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Objectives The world’s population is rapidly aging; hence, paying attention to the quality of life (QoL)
of the elderly is of great importance. Financial satisfaction is one of the important components of QoL.
The present study aims to determine the association between financial literacy and QoL among retired
older adults mediated by their financial satisfaction.
Methods & Materials This descriptive and cross-sectional study was conducted in 2020 on 270 retired
older adults in Qazvin, Iran. The samples were selected through stratified random sampling method from
8 retirement centers in Qazvin, Iran. The data were collected using demographic checklist, the control,
autonomy, self-realization, and pleasure (CASP) scale, financial literacy scale, and financial satisfaction
scale. Structural equation modeling was used to determine the mediating role of financial satisfaction in
the relationship of financial literacy with the QoL.
Results The mean age of older adults was 65.17±4.57 years. The majority of them were male (n=166,
61.85%) and married (n=245, 90.7%). Their Mean score of financial literacy and financial satisfaction
were 51.60 and 35.11 out of 100, respectively. Their quality of life was at a moderate level (Mean= 63.89
out of 100). The results of the regression analysis showed the significant association of financial literacy
(P=0.006, β=-0.17) and financial satisfaction (β=0.25, P<0.001) with the quality of life. The results also
confirmed the mediating role of financial satisfaction (P=0.014).
Conclusion Financial literacy of the elderly has a significant and positive association with their quality of
life mediated by financial satisfaction. Therefore, policymakers in Iran are recommended to develop preretirement financial education programs for improving the financial literacy of the elderly.
Keywords Retirement, Financial literacy, Financial satisfaction, Quality of life (QoL)
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A

Extended Abstract

Methods

Introduction

This is a descriptive-correlational study with crosssectional design conducted in 2020 on 270 retired elderly
people living in Qazvin city who were selected by a stratified random sampling method from the retirement centers. The inclusion criteria were willingness to participate
in the study, age 60 years and higher, resident of Qazvin
city, retired from government and private organizations,
having at lead a diploma, and the ability to communicate
verbally to answer questions. Those with severe physical diseases or diagnosed mental diseases were excluded
from the study.

ging is often associated with health problems and reduced functional capacity, mobility and independence, which can affect
various aspects of the elderly’s life, especially their quality of life (QoL) [6]. The
QoL of the elderly has been investigated in various studies
in Iran and different results have been reported [10, 11].
One of the reasons for these conflicting results can be the
difference in financial status of the elderly [12]. Financial
literacy is a combination of awareness, knowledge, skill,
attitude and behavior necessary for making correct financial decisions and ultimately achieving financial benefits
[15]. It seems that financial literacy can affect the financial satisfaction of the elderly and, thereby, increase their
quality of life [15, 19]. Financial satisfaction is a relative
concept and its level varies throughout the life cycle [20].
Since the elderly have the fastest growth rate among other
age groups and they make important financial decisions
regarding retirement savings and intergenerational wealth
transfer, their financial literacy can have a profound impact on their families and society [23]. The present study
aims to determine the financial literacy status of the elderly in Qazvin city and its relationship with their quality
of life, taking into account the mediating role of financial
satisfaction.

Demographic checklist, CASP (Control, Autonomy,
Self-realization, and Pleasure scale) for measuring quality of life, and financial literacy (FL) questionnaire, and
financial satisfaction (FS) scale were used to collect data.
The CASP have 19 items rated on a 4-point likert scale
from “never” to “always”. The FL questionnaire was developed by Dianati and Hanifezadeh [30]. This questionnaire has 6 multiple-choice questions, answered by Yes
and No. Financial satisfaction was measured with a question with a 10-point scale [31]. After obtaining ethical approval (Code: IR.QUMS.REC.1399.055) and explaining
the study objectives to the participants and assuring them
of the confidentiality of their information, they signed a
consent form and the questionnaires were then distributed among them. Data analysis was done in Mplus and

Figure 1. Results of SEM.
C=Control, A=Autonomy, S=Self-reliance, P=Pleasure, χ2=goodness-of-fit chi-square; CFI=Comparative fit index; TLI=Tuckerlewis index; RMSEA=Root mean squared error of approximation; SRMR=Root mean squared residual
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Table 1. Results of analyzing the direct and indirect effects of financial literacy on the quality of life of the elderly mediated by
financial satisfaction
Path

Standardized Coefficients (Standard Error)

Unstandardized Coefficients (Standard Error)

Direct

0.26(0.08)
P=0.001

0.54(21/0)
P=0.009

Indirect

0.08(03/0)
P=0.014

0.17 (0.08)
P=0.036

SPSS applications. Structural equation modeling (SEM)
method (a combination of confirmatory factor analysis
and multiple regressions) was used to determine the mediating role of financial satisfaction in the relationship
between financial literacy and quality of life. The model
included two parts: Measurement Model and Structural
Model.

