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 10/9/1400پذیرش مقاله:          3/4/1400 دریافت مقاله: 
 

یوه شـآموزش مجازي با وجود تمام کاستی ها مورد پذیرش بسیاري از مدرسین قرار گرفته و در جهت بهبود و ارتقاي ایـن : مهمقد
آموزش تالش هاي بسیاري شده است. در پژوهش حاضر تالش شده که با استفاده از نظر اعضاي هیأت علی دانشگاه علوم پزشـکی 

 جازي و در نتیجه رفع این نقایص گامی برداشته شود.لرستان در جهت یافتن کاستی هاي آموزش م

رستان لاعضاي هیأت علمی داشگاه علوم پزشکی  مندي رضایت تحلیلی، میزان –مقطعی توصیفی  پژوهش این در ها:مواد و روش
درسی آموزش ارزیابی برنامه « با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  مام شماريبصورت ت 1399-1400در پایان سال تحصیلی 

 .شد رسیبر سنجش و پشتیبانی ارزشیابی، تعامل، سهولت، محتوا، افزار، نرم حیطه هفت در» مجازي دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 با رسونتوصیف داده ها با میانگین و انحراف معیار و تحلیل داده ها با معیارهاي ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب همبستگی پی

 انجام گرفت. 22نسخه  spss استفاده از نرم افزار
درصد استادیار  39نفر) و  84درصد دانشیار (  42نفر)  و  127درصد مرد ( 63,5عضو هیآت علمی مورد بررسی   200از بین  ها:یافته

ریب ضسال گزارش شد.  13,41±8,63سال و میانگین سابقه تدریس اساتید  45,58±7,01نفر) بودند. میانگین سن اساتید   78(
 نمره بود. 135از حد نصاب  86,17±13,17رضایت مندي کلی اعضاي هیأت علمی  . و میزان/895لفاي کرونباخ پرسشنامه آ

ین با دند. همچنبه طور کلی اساتید این دانشگاه از شیوه انجام آموزش مجازي و اثرگذاري آن نسبتا راضی بو گیري:بحث و نتیجه
ه بین ي مجازي استفاده شود تا بتوان ارتباط چهرتصویر در فضا-در-وجود، از ویژگی تصویرتوجه به نظرات اساتید و نگرانی هاي م

 .جام دادچهره مدرس و دانشجو را برقرار کرده و امکان انتقال اطالعات از مدرس به دانشجو و بالعکس را به بهترین شیوه ان

 .ستان، پرسشنامهآموزش مجازي، رضایتمندي، دانشگاه علوم پزشکی لر ي:هاي کلیدواژه
 

 چکیده

mailto:nikpay.i@lu.ac.ir


 مبشر و همکاران ... بررسی رضایتمندي اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

