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ایر  مروارد کره    . دنر گذار مری سبک زندگی پرمشغله امروزی، آثار زیادی را به همراه دارد که بر ابعاد فیزیولوژیک سالمت افراد اثرر  

. مرواد مدردر هسرت د    مصرفشوند، شامل خواب، ورزش، سالمت روان، محیط زیست و  یا عوامل سبک زندگی نامیده می فاکتورها

 .گیرند البته بسیاری فاکتورهای دیگر هم وجود دارند که ای  شش مورد در ای  تحقیق مورد بررسی قرار می

نحوه اثرگذاری فاکتورهای سربک زنردگی برر     ده ده نشاند شواه. ای مطابقت دارند های بیمه یادشده، با ریسکفاکتورهای ریسک 

ایر  فاکتورهرا را انردازه     توان رد  که مری اند  های دیگری ساخته شده است و ابزارهای پوشیدنی و دستگاه افزایشسالمت افراد، رو به 

 .بگیرند و در تئوری، رفتار حاصله را بهبود ده د

. ها ارزیابی ک د ومیر و سالمت را با استفاده از م ابع جدیدتر داده که ریسک مرگ استبر ص عت بیمه وارد  نیز زمان، فشار زیادی هم

 . نامه است کمتر برای افراد پرریسک، بهبود تجربه مشتری و دسترسی بهتر به خرید بیمه های نامه هدف از ای  کار، صدور بیمه

برا  ، بلکره  ک  رده هسرت د   بی ری  ؛ زیرا نره ت هرا پریش   ندگری دار سبک زندگی ت اسب خوبی با نسل جدید بیمه مربوط به های داده

کره   هسرت د گرانی  به عالوه، بدشی حیاتی در طرح بسیاری از بیمه. باش د میپذیر هم دارای رابطه علت و معلولی  های بیمه ریسک

 وی، یرک راهبررد  ری در بهبرود سرالمت   ایده ایجاد وفاداری یا کمک به مشت. خواه د مشارکت بیشتری با مشتری داشته باش د می

 .آفری ان ص عت بیمه است کلیدی برای بسیاری از نقش

مدازن (. های ت درستی هست د اغلب ضمیمه برخی برنامه)شوند  های بالی ی ریسک نیز با اطالعات سبک زندگی اصالح می شاخص

، (یرا ناسرالم  )های سالم  زندگی  ، ممک  است  از نظر سبکباش درسد از لحاظ ریسک فاکتورها همگ   ریسک که م طقا به نظر می

 .های بیشتری تفکیک کرد توان ای  مدازن را به گروه با قراردادن اطالعات سبک زندگی، می. کامال ناهمگ  باش د

هم داشته باش د و بر اساس نحوه تغییر رفتار افراد، فرصتی را برای اصالح ارزیابی  تغییرتوان د  البته ای  فاکتورهای سبک زندگی می

هرای   یابرد و م رابع داده   نیز از ای  فاکتورها بهبود مری  گران بیمهبه عالوه، درک . فراهم ک  دگذاری در طول زمان  ک و قیمتریس

 . توان د جایگزی  کامل یا جزئی مدل صدور بالی ی فعلی باش د دیگری هم در دسترس قرار خواه د گرفت که می

مرواردی چرون    تروان بره   می آورد که از آن جمله را با خود به ارمغان میهای جدیدی  اما چالش ؛انگیز است شده، هیجان ایده مطرح

سازی دقیق نحوه اثرگذاری فاکتورهای سبک زنردگی   کمّی ،تر از همه ها، دشواری ظرفیت انسان برای تغییر پایدار و مهم اعتبار داده

 .اشاره کردی بر پیامدهای بل دمدت سالمتی، به ویژه در ترکیب با ریسک فاکتورهای س تی بالی 
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 شش ریسک فاکتور سبک زندگی

جدول زیر، . های سبک زندگی، گسترده است و ب ابرای  اولی  گام مهم ای  است که بدانیم بر کجا باید تمرکز شود انداز ریسک چشم

شماری وجرود   زیرا متغیرهای بی. البته ای  لیست کامل نیست. ها سازی آن اهمیت و نحوه کمّیها، علت  نگاهی دارد به ای  ریسک

های دیگری هم باش د که در آی ده مورد بررسی  ده د و ممک  است ریسک دارند که یک روز عادی زندگی شدصی ما را شکل می

 .یابد قرار گیرند تا دقت ارزیابی ریسک افزایش

ریسک فاکتورهای 

 ندگیسبک ز
 سازی پارامترهای بالقوه قابل کمّی اهمیت

 فعالیت فیزیکی

موثر برر حساسریت   . شاخص اساسی برای تعیی  متابولیسم پایه

قروای جسرمی و تحررک،     .بهبودده ده سالمت قلب. به انسولی 

 .سالمتی در دوران سالم دی کلید

 .ت اوب تمری ات ورزشی، طول و شدت فعالیت فیزیکی

 خواب

خرواب   .مسرتقیم بررای عملکررد شر اختی افرراد     اهمیت دارای 

مستقیما م جر به خسرتگی هه ری مرزم      ،کمتر از میزان بهی ه

، دیابرت و  سمپاتیک مربوط به فشار خون برا   اختالل عملکردو 

 .شود می های قلبی و عروقی بیماری

متوسط طول خواب، میزان و ت اوب انحراف از خواب باکیفیرت  

 .آل و ایده

 تغذیه

ارتباط شدید با بسیاری از مسیرهای زیسرتی مررتبط برا چراقی،     

 یدمیرررپیل سیررردهرررای ایم ررری،  هخیرررره چربررری، واکررر ش

 ،ی، چرراق ابررت ی، د ی، مقاومررت برره انسررول  (پریشرری  چربرری)

