعوامـلدخیـلدرزیسـتبوم255.
بیمهگرانوتوزیعکنندگاننوظهور

فـروش نوظهـور،کمکنوآورهـای256 توزیعکننـدگان و بیمهگـران
محصـوالت اغلـب ،257)B2C(مصرفکننـده بـه شـرکت مسـتقیم
بومـیدیجیتالـیهسـتندکـهبـهدنبـالایجـاداختـاللدرنحـوهخرید
وقیمتگـذاریبیمـههسـتند.بـهمنظـورتوسـعهموفقیتآمیـز،آنهـا
بایـدمسـیریرابـرایسـودآوریتثبیتکـرده،برنامهسـرمایهگذاری

253. Incumbents
254. Mckinsey & Company
255. Ecosystem
256. Statup
Business To Consumer .257 تبــادلالکترونیکــیمســتقیممحصــوالتوخدمــات

یــکشــرکتبــامصرفکننــدگان

3.3.   تسریع در موج بعدی رشد صنعت توسط  شرکت های فناوری های بیمه   

خدمـات،  و  صنایـع  کلیـه  امـروزی  دنیـای  در 
تحـرک  و  شـده  عجیـن  فنـاوری  بـا  سـرعت  بـه 
قابل توجهـی را پیـش گرفته اسـت. صنعـت بیمه نیز 
همـگام با این پیشـرفت صنایـع، اسـتفاده از فناوری 
را سـرلوحه کار خـود قرار داده اسـت تـا از صنایع 
دیگـر عقـب نمانده و باعـث سـرعت در فرایندهای 
روزمـره شـده تـا از بـازار رقابتـی امـروزی عقـب 

نمانـد. در ایـن راسـتا، شـرکت های فنـاوری بیمـه 
تأسـیس شـده تـا بـا خـودکار نمـودن فرایندهـای 
بیمـه ای نظیـر صدور بیمه نامـه، ارزیابـی و پرداخت 
و  مشـتری  زمـان  در  تسـریع  باعـث   ... و  خسـارت 
کاهـش هزینه هـا گـردد. مقالـه پیـش ِرو به بررسـی 
نحـوه تأثیـر ایـن شـرکت ها بـر رشـد آتـی صنعت 

بیمـه و توسـعه آنهـا می پـردازد.

246
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روشـنیراتهیـهکننـدوبرنامـهراهبردیخودرابرایگسـترشمسـیر
رشـدوبـهچالـشکشـیدنشـرکتهایفعلـی،بـهروزنمایند.

هدایت مسیر سودآوری 
پسازجذبمشـتریانوافزایشسـرمایهتوسطشـرکتهایفناوری
بیمـه،بزرگتریـنمانـع،ایجـادراهـیبهسـویسـودآوریاسـت.بنابر
تجربـهشـرکتخدماتمشـاورهمکنـزی،شـرکتهایفنـاوریبیمه
درایـنمرحلـهاغلبدرتوسـعهاقتصـادیواحدهایاولیـهخوددچار
مشـکلمیشـوند.بااینحـال،بهمحـضاینکهشـرکتهایفناوری
بیمـه،فناوریهـاوفرآیندهـایمتمایـزیرادربازارهـایاصلـیخـود
ایجـادکننـد،بسـیاریازآنهـادرپـیرشـدسـودآوربـاموفقیـتاز
فرصتهـایدرآمدزایـیجدیـدیبهرهمنـدخواهندشـد.بـرایمثال،
یـکشـرکتفنـاوریبیمـهعمـر،بـاتجاریسـازیپلتفـرمفنـاوری
خـودازیـکنماینـدهبـهیـکارائهدهنـدهبرنامهفروشمسـتقیمیک
شـرکتبـهشـرکتدیگـر)B2B(258تبدیلمیشـود.اینشـرکتبا
یـکراهبـردقیمتگـذاری،باعثافزایش30درصدیحاشـیهسـود

Business To Business .258 تبادلمستقیمالکترونیکیمحصوالتوخدماتبین
شرکتهایتجاریبدوندخالتمستقیممشتریان

شـدهوبـهیـکبـازاربـاحقبیمـهسـاالنه1تـا2میلیـارددالریوارد
میشـود.ایـندقیقـازمانـیاسـتکهدرمقایسـهباچندسـالگذشـته
امـا دارنـد، خالـص259 رشـد بـرای کمتـری انتظـار سـرمایهگذاران
شـرکتهایفنـاوریبیمـهایکـهاقتصادیقـویومسـیریواقعبینانه

بـهسـویسـودآوریرانشـانمیدهنـد،متمایـزخواهنـدبود.

تقویت سرمایه گذاری
ازگذشـته،شـرکتهایفناوریبیمهبرایداشـتنعملکردیمطلوب
دربازارهـایعمومیتالشکردهاند.تقریباًقیمتسـهامشـرکتهای
فنـاوریبیمـهنسـبتبـهژانویـه2021بالـغبـر75درصدکاهـشیافته
اسـت.اغلـبسـرمایهگذارانمطمئننیسـتندکـهآیااینشـرکتهای
فنـاورینوظهـوررابهعنوانشـرکتهایبیمهیاشـرکتهایفناوری
ارزیابـیکننـد.همچنیـن،زمـانالزمبرایدسـتیابیبهسـودآورینیز
و سـهام قیمـت هنگامیکـه شـود. آنهـا نگرانـی موجـب میتوانـد
انتظـاراترشـداولیهنامطلوباسـت،نیازآشـکاریبهتجدیـدبرنامه
سـرمایهگذاروپشـتیبانیازیکبرنامهقابلاطمینانواسـتواربهوجود
میآیـد.بـرایشـرکتهایفنـاوریبیمـهمسـتقردراروپـا،جاییکه
259. Pure growth 

پس از جذب مشـتریان و افزایش سـرمایه توسط شـرکت های فناوری بیمه، بزرگترین 
مانع، ایجاد راهی به سـوی سـودآوری است
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فعالیتتبدیلشـرکتسـهامیخاصبهسـهامیعام)IPO(260کمتر
ازآمریـکایشـمالیاسـت،نیازبهیکبرنامهسـرمایهگذاریشـفاف
وقانعکننـدهاهمیـتبیشـتریپیـدامیکنـد.اینامرمشـتملبـرایجاد
یـکفرضیـهاولیـه،گردآوریشـواهدمبتنـیبـرداده261ازبخشهای
مالـیوعملیاتـی،آمادهسـازیومدیریـتبرایتبیینشـفافبرنامهبه
سـرمایهگذاراناسـت.هنگامـیکهایـنفرایندباموفقیتانجامشـود،
نـهتنهـامیتوانـداعتمـادسـرمایهگذارانوسـهامدارانراجلـبکند،
بلکـهبـهشـرکتفنـاوریبیمـهکمـکمیکنـدتامسـیرراهبـردیرا

روشـنترببینـدوهـمگامبـاآنبهسـویآیندهحرکـتنماید.

احیای راهبرد
پـسازدسـتیابیبـهتوسـعهمطلـوبدربازارهـایاصلـی،معمـوالً
و بخشهـا بـر را خـود چشـمانداز بیمـه فنـاوری شـرکتهای
مکانهـایجغرافیایـیجدیـدوجـذابکـهمیتواننـدفرصتهـای
رشـدرادرافـقبعـدیآنهابازکنـد،معطوفخواهندکـرد.اینزمان
بـرایاحیـایکامـلراهبردمناسـباسـتکـهنیـازبهقـدرتتحلیلی

260. An initial public offering
261. Data-driven evidence 

وچشـماندازخارجیاسـتواردارد.هدف،ترسـیمیکنقشـهراهبرای
رشـدبلندپروازانهاسـت.بهمنظوردسـتیابیبهاینهدف،مجموعهای
شـفافازتوانمندسـازها262وفرصتهـایراهبـردیادغـاموتملیـک
)M&A(263بایدشناسـاییشـود.براسـاستجربهوبررسـیشـرکت
بیمـه، فنـاوری موفقتریـنشـرکتهای خدمـاتمشـاورهمکنـزی،
آنهایـیهسـتندکـهبـهطـورشـفافزمینهرشـتهایکـهمیتواننـددر
آنموفـقشـوندراتعریـفکـردهوزیرشـاخههایمشـتریانخاصـی
)ماننـدنسـلهـزاره264یاکارگـزاران(کهمیتوانندتالشهـایخودرا
معطـوفآنهـاکننـد،تبییـننمودهاند.باتمرکـزرویراهبـردمذکور،
شـرکتهایفنـاوریبیمـهمیتواننـدالگویخـودرابـهموقعیتهای

جدیـدجغرافیایـیتعمیـمدادهودرمقیـاسجهانـیرشـدکنند.

بازیگران زیست بوم
بازیگـرانزیسـتبوم،ابزارهـایفـروشمسـتقیمشـرکتبـهشـرکت
)B2B(هسـتندکـهمحیـطبیمـهبهتـریراامکانپذیـرمیسـازند)بـه
عنـوانمثـال،بـابهبودپـردازشخسـارت(.بـهمنظورافزایشسـرعت
262. Enabler 
263. Mergers and Acquisitions
264. Millenniums

بازیگران زیست بوم، ابزارهای فروش مستقیم شرکت به شرکت )B2B( هستند که محیط 
بیمه بهتری را امکان پذیر می سازند 
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رشـد،آنهـابایـدرویکـردورودبهبـازار)GTM(265خـودرااصالح
کننـد،کارایـیخدمـاتمهندسـیوحرفـهایخـودراافزایـشداده
وفرصتهـارادربازارهـایمـوازیکشـفکننـد.ازآنجایـیکـه
گروههـایبـزرگبیمـه،آغازبـهایجادابزارهـایخـودکردهاندودر
بـازاریکـهتنهـایـکبرنـدهازمیـانتمامرقبـامیتوانـدکلبـازاررا

قبضـهکنـد،الـزامبـرایتوسـعهسـریع،ضـروریمینماید.

بهبود موتور رویکرد ورود به بازار
یـکراهبـردورودبـهبـازارمتفکرانـهمیتوانـدفرصتهـایمهمیرا
بـرایبازیگـرانیکزیسـتبوممهیـاکند،بهویـژهدربـازارمتراکمی
کـهدرآنشـرکتهایفنـاوریبیمـهبـرایجلـبتوجهمشـتریاندر
حـالرقابـتهسـتند.بهعنـوانمثـال،یکشـرکتفنـاوریدرحوزه
پرداخـتخسـارتبیمـهسـرمایهقابلتوجهـیراجـذبکـردوبرای
تسـریعدررشـد،تحـتفشـاربـود.پـسازتوسـعهوارائـهمـوارد

265. Go ToMarket

اسـتفادهجدیـدبرایمحصـولخـودوکّمیکـردنارزشدرخطر266،
اینشـرکت،راهبردقیمتگذاریوحسـابداریجدیـدیراطراحی،
اسـتراتژیقیمتگـذاریخـودرامجـدداًتنظیـمونقشـهراهمحصـول
خـودرااصـالحنمـود.نتیجهاینتـالش،یکرویکردجامـعورودبه
بـازاربـودکـهبـهایـنشـرکتفنـاوریبیمـهکمـکمیکردتاسـهم
بـازاروسـودآوریخـودراافزایـشدهـدونقشـهراهیبـرایتصرف
بـازار45میلیـارددالریبرایمحصولشـاخصخودبـهوجودآورد.

