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مقاله پژوهشی
()Original paper

بررسی فراوانی تیپ شخصیتی (درونگرا و برونگرا) و هیجان
(ثبات ،نوروز و سایکوز) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
4

فایق یوسفی ،1پروانه تیموری ، 2نمامعلی آزادی ،3بیتا خاصی

 -2دانشیار گروه بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 -3استادیارگروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
(مولف مسئوول) ایمیلbitakhasi@gmail.com :

چکیده
زمینه و هدف :شخصیت به عنوان یک کل باعث تمایز فرد از سایرین میشود و هرکس ویژگیهای
منحصر به فرد خود را داراست ،که بر جنبههای متفاوت رفتار تاثیر میگذارد .جسم و روان وابسته به
یکدیگر هستند و برای برخوردار بودن از سالمت باید هر دو از سالمتی کامل برخوردار باشند و اگر یکی
بیمار شود ممکن است ،دیگری را نیز بیمار کند .این پژوهش به منظور سنجش تیپ شخصیتی و هیجان
دانشجویان انجام گردید.
روش بررسی :مطالعه حاضر به صورت توصیفی انجام شد .جامعه آماری پژوهش تعداد  410نفر( 207پسر
و  203دختر) بودند .روش نمونهگیری دانشجویان به صورت چند مرحلهای تصادفی طبقهای بود .ابزار
گردآوردی اطالعات پرسشنامه تیپشخصیتی آیزنک بود .دادهها به وسیله نرمافزار آماری  SPSS18تجزیه
و تحلیل گردید.
یافتهها :نتایج نشان داد که تعداد  291دانشجو در رنج اختالل روانی خفیف (نوروز) و شدید (سایکوز) و
از بین آنان  47نفر ( )%11/46دارای اختالل شدید روانی (سایکوز) میباشند .باالترین تعداد افراد با
اختالالت روانی دارای تیپ شخصیتی برونگرا

و نوع بیثبات میباشند.

نتیجهگیری :با توجه به باال بودن آمار اختالالت روانی ،الزم است که مراکز مشاوره در دانشگاهها پویاتر
باشند و با تشخیص و درمان افراد در مراحل اولیه ،به ارتقاء سالمت روان دانشجویان کمک کنند.
واژههایکلیدی :تیپ شخصیتی ،هیجان ،دانشجو
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 -1استادیار گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

