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ل به رابطه راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با لیپوپروتئین کم چگا

 عروقی -عنوان عامل خطر بیماری قلبی
 

 2کریم عسگری مبارکه، 1سید حمید رضا موسوی
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 چکیده

افراد مبتال به این دسته از عروقی دارد. همچنین،  -قلبی  هایلیپوپروتئین کم چگالی ارتباط مستقیمی با بروز بیماری :مقدمه

با ؛ بنابریان، پژوهش حاضر دکننها بیشتر از افراد عادی از راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان استفاده میبیماری

به عنوان عامل خطر بیماری قلبی  یتعیین رابطه راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان با لیپوپروتئین کم چگالهدف 

 عروقی انجام شد. -

ده به کننکلیه مردان و زنان مراجعهشامل جامعه آماری این پژوهش  .همبستگی بود -پژوهش حاضر از نوع توصیفی : روش

گیری در  بود که با روش نمونه 1931در سال  LDLهای هت انجام تستجآزمایشگاه تشخیص طبی پویش فریدونشهر 

پرسشنامه و  LDLهای آزمایشگاهی مرتبط با داده به وسیلهنفر انتخاب شدند. اطالعات  51دسترس و فرمول کوکران تعداد 

ضریب همبستگی پیرسون و از آوری شد و با استفاده  ( جمع2111فسکی )راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان گارن

 وتحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه SPSS.19تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم افزار 

، =r 912/1راهبرد سرزنش دیگری )با بین لیپوپروتئین کم چگالی نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون  ها:یافته

110/1p=) داری وجود دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، راهبرد سرزنش دیگری ت و معنیهمبستگی مثب

(30/2- =β ،150/1 t= ،111/1=pلیپوپروتئین کم چگالی را پیش ) درصد واریانس مربوط به  7/3کند و حدود  بینی می

 شود. میلیپوپروتئین کم چگالی توسط راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان تبیین 

بینی است، لذا با توجه به اینکه لیپوپروتئین کم چگالی به واسطه راهبرد غیرانطباقی سرزنش دیگری، قابل پیش گیری:نتیجه

رسد نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در زمینه شناخت ارتباط لیپوپروتئین کم چگالی با راهبردهای ناسازگارانه به نظر می

 عروقی به همراه داشته باشد.  -افراد در معرض خطر بیماری قلبی  تنظیم شناختی هیجان برای

 عروقی -لیپوپروتئین کم چگالی، راهبردهای منفی، تنظیم هیجان، بیماری قلبی های کلیدی:  واژه
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