
 (Gelotophobiaرهاب اخلوف من السخرية )رهاب اجللوتوفوبيا 
 خلفية نظرية، وتوجهات مستقبلية

 

 املستخلص:
يعد الخوف من السخرية أحد أنواع الرهاب التي لم يتم التطرق إليه بدرجة كبيرة، كما لم يلقى  

اهتماًما بحثًيا كافًيا على الجانبين النظري والتطبيقي وخاصة على مستوى الوطن العربي، 
 حتى العالمي المستوى  على ذلك الرهاب على كافية يتم إجراء بحوثاً  لم أنهباإلضافة إلى 

رهاب الخوف  الضوء على من مزيد القاء محاولة إلىي الحال البحث هدف فقد ولذلك اآلن؛
 بينه الفارق  وتشخيصه، والتشخيص وأسبابه، انتشاره، معدالو  تعريفه، حيث من من السخرية

 عالجه، واآلثار المترتبة عليه، واستراتيجيات له، المشابهة األخرى  االضطرابات بعض وبين
 المرتبطة بذلك الرهاب. المستقبلية واختتم البحث بعرض أبرز التوجهات

   رهاب الخوف من السخرية الكلمات المفتاحية:
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 ـ مقدمة:
الضححححححك من أكثر السحححححمات االيجابية للسحححححلوز البشحححححرى، وهو جزء ال يتجزأ من يعتبر 

عمليات التواصححححححححححححححي والتفاعالت اليومية بين األفراي، كما يلعد طريقة  ير لفظية نعبر بها 
عن مرورنا بحاالت انفعالية ممتعة؛ ومع ذلك يمكن اسححتخدامه كوسححيلة للتحقير والسححخرية 

ه ليس كي الضحححححححك لطيًفا أو ويوًيا أو ممتًعا، أي يمكن واالسححححححتهزاء باآلخرين؛ ولذلك ف ن
 ,Vagnoli, Stefanenkoالقول بأن الضحححححححححححححححك يد يحمي معنى إيجابي أو سححححححححححححححلبي  

2021Graziani, Duradoni & Ivanova, .) 
وتوجد أربعة أساليب للضحك والفكاهة تصف الفروق الفريية بين األفراي في استخدامه 

 أي يول النكات وإ اظة اآلخرين بطريقة ويية بهدف المرح أو وتتمثي في الفكاهة الويية 
الحد من التوتر االجتماعي بين األفراي فى بعض الموايف(؛ والفكاهة المعززة للذات  أي 
استخدام الفكاهة والدعابة للحفاظ على نظرة وروح ايجابية للحياة(؛ والفكاهة العدوانية  أى 

ن ومضحححححححححححححايقاتهم(؛ والفكاهة المدمرة للذات  أي اسحححححححححححححتخدام الفكاهة للسحححححححححححححخرية من اآلخري
 ,Vagnoli, Brauer, Addariiاسحححححححتخفاف الفري وسحححححححخريته من نفسحححححححه أمام اآلخرين(  

2022Ruch& Marangi, ). 
وتؤيى االشححارة المزيوجة لمعنى الضحححك بشححقيها االيجابى والسححلبى إلى  موض لدى 

دث فيه، وبالتالي ف ن إيراز بعض األفراي، وخاصحححححححة في تفسحححححححير وإيراز السحححححححياق الذي يح
وتمييز الدالالت المختلفة للضحححك يمثي مشححكلة بالنسححبة لهم، و الًبا ما يفسححرون الضحححك 
بصورة مخالفة عن الهدف الحقيقي له، ويفترضون أن كي أنواع الضحك هو ضحك سيئ 
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وسححلبى مما يثير في نفوسححهم مشححاعر الخوف منه، ويد يرجع ذلك العتقايهم بأن الضحححك 
 (. ,2016Platt, Proyer, Hofmann & Ventisه إليهم  موج

وعلى الر م من أن جميع األفراي تقريبا تعرضححححححححححححححوا لموايف تم فيها الضحححححححححححححححك عليهم 
والسخرية منهم، إال أن ريوي أفعالهم تختلف بشكي كبير تجاه الضحك والفكاهة وذلك بناًء 

أو يضححححححححكون عليهم؛ على تصحححححححوراتهم وإيراكهم عما إذا كان اآلخرون يضححححححححكون معهم 
وعندما تتم مضايقة شخص ما أو السخرية منه من يبي اآلخرين في بعض الموايف، ف ن 
معظم األفراي يمكنهم التعامي مع هذه الموايف بشحححححححححححكي سحححححححححححليم، حتى ال تتحول معتقداتهم 
حول الضححححححححك إلى صحححححححورة سحححححححلبية تجاهه؛ وعلى النقيض ف ن بعض األفراي يعتقدون أن 

التي يتعرضححححون لها تكون سححححلبية بقصححححد السححححخرية منهم، ويجدون  جميع أشححححكال الضحححححك
صعوبة في التمييز بين الضحك اإليجابي العايي، والضحك بقصد السخرية واالستهزاء، 
ويرون أن جميع أنواع الضححححححححححححححك والنكات معايية لهم، فال يمكنهم الري بمرح وابتها  عند 

ن للضحححححححححححك في جميع الموايف التفاعي االجتماعي مع اآلخرين، حيث يكونوا حسححححححححححاسححححححححححي
االجتماعية، ويرون أن ابتسحححامات وضححححك اآلخرين بمثابة احتقار وازيراء لهم؛ مما يؤيى 
إلى ممارسححححححححححتهم لسححححححححححلوكيات  ير اجتماعية، وتجنب التواصححححححححححي والتفاعي االجتماعي مع 

 ,Tsai, Wu, 2015Wu, An, Tseng, Chen, Chan, Cho & Tsai ;اآلخرين  
2021i, Brauer, Proyer & Tabar, ; Barabad2018 Tseng, An & Chen, ؛)

وهؤالء األفراي يعانون من نوع محدي من الرهاب يسحححححححمى لرهاب الخوف من السحححححححخريةل أو 
 لرهاب الجلوتوفوبيال.

 ـ تعريف رهاب الجلوتوفوبيا:
ظهر مفهوم الخوف من السخرية  رهاب الجلوتوفوبيا( في سياق الخجي، وذلك منذ 

وذلك في عام  Paul Hartenbergأكثر من مائة عام على يد الطبيب النفسي الفرنسي 
(، فقد الحظ ظهور مزيج من مشاعر الخوف والشعور بالخزي لدى األفراي المصابين 1901 

رين، وذلك على الر م من عدم ظهور هذه المشاعر بالخجي وذلك في حالة وجوي أشخاص آخ
عندما يكونوا بمفريهم، كما يصاحب المشاعر سالفة الذكر بعض األعراض الفسيولوجية مثي 
االرتعاش أثناء الكالم، واحمرار الوجه، واضطرابات في الكالم، واضطراب في الوظائف 
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Platt, Ruch ,التفكير، والذاكرة  العضوية، عالوة على وجوي اختالالت في عمليات االنتباه، و 
2010Proyer, & .) 

مصطلح  Michael Titzeوبعد حوالي مائة عام، صاغ المعالج النفسي األلماني 
الجيلوتوفوبيا وذلك لوصف حالة من الخوف المرضي من السخرية، والتي الحظها من خالل 
عمله االكلينيكي مع المرضى، حيث الحظ أن األفراي المصابين بهذا االضطراب يخشون من 
التعامي مع اآلخرين خشيه تعرضهم للسخرية، كما يتفاعلون بحساسية مفرطة تجاه ضحك 

 (. 2009Titzeلم يكن موجه إليهم بالفعي  اآلخرين، حتى لو 
وهى كلمة  Gelosتتكون من جزأين  Gelotophobiaومن الجدير بالذكر أن كلمة 

وتعنى الرهاب، ويشحححححححير رهاب الجلوتوفوبيا إلى  Phobiaويونانية تشحححححححير إلى الضححححححححك، 
ما الخوف من السحححخرية، ويمكن أن يوجد بدرجة بسحححيطة، أو متوسحححطة، أو شحححديدة، ونايرًا 

 ,Leader & Mannionيوجد رهاب الجلوتوفوبيا بدرجة شحححححححححديدة لدى األفراي العاييين  
2020) . 

ويعرف رهاب الجلوتوفوبيا بأنه الخوف الشديد والغير عقالني من السخرية، واالعتقاي 
 ,Titzeبأن كي شكي من أشكال الضحك يحمي في مضمونه معنى سلبي موجه للذات 

2009).) 
الجلوتوفوبيا إلى وجوي مشكالت في تقدير الجانب اإليجابي من الضحك ويشير رهاب 

 & Proyer, Estoppeyواالبتسام، حيث يلنظر إليه بأنه وسيلة للتقليي من الشأن واالزيراء  
Ruch, 2012.) 