Results
The mean age of participants was 65.17 ± 4.57 years,
ranged from 60 to 87 years. Most of them were men
(n=166, 61.85%) and married (n=245, 90.7%) living
with their spouses (n=167, 61.9%). About 60% of them
(n=152) had university education. The field of study of
11.1% of them (n=30) was finance and accounting. The
economic status of the majority of the elderly was moderate (n=189, 70%) or good (n=59, 21.9%); only 1.1%
(n=3) reported their economic status as high.
The mean score of financial literacy was 51.60 out of
100 and the mean score of financial satisfaction was 35.11
out of 100. The mean score of quality of life was 63.89
out of 100, which was moderate. The results of the SEM
showed a significant relationship between financial literacy and quality of life (p=0.006, β=0.17) and between financial satisfaction and quality of life (β=0.25, p<0.001).
A significant causal relationship was also observed between financial literacy and financial satisfaction (β=0.23,
p=0.003). According to the results, 17% of the variance
of the quality of life was explained by financial literacy
(p=0.006). As can be seen from Table 1 and Figure 1, the
causal relationship between financial literacy and quality
of life mediated by financial satisfaction was significant
(P=0.014).

in the retired elderly people. The results of Coşkuner et
al.’s study also showed that one unit increase in financial
literacy was associated with a 35.1% increase in financial
satisfaction [54]. Financial literacy increases financial
satisfaction through greater financial returns with appropriate financial decisions. in addition, it improves consumption decisions; people with financial literacy may
benefit more from conscious consumption behavior [56].
Financial satisfaction can also increase the quality of life.
Nodehi Moghadam et al. [45] and Tajvar et al. [43] also
introduced economic status as an important factor determining the quality of life of the elderly. Therefore, before
retirement, financial education is an efficient way to improve the financial knowledge of the elderly, which can
help them plan well for their retirement and enjoy a more
comfortable retirement life. It is recommended that policymakers in Iran devote more resources to designing and
promoting financial education programs for the elderly
people so that the next generation of the elderly population can improve their financial literacy.
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questionnaires, older participants were assured of the
confidentiality of the information obtained and written
consent was obtained from all subjects.
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Discussion
Based on the results of the present study, financial literacy showed a significant relationship with the quality of
life directly and indirectly (through financial satisfaction)
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اهداف جمعیت جهان بهسرعت در حال پیر شدن است ،بنابراین توجه به کیفیت زندگی سالمندان از اهمیت باالیی برخوردار است.
رضایت مالی یکی از اجزای مهم کیفیت زندگی است .ازاینرو ،مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سواد مالی و کیفیت زندگی با نقش
میانجیگری رضایت مالیدر سالمندان بازنشسته ساکن شهر قزوین انجام شد.
مواد و روشها این مطالعه توصیفیمقطعی در سال  1399بر  270سالمند بازنشسته انجام شد .نمونهها بهصورت تصادفیطبقهای از
 8کانون بازنشستگی در سطح شهر قزوین انتخاب شدند .دادهها با استفاده از چکلیست مشخصات جمعیتشناختی ،پرسشنامههای
کیفیت زندگی سالمندان ،سواد مالی و رضایت مالی جمعآوری شد .برای تعیین نقش میانجیگری رضایت مالی در ارتباط بین سواد مالی
و کیفیت زندگی ،از مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
یافته ها میانگین سنی سالمندان مشارکتکننده در مطالعه  65/17±4/57سال بود .اکثر شرکتکنندگان در این مطالعه مرد (  166نفر،
 61/85درصد) و متأهل (  245نفر 90/7 ،درصد) بودند .سواد مالی و رضایت مالی آنها به ترتیب  51/60و  35/11از  100بود .کیفیت
زندگی سالمندان درحدمتوسط (  63/89از  )100بود .نتایج مدل رگرسیونی ،رابطه معناداری بین سواد مالی و کیفیت زندگی (،P=0/006
)b=-0/17و رضایت مالی و کیفیت زندگی ( )b=0/25 ،P>0/001و سواد مالی ( )b=0/25 ،P= 0/003را نشان داد .نتایج همچنین نقش
میانجیگری رضایت مالی درارتباط بین سواد مالی و کیفیت زندگی را تأیید کرد (.)P=0/0۱4
اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت 13 :تیر 1400
تاریخ پذیرشَ 05 :عل 1400

