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 תקציר

יותר מאשר  גיל ההתבגרותב נפוציםניסיונות אובדניים, פציעה עצמית והתנהגויות של נטילת סיכונים 

פציעה עצמית  ונראה כין התנהגויות אלו במקרים רבים קיימת חפיפה בי .בכל תקופת חיים אחרת

שלושת סוגי התנהגויות אלו  בנוסף, והתנהגויות סיכון שונות קשורות לסיכון מוגבר לניסיונות אובדניים.

זו שונות התופעות מדובר בלמרות שרבים סבורים כי לנטייה לאימפולסיביות. ו לדיכאון נמצאו קשורים

ישנן גישות הרואות בהתנהגויות אלו חלק , מאפייניהן ובכוונה העומדת בבסיסןבפנומנולוגיה שלהן, במזו 

 .  הרס עצמישל הולכת וגוברת אחד המבטא מגמה התנהגותי מרצף 

בין אופי הקשר "רצף ההרס העצמי" על ידי בדיקת  לבחון את רעיוןתה ייההמחקר הנוכחי מטרת 

 אימפולסיביותהתפקיד שממלאים  וכן, וניסיונות אובדניים התנהגות של נטילת סיכונים, פציעה עצמית

התנהגויות של נטילת סיכונים שנבדקו במחקר כללו התנהגות מינית מסוכנת, שימוש  .בקשר זה ודיכאון

: היו הספציפיות השערות המחקר היעדרות מביה"ס והשתתפות בקטטות.באלכוהול, בסמים ובסיגריות, 

פציעה עצמית , התאבדותניסיונות בין התנהגויות הסיכון. ב. ימצא קשר חיובי כל חיובי בין ימצא קשר  א.

בקרב אלו שניסו להתאבד, תהיה נוכחות גם של התנהגות פציעה עצמית -והתנהגויות של נטילת סיכונים

התנהגויות סיכון. בקרב אלו המראים  וגם של התנהגויות סיכון. בקרב אלו הפוצעים עצמם, תהיינה גם

. הקשר בין התנהגויות סיכון, לא תהיינה בהכרח התנהגות של פציעה עצמית או ניסיונות אובדניים. ג

בין שלוש  הדיכאון רמת. ד שלוש הקבוצות יהיה החזק ביותר בהינתן רמת אימפולסיביות גבוהה.

ראים התנהגויות המ ביותר בקרב אלו כהוהנמוביותר בקרב אלו שניסו להתאבד ה הגבוה תהיההקבוצות 

 ביקורת.קבוצת הכל שלוש הקבוצות יהיו גבוהות יותר במדד זה ביחס ל .סיכון

ספר תיכוניים מקצועיים של משרד התעשייה, -הלומדים בבתי 28-21בני נוער ישראלים בגילאי  2,158

, פציעה התאבדות ניסיונותהמשתתפים מילאו שאלונים בנוגע ל במחקר.השתתפו  המסחר והתעסוקה

התייחסו השאלות הקשורות לניסיונות ההתאבדות   אימפולסיביות ודיכאון.סיכון, התנהגויות עצמית ,

ומעורבות של טיפול רפואי . השאלות שבחנו התנהגות של למספר הניסיונות האובדניים לאורך החיים 

ומעורבות של טיפול לאורך החיים לתדירותם של מספר אופני פציעה עצמית פציעה עצמית התייחסו 

 Global School-based -החלקים מעל  ברובן השאלות הקשורות להתנהגויות הסיכון התבססורפואי, ו



 

 

Student Health Survey (GSHS) . ה שאלון  דיכאון נמדד באמצעות-BDI-II ואימפולסיביות על ,

 .(Impulsivity Scale  IS; Plutchik & van) Praag,1989  -ה ידי שאלון

ובניתוח גורמים  שנבדקו , נמצא קשר בין כל התנהגויות הסיכוןהשערת המחקר הראשונהבהתאם ל

 -שנעשה נמצא רק גורם אחד העומד מאחורי התנהגויות אלו. השערת המחקר השנייה אוששה גם כן

ויות הסיכון בין התנהג מתאם. הנמצאו קשורים התנהגויות סיכון, פציעה עצמית וניסיונות התאבדות

היו שונים זה לא  (=r.4.31) בין פציעה עצמית לניסיונות התאבדות מתאםוה (=4.1.0r) לפציעה עצמית

בין התנהגויות הסיכון לניסיונות  מתאםה , אך(t=1.669, P>0.05) מזה באופן מובהק מבחינת עוצמתם

 באופן מובהק התאבדות פציעה עצמית לניסיונותבין  מתאםהיותר מנמוך היה  (=4.211r) ההתאבדות

(P<.001  ,8.55t=).  ,בניכוי בין התנהגויות הסיכון לניסיונות ההתאבדות החלקי  המתאםיתרה מכך

עם זאת, השערת המחקר . (-=P=.889 ,4.440r) צא מובהקמעצמית לא נההשפעתו של משתנה הפציעה 

העידו דווקא על הכיוון ימפולסיביות לא אוששה, והממצאים ת בדבר תפקידו של משתנה האהשלישי