ويوصححححححححححححححف رهاب الجلوتوفوبيا بأنه الخوف من سححححححححححححححخرية اآلخرين، والظهور بمظهر 
، ويد يؤيى رهاب الجلوتوفوبيا إلى عوايب سححححححلبية سححححححخيك ومضحححححححك وتافه أمام اآلخرين

مثي انخفاض مسحححححتوى الرفااية واألياء، وهو عبارة عن سحححححلسحححححلة متصحححححلة تتراوح من عدم 
    (. ,2014Ruch, Hofmann, Platt& Proyerالخوف إلى الخوف الشديد  

ويعرف رهاب الجلوتوفوبيا بأنه إسحححححححححححاءة فهم المنبهات والمثيرات المرتبطة بالضححححححححححححك 
والفكاهة، ويظهر ذلك من خالل عدم الشححححححححححححعور بالراحة عند مواجهة الضحححححححححححححك، وإظهار 

 (.(Proyer, Wellenzohn & Ruch, 2014حساسية مفرطة تجاه ضحك اآلخرين 
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كون هدفًا للضحححححححححححححححك عليه أو رهاب الجلوتوفوبيا إلى خوف الفري من أن يويشححححححححححححححير 
السحححححححححخرية منه من يبي األفراي اآلخرين، فهو ال يفهم مااية الضححححححححححك والسحححححححححخرية اللطيفة 
االيجابية، حيث ال يسححتطيع التمييز بينها وبين الضحححك والسححخرية السححلبية، ويعتقد أن أى 
ضححححححححححححك هو موجه له بطريقة بطريقة سحححححححححححلبية، وماكرة، وخبيثة، مما يؤيى إلى خوفه من 

Dreger, -Kohlmann, Eschenbeck, Heimلتواجحححححد والظهور أمحححححام اآلخرين  ا
2018Hock, Platt & Ruch, .) 

رهاب الجلوتوفوبيا بأنه عدم القدرة على االسححححححححححححححتمتاع بالجوانب االيجابية ويوصححححححححححححححف 
للفكاهة والضحك، وبالتالى ف ن ذوى رهاب الجلوتوفوبيا يكون لديهم حساسية مفرطة تجاه 

حتى لو لم يكن هناز أى يليي على صحححلة وارتباذ هذا الضححححك بهم أو  ضححححك اآلخرين،
 (. ,.2021Vagnoli, et alأنه موجه إليهم، ويعتبرونه مهدي ومهين لهم  

 ـ انتشار رهاب الجلوتوفوبيا:
من الجدير بالذكر عدم وجوي اتفاق في تحديد نسحححححححب انتشحححححححار رهاب الجلوتوفوبيا بين 

ض البحوث والدراسححححححححححححات إلى أن األفري فى مرحلة الطفولة األفراي، فقد أشححححححححححححارت نتائج بع
والمراهقة يكونون أكثر عرضححححححة لبصححححححابة برهاب الجلوتوفوبيا؛ بينما أشححححححارت نتائج بعض 
البحوث والدراسححححححححححححححات األخرى إلى أن رهاب الجلوتوفوبيا يبلم ذروته ويكون مرتفعًا خالل 

لتوالى حتى عمر األربعين عامًا، ثم مرحلة المراهقة، ثم يبدأ فى االنخفاض تدريجيًا على ا
 ,.Vagnoli, et al)يقي بصورة كبيرة بعد عمر الستين عامًا، ومن هذه الدراسات يراسة 

( التى أشحححححححححارت نتائجها إلى انتشحححححححححار رهاب الجلوتوفوبيا بمسحححححححححتويات مرتفعة أثناء 2021
مرحلة المراهقة،  مرحلة الطفولة، ثم يبدأ فى االنخفاض تدريجيًا مع التقدم في العمر خالل

ثم يقي بصححورة كبيرة جدًا عند مرحلة البلوغ؛ بينما أكدت نتائج بحوث ويراسححات أخرى إلى 
ومن هذه (،  ,.2014Ruch, et alعدم وجوي عالية بين رهاب الجلوتوفوبيا والعمر  

التي أشححارت (  Ruch, & Proyer, 2008a; Ruch, & Proyer, 2008bالدراسححات 
ال توجد فروق في رهاب الجلوتوفوبيا ترجع إلى النوع، أو مسححتوى التعليم، نتائجها إلى أنه 

 أو مكان اإليامة، أو المرحلة العمرية.
ويد أكدت نتائج العديد من البحوث والدراسححححححححححححححات إلى تزامن وجوي رهاب الجلوتوفوبيا 

اعى، وانتشحححاره بدرجة كبيرة مع العديد من االضحححطرابات النفسحححية األخرى مثي القل  االجتم
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واضحححطراب الشحححخصحححية الفصحححامية، واضحححطراب الشحححخصحححية الحدية، واضحححراب الشحححخصحححية 
 ;Sicorello, Neubauer, Stoffel, Köhler, Voss & Ditzen, 2021)التجنبية 

Brauer, Sendatzki& Proyer, 2022كما أكدت أيضححححححححححححححًا نتائج بعض البحوث  (؛
الذين يعانون من اضححححححححححطرابات والدراسححححححححححات على انتشححححححححححار رهاب الجلوتوفوبيا لدى األفراي 

ومشكالت األكي والتغذية؛ وأن ذوى اضطراب طيك التوحد أكثر عرضة لبصابة برهاب 
 &Leader, Grennan, Chen)الجلوتوفوبيا، وبصحححورة خاصحححة ذوى متالزمة اسحححبرجر 

Mannion, 2018; Murray, Mannion, Chen& Leader, 2022 .) 
بعض المجموعات التى ال تتأثر نسححححححححححححححبيًا وجوي  (Ruch, et al., 2014)ويد ذكر 

برهاب الجلوتوفوبيا؛ حيث أشارت نتائج بعض البحوث والدراسات إلى أن مستويات رهاب 
الجلوتوفوبيحا كحان يلياًل فى بعض الحدول السححححححححححححححعيحدة  مثحي الحدنمحارز، والسححححححححححححححويحد(، وتوجحد 

الحياة، مسححححححححتويات مرتفعة من األمي، والحما،، والحب، والذكاء العاطفى، والرضححححححححا عن 
 والتى تلعد بمثابة نقاذ يوة تعوق وتعطي وجوي وتطور رهاب الجلوتوفوبيا.

 ـ أسباب ورهاب الجلوتوفوبيا:
توجد العديد من االفتراضححححححححححات حول األسححححححححححباب والعوامي التى يد تؤيى لحدوث رهاب 

 الجلوتوفوبيا، ويمكن تصنيفها إلى ما يلى:
 العوامل األسرية: -1

ياخي األسححرة، وأسححاليب المعاملة الوالدية يورًا مهمًا فى تطور تلعب العاليات الدينامية 
رهاب الجلوتوفوبيا، ومن أبرز أسححححاليب المعاملة الوالدية السححححلبية العقاب المفرذ، والحماية 

ورفض الطفي، وعدم اظهار الحب، والجموي االنفعالى، وعدم ، التجاهي المفرذالزائدة، و 
تعل  الطفي بالوالدين، وتعرض الطفي لسحححححححخرية يعم الطفي؛ كما أن انخفاض مسحححححححتويات 

الوالدين بصحححححورة مسحححححتمرة بسحححححبب يدراته وسحححححلوكيات، وعدم تقديرهم وتفاعلهم مع الطفي يد 
يؤيى إلى عدم شححححححححححعوره باالنتماء إلى األسححححححححححرة، ومن ثم يد يفضححححححححححي االنسحححححححححححاب والعزلة 

 .( ,.Vagnoli, et al., 2018Tsai, et al ;2021واالنطواء  
أساليب المعاملة الوالدية السلبية سالفة الذكر قيام األطفال باستخدام حيي وينتج عن 

يفاعية تجنبية، ويميلون إلى الخضوع يون ييد أو شرذ لتويعات والديهم، وبذلك ف نهم يتأيلمون 
مع العالم الصغير المميز ألسرهم يون أى ييوي أو شروذ؛ ونتيجة لهذا التأيلم الشديد مع 
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فال بتجاهي ممارسة األنشطة االجتماعية التي تناسب أعمارهم وخصائصهم األسرة يقوم األط
النمائية، مما يؤيي إلى فشي التنشئة االجتماعية خار  نطاق األسرة، كما يؤيي إلى فقدان 
الفري للحس االجتماعي السليم الذي يمكنهم من المشاركة الناجحة في أنشطة مجموعات 

ء األطفال عن أعراض التوتر، وممارسة سلوكيات  ير األيران، وبداًل من ذلك يكشف هؤال
مناسبة في الموايف االجتماعية المختلفة مما يؤيي في النهاية إلى تعرضهم لحالة من السخرية 

 (. ,KÜHN, Titze; 2014Titze & ,2014 وخاصة في مرحلة المراهقة  
 العوامل الخارجية: -2

والمتكررة بسححححححححححححححبب التعرض للسححححححححححححححخرية، إن مرور الفري بالعديد من التجارب المؤلمة 
والتخويك والتنمر من يبححي األيران فى المححدرسححححححححححححححححة، وانخفححاض الححدعم من يبححي المعلمين 
واأليران، والعقححاب من يبححي المعلمين كلهححا عوامححي يححد تؤيى إلى تطور رهححاب الجلوتوفوبيححا 

 Canestrari, Arroyo, Carrieri, Muzi& Fermani, ; 2018Leader, et al., 
 1202.)  

ويلعب التعرض للسحححخرية والضححححك بشحححكي متكرر، وكذلك المرور بتجارب المضحححايقة 
واإليذاء أثناء مرحلتي الطفولة والمراهقة يورًا مهمًا فى تطور رهاب الجلوتوفوبيا، والمعاناة 
منه وخاصححححة في مرحلة البلوغ، كما أن التعرض للسححححخرية والتنمر فى العمي، وعدم وجوي 

فى العمحي كلهحا عوامحي يحد تؤيى أيضحححححححححححححححًا إلى تطور رهحاب الجلوتوفوبيحا يعم من األيران 
 2018Kohlmann, et al., .) 