طراحی کارکردهای مهندسی و خدمات کارآمد
یـکعملکـردمهندسـیکارآمـدوخدمـاتحرفـهایبرایدسـتیابی
بـهتوسـعهوحفـظشـهرتمثبـتدرمیـانمشـتریانضـروریاسـت.
بسـیاری میکننـد، رشـد بیمـه زیسـتبوم بازیگـران کـه همانطـور
متوجـهمیشـوندکـهافزایـشتعـدادطرحهـایپژوهشـیمرتبـطبـا
مشـتریمیتوانـدبـهمنبعـیبـرایتأخیـروافزایـشهزینههـاتبدیـل
شـود.اینمسـئلهدرمحصوالتیکـهدارایخدماتعمدهایهسـتند،
266. Value at stake 

یـک راهبـرد ورود بـه بـازار متفکرانـه می تواند فرصت هـای مهمـی را بـرای بازیگران 
یـک زیسـت بوم مهیـا کند
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بیشـترقابـلمشـاهدهاسـت.اینشـرایطبراییـکبیمهگـرونرمافزار
سـرمایهگذاریجهانـیبـهوجـودآمـد.ایـنشـرکتفنـاوریبیمـهبا
محـکزدنانـدازهوهزینـهخدمـاتحرفـهایداخلـیسـازماندر
مقایسـهبـاهمتایـانخـود،فرصـت25درصـدیپساندازرابـرمبنای
هزینـهتحویـلشناسـاییکـردهویـکنقشـهراهاجراییبابیـشاز20
اهـرم267راترسـیمنمـودکـهمیتوانـدظـرفسـهسـالبـهتحققپس

انـدازشـرکتکمـککند.

گسترش به بازارهای موازی
بـاتوجـهبهاینکهبسـیاریازارائهدهنـدگانحاضردرزیسـتبومبیمه
بـراییافتـنجایگاهـیدرفضایفنـاوریبیمهبـهرقابـتمیپردازند،
بـراینقشآفرینـانبسـیارمهـماسـتکـهتمرکـزخـودراازفعالیـت
اصلـیبـهرشـدبازارهـایمـوازیمعطـوفسـازند)چـهبـهصـورت
ذاتـیویـاازطریـقفرصتهـایادغـاموتملیـکراهبـردی(.یـک
ازطریـق را بیمـهدرحـوزهخسـارت،کارخـود فنـاوری شـرکت
مصاحبـهبـامشـتریانبـرایدرکنقـاطضعـففعلـیوفرصتهایی

267. Lever 

بـرایبهبـودآغـازنمـود،سـپسیکبـازارمـوازیمشـخصتعریف
وجذابتریـنزیربخـشهـایمشـتریانرااولویتبنـدیکـرد.در
ایـنفراینـد،ایـنشـرکتنـهتنهایـکتهدیـدرقابتـیبالقـوهرابرای
موقعیـتاصلـیخـودکشـفکـرد،بلکـهدامنـهدسترسـیخـودرا
ازطریـقیـکتملیـکاضافـی268،گسـترشدادتـاامـکانرشـددر
آینـدهرافراهـمنمایـد.درمواجهـهبـاشـرایطنامطلـوبروبهرشـدو
محدودیتهـایسـرمایه،تجمیـعداراییهـایفنـاوریازطریـقادغام
وتملیـکوارتقـایرویکـردحرفـهایورودبـهبـازار،میتوانـدبـه
تـا کنـد بـهشـرکت،کمک مسـتقیمشـرکت فـروش شـرکتهای

مزیـتقابلتوجهـیکسـبکننـد.
طـیچنـدسـالآتـی،برنـدگانفنـاوریبیمـهمشـخصخواهندشـد،
چـهدرمیـانبیمهگـرانوتوزیعکننـدگاننوظهـوروچـهدرمیـان
ارائهدهنـدگاننسـلبعـدیزیسـتبومها.همـهاینهـادریـکفضـای
رقابتـیبـهشـدتقطبیشـدهتعییـنخواهـدشـد.شـرکتهاییکـه
دارایمسـیرمشـخصیبرایتوسـعههستند،بهپیشـروانصنعتتبدیل

خواهنـدشـدورشـدیسـودآورخواهنـدداشـت.

268. Add-on acquisition 

یک شرکت فناوری بیمه در حوزه خسارت، کار خود را از طریق مصاحبه با مشتریان برای 
درک نقاط ضعف فعلی و فرصت هایی برای بهبود آغاز نمود
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کـرده مقاومـت تغییـرات، برابـر در قرنهـا طـی بیمـه، 269صنعـت

اسـت،امـاایـنموضـوعنیـزدرحـالتغییـرمیباشـدوهماننـدسـایر
بخشهـا،صنعـتبیمـههـمدسـتخوشتحـولدیجیتالیشـدهاسـت.
اکثـرشـرکتهایبیمـه،نههمـهآنهـا،پیشـرفتقابلمالحظـهایدر
پیادهسـازیهـوشمصنوعـی270کردهاند.بااسـتفادهشـرکتهایبیمه
ازقابلیتهایهوشمصنوعیازجملهیادگیریماشـین271،مدلسازی
دادهوتحلیلهـایپیشبینیکننـدهدرسراسـرزنجیـرهارزشخـود،
درنهایـتهـوشمصنوعـیبـهیکـیازبزرگترینتحـوالتصنعت
بیمـهطـیدهـهآینـدهتبدیلخواهدشـد.دسـتاندرکارانزیـادیدر
صنعـتبیمـهازکاربردهـایمختلفهـوشمصنوعیبهعنـواننمونه
مدیریتریسـک،کشـفتقلبومحصوالتسفارشـی]محصوالت

269.منبع:اِدپتو،تاریخانتشار:15تیر1401؛وبسایت:
https//:addepto.com/blog/the-influence-of-ai-on-insurance-pricing

مترجم:شبنممحمدحسنی،کارشناسارشدمهندسینرمافزار،بیمهمرکزیج.ا.ایران
270. Artificial Intelligence
271. Machine Learning

پیشـنهادی[بهـرهمیبرنـد.دراینمقالهبـهتغییرچشـمگیردر]فرایند[
قیمتگـذاریوارائـهخدماتدرآیندهنزدیکپرداختهشـدهاسـت.
تحقیـقحاضـر،تاثیـرهـوشمصنوعـیبـررویقیمتگـذاریبیمهو
کلصنعـترابررسـیمیکنـدوعمیقـاًبهپیچیدگیهایپیادهسـازی
مدلهـایقیمتگـذاریمبتنـیبـرهـوشمصنوعـیوآینـدههـوش

مصنوعـیدرقیمتگـذاریبیمـهمیپـردازد.
هوشمصنوعیچیست؟

هـوشمصنوعـیبـهزبـانسـاده،بهایـنمعنیاسـتکـهرایانـهبتواند
هماننـدانسـانیـادبگیرد،فکرکنـدورفتارکنـد.ازنقطهنظـرتجاری
بـهایـنمعنـیاسـتکـهعملیاتهـاسـریعترودقیقتـرانجـامگردند.
هوشمصنوعی،بامکانیزهکردنفرایندهایپرمشغله272باعثکاهش
هزینههـایتولیـدوصرفهجویـیدرزمانمیگردد.شـرکتهایبیمه
بـابهکارگیـریهـوشمصنوعـیدرجهـتپیشبینـیرفتـارمشـتری،

272. Labor-intensive

4.3.   تأثیر هوش مصنوعی بر روی قیمت گذاری بیمه   

پیشـرفت سـریع فـن آوری، همـه صنایـع را تحـت 
تاثیـر قـرار داده اسـت. هـوش مصنوعـی و یادگیری 
ماشـین، آینده  ی کسـب و کارها را متحـول کرده اند. 
امـروزه ایـن تکنولوژی هـا در صنعـت بیمه هـم مورد 
اسـتفاده قـرار گرفته اند و شـرکت های بیمـه از هوش 
مصنوعـی و یادگیری ماشـین برای بهبـود فعالیت های 
خـود و مکانیزه کردن فرایندهایشـان بهـره می برند تا 
بتواننـد خدمات بهتـری را به مشـتریان ارائـه دهند. با 
گسـترش روز افزون ایـن فن آوری ها، انتظـار می رود 
صنعـت بیمه نیـز از آن ها در راسـتای ارائـه کارآمدتر، 
دقیق تـر، امن تـر و منعطف تـر محصـوالت و خدمـات 

نماید. اسـتفاده  بیمه ای 
هـوش مصنوعـی یکـی از مفاهیـم پرکاربـرد در عصر 

فـن آوری اطالعـات اسـت و امـروزه در بسـیاری از 
صنایـع از جمله بهداشـت و درمان، بانک هـا، خدمات 
مالـی و تجـاری و آمـوزش مورد کاربرد قـرار میگیرد. 
در سـال های اخیـر، صنعـت بیمـه نیـز به اهمیـت این 
فـن آوری پـی برده و شـروع بـه اسـتفاده از آن کرده 
اسـت. اگـر چـه در مقایسـه بـا برخـی از صنایـع کـه 
پیش تـر به آن ها اشـاره شـد، عملکرد کندتری داشـته 

است.
بـا توجه به اهمیت بـه کارگیری دانـش و فناوری های 
 روز در صنعـت بیمـه، در این مقاله به تاثیرات اسـتفاده 
از هـوش مصنوعـی بـر روی قیمت گـذاری حق بیمه 
پرداخته شـده و آینده هـوش مصنوعی در این صنعت 

مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

269

با اسـتفاده شـرکت های بیمه از قابلیت هـای هوش مصنوعی از جمله یادگیری ماشـین، 
مدلسـازی داده و تحلیلهای پیش بینی کننده در سراسـر زنجیـره ارزش خود، در نهایت 
هـوش مصنوعـی به یکـی از بزرگتریـن تحـوالت صنعت بیمه طـی دهه آینـده تبدیل 

خواهدشد
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بهینهسـازیقیمـت،ارائهمحصولوشـناختاولویتهـایخریداران،
درکبهتـریازمشـتریانپیـداخواهندکرد.

هوشمصنوعیشاملچندینفنآوریاستکهعبارتنداز:
الگوهـادر ماشـینشـاملشناسـایی یادگیـری ماشـین: یادگیـری -
مجموعـهدادههـا273وسـپسپیشبینـیخروجـیاسـت.شـرکتهای
توسـعه بـرای ماشـین یادگیـری قابلیتهـای از میتواننـد بیمـه

کننـد. اسـتفاده خـود کّمـی معامـالت راهبردهـای
-شـبکههایعصبـی274:شـبکههایعصبـیدارایالگوریتمهایـی275
هسـتند. دادههـا در الگوهـا تشـخیص و انسـان ذهـن تقلیـد بـرای
شـبکههایعصبـیمیتوانندالگوهـارادرمجموعـهدادههایپیچیده،

شناسـایی،دسـتهبندیوتحلیـلکننـد.
-یادگیـریعمیـق276:یکبرنامهیادگیریماشـیناسـتکهبهوسـیله
آن،مدلهـامیتواننـددادههـاراتحلیـلونتایـجمعنـاداریراازآنهـا

Dataset.273)مجموعــهداده هــا(:بــهمجموعــهایازدادههــایآمــارییــارایانــهایمربــوط
ــاتآن ــاهــدفیکپارچهســازیدادههــا،محتوی ــگاهدادهاطــالقمیشــودکــهب ــهیــکپای ب
رادرقالــبیــکجــدولپایــگاهدادهیــایــکماتریــسدادهای،تنظیــمومرتــبمینماینــد.

274. Neural Networks
275.الگوریتــم:درریاضیــاتوعلــومکامپیوتــر،بــهمجموعــهایازمراحــلوفرایندهــای
ــه ــود.ب ــهمیش ــمگفت ــبات،الگوریت ــاممحاس ــاانج ــئلهوی ــکمس ــلی ــرایح ــیب متوال
ــب ــاترتی ــهب ــتندک ــتورالعملهاهس ــیازدس ــتدقیق ــافهرس ــر،الگوریتمه ــارتدیگ عب

ــد. ــهدســتمیآورن ــوردنظــرراب خاصــیاجــراشــدهوخروجــیم
276. Deep Learning

اسـتخراجکننـد.همچنیـنمیتواننـدمسـائلرابـدونآمـوزشویـا
ازپیشتعیینشـده، و واضـح یـادسـتورالعملهای بـدونچارچـوب
حـلکننـد.بـهعبـارتبهتـر،مدلهـاییادگیـریعمیـقازطریـق

خودشـانآمـوزشمیبیننـد.
کمـک رایانههـا بـه فنآوریهـا ایـن طبیعـی277: زبـان پـردازش -
میکننـدتـادرخواسـتهاودسـتورهارادرکوتفسـیرکننـدوبـه
آنهـابـهصـورتمتنـییـاکالمـیپاسـخدهنـد.شـرکتهایبیمهاز
بـرایسادهسـازی پـردازشزبـانطبیعـیدررباتهـایسـخنگو278

خدمـاتمشـتریاسـتفادهمیکننـد.