بیتا خاصی

مقدمه

19

بسیار زیاد است .روان نژندان معموال تحت تأثیر سیستم

اجدادشان به ارث میبرند و این ظرفیتها جهت رفتار

از دید افراد بهنجار است و از حیث هوش و تسلط

او را تعیین میکنند ( .)1عملکرد انسان ،بازتاب دانش،

برنقش و ادراک حسی و تمرکز حواس و اراده و سعی

مهارت ،رفتار و بطور کلی شخصیت اوست (.)2

وکوشش ،از متوسط افراد بهنجار پایینترند .افراد

شخصیت ،نقش بسزایی در عملکرد عاطفی و هیجانی

روانپریش سخت و دشوار هستند .در جمعزدن پی-

دارد ( .)3انسان دو نوع متفاوت از نگرش و گرایش

درپی ضعیف هستند .تمرکز حواسشان کم است؟

شامل درونگرایی و برونگرایی بروز میدهد که ارثی

حافظهشان ضعیف است .به کندی مطلبی را میخوانند

میباشد .افراد با جهان بیرونی با هردو روش در ارتباط-

و به طورکلی از نظر فهم و ادراک و اعمالی که تحرک

اند ،مرزی بین درونگرایی و برونگرایی وجود ندارد

الزم دارد بسیار کند هستند و بیشتر ساکن و بیحرکت

ولی معموال یکی بر دیگری غالب است .در مورد

میمانند و سطح آرزو و توقعشان چندان با واقعیت

درونگرایی ،توجه فرد درونگرا به سمت عناصر درونی

تطبیق نمیکند (.)7

و ذهنی است .فرد درونگرا ضمن مشاهده جهان خارج،

نتایج مطالعات نشان داده که نوع تیپ شخصیتی

اولویت را به دنیای درونی میدهد و این افراد بیشتر از

یک فرد در نحوه کارکردهای روانی از جمله توانایی-

اینکه تحت تاثیر محیط باشند ،از ارزیابیهای ذهنی

های ذهنی وی بیتاثیر نمیباشد و درونگراها مستعد

سود میجویند ( .)4در حالت درونگرایی ،جهتگیری

اسکیزوفرنی و اختالل شخصیت اسکیزوئید و برونگراها

اصلی فرد به درون و به جانب خویشتن است .فرد

مستعد بیماری مانیا و رفتارهای ضد اجتماعی هستند

برونگرا به بیرون و به جهان خارج گرایش دارد و از

(.)8

نظر اجتماعی درگیر ،فعال است (.)5

گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2002

تیپ شخصیتی بطور عمومی یک برچسب استفاده

اعالم کرده است که اختالالت روانی  10درصد بالغین

شده برای طبقهبندی ویژگیهای افراد از نظر رفتار می-

جامعه و  12/75 -30/4درصد دانشجویان را گرفتار

باشد .شناخت این جنبهها تا اندازهای بازده استعدادهای

کرده است ( ،)10 ,9و از شیوع اختالالت روانی در

ذهنی را تعیین میکنند و توصیف رفتار انسان را در

کشورهای مختلف جهان که حدود  500میلیون نفر

موقعیتهای متغیر زندگی نیز امکان پذیر میسازد (.)6

است ،تعداد  50میلیون نفر آنان مبتال به یکی از انواع

تحقیقات آیزنک معلوم داشت که شخصیت دارای

اختالالت شدید روانی میباشند ( .)11میزان شیوع

سه رنج است که هرکدام یک قطب مخالف دارد و به

اختالالت روانی دانشجویان تهران در سال  ،79حدود

این صورت تعریف میشود:

 10-27درصد در بین دانشکدههای مختلف و در

 -1درون گرایی (برون گرایی ) -2 ،روان نژندی

مجموع  16/3درصد میباشد ( .)11و اختالالت روانی

(فقدان روان نژندی)  -3 ،روان پریشی (فقدان روان

دانشجویان یزد طی سالهای 35/40 ،81-85

پریشی) .میان افراد کامالً بهنجار از یک سوی و افرادی

درصدگزارش شده است (.)12

که دریکی از دو قطب نهایی رواننژندی (نوروز) و

بهداشت روانی دانشجویات تحت تاثیر عوامل

روانپریشی (سایکوز) قرار دارند از سوی دیگر ،فاصله

متعددی قرار میگیرد ،از جمله :دوری از خانواده ،میل
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انسانها دارای ظرفیتهای بالقوهای هستند که از

عصبی خود کار قرار دارند .دیدشان در تاریکی کمتر

بررسی فراوانی تیپ شخصیتی...

20

خواندن ،احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس

عاطفی -اجتماعی و رفتارهای بین فردی یا شغلی افراد

بیکفایتی ،ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به

تاثیر می گذارند ( .)22خلق و خو و شخصیت نیز بطور

خودنمایی ،میل به ازدواج در برابر موانع ،ارتباط با

وسیعی در محیطهای آکادمی مورد مطالعه قرار گرفته

جنس مخالف ،تنفر از رفتار دیگران در برابر ناتوانی در

و هر دو سازه پیش بینی کننده قابل توجهی برای

برابر ناتوانی در بروز احساسات خود و مشکالت

عملکرد تحصیلی میباشند ( .)24 ,23با توجه به اینکه

اقتصادی که مانع رسیدن به هدفهای هنری علمی

حضور در دانشگاه به واسطه عوامل متعدد میتواند

است (.)15-13

بسیار استرسزا باشد ،شناخت تیپ شخصیتی

با رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن،

دانشجویان که یکی از قشرهای آیندهساز جامعه هستند

بیماریهای روانی در صدر عوامل ایجادکننده ناتوانی

بمنظور برنامهریزیهای هدفمند در تمامی زمینهها حائز

طوالنی مدت و مزمن و مرگ زودرس شدهاند (.)16

اهمیت است .مطالعه حاضر با هدف سنجش تیپ

درک راههای ارتباطی حالتهای هیجانی ،صفات

شخصیتی و تشخیص اختالالت روانی نوروز و سایکوز

شخصیتی و فرایندهای شناختی ،این احتمال را ایجاد

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام

میکند که صفات شخصیتی مرتبط با حالتهای خلقی،

شد.