إلى أن رهاب الجلوتوفوبيا  (Canestrari, et al., 2021)ويد أشححارت نتائج يراسححة 
يتوسححححححححححححححر العاليحححة  متغير وسححححححححححححححير( بين التنمر االلكترونى والتعل  األبوى، وأن رهحححاب 

كي إيجابى بالتعرض للتنمر االلكترونى عبر االنترنت لدى عينة الجلوتوفوبيا يرتبر بشحححححححححححححح
 عامًا.      20من الشباب البالغين متوسر أعمارهم 

 العوامل الشخصية: -3
توجد بعض السحححححححححمات والخصحححححححححائص الشحححححححححخصحححححححححية التى يد تؤيى إلى زياية التعرض 

الت لمخاطر اإلصححححححابة برهاب الجلوتوفوبيا مثي طول القامة، والتشححححححوه الجسححححححمى، ومشححححححك
الكالم واللغة مثي التلعثم، والنحافة، والسححمنة، حيث أن مثي هذه السححمات والخصححائص يد 
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تؤيى إلى التعرض لمضايقات وتعليقات سلبية من اآلخرين، وإطالق أسماء مهينة عليهم؛ 
 (.Ruch, et al., 2014) مما يد يؤيى إلى معاناتهم من رهاب الجلوتوفوبيا

إلى أن البالغين المصابين برهاب  (Ruch, et al., 2014)ويد أشارت نتائج يراسة 
الجلوتوفوبيححا ذكروا أن األسححححححححححححححبححاب التى أيت إلى تطور وزيحاية ذلحك الرهحاب لحديهم كحانححت 
مرتبطة بالخبرات السححححححححلبية والمضححححححححايقات التى تعرضححححححححوا لها والمرتبطة بزياية وزنهم والتى 

نين من السححححححححححححححمنة كانت مرتبطة بدورها برهاب الجلوتوفوبيا، كما أبلغت الفتيات الالتى يعا
المفرطححة، واألوالي الححذين يعححانون من النحححافححة المفرطححة عن تعرضححححححححححححححهم لكثير من تجححارب 
السححححححححححخرية والمضححححححححححايقات التى تعرضححححححححححوا لها فى مرحلة المراهقة بسححححححححححبب وزنهم، وأن هذه 
التجارب ارتبطت بقلة وانخفاض الفرح والسعاية فى المدرسة، كما ارتبطت أيضًا بمعاناتهم 

 وتوفوبيا.من رهاب الجل
 ـ تشخيص رهاب الجلوتوفوبيا:

تم تحديد عدي من المعايير التشحححححخيصحححححية لرهاب الجلوتوفوبيا، وذلك  بناًء على العمي 
السحححححححريري مع المرضحححححححى الذين يعانون من ذلك الرهاب، وفيما يلى توضحححححححيح هذه المعايير 

 :التشخيصية
ل فترة البلوغ، ( التجارب المؤلمة مع الضحك والسخرية في الماضي: لمثي: خال1

 تجنب االتصال بالزمالء حتى ال يتم التعرض للمضايقاتل. 
( الخوف من فكاهة وضحك اآلخرين: لمثي: االعتقاي بأن اآلخرين يجدون متعة 2

 في وضعي فى مويف محر   ومهينل. 
( اإلحباذ والحسد عند المقارنة مع روح الدعابة التي يتمتع بها اآلخرون: لمثي: 3

 دونية تجاه األفراي سريعى البديهة والمرحينل. الشعور بال
( الحساسية المفرطة تجاه السخرية المزعومة من يبي اآلخرين: لمثي: الشعور 4

 بالريبة عندما يضحك اآلخرون ل. 
( خلي في التفاعي المتنا م للحركات الجسدية: لمثي: الشعور بأن عضالت 5

 الوجه تتشنج عند االبتسامة فى حالة وجوي شخص ما ل. 
( خلي في التعبير المناسب عند التواصي اللفظى و ير اللفظى: لمثي: 6

 الشعور بالخوف من التحدث في األماكن العامةل. 
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جنب المشاركة في األنشطة المضحكة ( االنسحاب االجتماعي: لمثي: ت7
 ,Ruch, 2004; Ruch, & Proyerلعدم الشعور بالمعاناة والضي ل  

 2009, Titzeb; 2008.) 
رهاب الجلوتوفوبيا مثي وتوجد العديد من الطرق واألسحححاليب المسحححتخدمة فى تشحححخيص 

البحوث المقححاييس، والمالحظححة، واالختبححار مفتوح االجححابححة؛ ويححد اسححححححححححححححتخححدمححت العححديححد من 
رهاب الجلوتوفوبيا، ومن أشحححهرها  والدراسحححات العديد من المقاييس واالسحححتبيانات لتشحححخيص

رهاب وتقييم   لتشخيص 15-GELOP (Ruch& Proyer) وأكثرها استخدامًا استبيان 
نقاذ طبقًا لطريقة ليكرت،  4الجلوتوفوبيا، ويتم فيه تقييم االسححححححححححححححتجابات على مقيا، من 

 2.49-1( طبقًا لالستجابة؛ وإذا حصي الفري على يرجات من 4-1وتعطى الدرجة من  
-3رهححاب الجلوتوفوبيححا بححدرجححة خ يفححة،  2.99 -2.5فحح نححه ال يوجححد رهححاب الجلوتوفوبيححا، 

رهاب الجلوتوفوبيا بدرجة شديدة؛ وهو  4-3.5رهاب الجلوتوفوبيا بدرجة ملحوظة،  3.49
بعين لغحححة مثحححي االنجليزيحححة، اسححححححححححححححتبيحححان موثوق فى نتحححائجحححه، وتمحححت ترجمتحححه ألكثر من أر 

 والصينية، والهندية، واألسبانية.
(  &2017urka, ĎRuch, Platt, Bruntschومن الجدير بالذكر، أن يراسحححححححححححة  

،  Picture-GELOPH-9يامت بتصححميم اختبار مصححور لتشححخيص رهاب الجلوتوفوبيا 
عناصحححر مصحححورة، ويد أشحححارت نتائج الدراسحححة إلى تمتعه بالخصحححائص  9والذى يتكون من 

 السيكومترية وصديه وثباته، وأنه صالح لتقييم رهاب الجلوتوفوبيا. 
أيضححححححححححححححًا من أكثر مقاييس تشححححححححححححححخيص رهاب  Pho Phi Kat-45كما يلعد مقيا، 

، وهو مقيا، تقرير ذاتى الجلوتوفوبيا شحححححححححهرة وأكثرها اسحححححححححتخدامًا فى البحوث والدراسحححححححححات
( عبارة لتشحححخيص رهاب الجلوتوفوبيا  على سحححبيي المثال، عندما يضححححك 45يتكون من  

اآلخرون أثناء وجويى أشححعر بالشححك والريبة(، وتشححخيص الجلوتوفيليا  على سححبيي المثال، 
أستمتع إذا سخر منى اآلخرين(، وتشخيص كاتاجيالستيكيس  على سبيي المثال، أستمتع 

اآلخرين وأشححعر بالسححعاية عندما يتم الضحححك عليهم(؛ ويتم تقييم االسححتجابات على  بفضححح
أواف  بشححححححححححححححدة(،  4ال أواف  بشححححححححححححححدة ...  1مقيا، من أربعة نقاذ طبقًا لطريقة ليكرت   

( عبارة، ويد أشححححارت نتائج العديد 15ويتضححححمن كي بلعد فرعى من أبعاي المقيا، الثالثة  
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ar, ğDursun, Dal)تعه بخصححححححائص سححححححيكومترية جيدة من البحوث والدراسححححححات إلى تم
2020, Brauer, Yerlikaya& Proyer.) 

 ـ التشخيص الفارق بين رهاب الجلوتوفوبيا وبعض االضطرابات األخرى:
يوجحححححد تحححححداخحححححي مفحححححاايمى واضححححححححححححححح بين رهحححححاب الجلوتوفوبيحححححا وبعض أنواع الرهحححححاب 

ارق لرهاب الجلوتوفوبيا يمثي تحدًيا واالضطرابات النفسية األخرى؛ وبالتالى ف ن التشخيص الف
كبيًرا يواجه المتخصحححححححصحححححححين والباحثين، ويد يوجد رهاب الجلوتوفوبيا بمفريه ويتم تشحححححححخيصحححححححه 
بصحححححححورة واضححححححححة، ويد يوجد ويكون مصحححححححاحًبا الضحححححححطرابات أخرى مثي الرهاب االجتماعى، 

االضححححححطرابات  والبارانويا؛ وفيما يلى عرض للتشححححححخيص الفارق بين رهاب الجلوتوفوبيا وبعض
 األخرى:

 القلق االجتماعى: -1
ا باسحححححححم الرهاب االجتماعي أكثر  يعد اضحححححححطراب القل  االجتماعي والذي يعرف أيضحححححححً
اضحححححححححطرابات القل  شحححححححححيوًعا، ويعرف بأنه خوف محدي ومسحححححححححتمر من الموايف االجتماعية أو 