هوش مصنوعی در صنعت بیمه
اگرچـهایـنمفهـومبـهنظـرخیلـیآیندهنگرایانهمیآیـد،امااسـتفاده
ازهـوشمصنوعـیدرزندگـیروزمـرهمـاریشـهدوانـدهاسـت.بـه
عنـوانمثـال،وقتـیشـمامشـغولاسـتفادهازخدمـاتپخش]صـدایا
تصویـر[279مـوردعالقهخودتانهسـتید،پیشـنهاداتیبرمبنـایعالیق
خـوددریافـتمیکنیـدوایـنهمـانهـوشمصنوعـیاسـت.هـوش
مصنوعـیدرسـایرصنایـعنیـزکاربـردداردهمچـونخدمـاتمالـی،

277.  Natural language processing
278. Chatbot
279. Streaming Service 

شرکت های بیمه با به کار گیری هوش مصنوعی در جهت پیش بینی رفتار مشتری، بهینه سازی 
قیمت، ارائه محصول و شناخت اولویت های خریداران، درک بهتری از مشتریان پیدا خواهند 

کرد
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سـالمت،آمـوزشوغیره.
طـیچنـدسـالگذشـته،دسـتاندرکارانزیـادیدرصنعـتبیمـه،
بـر پیادهسـازیهـوشمصنوعـیوفنآوریهـایمبتنـی بـه شـروع
بیمـه امـا،شـرکتهای تجـاریخـودکردهانـد. فرایندهـای در آن
مصنوعـی هـوش قابلیتهـای پیادهسـازی بـه نسـبت حـدودی تـا
ُکنـدعمـلکردهانـد.درحقیقـت،بیشـترشـرکتهایبیمـه،پـساز
شـروعکویـد-19کـهباعـثافزایـشمیـزانتماسهـا،فوریتهـای
پزشـکی،تعامـالتتجـاریوخسـاراتمرگومیرشـدهبود،شـروع
بـهتوسـعهقابلیتهـایهـوشمصنوعـیکردنـد.ایناختالالتنشـان
دادکـههـوشمصنوعـیمیتوانددربهبودمشـارکتمشـتری،توزیع
حمایتـی280،پرداختسـریعترخسـارتهاوشناسـاییتقلبسـودمند

باشد.
درگـزارشاخیرشـرکتخدماتحرفـهایپرایـسواترهاسکوپرز
)PwC(281پیشبینـیشـدهاسـتکـهتاثیـراولیههـوشمصنوعیدر
صنعـتبیمـهبـامکانیزهکـردنفرایندهایصـدوروخسـارتوبهبود
280. Supporting Distribution
چنــد شــرکت :)PricewaterhouseCoopers( کوپــرز واترهــاس پرایــس .281
ملیتــیخدمــاتحرفــهایانگلیســیاســتکــهدرزمینــهارائــهخدمــاتمشــاورهمدیریــت،
مشــاورهمالــیوســرمایهگــذاری،مشــاورهحقوقــیومالیاتــی،بیمســنجی،خدمــات

حســابداریوحسابرســیفعایــتمیکنــد.

کارایـیعمومـیکسـبوکارمرتبـطخواهدبود.
بـهعنـوانیـکبخـشچندوجهـی،صنعـتبیمـهموظـفاسـت،در
طـولزمـانتاثیـراتگسـتردهتریراتجربـهکنـدبـهخصـوصدر
شناسـایی،ارزیابـیوصـدورریسـکهاینوظهـورومنابـعدرآمـدی

جدیـدکـهایـنامـرمنجـربـهارائـهمحصـوالتبیشـترمیگـردد.
قبـلازآنکـهبـهآیندههـوشمصنوعیبـررویقیمتگـذاریبیمهو
تاثیـرآنبـررویصنعـتبیمهپرداختهشـود،دراینجاابتدابهبررسـی

روشسـنتیقیمتگـذاریحقبیمهنگاهیشـدهاسـت.

روش های سنتی قیمت گذاری حق بیمه
مـدل اسـاس بـر بیمههـا حـق دور، چنـدان نـه گذشـتههای در
قیمتگـذاریبـههمـراههزینهگذاری282تعییـنمیشـدند.ایـنمـدل
یـکمـدلارزیابیاکچوئرالازحقبیمهریسـک283بـادرصداضافی
بـرایپوشـشهزینههـایمسـتقیموغیـرمسـتقیمازجملـهحاشـیه

سـود284اسـت.
مـدلقیمتگذاریبـههمراههزینهگـذاری،همچنانمدلمرسـومدر

Cost-Plus .282 :مدلبهایتمامشدهبعالوهدرصدیسود
283. Risk premium
284. Profit margin 

صنعـت بیمه موظـف اسـت، در طول زمـان تاثیـرات گسـتردهتری را تجربـه کند به 
خصـوص در شناسـایی، ارزیابـی و صدور ریسـک های نوظهـور و منابـع درآمدی جدید 

کـه ایـن امر منجـر بـه ارائه محصـوالت بیشـتر می گردد
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بیمـهاموالوخسـاراتاسـت،بهویـژهدربخشهایبیمـهیخودروو
خانـه.بـههرحـال،شـرکتهایبیمهبزرگبـهدلیلمعایـباینمدل
بخصـوصدرمـواردیماننـدآمادگـیبـرایآینده،هزینـهورضایت

مشـتری،بااینمـدلبیگانهشـدهاند.
بعضـیازچالشهـایمرسـومدرخصوصمدلقیمتگذاریسـنتی

حقبیمـهعبارتنداز:
-تقاضای مصرف کننده برای خدمات  سفارشـی66:285درصد
مشـتریاندرایـاالتمتحـدهمیگوینـدکهمواجهشـدنبـامحتواییکه
سفارشـینشـدهاسـت،احتماالًمانعخریدآنهامیشـود.ایناحسـاس
درمـوردحـقبیمههـانیـزصـدقمیکنـد،جایـیکـهمشـتریانعمومـاً
نسـبتبهمحصوالتسفارشـیرغبتبیشـترینشـانمیدهند.یکیاز
مهمتریـنچالشهـایارائـهشـدهتوسـطمدلهایقیمتگذاریسـنتی
بیمهایناسـتکهبرایگروههاسـاختهشـدهاند،نهافراد.تغییروضعیت
وگـذاربـهخدماتهـایسفارشـینـهتنهابـهتغییـردرفرآینـد،بلکهبه
تجزیهسـیلوهایداده286وپیادهسـازیفنآوریهایپیشرفتهمانندهوش

مصنوعیویادگیریماشـیننیـازدارد.

285. Personalized service
Data Silo .286:بهمعنیمجموعهایازدادههایذخیرهشدهاستکهدراختیاریک
واحدویاگروهمیباشدوبهراحتیدردسترسکلسازمانویاسایرگروههادرسازمان

قرارنمیگیرد.

وب سـایت های مقایسـه قیمت و ویژگی ها:یکیازبزرگترین
تهدیدهـابـرایمدلهـایقیمتگـذاریسـنتیبیمـه،وبسـایتهایی
هسـتندکـهبـهمشـتریاندرمقایسـهقیمـتبیمهنامههـا،ارزشومزایـا
کمـکمیکننـد.بـاداشـتنتمـامایـناطالعـات،بدیهـیاسـتکـه
مشـتریان،کمتریـنپیشـنهادرابـاباالترینمزایـاانتخابکننـد.اینبدان
معناسـتکـههرشـرکتبیمـهایکههنـوزبـهمدلهـایقیمتگذاری
سـنتیمتکـیباشـد،ممکـناسـتتجـارتبزرگـیراازدسـتبدهد.

نـوع هیـچ بیمـه جدیـد اسـتارتآپهای بیمـه: تـازه واردان  -
مشـکلسـنتیبـرایمقابلـهبـاآنندارنـد.آنهـامحصوالتـیراارائـه
میدهنـدکـهبـافنآوریهـایپیشـرفتهپشـتیبانیمیشـوندوآنهارا
قـادرمیسـازندتـاقیمتگذاریپویـاوخدماتسفارشـیارائهدهند.
ایـنشـرکتهایدارایقـدرتدیجیتـالپیشتـرتوجـهنسـلزد287و
بسـیاریازنسـلهـزاره288رابـهخـودجلـبکردهانـدوازآنجاییکه
نسـلزدبهزودیبیشـتریندرصدمشـتریانبیمهرابهخوداختصاص

ــن ــهبی ــودک ــهمیش ــرادیگفت ــهاف ــتب ــانســلن Z Generation .287:نســلزدوی
ســالهای1995تــا2010متولــدشــدهاند.ایــننســلازابتــدایکودکــیتوانســتند
پیشــرفتاینترنــتوســایرابزارهــایهوشــمندراببیننــدوبــههمیــندلیــلبــهآنهــانســل

نت)اینترنــت(ویــابومیهــایدیجیتــالگفتــهمیشــود.
288.نسـلهـزاره)نسـلY یـانسـلایگـرگ(:بـهنسـلیگفتـهمیشـودکـهپـسازنسـل
ایکـسوپیـشازنسـلزدزادهشـدهاند.برخـیصاحـبنظرانبرایـنباورندکـهتولداین
نسـلدراواخـردهـه1970یـااوایـلدهـه1980آغازشـدهودراوایـلدهه2000بـهپایان

رسـیدهاسـتکـهدرایـرانبرابـرباشـروعدههشـصتتـاآغازدهههشـتاداسـت.

66 درصد مشتریان در ایاالت متحده می گویند که مواجه شدن با محتوایی که سفارشی 
نشده است، احتماالً مانع خرید آن ها می شود
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خواهـدداد،هرگـززمـانبهتـریبـرایجلـبتوجـهآنهـاوجـود
است. نداشـته

قیمتگـذاریپویـایبیمهکهتوسـطهـوشمصنوعیارائهمیشـود،
بیمهنامههـایارزانتـریرابـرایمشـتریانکمریسـکایجـادمیکند
وبیمهگـذارانپرریسـککـهمدلهـایحـقبیمـهمتفاوتـیدارنـد،
نیـزوضعیـتبهتـریخواهنـدداشـت،زیـراحـقبیمـهآنهـاهـمبـر
اسـاسعوامـلمختلـفورفتارهایکاربرمحاسـبهمیشـود.بهعنوان
مثـالرانندگانـیکـهبـهمیـزانکمتـریرانندگـیمیکنند،حـقبیمه
اتومبیلشـاننسـبتبـهرانندگانـیکـهبـهمیـزانبیشـتریرانندگـی
میکننـد،کمتـرخواهـدبـود.عـالوهبرایـن،حقبیمـهخـودروبرای
رانندگانـیکـهمکرراًرانندگیمیکنندبراسـاسعواملـیمانندرفتار
رانندگـیورعایـتمحدودیتهـایسـرعتمتفـاوتخواهـدبود.

