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ختر ان دآموزدانشارتباطي والدين با خودشيفتگي در  هايرابطه سبك

  دوم شهر بيرجند دورهمقطع متوسطه 

   2مژگان حسينيو 1حسين جناآبادي

  
  

  چكيده

ختر مقطع ان دآموزدانشي ارتباطي والدين با خودشيفتگي هاسبكهدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين 

ه جامعه آماري كليبود.  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي متوسطه دوره دوم شهرستان بيرجند بود.

كه مشغول به تحصيل  1398-1397ان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بيرجند در سال تحصيلي آموزدانش

اساس جدول مورگان) در اين پژوهش شركت و  نفر (بر 360ها دهد كه از ميان آنهستند را تشكيل مي

ردند. رنر و فيتزپاتريك و پرسشنامه خودشيفته راسكين و تري را تكميل كي ارتباطي كوئهاسبكپرسشنامه 

ك ارتباطي ها استفاده شد. نتايج نشان داد بين سبگام براي تحليل دادهبه از ضريب همبستگي و رگرسيون گام

قدرت كه طلبي و محق بودن رابطه معناداري وجود دارد، درحاليشنود بااحساس اقتدارطلبي، برتري و گفت

هاي با توان نتيجه گرفت، خانوادهبيني ارتباط خانوادگي از نوع همنوايي معنادار نبود؛ بنابراين ميپيش

ق بودن در طلبي و محهاي شخصيتي اقتدارطلبي، برتريوشنود، باعث افزايش ويژگيگيري گفتجهت
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  مقدمه

نون در هاي گذشته تاكعنوان يك سبك شخصيتي از سالهاي شخصيتي كه بهيكي از مشخصه

است. از بعد تاريخي  1ها موردتوجه قرارگرفته، شخصيت خودشيفتهپردازيها و نظريهپژوهش

ي مروزه در سطح بالينسي است كه اشناروانهاي قديمي در خودشيفتگي يكي از مفاهيم و سازه

عنوان يك صفت شخصيتي مطرح است (روزنتال، عنوان نوعي اختالل و در سطح غير باليني بهبه

هاي شخصيتي شامل احساس ). اين سازه گستره وسيعي از ويژگي2011، 2مونتويا، رادينگ و رايك

نداشتن حسين، محق پآميز خودستايي، تمايل به داشتن قدرت يا موفقيت نامحدود، نياز به تاغراق

). ازلحاظ نظري 2015، 3گيرد (بيانچكشي و استثمار ديگران را در برميخود، فقدان همدلي و بهره

از  نفسگيري ارزش خود و اعتمادبهها در مسير رشد و تكامل شخصيتي خود و شكلهمه انسان

دهند مي را نشان وبيش درجاتي از اين خصايصگردند و كمهاي خودشيفتگي برخوردار ميويژگي

هاي شخصيتي (نظير پنج عامل بزرگ شخصيت)، داراي كاركرد ها بسان ديگر ويژگيو اين ويژگي

نفوذ در تعامالت بين فردي هستند و نظام تمركز، توجه و تفسير شناختي معيني را بر افراد تحميل و 

هاي سوءاستفاده گران رشآميز درباره خود و در مقابل نگهاي مثبت اغراقسوي نگرشها را بهآن

شخصيت الگوي نسبتاً پايدار صفات،  .)2013، 4كارازيز و اتاك( دهدها سوق مياز ديگر انسان

ردي در هاي فبخشد و تفاوتاي به رفتار افراد دوام ميهايي است كه تااندازهها، يا ويژگيگرايش

  انجامد.گوناگون مي هايرفتار، ثبات رفتار در طول زمان و تداوم رفتار در موقعيت

خانواده يكي از مؤثرترين عامل محيطي در رشد و تحول شناختي كودك است و بسياري از 

اي كه خانواده، يكي گونه) به2018، 5شود (اورثها ناشي ميهاي آنمشكالت كودكان از خانواده

 راكي مبني بروجود اد شود.هاي مؤثر در سالمت جسمي و رواني فرد در نظر گرفته مياز محيط

                                                                                                                                                    

1 . narcissistic personality 
2. Rosenthal, Montoya, Ridings, & Rieck 
3. Bianchi 
4. Karaaziz & Atak 
5. Orth 
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)؛ 2014، 1ها(گذارد و خصومت، نقش بسيار مهمي بر سالمت روان آنان مي فقدان محبت، تعارض