پیشبینی کننده سودمند پردازش انتخابی اطالعات
هیجانی هستند (.)18 ,17

روش بررسی

آیزنک که از صاحب نظران حوزه شخصیت است

مطالعه حاضر به صورت توصیفی انجام شد .جامعه

اظهار می دارد که ابعاد شخصیت ،آفریده های اتفاقی

آماری پژوهش تعداد  600دانشجوی دانشگاه علوم

فرهنگی نیستند ،بلکه ثمره ساخت ژنتیکی و

پزشکی کردستان از پنج دانشکده (بهداشت ،پرستاری

نوروفیزیولوژیکی گونه انسان هستند و بین افرادی که

مامایی ،پیراپزشکی ،پزشکی و دندانپزشکی) میباشند.

در انتهای یک بعد قرار میگیرند (مثال درونگرایان) و

به دلیل عدم مطابقت با معیار صداقت درپاسخگویی،

آنهایی که در انتهای بعد دیگر قرار میگیرند( برای

 112پرسشنامه حذف شدند و  78پرسشنامه نیز

مثال ،برونگرایان) تفاوتهای نورولوژیکی وجود دارد

برگردانده نشدند ،در پایان  410نفر مورد بررسی قرار

(.)19
در مطالعه  Beddoeو همکارانش در سال  2004در
چین نشان دادند که زنان بیشتر از مردان از اختالالت
روانی خفیف (استرس) رنج میبرند (.)20

گرفتند .روش نمونهگیری چند مرحلهای تصادفی طبقه-
ای بود ،پرسشنامهها بین  207دانشجوی پسر و 203
دانشجوی دختر از تمامی رشتهها و ورودیها و مقطع-
های(کارشناسی ،ارشد ،دکترای عمومی ،دکترای

شخصیت ساختار فرضی پیچیدهای است که به

تخصصی و دندانپزشکی) که به صورت تصادفی

صورتهای مختلف تعریف شده است .دامنه تعاریف

انتخاب شده بودند توزیع شد .ابزارگردآوردی

موجود ،از مفهوم فرایندهای درونی ارگانیزم تا

اطالعات پرسشنامه  57سوالی تیپ شخصیتی آیزنک

رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد در نوسان است

با اعتبار بازآزمایی  0/84 -0/94و پایایی 0/74-0/91

( .)21صفات شخصیت اولین راهنمای تشخیص

بود ( .)26 ,25ضرایب پایایی بازآزمایی توسط
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به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به درس

وضعیت شناختی و عاطفی افراد هستند و بر نقشهای

بیتا خاصی

سازندگان اصلی برای شاخص روانپریشی حداقل 0/76

21

یافتهها

همچنین پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ برای

 22/65±4/02سال بود .تعداد  358نفر ( )%87/32از

برونگرایی  ،0/80روان نژندی  ،0/82روانپریشی 0/68و

 410دانشجو مجرد بودند .در مقطع کارشناسی بیشترین

برای دروغگویی  0/72محاسبه شد ( .)28پاسخ

فراوانی با تعداد  233نفر ( )%56/83مشاهده شد .تعداد

سواالت به صورت بله و خیر میباشد .به منظور تحلیل

 47نفر دارای اختالل سایکوز (اختالالت شدید روانی)

دادهها از نرم افزار  spss18استفاده شد.

بودند ،باالترین فراوانی نوروز و سایکوز با تعداد  17نفر

نحوه نمرهدهی پرسشنامه:

( )%13/39مربوط به دانشجویان دانشکده پزشکی و از

متغییری است وابسته که از طریق پرسشنامه تیپ

 244فرد نوروز (اختالالت خفیف روانی)  53نفر

شخصیتی آیزنک ،مخصوص بزرگساالن  16سال به باال

( )%67/09به دانشکده بهداشت تعلق داشتند .تعداد 364

ارزیابی شد .اندازهگیری آزمودنی با توجه به نحوه

نفر ( )%88/78از دانشجویان در رنج درونگرا و

پاسخدهی و نمرهای است که دریافت میکند.