آیندههوشمصنوعیدرصنعتبیمه
مجمـعجهانـیاقتصـاد)WEF(289پیشبینـیمیکنـدکـهبیـشاز
42میلیـارددسـتگاهمتصلبـهاینترنتاشـیا)IoT(290ماننـدتلفنهای
و هوشـمند سـاعتهای خانگـی، دسـتیاران ماشـینها، هوشـمند،
289.  World Economic Forum 
290. Internet of Things

مـورد تـاسـال2025درسـطحجهانـی انـدام تناسـب ردیابهـای
اسـتفادهقـرارخواهنـدگرفت.حجـمفزاینـدهیدادههایمشـتریاناز
دسـتگاههایمتصـلبـهاینترنـتاشـیامیتوانـدبـههـوشمصنوعـی
آزمایشـگاهی، آزمونهـای و دادههـا ترکیـب بـا تـا کنـد کمـک
دادههـایخسـارت،آزمونهـایبیومتریـک291ودادههـایسـالمت،
پروفایـلریسـکمشـتریانراارزیابـیکند.مدلهـاییادگیریعمیق
میتواننـدبـهشـرکتهایبیمـهکمـککننـدتـاپروفایـلریسـک
مشـتریانخـودراارزیابـیکـردهوخدماتسفارشـیرابـاقیمتهای
هزینـه بایـد پرریسـکتر مشـتریان نهایـت، در دهنـد. ارائـه بهینـه
بیشـتریبپردازنـدومشـتریانیکهریسـککمتریدارنـد،ازتخفیف
درقیمتدهـیبرخـوردارخواهنـدشـد.ایـنامـردرنهایـتمنجـربـه

سـودآوریباالتـروحتـیگسـترشبـازارخواهـدشـد.

هـوش مصنوعـی چگونـه می توانـد به بیمه گـران کمک 
کند تا سـودآوری خـود را افزایـش دهند؟

بـازارکنونـیبـاریسـکهایفـراوانونرخهـایبهـرهبسـیارپاییـن

291. Biometric Testing

قیمت گـذاری پویـای بیمه که توسـط هـوش مصنوعـی ارائـه می شـود، بیمه نامه های 
ارزانتـری را برای مشـتریان کمریسـک ایجـاد می کند 



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

83

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

مسـدودشـدهاسـتوایـنامـرباعـثمیشـودکـهشـرکتهایبیمه
بـرروینتایـجفنـیبـهمنظـوربهبـودسـودآوریتمرکزکننـد.بهاین
ترتیـب،نیازبیشـتریبـهارزیابیبهترریسـکوفرآینـدقیمتگذاری

وجـوددارد.
دادههـای از وسـیعی طریـقحجـم از میتواننـد بیمـه شـرکتهای
آنهاسـت، دسـترس در اکنـون کـه بدونسـاختار و سـاختاریافته
بـهایـناهـدافدسـتیابنـد.وقتـیایـندادههـابـهالگوریتمهـای
یادگیریماشـیندادهوازطریقمحاسـباتابری292قدرتمندپردازش
میشـوند،صـدوروقیمتگـذاریبـهسـطحجدیـدیازپیچیدگـی
خواهـدرسـیدودرنهایـتباعـثبهبـودسـودآوریدرعیـنکاهش

ریسـکمیگـردد.

عواملـی که هنـگام پیاده سـازی یک مـدل قیمت گذاری 
خـودکار بایـد در نظر گرفت

از بیمـه حـق تعییـن بـرای بیمهگـران از زیـادی تعـداد پیشتـر،
مدلهـایهـوشمصنوعـیاسـتفادهمیکردنـد.درخـطمقـدمایـن
رونـد،بیمهگـرانخـودروهسـتندکـهازفـنآوریاینترنتاشـیابرای
Cloud Computing .292:پــردازشیــامحاســباتابــریعبــارتاســتازنگهــداری

ودسترســیبــهدادههــاوبرنامــههــادرسراســراینترنــت

نـوآوریدرمحصـوالتوخدمـاتخـوداسـتفادهمیکننـد.بـاایـن
اوصـاف،چنـدمرحلـهحیاتـیوجـودداردکهبیمهگـرانبایـدهنگام
اجـراییـکمدلقیمتگـذاریخـودکار293،بایددرنظـربگیرندکه

عبارتنـداز:
-  سرمایه گذاری در زیرساخت داده چندمنظوره

اثربخشـیهـوشمصنوعـیکامـاًلبـهتوانایـیآندراسـتفادهازتمـام
دادههایمرتبطاسـت.بنابراین،شـرکتهایبیمهبایددرزیرسـاخت
دادهایسـرمایهگذاریکننـدکهبتواندمنابـعدادهداخلیوخارجیرا
یکپارچـهکننـد.منابعدادهمیتوانندبهشـکلسیسـتممدیریتارتباط
دادههـای خودکارسـازی295، پلتفرمهـای ،294)CRM( مشـتری بـا
مالـی،پلتفرمهـایمدیریـتمحتـواومـوارددیگـرباشـد.عـالوهبـر
جمـعآوریویکپارچهسـازیدادههـا،دادههابایدپاکسـازیشـوند،
تـابتـوانپیشبینیهـایدقیـقبـرمبنـایمجموعـهدادههـایبـزرگ،

داد. انجام

293. Automated Pricing Model
294. Customer Relationship Management 
ــامشــتریانفعلــیومشــتریان ــاطب ــرایمدیریــتارتب یــکسیســتمبرنامــهریــزیشــدهب
ــتماتیک ــردنرویکــردسیس ــیک ــزارCRMاجرای ــرماف ــیکســبوکارهاســتون آت

ــرعهــدهدارد ــامشــتریانراب ــاطب ــتارتب مدیری
295. Automation platform

اثربخشی هوش مصنوعی کاماًل به توانایی آن در استفاده از تمام داده های مرتبط است. 
بنابراین، شرکت های بیمه باید در زیرساخت داده ای سرمایهگذاری کنند که بتواند منابع 

داده داخلی و خارجی را یکپارچه کنند



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

84

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

-  سرمایه گذاری در الگوریتم های خودآموز296
هنگامـیکـهزیرسـاختدادهایجـادشـد،گامبعـدیسـرمایهگذاری
متأسـفانه،هیـچرویکـرد اسـت. الگوریتمهـایخودآمـوز بـرروی
یکسـانیبـراییافتـنمـدلقیمتگـذاریمناسـبمبتنـیبـرهـوش
مصنوعـیوجـودنـدارد.درعـوض،شـرکتهایبیمهبایـدمدلهای
قیمتگـذاریرابـراسـاساهـدافازپیشتعیینشـدهانتخابکنند.
ایـنمدلهـامیتواننـدازمدلهـایماتریسـیسـادهتامدلهـایمبتنی

بـرشبیهسـازیپیچیـدهومتغیرباشـند.

-  افزایش دقت مدل های خودآموز
هـرنقـلقـول،دادههـایمهمـیراایجـادمیکنـد،حتـیاگـرنتیجـه
خودآمـوز، مدلهـای دقـت بهبـود منظـور بـه باشـد. داشـته منفـی
بیمهگـرانبایـدزیرسـاختیایجـادکننـدکـهدادههـاراقادرمیسـازد

بـهمدلهـایخودآمـوزبازخـورد297ارائـهدهنـد.
سایرکاربردهایهوشمصنوعیدرصنعتبیمه

296. Self-learning Algorithms
297. Feedback

کشف تقلب298
ــارد ــاالنه40میلی ــی،س ــاتتقلب ــلمطالب ــهدلی ــهب ــرکتهایبیم ش
ــراف ــتریاناعت ــن،30درصــدازمش ــرای ــالوهب ــد.ع ضــررمیکنن
کردهانــدکــهحداقــلیــکبــاربــهبیمهگــرخــودرویخــوددروغ
گفتهانــدتــاتحــتپوشــشقــراربگیرنــد.تجزیــهوتحلیلمتــنمبتنی
ــده ــلپیشبینیکنن ــهوتحلی ــرهــوشمصنوعــیوابزارهــایتجزی ب
ممکــناســتبــراســاسدادههــایجمعآوریشــدهازداســتانفــرد
ــی ــارتهایجعل ــاری،خس ــنتج ــاقوانی ــقب ــدهومطاب مطالبهکنن
تجزیــه از میتواننــد بیمهگــران همچنیــن، کننــد. شناســایی را
ــه ــگامارائ ــتریهن ــامش ــهآی ــناینک ــرایتعیی ــیب ــلصوت وتحلی

ــد. ــرهببرن ــدبه ــارتدروغمیگوی خس

خدمات شخصی سازی شده
اکسـنچور80،299 اخیـرشـرکتخدمـاتحرفـهای تحقیقـات طبـق
درصـدازمشـتریانبیمهنیازبهشـرایطسفارشیسـازیبیشـتریدارند

298. Fraud Detection
299. Accenture

هنگامی که زیرسـاخت داده ایجاد شـد، گام بعدی سـرمایه گذاری بر روی الگوریتم های 
است خودآموز 
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وحتـیحاضرنـداطالعاتشـخصیخـودرابـرایدریافـتآنفاش
کننـد.هـوشمصنوعـیمیتوانـدشـرکتهایبیمـهراقـادرسـازدتـا
مشـتریانخـودرابهتـردرککننـدومحصوالتشخصیسازیشـده
وسفارشیسـازیشـدهایراارائـهدهنـد،تـابـهمشـتریانایـنامـکان
رادهنـدکـهفقـطبـرایپوشـشموردنیـازخـود،حقبیمـهپرداخت

. کنند

پردازش درخواست و صدور بیمه
پـردازشدرخواسـت]بیمـه[معمـوالًشـاملاسـتخراجاطالعـاتاز
انبوهـیازاسـناداسـت.ایـنفرآینـداغلـبخسـتهکننده،وقتگیـرو
درصـورتانجـامبهصـورتدسـتی،مسـتعدخطااسـت.باایـنحال،
بـافنآوریهـایضبـطاسـنادمبتنیبرهـوشمصنوعی،شـرکتهای
بیمـهمیتواننـدبهطـورخـودکاردادههایمربوطـهراازاسـنادمربوط
بـهدرخواسـت]بیمـه[اسـتخراجکـردهورونـددرخواسـتراتسـریع
]ارزیابـی بیمهگـری و درخواسـت فرآینـد کـه ایـن نتیجـه کننـد.
ریسـک[سـریعترخواهـدبـودوایـنامـردرنهایـتمنجـربـهبهبـود

رضایـتمشـتریمیگـردد.

رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر
تـاسـال2025،بیـشاز50درصـدازخسـارتهایبیمـه،عمدتـاًبـه
لطـففنآوریهـایهـوشمصنوعـیویادگیـریماشـین،خـودکار
خواهنـدشـد.پـسازپـردازش،برخـیازمطالبـاتممکناسـتنیاز
بـهدرخواسـتبـرایتجدیدنظـرداشـتهباشـندکـهمیتـوانازطریـق
فنآوریهـایهـوشمصنوعـیماننـدخودکارسـازیرباتیـکفرایند
)RPA(300وفنآورینویسـهخواننوری)OCR(301مکانیزهشـوند.

