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R

uhsal hastalıklar tarih boyunca hem insan zihninin gizemli yönlerini en ilginç ve
belki de en tuhaf şekillerde görünür kılması nedeniyle merak konusu olmuş hem de
içerdiği normal dışı düşünce ve davranışlar nedeniyle önyargıların, şiddetin ve damgalamanın hedefi haline gelmiştir. Ruhsal hastalıklara ilişkin bilgi birikimimiz yıllar içerisinde artış
göstermiştir. Yine de 21. yüzyılda ruhsal hastalıklar en çok damgalamaya yol açan durumlardan biri
olmaya devam etmiştir. Damgalama, ruhsal hastalık yaşayan kişinin çalışma yaşamına dâhil olmasını,
sahip olduğu işi sürdürmesini veya hastalık sonrası işe geri dönmesini engellemektedir. Ruhsal hastalık yaşayan kişiler çoğunlukla işgücü piyasasının dışında kalmaktadır. Haliyle uzunca bir süre ruhsal
hastalıkların işsizler arasında yaygın bir olgu olduğu düşünülmüş, araştırmalar çoğunlukla işsizleri
hedef almıştır.
Günümüzde ruhsal hastalıkların yaygınlığı giderek artmaktadır, bu hastalıklar dünya çapında hastalık ve maluliyetin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Öyle ki dünyadaki ilk 10 maluliyet
nedeninin beşi ruh sağlığı sorunlarıdır. Tüm bu yönleriyle ruhsal hastalıklar önemli toplumsal ve ekonomik bedellere yol açmaktadır. Ruhsal hastalıklar artık çalışan nüfusu da yoğun bir şekilde etkilemektedir. Ruhsal hastalıkların toplumda yaygınlığının artması, işgücü piyasasındaki değişim ve dönüşümler, etkili tedavi yöntemlerinin ruhsal hastalık yaşayan kişilerin işe dönmesini kolaylaştırması bu durum
üzerinde etkili olmuştur. İş yerinde depresyon, kaygı, stres ve travma sonrası stres sık görülmektedir. İş
yerinde görülen ruhsal hastalıklar; verimlilik kaybı, işe devamsızlık, artan sağlık harcamaları, maluliyet
masrafları, işte var olamama (presenteeism) gibi birçok soruna yol açmaktadır. İş yerinde ruhsal hastalıklara ilişkin işverenin yeterli bilgisinin olmaması, çalışanın damgalama korkusuyla sorunu gizlemeye
çalışması sözü edilen sorunların etkisini artırmaktadır. Yine konu hakkında derli toplu bilginin yer aldığı kaynakların sayısının sınırlı olması ise önemli bir eksikliktir.
Henry G. Harder, Shannon L. Wagner ve Joshua A. Rash’ın ortaklaşa kaleme aldığı “Mental Illness in the Workplace: Psychological Disability Management” isimli kitap yukarıda sözü edilen eksikliği giderme konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Kitap Routledge Yayınevi tarafından yayınlanan “Psychological and Behavioural Aspects of Risk” adlı kitap dizisinin bir parçasıdır. Bu kitap dizisi
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riskin psikolojik ve davranışsal yönlerini keşfetmekte; riske dair tutum ve tepkilerimizi tanımlayan unsurları tanımlamaktadır.
Kitabın yazarları iş yeri ruh sağlığı konusunda alanında yetkin kişilerdir. Northern British Columbia Üniversitesi’nde profesör olan Henry G. Harder, ruh sağlığı, rehabilitasyon, psikoloji ve engellilik
yönetimi alanlarında 25 yıldır çalışan bir psikologdur. Araştırma alanları arasında iş yeri ruh sağlığı da
yer almaktadır. Kitabın bir diğer yazarı Shannon L. Wagner de Northern British Columbia Üniversitesi’nde profesördür aynı zamanda psikologluk yapmaktadır. Araştırmalarının odağını, engellilik yönetimi, mesleki stres, travma ve iş-aile arayüzü ile ilişkili bir konu olan mesleki ruh sağlığı oluşturmaktadır. Mesleki sağlık ve güvenlik, engellilik yönetimi, psikolojik değerlendirme ve metodoloji dersleri
vermektedir. Mesleki ruh sağlığı, özellikle iş yeriyle bağlantılı travmatik stres konusunda bilirkişilik yapmaktadır. Calgary Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Joshua A. Rash, kronik hastalıkların gelişimi
ve ilerlemesinde etkili biyo-davranışsal mekanizmaların seyri üzerinde çalışmaktadır. Yazarların alanda
hem araştırma hem de uygulama yapan uzmanlardan oluşması iş yerinde ruh sağlığı konusunda kullanışlı bir rehber sunulmasına yardımcı olmaktadır.
