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ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to examine the relationship between daytime sleepiness in adolescents
and smartphone usage dependence in adolescents in Turkey.
Method: This study is a descriptive research. The sample consisted of 467 adolescents in three schools
selected by simple random sampling method from the high school of Malatya Provincial Directorate of
National Education. Sociodemographic data form, pediatric Daytime Sleepiness Scale and Smartphone
Addiction Scale were used in the data collection.
Results: Of the adolescents who participated in the study, 53.3% were within the 17-19 age range, 53.3%
were male, and 30.8% were 12. it was determined that 52% had income of TL 2000 and above, 58.9% had
1-3 siblings, 54.8% were affected by school success due to smartphone use and 84% of them were
affected. According to the correlation analysis, there was a moderate positive correlation between
smartphone addiction and daytime sleepiness.
Conclusion: Among adolescents who participated in the study, daytime sleepiness increased as the risk
of phone addiction increased.
Keywords: Smartphone usage, adolescents, sleep disorders, daytime sleepiness
ÖZ
Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki adölesanlarda gündüz uykululuğu ve adölesanlarda akıllı telefon
kullanım bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır. Örneklem, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı lise
arasından basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen üç okulda 467 adölesandan oluşmuştur. Verilerin
toplanmasında sosyodemografik veri formu, Pediatrik Gündüz Uykululuk Ölçeği ve Akıllı Telefon
Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan adölesanların % 53.3’ünün 17-19 yaş aralığında, % 53.3’ünün erkek olduğu, %
30.8’inin 12. sınıfa devam ettiği, % 52’sinin 2000 TL ve üzeri gelire sahip olduğu, % 58.9’unun 1-3 kardeşe
sahip olduğu, % 54.8’inin akıllı telefon kullanımı nedeniyle okul başarısının etkilendiği ve bunların %
84’ünün etkilenme durumunun olumsuz olduğu belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizine göre akıllı
telefon bağımlılığı ile gündüz uykululuk durumu arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmaya katılan adölesanlarda, akıllı telefon bağımlılığı riski arttıkça gündüz uykululuk
durumunun arttığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Akıllı telefon kullanımı, adölesanlar, uylu bozuklukları, gündüz uykuluğu
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GİRİŞ
Akıllı telefonlar çok fazla fonksiyonu olan popüler kitle iletişim araçlarından biridir.
Gelişmiş fonksiyonları ile sadece standart cep telefonlarının yerini almamış aynı zamanda
bilgisayar ve çoklu özelliği olan birçok cihazın yerini almıştır (1–3). Akıllı telefonlar, geniş ekran
boyutu, kolay taşınabilirliği ile her yerde kullanılabilmektedir. Akıllı telefon ile bir kişi arama
yapabilir, mail gönderebilir, oyun oynayabilir, video, fotoğraf paylaşabilir, internet ve sosyal
ağlara erişim sağlayabilir, çevrimiçi bankacılık gibi faaliyetlere kadar birçok etkinliği
gerçekleştirebilir. Sunulan bu olanaklar akıllı telefonların kullanılmasında artışa sebep olmuştur
(1,4,5). Çağımızda tüm yaş gruplarında akıllı telefonlar yaşamın bir parçası haline gelmiştir.
Yapılan araştırmalar, 2015 yılında tüm dünyada akıllı telefon kullanımının 1.5 milyarın üzerinde
olduğu saptanmıştır (6). Ülkelere göre akıllı telefon kullanımları Güney Kore’de % 88, İsrail’de
% 74, Amerika’da % 72, Türkiye’de % 96.9 olarak bildirilmiştir (7). Günümüzde bağımlılık ile
sadece ilaç ya da madde kullanımına bağlı değil aynı zamanda davranışsal bağımlılık
kategorisinde karşımıza çıkmaktadır (5,8,9). Akıllı telefon bağımlılığı, akıllı telefonun sık
kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan bir bağımlılık türüdür (5,6,9). Akıllı telefonlar kolay
kullanımı ve avantajları ile günlük yaşam aktivitelerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Artık her konuda akıllı telefonlara ihtiyaç duyulmaktadır (2,10,11).
Akıllı telefonların artan kullanımı, çocukların günlük rutinlerinde, aile ve sosyal
ilişkilerinde, değişikliğe yol açmaktadır (3,7,12). Bu değişiklikler beraberinde birçok probleme
yol açmaktadır. Akıllı telefonların sürekli kullanımı, kaygı, akademik performansta düşüş,
fiziksel

aktivitelerde

azalmaya

ve

uyku

bozukluklarına

sebep

olur

(13).

