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Öz: Amaç: Bu araştırma, tenis oyuncularında güdülenme 
düzeyleri ile optimal performans duygu durumu arasında-
ki ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, tenisçilerin güdü-
lenme düzeyleri ile optimal performans duygu durumu 
arasındaki ilişkisinin araştırmak için Türkiye’deki federe 
tenis kulüplerinde tenis oynayan 308 tenisçiye ait veriler 
için değerlendirildi. Tenis oyuncularının güdülenme ölçeği 
(Guay, Vallerand and Blanchard, 2000) ve optimal perfor-
mans duygu durumu ölçeği (Jackson and Eklund, 2004) 
ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde tenis oyuncuları-
nın güdülenme ve duygu durumlarının arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 
analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi %95 güven aralı-
ğında, p<0.01 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 
Sonuç: Tenis oynayan oyuncuların yapılan analizler son-
rasında, içsel güdülenme ve özdeşimle düzenleme ile opti-
mal performans duygu durumu arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak İçsel Güdülenme 
ve Dışsal Düzenleme aynı zamanda Özdeşimle Düzenle-
me ve Güdülenmeme arasında istatistiksel olarak anlamlı 
ve negatif ilişki olduğunu göstermiştir. Tenis oyuncuları-
nın güdülenme düzeylerinin optimal performans duygu 
durumları üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tenis 
oynayan oyuncuların optimal performans duygu durumu-
nun oluşmasını içsel güdülenme ve dışsal düzenleme, öz-
deşimle düzenleme ve güdülenmeme arasında anlamlı ve 
negatif ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Optimal Performans Duygu Durumu, 
Güdülenme, Tenis Oyuncuları

Abstract: Aim: This study was conducted to examine the 
relationship between motivation levels and optimal per-
formance mood in tennis players. Methods: The data col-
lection tool in the study to investigate the relationship be-
tween optimal performance and motivation levels of tennis 
players who play tennis in the mood for federated tennis 
clubs in Turkey were evaluated, the data for 308 tennis 
players. Tennis players motivation scale (Guay, Vallerand 
and Blanchard, 2000) and optimal performance mood scale 
(Jackson and Eklund, 2004) were determined. Pearson 
Product Moment Correlation analysis was used to deter-
mine the relationship between motivation and emotional 
states of tennis players in analyzing the data.The analysis 
of the data was evaluated at 95% confidence interval and 
p <0.01 significance level. Conclusion: After the analysis 
of tennis players, no statistically significant relationship 
was found between internal motivation and identification 
with regulation and optimal performance mood. However, 
Internal Motivation and External Regulation also showed 
that there is a statistically significant and negative rela-
tionship between Identification and Regulation and Un-
motivation. We can say that the motivation levels of tennis 
players are effective on their optimal performance mood. 
We can say that there is a significant and negative relation-
ship between internal motivation and external regulation, 
regulation with identification, and non-motivation for the 
formation of optimal performance mood of tennis players.
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GİRİŞ

Tenis, psikolojik faktörlerinin yoğunluğunun 
yüksek olması gereken bireysel bir spor da-
lıdır. Tenisçiler, maç esnasın farklı duygu du-
rumları yaşayabilirler. Kaygı, stres, heyecan 
ve motivasyon kaybı gibi duygu durumları 
bireylerin farklı duyguları deneyimlemelerine 
neden olabilir. Farklı duygu geçişleri tenisçi-
lerin performansını iyi ya da kötü yönde et-
kileyebilir. Optimal performans duygu duru-
mu ve güdülenme müsabaka esnasında istekli 
ve ilgi olma bakımından sporcuların perfor-
manslarına etkide bulunması bakımından ele 
alınmaktadır (Yanar ve ark., 2017). 

Güdüler İnsan davranışlarının temelini oluş-
turur ve her ortamda olduğu gibi spor orta-
mında da büyük bir rol oynamaktadır. Gü-
dülenme ile ilgili pek çok tanıma rastlamak 
mümkündür. Güdüsel süreci, başarı davranı-
şını yönlendirmek, düzenlemek ve ona güç 
vermek gibi psikolojik yapılarla açıklamış-
lardır (Roberts ve ark.,2007). Güdülenmeyi 
baskın, yol gösterici ve kuvvetlendirici davra-
nış süreci olarak tanımlamışlardır (Hagger ve 
Chatzisaranti 2007). 