 1شماره ، 23 یافته، دوره / 336 

 مقدمه
انسان در طول زندگی خود همواره در حال آموزش و 

 یادگیري می باشد. مقوله آموزش؛ که شیوه هاي مختلف آن

صر می تواند نقش مهمی در یادگیري فرد داشته باشد؛ در  ع

ه و حاضر خود را گام به گام با پیشرفت فناوري هماهنگ کرد

. شیوه هاي آموزش به )1(شکل جدیدي به خود گرفته است 

طور کلی به دو دسته روش هاي سنتی و جدید تقسیم می 

. روش هاي سنتی که متمرکز بر معلم و آموزش )2(شوند 

د دهنده می باشند، شامل سخنرانی، نمایش عملی، آموزش فر

د . روش هاي جدید که بع)3(به فرد و بحث گروهی می باشد 

بیه مل شاز ورود به عصر اطالعات و فناوري فراگیر شده اند، شا

ان سازي، ایفاي نقش، خودآموزي و آموزش از راه دور یا هم

. در این روش ها، نقش اصلی )4(آموزش مجازي هستند 

 . آموزش)5(ي آموزش است آموزش دهنده تنها تسهیل کننده

 دهنده در این روش که خود به دو صورت آفالین و آنالین

قویت ت را آموزان دانش تا توانایی کند می انجام می شود، سعی

 دوره . اولین)6(کمک کند  درسی مفاهیم یادگیري در و به آنها

با  .)7( شد تأسیس 1892 سال در دانشگاهی دور راه از آموزش

 شخصی هاي وبالگ توسعه اینترنت، آموزش مجازي از طریق

آمورش  هدور . اولین)8(گرفت  قرار عموم اختیار در رایگان بطور

 رد نیوجرسی فناوري انستیتوي آنالین توسط صورت به يمجاز

 نرم 70 دهه پایان . در ایران نیز در)9(شد  افتتاح 1984 سال

 ارقر تهران دانشگاه کار دستور در LMS مجازي آموزش افزار

 .)10( گرفت

هر چند هنوز هم ارائه و آموزش دروس در اغلب مراکز 

آموزشی به شیوه حضوري انجام می شود، اما این روش خالی از 

اشکال نیست، چرا که توجه عمده اي به سرعت فراگیري افراد 

نمی شود و نیاز به حضور معلم و دانشجو یا دانش آموز در یک 

تالف وقت موقعیت مکانی از پیش تعیین شده است که باعث ا

و نیز صرف هزینه هاي اضافه براي تجهیز مکان آموزش می 

. عالوه بر این، افزایش جمعیت و تقاضا براي آموزش )11(شود 

شکالت از یک طرف و کمبود فضاهاي آموزشی مناسب و م

مادي و اقتصادي بسیاري از جوامع منجر شده است تا نظام 

اجتماعی و آموزشی در جستجوي راهی براي ارائه خدمات 

مناسب به افراد باشد که بنظر می رسد مناسب ترین آن 

. با توجه به بالینی و عملی )13, 12(آموزش مجازي است 

بودن اکثر آموزش هاي مربوط به علوم پزشکی، استفاده از 

آموزش مجازي در این زمینه نیازمند تمهیدات و امکانات 

ی کیو پداگوژ یفن ،یسازمان خاصی می باشد از جمله الزامات

. آموزش مجازي در دانشگاه هاي علوم پزشکی )16(می باشند 

ایران در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد و یکی از موضوعات 

مورد توجه در بسته هاي تحول و نوآوري هاي نظام آموزشی 

 . )17(است 

متولد  در دنیاي احاطه شده با فناوري 21فراگیران قرن 

اند و قادرند زندگی خود را در هر شرایطی با تکنولوژي  شده

هاي  سازگار سازند. از این رو، آنان آماده یادگیري به روش

در روش سنتی، آموزش محدود به زمان و  ).20( سنتی نیستند

 آموزشی مکان خاص، حضور فیزیکی معلم و شاگرد در محیط

 ولی در روش)، 16( محوري) و صرف هزینه باال است-حضور(

تکنولوژي (آموزش مجازي)، تمرکز بر یادگیرنده  هاي مبتنی بر

بوده و تعامالت یادگیرنده با کالس درس، معلم و محیط 

). آموزش 22( طریق فضاي مجازي اتفاق می افتد آموزشی از

و پرورش  مجازي در نهادهاي آموزشی و به خصوص آموزش

اي ودانشگاهها که منابع انسانی در آن از اهمیت ویژه

برخوردارند، بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا با در نظر 

ها، الگویی کاربردي براي اي و بومی استانگرفتن شرایط منطقه

 در مجازي آموزش هاي کمی ). رشد10آن طراحی گردد (

 صورت آموزش ها تدرکیفی ولی بهبودي بوده، پیشرفت حال

 هاي موجود تعداد کمنگرفته است از سوي دیگر، یکی از شکاف

 در آموزش مجازي نقش بررسی در خصوص تجربی مطالعات

یادگیري را تحت  رضایت مندي کاربران است که فرآیندهاي

 توسعه در توانند می متعددي ). عوامل14دهند (تاثیر قرار می

 مهمترین از یکی. باشند رموث مجازي آموزش کارایی بررسی و

آنهاست  مندي رضایت میزان و کاربران جامعه شناخت آنها
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 آموزش از استفاده به آنها تمایل و کاربران مندي رضایت. )18(