Bu

uyku

problemlerinden biri de yetersiz ve kalitesiz uykunun neden olduğu gündüz uykululuk
durumudur (14). Gündüz uykululuk; uyku kalitesinin bozulması ya da yetersiz uyku sonucunda
uygunsuz zamanlarda uyuma isteği, bilişsel ve davranışsal sorunlar görülmesidir (15–18).
Ayrıca gündüz uyanıklığı sürdürememe görülmektedir (19,20).
Amerikan Pediatri Akademisi, adölesan grubu arasında gündüz uykululuğunu sık
görülen sağlık problemleri arasında görmektedir (21). Gündüz uykululuk durumu adölesan
döneminde görülme sıklığı giderek artmakta ve yaklaşık adölesan grubunun % 40’ında
görülmektedir (22). Gündüz uykululuğu yetersiz uyku ile ilişkilidir. Bu nedenle yetersiz uykuya
neden olabilecek yaşam stili, uyku bozuklukları, elektronik cihazlar ve geceleri uzayan akıllı
telefon kullanımı gibi etmenler gündüz uykululuğunu oluşturabilmektedir (9,19,23). Ancak
adölesanlarda akıllı telefon bağımlılığı riski ve gündüz uykululuğunun ilişkisi üzerine çalışmalar
nadiren yapılmaktadır (10,24,25). Araştırmalar genellikle internet bağımlılığı üzerine yapılmış
ve adölesanlarda fiziksel ve ruhsal sağlık ile ilişkili faktörleri ortaya koymuştur (25–28). Bu
verilerden yola çıkarak çalışmamız adölesanlarda gündüz uykululuğu ve akıllı telefon kullanım
bağımlılığı riski arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

YÖNTEM
Örneklem
Bu çalışma Malatya il merkezinde eğitim gören lise öğrencilerinde yapılmıştır. Çalışma
tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Malatya il ve ilçe merkezinde bulunan
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genel 113 liseden kura yöntemiyle seçilen, 3 lisenin 9, 10, 11, 12. sınıflarında eğitim gören 3410
öğrenci oluşturdu. Evreni yeterli düzeyde temsil etmesi için örneklem büyüklüğü güç analizi
(% 95 güven aralığı, % 95 evreni temsil gücü ve 0.5 alfa düzeyi) ile 345 öğrenci olarak
belirlenmesine rağmen katılımcı sayısı 467 olmuştur. Çalışmanın yapılabilmesi için Malatya İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yasal izinler alınarak ve İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma ve Yayın Etiği Komitesi'nden etik onay alınarak
gerçekleştirilmiştir.(Karar No: 2019/3-7). Çalışmaya katılan öğrencilerden bilgilendirilmiş onam
alınmıştır. Basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen üç lisedeki 9, 10, 11, 12.
sınıflarda okuyan tüm adölesanlar çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmaya 467
adölesan katılmıştır. Veriler her çocukla yüz yüze görüşerek toplanmıştır. Her çocuktan veri
toplanması 10 dakika sürmüştür.
Tablo1. Adölesanların tanıtıcı özeliklerine göre dağılımı (n=467)
Tanıtıcı Özellikler
n
Yaş
14-16
258
17-19
209
Cinsiyet
Kız
218
Erkek
249
Sınıf
9
117
10
88
11
118
12
144
Gelir Durumu
0-999 TL
48
1000-1999 TL
176
2000 TL ve üzeri
243
Akıllı Telefon Kullanımının Okul Başarısını Etkileme
Durumu
Evet
256
Hayır
211
Akıllı Telefonu En Fazla Kullanma Zamanı
Sabah
25
Akşam
300
Uyumadan Önce
142

%
55.2
44.8
46.7
53.3
25.1
18.8
25.3
30.8
10.3
37.7
52

54.8
45.2
5.4
64.2
30.4

Veri Toplama Araçları
Çalışma verileri yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak Çocuk Bilgi Formu, Pediatrik
Gündüz Uykululuğu Ölçeği ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır.

Çocuk Bilgi Formu
Bu form araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Çalışmaya
katılan adölesanların sosyodemografik özellikleri (yaş, cinsiyet, gelir durumu, yaşadığı yer,
sınıf vb.) akıllı telefona sahip olma durumu, akıllı telefonu en çok kullanım zamanları, akıllı
telefonun okul başarısını etkileme durumu ve uyku süreleri hakkında 14 sorudan oluşmaktadır.