 .و سرطان یم یاخود های یماریب

نسبت و مقدار گرروه غرذایی اصرلی مصررفی، مصررف غرذاهای       

، هرا  اکسریدان  داری، آنتری  روزهشرده،   فرراوری  شده یا فوق فراوری

 .و مواد معدنی دریافتی ها ویتامی 

 سالمت روان

هرای   ارتباط نزدیک با سالمت جسمی، بهبرود بیمراری و عارضره   

عامررل اخررتالل اعصرراب  ،اسررترس مررزم . جرردی روانشرر اختی

 .سمپاتیک

استرس هه ی، اضطراب، غم و انردوه، سرازوکارهای مواجهره و    

 .هدفم دی

 مخدرمصرف مواد 

اهمیرت قابررل توجره در عملکرررد شر اختی، روان و بسرریاری از    

هرا   و سرایر انردام   ب، قلکبدهای مربوط به  هایی که سم متابولیت

 .ک  د را ایجاد می

ت اوب مصرف داروهای غیرمجاز، کافئی ، الکل، ت باکو و سرایر  

 .مددرها

 محیط زیست

 زا سررطان مرالال،  . شر اختی  ارتباط با طیف وسیعی از آثار آسیب

، (دنیکشر گاریس ایر هوا  یآلودگ) یت فس یماری، ب( اشعه) بودن

 (.گرفت  در معرض آفتابعدم قرار) D  یتامیکمبود و

هرای   ت اوب قرار گرفت  در معرض ع اصر مضرر، مان رد آ ی رده   

 .سموم دفع آفات و اشعههوا از جمله دود سیگار، 
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 های بعدی گام

مالال، میزان خواب فرد بر فعالیرت  . های مرتبط با سبک زندگی یک نفر، پیچیده و دارای ارتباط متقابل عمیقی است تحلیل ریسک

ها و نحوه امکان یا  درک آثار علّی ای  ریسک. نوبه خود بر تغذیه و انتداب غذای او موثر است بهکه ای  هم  دگذار فیزیکی او اثر می

 . گری، دشوار، اما  زم است ها در فرای د بیمه کارگیری آن عدم امکان به

هرای   قتی ریسکاما و. ومیر، تجربه خسارات و پرتفو است س تی بیمه، مبت ی بر مطالعات بل دمدت مرگ تاصطالح ریسک در ادبیا

گستره وسیعی از . تحو ت بسیار زیاد آن وجود دارد و شوند، تمرکز بسیار بیشتری بر ع اصر انسانی و تغییر سبک زندگی تحلیل می

با فاکتورهای بالی ی که  ها ای همه . گذارند عوامل مرتبط به هم وجود دارند که هر یک بر مجراهای متعدد زیستی و مولکولی اثر می

 . شوند، مان د شاخص توده بدنی و فشار خون، درهم ت یده و مرتبط هست د گری استفاده می س تی در بیمه طور به

برر مطالعرات    ،امروزه بیشرتر تحقیقرات  . نهفته استای  حوزه به تحقیقات  نسبت رویکردی نوآورانه اتداه ،در ای  راه کلید موفقیت

. نتایج مشکوک همرراه هسرت د   ،شده و اغلب مفروضات تعدیلها،  طولی درباره یک عامل م فرد تمرکز دارند که متاسفانه با مداخله

برا توجره بره    . دنشو ای انجام نمی بیمه های ریسکمربوط به  های پژوهشطور س تی در  به ،برداری مسیر بیومولکولی تحقیقات نقشه

باید ه گام ارزیابی ریسک یک ک  د،  می  ریزی ش اختی هست د که پیامدهای سالمتی را پی ها فرای دهای ب یادی  زیست که ای  ای 

 . فرد مورد توجه قرار گیرند

های مرتبط با فاکتورهای سبک زندگی فرد به دقت  ش اختی، نه ت ها ای  امید وجود دارد که ریسک های علّی زیست با ارزیابی مسیر

 .گردد بالی ی س تی ریسک هم ایجاد مید، بلکه بی ش بهتری درباره تعامل میان ای  فاکتورها با یکدیگر و با نشانگرهای نمشدص شو

 های پیش رو دنیایی از فرصت

های بیشتر  توان به گزی ه ک  د که از آن جمله می  های زیادی را برای ص عت بیمه فراهم می ریسک فاکتورهای سبک زندگی فرصت

ر بیمه به روشری کرامال جدیرد    ومکان صدها، تجربه و مشارکت بهتر مشتری، توانایی بهبود سالمت مشتری و ا برای استفاده از داده

هرای بیشرتر بره     داده. شرود  مری ری هم بیشت ه رویکرد آزمون و یادگیری، موجب بهبودهایبا پیشرفت در ای  فضا، اتدا. اشاره کرد

 های علمی و تحلیرل  گیری ترکیب قدرت سدت. مع ای تحلیل بیشتر و تحلیل بیشتر به مع ی افزایش دقت و اعتبار تحقیقات است

 .ول خواهد کردحها را مت گری ریسک ها، روش بیمه داده

 : منبع 

SwissRe: Life & Health Trend Spotlight:Lifestyle risk factors: A new frontier fo r risk assessment (2020).  
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