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 یده:چک

 به دانستن مایل مالی هایصورت از کنندگاناستفاده که است اطالعاتی قلمرو در وابسته اشخاص با معامالت

 توسط منطقی اتخاذ تصمیمات و بهتر تحلیل و درک برای بنابراین باشندمی آن محتوای و ماهیت دقیق شناخت و آن

است.  ضروری مالی هایبر صورت آنها آثار و ماهیت معامالت، نوع این به مربوط اطالعات افشای کنندگان،استفاده

 هاطور عادی و غیرعادی در شرکتبررسی شناسایی عوامل مؤثر بر معامالت بر اشخاص وابسته به پژوهش ینا هدف

در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب  شدهرفتهیپذهای شرکت از شرکت 76نمونه آماری پژوهش شامل . باشدمی

 گیهمبست -توصیفی هایپژوهش نوع از یشناسروش بعد از و کاربردی هدف، لحاظ از حاضر گردیده است. پژوهش

 تا 8811 زمانی دوره طی در تهران، بهادار اوراق بورس عضو شرکت 76 از ازیموردن هایداده منظور بدین. است

های مالی و معامالت با اشخاص وابسته عادی نتایج پژوهش حاکی است، بین نسبت. است گردیده آوریجمع 8831

 و غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد.
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Abstract: 

Dealing with affiliates is in the realm of information that users of financial statements 

want to know and accurately understand its nature and content, so to better understand and 

analyze and make rational decisions by users, disclose information about this type of 

transaction, the nature and Their effects on financial statements are essential. The purpose of 

this study is to identify the factors affecting transactions on normally and abnormally dependent 

persons in companies. 

The statistical sample of the research includes 79 companies selected from companies 

listed on the Tehran Stock Exchange. The present study is applied in terms of purpose and 

descriptive-correlational research in terms of methodology. For this purpose, the required data 

have been collected from 79 member companies of Tehran Stock Exchange during the period 

of 2009 to 1397. The results show that there is a significant relationship between financial 

ratios and transactions with normal and abnormal dependents.  
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