Pediatrik Gündüz Uykululuğu Ölçeği (PGUÖ)
Pediatrik Gündüz Uykululuk Ölçeği, ilk kez Drake ve arkadaşları (2003) tarafından 1218 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerde gündüz uykululuk durumunu değerlendirmek için
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kullanılan özel bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
Bektaş ve arkadaşları tarafından 2016 yılında yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonunun
Cronbach’ın alfa katsayısı .79 olarak bulunmuştur. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri .78;
madde-toplam korelasyonu ise .53 ile .73 arasında değişmektedir. Bu ölçekte 5’li likert tipi bir
ölçek kullanılmıştır. Elde edilen en düşük puan “0” iken en yüksek puan “32” dir. Ölçekten
alınan puan arttıkça gündüz uykululuk düzeyi artmaktadır. Ölçeğin bizim çalışmamızdaki
güvenirlik katsayısı ise 0.78 olarak hesaplanmıştır.

Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği (ATBÖ)
Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği, ilk Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği Known tarafından
Young’ın internet bağımlılığı ve akıllı telefonların geleceği ile ilgili maddelerine bağlı olarak
geliştirilmiştir. Demirci ve arkadaşları (2014) tarafından Türkçeye uyarlanmış bir ölçektir. Akıllı
Telefon

Bağımlılık

Ölçeğinin

Türkçe

uyarlaması,

akıllı

telefon

bağımlılığının

değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği
6’lı likert tipinde 33 maddeden oluşan kendini bildirim ölçeğidir. Bu ölçekteki seçenekler 1’den
(kesinlikle değil) 6’ya (kesinlikle evet) kadar sıralanmıştır. Ölçek puanı arttıkça akıllı telefon
bağımlılığı riski artmaktadır. Ölçekteki toplam puan 33 ve 198 arasında değişebilmektedir.
Ölçeğin bizim çalışmamızdaki güvenirlik katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır.

Veri Analizi
İstatistiksel analiz için SPSS 24.0 programı kullanılmıştır. Araştırmada uygulanan ölçek
puanlarının

normal

dağılıp

dağılmadığını

belirlemek

için

Kolmogorov-Smirrnov

testi

kullanılmış, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Çalışma verileri parametrik koşulları
karşıladığından, üç veya daha fazla grubun karşılaştırılmasında t testi ve Kruskal-Wallis testi
kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama ± standart sapma olarak sunulmuştur. Her iki değişken
de normal dağılıma sahip olduğu için korelasyon analizi için Pearson korelasyon analizi testi
kullanılmış, P <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR
Çalışma kapsamına alınan çocukların tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; öğrencilerin %
53.3’ünün 17-19 yaş aralığında, % 53.3’ünün erkek olduğu, % 30.8’inin 12. sınıfa devam ettiği,
% 52’sinin 2000 TL ve üzeri gelire sahip olduğu, % 58.9’unun 1-3 kardeşe sahip olduğu, %
54.8’inin akıllı telefon kullanımı nedeniyle okul başarısının etkilendiği ve bunların % 84’ünün
etkilenme durumunun olumsuz olduğu belirlenmiştir. Adölesanların % 64.2’sinin akıllı telefonu
en fazla akşam kullandığı saptanmıştır (Tablo 1).
Tanıtıcı

özellikler

bakımından

Akıllı

Telefon

Bağımlılık

Ölçeği

(ATBÖ)