برونگرای بیثبات قرار داشتند (جدول .)1دانشکده

پرسشنامه دارای دو کلید نمرهگذاری ،فرم کلید E

پزشکی و دندان پزشکی به ترتیب با  23نفر ( )%18/1و

(درونگرایی و برونگرایی) و فرم کلید  Nمیباشد.

 23نفر ( )%95/8باالترین درصد افراد با ثبات و بیثبات

نمرات بر اساس رتبهبندی مورد تفسیر قرار میگیرد.

را به خود اختصاص دادهاند (جدول .)2افراد سایکوز

هرچه رتبه درصدی فرد در مالک نوروتیک )(N

(روان پریش یا اختالالت شدید روانی) در دانشکده

(ثبات یا عدم ثبات شخصیت) از  50باالتر باشد بی-

پزشکی با تعداد  17نفر باالترین فراوانی را به خود

ثباتتر است و هر چه رتبه از  50پایینتر باشد فرد

اختصاص داده بودند .همچنین بیشترین فراوانی افراد

باثباتتر است ،و اگر در مالک برونگرایی-

روانپریش را تیپ شخصیتی بیثبات ،به خصوص

درونگرایی ) (Eرتبه درصدی فرد از  50بیشتر باشد

برونگرای بیثبات با تعداد  20نفر به خود اختصاص

برونگراتر است و اگر این رتبه از  50کمتر باشد فرد

داده بودند (جدول .)3باالترین فراوانی ثبات هیجان که

درونگراتر است.

دارای نرمالترین هیجان میباشند در رنج درونگرای
بیثبات میباشند و در نوروز و سایکوز به ترتیب افراد
دارای تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرای بیثبات می-
باشند (جدول.)4
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و برای شاخص برونگرایی حداکثر  0/90میباشد (.)27

نتایج نشان داد که میانگین سنی  410دانشجو

22

بررسی فراوانی تیپ شخصیتی...

جدول :1توزیع فراوانی تیپ شخصیتی و میزان هیجان افراد مورد مطالعه
دانشکده

هیجان
ثبات

تیپ شخصیتی

(نوروز)

(سایکوز)

باثبات

بی ثبات

بی ثبات

با ثبات

بهداشت

)%27/85(22

)%67/09(53

)%5/06(4

)%5/06(4

)%59/49(47

)%34/18(27

)%1/27(1

79

پرستاری مامایی

)%26/32(25

)%60(57

)%13/68(13

)%11/58(11

)%58/95(56

)%25/26(24

)%4/21(4

95

پیراپزشکی

)%23/53(20

)%63/53(54

)%12/94(11

)%7/06(6

)%55/29(47

)%35/30(30

)%2/35(2

85

پزشکی

)%36/22(46

)%50/39(64

)%13/39(17

)%7/87(10

)%55/91(71

)%33/07(42

)%3/15(4

127

)%25(6

)%66/67(16

)%8/33(2

)%12/5(3

)%58/33(14

)%25(6

)%4/17(1

24

)%29/03(119

)%59/51(244

)%11/46(47

)%8/29(34

)%57/32(235

)%31/46(129

)%2/93(12

410

جمع

*رواننژند(نوروز) (اختالل خفیف روانی)
**روانپریش(سایکوز) (اختالل شدید روانی)
جدول :2توزیع فراوانی ثبات شخصیت افراد مورد مطالعه به تفکیک دانشکده و جنسیت در افراد مورد مطالعه
دانشکده