بمويف معين أو المتعلقة باألياء الذي يد يحدث فيها إحرا ، ويد يكون هذا الخوف مرتبطًا 
يد يكون معمًما على جميع الموايف االجتماعية المختلفة، وعلى المسححححتوى السححححلوكي ينسحححححب 
األفراي ذوى القل  االجتماعي بشححححححكي واضححححححح من الموايف االجتماعية على الر م من إيراكهم 

 ,Havranek, Volkartبححأن مخححاوفهم من هححذه الموايف ال أسحححححححححححححححا، لهححا من الصحححححححححححححححححة  
Rose & Tadi, ; s, Buschner, Mansour, R., ... & Ruch, 2017Bolliger, Roo

2021 .) 
ويخلر البعض بين رهححاب الجلوتوفوبيححا والقل  االجتمححاعى، بححي أن البعض تمححايى    

وذكر أن رهحححاب الجلوتوفوبيحححا محححا هو إال يل  اجتمحححاعى؛ ويرجع ذلحححك إلى اشححححححححححححححتراز رهحححاب 
ص األسحححححححححححاسحححححححححححية مثي الخوف من التقييم الجلوتوفوبيا والقل  االجتماعى فى بعض الخصحححححححححححائ

السلبى، وتدنى تقدير الذات، والخجي، وزياية التركيز على التهديدات االجتماعية، واالنسحاب 
االجتمحححاعى، وانخفحححاض الكفحححاءة االجتمحححاعيحححة، ويحححد تكون هحححذه األعراض مرتبطحححة بحححالتجحححارب 

 (.Ruch, 2009)السلبية في مرحلة الطفولة والمراهقة والبلوغ 
ن الفروق بين القل  االجتماعي ورهاب الجلوتوفوبيا فقد توصححححححلت نتائج البحوث أما ع

والححدراسححححححححححححححححات إلى وجوي مجموعححة من الفروق الجوهريححة تمثلححت في معححانححاة الفري ذى رهححاب 
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الجلوتوفوبيا من العصححححححححححبية، واالنطوائية، وزياية حدة الغضححححححححححب، وضححححححححححعف التنظيم االنفعالي 
 Ďurka, & Ruch, 2015; Torres-Marín, Carretero-Dios, & Eid, 2022  ؛)

كما أشححححححححححارت نتائج بعض البحوث والدراسححححححححححات األخرى إلى أن رهاب الجلوتوفوبيا يتميز عن 
القل  االجتماعي بعدي من الخصححححححائص من أبرزها الحسححححححاسححححححية الزائدة لدى األفراي ذوى رهاب 

ة منهم، كما يميلون إلى الجلوتوفوبيا تجاه الموايف  ير المألوفة، مما يد يؤيي إلى السححححححححححححححخري
إسححححححححاءة تفسححححححححير الموايف العايية، ويظهرون مسححححححححتويات أعلى من الجوانب االنفعالية السححححححححلبية 
مقارنة بأعراض القل  األخرى، ويتجنبون الموايف التي يد تؤيي إلى تعرضهم للسخرية ومنها 

 (. Platt, & Ruch, 2009; Ruch, 2009; Titze, 2009)يراسات 
ج العديد من البحوث والدراسححححححححححححات إلى أن رهاب الجلوتوفوبيا والقل  ويد أشححححححححححححارت نتائ

االجتماعى هما مفهومين مختلفين ومنفصححلين عن بعضححهما البعض، حيث وجد بعض األفراي 
يعانون من القل  االجتماعى ولكنهم ال يعانون من رهاب الجلوتوفوبيا، كما حصحححححححححححححححي بعض 

هاب الجلوتوفوبيا بدون أى تشححححححححححححححخيص للقل  األفراي على يرجات مرتفعة فى مقاييس تقييم ر 
 (.Sicorello, et al., 2021) االجتماعى
 البارانويا )جنون العظمة، أو االرتياب واالضطهاد(: -2

يشححححححترز رهاب الجلوتوفوبيا والبارانويا فى وجوي التشححححححوهات المعرفية التى تنطوى على 
الخوف وعدم الثقة فى نوايا اآلخرين، كما أن الخوف والحسححاسححية من سححخرية اآلخرين 
الموجوي فى البارانويا يلعد مكونًا أسححححححححححححححاسححححححححححححححيًا فى بناء رهاب الجلوتوفوبيا، ولكن يمكن 

سححححيكون محصححححورًا ومرتبطًا بشححححكي أكثر تحديدًا بسححححيناريوهات  تمييزه عن البارانويا ألنه
الضححك لدى ذوى رهاب الجلوتوفوبيا مثي الشحك عندما يضححك شحخص آخر، وإسحناي 
الحاالت السححححححلبية التي يعانون منها إلى السححححححخرية والضحححححححك؛ ومن الجدير بالذكر أن 

الجتماعى معظم السححححححححححمات والخصححححححححححائص المشححححححححححتركة بين رهاب الجلوتوفوبيا والقل  ا
 ,2012Freeman, Evans, & Lister ;)موجوية وتنطب  أيضحححححححًا على البارانويا 

2012;  Weiss, et al., 2022Marín, et al.,-Torres  .) 
ور م ما سححححححححححححححب ، ف نه توجد ارتباطات مختلفة ومتباينة لكاًل من رهاب الجلوتوفوبيا 

ى سبيي المثال، فى حين أن والبارانويا والتى تدعم تمييزهما عن بعضهما البعض، فعل
البارانويا ترتبر بشححححححححححكي إيجابى مع بعض جوانب النرجسححححححححححية، ف ن رهاب الجلوتوفوبيا 
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يرتبر ارتباطًا سلبيًا بهذه السمة  ير المقبولة اجتماعيًا  النرجسية(، باالضافة إلى أن 
اعر نتائج الدراسات التجريبية أشارت إلى ارتباذ تصور وإيراز الوجوه التى تظهر مش

 ايجابية برهاب الجلوتوفوبيا والقل  االجتماعى إال أنها  ير مرتبطة بالبارانويا.
إلى أن رهاب الجلوتوفوبيا، ( Sicorello, et al., 2021ويد أشحححححارت نتائج يراسحححححة  

والقل  االجتماعى، والبارانويا هى متغيرات مسحححححححححتقلة تمامًا عن بعضحححححححححها البعض؛ وأن 
فريد ومتماسحححك ومنفصحححي عنهما؛ وأنه يوجد ارتباذ ايجابى رهاب الجلوتوفوبيا هو بناء 

بدرجة كبيرة بين رهاب الجلوتوفوبيا والقل  االجتماعى، كما يوجد ارتباذ ايجابى أيضًا 
بين رهاب الجلوتوفوبيا والبارانويا ولكن بدرجة أيي؛ كما أنه يوجد أيضححًا ارتباذ ايجابى 

 بين القل  االجتماعى والبارانويا.
 :Gelotophilia جيلوتوفيليا -3

تشححححححير الجيلوتوفيليا إلى فرح وسححححححعاية واسححححححتمتاع الفري بضحححححححك اآلخرين عليه؛ ويعتقد 
ذوى الجيلوتوفيليا أن السخرية منهم يليي على تقدير وإعجاب اآلخرين، ويسعون إلى خل  

ي موايف يمكن لآلخرين أن يضحححححكوا فيها عليهم، فعلى سححححبيي المثال، يقومون ب عاية سححححر 
تجاربهم الشحححخصحححية واللحظات الحرجة والموايف الصحححتبة التى تعرضحححوا لها والمبالغة فيها 

وال يعني ذلك أنهم يشعرون بأنهم أينى من اآلخرين، بي لجعي اآلخرين يضحكون عليها، 
، كما أنهم يسححححتمتعون بالضحححححك المشححححترز يشححححعرون بالتقدير لقدرتهم على إسححححعاي اآلخرين

 ,.Canestrari, Carrieri, Del Moral, Fermani& Muziمعهم على أنفسحححححححححححهم  
2022Brauer, et al., ; 2019). 

ومن الجدير بالذكر اإلشحححححححارة إلى أن متعة الفري من ضححححححححك وسحححححححخرية اآلخرين عليه 
 الجلوتوفيليا( ليسحححححححححححححححت مجري دياب أو عدم وجوي رهاب الجلوتوفوبيا، ولكن الجلوتوفيليا 

ى ف ن رهاب الجلوتوفوبيا والجلوتوفيليا ليست أيطاب متطرفة لبلعد تلمثي بعدًا متميزًا، وبالتال
 .(Dursun, et al., 2020واحد، وإنما يوجد ارتباذ سلبى بينهما  

ويد أشارت نتائج العديد من البحوث والدراسات إلى وجوي ارتباذ وعالية ايجابية يوية 
جتماعية، وتجربة السححححححححعاية، بين الجلوتوفيليا واالنبسححححححححاذ  مثي المشححححححححاركة فى الموايف اال

والعاليحححات اآلمنحححة(، واالبحححداع، واالنفتحححاح، واالسححححححححححححححتمتحححاع بحححالفكحححاهحححة، واألمحححي، والحمحححا،، 
والشححححححجاعة، والحب، وبالتالى ف ن الجلوتوفيليا ترتبر ارتباطًا ايجابيًا بنفس القيم والسححححححمات 
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 (Gelotophobiaرهاب اخلوف من السخرية )رهاب اجللوتوفوبيا 
 