تاریخ انتشار 10 :تیر 1401

نتیجهگیری نتایج مطالعه حاضر نشان داد سواد مالی با نقش میانجیگری رضایت مالی ،ارتباط مثبتی با کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته
دارد .بنابراین ،به سیاستگذاران پیشنهاد میشود به آموزش مالی قبل از بازنشستگی درجهت ارتقای سواد مالی در دوره بازنشستگی
توجه کنند.
کلیدواژهها بازنشستگی ،سواد مالی ،رضایت مالی ،کیفیت زندگی
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مقدمه
سالمندی فرایندی طبیعی و یکی از مراحل رشد و تکامل انسان
است .در طول این تکامل ،تغییراتی در ابعاد فیزیولوژیک ،روانی و
اجتماعی افراد رخ میدهد [ .]1امروزه ،سالمندی به یک پدیده مهم
جهانی تبدیل شده است .مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی ،جمعیت
افراد  60سال و باالتر تا سال  2050به حدود  2بیلیون نفر خواهد رسید
[ .]2جمعیت سالمندان کشور ما نیز ،همراستا با این روند رشد جهانی،
رو بهافزایش است [ ]3بهطوریکه براساس سرشماری سال ،1395
جمعیت سالمندان  60سال و باالتر نسبت به سال  ،1390با  1/1درصد
افزایش ،از  8/2به  9/3درصد جمعیت کل کشور رسید [ .]4بهموازات
افزایش جمعیت سالمندان و نیازهای خاص دوران سالمندی ،ضرورت
بررسی کیفیت زندگی سالمندان اهمیت پیدا میکند [.]5
سالمندی اغلب با مشکالت سالمتی و کاهش ظرفیت عملکردی
و تحرک و استقالل همراه است و همین امر میتواند بر جنبههای
مختلف زندگی سالمندان ،بهخصوص کیفیت زندگی آنها تأثیر
بگذارد [ .]6بنابراین بهموازات افزایش جمعیت سالمندان و نیازهای
خاص آنها ،ضرورت بررسی کیفیت زندگی سالمندان اهمیت پیدا
میکند [ .]5بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی ،منظور از کیفیت
زندگی،درک افراد از موقعیت خوددر زندگی از نظر فرهنگ ،سیستم
ارزشی جامعه ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتهایشان است
[ .]7کیفیت زندگی یک مفهوم چندوجهی مداوم است که به
سالمتی و رضایت از زندگی اشاره میکند [ .]8اگرچه تعاریف زیادی
از این مفهوم ارائه شده است یک نقطهنظر مشترک میان محققان
وجود دارد که برمبنای آن ،کیفیت زندگی دارای ابعاد فراوانی شامل
رفاه مادی ،جسمی ،اجتماعی و عاطفی است [.]9
در کشورمان ،کیفیت زندگی سالمندان در مطالعات مختلفی
بررسی شده و نتایج متفاوتی از آن گزارش شده است [.]11 ،10
یکی از دالیل این نتایج مغایر ،به وضعیت مالی آنها برمیگردد
[ .]12بهطوریکه کاظمیو همکاران نشان دادند وضعیت خوب
اقتصادی ،اجتماعی و اشتغال مناسب با افزایش کیفیت زندگی
سالمندان مرتبط است .چن و همکاران نیز دریافتند سطح
اقتصادی و شرایط عمومی مسکن با کیفیت زندگی ارتباط
مستقیمی دارد [ ،]13همچنین تفت و همکاران در مطالعهای
نشاندادند رفاه مالی و نگرانیهای مالی  2عامل مهم تعیینکننده
کیفیت زندگی هستند .بهطوریکه ،سواد مالی بهتر ،به رفاه مالی
باالتر و درنهایت نگرانی مالی کمتر منجر میشود [ .]14سواد
مالی ،ترکیبی از آگاهی ،دانش ،مهارت ،نگرش و رفتار الزم برای
تصمیمگیریهای صحیح مالی و دستیابی به منافع مالی است
[ .]15بهعبارتدیگر مفهوم سواد مالی چندبعدی است و نهتنها
دانش ،بلکه مهارتها ،نگرشها و رفتار واقعی فرد را منعکس
میکند [ .]16سواد مالی با پیامدهای سالمت و بهزیستی چندگانه
شامل فعالیتهای شناختی  ،فیزیکی و توانایی برای کامل کردن
فعالیتهای روزمره همراه است []۱۸ ،۱۷
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بهنظر میرسد سواد مالی میتواند بر رضایت مالی سالمند تأثیر
بگذارد و ازطریق آن باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شود [،15
 .]19رضایت مالی یک مفهوم نسبی است و سطح آن در طول
دوره زندگی متغیر است [ .]20مث ً
ال افرادی که کمتر از وضعیت
مالی خود رضایت داشتند ،حتی پس از تنظیم سایر عوامل
مرتبط با کیفیت زندگی  -از قبیل بیماریهای مزمن ،فعالیت
بدنی ،تغذیه  -از عالئم افسردگی رنج میبردند و این مسئله باعث
کاهش کیفیت زندگی آنها میشد [ .]14 ،13رضایت مالی،
درک فرد درمورد وضعیت فعلی او را توصیف میکند و میتوان
آن را بهعنوان زیرساختی از سالمت عمومیتوصیف کرد [.]21
رضایت مالی نشاندهنده یک وضعیت شاد و سالم و آزاد از نگرانی
است و یک عامل مهم برای رفاه عمومیمحسوب میشود [.]22
در ایران مطالعات زیادی درمورد کیفیت زندگی سالمندان انجام
شده است ،اما به نقش سواد مالی و رضایت مالی بر کیفیت زندگی
آنها پرداخته نشده است ،همچنین براساس جستوجوی محقق،
در هیچ مطالعهای وضعیت سواد مالی و رضایت مالی سالمندان
بررسی نشده است .این در حالی است که باتوجهبه وضعیت کنونی
کشور و بحرانهای مالی جهانی ،سواد مالی و برنامهری زیهای
مناسب جهت ارتقای آن ،یکی از عناصر اصلی و کلیدی اصالح
سیاستهای مالی است .ارتقای سطح سواد مالی در بین مردم،
بهخصوص گروههای آسیبپذیر جوامع مانند سالمندان ،موجب
بهبود مدیریت پول فردی ،برنامهریزیهای مالی ،تصمیمگیریهای
آگاهانه ،استفاده درست از فرصتهای مالی و در یک کالم رفاه
و رضایت اجتماعی میشود .همچنین ،ازآنجاییکه سالمندان
سریعترین نرخ رشد را در بین گروههای سنی مختلف داشتهاند
ی درمورد پسانداز بازنشستگی و انتقال
و تصمیمات مالی مهم 
بیننسلی ثروت دارند ،سواد مالی آنها میتواند تأثیر عمیقی بر
خانوادهها و جامعه داشته باشد [ .]23بهطوریکه براساس مدل
بهکاربردهشده در مطالعه جو [ ،]24رضایت مالی ،رفتار مالی و
درک از وضعیت مالی بهعنوان عناصر سالمت مالی میتوانند باعث
ارتقای کیفیت زندگی افراد شوند (تصویر شماره  .)1همچنین
براساس تحقیق جو و گرابل [ ،]25دانش و سواد مالی از طریق
رفتاردرست مالی میتواند باعث افزایش رضایت مالی شود .بنابراین
مطالعه حاضر با هدفدرنظر گرفتن نقش میانجیگری رضایت مالی
و تعیین وضعیت سواد مالی سالمندان شهر قزوین و ارتباط آن با
کیفیت زندگی آنها انجام شد.