جنسیت

بهداشت

هیجان
با ثبات

بی ثبات

مذکر

)%8/8(3

)%91/2(31

مونث

)%12/2(5

)%87/8(36

جمع

)%10/7(8

)%89/3(67

مذکر

)%12/8(2

)%87/2(34

مونث

)%7/1(4

)%92/9(52

جمع

)%9/5(9

)%90/5(86

مذکر

)%12/2(6

)%87/8(43

مونث

)%7/5(3

)%92/5(37

جمع

)%10/1(9

)%89/9(80

مذکر

)%18/1(13

)%80/6(58

مونث

)%18/2(10

)%81/8(45

جمع

)%18/1(23

)%81/1(103

دندان

مذکر

-

)%100(13

پزشکی

مونث

)%9/1(1

)%90/9(10

جمع

)%4/2(1

)%95/8(23

جمع کل

)%12/2(50

)%87/6(359

پرستاری مامایی

پیراپزشکی

پزشکی
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*روان نژند

**روان پریش

درونگرای

درونگرای

برونگرای

برونگرای

دندان پزشکی

جمع

بیتا خاصی
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جدول :3توزیع فراوانی افراد روانپریش بر حسب تیپ شخصیتی به تفکیک دانشکده و جنسیت افراد مورد مطالعه
تیپ شخصیتی
جنسیت

جمع

باثبات

بی ثبات

بی ثبات

با ثبات

مذکر

1

-

1

-

2

مونث

1

-

1

-

2

مذکر

-

2

1

-

3

مونث

-

4

4

2

10

مذکر

-

5

2

-

7

مونث

-

2

1

1

4

مذکر

-

2

5

2

9

مونث

1

4

3

-

8

مذکر

-

-

-

-

-

مونث

-

-

2

-

2

جمع به تفکیک

مذکر

1

9

9

2

21

جنس

مونث

2

10

11

3

26

3

19

20

5

47

بهداشت
پرستاری مامایی

پیراپزشکی

پزشکی

دندان پزشکی

جمع کل

جدول :4توزیع فراوانی هیجان بر حسب تیپ شخصیتی در افراد مورد مطالعه
تیپ شخصیتی

هیجان

ثبات

جمع

درونگرای

درونگرای بی

برونگرای

برونگرای

با ثبات

ثبات

بی ثبات

باثبات

مذکر

9

47

11

-

67

مونث

8

40

4

-

52

جمع

17

87

15

-

119

مذکر

2

68

46

3

119

مونث

12

61

48

4

125

جمع

14

129

94

7

244

مذکر

1

9

9

2

21

مونث

2

10

11

3

26

جمع

3

19

20

5

47

جمع کل به

جمع کل مذکر

12

124

66

5

207

تفکیک جنسیت

جمع کل مونث

22

111

63

7

203

34

235

129

12

410

نوروز

سایکوز

جمع کل بدون تفکیک جنسیت
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درونگرای

درونگرای

برونگرای

برونگرای

24

بررسی فراوانی تیپ شخصیتی...

بحث و نتیجهگیری

بیماری موثر است ( ،)30به نظر میرسد که در مطالعات

این مطالعه با هدف تعیین تیپ شخصیتی (درونگرا

آتی بهتر است که تمامی عواملی که بر وضعیت

و برونگرا) و هیجان (نوروز و سایکوز) دانشجویان

سالمت روانی دختران دانشجو تاثیر میگذارند مورد

انجام شد.

بررسی قرار گیرد.