 آن کارایی افزایش و روش این بودن آمیز موفقیت باعث مجازي

این موضوع در نهادهاي آموزشی و به خصوص  .شود می

آموزش و پرورش و دانشگاهها که منابع انسانی در آن از اهمیت 

ر گیرد تا با در اي برخوردارند، بایستی بیشتر مورد توجه قراویژه

ها، الگویی کاربردي اي و بومی استاننظر گرفتن شرایط منطقه

 ).20براي آن طراحی گردد (

یت رضاتا به بررسی  قصد داردپژوهش حاضر در این راستا  

 اندانشگاه علوم پزشکی استان لرست مندي اعضاي هیأت علمی

 هاي رضایت منديمولفهو بررسی روابط بین  از آموزش مجازي

 .بپردازد

 هامواد و روش
تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردي و از نظر 

ی است که لیحلت -روش تحقیق، یک پژوهش مقطعی توصیفی

یق به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماري این تحق

شامل اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در 

باشد. اطالعات می  1399-1400نیمسال دوم سال تحصیلی 

امل مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته، ش

 5تا  1گزینه اي با نمره گذاري طیف لیکرت که از  5سوال  27

نمره گذاري شدند، به دست آمده است. هفت مؤلفه براي 

عاد پرسشامه در نظر گرفته شد که تعداد سواالت به ازاي اب

 6وي سؤال، بعد محت 5افزار مختلف بدین صورت بود: بعد نرم 

یابی سؤال، بعد ارزش 2سؤال، بعد تعامل  3سوال، بعد سهوات 

 سؤال. 4سؤال و بعد سنجش  3سؤال، بعد پشتیبانی 4

سپس پرسشنامه از طریق حضوري و یا شبکه اجتماعی 

واتساپ و بر اساس سامانه علم سنجی وزارت بهداشت در 

(روش تمام  فتاختیار کلیه اعضاي هیأت علمی قرار گر

د شماري) و از آنان خواسته شد که به سؤاالت به صورت خو

  ایفاء پاسخ دهند.

محتوائی و صوري به شیوه کیفی و  یروای پژوهش نیدر ا

توسط پنج نفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی و 

 آنجایی ازدانشگاه علوم پزشکی لرستان مورد تأیید قرار گرفت. 

سنجش  يبرا یشاخص مناسب نباخ معموالًکرو يفاآلکه 

عناصر  انیم یدرون همسانی و يریاعتماد ابزار اندازه گ تیقابل

پرسشنامه  ییایپا نییتعي کرونباخ برا يلفاآ بیاست از ضر آن

 7شد. پرسشنامه رضایت مندي در استفاده  قیتحق نیدر ا

حیطه متفاوت که شامل کیفیت نرم افزار مورد استفاده در 

مجازي، مناسب و کافی بودن محتواي آموزشی،  آموزش

سهولت کاربري آموزش مجازي، ایجاد فرصت ارتباط و تعامل 

بین استاد و دانشجو، امکان استفاده از آن در ارزشیابی، 

پشتیبانی آموزش مجازي در صورت بروز مشکل و سنجش 

عملکرد آموزش مجازي بود، مورد  بررسی قرار گرفت. پایایی 

یطه هاي مورد بررسی و رضایت مندي کلی بدین هر یک از ح

 صورت بود:

، بعد سهولت 601/0، بعد محتوا 700/0بعد نرم افزار

، بعد 717/0، بعد ارزشیابی 584/0، بعد تعامل 737/0

و کل پرسشنامه  658/0، بعد سنجش 636/0پشتیبانی 

895/0. 

رج دکلیه مراحل جمع آوري و آنالیز آماري داده ها بدون 

 فت وم گرراد و با رعایت اصل محرمانه بودن اطالعات انجانام اف

در ضمن قبل از توزیع پرسشنامه ها نسبت به اخذ رضایت 

 شفاهی پرسش شوندگان اقدام گردید.