Kitap üç ana tema ekseninde şekillenmektedir. İlk temayı iş yerinde ruh sağlığı sorunlarının boyutu
oluşturmaktadır; ikincisi iş yerlerinde en yaygın görülen ruhsal hastalıklardır, üçüncü tema ise ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi ve tedavisi konusuna odaklanmaktadır. Kitap on üç bölümden oluşmakta,
kitabın en sonunda ise genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç kısmına yer verilmektedir. İlk bölüm olan giriş bölümünde kısaca kitabın amacı ele alınmıştır. Günümüzde ruhsal hastalıkların yaygınlığı ve sağlık harcamalarından aldıkları pay giderek artmaktadır. Buna ek olarak etkili tedavi yöntemleri
ve uygun uyumlaştırma stratejileri ruhsal hastalığı olan kişilerin işgücüne daha çok katılımını beraberinde getirmiş ya da bu kişilerin işten ayrılmak zorunda kalmasının önüne geçmiştir. Ne var ki işverenlerin ruh sağlığı konusundaki bilgisi yetersiz kalmıştır. Yazarlar iş yerinde ruh sağlığı konusunun daha
fazla göz ardı edilemeyeceğini, ruhsal hastalığı olan kişilerin mesleki ortamlara katkı sağlayan bireyler
olabileceğini dile getirmektedir. Yazarlara göre, kitabın hedefi iş yerinde ruh sağlığı konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapmak ve bilgi vermektir. Aynı zamanda işverenlere iş yeri ruh sağlığı alanının göz korkutucu meselelerine nasıl yaklaşacakları, değerlendirme, müdahale ve uyumlaştırma konusunda neler yapabileceklerine ilişkin pratik tavsiyeler sunmaktır.
“Ruhsal hastalıkların kapsamı” başlıklı ikinci bölümde öncelikle ruhsal bozukluk kavramı tanımlanmaktadır. Ardından ruhsal bozuklukların sınıflandırılması hakkında bilgi verilmekte, mesleki ortamda
sınıflandırma sisteminin sınırlılıkları ve alternatif sınıflandırma sistemleri ele alınmaktadır. Ruhsal bozuklukların yaygınlığı ve külfetine ilişkin bilgilerle bölüm devam etmektedir. Ruhsal bozuklukların ekonomik külfeti, işsizlik, işe devamsızlık, işte var olamama ve iş yeri kazaları başlıkları altında ayrıntılı
incelenmektedir. Yine bu bölümde ruhsal bozukluklar fiziksel bozukluklarla karşılaştırılmaktadır. Bölümün devamında ruhsal bozukluğu olan bireylerin asgari düzeyde gereken tedaviyi görmediği araştırma
verileriyle ortaya koyulmakta, ruhsal bozuklukları tedavi etmenin etkili olduğu ve işveren için de faydalı olduğu dile getirilmektedir.
Üçüncü bölüm “iş yerinde ruhsal hastalıklara ilişkin güncel düşünceler” konusuna odaklanmaktadır.
Ruh sağlığı ve ruhsal hastalık hakkındaki bilginin günümüzde geldiği aşamanın tanımlanmasıyla başlayan bölümde ruhsal hastalığın toplumsal algısına da yer verilmektedir. Toplumda sadece psikoz, bipolar bozukluk gibi büyük psikiyatrik bozuklukların ruhsal hastalık olduğu yönünde bir algı olduğu, çok
daha yaygın görülen duygulanım ve kaygı bozukluklarının ise toplum tarafından ruhsal hastalık kategorisinde görülmediği dile getirilmektedir. Ardından ruhsal hastalıkların teşhisinin algılanan sonuçlarına değinilmekte, bu algıların genelde olumsuz olduğu vurgulanmaktadır. İş yerinde ruhsal hastalıkların
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karmaşık bir mesele olduğu ve genel olarak iş gücüne çeşitli külfetleri beraberinde getirdiği belirtilmektedir. Bölümün devamında iş yerinde ruhsal hastalık nedenleri incelenmekte, stresin başta gelen neden
olduğu dile getirilmektedir. Talepkâr, stresli, potansiyel olarak travma yaratıcı işlerin çeşitli psikolojik
bozukluklara yol açacağı vurgulanmaktadır. Damga ve açıklama (ifşa) başlığı altında psikolojik bozukluğun damga korkusuyla açıklanmadığı bilgisi verilmekte, ruhsal bozukluğu açıklamada dikkat edilecek hususlara değinilmektedir. Son olarak ruh sağlığı okuryazarlığını geliştirmek ve desteklemek için
örgütlerin yapabilecekleri ve ruh sağlığı okuryazarlığının örgütler açısından faydaları ele alınmaktadır.