Sporun ve spor psikolojisinin esaslarının ba-
şında güdüleme gelmektedir. Sporcuların mü-
sabakalarda iyi performans gösterebilmeleri 
için gereken şartlardan biri de yine o sporcu-
ların güdülemelerini saylayacak etkenleri iyi 
bilmektir (Terzioğlu, 1992; Soyer, Can, Gü-

ven, Hergün, Bayansalduz ve Tetik, 2010). 
Güdüleme süreci içerisinde hem zihni hem de 
duygusal faktörler etkili olur, daha çok zihni 
bir süreç olduğu şeklindeki görüşü destekler 
niteliktedir. Güdüleme ve duygusal faktörler 
arasında da karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır 
ve güdülerin etkisiyle oluşan faaliyetin başa-
rılı veya başarısız bir şekilde sonuçlanmasına 
bağlı olarak duygusal tepkiler ortaya çıkarken 
diğer yandan da duygular davranışlarımızı 
yönlendirmektedir (İkizler, 1993). 

Sporcuların yüksek performans elde etmele-
rinde optimal performans duygu durumunun 
etkili olduğu söylenebilir. Optimal perfor-
mans duygu durumu ile ilgili birçok çalış-
ma da yapılmıştır. (Fournier ve diğ., 2007; 
Jackson ve Marsh, 1996; Kawabata ve diğ., 
2008; Keller ve Bless, 2008; Moneta, 2004a, 
b; Russell, 2001).  Bu çalışmalarda, optimal 
performans duygu durumunu değerlendirmek 
amacı ile geliştirilen ölçeklerin geçerliği ve 
güvenirliğinin test edilmesinin (Fournier ve 
diğ., 2007; Kawabata ve diğ., 2008) yanı sıra 
optimal performans duygu durumu ile güdü-
lenme, hedef yönelimi, güdüsel iklim (Four-
nier ve diğ., 2007; Jackson ve Roberts, 1992; 
Kowal ve Fortier, 2000; Murcia ve diğ., 2008), 
algılanan yeterlik, kaygı (Jackson ve diğ., 
1998), hür irade (self determination) (Jackson 
ve diğ., 1998; Kowal ve Fortier, 2000), ben-
lik algısı ve diğer psikolojik beceriler (hedef 
belirleme, imgeleme, pozitif düşünme, gevşe-



3

SSTB
www.sstbdergisi.com

International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences
January - February - March No: 38 Winter Term Year: 2021

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi
Ocak - Şubat - Mart Sayı: 38 Kış Dönemi Yıl: 2021 

ID:515 K:459
ISSN Print: 2146-8508 Online 2147-1711

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(TRADEMARK)

(2015/04315- 2015-GE-18972

me) (Jackson ve diğ., 2001) arasındaki ilişki 
irdelenmiştir. Tüm bu noktalardan hareketle 
bu çalışmanın amacı, tenisçilerin güdülenme 
düzeyleri ile optimal performans duygu du-
rumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

YÖNTEM

Örneklem:

Araştırmada veri toplama aracı olarak, te-
nis oyuncularının güdülenme ve optimal 
performans duygu durumu araştırmak için 
Türkiye’deki federe tenis kulüplerinde tenis 
oynayan sporculara Durumsal Güdülenme 
Ölçeği-DGÖ (The Situational Motivation 
Scale-SIMS) ve Sürekli Optimal Performans 
Duygu Durum Ölçeği-2-SOPDDÖ-2 (Flow 
State Scale-2-FSS-2 uygulandı. Ölçeği eksik-
siz dolduran 308 tenis oyuncusuna ait veriler 
çalışma için değerlendirildi. 

Veri Toplama Araçları

Sürekli Optimal Performans Duygu Du-
rum Ölçeği-2-SOPDDÖ-2 (Flow State 
Scale-2-FSS-2)

Katılımcıların sürekli optimal performans 
duygu durumları Jackson ve Eklund (2004) 
tarafından geliştirilen SOPDDÖ-2 (Disposi-
tional Flow Scale-DFS-2) ile belirlenmiştir. 
SOPDDÖ-2, fiziksel aktivite sırasında bire-
yin optimal performans duygulanımını genel 
olarak yaşama eğilimini değerlendirmektedir. 

