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 چکیده

 سابقه و هدف

رضایت  از اهمیت باالیی برخوردار است. انکیفیت زندگی سالمند، بنابراین توجه به جمعیت جهان به سرعت در حال پیر شدن است  

مالی با کیفیت زندگی با  . بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سوادیکی از اجزای مهم کیفیت زندگی می باشد  ،مالی

 .انجام شدسالمندان بازنشسته ساکن شهر قزوین  در نقش میانجیگری رضایت مالی

 مواد و روشها

انجام پذیرفت. نمونه ها بصورت تصادفی طبقه ای از  1399سالمند بازنشسته در سال  270مقطعی بر  روی -این مطالعه توصیفی  

 قیطر از رالیست سالمندان واجد شرایط را در هر کانون  برای این منظور، . انتخاب شدندکانون بازنشستگی در سطح شهر قزوین  8

داده ها با استفاده از چک لیست مشخصات شدند.  انتخاب  یتصادفروش به پرونده  یتعداد مشخص نموده و یکیالکترون یها پرونده

 SEM ساختاری معادالت مدل از سواد مالی و رضایت مالی جمع آوری شد. کیفیت زندگی سالمندان،دموگرافیک، پرسشنامه های 

 .شد استفاده زندگی کیفیت و مالی سواد بین ارتباط در مالی رضایت میانجیگری نقش تعیین برای ،

 نتایج

 166مطالعه مرد )رکت کنندگان در این سال بود. اکثر ش 17/65 ± 57/4میانگین سنی سالمندان مشارکت کننده در مطالعه      

از  11/35رضایت مالی  ،صداز  60/51 ،بودند. سواد مالی سالمندان مورد بررسی درصد( 7/90نفر،  245درصد( و متاهل )  9/61نفر، 

سواد مالی و کیفیت نتایج مدل رگرسیونی، رابطه معناداری بین  ( بود.100از  89/63 در حد متوسط ) آنانکیفیت زندگی  وصد 

، p =003/0)سواد مالی  و (p ،25/0=b =001/0) زندگی رضایت مالی و کیفیت و  (p ،17/0-=b =006/0) زندگی 

25/0=b ).نتایج هم چنین نقش میانجیگری رضایت مالی در ارتباط بین سواد مالی و کیفیت زندگی را تایید نمود  را نشان داد

(014/0=P) . 

 نتیجه گیری

 بازنشسته سالمندان زندگی کیفیت با مثبتی ارتباط مالی، رضایت میانجیگری نقش با مالی سواد که داد نشان حاضر مطالعه نتایج 

 در دورهسواد مالی  جهت ارتقاء. بنابراین، به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که به آموزش مالی قبل از بازنشستگی در دارد

  .توجه نمایندبازنشستگی 

 :کلمات کلیدی

 رضایت مالی، کیفیت زندگی ، سواد مالی،تگیبازنشس
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Abstract 

Introduction 

Quality of life in old age is of major importance because the global population is aging rapidly. 

Financial literacy is essential for maintaining independence and quality of life in old age. So, the 

present study was aimed to determine the correlation between financial literacy and quality of life 

of retired older adults with mediating role of financial satisfaction. 

Method and Materials 

This descriptive and cross-sectional study was conducted on 270 retired older adults in 2020. The 

stratified random sampling method was used for selecting the older adults from 8 retirement 

centers in Qazvin, Iran. For this purpose, the list of eligible older adults were extracted from each 

retirement center through electronic folders. Then, in each center, by considering the total the 

number of elegible older members, some of them were selected randomly. The data were collected 

using demographic checklist, Quality of Life Scale (CASP-19), financial literacy, and financial 

satisfaction questionnaires. SEM structural equation modeling was used to determine the 

mediating role of financial satisfaction in the relationship between financial literacy and quality of 

life. 

Results 

The mean age of older adults participated in the study was 65.17 ± 4.57 years old. The majority of 

older participants in this study were male (166, 61.85%) and married (245, 90.7%). The financial 

literacy and the financial satisfaction of them were 51.60 and 35.11 from 100, respectively. Their 

quality of life was in the moderate level (63.89 from 100). The results of the regression model 

showed a significant association between financial literacy and quality of life (p = 0.006, b = 0.17), 

financial satisfaction and quality of life (b = 0.25, p <0.001), and financial literacy and financial 

satisfaction (p = 0.003, b = 0.25). The results also confirmed the mediating role of financial 

satisfaction in the relationship between financial literacy and quality of life (p <0.014). 

Conclusions 

The results of the present study showed a significant relationship between financial literacy and 

quality of life with mediating role of financial satisfaction among retired older adults. So, it’s 



suggested to policy makers for considering pre-retirement financial education in addressing older 

people’s lack of financial literacy for retirement stage.  
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