روش مطالعه
این پژوهش یک مطالعه توصیفیهمبستگی است که
بهصورت مقطعی در سال  1399بر  270سالمند ساکن شهر
قزوین انجام شد .انتخاب آنها با روش تصادفی طبقهای از
کانونهای بازنشستگی سطح شهر قزوین ،کانونهای بازنشستگی
آموزشوپرورش ( 100نفر) ،علومپزشکی ( 40نفر) ،مخابرات
( 20نفر) ،پست (10نفر) ،اقتصاد و دارایی (10نفر) ،شهرداری
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FL1
.665

C

.271

A

.806

.751

.338

P

1.000

1.000

.137

2.328
.348

.367
.080

FL

.076

1.507

1.409
3.009

.437

FL3

FL4

.215

.223

.410

FS

.072

FL5

FL6

تصویر  .1نتایج مدل ساختاری پژوهش

.104

.570
.443

CASP

FL2

.077

.212

.227

( fl=Financial literacyسواد مالی)

( χ2=goodness-of-fit chi squareآزمو ن نیکویی برازش کای دو)

( fs=Financial literacyرضایت مالی)

( CFI=Comparative Fit Indexشاخص برازش مقایسهای)

( casp=Quality of lifeکیفیت زندگی)

( TLI=Tucker-Lewis Indexشاخص تاکر-لوئیس)

( c=Controlکنترل)

RMSEA=Root Mean Square Error of Approximation
(ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

( a=Autonomyاستقالل)

SRMR=Root Mean Square Residual, Within group
(باقیمانده ریشه میانگین مربعات ،درونگروهی)

( s=Self- relianceخودیابی)
( ,P=Pleasureکامیابی)

( 20نفر) ،برق منطقهای ( 30نفر) ،جهاد کشاورزی ( 40نفر)
ت که محققان در ابتدا با رجوع به کانونهای
انجام شد .بدینصور 
بازنشستگی ،ازطریق پروندههای الکترونیکی موجود در مرکز،
لیست سالمندان واجدشرایط را درآوردند ،سپس باتوجهبه تعداد
پروندههای هر کانون بازنشستگی ،تعدادی پرونده را بهصورت
تصادفی انتخاب کردند .آنگاه بهمنظور شرکت افراد انتخاب شده
با آنها تماس گرفته شد و پس از توضیح اهداف مطالعه از آنان
جهت شرکت در مطالعه دعوت شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل تمایل داشتن به شرکت
در این مطالعه ،داشتن سن  60سال و باالتر ،سکونت در شهر
قزوین ،بازنشسته شدن در سازمانهای دولتی و خصوصی،
داشتن تحصیالت دیپلم و باالتر و توانایی برقراری ارتباط کالمی
و پاسخگویی به سؤاالت بود .سالمندانی که براساس گزارش
خودشان ،بیماریهای جسمی شدید و یا بیماریهای روانی
داشتند و امکان برقراری ارتباط و پاسخگویی به پرسشنامه
برایشان میسر نبود از مطالعه خارج شدند.

باتوجهبه اینکه روش تحلیل مورداستفاده در مطالعه حاضر
مدلیابی معادالت ساختاری1بود ،برای تعیین حجم نمونه براساس
تعداد سؤاالت ابزارهای مورداستفاده (متغیرهای مشاهدهای)
محاسبه شد .با در نظر گرفتن حداقل  10نفر برای هر متغیر
مشاهدهای ،حجم نمونه  250نفر تعیین شد که با احتساب
احتمال ریزش 270 ،نفر در نظر گرفته شد [.]26
ابزار گردآوری دادهها

جهت جمعآوری دادهها از چکلیست اطالعات
جمعیتشناختی ،پرسشنامههای کیفیت زندگی و سواد مالی و
مقیاس رضایت مالی استفاده شد.
چکلیست اطالعات جمعیتشناختی شامل اطالعاتی در
رابطه با سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،شغل،
وضعیت اقتصادی و چکلیست بیماریهای جسمی و روانی بود.

)1. Structural Equation Modeling (SEM

مهسا کیایی و همکاران .نقش میانجیگری رضایت مالی در ارتباط بین سواد مالی و کیفیت زندگی

329

پاییز  .1401دوره  .17شماره 3

پرسشنامه کیفیت زندگی

تجزی هوتحلیل دادهها

پرسشنامه اختصاصی سنجش کیفیت زندگی سالمندان،2
از رایجترین ابزارهای مورداستفاده برای ارزیابی کیفیت زندگی
سالمندان است که در سال  2003در انگلستان براساس مدل
جبران نیازها 3طراحی شد [ .]27این پرسشنامه شامل 19
گویه و  4حیطه شامل کنترل ( 4عبارت) ،استقالل ( 5عبارت)،
خودیابی ( 5عبارت) و کامیابی ( 5عبارت) است و بهصورت
لیکرت  ۴درجهای از «غالب اوقات» تا «هرگز» طراحی شده
است .کمترین امتیاز مربوط به هر عبارت «صفر» و بیشترین
امتیاز « »3است .پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان در ایران
توسط هروی و همکاران اعتباریابی شد و پایایی آن 0/7 -0/88
گزارش شد [ .]28در مطالعه حاضر ،آلفای کرونباخ پرسشنامه
 0/827درصد محاسبه شد.