ف حرابراي توصیف داده ها از فراوانی نسبی، میانگین و ان

ب ضری معیار و براي تحلیل داده ها از ضریب آلفاي کرونباخ و

 05/0ون دو متغیره تحت سطح معناداري همبستگی پیرس

از نرم  ها با استفادهاستفاده شد. در ضمن تجزیه و تحلیل داده

 صورت گرفت. 22ویرایش  SPSSافزار آماري 

 هایافته
پرسشنامه  200، پرسشنامه توزیع شده 290از بین 

درصد بود. از  69برگشت داده شد و لذا نرخ پاسخگوئی حدود 

علمی که در این پژوهش مورد پرسش عضو هیئت  200بین 

نفر) بودند. از نظر رتبه  127درصد مرد ( 63,5قرار گرفتند 

 84درصد دانشیار (  42نفر)،  38درصد استاد تمام ( 19علمی 

نفر) بودند. میانگین سابقه  78درصد استادیار (39نفر) و 
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سال و میانگین سن اساتید  13,41±8,63تدریس اساتید 

 63درصد ( 31,5گزارش شد. از این بین  سال 7,01±45,58

نفر)  137درصد ( 68,5نفر) از اساتید از حیطه آموزش بالینی و 

 از حیطه آموزش پایه انتخاب شدند.

 آموزش از مندي اساتید رضایت ، میزان1در جدول 

 تعامل، سهولت، محتوا، افزار، حیطه نرم در هفت مجازي

است و با توجه به آورده شده  سنجش و پشتیبانی ارزشیابی،

حداکثر امتیاز قابل کسب از هر بعد پرسشنامه، بیشترین 

امتیازات رضایت مندي اعضاي هیأت علمی به ترتیب در 

بعدهاي پشتیبانی و نرم افزار و کمترین امتیازات رضایت مدي 

به ترتیب در ابعاد ارزشیابی و سنجش مشاهده گردیده است. 

ي هیأت علمی از حد در ضمن نمره رضایت مندي کلی اعضا

بوده است. براي جزئیات  86,17±13,17نمره،  135نصاب 

نتایج بررسی همبستگی  مراجعه نمائید. 1بیشتر به جدول 

 تعامل، سهولت، میان مولفه هاي متفاوت رضایتمندي محتوا،

 آورده شده است.  2سنجش در جدول  و پشتیبانی ارزشیابی
 ت علمی از آموزش مجازي به تفکیک حیطه ها  . میزان رضایتمندي اعضاي هیئ1جدول 

 حداکثر امتیاز قابل کسب حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر
 25 23 11 2,82 17,91 نرم افزار

 30 30 15 3,10 20,97 محتوا
 15 15 5 2,46 9,19 سهولت
 10 10 2 1,75 5,29 تعامل

 20 15 4 2,24 7,78 ارزشیابی
 15 15 7 2,53 11,49 پشتیبانی
 20 15 5 2,46 9,19 سنجش

 135 124 59 13,17 86,17 رضایت مندي کلی

 
 . ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد مختلف رضایت مندي اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آموزش مجازي2جدول 

  نرم افزار محتوي سهولت تعامل ارزشیابی پشتیبانی سنجش
 نرم افزار 1 0,693 0,539 0,630 0,589 0,413 0,328
0,006 0,001< 0,001< 0,001< 0,001< 0,001<  
 محتوي 0,693 1 0,484 0,682 0,570 0,410 0,399
0,001 0,001< 0,001< 0,001< 0,001<  0,001< 

 سهولت 0,539 0,484 1 0,436 0,606 0,525 0,560
0,001< 0,001< 0,001< 0,001<  0,001< 0,001< 

 تعامل 0,630 0,682 0,436 1 0,587 0,208 0,108

0,373 0,084 0,001<  0,001< 0,001< 0,001< 
 ارزشیابی 0,589 0,507 0,606 0,587 1 0,390 0,263

0,028 0,001  0,001< 0,001< 0,001< 0,001< 
 پشتیبانی 0,413 0,410 0,525 0,208 0,390 1 0,454
0,001<  0,001 0,084 0,001< 0,001< 0,001< 

 سنجش 0,328 0,399 0,560 0,108 0,263 0,454 1

 0,001< 0,028 0,373 0,001< 0,001 0,006 

 

، ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد 2بر اساس جدول 

مختلف رضایتمندي اساتید از آموزش مجازي ، مثبت و عمدتاً 

) البته ضریب همبستگی r>0و  p<0.05معنادار بوده است ( 

بین نمره تعامل با نمره پشتیبانی معنادار نبوده است پیرسون 

)p=0.084  وr=0.208 و همچنین ضریب همبستگی (
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پیرسون بین نمره تعامل با نمره سنجش نیز از آماري معنادار 

 مراجعه نمایید. 2نبوده است. براي جزئیات بیشتر به جدول 

 بحث و نتیجه گیري
 امهپایایی پرسشننتایج تحقیق حاضر نشان داد که روایی و 

حیطه متفاوت نرم  7محقق ساخته رضایت مندي به تفکیک 

جش  و سن و پشتیبانی ارزشیابی، تعامل، سهولت، افزار، محتوا،

ز اهمچنین در کل قابل قبول است ( الفاي کرونباخ بزرگتر 

هاي  ). بعالوه همبستگی پیرسون بین دوبدوي مولفه0,5

 گان،رضایت مندي از نظر آماري معنادار است. به زعم نویسند

اي در مورد میزان رضایمتندي از آموزش مجازي در میان اعض

 هیأت علمی تحقیقات چندانی در ایران انجام نشده است

و  Vachonنتایج این تحقیق همسو با تحقیقات 

و  Chino همکاران و همینطور و Chyungهمکاران، 

ست که به موضوع رضایت مندي و چگونگی تالش همکاران ا

. اشراقی و )23-21(براي بهبود کیفیت آن پرداخته اند 

 مطالعه اي با هدف  بررسی میزان 2015همکاران در سال 

 مشهد مرکز نور پیام دانشگاه مجازي دانشجویان مندي رضایت

انجام ) LMS( مجازي آموزش افزارنرم ربرکارابط  با تعامل از

 مجازي آموزش افزارنرم کاربر رابط نتایج نشان داد کارایی .دادند

و  مشهد مرکز نور پیام دانشگاه مجازي دانشجویان دیدگاه از

. به طور کلی رضایتمندي )24(بود  متوسط حد رضایت آنها در

محتوا، سهولت و پشتیبانی در حد اساتید در بعدهاي نرم افزار، 

خوب یا قابل قبول بوده است. این موضوع نشان می دهد که با 

رضایت نسبتًا باالي اساتید از چهار جنبه از هفت جنبه بررسی 

شده، در مجموع کیفیت شیوه آموزش مجازي استفاده شده را 

قابل قبول دانسته اند. در مقابل، میزان رضایتمندي اساتید از 

تعامل، ارزشیابی و سنجش نسبتًا کم یا کم ارزیابی شد. به بعد 

نظر می رسد که این موضوع ناشی از درصد باالي استفاده از 

شیوه آموزش آفالین در بخش آموزش دروس تئوري در 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشد؛ چرا که در آموزش آفالین 

امکان نه تنها در حین تدریس بلکه پس از اتمام تدریس نیز 

پرسش و پاسخ بین استاد و دانشجو یا ارتباط چهره به چهره 

وجود ندارد. این موضوع همسو و منطبق با نظر جفرسون و 

) است که معتقدند رویکرد مناسب آموزشی 2009آرنولد (

مستلزم تعامل دوطرفه استاد و دانشجو است که این شکاف از 

. در این مطالعه )25(هاي اساسی آموزش مجازي است ضعف

نشان  2015همانند نتیجه مطالعه اشراقی و همکاران در سال 

داده شد که طراحی بهتر نرم افزار می تواند امکان سنجش و 

تعامل بین استاد و دانشجو را ممکن سازد و نقایص مورد نظر 

. همچنین با استفاده )24(د اساتید از این نظر برطرف شو

بیشتر از آموزش آنالین و تدریس تصویري، با امکان صحبت 

دانشجویان جهت پرسش و پاسخ، میتوان میزان تعامل بین 

استاد و دانشجو در آموزش مجازي را افزایش داد. با توجه به 

امکان استفاده از آموزش مجازي براي اکثر افراد در عصر 

نولوژي، در مجموع با افزایش کیفیت این شیوه آموزش و تک

طراحی نرم افزار هاي قدرتمند تر می توان به نحو احسن از این 

 نوع آموزش استفاده کرد. 