آینـده هـوش مصنوعـی در صنعـت بیمـه: قیمت گذاری 
بیمه

همانطـورکـهقبـاًلذکرشـد،هـوشمصنوعیایـنقابلیـتراداردکه
صنعـتبیمـهرامتحـولکنـد.برایشـروع،تجربـهمشـتریازماهیت
خسـتهکنندهوبوروکراتیـکبـهخدمـاتسـریعتر،مقرونبهصرفهتـر

وخدمـتمبتنـیبـرتقاضـا302تبدیلخواهدشـد.
ــا، ــنآوریرباته ــنف ــتفادهازای ــااس Robotic Process Automation.300  :ب
ــم ــاحج ــراریب ــفتک ــوانوظای ــکآنمیت ــهکم ــدوب ــتمیکنن ــارامدیری فراینده

زیــادامــاکــمارزشرابصــورتخــودکارانجــامداد.
Optical Character Reader .301 :ایــنفــنآوریامــکانتبدیــلخــودکارمتــون
ــا ــطرایانهه ــشتوس ــتجووویرای ــلجس ــایقاب ــهمتنه ــنادراب ــراس ــوددرتصاوی موج

ــد. ــممیکن فراه
302. On-demand Service

پردازش درخواست ]بیمه[ معموالً شامل استخراج اطالعات از انبوهی از اسناد است. این 
فرآیند اغلب خسته کننده، وقت گیر و در صورت انجام به صورت دستی، مستعد خطا است
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بیشـتریرا نهایـت،محصـوالتسفارشـیوارزانتـر،مشـتریان در
جـذبخواهنـدکـرد.بـاگذشـتزمـان،همانطـورکـهبیمهگـراناز
فـنآوریمبتنیبرهوشمصنوعیبـرایحجمعظیمیازدادههایدر
اختیـارخوداسـتفادهمیکنند،ماشـاهدخدماتبیمـهایمنعطفتری
خواهیـمبـود،ازجملـهحـقبیمههایـیکهبهطـورخودکاردرپاسـخ
بـهسـالمتمشـتریوحـوادثتنظیـممیشـوندوهمچنیـنپرداخت
هزینههـابـرمبنـایمیـزاناسـتفادهازخدمـاتومبتنیبـرتقاضا303.

بـهزودی،بـااسـتفادهبیمهگرانازفنآوریمبتنـیبرهوشمصنوعی،
صنعـتبیمـهسفارشیسـازیترخواهدشـد،زیـرابیمهگـراننیازهای
مشتریانشـانرابهتـردرکخواهنـدکرد.عالوهبراین،شـرکتهای
بیمـهبـهدلیـلجریانهـایکاریسـریعتروکاهشوابسـتگیبهمنابع
انسـانی،ازصرفهجویـیدرهزینههـابرخـوردارخواهندشـد.همچنین
آنهـا،جریانهـایدرآمـدیجدیـدیراتجربـهخواهنـدکـرد،زیـرا
تجزیـهوتحلیلهـایمبتنـیبـرداده،فرصتهـایتجـاریوفـروش

متقابـلجدیـدیرابـازمیکند.

303. On-demand pay-as-you-go

ضمنـاًراهکارهـایهـوشمصنوعـیتعامـلمشـتریانبـاشـرکتهای
بیمـهراآسـانترمیکننـد،کـهایـنامـرممکـناسـتاحتمـالخریـد

بیمـهتوسـطافـرادبیشـتریراافزایـشدهد.

نظـرات نهایـی در مورد آینده هـوش مصنوعی در صنعت 
بیمه

ازآنجایـیکـهجهـان،دادهمحورتـر304شـدهاسـت،همـهصنایـع،
اشـکالمختلفیازخودکارسـازیرادرراسـتایبهبودفرایندهایشـان،
سـودآوریوافزایـشرضایـتوحفـظمشـتری،اتخـاذکردهانـد.

جـایتعجـبنیسـتکـهصنعـتبیمـهبهعنـوانیکـیازقدیمیترین
صنایـعدرجهـان،بهویـژهدرزمینـهقیمتگـذاریوارائـهخدمـات
واردحـوزههـوشمصنوعـیشـدهاسـت.هرچـهشـرکتهایبیمـه
بیشـترپذیـرایخدمـاتخودکارباشـند،صنعـتبیمهشـاهدتغییرات
بهصرفهتـروسفارشیشـدهتر عمـدهایدرجهـتخدمـاتمقـرون

بود. خواهـد

304. Data-driven

از آنجایـی کـه جهـان، داده محورتـر  شـده اسـت، همـه صنایـع، اشـکال مختلفـی از 
خودکارسـازی را در راسـتای بهبود فرایندهایشان، سـودآوری و  افزایش رضایت و حفظ 

کرده اند. اتخـاذ  مشـتری، 
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306305بیـلمالـک307،معـاونرئیـسراهبردهایزیرسـاختیماکـروترند308،

پیشبینـیمیکنـدکـهاجـرایکامـلمتـاورس5تـا10سـالطـول
میکشـدتـابتوانـدبهواقعیـتبپیوندد.امـا،پیشتـرمتخصصینامنیت
سـایبری309برخـیتهدیدهـاراکـهازقبـلبایـدنسـبتبـهآنپرداخته

شـود،پیشبینـیکـردهبودند.
گـزارشاخیـرترنـدماکـرو310نسـبتبـهوجـوددارکِورس)جهـان
تیـره(311هشـدارمیدهـدکـهدرحقیقـت،اینترنـتتاریکیاسـتکه
بـهجهـانمتـاورسآوردهمیشـود.بـهدلیـلکمبـودنظـارتناظـران
ومجریـانقانـون،دارکِورس،فضایـیبـرایبازارهـایزیرزمینـی،

ارتباطـاتمجرمانـهوفعالیتهـایغیرقانونـیاسـت.
انـدانشـورنس312اظهـار بـاکورپـورتریسـک مالـکدرگفتگـو
داشـت:»متـاورسبـهافـرادورباتهـااجـازهمیدهـدتـااساسـاًبدون
ایـن میـان در کننـد. عمـل قانـون و مقـررات اسـتاندارد، نظـارت،
ریسـکهامیتـوانبـهسـرقتیـادسـتکاریدرامـوالمعنـوییـک
سـازمان،نقـضحریمشـخصیوتراکنشهایمجرمانهاشـارهنمود.«
امنـی محلهـای دارکِورس فضاهـای گـزارش، ایـن اسـاس بـر
هسـتندکـهتنهـابـرایدارنـدگانتوکنهـا313یـانمودافزارهـایتأیید
ــر2022(؛ ــر1401)6اکتب ــار:14مه ــخانتش ــس،تاری ــورنسبیزین ــهانش ــع:مجل 305.منب

وبســایت:
https//:www.insurancebusinessmag.com/us/risk-management/
cyber/the-dark-side-of-the-metaverse.423154-aspx
306. Metaverse 
307. Bill Malik
308. Micro Trend
309. Cybersecurity 
310. Trend Micro
311. Darkverse 
312. Corporate Risk and Insurance
313. Token 

هویـت،قابـلدسـترسهسـتند.ارتباطـات،محـدودبهارسـالپیـامدر
محدودههـایهمجـواربودهوایـنبازارهابهعنوانمحـلفعالیتهای
و مسـروقه دادههـای تجـارت بدافـزار314، فـروش ماننـد غیرقانونـی

طراحـیبـرایاعمـالمجرمانـهدرجهـانواقعـیعمـلمیکننـد.
مالـکتبییـنمیکنـد،سـازمانهایمشـروعکـهدرفضـایمتـاورس
مشـغولبـهتجارتهسـتندبایدحفاظتکافیبرایفنـاوریاطالعات

)IT(وفنـاوریعملیاتی)OT(داشـتهباشـند.
ویمیافزایـد:»یـکتراکنـشتجـاری،یـکفروشـندهراکـهدارای
محصـولیـاخدمـاتوامـوالمعنـویاسـت،بـهخریـداریکـهپول
میکنـد. دارد،وصـل ارتباطـی316 واسـط در تجـاری315 الزامـات و
درمتـاورس،زیرسـاختیکـهآنرابـهنظـرواقعـیجلـوهدهدشـامل
اشـکالمختلـففناوریازجملهفناوریاطالعـاتوفناوریعملیاتی
اسـتکـهتـالشدارنـدتـادرکعناصـر،ارتبـاطفیزیکیبیـنآنهاو
تعامـالتآنهـارامدیریـتنماینـد.درحالیکـهبسـیاریازپرتکلهـا
امنیـتاطالعـات فاقـد فنـاریعملیاتـی امـا باشـند، امـن میتواننـد
واصـولطراحـیحریـمخصوصـیاسـت.بنابرایـن،مجرمیـنقـادر
خواهنـدبـودتراکنشهـایتجـاریراازطـرقذیـلمختـلوازبیـن
ببرنـد:سـرقتیـادسـتکاریدرمحصـول،خدماتیـاامـوالمعنوی،
سـرقتیـابازارسـال317پـولخریدار،سرکشـیبـهالزاماتتجـاریو
یـادسـتکاریجریـانتراکنشهایـیکـهدرایـنمیـانرخمیدهـد.«
عاملدیگریکهپرداختنبهمتاورسرادچارمشکلمیکندآناست
314. Malware 
315. Business requirement 
316. Communications medium 
317. Redirect 

فضاهای دارک ِورس محل های امنی هستند که تنها برای دارندگان توکن ها  یا نمودافزارهای 
تأیید هویت، قابل دسترس هستند

5.3305.  نیمه تاریک متاورس   

ــورد بحــث  ــیار م ــات بس ــروزه، یکــی از موضوع ام
دربــاره فنــاوری، »متــاورس«  یــا همــان فراجهــان 
اســت کــه بــه صــورت ســطحی از آن بــه عنــوان 
ــاد  ــی ی ــازی و فیزیک ــان مج ــال جه ــل اتص مح

می کننــد. چــون ایــن مقولــه هنــوز در اوایــل راه 
ــه نشــده و  قــرار دارد و تعریــف جامعــی از آن ارائ
همچنــان تاحــدی در ســطح فرضیــه، باقــی مانــده 

ــت. اس
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کههیچکسماهیتآنراکاملدرکنمیکند.اینامرمیتواندمنجر
بهخطاوقصورازجانبمدیرانریسکسازمانهاشود.

مالـکاظهـارداشـت:»متـاورسنیـازبـهپهنایبانـد،قدرتپـردازش
وظرفیـتذخیرهبسـیاربیشـترازتجـارتالکترونیکیسـنتییاتحول
نیازهـای عـدمدرک اشـتباه، بزرگتریـن دارد. کنونـی دیجیتـال
زیرسـاختیمتـاورساسـت.دیگـراشـتباهبـزرگ،ناتوانـیدردرک
هـزاراننقطـهآسـیبپذیریاسـتکـهایـنفضـابـهسـطححملـهبـه

یـکسـازمانمیافزایـد.«
بـهدلیـلآنکهمتـاورس،محـلاتصالدنیـایمجازیوفیزیکیاسـت،
میتوانانتظارداشـتکهمسـائلدنیایواقعیمانندمهندسـیاجتماعی،
تبلیغـاتواخبـارکـذبواردفضایمتـاورسشـودوچگونگیناوبری

سـازمانهاوافـراددرایـنفضارادچارمشـکلنماید.
مالـکدرادامـهگفـت:»هماکنـونایـنریسـکها،مسـائلعمـدهای
هسـتندوتنهـاطـیزمـانافزایـشپیـدامیکننـد.کسـبوکارهـا،بـا
نقـضحریـمایمیل،حملـهفیشـینگنیـزهای)هدفمنـد(318وحمالت
باجافزارهـا319روبـروخواهنـدشـدکـههماکنـوناهـدافبزرگتـر
318. Spear phishing 
319. Ransomware

متـاورس گرانقیمـت زیرسـاخت همـان کـه دارنـد گرانتـری و
اسـت.افـراد]معمـوالً[ازلحـاظعاطفـیدرگیـرفضاهایـیمیشـوند
کـهحسـگرهایپیشـرفتهایجـادمیکننـدوایـنفضـا،راهرابـرای
تبلیغاتچیهـابـازمیکنـدتـانسـبتبـهدیدگاههـایحاضریـن)در
متـاورس(بینشـیپیـداکننـدوقـدرتاثرگـذاریواقنـاعبیشـتریرا

نمایند.« اعمـال
مالـکتشـریحمیکنـدکـهبـااسـتفادهازتـوانتعامـلوجمـعآوری
دادههـایپیشـرفته،مجرمینمیتوانندتمایالتروانشناسـانهانسـانیرا