ارتباذ سحححححلبى بين  التى يرتبر بها رهاب الجلوتوفوبيا ارتباطًا سحححححلبيًا، مما يشحححححير إلى وجوي
رهحححاب الجلوتوفوبيحححا والجلوتوفيليحححا؛ كمحححا أن الجلوتوفيليحححا ترتبر بحححانخفحححاض العصحححححححححححححححححابيحححة، 

 Dursun, et al., 2020; Cortello, 2019) ؛ ويد أكدت نتائج يراسححححححات(Ruch, 
Marín, -TorresRuch, & Proyer, 2009; Harzer, & Proyer, 2013; 

Proyer, López-Benítez& Carretero-Dios, 2019 ) عححححلححححى وجححححوي عححححاليحححححححة
ارتباطية سححححلبية بين الجيلوتوفوبيا والجيلوتوفيليا، كما توصححححلت نتائج هذه الدراسححححات أيضححححًا 

 إلى أن فرحة الفري بالسخرية منه يليي على الشخصية االنبساطية واالستقرار االنفعالي.
 :Katagelasticists كاتاجيالستيكس -4

تشححححير كاتاجيالسححححتيكس إلى أولئك األفراي الذين يسححححعدون ويسححححتمتعون بالضحححححك على 
ا،  اآلخرين، كما يسححححححححححعدون ويسححححححححححتمتعون بجعي األفراي اآلخرين يضحححححححححححكون عليهم أيضححححححححححً
ويقومون بالبحث عن صححفات فى اآلخرين تتيح لهم الضحححك عليهم والسححخرية منهم بغض 

رين، فهم يرون أن الضححححك والسحححخرية هو النظر عن مشحححاعر االيذاء التى يد تلح  باآلخ
جزء من الحيحححاة، ويتبنون مبحححدأ العين بحححالعين  أى أنحححه يجحححب على اآلخرين المقحححاومحححة إذا 
شحححححححححعروا بعدم االرتياح نتيجة السحححححححححخرية منهم(؛ ويتصحححححححححف األفراي ذوى كاتاجيالسحححححححححتيكس 

ية، ب نخفاض الشحححعور بالذنب، ولديهم مسحححتويات مرتفعة من سحححمات الشحححخصحححية السحححيكوبات
؛ ويد أشححارت نتائج العديد (Brauer, et al., 2022) والسححلوكيات العدائية مثي التنمر، 

من البحوث والدراسات إلى أن كاتاجيالستيكس أكثر شيوًعا لدى الشباب مقارنة بالبالغين، 
 & ,Platt)ومنها نتائج يراسحححححححححححححححات   وأنه يميي إلى االنخفاض في أواخر مرحلة البلوغ

Ruch, 2010; Ruch, & Proyer, 2009.) 
ويعتبر األفراي ذوى كحححاتحححاجيالسححححححححححححححتيكس أفرايًا متمركزين حول ذواتهم و ير ويويين، 
ويالحظ أن سحححححححححلوكياتهم مرتبطة بمسحححححححححتويات منخفضحححححححححة من التعاطف، كما يالحظ وجوي 
عالية ارتباطية موجبة بين كاتاجيالسححححتيكس والجيلوتوفيليا والسححححيكوباتية والميكافيلية، بينما 

 ,Blasco-Belledجححد عاليححه بين كححاتححاجيالسححححححححححححححتيكس وبين رهححاب الجلوتوفوبيححا  ال تو 
Rogoza, & Alsinet, 2022; Canestrari, et al., 2019; Proyer, Neukom, 

Platt, & Ruch, 2012  ). 
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وتوجد أيلة يوية على أن ذوى كاتاجيالسححححتيكس كانت لديهم فى ويت مبكر من العمر 
ارسة التنمر على اآلخرين؛ فى حين أن ذوى الجلوتوفوبيا كانوا سنوات( ميواًل كبيرة لمم 6 

(. ور م أن رهححاب Dursun, et al., 2020أكثر احتمححااًل ليكونوا ضحححححححححححححححححايححا للتنمر  
الجلوتوفوبيا يرتبر ارتباطًا سححححححححححححححلبيًا بالسححححححححححححححعاية، إال أن الجلوتوفيليا ترتبر ارتباطًا إيجابيًا 

 .(Brauer, et al., 2022اييس السعاية   بالسعاية، وال يرتبر كاتاجيالستيكس بمق
ويد أشححححححححححححححارت نتائج العديد من البحوث والدراسححححححححححححححات إلى وجوي ارتباذ سححححححححححححححلبى بين 
كاتاجيالسحححتيكس والتواف ، والضحححمير؛ كما أشحححارت أيضحححًا إلى عدم وجوي ارتباذ بين رهاب 
الجلوتوفوبيححححححا وكححححححاتححححححاجيالسححححححححححححححتيكس؛ بينمححححححا يوجححححححد ارتبححححححاذ ايجححححححابى بين الجلوتوفيليححححححا 

 (.Dursun, et al., 2020كاتاجيالستيكس  و 
إلى ارتباذ رهاب  ) 2019Marín, et al., -Torres ويد أشححححححارت نتائج يراسححححححة  

الجلوتوفوبيا بسححححححححححححححمات التوحد، وارتفاع مسححححححححححححححتوى القل ، وأن الجلوتوفيليا ترتبر بانخفاض 
الذاتية، وأن مسححححححححححححححتوى القل ؛ وأن رهاب الجلوتوفوبيا يرتبر ب نخفاض مسححححححححححححححتوى الفكاهة 

الجلوتوفيليحححححا ترتبر بحححححاالسححححححححححححححتخحححححدام المرتفع لجميع أنمحححححاذ الفكحححححاهحححححة على الحححححذات؛ أمحححححا 
 كاتاجيالستيكس فترتبر بالفكاهة العدوانية والمدمرة للذات.

( إلى ارتباذ الجلوتوفيليا بجميع Dursun, et al., 2020كما أشحححارت نتائج يراسحححة  
يوجد ارتباذ بينها وبين تقدير الذات، أو أى نوع أشححححححححححكال وأنواع الفكاهة والدعابة، وأنه ال 

 من أنواع الضي  النفسى؛ وأن كاتاجيالستيكس ارتبر باألسلوب الفكاهى العدوانى.
 ـ اآلثار المترتبة على رهاب الجلوتوفوبيا:

يؤثر رهاب الجلوتوفوبيا بصححححورة سححححلبية على جميع الجوانب النمائية لدى األفراي الذين 
سحححححححححبيي المثال يد تظهر بعض األعراض الفسحححححححححيولوجية بسحححححححححبب رهاب  يعانون منه، فعلى

الجلوتوفوبيا مثي النهجان، وسحححححرعة ضحححححربات القلب، وتشحححححنج العضحححححالت، واحمرار الوجه، 
 ,.Leader, et al., 2014Ruch, et al ;والكالم المرتجف المرتعش  ير الطلي   

2018.) 
رهاب الجلوتوفوبيا ويد أشارت نتائج العديد من البحوث والدراسات إلى أن األفراي ذوى 

يعانون من انخفاض تقدير االعجاب بالجسححم، وزياية الشححعور بالخجي من الجسححم، ولديهم 
معتقدات سحححححححححححلبية حول أنفسحححححححححححهم، ويواجهون مشحححححححححححكالت فى المحافظة على العاليات مع 
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عي االجتماعى، ولديهم تصححححححححححححححورات خاطئة عن يدراتهم، اآلخرين، ويتجنبون موايف التفا
ويعتقدون أن اإلنجاز والنجاح ال يعتمد على يدرات الفري بي يعتمد على الحظ والظروف 

 & ,Brauerومن هذه الدراسححححححات يراسححححححات  (؛  ,.2021Barabadi, et alالخارجية  
Proyer, 2018; Torres-Marín, Moya-Garófano, & Carretero-Dios, 

( التى أشححححححححارت نتائجها إلى أن رهاب الجلوتوفوبيا يرتبر بشححححححححكي كبير بالشححححححححعور  2020
بالخجي، وتشحححححوه صحححححورة الجسحححححم، والرفااية النفسحححححية السحححححيئة، وزياية الحسحححححاسحححححية للحاالت 

 االنفعالية السلبية، وانخفاض مستويات الرضا في العاليات االجتماعية.
الجلوتوفوبيا تجنب األفراي الذين يعانون  ومن المظاهر الشخصية المميزة أيًضا لرهاب

منه لمحفزات التهديد التي يد تواجههم؛ لذلك عند مواجهتهم لموايف  ير مألوفة ف نهم ينظرون 
إليها كونها أكثر تهديًدا ألنها يد تؤيي إلى الفشي، وتجعي اآلخرين يسخرون منهم، وبالتالي 

 & ,Liu, Chiu, Chenأيركوا قيمتها  من الراجح أن يتجنبوا مثي هذه الموايف حتى لو 
2014.) 