ده آموزان، تعامالت درون خانوابنابراين، يكي از عوامل بسيار مهم و تأثيرگذار بر سازگاري دانش

به درگيري در آنان هست. تعامل در زندگي ما مهم بوده؛ چراكه همه از تعامل و عمق بخشيدن 

بريم.  اگر قادر به تعامل با ديگران نباشيم،  نتيجه آن تنهايي،  افسردگي خواهد بود. ارتباط لذت مي

تواند موجب تنش در خانواده شده ارتباط در خانواده، امر مهمي است؛ چراكه شيوه ناصحيح آن مي

هايي خانواده يعني كانال و كودكان را تحت تأثير قرار دهد. شناخت و توصيف الگوهاي ارتباطي

پردازند، اهميت زيادي دارد. پژوهشگران كه اعضاي خانواده از طريق آن با يكديگر به تعامل مي

بندي ها و الگوهايي طبقهاند كه ارتباطات خانوادگي را تعريف كرده و آن را به سبكسعي كرده

 خانواده ارتباطي الگوهاي اولية لمد ). در1393؛ نريماني، يوسفي و كاظمي، 2009، 2نمايند (لويس

 نقل به ؛1972چافي، و لئود مك( شده معرفي مفهومي گيريجهت و اجتماعي گيريجهت بعد دو

 و كوئرنر ؛1990فيتزپاتريك، و ريچي( شده نظر تجديد فرم در كه) 1394همكاران، و عسكري از

 و شنود و گفت گيريجهت بعد دو به) 1394همكاران، و عسكري از نقل به ؛2002 فيتزپاتريك،

د، شوگيري اجتماعي بر قدرت والدين تأكيد ميدر جهت .داد نام تغيير همنوايي گيريجهت

شوند كه عقايدشان را مطرح كرده و با گيري مفهومي، اعضاء، تشويق ميكه در جهتدرحالي

يتزپاتريك و ريچي ). اين مدل ارتباطي توسط ف2005، 3نظر بپردازند (دانگهمديگر به بحث و تبادل

يوستار توان بر روي يك پيافته و اظهار داشتند كه ارتباطات خانوادگي را ميگسترش 1995در سال 

ها و وشنود تقسيم كرد. در بعد همنوايي، تأكيد زيادي بر همساني نگرشبه دو بعد همنوايي و گفت

در  شود. برعكسادر تأكيد ميترها و پدر و مشنوي از بزرگشود و بر حرفباورها در تعامالت مي

ف تشويق هاي مختلوشنود، تمامي اعضاي خانواده به شركت در تعامل و گفتگو در زمينهبعد گفت

يري، گشوند. اعضاي خانواده، آزادانه و مداوم با يكديگر تعامل دارند. با تركيب اين دو جهتمي

                                                                                                                                                    

1. Ha 
2. Lewis 
3 .Dong 
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: اين نوع خانواده، تأكيد زيادي 1كنندهخانواده توافق  آيد:چهار سبك ارتباطي خانواده به وجود مي

وشنود و همنوايي، نمره زيادي دارند؛ گيري گفتبر توافق و همنوايي دارند و در هر دو بعد جهت

كننده گرا: اين نوع خانواده، ارتباطات باز، آزاد و راحت دارند و ازنظر عاطفي حمايتخانواده كثرت

گيري هاوايي، نمره كم دارند؛ خانواده اد و در جهتوشنود نمره زيگيري گفتهستند كه در جهت

شود كه در : در اين نوع خانواده، تأكيد زياد بر همنوايي و اطاعت از ديگران مي2كنندهمحافظت

: 3قيدگيرند؛ خانواده بيگيري همنوايي، نمره زياد ميوشنود نمره كم و در جهتگيري گفتجهت

گيري همنوايي، جهت وشنود وگيري گفتارد و در هر دو جهتها وجود دحداقل تعامل بين خانواده

 ).1997، 4 گيرند (فيتزپاتريك وكوئرنرنمره كمي را مي

شناختي خاصي را به دنبال دارند. هانگ در هاي ارتباطي پيامدهاي روانگيريهركدام از جهت

د پيامدهاي در بيشتر مواروشنود داراي پيامدهاي مثبت و بعد همنوايي پژوهشي نشان داد كه بعد گفت

كه  اندشده است نشان دادههاي ديگري كه در اين حوزه انجاممنفي به دنبال داشته است. پژوهش

