
מחקר מלווה לתכנית 'תיאור קולי'
ממצאים מהמחקר ומהעולם



מטרות המחקר

תוצאות [אימפקט ותוקף]

לבחון את השינוי שהתיאור הקולי מחולל באיכות החוויה כפי שהיא באה לידי ביטוי ב: 1. תפיסת המרחב, 2. תפיסת ∴

הנרטיב ו- 3. תחושת המעורבות.

לבחון את לבחון את השינוי שהתיאור הקולי מחולל בהנאה מההצגה.∴

 
איכות ושיפור ההתערבות [התיאור הקולי]

לבחון את איכות המרכיבים השונים של התיאור הקולי: 1. מכשיר השמע, 2. סיור המגע, 3. קדימון ו- 4. מאפייני התיאור ∴

הקולי. 

להציג תמונת מצב מהימנה ולספק המלצות ומסקנות יישומיות לשיפור ההתערבות.∴

 
 הבנה מעמיקה של שיקולים אתגרים וחסמים בהליכה להצגות

להציג תמונת מצב מהימנה בנוגע לשיקולים, אתגרים וחסמים בהליכה להצגות בקרב אנשים עיוורים.∴

לספק המלצות ומסקנות יישומיות בנושא.∴

 
שיפור התכנית והשירות והפיכתו לבר קיימא

לספק הבנה מעמיקה בנוגע לתכנית וכיצד ניתן לשפר ולדייק אותה ולהפוך אותה לברת קיימא. הבנה שתתבסס על ∴

אינטגרציה של מידע העולה מכלל הצדדים הרלוונטיים לשירות ולתכנית.



השערות ומערך המחקר

מערך המחקר

כל משתתף צפה הן בהצגה מונגשת והן בהצגה לא מונגשת (הצגה אחרת), אולם מבחינת הצגות, אותן הצגות נצפו הן 

כמונגשות והן כלא מונגשות, כך שבסופו של דבר ההשוואה היא בין אותן ההצגות, מונגשות לעומת לא מונגשות 

[כמתואר בתרשים להלן] וגם מבחינת הצופים [הדגימה], מדובר באותם האנשים. במחצית מהמקרים ההצגה שנצפתה 

ראשונה הייתה מונגשת ובמחצית לא מונגשת. 

צופה 2

 A הצגה
[לא מונגשת]

 B הצגה
[מונגשת]

צופה 1

 A הצגה
[מונגשת]

 B הצגה
[לא מונגשת]

השערות המחקר

איכות החוויה, כפי שהיא באה לידי ביטוי ב: א. תפיסת המרחב, ב. תפיסת הנרטיב ו- ג. תחושת המעורבות, 1.

תהיה גדולה יותר בהצגות שהונגשו לעומת הצגות שלא הונגשו.

ההנאה מההצגה תהיה גדולה יותר בהצגות שהונגשו לעומת הצגות שלא הונגשו.2.



מסגרת דגימה: דמוגרפי
הממצאים הכמותיים מבוססים על דגימה של N=83 משתתפים עם לקות ראייה משמעותית / עיוורון. 

גיל ממוצע 54, 39% מהם בגיל 60 ומעלה. 50% מהנשאלים נשואים או חיים בזוגיות. 

מבחינה דמוגרפית הדגימה שונה במעט מאוכלוסיית האנשים עם עיוורון / לקות ראייה, יחד עם זאת אוכלוסיית ההשוואה 

המתאימה ביותר היא של אוכלוסיית האנשים עם עיוורון / לקות ראייה שצורכים תרבות והולכים להצגות (לגביה אין נתונים), 

ולא הכללית. 

N=83 משתנה דגימה % אוכלוסייה %

מגדר [נשים] 58 51

(M (SD גיל 54 (14)  

גיל 60 ומעלה 39 50

מצב משפחתי  

נשוי/אה & חיים בזוגיות 50 55

רווק/ה 25 17

גרוש/ה   18 8

אלמן/ה 7 20

ארץ לידה [ישראל] 72  

שפת אם [עברית] 75  

N=83 משתנה דגימה % אוכלוסייה %

השכלה  

יסודית 10  

תיכונית 25  

על תיכונית 14  

אקדמית 51  

עובד/ת כיום  

שוק חופשי 57 33

מסגרת מוגנת 5  

לא עובד 39  

מצב כלכלי  

טוב 36  

סביר 55  

לא טוב 9  



מסגרת דגימה: איכות ראיה
במסגרת הדגימה, 35% היו עיוורים לחלוטין, 65% היו עם לקות ראייה משמעותית. 