ويحححد يؤيي رهحححاب الجلوتوفوبيحححا إلى االنسححححححححححححححححححاب االجتمحححاعي، ويصححححححححححححححور المهحححارات 
االجتمححححاعيححححة، وتححححدني احترام الححححذات، وجموي تعبيرات الوجححححه، وعححححدم الثقححححة في اآلخرين، 
واالفتقار للحس الفكاهي كخبرة اجتماعية مريحة ومحفزة ومبهجة، والشححعور بالقل  الشححديد 

تؤيي إلى العدوان المدمر، بي ويمكن أن يتطور  مع ظهور أفكار  ير عقالنية يمكن أن
 & ,Platt, Ruch)األمر إلى تحححدني في جوية الحيحححاة في مراححححي متقحححدمحححة من العمر 

Proyer, 2010). 
ويد أشارت نتائج بعض البحوث والدراسات إلى عوايب أخرى لرهاب الجلوتوفوبيا لدى 

الفرح الحقيقي، وكذلك الضحكات  ( يسيئون تفسير1األفراي الذين يعانون منه مثي أنهم:  
(عاية ما يصححححححححفون أنفسححححححححهم على أنهم خجولون، 2االيجابية ويرون أنها سححححححححخرية منهم،  

( انطوائيون إلى حد ما، و ير مسححححتقرون عاط ًيا، وكما أنهم منخفضححححون 3و ير آمنين،  
، ويعانون (  الًبا ما يفتقرون إلى الثقة في أنفسححححححهم ويدراتهم4في االنفتاح على التجربة،  

( تدني مؤشححححرات الرفااية النفسححححية، والرضححححا عن العاليات 5من االنسحححححاب االجتماعي،  
( ارتباذ الرهاب بالسحححححححححلوز 6االجتماعية، والرضحححححححححا الوظيفي والرضحححححححححا العام عن الحياة،  

المختي، وكذلك باسحححححححححححتراتيجيات المواجهة  ير المالئمة، مثي االنسححححححححححححاب من التفاعالت 
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رتباذ الرهاب بالتنمر، وذلك بجعي األشحححححححححححححخاص المصحححححححححححححابين بالرهاب ( ا7االجتماعية،  
ا سححححححححححححححهلحححة للمتنمرين  ,Hofmann, Ruch, ; 2018Brauer, & Proyer   أهحححدافحححً

; 2016 ,Platt, Proyer, Hofmann& Ventis; 2017, Proyer, Platt& Gander
Ruch, & Stahlmann, 2020  .) 

ل ، والتوتر، وعدم االرتباح، والشححححححححححححححعور ويشححححححححححححححعر األفراي ذوى رهاب الجلوتوفوبيا بالق
بالخزى والعار كاسححححتجابة انفعالية لما يتعرضححححون له من موايف السححححخرية بصححححورة مسححححتمرة 

 Ruch, et al., 2014; Cortello, 2019 ،؛ كما يشحححححححححححعرون بالخجي، وعدم األمن)
( Dursun, et al., 2020)وعدم الثقة فى أنفسححححهم ويدراتهم؛ ويد أشححححارت نتائج يراسححححة 

إلى أن رهاب الجلوتوفوبيا كان مرتبطًا بانخفاض تقدير الذات، وارتفاع مسححححححححححتويات الحزن 
والضحححححححححححي  النفسحححححححححححى، ويصحححححححححححور الوظائف االجتماعية والتكيك والتعامي مع الفكاهة؛ كما 

إلى وجوي عالية سحححححححلبية بين رهاب ( Vagnoli, et al., 2021) أشحححححححارت نتائج يراسحححححححة
عامًا؛ كما  18مع الفكاهة لدى اإلناث والذكور فى عمر  الجلوتوفوبيا والتعامي والتكيك

إلى ارتباذ رهاب الجلوتوفوبيا ارتباطًا  (Vagnoli, et al., 2022)أشحححارت نتائج يراسحححة 
 سلبيًا بأنماذ الفكاهة الويية، والفكاهة المعززة للذات، والفكاهة العدوانية.

ارتباذ رهاب الجلوتوفوبيا ويد أشحححححححححححححححارت نتائج العديد من البحوث والدراسحححححححححححححححات إلى 
باإلنطواء، والعصابية، ويصور مهارات التنظيم العاطفى، واالنفتاح على التجربة؛ كما أنه 
يرتبر ارتباطًا سححححلبيًا باألمي، والفضححححول، والشححححجاعة، والحب، والحيوية، واالنتماء، وتعزيز 

كما حصي األفراي ذوى  الذات؛ وأنه يرتبر ارتباطًا ايجابيًا بالتواضع، والحصافة، والحكمة؛
رهححححاب الجلوتوفوبيححححا على يرجححححات وتقححححديرات أيححححي فى االنفتححححاح، والموافقححححة، والضححححححححححححححمير 

 Tagalidou, Distlberger, Loderer& Laireiter, 2019; Cortello, 2019; 
Dursun, et al., 2020  ؛ ومن هذه الدراسححات يراسححة)(Proyer & Ruch, 2009) 

ارتباطية سححلبية بين رهاب الجلوتوفوبيا وبين نقاذ القوة في  التى أشححارت إلى  وجوي عالية
الشححححححححخصححححححححية، كما أظهرت تدني يرجات ذوى رهاب الجلوتوفوبيا على مقاييس الشححححححححجاعة 
والتفاؤل، كما يميلون إلى تدني احترام الذات فيما يتعل  بقدراتهم الخاصححححة وبالتالي يقللون 

 ,Brauer, Sendatzki, & Proyerت  من يدراتهم الحقيقية؛ كما أشححارت نتائج يراسححا
Benítez, -Marín, Proyer, López-Torres; urka, & Ruch, 2015Ď; 2021
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  2019 ,Dios-Brauer& Carretero إلى ارتفاع يرجة العصحححححححابية جنًبا إلى جنب )
مع انخفاض االنبساذ واالنفتاح على الخبرات الجديدة، كما ارتبطت إيجابًيا مع األعراض 

 لدى األفراي ذوى رهاب الجلوتوفوبيا. الذهانية
ومن الجحدير بحالحذكر أن نتحائج بعض البحوث والحدراسحححححححححححححححات أشحححححححححححححححارت إلى أن رهحاب 

 ,Barabadiالجلوتوفوبيا يد يؤثر بصورة سلبية على التعلم، ومن هذه الدراسات يراسة  
2020et al.,  ) وسيئة والتى أشارت نتائجها إلى أن رهاب الجلوتوفوبيا له تأثيرات ضارة

على عمليات التعلم، حيث ارتبر رهاب الجلوتوفوبيا ارتباطًا سححححححححححححححلبيًا بكاًل من تعلم اللغة 
الثانية، والردبة فى التواصي لدى طالب المدار، الثانوية بايران بسبب يلقهم وخوفهم من 
تعليقححات المعلمين واأليران عنححد تحححدثهم بححاللغححة الثححانيححة، وظهر ذلححك واضحححححححححححححححححًا من خالل 

موايف التفاعي مع أيرانهم تمامًا أثناء التدريب على التحدث والتواصحححححححححححححححي باللغة تجنبهم ل
الثانية؛ ووأوصححت الدراسححة بأنه يجب على معلمى اللغة الثانية اسححتخدام الضحححك والفكاهة 
مع الطالب بحرص وحكمححححة، والتكيك مع تفححححاعالت الطالب وايراكححححاتهم وتصححححححححححححححوراتهم 

 الب يستمتعون بالضحك والفكاهة. ومعتقداتهم للضحك؛ ألن ليس جميع الط
ويؤثر رهاب الجلوتوفوبيا بصححححورة سححححلبية على الطالب فى المدار،، حيث يتويع ذوى 
ذلك االضحححطراب تعرضحححهم لمذى المسحححتمر المتمثي فى تنمر األصحححدياء عليهم، وتنخفض 
الردبة لديهم فى التحدث أمام زمالئهم، مما يؤيى إلى عدم مشححححححححححححححاركتهم فى األنشححححححححححححححطة 

 (. ,.2022Vagnoli, et alالص ية والالص ية  
وفى أمححححاكن العمححححي، يححححد يتعرض ذوى رهححححاب الجلوتوفوبيححححا للتنمر بححححدرجححححة كبيرة من 
زمالئهم فى العمي؛ مما يد يؤيى إلى زياية الضححححححححححححححغوذ النفسححححححححححححححية األمر الذى ينتج عنه 

عمي من انخفاض الرفااية النفسححححححية لديهم؛ مما ينتج عنه ويوع أضححححححرار كبيرة لصححححححاحب ال
خالل سححححلوكياتهم الوظي ية  ير الفعالة، ويصححححور مهارات واسححححتراتيجيات التعامي المالئمة 
مع اآلخرين مثي االنسحححححححححاب من موايف التفاعالت االجتماعية  على سححححححححبيي المثال، مع 
العمالء، الزمالء، المشححححححححححححححرفين(، والتغيحححب عن العمحححي، ويحححد يمتحححد األمر بهم إلى تقحححديم 

 (.Ruch& Stahlmann, 2020)االستقالة 
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 ـ العالج:
من الجدير بالذكر أنه يحب أواًل العمي على تحسححين يرجة الوعى برهاب الجلوتوفوبيا مما 
سححححيتيح للباحثين والمتخصححححصححححين فهم األعراض والصححححفات الفريدة والمميزة لهذا الرهاب، والتى 

ال  رهاب تختلف عن تلك الموجوية فى الرهاب االجتماعى مما يزيد من فرص تشححححخيص وع
 الجلوتوفوبيا بصورة صحيحة.