وشنود باعزت نفس و حمايت اجتماعي رابطه مثبت و با افسردگي و اضطراب رابطه منفي بعد گفت

وشنود لگوي ارتباطي گفتها نشان دادند كه ا). پژوهش1391دارد (دهقاني زاده و حسين چاري،

باعزت نفس و حمايت اجتماعي رابطه مثبت و با اضطراب و افسردگي رابطه منفي دارد و از سوي 

گيري همنوايي با اضطراب، رابطه مثبت و باعزت نفس و حمايت اجتماعي رابطه منفي ديگر جهت

 7كاستاو و دبورا و) 0820( 6اندرسون و كوستن هايپژوهش ). نتايج2004، 5دارد (راتر و كروئرنر

 هايمهارت با فرزنداني كه دارند تمايل باال وشنود باگفت هاييخانواده كه دهدمي نشان) 2008(

 خود حساسا و رفتار در قاطعيت افزايش فردي، ميان هايوتوانمندي هاشايستگي رشد باال، اجتماعي

                                                                                                                                                    

1. family agreement 
2. protecting 
3. unconditional 
4. Fitzpatrick & Korner 
5. Rueter & Koerner 
6. Koesten & Anderson 
7. Deborah & Gustavo 
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 رزندانيف باال، همنوايي گيريجهتبا هاييدرخانواده كه است درحالي اين. كنند تربيت ارزشمندي

. شوندمي تربيت فردي بين مهارتهاي و اجتماعي درتعامالت مهارت كم و پايين نفس باحرمت كمرو،

 .تنوجوانان اس رواني سالمت و عملكرد بر تأثيرگذار عوامل از آن اعضاي ميان و ارتباطات خانواده

 مثبت ) حاكي از اين است كه باورهاي1392( همچنين مطالعات حجازي، صادقي و شيرزادي فرد

اي آموزان همسسويي قابل مالحظهدانش ذهني بهزيستي سطح ارتقاء با والديني روابط سازي بهينه و

 است قادر خانواده، ) نشان دادند فرآيندهاي1391( دارد. زرگر، محمدي بهرام آبادي و بساك نژاد

 مهمي نقش خانوادگي ارتباطات و هاويژگي ند.ك بينيرا پيش آموزاندانش در را رفتاري مشكالت

 نشان وشنير به شده انجام تحقيقات. كندمي ايفا پرخطر رفتارهاي به ارتكاب از نوجوانان حفظ در

 تأثير ترينبيش و است نوجوانان اجتماعي و عاطفي رشد براي مكان بهترين خانواده محيط كه دهندمي

 با توجه به آنچه در خصوص نقش .دارد خودش به نسبت او وشناخت نوجوان رفتار چگونگي بر را

هاي ارتباطي والدين بر كودكان و نوجوانان بيان گرديد، پژوهش حاضر باهدف بررسي سبك

  خودشيفتگي نوجوانان در ارتباط با الگوي ارتباطي درون خانواده آنان طراحي و اجرا گرديد.

  روش

 همبستگي بوده و از لحاظنوع روش توصيفي و ردي، و از لحاظ اين پژوهش از لحاظ هدف كارب

  روش گردآوري اطالعات روش تحقيق مورد نظر پيمايشي است.

ان آموزدانشجامعه آماري مطالعه حاضر شامل تمام  گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

است. نمونه آماري به شيوه  آموزدانش 5600دختر مقطع متوسطه دوم شهر بيرجند را كه شامل 

آزمودني انتخاب و مورد بررسي قرار  360اساس جدول مورگان  اي تصادفي هست كه برخوشه

كنندگان در پژوهش داوطلبانه بوده جهت رعايت مالحظات اخالقي اوالً حضور مشاركت گرفتند.