تجزی هوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  Mplusو
 SPSSانجام شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از شاخصهای
آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد برای دادههای کیفی ،میانگین
و انحراف معیار برای دادههای کمی استفاده شد .توزیع نرمال
دادهها با آزمون کولموگروف اسمیرونف ،چولگی 4و کرتوزیس
بررسی شد .برای تعیین نقش میانجیگری رضایت مالی در ارتباط
بین سواد مالی و کیفیت زندگی از روش مدلیابی معادالت
ساختاری استفاده شد کهدرواقع ترکیبی از تحلیل عاملی تأییدی
و رگرسیونهای چندگانه است .این مدل شامل  2بخش مدل
اندازهگیری 5و مدل ساختاری 6است که در بخش اول با استفاده
از روابط بین متغیرهای قابلمشاهده و نهفته نشان میدهد که
آیا دادههای موجود مدل موردنظر را تأیید میکنند یا خیر؟
در بخش دوم ضمن محاسبه خطای اندازهگیری 7روابط بین
متغیرهای نهفته را بررسی میکند و با معیارهای (شاخص برازش
مقایسهای ،8ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 9آمار برازش مربع
ی ۱۲و ...متناسب بودن مدل را بررسی میکند.
کا 

پرسشنامه سواد مالی

از پرسشنامه محقق ساخته دیانتی و حنیفهزاده []28
جهت سنجش سواد مالی استفاده شد .این پرسشنامه برگرفته
ازسؤاالت ارائهشده در تحقیقات بهعملآمده از كارگروههای
بانک جهانی [ ]29و پرسشنامه طراحیشده جهت اندازهگیری
سطح سواد مالی کشورها بود كه از سوی سازمان توسعه و تعاون
اقتصادی و شبکه بینالمللی تحصیالت مالی ارائه شده بود و با
اندکی تغییر بهمنظور بومیسازی و افزایش قابلیت مقایسه تهیه
شد .بانک جهانی سؤاالت اصلی پرسشنامه یادشده را در ۱۴
کشور به کار برد که نتایج مقایسهای آنها نیز ارائه شده است.
باتوجهبه این موضوع ،میتوان چنین گفت که این پرسشنامه از
اعتبار بیرونی باالیی برخوردار است .در ضمن آلفای کرونباخ این
پرسشنامه درمجموع  0/84درصد محاسبه شد که بیانگر پایایی
قابلقبول آن است .اساتید و خبرگان حرفه نیز روایی محتوای
این پرسشنامه را بررسی و تأیید کردند [ .]30این پرسشنامه
شامل  6سؤال چندگزینهای است که یکی از گزینهها «درست»
و بقیه «غلط» است .جهت نمرهگذاری ،درصورت انتخاب گزینه
درست ،نمره «یک» و انتخاب سایر گزینهها نمره «صفر» داده
شد .محدوده نمرات این پرسشنامه صفر تا  6بود .کسب نمره
باالتر نشاندهنده سواد مالی بیشتر بود.
رضایت مالی

پس از اخذ کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه علومپزشکی
قزوین ( )IR.QUMS.REC.1399.055و بیان اهداف پژوهش
برای شرکتکنندگان ،به آنها از محرمانه ماندن اطالعات
شخصی اطمینان خاطر داده شد سپس اخذ رضایتنامه کتبی و
بهدنبالآن پاسخ به پرسشنامهها انجام شد.

یافتهها
در مطالعه حاضر 270 ،سالمند با میانگین سنی 65/17±4/57
در محدوده سنی  60تا  87سال مشارکت داشتند .اکثر
شرکتکنندگان در این مطالعه مرد ( 166نفر 61/85 ،درصد)،
متأهل ( 245نفر 90/7 ،درصد) ،دارای  3فرزند یا بیشتر (160
نفر 59/26 ،درصد) بوده و با همسر خود ( 167نفر 61/9 ،درصد)
زندگی میکردند .حدود  60درصد شرکتکنندگان ( 152نفر)
دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .رشته تحصیلی  11/1درصد
سالمندان ( 30نفر) مالی و حسابداری بود .وضعیت اقتصادی
اکثریت سالمندان متوسط (189نفر 70 ،درصد) تا خوب (59
نفر 21/9 ،درصد) بود و فقط  1/1درصد ( 3نفر) از آنها وضعیت
اقتصادی خود را عالی گزارش کردند (جدول شماره .)1

رضایت مالی ،با یک سؤال با مقیاس  10نقطهای سنجیده شد.
از پاسخدهندگان پرسیده شد« :بهطورکلی  ،با توجه به داراییها،
بدهیها و پساندازتان ،به چه میزان از وضعیت مالی فعلی خود
راضی هستید؟» پاسخها از ( 1بههیچوجه راضی نیست) تا 10
(بسیارزیاد راضی است) بود [.]32-31
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4. Skewness
5. Measurement Model
6. Structural Model
7. Measurement Error

2. Critical Appraisal Skills Program

)8. Comparative Fit Index (CFI

3. Needs Satisfaction Model

)9. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی سالمندان بازنشسته شهر قزوین
گروه

تعداد (درصد)