ويمكن تقديم برامج متنوعة تهدف لخفض أو التخلص من رهاب الجلوتوفوبيا، بحيث 
تتضححمن بصححورة أسححاسححية التدريب على التمييز بين الفكاهة والسححخرية السححلبية والتى تكون 

وأيضحححًا التدريب بهدف االسحححتهزاء، والفكاهة والسحححخرية االيجابية والتى تكون بهدف المرح؛ 
على المهارات البينشخصية ومهارات التعامي مع اآلخرين، ووضع يواعد للتعامي والتفاعي 
والتواصححححححححي مع شححححححححريك الزوا ، واألسححححححححرة، واأليران لتقليي سححححححححوء التفاهم الذى يد ينتج عن 
األنواع المختلفة من الفكاهة؛ وكذلك تنفيذ برامج لمكافحة التنمر فى المدار، والمؤسححسححات 

 (. ,.2014Ruch, et alاألخرى  
ويهتم العال  السححححلوكى المعرفى بتغيير األفكار  ير العقالنية، وبالتالى ف نه يمكن أن 
يكون ذلححك النوع من العال  هو األكثر فححاعليححة فى عال  رهححاب الجلوتوفوبيححا، وفيححه يتم 

ن مدى التركيز على إعاية صحححيا ة أفكار الفري عند سحححماع ضححححك اآلخرين، والتسحححاؤل ع
 احتمال أن يكون ذلك الضحك عليه. 

كما يمكن تدريب األفراي الذين يعانون من رهاب الجلوتوفوبيا على اكتسحححححححححححححاب مهارات 
التفاعي والتواصي االجتماعى؛ مما يسمح لهم بالقدرة على التمييز بين السخرية والضحك 

ك مع الموايف السحححححلبى، والسحححححخرية والضححححححك االيجابى مما يسحححححاعدهم على التأيلم والتكي
المختلفة؛ كما يمكن أيضححًا تدريبهم على اكتسححاب مهارة إيارة الضححغوذ ليسححتطيعوا التكيك 

 مع الموايف السلبية التى يد يتعرضون لها مما يؤيى إلى انخفاض رهاب الجلوتوفوبيا.
 ـ تفسير عدم االهتمام بدراسة رهاب الجلوتوفوبيا:

النفسحححححيين، واألطباء النفسحححححيين عند سحححححؤالهم ذكر العديد من علماء النفس، والمعالجين 
عن رهاب الجلوتوفوبيا، أنهم يشحححححححححححححكون فى وجوي مثي هذا االضحححححححححححححطراب، وأن الديناميات 
المرتبطة بهذا المفهوم ال تظهر فى كونها مشححححكلة نفسححححية مرضححححية؛ ألنه إلى حد كبير إذا 

لذاتى السححححححححححححاب  كانت موجوية لكانوا صححححححححححححايفوا مثي هذه الحاالت؛ وذلك الرأى والمنظور ا
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صحححيح إلى حد ما لسححببين، السححبب األول، ألن رهاب الجلوتوفوبيا هو مفهوم جديد نسححبيًا 
و ير موجوي وال يظهر فى الدليي التشححخيصححى واإلحصححائي لالضححطرابات النفسححية الطبعة 

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersالخحححامسحححححححححححححححححة 
(DSM-5) ممكن أن يكون رهاب الجلوتوفوبيا يد تم تشحححححححححححححخيصحححححححححححححه وهذا يعنى أنه من ال

تشححخيصححًا خاطئًا على أنه رهاب اجتماعى أو اكتئاب على سححبيي المثال، والسححبب الثانى، 
يد يكون المعالج فى الوايع لم يصحححححححححايف أو يتعامي بشحححححححححكي مباشحححححححححر مع أفراي يعانون من 

 رهاب الجلوتوفوبيا.
ونوا صايفوا حاالت لرهاب الجلوتوفوبيا ومن الجدير بالذكر أن بعض المعالجين يد يك

ولم يتعرفوا عليها، ويمكن تفسحححححححير ذلك فى ضحححححححوء وضحححححححع وتصحححححححور العالية العالجية بين 
المعالج والعميي فى سحححياق شحححخص يخاف من السحححخرية منه، فيصحححبح من الواضحححح سحححبب 
 ذكر كثير من المعالجين حتى بعد سححححححنوات عديدة من ممارسححححححاتهم للعال  أنهم لم يعالجوا
رهاب الجلوتوفوبيا بي أنهم يشكون أصاًل فى وجويه. ويد يوجد سبب منطقى لذلك الرأى، 
وهو أنه أثناء بدء العالية العالجية، ف ن المعالج يكون بشححوش الوجه ويبتسححم للعميي وهذا 
بدوره يد يؤيى إلى رهاب الجلوتوفوبيا لدى العميي الذى يطلب المسحححاعدة، وبطبيعة الحال 

ة الويية المطمئنة تلعد أمرًا معتايًا بالنسحححححححبة للمعالج الذى يلتقى بعميي جديد ف ن االبتسحححححححام
فى جلسححة عال  أولية وذلك إليامة وبناء عالية إيجابية معه، ولكن مثي هذه االبتسححامات 
تشحححححكي تهديدًا للعميي الذى يعانى من رهاب الجلوتوفوبيا، وتتكون لديه حسحححححاسحححححية شحححححديدة 

ف ن المعالج حسحححن النية والمبتسحححم فى الجلسحححة العالجية األولى من تجاه المعالج؛ وبالتالى 
المحتمي أن يكون منفرًا وربما مخيفًا ومهديًا للعميي؛ وبغض النظر عن نوع العال  ف ن 
االبتسححححححححامات المطمئنة والمالحظات الفكااية التى يصححححححححدرها المعالج يد تؤيى إلى انهيار 

الذى يعانى من رهاب الجلوتوفوبيا، مما يد يؤيى  العالية العالجية بين المعالج والعميي
 ,Plattبالعميي إلى االنقطاع عن جلسححححات العال ، وعدم العوية مرة أخرى إلى المعالج  

2016et al., .) 
 ـ االتجاهات المستقبلية:

يبدو أن رهاب الجلوتوفوبيا يمثي مشحححححححححكلة كبيرة ويؤثر بصحححححححححورة سحححححححححلبية على األطفال 
ى الطفولححة والمراهقححة، وبححالتححالى فحح نححه من الضححححححححححححححرورى إجراء بحوث والمراهقين فى مرحلت
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ويراسحححات لدراسحححة واسحححتكشحححاف ذلك الرهاب، حيث توجد ندرة كبيرة فى البحوث والدراسحححات 
التى أجريت فى تلك المراحي؛ وبصحححححورة خاصحححححة يحتا  المراهقين الذين يعانون من رهاب 

م النفس؛ ألنهم يكونون فى مرحلة الجلوتوفوبيا إلى اهتمام كبير من المتخصححححصححححين فى عل
نمو حرجة، ويمرون بكثير من التغيرات الفسححححححححححححححيولوجية، والتى يد تؤيى إلى نمو وتطور 
سحححححححححححلوكيات  ير تكي ية فيما بعد فى مرحلة البلوغ؛ وبالتالى ف نه توجد حاجة ماسحححححححححححة إلى 

لوياية منه إجراء البحوث والدراسحححححححححححححات التى تتناول رهاب الجلوتوفوبيا فى مرحلة الطفولة ل
 وعالجه فى حالة وجويه لتجنب آثاره السلبية فيما بعد فى مرحلتى المراهقة، والبلوغ. 

ويد تلعب األسححححححححرة يورًا مهمًا فى حدوث وتطور رهاب الجلوتوفوبيا فى مرحلة الطفولة 
نتيجة أسحححححاليب المعاملة الوالدية  ير السحححححوية مثي العقاب، والرفض، وعدم إظهار الحب؛ 

ور الفري بخبرات وتجارب السحححخرية منه فى المدرسحححة، وأماكن العمي فى مرحلة كما أن مر 
المراهقة والبلوغ يد يعرضه أيضًا لرهاب الجلوتوفوبيا؛ كما أن األفراي فى مرحلة الشيخوخة 
يد يحتاجون إلى كثير من المسحححححححححححححححاعدة نتيجة تقدمهم فى العمر، ولكنهم يد ال يطلبونهحا 

ف من السخرية منهم؛ وبالتالى ف نه يجب أن تسعى البحوث ألنهم يشعرون بالخجي والخو 
والدراسحححححححححححححات المسحححححححححححححتقبلية إلى التعرف على تأثير رهاب الجلوتوفوبيا على جميع مجاالت 

 الحياة األسرية، واالجتماعية، واالنفعالية فى جميع المراحي العمرية.
سحححححححخرية اآلخرين، ويمر رهاب الجلوتوفوبيا بالعديد من المراحي التى تبدأ بالخوف من 

وتجنب اآلخرين والخوف من التواجد معهم، والشحححححححعور بالنقص واالضحححححححطهاي، األمر الذى 
يد يؤيى إلى ممارسحححححة الفري لبعض السحححححلوكيات السحححححلبية و ير المقبولة للدفاع عن نفسحححححه؛ 
وبالتالى ف نه من الضحححرورى أن تبحث الدراسحححات والبحوث المسحححتقبلية فى طبيعة العواطف 

ت التى يحد يواجههححا الفري فى تلححك المراححي المختلفححة لتطور رهحاب الجلوتوفوبيححا؛ واالنفعححاال
ألن التعرض لتجارب وخبرات السححححححححححححخرية من يبي اآلخرين يد يؤيى إلى مجموعة متنوعة 
من المشحححاعر السحححلبية مثي الشحححعور بالخزى والعار واالضحححطهاي والذى يصحححبح مهيمنًا على 

ارب والخبرات، ومع مرور الويت سححححححححوف يكون الخوف الفري عند بداية التعرض لهذه التج
هو المسححححححيطر على الفري كما يتويع تكرار واسححححححتمرار االذالل والسححححححخرية الموجهة له، ويد 

كما أنه من الضرورى أيضًا يراسة يور رهاب ؛ يؤيى ذلك إلى مشاعر االحباذ واالكتئاب
ية التى يد يمارسححححححححححححححها الفري الذى الجلوتوفوبيا فى ريوي الفعي واألعمال االنتقامية والعدوان
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يعانى من رهاب الجلوتوفوبيا اسححححححححححتجابة للسححححححححححخرية واالسححححححححححتهزاء الذى يد يتعرض له مثي 
حاالت العدوان البدنى أو اللفظى من يبي اآلخرين فى المدار،، وأيضححححًا يراسححححة األشححححكال 

ال األكثر تطرفًا من رهاب الجلوتوفوبيا وعالياتها باضححححححححححطرابات الشححححححححححخصححححححححححية لدى األطف
 والمراهقين.