بیثبات بودند و از  244نفر ( )%59/51از دانشجویان

اختالالت روانی شدید  39نفر آنان دارای تیپ

رواننژند (نوروز) تعداد  143نفر ( )%58/6آنان درونگرا

شخصیتی بیثبات بودند و با تیپ شخصیتی بیثبات

میباشند ،همچنین افراد درونگرا دارای ثبات هیجان

دارای زمینههای بیشتری برای ابتال به روان پریشی می-

بیشتری بودند .مطالعه  Siyadatو همکارش در سال

باشند Vafaee .معتقد است که مواقعی الزم است که

 2005در شهر اصفهان نیز نشان داد که درصد بیشتری

مشخص شود موضوعات علمی یا یک پدیده با چه

از درونگرا ( )52/17در مقایسه با برونگراها ()3/4

موضوعات دیگر علمی در ارتباط است و از آنها تاثیر

دارای ویژگی روانرنجور بودهاند ،که این نتایج با

میپذیرد (.)8

مطالعه حاضر سازگار است و افراد برونگرا دارای ثبات

سالمت روان نه تنها یکی از مهمترین ابعاد سالمتی

هیجان بیشتری هستند که با نتایج حاضر تناقض دارد

انسان است ،بلکه الزمه رشد و شکوفایی انسانهاست،

( .)29تعداد افراد سایکوز در تیپ شخصیتی درونگرا و

بنابراین تامین ،حفظ و ارتقاء سالمت فکر و اندیشه و

برونگرای بیثبات با فراوانی  19و  20باالترین فراوانی

باال ردن توانایی مقابله با مشکالت روزمره ،زندگی،

را بخود اختصاص داده بودند .شخصیت هر فرد عامل

توانایی برقراری و حفظ روابط سالم و صمیمانه با

تعیینکنندهایست و بر تمامی رفتارها و گرایشهای

همنوعان ،داشتن زندگی هدفدار و پرثمر و لذت-

انسان سایه میافکند ،و به واسطه صفات و ویژگیهای

بخش و لذت بردن از آن از اهمیت باالیی برخوردار

ناسازگارانه ،میتواند او را دچار مشکالت و اختالالت

است عمدهای روی رفتار ،احساسات ،نگرشها و حل

روانشناختی و جسمانی کند (.)26

مساله دارند (.)8

مطالعه حاضر نشان داد که  21نفر ( )%44/69از

پیشنهادات :با انجام مطالعه در دانشگاههای مختلف

دانشجویان پسر و  26نفر ( )%55/32از دانشجویان

و بررسی متغییرهایی مانند :محل سکونت ،وضعیت

دختر در رنج سایکوز قرار دارند و دختران درصد

اقتصادی ،سابقه بزهکاری و بستری شدن به دالیل

بیشتری از اختالالت روانی شدید را بخود اختصاص

اختالالت روانی دانشجویان و خانواده آنان میتوان

دادهاند Siyadat .و همکارش در سال  2005مطالعهای

گامی در جهت کمک به ارتقاء سالمت روان جامعه

را با جمعیت هدف دانشجویان رشته مشاوره و تربیت

برداشت .مسئولین دانشگاه نیز با درمان دانشجویان

بدنی انجام داد و نتایج پژوهش نشان داد که دختران در

دارای اختالالت روانی در مراحل مقدماتی و تحت نظر

مقایسه با پسران نمره پایینتری در سایکوز نشان می-

داشتن در طول تحصیل میتوانند به این قشر آیندهساز

دهند و نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه حاضر در تضاد

کمک کنند.

است ( .)29با توجه به اینکه عوامل زیستی ،روانی و

تشکر و قدردانی

اجتماعی موجود در زندگی فرد بر وضع سالمتی و
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در مطالعه حاضر  359نفر ( )%87/6از نظر هیجان،

نتایج این مطالعه نشان داد که از  47نفر دارای

25

بیتا خاصی

جناب آقای دکتر فایق یوسفی که مرا در انجام این پژوهش
.رساندند

مقاله حاضر از پایاننامه دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
 با سپاس از استاد گرانقدر.کردستان استخراج شده است
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Investigate Frequency the type of personality(Introverts and extroverts)
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Abstract
Background and Aim: Character as a whole person distinguishes it from
and each has its unique features that affect different aspects of behavior. Body and mind are
interdependent and for having health should be both enjoying good health. If one patient may
be, have another disease. This study was conducted to assess the type of personality and
emotional.
Materials and Methods: The study was descriptive. The study population of 410 students
(207 males and 203 females). Sampling students multi-stage stratified random was.
Collecting instrument was an Eysenck personality type’s questionnaire. Spss18 data were
analyzed by statistical software.
Results: The results showed that 291 students suffer in the range of mild mental disorders
(Neurosis) and severe (psychosis) and of whom 47 (%11/46) with severe mental disorders
(psychosis) are. The highest number of people with mental disorders has an extroverted
personality type and type is unstable.
Conclusion: Due to the high statistics of mental disorders, it is necessary to be more dynamic
in university and the diagnosis and treatment of patients in the early stages to help mental
health of students.
Keywords: Personality Type, Excitement, Student
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