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purpose of this study is to investigate 
effects of reminiscence on quality of life, 
general health and loneliness elderly 
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 زوغ تحقیق به زوػنی تبیین و تىؿیف ػده اطت.1

This study used a randomized controlled trial with pre and post-test 
design that was conducted in 2013. 

  ابصاز گسدآوزی داده ها و زوغ تحلیل آنها به زوػنی معسفی ػده.  2

1-World Health Organization Quality of Life Questionnaire (short form): 

2- Goldberg’s General Health Questionnaire: 

3- Loneliness Questionnaire: 

4-Reminiscence training package: 
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Statistical population was all of elderly 60 to 80 years old of Qazvin.  

 

 

The study sample included two experimental and control groups of 
elderly (N=70, that 35 males and 35 females) 
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 اطت جامعۀ آمازی مىزد مطالعه و ویژگی های آن به دقت معسفی ػده.1
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