متغیر

زن

(104)38/5

مرد

(166 )61/5

متأهل

(245)90/7

مجرد

(9)3/3

مطلقه

(6)2/2

بیوه

(10)3/7

بدون فرزند

(16)5/9

 1-2فرزند

(94)34/8

 3-4فرزند

(128)47/4

 5فرزند و بیشتر

(32)11/8

دیپلم

(118)43/7

فوقدیپلم

(63)23/3

لیسانس

(78)28/9

فوقلیسانس و باالتر

(11)4/1

پایین

(19)7

متوسط

(189)70

خوب

(59)21/9

عالی

(3)1/1

با همسر

(167)61/9

با فرزندان

(12)4/4

بهتنهایی

(16)5/9

با همسر و فرزندان

(75)27/8

شخصی

(264)97/8

استیجاری

(6)2/2

جنسیت

وضعیت تأهل

تعداد فرزند

میزان تحصیالت

وضعیت اقتصادی

نحوه زندگی

محل سکونت

براساس اطالعات مندرج در جدول شماره  ،2میانگین نمره
سواد مالی در افراد موردبررسی  51/60از  100و میانگین رضایت
مالی  35/11از  100بود.
امتیاز نمره کیفیت زندگی سالمندان موردبررسی  63/89از
 100بود که در حد متوسط است همچنین کمترین امتیاز در
حیطه کنترل با نمره  39/16از 100و بیشترین امتیاز مربوط به
حیطه خودیابی با نمره  69/53بود.

برای تعیین نقش میانجیگری رضایت مالیدر ارتباط بین سواد مالی
و کیفیت زندگی از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد.
نتایج این مدل آماری نشان داد که بین سواد مالی و کیفیت زندگی
()b=0/17 ،P=0/006و رضایت مالی و کیفیت زندگی (،p>0/001
 )b=0/25رابطه معنادار وجود دارد .همچنین بین سواد مالی و رضایت
مالی ( )b=0/۲۳ ،P=0/003رابطه علیتی معناداری مشاهده شد (جدول
شماره  .)3طبق نتایج این مطالعه  17درصد از واریانس کیفیت زندگی
سالمندان بهطورمستقیم توسط سواد مالی تبیین میشود (.)P=0/006

مهسا کیایی و همکاران .نقش میانجیگری رضایت مالی در ارتباط بین سواد مالی و کیفیت زندگی
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جدول  .2وضعیت سواد مالی ،کیفیت زندگی و رضایت مالی سالمندان بازنشسته شهر قزوین
متغیر

دامنه امتیاز

دامنه امتیاز کسبشده

میانگین هر دامنه

میانگین ( )0 - 100هر دامنه

سواد مالی

6-0

6-0

(3/30)1/45

51/60

رضایت مالی

10-1

10-1

(4/16)1/79

35/11

کیفیت زندگی سالمندان

57-0

57-9

(36/42)8/69

63/89

کیفیت زندگی در حیطه کنترل

12-0

12-2

(4/70)1/83

39/16

کیفیت زندگی در حیطه استقالل

15-0

15-1

(8/86)2/60

59/07

کیفیت زندگی در حیطه خود یابی

15-0

15-2

(10/43)3/26

69/53

کیفیت زندگی در حیطه کامیابی

15-0

15-1

(9/58)3/01

63/87

جدول .3ضرایب رگرسیونی و نتایج تحلیل مدلیابی معادالت ساختاری در رابطه سواد مالی و کیفیت زندگی سالمندان و نقش متغیر میانجی رضایت مالی
مدل

ضرایب رگرسیون (خطاهای استاندارد)

متغیرها

غیراستاندارد

استانداردشده

مسیر  :aپیامد :کیفیت زندگی ،پیشبینیکننده :سواد مالی

(0 /37)0/16
P=0/025

(0/17)0/06
P=0/006

مسیر  :bپیامد :کیفیت زندگی ،پیشبینیکننده :رضایت مالی

(0/08)0/02
P>0/001

(0/25)0/05
P>0/001

مسیر  :cپیامد :رضایت مالی ،پیشبینیکننده :سواد مالی

(1/5)0/6
P=0/007

(0/23)0/08
P=0/003

Goodness of fit
)χ2 (df

86/281

RMSEA

(0/06)0/04 ،0/08

CFI/ TLI

0/89 / 0/85

SRMR

0/05

جدول .4نتایج آنالیز اثرات مستقیم و غیرمستقیم سواد مالی بر کیفیت زندگی سالمندان با نقش متغیر میانجی رضایت مالی در مدل MSEM
اثر سواد مالی بر کیفیت زندگی
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ضرایب رگرسیون (خطاهای استاندارد)
استانداردشده

غیراستاندارد

مسیر کلی

(0/26)0/08
P=0/001

(0/54)0/21
P=0/009

مسیر غیرمستقیم

(0/08)0/03
P=0/014

(0/17)0/08
P=0/036
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همانطورکه در جدول شماره  4مشاهده میشود ،رابطه علیتی
سواد مالی و کیفیت زندگی با میانجیگری رضایت مالی معنادار
شد (.)P=0/014