İş yerleri topluma ayna tutan mekânlardır, toplumda görülen birçok psikolojik bozukluğa iş yerlerinde de rastlanabilmektedir. Kitapta ise depresyon, kaygı, stres ve travma-sonrası stres gibi iş yerinde
sıklıkla karşılaşılan psikolojik bozukluklara yer verilmektedir.
Depresyon hem işgücünde hem de nüfusun genelinde en yaygın görülen ruhsal bozukluktur. “İş
yerinde depresyon” adını taşıyan dördüncü bölüm depresif duygulanım ile klinik depresyon arasındaki
ayrımı ele almakta, depresif çalışanların özelliklerinden bahsetmektedir. Depresyona ilişkin teorilere yer
verildikten sonra yüksek iş gerilimi, düşük destek gibi depresyonu kalıcılaştıran iş yeri etkenleri incelenmekte; tehdit, stres ve depresyon gelişimi arasında açık bir bağlantı olduğu vurgulanmaktadır. Bölüm kapsamında depresyonun teşhisine de yer ayrılmış, işverenlerin çalışanların depresyonunu teşhis
etmekte kullanabileceği ölçekler tanıtılmıştır. Ardından depresyonun etkisi, işsizlik bedeli, işe devamsızlık ve maluliyet üzerinden ortaya serilmiştir. Depresyon tedavisi ve tedavinin etkinliği bu bölümde
yer verilen bir diğer önemli konudur.
Beşinci bölüm “iş yerinde kaygı” konusunu ele almaktadır. Kaygı hafif endişe ve gerilimden elden
ayaktan düşüren korku ve tedirginliğe uzanan bir yelpaze içerisinde yer alan bir duygudur. Yazarlara
göre her iş yeri kaygı duygularını tetikleyecek yönlere sahiptir. Kaygı bozuklukları bir kümede toplandığında en yaygın ruhsal hastalık kategorilerinden birini oluşturmaktadır. Bölüm kapsamında kaygı bozuklukları kategorisi ve kaygı bozukluklarının etiyolojisi hakkında bilgilere yer verilmekte, devamında
kaygı bozukluklarının yaygınlığı, seyri, bedelleri ve ekonomik maliyeti incelenmektedir. Yine önceki bölümde olduğu gibi kaygı bozukluğunu teşhis etmekte kullanılan materyaller tanıtılmakta; kaygı bozukluklarının tedavisi, psikolojik müdahalenin etkinliği ve işle bağlantılı faydaları üzerinde durulmaktadır.
Bir sonraki bölüm “iş stresini” konu edinmektedir. İş stresi oldukça yaygındır, maliyeti yüksektir,
birçok iş davasına konu olmaktadır, iş stresinin tanımı ve uygulama konusunda yeterli netlik bulunmamaktadır, bu yönleriyle işyeri paydaşları açısından önemli bir meseledir. Stres genellikle olumsuz bir yaşantı olarak değerlendirilse de, stresin östres adı verilen olumlu bir türü de vardır. Östres, olumlu çevresel uyaran olarak yorumlanan durumlara gösterilen fiziksel ve psikolojik uyarılmadır. Evlenmek, çocuk
sahibi olmak gibi olaylar, istenen ve eğlenceli yaşam olaylarıdır fakat elbette bir ölçüde stres içerdikleri
için östres olarak değerlendirilir. İşyerinde östres olumlu bir etken olduğu için işverenleri çok endişelendirmez. İşyerinde olumlu yorumlanan makul seviyedeki stres verimlilik ve kalite artışıyla sonuçlanabilir. İş stresi söz konusu olduğunda kastedilen stresin olumsuz türüdür daha çok. Bölümün ilerleyen
sayfalarında stresin tanımı yapılmakta, stresin bedelleri, kardiyovasküler sistem ve bağışıklık sistemi üzerindeki olası etkileri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca işyerinin çalışanlar için nasıl kronik stres kaynağı haline gelebileceği ele alınmaktadır.