puan

ortalamasının karşılaştırılmasında yaş, cinsiyet, yaşanılan yer, gelir durumu, kardeş sayısı, uyku
süresi, akıllı telefon kullanma zamanı arasında önemli bir fark olmadığı saptandı (p> .05 Tablo
2). Tanıtıcı özellikler bakımından Pediatrik Gündüz Uykululuğu Ölçeği (PGUÖ) puan
ortalamalarının karşılaştırılmasında yaş, yaşanılan yer, gelir durumu, kardeş sayısı, akıllı telefon
kullanımının okul başarısına etkisi, okul başarısını etkileme yönü ve uyku süresi arasında
önemli bir fark olmadığı saptanmıştır (p> .05 Tablo 2).
Yapılan korelasyon analizine göre AKTBÖ toplam puanı ile PGUÖ puanı arasında pozitif
yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca AKTBÖ günlük yaşam bozuklukları, dayanma,
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yoksunluk hissi, sanal yönelimli ilişki alt boyutları ile PGUÖ puanı arasında pozitif yönlü orta
düzeyde bir ilişki vardır. AKTBÖ aşırı kullanım alt boyutu ile PGUÖ arasında ise pozitif yönlü
zayıf bir ilişki vardır (Tablo 3).
Tablo 2. Adölesanların tanıtıcı özeliklerine göre Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ) ve Pediatrik
Gündüz Uykululuğu Durumu Ölçeği (PGUÖ) puan ortalamalarının karşılaştırılması
ATBÖ
PGUÖ
Tanıtıcı Özellikler
X
SS
p
X
SS
p
Cinsiyet
Kız
93.88
31.68
0.657a
23.59
6.15
0.001a
Erkek
95.27
35.44
25.53
6.32
Sınıf
9
100.20
32.24
0.009b
24.41
6.62
0.003b
10
99.56
33.76
24.85
6.50
11
94.06
36.92
26.24
6.23
12
87.52
30.96
23.34
5.73
Okul Başarı Durumu
İyiye Gidiyor
87.77
31.37
0.000b
26.15
6.10
0.0001b
Kötüye Gidiyor
112.72
39.28
21.75
6.23
Değişmiyor
99.38
33.36
23.34
6.12
Akıllı Telefonu En Fazla
Kullanma Zamanı
Sabah
95.20
40.17
0.560b
25.32
6.32
0.003b
Akşam
93.31
32.55
25.31
6.19
Uyumadan Önce
97.29
34.97
23.04
6.31
Akıllı Telefon Kullanımının
Uyku Süresine Etkisi
Uyku süresi kısalıyor
105.30
35.76
0.000b
22.78
6.08
0.0001b
Uyku süresi artıyor
86.43
30.54
25.88
6.18
Uyku süresi değişmiyor
100.73
26.77
25.11
6.25
a

t test sonucu; b Kruskal-Wallis H test sonucu;

Tablo 3. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ) ve Pediatrik Gündüz Uykululuğu Durumu Ölçeği (PGUÖ)
arasındaki ilişki
ATBÖ
PGUÖ
Gündelik yaşam bozuklukları
r=0.323**
p=0.0001
Olumlu beklenti
r=0.188**
p=0.0001
Yoksunluk hissi
r=0.352**
p=0.0001
Sanal Yönelimli İlişki
r=0.323**
p=0.0001
Aşırı Kullanım
r=0.195**
p=0.0001
Dayanma
r=0.432**
p=0.0001
Akıllı Telefon Bağımlılığı
r=0.320**
p=0.0001
*p<0.05

TARTIŞMA
Bu çalışma akıllı telefon bağımlılığı riski bulunan adölesanların gündüz uykululuk
durumunu değerlendirmek için gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda cinsiyet ile akıllı telefon
bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ancak gündüz uykuluk ile anlamlı bir ilişki olduğu
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ve erkeklerin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Benzer şekilde
birçok çalışmada cinsiyet değişkeninin akıllı telefon bağımlılığını etkilemediğini bulmuştur
(12,29,30). Ledwig ve arkadaşlarının çalışmasında ise cinsiyet faktörünün gündüz uykululuk
durumunu etkilediği belirtilmektedir (31).
Çalışmamıza dahil olan adölesanların akıllı telefon bağımlılığı ve gündüz uykulukları
yaş, yaşanılan yer, gelir durumu değişkenleri açısından değerlendirdiğinde anlamlı bir farklılık
olmadığı görülmektedir (Tablo 2). Farklılığın olmamasının sebebi, akıllı telefonun herkes
tarafından rahatça kullanılabilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca yaş gruplarının adölesan
döneminde olması gündüz uykululuk durumunu etkilemiyor yorumu yapılabilir. Çalışmamızın
aksine Chung ve arkadaşları gündüz uykululuk durumunu yaş, gelir durumu değişkenlerinin
etkilediğini belirtmektedir (7)
Çalışmanın bulguları akıllı telefon bağımlılığı toplam puanı pediatrik gündüz uykululuğu
arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir (r=320). Bu durum, akıllı
telefon bağımlılığı riski bulunan adölesanlarda gündüz uykululuk durumunun arttığını ifade
etmektedir. Çalışmamızın bu sonucu literatürdeki çalışmalar ile benzerlilik göstermektedir.
(7,32). Çalışmamızın bulguları bu nedenle dikkat çekicidir.
Adölesanların