صورت فردي شد تا اطالعات آنان بهو ثانياً نام و نام خانوادگي آنان در پرسشنامه قيد نمي

  ابرازهاي ذيل استفاده شد:آوري اطالعات از نباشد. براي جمعشناسايي قابل
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ات منظور بررسي الگوي ارتباطبه: پرسشنامه تجديدنظر شده الگوي ارتباطي خانواده

خانواده از پرسشنامه تجديدنظر شده الگوي ارتباطي خانواده كوئرنر و فيتز پاتريك كه يك مقياس 

شده، پايايي بعد هاي انجامفاده شد. در بررسيسؤال هست، است 26خودسنجي است و داراي 

كرنر و (شده است گزارش 79/0و بعد همنوايي  89/0وشنود با استفاده از آلفاي كرانباخ گفت

و بعد  88/0وشنود آلفاي كرانباخ ) نيز براي بعد گفت1389( ). رحيمي و يوسفي2002فيترپاتريك، 

منظور بررسي روايي اين ابزار ) به1385ا و لطفيان (كورش ني را گزارش نموده است. 85/0همنوايي 

به دست آورد كه در سطح  49/2319از تحليل عاملي تأييد استفاده كرد او ضريب كرويت بارتلت را 

 معنادار بوده است. 01/0

 پرسشنامه ان ازآموزدانشمنظور بررسي خودشيفتگي به: شخصيت خودشيفته پرسشنامه

ال ، براي اولين بار توسط راسكين و هاستفاده شد كه اين پرسشنامه ايگويه  40شخصيت خودشيفته 

گويه اي در سال  40اي ساخته شد. پرسشنامه شخصيت خودشيفته نسخه يه گو 54و  80 يادر نسخه

 قرار گرفت. پرسشنامه يمطالعه مجزا براي اعتباريابي موردبررس 3توسط راسكين و تري در  1988

زير مقياس بوده كه  7) داراي 1988اي راسكين و تري (گويه 40شخصيت خودشيفته نسخه 

را انتخاب  ها. پاسخ دهنده بايد يكي از آنكنديها ارزيابي ماساس جفت گويه خودشيفتگي را بر

بودن؛  ؛ برتري طلبي؛ محقخودنمايي؛ خودبسندگي: اقتدار؛ زير مقياس اين ابزار عبارتند از 7نمايد. 

ضرايب پايايي (آلفاي كرانباخ) گزارش شده براي پرسشنامه . كردن ملقبو  بينيدغرور و خو

 7 هايياس) براي تمام زير مق1988گويه اي توسط راسكين و تري ( 40شخصيت خودشيفته نسخه 

  به دست آمد. 75/0گانه باالتر از 

اده في گردآوري شده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام با استهاداده

  تحليل قرار گرفت. مورد 05/0در سطح معناداري  spssاز نرم افزار 
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  نتايج

ل ي خودشيفتگي با يكديگر و همچنين با نمره كهامؤلفهنتايج مطالعه حاضر نشان داد بين تمامي 

 وشنودفتگي ارتباطي هاسبكوجود دارد. همچنين نتايج نشان داد بين  معناداريخودشيفتگي رابطه 

). از سويي بين سبك ارتباطي r=-38/0و  p>01/0دارد (وجود  معنادارياقتدار رابطه منفي  مؤلفهبا 

). ارتباط بين سبك r=-13/0و  p>01/0دارد (طلبي رابطه منفي معنادار وجود وشنود و برتريگفت

  ).1). (جدول r=12/0و  p>01/0وشنود با محق بودن معنادار و مثبت بود (ارتباطي گفت

  ي ارتباطي و خودشيفتگيهاسبكاتريس همبستگي م .1جدول 
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                    1  خودشيفتگي

                  1  -53/0** ودوشنسبك گفت

                1  -21/0**  -04/0 سبك همنوايي

              1  02/0  -/38**  65/0** اقتدارطلبي

            1  18/0**  -06/0  09/0 **63/0 خودبسندگي

          1  26/0**  35/0**  -04/0  -13/0**  63/0** طلبيبرتري

        1  23/0**  40/0**  20/0**  -10/0  12/0**  60/0** محق بودن

      1  28/0**  23/0**  32/0**  31/0**  -06/0  03/0  63/0** بهره كشي

    1  39/0**  31/0**  33/0**  22/0**  45/0**  -06/0  -08/0  67/0** غرور

  1  24/0**  38/0**  25/0**  25/0**  38/0**  14/0**  -01/0  -03/0  /.52** ملقب بودن

ودن جزء طلبي و محق بهاي اقتدارطلبي و برتريجدول باال مؤلفه بر اساس ماتريس همبستگي

همبستگي معناداري دارند.  01/0هايي هستند كه با سبك هاي ارتباطي گفت و شنود در سطح مولفه

  .مورد بررسي فرار گرفتگام بهگامبه روش رگرسيون چندگانه  بدين منظور با استفاده از

  

 ضرايب متغيرهاي پيش بين رگرسيون و مدل خالصه .2جدول 
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 متغير