Yedinci bölümün konusunu “iş yerinde travma-sonrası stres” oluşturmaktadır. Travma-sonrası stresin yaygınlığı, belirtileri ve buna eşlik eden fiziksel tepkiler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca travma
mağduru bireyi etkileyen işyeri yapı ve uygulamaları üzerinde durulmakta, tedavi, müdahale ve iş yerinde yapılabilecek düzenlemeler konusu ele alınmaktadır. İş yerinde travma sonrası strese bazı mesleklerde daha çok rastlanmaktadır. İnsanların çektiği acı ve ıstıraba maruz kalınan mesleklerde çalışanlar
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iş yerinde travmatik stres için yüksek risk altında görülür. Bilhassa, acil servis çalışanları, acil müdahale
çalışanları, askerler, hapishane görevlileri, banka çalışanları ve taşımacılık çalışanları iş yerinde travmatik maruziyet açısından büyük risk altındadır. Travmayla bağlantılı ruh sağlığı semptomlarının tedavisinde iş yeri ortamının yaklaşımındaki değişimler, travmatik stresin tazmini gibi konulara da bu bölümde yer verilmiştir.
Kitabın sekizinci bölümü zorbalık, mobbing, üretkenlik karşıtı işyeri davranışları gibi sorunları tanımlayan “zehirli iş ortamı” konusuna ayrılmıştır. Bölümde ilk olarak bu tür davranışların ortaya çıkabileceği örgüt türü tanımlanmaktadır. Yazarlara göre bu örgütler insanı değil kârı temel almaktadır ve
psikolojik anlamda zehirli iş ortamı verimlilik ve kârda % 18’e kadar kayba neden olmaktadır. Örgütlerin zehirli iş ortamının önüne geçmek için yapabileceklerine de bölüm içerisinde yer verilmiştir. Yazarlara göre son yıllarda iş ortamı, örgütsel pratikler ve çalışan ilişkilerinin çalışanların kalıcılığı, verimliliği ve iyilik hali üzerinde belirgin bir etkisi olduğu konusundaki farkındalık artmıştır.
“İş yerinin ruh sağlığına tepkisi ve ruh sağlığıyla etkileşimi” kitabın dokuzuncu bölümünde incelenmektedir. Önceki bölümlerde ruh sağlığı ve hastalıklarına dair bilgiler verilmiştir. Bu bölümde ise
ruh sağlığının iş yeriyle etkileşimi konusunda daha ayrıntılı bilgiler sunulmakta ve iş yerinde ruh sağlığı
destekleniyor mu yoksa sabote mi ediliyor tartışması yürütülmektedir. İş yerinde her tür ruhsal hastalık görülebilse de en yaygın ruh sağlığı sorunları stres, depresyon ve kaygıdır. Bu üç yaygın ruh sağlığı
sorununun bireyin yaşam kalitesi, sosyal işlevleri ve çalışma yeteneği üzerinde olumsuz ve uzun süren
etkileri bulunmaktadır. Bölüm kapsamında iş yerinde sözü edilen yaygın ruh sağlığı sorunlarına ilişkin
istatistiki veriler sunulmaktadır. Yazarlara göre, bu meseleyle toplumun nasıl ilgilendiği ve özellikle iş
yerlerinin ruh sağlığı sorunlarıyla nasıl baş ettiği önem kazanmaktadır.
Onuncu bölüm “iş yeri için psikolojik değerlendirme” başlığını taşımaktadır. Psikolojik değerlendirme, psikolojik ya da psikiyatrik bozukluğun kalıcı belirtilerine ilişkin tanıya açıklık getirme amacıyla
yapılan değerlendirmedir. Psikolojik değerlendirmeyi, sorulan soruların türüne bağlı olarak bir psikolog
ya da psikiyatrist yapar. Psikolojik değerlendirme iş yeri açısından önemlidir çünkü birçok kaynakta da
belirtildiği gibi psikososyal etkenler birincil yordayıcı olarak bağımsız iş yeri hastalıklarının gelişiminde
etkilidir; ayrıca fiziksel hastalık nedeniyle uzun süre işe devamsızlığa da katkıda bulunur. Ruh sağlığı ve
ilişkili bozukluklar işverenler için müdahale ve yardım etme açısından en göz korkutucu ve kafa karıştırıcı bozukluklar arasında yer aldığından psikolojik değerlendirme iş yeri için de önemlidir. Çalışanın
psikolojik değerlendirmeden geçmesindeki amaç, ruhsal bozukluğun komplikasyonlarını yatıştırmak
amacıyla iş yerinde yürürlüğe konulması gereken adımlar için gerekli bilgiyi elde etmektir.