ويتم تشحححححححخيص رهاب الجلوتوفوبيا من خالل اسحححححححتخدام العديد من الطرق واألسحححححححاليب 
التى تعتمد بصحححححورة أسحححححاسحححححية على التقارير الذاتية، ولكن مثي هذه التقارير الذاتية تتطلب 
من األفراي االبالغ عن الموايف السححححححححححححححابقة التى يتذكرونها والتى تعرضححححححححححححححوا فيها لموايف 

يمكن أن يكون ذلك  ير مناسححححححححححححب لوجوي احتمال كبير لنسححححححححححححيان كثير من السححححححححححححخرية، و 
الموايف الماضحححححححية؛ وبالتالى ف نه من األفضحححححححي توسحححححححيع نطاق طرق التشحححححححخيص لتشحححححححمي 
اسحححتخدام العديد من الطرق واألسحححاليب األخرى مثي اسحححتخدام اختبارات موضحححوعية، والتى 

يحححت حتى اآلن على رهحححاب يمكن أن تعتمحححد على نتحححائج البحوث والحححدراسححححححححححححححححات التى أجر 
الجلوتوفوبيا، حيث أن األفراي ذوى رهاب الجلوتوفوبيا يستجيبون بأشكال مختلفة  سلوكية، 
فسحححيولوجية، عاط ية( عند التعرض لبعض المثيرات مثي سحححماع الضححححك، أو المضحححايقة، 

األيران أو تعبيرات وجوه اآلخرين المختلفة؛ كما أنه يمكن أيضًا استخدام تقارير الوالدين، و 
 لتشخيص رهاب الجلوتوفوبيا.

ويوجد تداخي واضححححححححححححححح بين رهاب الجلوتوفوبيا وبعض أنواع الرهاب واالضححححححححححححححطرابات 
النفسححححححية األخرى نظرًا لوجوي بعض التشححححححابه فى الخصححححححائص واألعراض بينهما؛ وبالتالى 
ف نه توجد حاجة ماسححححححححححححة إلجراء مزيد من البحوث والدراسححححححححححححات لتحديد العالية بين رهاب 

لجلوتوفوبيا وأنواع الرهاب والمخاوف األخرى، وبحيث تركز البحوث والدراسات المستقبلية ا
على العالية بين رهاب الجلوتوفوبيا والقل  االجتماعى بصحححححححورة خاصحححححححة؛ وأيضحححححححًا محاولة 
توضيح أسباب لماذا يبدو أن التداخي بين رهاب الجلوتوفوبيا والقل  االجتماعى أعلى من 

الجلوتوفوبيا والبارانويا، والبحث عن الظروف والشححححححروذ التى يمكن أن  التداخي بين رهاب
لة بالبارانويا  على سححححححححححححححبيي المثال، الموايف  يكون فيها رهاب الجلوتوفوبيا وثي  الصحححححححححححححح

 االجتماعية التى يكون فيها يافع الضحك لدى اآلخرين  امضًا و ير واضحًا(.
األفراي للسححخرية مثي طول وتوجد بعض الخصححائص التى يد تؤيى إلى تعرض بعض 

أو يصحححر القامة، والسحححمنة أو النحافة؛ كما أن ذوى االحتياجات الخاصحححة يد يكونون أكثر 
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عرضححححة للسححححخرية مثي المكفوفين الذين يعتمدون على العصححححا البيضححححاء لالنتقال والحركة، 
ت والصم الذين يرتدون معينات سمتية، وذوى اإلعايات الجسمية الذين يعانون من تشوها

جسحححمية ...ألا، األمر الذى يد يؤيى إلى مضحححايقاتهم والسحححخرية منهم؛ وبالتالى ف نه على 
 البحوث والدراسات المستقبلية أن تسعى إلى يراسة رهاب الجلوتوفوبيا لدى هذه الفئات.   
وبصححححححححححححححورة عامة ف ن ذوى اضححححححححححححححطراب طيك التوحد يكونون أكثر تعرضححححححححححححححًا لرهاب 

ى متالزمة اسحححبرجر، ويد يرجع ذلك للعديد من األسحححباب الجلوتوفوبيا، وبصحححورة خاصحححة ذو 
مثي تكرار تعرض ذوى متالزمة اسحححححححححبرجر فى الماضحححححححححى لكثير من الموايف التى تم فيها 
االسححححححتهزاء والسححححححخرية منهم، كما أنهم  البًا ما يعانون من يصححححححور فى مهارات التواصححححححي 

هم السححححححححححححححخرية والنكات االجتماعى البراجماتى، وبالتالى يواجهون صححححححححححححححعوبات كبيرة فى ف
والتعبيرات المجحازية، كمحا يقتصححححححححححححححر فهمهم على المعنى الحرفى للغحة  للجملحة( يون فهم 

 المعنى المقصوي منها.
ونظرًا لندرة البحوث والدراسححححححات التى ركزت على يراسححححححة رهاب الجلوتوفوبيا لدى ذوى 

على اضححححححححححححححطراب طيك التوحد، ف نه توجد حاجة إلجراء بحوث ويراسححححححححححححححات مسححححححححححححححتقبلية 
مجموعات اضحححححححححطراب طيك التوحد، وليس االيتصحححححححححار فقر على ذوى اضحححححححححطراب طيك 
التوحد مرتفع األياء فقر، أى يراسحححة رهاب الجلوتوفوبيا لدى ذوى اضحححطراب طيك التوحد 
بدرجة متوسحححطة وشحححديدة؛ كما يجب أن تحاول البحوث والدراسحححات المسحححتقبلية فهم العالية 

ب طيك التوحد، وتوسححححححححححححيع فهمنا لمفهوم رهاب بين رهاب الجلوتوفوبيا وشححححححححححححدة اضححححححححححححطرا
الجلوتوفوبيححححا والرهححححاب االجتمححححاعى، وأيضحححححححححححححححححًا تحححححديححححد العاليححححة بين رهححححاب الجلوتوفوبيححححا 

ميا  تشير إلى عدم القدرة على التعبير عن المشاعر( لدى ذوى اضطراب طيك ثوااللكسي
سححححححححيميا تمثي التوحد، وذلك فى ضححححححححوء ذكر نتائج العديد من البحوث والدراسححححححححات أن األلك

 مشكلة لدى ذوى اضطراب طيك التوحد.
ويمكن أن تسحححححححححححعى البحوث والدراسحححححححححححات المسحححححححححححتقبلية إلى يراسحححححححححححة العالية بين رهاب 
الجلوتوفوبيا والضغوذ، والقل ، واالكتئاب، وانخفاض تقدير الذات؛ وفى ضوء علم النفس 

لسححححححححححعاية، والتفاؤل، االيجابى ف نه يمكن أيضححححححححححًا يراسححححححححححة العالية بين رهاب الجلوتوفوبيا وا
واألمي، واسححححححتخدامها كمتغيرات ومداخي ايجابية تسححححححاعد فى تحسححححححين الصحححححححة الجسححححححمية 

 والنفسية وجوية الحياة لدى األفراي الذين يعانون من رهاب الجلوتوفوبيا. 
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وأخيرًا، ف نه نظرًا لندرة البحوث والدراسحححات التى تناولت رهاب الجلوتوفوبيا؛ ف نه يمكن  
لدراسات والبحوث المستقبلية يراسته من حيث األسباب والعوامي، والتشخيص أن تتناول ا

الفارق، ونسب االنتشار، والمحديات الثقافية المحتملة لذلك الرهاب فى الثقافات المختلفة، 
والوياية، والعال  وبصحححححورة خاصحححححة التدخالت القائمة على تقوية وتحسحححححين ارتباذ الوالدين 

وتوفوبيححا لححدى األطفححال، وتجنححب تطوره فى مرحلححة المراهقححة بححاألطفححال لخفض رهححاب الجل
 والبلوغ. 
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Abstract: 

Gelotophobia is one of the phobias that has not been addressed to a great 

degree. It also did not receive enough research attention on the 

theoretical and applied level, especially in the Arab world. In addition, 

not enough research has been done on this kind of phobia at the global 

level so far. Therefore, the current research aimed to shed more light on 

Gelotophobia in terms of its definition, prevalence, causes, diagnosis, 

the difference between it and some other similar disorders, 

implications, and treatment strategies. The research concluded by 

presenting the most prominent future trends related to this kind of 

phobia.  
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