  

R  2R  2R  تعديل

  شده

SEM  B Beta SE  t P 

  به سبك گفت و شنود

  اقتدارطلبي 
281/0-  079/0  076/0  72/1  036/0 281/0  006/0-  51/5-  001/0  

 01/0  -591/2  006/0  136/0  015/0  52/1  016/0  018/0  -136/0  طلبيبرتري

 023/0  78/2  005/0  12/0  011/0  33/1  012/0  014/0  12/0  محق بودن
  

، )=001/0p< ،51/5-t= ،281/0-β( هاي حاصل از تحليل رگرسيون، اقتدارطلبيبر اساس يافته

 )=001/0p< ،87/2t= ،12/0β(و محق بودن ) =001/٠p< ،59/2t=- ،136/0-β( طلبيبرتري

قابل پيش بيني است و  دوشنوسبك ارتباطي گفت هايي هستند كه به ترتيب بيشترين ارتباط بامؤلفه

  .)2معنادار است (جدول  01/0در سطح 

  گيريبحث و نتيجه

ان، طراحي زآمودانشخودشيفتگي ي ارتباطي والدين بر هاسبكاين پژوهش با هدف بررسي رابطه 

ي با محق بودن و برتري طلب، هاي اقتدارطلبيهاي پژوهش حاضر نشان داد مؤلفهو اجرا گرديد. يافته

تباطي كنندگي دارد و سبك اربينيشنود ارتباط و قدرت پيشوي ارتباطي سبك گفتهاسبك

توان گفت در شرايط مشابه، يم ها رابطه معنادار نداشته است.همنوايي با هيچ كدام از اين

گيري ارتباطي گفت و شنود بوده در مقايسه با اني كه والدين آنان داراي جهتآموزدانش

داراي جهت گيري همنوايي هستند، از احساس محق بودن، برتري  هاآناني كه والدين آموزدانش

)؛ 2013اك (هاي كارازيز و اتتههاي پژوهش با يافطلبي و اقتدارطلبي باالتري برخوردارند. اين يافته

 )2008( همكاران و دبورا و) 2008( آندرسون و )، كوستن1391( زاده و حسين چاريدهقاني

 با رزندانيف دارند تمايل باال وشنود باگفت هاييخانواده كه دهدمي ها نشانهمسويي دارد. اين يافته

 و فتارر در قاطعيت افزايش فردي، ميان يهاوتوانمندي هاشايستگي باال، رشد اجتماعي هايمهارت

) با 1394نتايج مطالعه بهرامي و خوشبخت (كنند. در همين راستا مي تربيت خودارزشمندي احساس
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كه الگوي ارتباطي  ندنشان داد» انآموزدانشالگوهاي ارتباطي خانواده در خودپنداره «عنوان 

، ره نيست؛ اما الگوي ارتباطي گفت و شنودهمنوايي، پيش بيني كننده هيچ يك از انواع خودپندا

كننده مثبت و معناداري براي انواع خودپنداره (تحصيلي، اجتماعي، ارزشي و ورزشي) بينيپيش

، گرم و با تعامالت باز براي ابراز عقايد و نظرات گر. بر اين اساس، محيط خانوادگي حمايتاست

در  .سازديخت خود و سازگاري را فراهم ماعضاي خانواده، فرصت استقالل، خودشكوفايي، شنا

ها اساس تعامالت خانوادگي بر مبناي كه در آن كننديزندگي م ييهاني كه در خانوادهفرزنداواقع 

 ، احساس حرمت نفسشوديگفت و شنود است و خانواده با فرزندان از طريق كالم وارد مشورت م

اراي د يها. خانوادهكننديي مثبت كسب مخود برداشت هاييكم نسبت به توانمندمده و كونم

از قبيل نشاط و سر زندگي، محبت، عالقه و ارزش قائل شدن  هايييژگيالگوهاي ارتباطي سالم، و

زندان كه از جو گفت و شنود برخوردارند، فر ييهابه بيان ديگر، خانواده براي يكديگر را دارا هستند.