כמחצית היו עיוורים מלידה או מינקות. 

N=83 משתנה %

איכות הראיה

עיוורון מוחלט 35

עצמים גדולים מקרוב 37

אור וצל בלבד 24

Tunnel vision ראיית צינור 4

גיל הופעת הלקות (שנים)

0-2 49

3-10 6

11 ומעלה 45



דגימה: הצגות
 N=81 הממצאים בנוגע לתוקף של התיאור הקולי, להבדלים באיכות החוויה ובמידת ההנאה, מתבססים על דגימה של

אנשים שהלכו לזוגות של הצגות, האחת מונגשת והאחרת לא מונגשת

הצגה [N] מונגשת [N] לא מונגשת

אילוף הסוררת 10 11

האורחת 25 19

בילי שוורץ 17 15

הקומה השלישית 13 20

הצמה של אבא 16 16

סה"כ 81 81



דגימה: הגעה להצגות

N=142  משתנים %

כיצד הגיע
תחבורה פרטית 48

תחבורה ציבורית 37

הסעה מאורגנת 12

ברגל 3

עם מי הגיע
משפחה 25

חבר/ה 28

קבוצה 11

מלווה (שאינו חבר או משפחה) 11

לבד 13

כמה שילם עבור הבילוי [לא כולל ההצגה]
0 33

1-40 27

41-65 23

66 ומעלה 17

(M (sd ,כמה שילם עבור הבילוי 44 (52)

ב- כמחצית מהמקרים (48%) האנשים הגיעו להצגות בתחבורה פרטית

ב- 87% מהמקרים האנשים הגיעו עם מלווה

עלות הבילוי הממוצעת 44 ₪ [לא כולל עלות הכרטיס להצגה] 

רק 15% הגיעו לבד



כלי המחקר
 Narrative Perception תפיסת הנרטיב ,Spatial Perception שאלון איכות חוויה, כלל 3 תחומים: תפיסת המרחב

Engagement ותחושת מעורבות

שאלון הנאה מההצגה

שאלון שביעות הרצון ואיכות מרכיבי התיאור הקולי [מכשיר, קדימון, סיור מדע ומאפייני התיאור הקולי]

שאלון רקע שכלל את התחומים: רקע דמוגרפי וסוציו-דמוגרפי, איכות ראיה, הרגלי צריכה וצפייה באירועי תרבות, 

שיקולים אתגריים וחסמים בהליכה להצגות

כלי ראיון

הליך
בתום ההצגה הראשונה הועבר שאלון רקע

בתום כל הצגה, הועבר שאלון לבחינת איכות החוויה ושאלון לבחינת ההנאה

בתום כל הצגה מונגשת הועבר שאלון שביעות הרצון ואיכות מרכיבי התיאור הקולי 

ראיונות, עם משתתפים, מתארים קוליים, תיאטראות, ואנשי מפתח בתכנית בוצעו במועדים שונים 



ממצאים: אימפקט התיאור הקולי
השוואה בין הצגות מונגשות ללא מונגשות



Spatial Perception איכות החוויה מההצגה: תפיסת המרחב

פריט  |  הצגה מונגשת כן לא Effect Size p-value

הרגשת שאתה יכול לדמיין את המקומות בהם 
סיפור ההצגה מתרחש

4.2 (0.8) 3.3 (1.3) 0.88 < .001

הרגשת שאתה יכול לחוות את הסצנות והאירועים 
בהצגה

4.5 (0.6) 3.6 (1.1) 1.05 < .001

הרגשת שכל החושים שלך מתעוררים בהצגה 4.4 (0.7) 3.8 (1.1) 0.68 < .001

תפיסת המרחב ציון מסכם 4.3 (0.6) 3.6 (0.8) 1.08 < .001

נמצא אפקט חיובי, חזק (Effect size = 1.08) ומובהק (p < .001) בין הצגה עם תיאור קולי לבין הצגה לא ללא תיאור 

בתפיסת המרחב. כלומר, תפיסת המרחב בהצגה עם תיאור קולי טובה באופן משמעותי מהצגה לא תיאור קולי. 