Birey, dokuz alt boyuttan (Görev zorluğu-
beceri dengesi, Eylem-farkındalık birleşimi, 
Açık hedefler, Belirli geri bildirim, Göreve 
odaklanma, Kontrol duygusu, Kendilik far-
kındalığının azalması, Zamanın dönüşümü 
ve Amaca ulaşma deneyimi) oluşan bu ölçeği 
doldururken yaptığı aktiviteler sırasında ge-
nel olarak optimal performans duygulanımını 
ne sıklıkla yaşadığını düşünerek cevaplandır-
maya yönlendirilmektedir. Ölçekte yer alan 
her madde Hiçbir zaman (1) ile Her zaman 
(5) arasında değişen 5’li Likert ölçek üzerin-
de cevaplandırılmaktadır. Envanterin Türk 
egzersiz katılımcıları için geçerlik ve güve-
nirlik çalışması Aşçı ve diğ., (2007) tarafın-
dan yapılmıştır. Aşçı ve diğ. (2007), Sürekli 
Optimal Performans Duygu Durum Ölçe-
ği-2 için hesaplanan iç tutarlık katsayılarını 
0.55 (Görev zorluğu/beceri dengesi) ile 0.87 
(Kendilik farkındalığının azalması) arasında 
bulmuşlardır. Aşçı ve diğ. (2007) tarafından 
yapılan doğrulayıcı faktör analiz sonuçları, 
her alt boyutun 4 maddeden oluştuğu 9 alt bo-
yutlu, toplam 36 maddeden oluşan ölçeklere 
ait uyum indekslerinin kabul edilebilir düzey-
de olduğunu göstermektedir. Bu çalışma için 
elde edilen iç tutarlık katsayıları ise 0.49 (Gö-
rev zorluğu/beceri dengesi) ile 0.88 (Kendilik 
farkındalığının azalması) arasında değişiklik 
göstermektedir.
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Durumsal Güdülenme Ölçeği-DGÖ (The 
Situational Motivation Scale-SIMS)

Durumsal güdülenme düzeylerini belirlemek 
için Guay, Vallerand ve Blanchard (2000) ta-
rafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması 
Kazak Çetinkalp (2010) tarafından gerçek-
leştirilen Durumsal Güdülenme Ölçeği-DGÖ 
kullanılmıştır. Ölçek, yargıların 7 değerlen-
dirme basamağına göre yapıldığı (1= Bütü-
nüyle uygun değil – 7= Bütünüyle uygun) 16 
maddeden oluşmakta ve dört alt ölçeği içer-
mektedir: İçsel güdülenme, özdeşimle dü-
zenleme, dışsal düzenleme ve güdülenmeme. 
DGÖ’ne ait yapı geçerliğine ilişkin bulgular, 
orijinal ölçeğin dört faktör yapısıyla tutarlı-
dır. Uyum indeks değerleri, RMSEA = 0.061, 
SRMR = 0.064, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, 
NFI = 0.93; NNFI = 0.93, CFI = 0.95 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik değerleri, 
Cronbach alpha ile incelenmiştir. Bu dört alt 
ölçeğin iç tutarlık katsayıları, içsel güdülen-
me için 0.79, özdeşimle düzenleme için 0.73, 
dışsal düzenleme için 0.77 ve güdülenmeme 

için 0.79 olarak belirlenmiştir (Kazak Çe-
tinkalp, 2010). The Situational Motivation 
Scale-DCS, which was developed by Guay, 
Vallerand, and Blanchard (2000) and adapted 
into Turkish by Kazak Çetinkalp (2010), was 
used to determine situational motivation le-
vels. The scale consists of 16 items in which 
judgments are made according to 7 levels of 
evaluation (1 = Not entirely appropriate - 7 
= Completely appropriate) and includes four 
subscales: internal motivation, regulation by 
identification, external regulation, and non-
motivation. Findings regarding the construct 
validity of the CES are consistent with the 
four factor structure of the original scale.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde tenis oyuncularının gü-
dülenme düzeyleri ile optimal performans 
duygu durumları arasındaki ilişkiyi belirle-
mek için Pearson Momentler Çarpımı Kore-
lasyon analizi kullanılmıştır.
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BULGULAR 