فكار و عقايد خود را آزادانه ابراز كنند و به اعضاء اين تا احساسات، عواطف و ا كننديرا تشويق م

خانوادگي، عقايد و نظرات خود را بيان نموده و سهمي  هاييريگ، تا در تصميمشوديامكان داده م

هم  ياهكه در مدرسه، از بچه كننديداشته باشند. در نتيجه، فرزندان احساس م هايريگدر تصميم

ند. بنابراين، در انجام تكاليف درسي، عملكرد بهتري از خود نشان ترسن و سال خودشان باهوش

  هستند. ترييشو داراي استعدادهاي ورزشي ب كننديداده، با اطرافيان و دوستان بهتر ارتباط برقرار م

ا به هيري ارتباطي گفت و شنود اين است كه آنگجهتي داراي هاخانوادههاي يژگيويكي از 

ند و وقتي كنيمتعصب و آزادانديشانه درباره طيف وسيعي از موضوعات بحث راحتي و مكرر بدون 

به  كنند، به همين دليل زماني كه پيامييمكنند به جزئيات آن توجه يمدرباره موضوعي گفتگو 

ند تا خود پيام. گيريمير كيفيت پيام قرار تأثبيشتر تحت  هاآنشود، يمارائه  هاخانوادهفرزندان اين 

، فرزندان خود را براي رسيدن به تصميمات و اخذ عقايد شخصي به اندازه كافي توانا هانوادهخااين 

نند، كيمكنند عالقه نشان داده، از فرزندان خود حمايت يمدانند، به فرزندان خود و آنچه بيان مي

در  كنند. برعكسينمگيري در مورد آنان را احساس والدين نياز به كنترل فرزندان و تصميم
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ا بايد هي با همنوايي باال، والدين مستبد و كنترل كننده هستند، تأكيد دارند كه فرزندان آنهاخانواده

؛ 1392(حجازي و همكاران،  بگذارندترها احترام از تعارض و مقابله با جمع اجتناب كرده و به بزرگ

رض و وابستگي متقابل خانواده بر اجتناب از تعا هاخانوادهدر اين  تعامالت) 1391زرگر و همكاران، 

رود تا يمبه هم تكيه داشته و بر حرف شنوي از والدين و ديگر بزرگساالن تاكيد كرده و انتظار 

) بر اين عقيده است افراد در خانواده هاي با 2015بيانچ ( .كنندفرزندان مطابق با ميل والدينشان عمل 

آميز خودستايي، تمايل به داشتن قدرت يا قهايي همچون: احساس اغراهمنوايي باال، از ويژگي

به  كشي و گرايشموفقيت نامحدود، نياز به تحسين، محق پنداشتن خود، فقدان همدلي و بهره

باطي توان بيان داشت كه الگوهاي ارتيماستثمارگري برخوردارند. از تلويحات باليني اين پژوهش 

ان آموزانشددر  طلبي و اقتدارطلبيبودن، برتريتواند منجر به بهبود احساس محقيمو مزاياي آنان 

و  هاانهرسي مفيد و موثر، توسط هاسبكان آموزدانشضروري است به والدين  گردد، بنابراين،يم

  مراكز آموزش رسمي داده شود.

دهي است كه امكان هاي خودگزارشهاي پژوهش حاضر استفاده از مقياساز محدوديت

ي هاامعهجنتايج به  نمايد. محدوديت ديگر اين پژوهش عدم تعميميممطرح را  هاپاسخسوگيري در 

است،  بوده ان دختر مقطع متوسطهآموزدانشروستايي است. پژوهش حاضر بر روي جامعه 

ان ابتدايي آموزدانشي دانشجويي و هانمونهتوانند وجود اين رابطه را در يمهاي بعدي پژوهش

  مورد بررسي قرار دهند.
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On the relationship between parents' parenting styles and 
narcissism in junior high school female students in Birjand 

 H. Jenaabadi1 & M. Hosaini2  

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the relationship between parents' 
communication styles with narcissistic students. The research method was 
correlation and the population included all female junior high school students 
in the city of Birjand in the academic year 1398-1397, from whom 360 were 
selected as the sample (based on Morgan table). In this research, the Querner 
and Fitzpatrick communication styles questionnaire and narcissism 
questionnaire of Roskin and Terry were employed. The correlation coefficient 
and stepwise regression were used for data analysis. The results showed that 
there is a significant relationship between the communication style of 
dialogue and the sense of truth, prudence and authoritarianism, while the 
power of predicting a family relationship was not significant in terms of 
consistency. Therefore, it can be said that families with orientation in 
dialogue increases sense of truth, supremacy and authoritarianism. 

Keywords: Family communication styles, narcissism, dialogue and 
concordance 
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