Kitabın on birinci bölümü “sağlıklı iş yeri nasıl yaratılır?” sorusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yazarlar ruhsal bakımdan sağlıklı bir iş yerinin nasıl yaratılabileceğini tartışmaktadır. Yazarlara göre sağlıklı
bir iş yeri hem bireye hem de örgüte birçok yönden karşılıklı fayda sağlayan yerlerdir. Öncelikli hedefi
örgütleri için sağlık aşılamak olan iş yerlerinde sağlıklı ve mutlu çalışanlar olacaktır ve çalışanlar işlerinden yüksek doyum elde edecektir. Böylece, örgütler daha yüksek verimlilik sağlayacak ve ruhsal hastalığı olan kişiler de örgütün performansını artırmak konusunda çözümler ve fikirler sunacaktır.
On ikinci bölüm “iş yerinde ruh sağlığı için mevzuat ve uyumlaştırma” konusuna değinmektedir.
İstihdam şartları son yıllarda belirgin biçimde değişmiştir, bu değişim iş yeri paydaşlarının sorumluluklarının daha karmaşık bir hal almasını ve işveren, sendika ve diğer tarafların yeni sorumluluklar yüklenmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir.
“Olumluluk (pozitiflik) neden önemli?” sorusuna on üçüncü bölümde yanıt aranmaktadır. Pozitiflik nasıl ortaya çıkar, yaşamdaki başarıyla ilişkisi nedir ve neden araştırmacıları, örgütleri ve toplumu
ilgilendirir konularına bölüm kapsamında yer verilmiştir. Pozitiflik ayrıca olumlu duygulanım olarak
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kavramsallaştırılır, hem duygudurum hali olarak hem de kalıcı bir kişisel özellik olarak ortaya çıkar.
Pozitif kişilik özelliklerine sahip bireyler olumlu duyguları daha sık ve daha fazla durumda deneyimleme eğilimlindedir. Olumlu durum ve özellikleri tanımlamakta birçok kavram kullanılır, mutluluk,
olumlu duygulanım, ümitli olma, iyimserlik, neşelilik, yaşam doyumu ve duygusal canlılık gibi. Bu bölüm olumlu duygulanımsal durum ve eğilimlere odaklanmaktadır.
Yazarlar ilk bölümlerde ruhsal hastalıkları keşfetmeye ve çeşitli bakış açılarından maluliyet yönetimine odaklanmıştır. Ruhsal hastalığı, hastalığı olan birey ve işveren açısından incelemiş, işe devam etmenin ve işe dönmenin önündeki (ayrımcılık ve damgalama dâhil) engelleri ve ruhsal hastalıkların birey ve örgüt açısından maliyetini ele almıştır. Sonraki bölümlerde ise iş yerinde psikolojik bozukluklara
ilişkin yapılabileceklere odaklanmışlardır.
Kitap psikolojinin geleneksel olarak incelediği psikolojik bozukluklar konusuyla sınırlı kalmamış,
pozitiflik (olumluluk) için ne yapılabilir, sağlıklı iş yerleri nasıl yaratılabilir sorularına da cevap aramıştır, bu yönüyle klasik psikoloji ile pozitif psikolojinin güzel bir sentezini sunmaktadır. Kitap zengin bir
kaynakçaya sahiptir, her bir bölümde incelenen konuya ilişkin onlarca farklı kaynaktan faydalanıldığı
görülmektedir. Bu özelliğiyle kitap, iş yerinde ruh sağlığı sorunlarına ilişkin derli toplu, açık ve aydınlatıcı bir kılavuz işlevi görmektedir. Kitaptan işverenler, insan kaynakları uzmanları, yöneticiler, endüstri
ve örgüt psikologları, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan geniş bir kesimin faydalanabileceği düşünülmektedir. Kitabın Türkçeye kazandırılması alandaki önemli bir eksiği gidermeye yardımcı olacaktır.
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