در نظر سنجی انجام شده در این پژوهش، برخی اساتید 

 ري وبیان کردند که از این شیوه آموزش در شرایط غیر اضطرا

رد؛ توان در دروس عمومی استفاده ک عادي بجز کرونا نیز می

چرا که با این کار هم کالس هاي فرسایشی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی سبک تر شده و هم فرآیند تدریس 

از  اساتید ساده تر می شود. همچنین پیشنهاد نموده اند تا

ي مجازي استفاده شود تا تصویر در فضا-در-ویژگی تصویر

 ده ور کرره بین استاد و دانشجو برقرابتوان ارتباط چهره به چه

 ا بهامکان انتقال اطالعات از استاد به دانشجو و بالعکس ر

 بهترین شیوه انجام داد. 

مهمترین نقطه قوت این مطالعه انجام بررسی وسیع با 

نفر) و مهمترین محدودیت این  200حجم نمونه کافی ( 

د سؤاالت مطالعه استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با تعدا

محدود در برخی ابعاد نظیر بعد تعامل و همچنین عدم بررسی 

کمی روایی صوري و محتوائی و همچنین روایی سازه اي این 

پرسشنامه بوده است که پیشنهاد می شود در مطالعات آتی مد 

نظر قرار گیرد. همچنین پیشهاد می شود این پژوهش بر روي 
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ستند با حجم نمونه دانشجویان که مخاطبین آموزش مجازي ه

 بیشتر تکرار شود.

ه با توجه به نتایج پژوهش، جهت رفع نواقص برگرفته شد

 از تجربه اساتید و جهت ارتقاي نرم افزار آموزش مجازي

  :پیشنهادهاي کاربردي ذیل ارائه می شود

ار رسانی یک راهنماي استفاده از نرم افز تهیه و بروز -1

وزش انشجویان و مسئولین آمبراي کاربران اعم از مدرسان، د

 دانشگاه

نی راهنماي نرم افزاردر صورت به روز رسا به روزرسانی -2

 نرم افزار

حد فنی براي رفع مشکالت نرم افزار بر تشکیل یک وا -3

 اساس گزارش هاي مدرسان و دانشجویان 

جلسات بحث آنالین یا میزگرد مجازي  امکان ایجاد -4

س کالس با امکان حضور مدر براي دانشجویان قبل و بعد از

 جهت پرسش و پاسخ و تبادل نظر.

 تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتري رشته مدیریت 

فاع دخرم آباد با کد   آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

می باشد. از اساتید گرامی بابت  14850175981001

 راهنمایی در نگارش پژوهش قدردانی می گردد.
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Abstract 

Background: Despite all the shortcomings, virtual education has been accepted by faculty 
members and many efforts have been done to improve this method of teaching.  
In the present study we tried to find the shortcomings of virtual education using opinions of faculty 
members of Lorestan University of medical sciences in order to eliminate them and improve this 
method.  
Materials and Methods: In this descriptive analytical and cross-sectional study the level of 
satisfaction of faculty members in lorestan University of medical sciences at the end of semester 
using a researcher made questionnaire named "evaluation of visual education curriculum at the 
university of Medical sciences" in seven subscales of software, content, ease,  interaction, 
evaluation, support and assessment. Data were described by mean and standard deviation and data 
analysis was performed by cronbach's alpha coefficient using spss software version 22.  
Results: Amount 200 vacuity members who were questioned 63.5 % were men (127=n), 42% were 
associate professors (n=84) 39% were assistant professors (n=78). Average age of faculty members 
was 45.58+-7.01 and average teaching experience was 8.41+-13.63 years. Cronbach's alpha 
coefficient of the questioner was 0.895 and the total satisfaction of The faculty members was 
86.17+-13.7 from 135.  
Conclusion: In general the faculty members were relatively satisfied with the curriculum of virtual 
education in the university and it's effectiveness. Also according to opinion of professors image-in-
image feature of cyberspace must be used for face-to-face communication between teachers and 
students to transfer information from teacher to student in the best way.  
Key words: Virtual education, Satisfaction, LUMS, Questionnaire. 
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