بحث
براساس نتایج مطالعه حاضر ،میزان سواد مالی سالمندان
بازنشسته سازمانهای دولتی  51/60از  100و در حد متوسط
برآور د شد .درهمینراستا ،نتایج مطالعات داخلی و خارجی
حاکی از آن بود که تعداد قابلتوجهی از خانوارها و سالمندان
دارای سواد مالی محدود هستند .بهطوریکه نتایج حامدینیا
بر کارکنان دستگاههای دولتی در استان یزد ،نشاندهنده عدم
کفایت سواد مالی آنها بود [ .]33مطالعه دیانتی و حنیفزاده در
بررسی سطح سواد مالی خانوادههای تهرانی نشان داد که وضعیت
سواد مالی این افراد در حد مطلوبی نیست [ .]30درمطالعه فینک
و همکاران نیز میزان سواد مالی در سالمندان پایین بود [.]34
همینطور ،لوزاردی و میچل [ ]29پایینترین سطح سواد مالی را
در گروه سنی  65سال به باال گزارش کردند .در مطالعه کارولین
و همکاران نیز ،اکثر پاسخدهندگان برزیلی ( 67/1درصد) سواد
مالی پایینی داشتند [ .]35علت مطلوب نبودن سواد مالی در
سالمندان را میتوان با افت فرایندهای شناختی مرتبط با کهولت
سن مرتبط دانست .تفاوت میزان سواد مالی در مطالعات پیشین
را نیز میتوان ناشی از تفاوت ابزارهای اندازهگیری سواد مالی ،سن
مشارکتکنندگان و تفاوتهای فرهنگی جوامع دانست.
طبق نتایج مطالعه حاضر ،بین سواد مالی و کیفیت زندگی
سالمندان بازنشسته رابطه معنادار و مثبتی مشاهده شد .کوپور
در بررسی رابطه بین سواد مالی و کیفیت زندگی در ترکیه
بیان داشت که بین سواد مالی و کیفیت زندگی رابطه معنادار
وجود داشت [ .]36دهدشتی لسانی و همکاران نیز به این نتیجه
رسیدند که سواد مالی که قسمتی از هوش اجتماعی است بر
کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معناداری داشت [ .]37بهعالوه،
نتایج پژوهش خان و بهات نشان داد سواد مالی و رضایت از
زندگی رابطه مثبت و معنادار داشتند [ .]38البته ب ه نظر میرسد
افراد با دانش مالی گسترده و مهارتهای مالی پیشرفته ،بیشتر به
محصوالت ،خدمات و فناوریهای نوآورانهدسترسی پیدا میکنند
و محصوالت مناسب بازنشستگی را شناسایی میکنند [.]39
مشکالت مالی رایج در دنیای امروز ،تطبیق نداشتن درآمدها
و هزینههای زندگی ،نداشتن خانه شخصی ،بدهکاری ،هزینههای
زندگی اعم از تغذیهای ،بهداشتی ،درمانی باعث استرسهای
زیادی در زندگی میشود و سواد مالی میتواند تاحدودی از وقوع
این مشکالت جلوگیری کند و موجب افزایش کیفیت زندگی
افراد شود.

در مطالعه حاضر ،بین رضایت مالی و کیفیت زندگی سالمندان
بازنشسته رابطه معنادار مشاهده شد .همچنــین در مطالعــه
رجبی و همکاران ،یافتهها نشان داد که بیشترین میانگین نمره
کیفیت زندگی سالمندان مربوط به کسانی بود که از نظر درآمد
در سطح باالتری قرار داشتند [ .]40پناقی نیز گزارش داد که
سطح اقتصادی با کیفیت زندگی سالمندان تهرانی رابطه مثبتی
داشت [ .]41بولینگ ،زندگیکردن در محیط نامناسب و نداشتن
درآمد کافی را از عوامل مؤثر بر افت کیفیت زندگی میدانست
[ .]42درهمینراستا ،تاجور و همکاران در مطالعه خود به این
نتیجه رسیدند که وضعیت اقتصادی ،عامل مهم بهبود کیفیت
زندگی سالمندان شهر تهران است [ .]43چراغی و همکاران
نیز طی یک مطالعه کیفی نشان دادند که شرکت کنندگان (با
میانگین سنی  40سال) عوامل اقتصادی را ازجمله عوامل مؤثر بر
کیفیت زندگی خود گزارش کردند [ .]44همچنین ،نودهی مقدم
و همکاران [ ]45به این نتیجه رسیدند که وضعیت اقتصادی از
عوامل تعیینکننده مهم کیفیت زندگی سالمندان است .درواقع
داشتن درآمد کافی میتواند موجب برآورده شدن نیازهای پایه
فرد و همینطور مشارکت اودر جامعه وداشتن اوقات فراغت شود.
چون هزینه درمان و کنترل بیماریهای مزمن وابسته به دوره
سالمندی که بار مالی زیادی را بر زندگی سالمند وارد میکند؛
بنابراین سالمندانی که از قشر کمدرآمد جامعه باشند ،بهدلیل
مشکالت جسمی مکرر و عدم دریافت مراقبتهای بهداشتی الزم،
اغلب کیفیت زندگی پایینی دارند [.]47 ،46
براساس نتایج مطالعه حاضر ،بین سواد مالی و رضایت مالی نیز
رابطه معنادار و مستقیمی وجود داشت .در بسیاری از مطالعات
پیشین نیز ،رابطه مثبتی بین سواد مالی و رفاه مالی گزارش شده
است [ .]50-48بهعنوان مثال ،نتایج مطالعه حامدینیا در سال
 1392نشان داد که بین رفاه مالی و سواد مالی افراد رابطه معنادار
مستقیمی وجود دارد [ .]33تفت و همکاران نیز گزارش کردند که
سواد مالی باالتر همراه با رضایت مالی بیشتر و نگرانیهای مالی
کمتر است [ .]51همچنین ،ایکس یو و همکاران گزارش کردند
که سواد مالی چه به خودی خود و چه ازطریق تعامل با الگوی
مصرف بر رفاه مالی سالمندان استرالیایی تأثیر مثبت میگذارد
[ .]52نتایج مطالعه آزادی و همکاران نیز نشان داد سطح درآمد
افراد بر سواد مالی و درنتیجه بر برنامهریزی بازنشستگی مؤثر بود
[ .]53بنابراین سالمندان بازنشستهای که سطح باالتری از سواد
مالی داشتند و از برنامهریزی و رفتارهای درست مالی برخوردار
بودند از وضعیت مالی خود نیز رضایت داشتند.
براساس نتایج مطالعه حاضر ،سواد مالی هم بهطورمستقیم
و هم غیرمستقیم (بهواسطه رضایت مالی) با کیفیت زندگی
سالمندان بازنشسته ارتباط معناداری را نشان داد .نتایج مطالعه
کاسکانر و همکاران نیز نشان داد یک واحد افزایش در سواد مالی
همراه با  ۳۵/۱درصد افزایش رضایت مالی است [ .]54سواد مالی
باعث افزایش رفاه مالی از طریق بازده مالی بیشتر با تصمیمات
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مالی مناسب میشود ،عالوهبراین تصمیمات مصرفی را اصالح و
بهبود میبخشد ،افراد با سواد مالی ممکن است از رفتار مصرف
آگاهانه بهره بیشتری ببرند [ .]55در این رابطه ،جو و گرابل
نیز گزارش کردند که سطح باالی سواد و مهارتهای مالی ،از
طریق ایجاد رفتارهای درست مالی ،باعث افزایش رضایت مالی
میشود [ .]25از سوی دیگر رضایت مالی میتواند باعث افزایش
کیفیت زندگی شود .نودهی مقدم و همکاران [ ]45و تاجور و
همکاران [ ]43نیز وضعیت اقتصادی را عامل مهم تعیینکننده
کیفیت زندگی سالمندان معرفی کردند .همچنین ،نتایج مطالعه
بر  12299سالمند ساکن چین ،غنا ،اندونزی ،آفریقای جنوبی و
روسیه نشان داد که عدم رضایت مالی بهطور معنادار و معکوسی
با کیفیت زندگی مرتبط است [.]56