Tablo 1. Tenis Oyuncularının Güdülenme Düzeyleri ile Optimal Performans Duygu Du-
rumları Arasındaki İlişki Tablosu

 1 2 3 4

1.İçsel Güdülenme 1

2.Özdeşimle Düzenleme -0,074 1

3.Dışsal Düzenleme -,286** -0,076 1

4.Güdülenmeme -,156** -,361** -0,78 1

5.OPDD -0,038 -0,01 -0,004 -0,73

OPDD: Optimal Performans Duygu Duru-
mu, ** p < 0.001

Yapılan analizler sonrasında, içsel güdülen-
me ve özdeşimle düzenleme ile optimal per-
formans duygu durumu arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. An-
cak İçsel Güdülenme ve Dışsal Düzenleme 
aynı zamanda Özdeşimle Düzenleme ve Gü-
dülenmeme arasında istatistiksel olarak an-
lamlı ve negatif ilişki olduğunu göstermiştir.

TARTIŞMA 

Tenis oyuncularının güdülenme düzeyleri ile 
optimal performans duygu durumu arasında-
ki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan bu ça-

lışmanın bulguları, tenis oyuncularının içsel 
güdülenme ve özdeşimle düzenleme düzeyle-
ri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Ancak İçsel Güdülenme ve Dışsal Düzenleme 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif 
ilişki olduğu bulunmuştur. Yine benzer ola-
rak, Özdeşimle Düzenleme ve Güdülenmeme 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif 
ilişki olduğunu göstermiştir. 

Elde edilen bu bulguların tersine, optimal 
performans duygu durumunun içsel güdülen-
me ile olan pozitif ilişkisi olduğun gösteren 
bazı çalışmalarda vardır (Fournier ve diğ., 
2007; Kowal ve Fortier, 2000; Murcia ve diğ., 
2008). Moneta (2004b), Moreno, Cervello ve 
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Gonzalez-Cutre (2010), içsel güdülenmenin 
optimal performans duygu durumunun belir-
leyicisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Bulgular, optimal performans duygu durumu 
ile güdülenme ve dışsal düzenleme arasında 
istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki oldu-
ğunu göstermiştir. Başka bir deyişle bu bul-
gu, tenis oyuncularının güdülenme ve dışsal 
düzenleme düzeylerinin artması ile optimal 
performans duygu durumlarının düştüğünü 
ortaya koymuştur. 

Elde edilen bu sonuca paralel olarak Kowall 
ve Fortier de (2000) dışsal güdülenme ile op-
timal performans arasında negatif ilişki bul-
muşlardır. Benzer bir şekilde, 222 elit spor-
cular üzerinde yapmış oldukları çalışmanın 
bulgularında içsel güdülenme ile optimal per-
formans duygu durumu arasında pozitif ilişki 
ortaya koymuşlardır (Altıntaş ve diğ., 2013).

Dışsal güdülenme ile optimal performans 
arasında negatif ilişki bulmuşlardır. Bu doğ-
rultuda güdülenemeyen veya dışsal düzenle-
meye sahip sporcuların optimal performans 
duygu durumlarının da düşük olabildiğini 
söyleyebiliriz (Kowall ve Fortier de 2000).

SONUÇ

Tenis oyuncularının güdülenme düzeylerinin 
optimal performans duygu durumları üzerin-
de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir 
deyişle, tenis oynayan oyuncuların optimal 