günlük

yaşamında

planladığı

işleri

yetiştirememesini,

uyku

bozukluklarını ve fiziksel rahatsızlıkları açıklayan günlük yaşam bozuklukları alt boyutu ile
PGUÖ puanı arasında orta düzeyde bir ilişki vardır. Akıllı telefon bağımlılığı riski olan
adölesanların planları doğrultusunda aktiviteleri yetiştirememesi ile yetersiz uyuyabilecekleri
ve bu durumun gündüz uykululuğuna sebep olabileceği düşünülebilir. İlgili literatüre
bakıldığında akıllı telefon bağımlılığı riskinin uyku üzerine etkili olduğunu gösteren çalışmalar
mevcuttur. Chung ve arkadaşlarının (n= 1796) akıllı telefon kullanan adölesanlarla yaptığı
çalışmada akıllı telefon bağımlılığı riski, gece 12'den sonra uykuya dalma, daha uzun sürede
uykuya dalma ve 6 saatten az bir gece uykusunun gündüz uykuluğu ile ilişkili olduğu
bulunmuştur (7).
Akıllı telefon bağımlılığı faktörlerinden, akıllı telefonu aklından çıkaramama durumunu
ifade eden yoksunluk hissi alt boyutu ile gündüz uykululuk arasında orta düzeyde ilişki
saptanmıştır. Bu durum akıllı telefonun sürekli düşünülmesinden dolayı uykuya dalmada
gecikmelere neden olarak gündüz uyku isteğinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Sanal yönelimli ilişki alt boyutu ile gündüz uykuluğu değerlendirildiğinde orta düzeyde
bir ilişki belirlenmiştir. Bu durum adölesanların sanal arkadaşları ile ilişkisinden dolayı, sürekli
akıllı telefonuna bakması ve uyku düzenini bozabileceği şeklinde yorumlanabilir. Woods ve
Scott (n=467) adölesanlar ile yaptığı çalışmada çok fazla sosyal medya kullanımının düşük
uyku kalitesine sebep olduğunu bildirmiştir (10).
Adölesanların akıllı telefonlarını kontrol edilemeyecek şekilde kullandıklarını açıklayan
aşırı kullanım alt boyutu ile PGUÖ arasında ise pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardır. Her ne kadar
aşırı kullanım alt boyutu ile gündüz uykululuk arasındaki ilişki düşük olsa da, adölesanların
okula

telefonlarını

getirmelerinin

ülkemizde

yasak

olması,

akıllı

telefonlarını

sürekli

kullanımlarını etkileyebileceği için bu zayıf ilişki dahi çok önemlidir. Bu çalışmanın çeşitli
kısıtlılıkları mevcuttur. Birincisi, çalışmaya dahil edilen öğrencilerin akademik başarı durumları
not sistemi ile değerlendirilmemiştir. Bu nedenle bu bulguyu genellemek doğru olmayabilir.
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Çalışmanın verileri anket yöntemi ile toplanması ikinci limitasyondur. İleride gündüz
uykululğunun daha net anlaşılabileceği nitel çalışmalar ve nedensellikleri inceleyen boylamsal
çalışmalar yapılması önerilmektedir.
Adölesanların okul başarı durumları ile akıllı telefon bağımlılıkları ve gündüz
uykululukları arasında anlamlı bir farkın olduğu, ayrıca okul başarısı kötüye giden adölesanların
puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Akıllı telefon kullanımı ve
gündüz uykululuğun okul performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca bu iki kavramın
adölesanların çalışmasına engel olabileceği yorumu yapılabilir. Çalışmamızın bu bulgusunu
destekleyen başka araştırma bulguları da bulunmaktadır (1,7,10,27). Çalışmamız; ülkemizde
gündüz uykululuğun akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkisini inceleyen ilk çalışmalardan olup
literatüre önemli katkı vermektedir.
Bu çalışmanın çeşitli kısıtlılıkları mevcuttur. Birincisi, çalışmaya dahil edilen öğrencilerin
akademik başarı durumları not sistemi ile değerlendirilmemiştir. Bu nedenle bu bulguyu
genellemek doğru olmayabilir. Çalışmanın verileri anket yöntemi ile toplanması ikinci
limitasyondur. İleride gündüz uykululğunun daha net anlaşılabileceği nitel çalışmalar ve
nedensellikleri inceleyen boylamsal çalışmalar yapılması önerilmektedir.
Sonuç olarak çalışmamız akıllı telefon bağımlılığı arttıkça ile gündüz uykululuk
durumunun ortaya çıktığını göstermektedir. Ayrıca bu durumun akademik performansı
etkilediği saptamıştır. Yapılan çalışmalar, akıllı telefon bağımlılığı riskinin uyku üzerine olumsuz
etkisi olduğunu göstermektedir. Fakat adölesanlarda akıllı telefon bağımlılığı riski ve gündüz
uykululuğunun ilişkisi üzerine çalışmalar sınırlı sayıdadır. Araştırmalar genellikle internet
bağımlılığı üzerine yapılmış ve adölesanlarda fiziksel ve ruhsal sağlık ile ilişkili faktörleri ortaya
koymuştur.
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