این مطالعه کد اخالق را از کمیته اخالق دانشگاه علومپزشکی
قزوین ( )IR.QUMS.REC.1399.055کرد .همچنین پس بیان
اهداف پژوهش برای شرکتکنندگان ،به آنها از محرمانه ماندن
اطالعات شخصی اطمینان خاطر داده شدو آنها رضایتنامه
کتبی گرفته شد.

حامی مالی
این پژوهش برگرفته از پایا ن نامه کارشناسی ارشد پرستاری
گرایش سالمندی (مهسا کیایی) ،دانشگاه علومپزشکی قزوین،
دانشکده پرستاری مامایی است.

مشارکت نویسندگان

از محدودیتهای این مطالعه میتوان بهروش خودگزارشدهی
برای پر کردن پرسشنامهها اشاره کرد که ممکن است برخی
از سالمندان ،پاسخ واقعی را نداده باشند .بااینحال با دادن
توضیحات الزم درمورد اهداف مطالعه سعی شد این محدودیت
کمرنگتر بهنظر برسد .همچنین باتوجهبه اینکه نمونهها از میان
سالمندان بازنشسته سازمانهای دولتی انتخاب شدند ،ممکن
است تعمیمپذیری نتایج را برای سایر سالمندان دچار مشکل
کند.

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

نتیجهگیری نهایی

تشکر و قدردانی

براساس نتایج مطالعه حاضر ،بین سواد مالی و کیفیت زندگی
سالمندان بازنشسته ارتباط معناداری وجود داشت همچنین
رضایت مالی بر کیفیت زندگی آنها تأثیر مثبتی داشت و نقش
میانجیگری رضایت مالی بر ارتباط بین  2سازه سواد مالی و
کیفیت زندگی تأیید شد .عالوهبراین ،نتایج این مطالعه نشان
داد که  17درصد از واریانس کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته
بهطورمستقیم ازطریق سواد مالی تبیین میشود .بنابراین پیش از
بازنشستگی ،آموزش مالی ،روشی کارآمد برای بهبود دانش مالی
آنهاست که میتواند به آنها کمک کند تا برای بازنشستگی
خود برنامهریزی خوبیکنند و از زندگی بازنشستگی راحتتری
برخوردار شوند.

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علومپزشکی قزوین و
از همراهی و همکاری شرکتکنندگان سالمند تشکر و قدردانی
می نماییم.

مفهوم سازی ،روششناسی ،تحقیق و بررسی ،نگارش پیشنویس،
ویراستاری و نهاییسازی نوشته ،منابع :مهسا کیایی ،فاطمه
محمدی و سیده آمنه مطلبی؛ تجزی هوتحلیل :زهرا حسینخانی؛
تأمین مالی :مهسا کیایی؛ مدیریت پروژه :سیده آمنه مطلبی.

تعارض منافع

یافتههای این مطالعه میتواند بهعنوان معیاری برای توجه
بیشتر به سواد مالی و درنتیجه رضایت مالی سالمندان درجهت
ارتقا کیفیت زندگی آنها درنظر گرفته شود .پیشنهاد میشود که
سیاستگذاران منابع بیشتری را به طراحی و ارتقای برنامههای
آموزش مالی خود اختصاص دهند تا در نسل بعدی جمعیت
سالمندان ،سواد مالی خود را بهبود بخشند.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
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