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Shawn Achor: Mutsuz 
çalışanlar ver mliliği 
yuzde 31 düşurur 
Ameı1kan Halkla İllşkller Deme(jl PRSA'ln The Publlc Re
lallons Strat&glst ısımıı dergisini ınooıerken göz.Om, Hap
plness Advanı..a.ge isimi! kitabın yazan ve kurduğu Good 
Think isimi! flnna ve Harvard'da on yılı aşkın verdl!'.'.j l ders
lerle çok konuşula ve Lartışılan Shawn Acho(un röpor
tajına takıldı . Mutsuz çalı anlar verlmlill~I %31 dO üıi.lr dı-
yen Achor, çalışanlar veya satış eki bl daha poz.ltlv ve mut-
1 u otdu~u takdirde satışların %37 artlı~ını tespit elmiş. Ş i r

k l ort annın v ya üst düzey yön ıcıı rın bu konuya 
ön m venn ı gerektl{ıln l anlat.an Achor, v rlmllllk veya sa
tışta % 'ilk bir artışın milyonlarca dolarlık bir d8',erl de be
rab rl d g tlreo g ını göz ardı tm m ı r1 g ktlglnln al-
nı çiziyor. Yaı:>Uklan çalışan m mnun ı v, muuuıu~u ça-

lışmalannda bir çalışanın başansı nı 3 faktöre ~lam : İyim
serlik düzeyi, lşyer1nde hissettikleri sosyal destek, s1resl yö
netmedeki kablllyetJer1. Peki bir çalışanın mutlu bir lşyerl 
yaratmada hiç sorumlulu{Ju yok mu? Elbette var. Psikolog 
Achor, kişinin mullulu~unun yüzde 1 O'unun dı dünyadaki 
gelişmelerden kaynaklandı?ı ını, yOzde OO'ının e beynimiz! 
dünyayı nasıl yorumlayacağına dair nasıl eğittiğimizle ıtgllt 
oldu{iurıa di mlzl ç,eklyor. Aslında, mutluluk ler1n ken
di soru lulu{ıunda Tabii ki şirketler e~ltlmler ve yö len
dlrmeler ile klşllerln mutlulu~u. pozltl zm l ve başanyr ya
kalamasında yardımcı olablllr. 

R iki, NLP ..... . 
Pozıtır düşünmeyi ö~reten nice ö{lre ı onaya çıktı. Ş lr· 

ketler personeli e bu öğrelllerl aklanyor. Ben de daha ö~ 
oe çalı tığım şirketlerde Cengiz Eren başta olmak üzere 
birçok eğlllmcl çalışmıştım. E{Jer şirketler pozltlf dOşOnoenln 
gOcünü. mutluluğu ve olumlu dOşOnceyl çalışanlarına ak
tarabilirse o zaman ş irk tlerin başansı da artıyor. Aksi tak
dirde elemanlarınız başka lşyerl ne gidi yor ve siz de arka
sından baka kalıyorsunuz. Pozltlv bakış açısının en tepe
den en ş~ıya bir de~er olarak kabul edllmesl ger klyor. 
Toplantılara suçlamalar ve baskı ile değil, takdlrle ve mo
tivasyon ile başlamak gerekiyor. Yazarımız Amerlcan 
Expr&SS'te toplantılara teşekkür ile başlandığ ını anlatıyor. 
Ben de geçmiş yıllara döndüm ve Rltz Car1ton'da her sa
bah yaptı{ıımız toplantılarda dünyan ın dört bir köşesindeki 

otellerden birindeki bir başarı hikayesini anlatarak, işlere 
bir glrl yap ğımızı ha r1ad ım. Aynı ekllde es CEO'muz. 
Dr. Körber her ıstanbu l'a ge dlğlnde kendisine ha.zırlad ı

ğım program ve Lopıan11ıardan memnuniy t duyup duy. 
madı!)ımı bana sorardı. Çalışanını mutlu etmeye çalışırd ı . 

Önümüzdeki krlz dolu yıllar dünyanın bu konulara da-
ha çok e{'ıllmeslne neden olacak. Mutlu günler d lle(Jly1e ... 
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