بـرایپیشـبرداهدافخـوداسـتثمارکنند.
»مـاازروانشناسـیآموختهایـمکـهافـرادبـهتصاویـربصـریکـهتنها
ایـنواکنشهـا نشـانمیدهنـد. لحظـهایمیبیننـد،واکنـش بـرای
همـوارهبـاحالـتچهـرهسـریعهمراهاسـتماننـدیکلبخنـدکوتاه
یـااخـم.هنگامیکـهفـردحاضـرازیـکبرنامـهبصریلـذتمیبرد،
تبلیغاتچـییـکفریـمتکـیازیـکگوسـفندرانشـانمیدهـدکه
بیننـدهیـکلبخنـدکوتـاهبـهآنمیزنـد.بـهخاطـرداشـتهباشـیدکه
نـهتصویـرونـهلبخنـدبـهخودآگاهـیفـردنمیرسـد.پـسازچنـد
لحظـه،تبلیغاتچـیتصویـریازیـکگاونـررابرایلحظهاینشـان

متـاورس نیاز بـه پهنای باند، قدرت پردازش و ظرفیت ذخیره بسـیار بیشـتر از تجارت 
الکترونیکی سـنتی یا تحول دیجیتال کنونی دارد
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اکنـون، میکنـد. کوتـاه اخـم یـک بالفاصلـه بیننـده کـه میدهـد
تبلیغاتچـیمیدانـدکـهایـنبیننـدهواکنـشعاطفـیبهایـنتصاویر
داشـتهاسـت.مدتـیبعـد،بیننـدهممکـناسـتیـککلیپخبـریاز
دوکاندیـدارامشـاهدهکنـد.هنگامـیکـهکاندیـدایاولصحبـت
میکنـد،تبلیغاتچـیسـریعیـکتصویرگوسـفندرانشـانمیدهد.
بیننـدهتصویـررانمیبینـدامـابـاخـودمیگوید»ایـنکاندیـداجالب
اسـت«.هنگامیکـهدومیـنکاندیـدارویصحنـهاسـت،تبلیغاتچی
تصویـریازیـکگاونـررابـرایلحظـهایبسـیارکوتـاهبـهنمایـش
میگـذارد.ایـناحسـاسبهبینندهدسـتمیدهد»اومزخرفاسـت.«
تبلیغاتچـیبـاموفقیـتتوانسـتهبـربیننـدهایکـههرگـزازایـندو
تصویـرآگاهنبـوده،اثـربگـذارد.بدیـنترتیـب،متـاورسنیـزقـادر
اسـت،بینشهـایگسـتردهتروجزئیتـریدربـارههـرفـردحاضردر

ایـنفضـاارائـهنماید.«
مالـکتأکیـدمیکنـد،یکـیازراههایـیکـهمیتـوانازسـازمانها
وافـراددربرابـرریسـکهایمختلـفدرونمتـاورسحفاظـتنمود،
ارائـهآمـوزشکافـیبـهحاضریـندرمتـاورسبـرایپیشـگیریاز

افتـادندردامتبهـکاراناسـت.امـاایـننیـزکافـینیسـت.

تـا ارائـهکننـد بایـدفضاهـایآموزشـی »عرضهکننـدگانمتـاورس
حاضریـندرآنفضـابتواننـدتمرینقضـاوتصحیحداشـتهودرباره
امـا، بیاموزنـد. متقاعدکننـده روشهـای و شـایعات کـذب، اخبـار
شـرکتهاییکـهایـنفضاهاراتأمیـنمالیمیکنند،هیچنوعمشـوق
اقتصـادیبـرایهوشـیارکـردنکاربـرانخـودندارنـد.مشـتریانیکه
ماننـدتبلیغاتچیهـاواثرگـذاران320،هزینـهمیکننـدتـاازایـنراه،
درآمـدکسـبکننـد،ترجیحمیدهنـدتاافـراد،فاقداطالعـاتکافی

باقـیبماننـد.ایـنافـراد،اهـدافراحتیبرایشـانهسـتند.«
ویدرانتهـاافـزود:»درنهایـت،بـرایامـنکردنفضایمتـاورس،ما
بایـدبـهمقـرراتوتصویـبقانـونمتوسـلشـویمکـهزمـانخواهـد
بـرد.افشـاگریهایمسـتمردرخصـوصنقـضحریـمخصوصـیو
امـروزی، اجتماعـی رسـانههای غولهـای توسـط امنیتـی خطاهـای
حاکـیازآناسـتکـهخودتنظیمـی321جـوابنمیدهـد.]بنابراین[،
بـرجامعـهفنـاوریوامنیـتسـایبریاسـتکـهداخـلگـودشـوندو
طیسـالهایآتـی،دربارهچگونگیسوءاسـتفادهازمتاورستوسـط

عاملیـنتهدیدهـا،فکریبیندیشـند.«

320. Influencer 
321. Self-regulation 

یکی از راه هایی که می توان از سازمان ها و افراد دربرابر ریسک های مختلف درون متاورس 
حفاظت نمود، ارائه آموزش کافی به حاضرین در متاورس برای پیشگیری از افتادن در دام 

تبهکاران است
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1.4.  محصول ریسِک وان کوئیک  

یک معرفی تازه 
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322وان کوئیک323 چیست؟

پیشبینـیرخـدادبعـدیزلزلـهممکننیسـت.محصـوالتبیمهسـنتی
اغلبتنهاجبرانمالیراپسازیکفرایندطوالنیتسـویهخسـارتبه
انجاممیرسـانندکهمعموالًشـرکتهارابامشـکلجریاننقدیمواجه
میکننـد.عـالوهبـرایـن،معمـوالًکمبودعمـدهایدرپوشـشبـهویژه
بـرایهزینههـایمربـوطبهحوادثوجـوددارد.محصـولوانکوئیک
مونیـخری،ایـنکمبودهـاراباارائهیکمحصولسفارشـیباشـفافیت

باالوفرایندپرداختخسـارتبسـیارسـادهرفعنمودهاسـت.

وان کوئیک چه کار می تواند انجام دهد؟
ایـنپوشـشپارامتریـکجدیـدبـرایرخدادهـایمربـوطبـهزلزلـه
طراحـیشـدهاسـت.راهکارهـایسـنتیبیمـهاغلـبتنهـاوپـساز
یـکفراینـدطوالنـیتسـویهخسـارت،جبـرانمالـیارائـهمیکننـد

322.منبع:مونیخری،تاریخانتشار:11آبان1401)2نوامبر2022(؛وبسایت:
https//:www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/one-quake.html
323. One Quake

ودرنهایـتشـرکتهاوسـازمانهارابـامشـکالتجریـاننقـدی
وامیگذارنـد.عـالوهبـرایـن،معمـوالًکمبـودمعتنابهـیدرپوشـش،
بهویـژهبـرایهزینههـایمربوطبـهحادثـهوجـوددارد.وانکوئیک،
محصـولبیمـهزلزلـهمونیـخری،ایـنکمبـودراازطریـقارائـهیـک

راهـکارسفارشـیازبیـنبـردهاسـت.

وان کوئیـک چـه کار بـرای کسـب و کارهـای می تواند 
انجـام دهد

پوشـشپارامتریـکمبتنـیبـرعامـلفعالکننـده324بـهطـورخـاص
بسـیار و اسـت شـده طراحـی زلزلـه بـه مربـوط حـوادث بـرای
تـا میدهـد اجـازه متقاضـی فـرد بـه و بـوده قابلسفارشیسـازی
عوامـلفعالکننـدهومبلـغپرداخـتخسـارتراتـا5میلیـوندالر
)یـادرصـورتتقاضـا،حتـیبـامبالغبیشـتر(برایهـرمـکانومنطقه

مشـخص،ازپیـشتعییـنکنـد.
324. Trigger 

1.4322.  محصول ریسِک وان کوئیک  

پوشش پارامتریک مبتنی بر عامل فعال کننده  به طور خاص برای حوادث مربوط به زلزله 
طراحی شده است 



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

92

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

مزایای کلیدی وان  کوئیک
سـرعت:عوامـلفعالکننـدهپارامتریـک،بـهلطـففراینـدسـادهو
پرداخـتسـریعخسـارت،تأمیـنفـوریپوشـشرامحققمیسـازن.
ایـنروندسـببمیشـودتـافرددرزمـانموردنیـاز،نقدینگیداشـته

باشـد.هیـچنـوعآسـیبفیزیکیالـزامآورنیسـت.
کاهـشکمبـود:بـامحصـولوانکوئیـک،هزینههـایناشـیاززلزله
کـهپیشتـربیمهپذیـرنبودنـد،پوشـشدادهمیشـوندماننـدهزینـه
تخلیـه،هزینههـایکاهـشریسـکودیگـرهزینههایـیکـهبـهطـور
سـنتیبـهسـختیبیمـهمیشـدند.ایـنمحصـولمیتوانـدکمبودهای

بیمـهفـردمتقاضـیرابـاهزینـهایمقرونبهصرفـهپوشـشدهـد.
از و مسـتقل ثالـث اشـخاص بینظیـر: بسـیار شـفافیت سـطح
پیشموافقتشـده]ماننـدسـازمانهایرسـمیاعـالمزلزلـه،ارزیابـی
خسـارتزلزلـهوغیـره[،دادههـایموردنیازبرایفعالکردنپوشـش
راارائـهمیکننـد.ایـناطالعـاتفـوراًوپـسازحادثـهدردسـترس

خواهـدبـود.
بـدونکاسـتنی)فرانشـیر(:محصـوالتپارامتریـکمعمـوالًکاسـتنی

ندارنـد.بنابرایـن،هیـچنوعتعهـدمالـیازطرفمتقاضـیمحصولتا
زمانـیکـهعوامـلفعالکننـدهبـهکارنیفتادهانـد،وجـودنـدارد.

هزینههـایمرتبـطبـامطالبـهکمتـر:سـادگیفراینـدپرداخـتتـاحد
چشـمگیریهزینههـایاداریراکاهـشمیدهـد.

وان  کوئیک مونیخ ری چگونه کار می کند؟
بخـش در مونیـخری متخصیـص بـا نزدیـک همـکاری طریـق از
شـراکتبیمـهشـرکتی325،فـردمتقاضـیپوشـش،الگـویپرداخـت
خـودرابراسـاسسـلیقهخـودسفارشیسـازیمیکند؛بـهاینترتیب
کـهمکانهـایخـاصوعوامـلفعالکننـدهپارامتریکرامتناسـببا
اکسـپوژر326فـردی)میـزانقـرارگرفتـندرمعرضریسـک(انتخاب
مینمایـد.بـهمنظـورحصـولاطمینـانازنقدینگـیفـوریوکافـی
پـسازیـکحادثـه،پرداختخسـارتتنهـاوپسازتطبیـقباحجم

واقعـیخسـارت،تسـویهمیشـود.

325. Corporate Insurance Partner 
326. Exposure 

اشـخاص ثالـث مسـتقل و از پیش موافقت شـده ]ماننـد سـازمان های رسـمی اعـالم 
زلزلـه، ارزیابـی خسـارت زلزله و غیـره[، داده های موردنیـاز برای فعال کردن پوشـش 

می کنند ارائـه  را 



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

93

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

1.5.  ضمانت نامه  

یک مفهوم تازه 
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توافقنامـه یـک وارد طـرف دو آن در کـه بیمهنامـه328 327برخـالف

یـک ضمانتنامـه329 بیمهگـزار(، و )بیمهگـر میشـوند تجـاری
توافقنامـهتجـاریسـهطرفـهاسـتکـهشـاملمـواردذیلمیشـود:
مضمـونعنه330)طرفیکهتعهداتویتوسـطشـرکتصادرکننده
کـه )طرفـی لـه332 مضمـون میشـود(، تضمیـن ضمانتنامـه331،
ضمانتنامهرادرخواسـتکردهوذینفعآننیزهسـت(وشـرکت
صادرکننـدهضمانتنامـه]ضامـن[)معموالًواحدیدریکشـرکت
بیمـهاسـتامـاارائهکننـدهبیمـهتخصصیبـاتمرکزبـراوراققرضه
در تعهـدات بـه شـباهتهایی ضمانتنامـه، تعهـدات اسـت(. نیـز
اعطـایاعتبـار333توسـطبانـکبـهعنـوانوامدهنـده)یـامضمـون
تعهـداتتحـتوامتوسـطشـرکتصادرکننـده ایـن عنـه(دارد.