אפקט חיובי ומובהק התקבל בכל אחד מהפריטים המרכיבים את התחום של תפיסת מרחב - יכולת לדמיין את 

המקומות, יכולת לחוות את הסצנות ועוררות של החושים. 

סקלת תשובות 1 [ מועטה ביותר] – 5 [רבה ביותר]



Narrative Perception איכות החוויה מההצגה: תפיסת הנרטיב 

פריט  |  הצגה מונגשת כן לא Effect Size p-value

הצלחת לדמיין את הדמויות 4.0 (0.9) 3.3 (1.2) 0.60 < .001

הצלחת לעקוב אחר הדמויות 4.4 (0.8) 3.6 (1.2) 0.72 < .001

הצלחת לעקוב אחר סיפור ההצגה 4.7 (0.6) 4.2 (0.9) 0.64 < .001

תפיסת הנרטיב ציון מסכם 4.3 (0.8) 3.7 (1.0) 0.77 < .001

סקלת תשובות 1 [ מועטה ביותר] – 5 [רבה ביותר]

נמצא אפקט חיובי, חזק (Effect size = 0.77) ומובהק (p < .001) בין הצגה עם תיאור קולי לבין הצגה לא ללא תיאור 

 קולי בתפיסת הנרטיב. כלומר, תפיסת הנרטיב בהצגה עם תיאור קולי טובה באופן משמעותי מהצגה לא ללא תיאור

קולי. 

יתר על כן, אפקט חיובי ומובהק התקבל בכל אחד מהפריטים המרכיבים את התחום של תפיסת הנרטיב: יכולת לדמיין 

את הדמיות, יכולת לעקוב אחר הדמויות ויכולת לעקוב אחר סיפור ההצגה. 



Engagement איכות החוויה מההצגה: מעורבות

פריט  |  הצגה מונגשת כן לא Effect Size p-value

הרגשת שאתה כל כולך בתוך ההצגה 4.4 (0.9) 4.0 (1.1) 0.46 < .01

היית מרוכז בהצגה ולא חשבת על שום דבר אחר 4.5 (0.7) 4.2 (0.8) 0.29 < .05

הרגשת שאתה מאבד את תחושת הזמן בהצגה  4.0 (1.1) 3.6 (1.4) 0.31 < .05

תחושת מעורבות ציון מסכם 4.3  (0.8) 3.9 (0.9) 0.42 < .01

נמצא אפקט חיובי, בינוני (Effect size = 0.42) ומובהק (p < .01) בין הצגה עם תיאור קולי לבין הצגה ללא תיאור קולי 

 במידת המעורבות. כלומר, מידת המעורבות בהצגה עם תיאור קולי גדולה באופן משמעותי מאשר בהצגה ללא תיאור

קולי. 

יתר על כן, אפקט חיובי ומובהק התקבל בכל אחד מהפריטים המרכיבים את התחום של מעורבות. 

סקלת תשובות 1 [ מועטה ביותר] – 5 [רבה ביותר]



Engagement איכות החוויה מההצגה: מעורבות

פריט  |  הצגה מונגשת כן לא Effect Size p-value

הרגשת שאתה כל כולך בתוך ההצגה 4.4 (0.9) 4.0 (1.1) 0.46 < .01

היית מרוכז בהצגה ולא חשבת על שום דבר אחר 4.5 (0.7) 4.2 (0.8) 0.29 < .05

הרגשת שאתה מאבד את תחושת הזמן בהצגה  4.0 (1.1) 3.6 (1.4) 0.31 < .05

תחושת מעורבות ציון מסכם 4.3  (0.8) 3.9 (0.9) 0.42 < .01

נמצא אפקט חיובי, בינוני (Effect size = 0.42) ומובהק (p < .01) בין הצגה עם תיאור קולי לבין הצגה ללא תיאור קולי 

 במידת המעורבות. כלומר, מידת המעורבות בהצגה עם תיאור קולי גדולה באופן משמעותי מאשר בהצגה ללא תיאור

קולי. 

יתר על כן, אפקט חיובי ומובהק התקבל בכל אחד מהפריטים המרכיבים את התחום של מעורבות. 