פציעה עצמית וניסיונות  ככל שרמת האימפולסיביות עלתה כך נחלש הקשר בין התנהגויות סיכון,-ההפוך

רמת הדיכאון בקרב אלו שניסו להתאבד הייתה  -התאבדות. השערת המחקר הרביעית אוששה באופן חלקי

 , Mean Difference=8.6)סו להתאבדגבוהה יותר באופן מובהק מאשר אצל אלו הפוצעים עצמם אך לא ני

P<0.01)הייתה גבוהה באופן מובהק מאשר  ולא ניסו להתאבד , ורמת הדיכאון בקרב אלו הפוצעים עצמם

. עם זאת, רמת הדיכאון (Mean Difference=5.8 , P<0.01 )התנהגויות סיכון בלבדאצל אלו שהראו 

 Mean  הה באופן מובהק מזו של קבוצת הביקורתסיכון בלבד לא הייתה גבויות קרב אלו שהראו התנהגוב

Difference=0.12 , P=0.997)). 

משמעות רצף זה, התפקיד  תמיכה לתיאורית "רצף ההרס העצמי".ברובם מהווים  ממצאי המחקר הנוכחי

 שממלאים בו דיכאון ואימפולסיביות כן כיוונים למחקר עתידי נידונו בהרחבה.

 

 



 

 

Abstract 

Suicide attempts, self injury and risk behaviors are more common in adolescence than 

in any other period of life. In many cases these behaviors coincide and it seems that 

self injury and different risk behaviors are related to increased risk for suicide 

attempts. In addition, those three types of behavior were found to be related to 

depression and impulsivity. Although many think of them as distinct entities that are 

different in their phenomenology, characteristics, and basic motivation, some 

approaches view them as part of one behavioral continuum that represents a growing 

tendency for self destructiveness.  

The purpose of the current study was to test the "continuum of self destructiveness" 

theory by examining the nature of the relationship between risk behaviors, self injury 

and suicide attempts and the role that impulsivity and depression play in this 

relationship. 

Risk behaviors that were examined in this study included dangerous sexual behavior, 

alcohol, drug and cigarette use, school truancy and participation in fights. The specific 

hypotheses of the study were: (a) all risk behaviors will be positively correlated. (b) 

Suicide attempts, self injury and risk behaviors will be positively correlated-among 

those who attempted suicide, there will be a presence of self injury behavior and risk 

behaviors. Among those who self injure, there will be a presence of risk behaviors. 

Among those who exhibit risk behaviors, there will not necessarily be a presence of 

self injury behavior or suicide attempts. (c) The relationship between the three groups 

will be the strongest for those who exhibit high levels of impulsivity. (d) Those who 

attempted suicide will exhibit the highest level of depression, and those with risk 



 

 

behaviors will exhibit the lowest level of depression. All three groups will show 

higher levels of depression than the control group. 

1285 Israeli adolescents, 15-17 years old who study at vocational high schools of the 

Trade and Labor Ministry participated in the study. Self report questionnaires 

concerning suicide attempts, self injury, risk behaviors, impulsivity and depression 

were completed by the participants. The questions concerning suicide attempts 

addressed the number of attempts and medical care involvement. The questions 

concerning self injury addressed the frequency of several forms of self injury and 

post-injury medical care. The questions concerning risk behaviors were based mostly 

on parts of the Global School-based Student Health Survey (GSHS). Depression was 

measured using the BDI-II questionnaire, and impulsivity was measured using the 

impulsivity scale questionnaire ( IS; Plutchik & van Praag, 1989). 

In accordance with the first study's hypothesis, a relationship was found between all 

risk behaviors and factor analysis found only one factor to be behind those behaviors. 

The second hypothesis of the study was also supported- a relationship was found 

between risk behaviors, self injury and suicide attempts. The correlation between risk 

behaviors and self injury (r=0.264) and the correlation between self injury and suicide 

attempts (r=0.326) were not significantly different (t=1.669,P>0.05), but the 

correlation between risk behaviors and suicide attempts (r=0.122) was significantly 

lower than the correlation between self injury and suicide attempts (t=5.89, p<0.001). 

moreover, the partial correlation between risk behaviors and suicide attempts without 

the influence of the self injury variable failed to reach the level of significance (r=-

0.004, P=0.889). however, the third hypothesis concerning the role of the impulsivity 

variable was not supported, and the findings showed the opposite direction- under 



 

 

higher levels of impulsivity the relationship between risk behaviors, self injury and 

suicide attempts became weaker. The fourth hypothesis of the study was partly 

supported- the level of depression among those who attempted suicide was 

significantly higher than among those who self injure but did not attempt suicide 

(Mean Difference=8.6, p<0.01) and the level of depression among those who self 

injure and did not attempt suicide was significantly higher than among those who 

exhibited only risk behaviors (Mean Difference= 5.8, p<0.01). However, the level of 

depression among those with only risk behaviors was not significantly higher than 

among the control group (Mean Difference= 0.12, p= 0.997). 

Most of The findings of the current study support the "continuum of self 

destructiveness" theory. The meaning of such a continuum, the role that depression 

and impulsivity play in it and future direction for research were discussed. 

 

 