ضمانتنامـهبـهنفـعبانـک)مضمونـهلـه(تضمیـنمیشـود.
یـک دارد. وجـود بیمـه و ضمانتنامـه بیـن عمـدهای تفـاوت
ضمانتنامـه،تضمینـیاسـتکـهمضمـونعنـه]متقاضـیضمانـت[
بـهتعهداتـیکـهدرفـرمضمانتنامـهودیگراسـنادمرتبطبـاارجاع
آنهـاماننـداساسـنامهیـاقـراردادسـاختمانیکـهبـاجزئیـاتآمـده
اسـت،عمـلمیکنـد.عـدمعمـلبـهتمامـیتعهداتـیکـهتوسـط
اسـت، شـده تضمیـن آن( بـه مربـوط مسـتندات )یـا ضمانتنامـه
میتوانـدبـهمطالبـهازطـرفمضمـونله]ذینفـع[بهدلیـلنکول334
شـود.درصـورتتشـکیلپرونـدهخسـارت،شـرکتصادرکننـده
ضمانتنامـه]ضامـن[وظیفـهداردتعییـنکنـدکـهآیـامضمـونعنه
خاطـیاسـتومعمـوالًبـهتحقیـقوتفحـصگسـتردهمیپـردازد.
مضمـونعنـهوظیفـهداردتـاباایـنتحقیقوبررسـیهمـکاریکند
ــر ــان1401)1نوامب ــار:10آب ــخانتش ــتوپدیا،تاری ــارواردواینوس ــگاهه ــع:دانش 327.منب

2022(؛وبســایت:
https//:rmas.fad.harvard.edu/surety-bonds1
328. Policy 
329. Surety bond 
330. Principal 
331. Surety Company 
332. Obligee 
333. Extension of credit 
334. Default 

بـهشـرکتصادرکننـدهضمانتنامـه، باشـد اسـتالزم وممکـن
هزینههـایمربـوطبـهداوریرانیـزبپـردازد.

هـاروارد( دانشـگاه مثـال عنـوان )بـه عنـه مضمـون اینکـه درک
غرامـت( )پرداخـت بازپرداخـت335 مسـئول حقوقـی لحـاظ از
ضمانتنامـه شـرایط تحـت زیانهـا تمامـی بـرای ضمانتنامـه
اسـت،مهـماسـت.ایـنهزینههایخسـارتکهممکناسـتشـامل
هزینههـایوکیلنیزشـود،توسـطدرخواسـتکنندهضمانـت)مانند

میشـود. ارزیابـی دانشـکده( یـک
چندیـنضمانتنامـهمختلفوجـودداردکهمهمترینآنهـاعبارتند

از:
ضمانتنامهمجوزوپروانه336

ضمانتنامهحقعبور337
ضمانتنامهساختوساز/قرارداد338

ضمانتنامهتضمینامانت339
دیگـر یـا اوقـاتشـهرداری پروانـه:گاهـی و ضمانتنامـهمجـوز
ارگانهـایدولتـیازفـردمیخواهنـدکـهدرصورتانجـامفعالیتی
خـاص،ایـنضمانتنامـهراارائـهنماینـد.ایـنضمانتنامـهتضمیـن
میکنـدکـهفـردخواسـتارمجـوزیـاپروانـه،قوانیـنومقـرراترا
رعایـتنمایـد.سـاختارایـنضمانتنامههـابـهگونـهایاسـتکهبه
طرفهـایثالـثکـهمتحمـلآسـیبیازیـانشـدهاند،ایـنتضمین
رامیدهـدکـهغرامـتناشـیازفعالیتهـایفـرِددارنـدهمجـوزیـا
پروانـهرامیپـردازد.بـهعنـواننمونـهایننـوعضمانتنامه،آسـیب
بـهعابریـنپیـادهرورابـهدلیلکسـبوکاریکهفردبـراثرآویزان
کـردنپـالکارددرمعابـرعمومـیداشـتهاسـت،تضمیـنمینماید.
ضمانتنامـهحـقعبـور:ایـننـوعضمانتنامـهبـهمنظـورتضمیـن

335. Reimbursement 
336. License and Permit bond
337. Right-of-way bond
338. Construction / contract bond
339. Fidelity bond

1.5.  ضمانت نامه  
327

تفاوت عمده ای بین ضمانت نامه و بیمه وجود دارد. یک ضمانت نامه، تضمینی است که مضمون 
عنه ]متقاضی ضمانت[ به تعهداتی که در فرم ضمانت نامه و دیگر اسناد مرتبط با ارجاع آنها 

مانند اساسنامه یا قرارداد ساختمانی که با جزئیات آمده است، عمل می کند
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مجـوزکسـبوکاربـاحـقعبـوردرجادههـا،بزرگراههـاودیگـر
جادههـایعمومـیرامیدهـد.ایـنمجوزمعموالًتوسـطشـهرداری
صـاف گودبـرداری، طرحهـای بـرای محلـی نهادهـای دیگـر یـا
کـردنجـاده،پیـادهرو،ایجـاددسـتانداز،حفـظونگهـدارییـا
حـق ضمانتنامـه میشـود. صـادر جـادهای عملیاتهـای دیگـر
عبـورازتکمیـلطـرحبراسـاسقانـونومقرراتمحلیوبراسـاس
مشـخصاتشـغلیودیگـرشـرایطقـراردادکار،اطمینـانحاصـل

میکنـد.
بـرای ضمانتنامـه ایـن قـرارداد: / سـاز و سـاخت ضمانتنامـه
تضمیـناینکـهپیمانـکارازتمامـیشـرایطکاروقـراردادسـاخت
سـاز و سـاخت اسـت.ضمانتنامـه میکنـد،الزم پیـروی سـاز و
بـهمالـکطـرح340اطمینـانمیدهـدکـهپیمانـکارکارخـودرابـه
انجـامخواهـدرسـاندوحقالزحمـهپیمانـکارانجـزء،کارگـرانو
340. Project owner

تأمینکننـدگانمصالـحسـاختمانیراپرداخـتخواهدنمـود.برخی
اززیرمجموعههـایضمانتنامـهسـاختوسـازشـاملعملکـردو

نگهـداریمیشـود. و تأمیـن پرداخـت، پیششـرط، پرداخـت،
بیمـه نوعـی ضمانتنامـه نـوع ایـن امانـت: تضمیـن ضمانتنامـه
کسـبوکاراسـتکـهبـهکارفرماپوششـیدربرابرزیانهایناشـی
ازرفتارهـایمتقلبانـهونادرسـتکارمنـدارائـهمینمایـد.ایـننـوع
زیانهـاشـاملزیانهـایمالـیوفیزیکـیمیشـود.دراسـترالیا،بـه
ضمانتنامـهتضمیـنامانـتبیمـهتقلبکارمنـد341ودرانگلسـتاناز
آنبـهبیمـهتضمیـنامانـت342یـادمیشـود.ایـننـوعضمانتنامهها

بـرایمدیریـتریسـکبنـگاه343بسـیارحائـزاهمیتاسـت.

341. Employee dishonesty insurance
342. Fidelity guarantee insurance 
343. Enterprise risk management 

ضمانت نامه تضمین امانت: این نوع ضمانت نامه نوعی بیمه کسب و کار است که به کارفرما 
پوششی دربرابر زیان های ناشی از رفتارهای متقلبانه و نادرست کارمند ارائه می نماید
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6.1. پرفسور ُمهد معصوم باهلل

شخصیت برجسته علمی
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معرفی
مُهـدمعصـومباهلل،اسـتادتماممالیوبیمهدرمؤسسـهاقتصاداسـالمی
دانشـگاهشـاهعبدالعزیزعربسـتانصعودیواز10اندیشـمنداسـالمی
برتـرجهـاناسـالمدرحـوزهبانکـداریومالـیاسـالمیاسـت.وی
دکتـرایخـودرادرزمینـهبیمـهودکتـرایمدیریـتکسـبوکار
)DBA(344خـودرادرحـوزهتجـارتالکترونیـککسـبنمـود.
همچنیـن،ویعضـوکمیتـهحسابرسـیشـرکت345ACIG،عضـو
346)JIBF(پنـلمشـاورانبینالملـلمجلـهبانکداریومالـیاسـالمی
وانجمـنبانکهـایاسـالمیمیباشـد.درگذشـته،معـاونرئیـس
مؤسسـهعلوممدیریتآسـیا)AIMS(347،رئیسگروهشـرکتهای
جهانـی تجـارت و 348)MBW( خاورمیانـه جهانـی کار و کسـب

344. Doctorate of Business Administration
345. Allied Cooperative Insurance Group
346. Journal of Islamic Banking & Finance
347. Asian Institute of Management Science
348. Middle Eastern Business World

پتروشـیمی)نفـتوگاز(،سـرمایهگذاری،سـاختوسـازوتجـارت
350)ICCI(حـالل349،مدیـراجراییاتاقبازرگانیتجـارتوصنعت
درعربسـتانومسـئولهمـکارتجـاریوسـرمایهگذاریکشـورهای
در وی اسـت. بـوده 351)OIC( اسـالمی همـکاری سـازمان عضـو
دانشـگاهبینالمللیاسـالمیمالزی)IIUM(352چندینسـالتدریس
نمـود.تاکنون،پرفسـورمعصومبـاهللعضوچندینهیئـتوگروههای
مربـوطبـهشـریعتدرکشـورهایمختلـفازجملهمالزی،عربسـتان
وانگلسـتانبـودهاسـت.وییـکمجموعـه25جلـدیازکتابهای
معامـالت عملیاتـی، اسـالمی سـرمایهگذاری و مالـی بـه مربـوط
شـرکتی،تجـارتالکترونیـکوکسـبوکارحـاللبـاکاربردهـای
جهانـیتألیـفنمـودهاسـت.دکتـرمعصـومبـاهللتاکنـون150عنوان
مقالـهدرمجـالتمعتبـرعلمـیوبینالمللـیمنتشـرنمودهاسـت.وی
جوایـزیهمچونجایزهنشـراسـماعیلالفـاروق،کوالتـیدی،جایزه
لمیـاالفـاروقبـرایتعالـیعلمـی،وچندینجایـزهبرترازمؤسسـات
معتبـردریافـتنمودهاسـت.ویمؤسـسصندوقرفاهـیموالناباری
)MBWT(353،دانشـگاهاخترالنسـاءودانشـکدهفنـیدکتـرمعصول
بـاهللمیباشـد.عالقمندیهـایپژوهشـیپرفسـورمعصـومبـاهلل،مالـی
)بـر پتروشـیمی تجـارت بیمـه، اسـالمی، سـرمایهگذاری اسـالمی،
اسـاساسـتانداردشـریعت(،مالـیپتروشـیمی)بـراسـاساسـتاندارد
اسـاس )بـر بینالملـل تجـار سـرمایهوصکـوک، بـازار شـریعت(،
اسـتانداردشـریعت(،اسـتانداردحـاللدرکسـبوکار،بانکـداری
وخدمـاتمالـیاسـالمیاجرایـیدرسـطحبینالمللـی،منطقـهایو
محلـی،تکافـل،تکافلاتکائی،تطبیقشـریعتبامحصوالتسـرمایه
مـدرن،محصـوالتاوراقبهادارسـازی،محصـوالتمالـیحـاللو

موضوعـاتمشـابهمیباشـد.