performans duygu durumunun oluşmasını 
içsel güdülenme ve dışsal düzenleme, özde-
şimle düzenleme ve güdülenmeme arasında 
anlamlı ve negatif ilişki olduğunu söyleyebi-
liriz. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Tennis is an individual sport in which the intensity of psychological factors must 
be high. Tennis players may experience different moods during the match. Emotional states 
such as anxiety, stress, excitement and loss of motivation can cause individuals to experience 
different emotions. Different emotions can affect the performance of tennis players for good 
or bad. Optimal performance is considered to affect the performance of the athletes in terms 
of emotional state and motivation during the competition in terms of willingness and interest 
(Yanar et al., 2017). Motives form the basis of human behavior and play a big role in sports as 
in every environment. It is possible to come across many definitions of motivation. They exp-
lained the motivational process with psychological structures such as directing, regulating and 
empowering success behavior (Roberts et al., 2007). They defined motivation as the dominant, 
guiding and reinforcing behavioral process (Hagger and Chatzisaranti 2007). It can be said that 
optimal performance mood is effective for athletes to achieve high performance. Many studies 
have also been conducted on optimal performance mood. (Fournier et al., 2007; Jackson and 
Marsh, 1996; Kawabata et al., 2008; Keller and Bless, 2008; Moneta, 2004a, b; Russell, 2001). 
In these studies, besides testing the validity and reliability of scales developed to evaluate op-
timal performance emotional state (Fournier et al., 2007; Kawabata et al., 2008), motivation 
with optimal performance mood, goal orientation, motivational climate (Fournier et al. ., 2007; 
Jackson and Roberts, 1992; Kowal and Fortier, 2000; Murcia et al., 2008), perceived efficacy, 
anxiety (Jackson et al., 1998), self determination (Jackson et al., 1998) ; Kowal & Fortier, 
2000), the relationship between self-perception and other psychological skills (goal setting, 
visualization, positive thinking, relaxation) (Jackson et al., 2001) were examined. Based on all 
these points, the aim of this study is to examine the relationship between the motivation levels 
of tennis players and their optimal performance mood. Method:  As data collection tool in the 
study of tennis players motivation and optimal performance sense to investigate the situation 
Situational athletes who play tennis in federal tennis club in Turkey Motivation Scale-WCO 
(The Situational Motivation Scale-SIMS) and Continuous Optimal Performance Mood Scale-
2-SOPDDÖ- 2 (Flow State Scale-2-FSS-2 was applied. Data of 308 tennis players who filled 
the scale completely were evaluated for the study. In the analysis of the data, Pearson Product 
Moment Correlation analysis was used to determine the relationship between the motivation 
levels of tennis players and their optimal performance mood. Optimal performance emotional 
states were determined by SOPDRS-2 (Dispositional Flow Scale-DFS-2) developed by Jackson 
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and Eklund (2004). SOPDRS-2 evaluates the tendency of the individual to experience optimal 
performance affect in general during physical activity. The individual, in general, during his 
activities while filling this scale consisting of nine sub-dimensions (Task difficulty-skill ba-
lance, Action-awareness combination, Clear goals, Specific feedback, Focus on the task, sense 
of control, decreased self-awareness, transformation of time and goal achievement) They are 
directed to answer by considering how often they experience optimal performance affect. Fin-
dings: After the analysis, no statistically significant relationship was found between internal 
motivation and identification with regulation and optimal performance mood. However, Inter-
nal Motivation and External Regulation also showed that there is a statistically significant and 
negative relationship between Identification and Regulation and Unmotivation. OPDD: Opti-
mal Performance Emotional State, ** p <0.001. Conclusion:  The findings of this study, which 
was conducted to examine the relationship between the motivation levels of tennis players and 
their optimal performance mood, did not find a significant relationship between tennis players’ 
level of intrinsic motivation, identification and regulation. However, it has been found that there 
is a statistically significant and negative relationship between Internal motivation and external 
regulation. Similarly, it showed that there is a statistically significant and negative relationship 
between Identification and regulation and unmotivation. In parallel with this result, Kowall 
and Fortier (2000) also found a negative relationship between extrinsic motivation and optimal 
performance. Similarly, in their study on 222 elite athletes, they revealed a positive relationship 
between intrinsic motivation and optimal performance mood (Altıntaş et al., 2013). They found 
a negative relationship between extrinsic motivation and optimal performance. Accordingly, we 
can say that athletes who cannot be motivated or have external regulation may have low optimal 
performance moods (Kowall and Fortier, 2000). We can say that the motivation levels of tennis 
players are effective on their optimal performance mood. In other words, we can say that there 
is a significant and negative relationship between internal motivation and external regulation, 
regulation with identification, and non-motivation for the formation of optimal performance 
mood of tennis players.