349. Global Trade Petroleum (Oil & Gas), Investment, Construc-
tion & HALAL Business
350. Islamic Chamber of Commerce and Industry
351. Organization of Islamic Cooperation 
352. International Islamic University Malaysia
353. Mawlana Bari Multi-purposes Welfare Trust

1.6.  پرفسور ُمهد معصوم باهلل

پرفسور ُمهد معصوم باهلل
Prof.Dr.MohdMa’sumBillah
KingAbdulAzizUniversity
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برخی آثار علمی
1.  Teaching and Research Methods for Islamic Eco-
nomics and Finance (Routledge Studies in Economic 
Theory, Method and Philosophy) Mar 11, 2022
2. Benchmarking Islamic Finance: A Framework for 
Evaluating Financial Products and Services (Islamic 
Business and Finance Series) Jul 14, 2021
3.  Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for 
Socio-economic Impact Apr 21, 2021
4.  Islamic FinTech: Insights and Solutions Jan 27, 2021
5.  Accounting and Auditing Standards for Islamic 
Financial Institutions (Routledge Studies in Account-
ing) Nov 30, 2021
6.  Awqaf-led Islamic Social Finance: Innovative Solu-
tions to Modern Applications (Islamic Business and 
Finance Series) Sep 14, 2020
7.  Islamic Financial Products: Principles, Instruments 
and Structures Jun 28, 2019
8.  Modern Islamic Investment Management: Princi-
ples and Practices Jul 4, 2019
9.  Halal Cryptocurrency Management Jun 18, 2019
10.  Islamic Life Insurance, Sweet & Maxwell, 2013.
11.  Kontekstualisasi Takaful DalamAsuransi Mod-
ern,Sweet& Maxwell,  Asia. 2010
12.  Islamic E-Commerce Terapan,Sweet& Maxwell,  
Asia. 2010
13.  PenerapanHukumDagang Dan Keuangan Islam 
(Isu-IsuKontemporerTerpilih), Sweet& Maxwell,A-
sia. 2009
14.  Applied Islamic e-Commerce, Sweet & Maxwell 
–USA, 2008.
15.  Applied Takaful and Modern Insurance, Sweet & 
Maxwell –USA, 2007.
16.  Shariah Model of Quantum of Damages in Takaf-
ul & Re-Takaful Jan 1, 2001
17.  “Mu’amalat: The Corporate Engineering” in 
Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 31, Jan-
March, 2014, No. 1 at Pp. 64-75. 
18.  Re-takaful and its Corporate Governance”, in 
Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 30, Ju-
ly-Sept, 2013, No. 3 at Pp. 76-96. 
19.  “Cooperative Micro Bond”, in Journal of Islamic 

Banking and Finance, Vol. 29, Oct-Dec, 2012, No. 4 
at Pp. 16-19. 
20.  “Over View of Islamic Insurance”, in Islamic 
Finance, Global Law and Business, Globe Business 
Publishing Ltd. (London-UK) 2008 at Pp. 131-140.
21.  “Takaful versus Conventional Insurance”, in Is-
lamic Finance, Global Law and Business, Globe 
Business Publishing Ltd. (London-UK) 2008 at Pp. 
141-146.
22. “Shari’ah Standard Asset-Wealth management and 
Will writing (Wasiyah) Mechanisms”, in Euromoney-
Encyclopaedia of Islamic Finance, (ed)Khorshid, Aly, 
Published by Euromoney International InvestorPLC, 
London (2009) at Pp 38-48. 
23.  “Comparing Modern and Islamic Finance”, in 
Theory and Practices of Islamic Finance, SAW Centre 
for Financial Studies, National University of Singa-
pore, (2008) at Pp. 8-34.
24.  “Shari’ah Standard of Life Insurance (Family 
Takaful)”, in Proceeding of 14th Conference of In-
surance and Development, (Tehran-Iran), December 
2007 at Pp.1-34.
25.  “Islamic Banking and the Growth of Takaful”, in 
Handbook of Islamic Banking, Edward Elgar Publish-
ing Inc., USA, 2007 at Pp. 401-419.
26.  “ Takaful vs. Conventional Insurance”, in Islam-
ic Finance: A Practical Guide,  (ed) Ali, Rahail, Pub-
lished by Global Law and Business, London. (2009) 
at Pp 141-146.
27.  ” Islamic Wealth Management and the Wasiyah 
(Will) Formalities”, in Journal of Islamic Banking and 
Finance, (2009) at Pp 11-26.

اطالعات تماس
آدرس: 

King Abdul Aziz University, 
P.O.Box 80214, Jaddah 21589, 
Kingdom of Saudi Arabia.

تلفن:535794028-00966
ایمیل:

 mbmohamad@kau.edu.sa
وبسایت:

http://www.kau.edu.sa
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1.7. حیات فرهنگی ریسک و 

نوآوری: بازبینی بازارهای جدید 

از قرن 17 تاکنون

2.7. بیمه عمر ماندگار:  مدیریت 

اشتهای ریسک برای محصوالت 

پس انداز بیمه و بازنشستگی 

تازه های نشر



14
01

یز 
پای

م/ 
نج

ه پ
ـار

شم

100

نشریه علمی، تخصصی و اطالع رسانی- فصلنامه الکترونیکی تازه های بیمه ایران و جهان

1.7. حیات فرهنگی ریسک و نوآوری: بازبینی بازارهای جدید از قرن 17 تاکنون

نگارنــدگان:چیــایــنهســو354،تومــاسام.لوکــت355واریــکا
واوس356

انتشارات:راتلج)ویرایشاول،آگوست2022(

زباناثر:انگلیسی

تعدادصفحات:184صفحه

شابک:9780367361549

ــرای ــیب ــالشوهدف ــرایت ــیب ــوآوری«موضوع ــه»ن چگون

رســیدناســت؟وچگونــه»بــازار«بــهفضایــیبــراینــوآوری

تبدیــلشــدهاســت؟ایــنمجلــدویرایششــده،اولیــنبررســی

تاریخــیاســتکــهبــهبحــثدربــارهاینکــهچگونــهازمنظــر

ــا، ــون،نوآوریه ــایگوناگ ــرتجربهه ــدب ــاتأکی ــیب جهان

درکشــدهوبازاریابــیمیشــوند،ناوبــریشــدهومشــروعیت

ــوارد ــاملم ــاش ــنتجربهه ــردازد.ای ــوند،میپ ــیدهمیش بخش

جدیــد357، هلنــد اســتعمار در پیشبینــی میگــردد: ذیــل

ــکا، ــهآمری ــازاراوراققرضــهاولی شــبکههایتراســت358درب

ســرمایهگذارانزندرانقــالبمالــی359،بیمــهعمــردرفرانســه

قــرننوزدهــم،حبابهــاوتراســتهادرشــانگهایدهــه
354. Chia Yin Hsu
355. Thomas M. Luckett
356. Erika Vause
357. Dutch New Netherlands
358. Trust network
359. Financial Revolution

ــالبو ــشازانق ــهامپی ــازارس ــتدرب ــرراتدول 1920،مق

موفقیــتنســبیبیتکویــن360.کتــابحاضــر،بــابحــث

ــا ــریراهگش ــکبازنگ ــف،ی ــایمختل ــنمحیطه ــارهای درب

و راهکارهــا ســایه زیــر تجــاری فعالیتهــای و بــازار از

بردارهــایعاطفــیکــهآنهــارابــههــممتصــلمیکنــد،ارائــه

مینمایــد.ایــنکتــاببــهســهبخــشعمــدهتقســیممیشــود

ــا: ــریبازاره ــد؛ناوب ــایجدی ــربازاره ــداز:تصوی کــهعبارتن

ــی ــتونارضایت ــا:دول ــرلبازاره ــرات؛وکنت ــاواث راهبرده

آن. از
360. Bitcoin 
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2.7. بیمه عمر ماندگار:  مدیریت اشتهای ریسک برای محصوالت پس انداز بیمه و بازنشستگی 

تان لودویکگودنژ363،  ، ساد362 موتی کالیف361، آیمریک نگارندگان:
شیائولو364،منیربلمان365

انتشارات:چپمنوهال)ویرایشاول،آوریل2023(
زباناثر:انگلیسی

تعدادصفحات:392صفحه
شابک:978-1032081557

و پسانداز محصوالت با مرتبط وجوه کلیه بر مروری حاضر، کتاب
بازنشستگیسنتیوغیرسنتیازمنظراشتهایریسک366بیمهگرانوبیمهگزاران
دارد.نمونههایایننوعمحصوالتشاملحسابهایعمومی367،بیمهتمام
باشاخص369،ساختارسازیشده(، ثابت ثابتو )متغیر، عمر368،مستمریها
محصوالتمرتبطباشاخص370،محصوالتمبتنیبربیمهپرتفویبانسبت

ثابت)CPPI(371وغیرهمیشود.
درحوزه ویژه به عملی و نظری مباحث با مرتبط جزئیاتی شامل کتاب این
مدلسازی،طراحیمحصول،سرمایهگذاریها،چالشهاوراهکارهایمدیریت

ریسکمیشودکهبرایبیمهگرانوبیمهگزارانسفارشسازیشدهاند.
ویژگی ها کتاب:

ارائهپیشزمینهنظریوبرخیراهکارهاینوین،موفقوزودبازدهدرکلیه
محورهایراهبردیوعملیاتیکسبوکار.

یکداراییارزشمندبرایحرفهایهایصنعتبیمهومنبعآموزشیمهم
برایدورههایمرتبطبامدیریتریسک،مدلسازیبیمهوغیره.

برچالشهایعملیاتیدرمدلسازی،طراحیمحصولوپوشش تأکید 
ریسک372.

کتابحاضرتوسطنگارندگانیبهرشتهتحریردرآمدهکههمگیدارای
پیشینهایبسیارغنیدربازارجهانیبیمهودانشگاهومؤسساتتحقیقاتی
معتبروازکشورهایمختلفهستند.بهصورتخالصه،آیمریککالیف،
361. Ayermic Kalife
362. Mouti Saad
363. Ludovic Goudenege 
364. Tan Xiaolu
365. Mounir Bellmane 
366. Risk appetite 
367. General account 
368. Whole life 
369. Fixed indexed
370. Index linked product
371. Constant proportion portfolio insurance
372. Hedging 

مدیرعاملشرکتآیدیجیتالپارتنرز373واستادرشتهمالیدانشگاهدوفین
پیاسال374پاریساست.ویپیشترمدیرجهانیبخشپساندازومعاون
گروهاکچواریبیمهزندگیآکسا375بودهاست.لودویکگودنژ،ازسال
دانشگاه استاد و 376)CNRS( فرانسه پژوهش ملی 2010،محققمؤسسه
اکولسنترالسوپلک377ومشاوربیمهدرگروهمدیریتریسکآکسابوده
است.سادموتی،استادیاردپارتمانPSTATدانشگاهکالیفرنیا،سانتاباربارا
)UCSB(378بودهوپسادکتریخودرادرزمینهکنسرسیومتجزیهوتحلیل
دادهها379درریسکازدانشگاهکالیفرنیابرکلیدریافتنمودهاست.شیائولو
هیئت وعضو هنگکنگ380 چینی دانشگاه دانشیار سال2019، از تان،
تحریریهچندینمجلهمعتبرجهانیدرحوزهآماروریاضیاتبودهاست.منیر
بلمن،مدیرمشاوردرویلیستاورزواتسون381بودهودرحوزههایمدلسازی
داراییهاوبدهیها382،ادغاموتملیک،بهینهسازیمدلهایداراییوبدهی
وغیرهمشاورهمیدهد.ویپیشتردرشرکتآکسامتخصصبیمهعمرو

پساندازبودهاست.

373. iDigital Partners 
374. Dauphine-PSL University
375. AXA
376. Le Centre national de la recherche scientifique
377. Ecole CentraleSupélec
378. University of Santa Barbara 
379. Data Analytics 
380. Chinese University of Hong Kong
381. Willis Towers Watson 
382. Assets and Liabilities modelling