סקלת תשובות 1 [ מועטה ביותר] – 5 [רבה ביותר]



איכות החוויה ככלל

פריט  |  הצגה מונגשת כן לא Effect Size p-value

תפיסת המרחב 4.3 (0.6) 3.6 (0.8) 1.08 < .001

תפיסת הנרטיב 4.3 (0.8) 3.7 (1.0) 0.77 < .001

תחושת המעורבות 4.3 (0.8) 3.9 (0.9) 0.42 < .01

איכות החוויה ציון מסכם 4.3 (0.6) 3.7 (0.7) 0.85 < .001

נמצא אפקט חיובי, חזק (Effect size = 0.85) ומובהק (p < .001) בין הצגה עם תיאור קולי לבין הצגה ללא תיאור קולי 

 באיכות החוויה ככלל. כלומר, איכות החוויה בהצגות עם תיאור קולי טובה באופן משמעותי מאשר בהצגות ללא תיאור

קולי. יתר על כן, כאמור, אפקט חיובי ומובהק התקבל בכל אחד מהתחומים: תפיסת המרחב, תפיסת הנרטיב ותחושת 

המעורבות. 



הנאה

פריט  |  הצגה מונגשת כן לא Effect Size p-value

ההצגה גרמה לך להתרגש 3.9 (1.1) 3.9 (1.0) 0.05 n.s.

החוויה של ההצגה הייתה עוצמתית 4.1 (1.0) 3.9 (1.1) 0.20 P=.09

תמליץ לחברים על ההצגה  4.3 (1.1) 4.2 (1.2) 0.06 n.s.

נהנית מההצגה 4.4 (0.8) 4.3 (1.0) 0.18 n.s.

ההצגה גרמה לך לרצות ללכת להצגות נוספות 4.4 (1.0) 4.3 (1.1) 0.11 n.s.

הנאה ציון מסכם (0.9) 4.2 (0.9) 4.1 0.14 .n.s

נמצא אפקט חיובי קטן בלבד (Effect size = 0.14) ולא מובהק (p = .17) בין הצגה עם תיאור קולי לבין הצגה ללא 

 תיאור קולי בהנאה. כלומר, אף שאיכות החוויה טובה יותר כאשר ההצגה עם תיאור קולי, לא נמצא אישוש לכך

שההנאה גדולה בהצגות עם תיאור קולי. ההנאה, ככל הנראה, תלויה יותר באיכות ההצגה מאשר בתיאור הקולי. 

סקלת תשובות 1 [ מועטה ביותר] – 5 [רבה ביותר]



איכות ושביעות רצון מהתיאור הקולי



שביעות רצון ואיכות התיאור הקולי: סיור מגע

פריט רבה & רבה ביותר M

סיור המגע תרם לזיהוי הקול של כל שחקן 67% 3.8

סיור המגע תרם להבנה ולהכרות עם הדמויות  62% 3.8

סיור המגע תרם להבנה של הקיים על הסט כגון, תפאורה ואביזרים 66% 3.8

סיור המגע תרם להבנה של העתיד להתרחש בהצגה 60% 3.8

שביעות רצון מסיור המגע 77% 4.2

98% מהמשתתפים השתתפו בסיור המגע.

 נמצאה שביעות רצון רבה מסיור המגע. סיור המגע תרם להיכרות עם הדמויות, תרם להבנה של הקיים על הסט

 ולעתיד להתרחש בהצגה. איכות סיור המגע תלויה במי שמבצע אותו. נדרשים הדרכה וניסיון, וכן הבניה ושיטתיות

של מה הסיור אמור לכלול. 

לרוב, גודל הבמה אינו מאפשר להכיל קבוצות גדולות באופן שמאפשר לגשת אל האביזרים והתפאורה. 

אזור הבמה רווי מכשולים פיזיים ומחייב נוכחות משמעותית של מלווים. לפיכך, רוב הסיורים נערכים מבלי לעלות על 

הבמה.



שביעות רצון ואיכות התיאור הקולי: קדימון

פריט רבה & רבה ביותר M

הקדימון תרם להבנה ולהכרות עם הדמויות 85% 4.3

הקדימון תרם להבנה של הקיים על הסט כגון, תפאורה ואביזרים 82% 4.3

הקדימון תרם להבנה של העתיד להתרחש בהצגה 76% 4.1

שביעות רצון מהקדימון להצגה 85% 4.4

 שביעות רצון רבה מאוד מהקדימון. הקדימון תרם להיכרות עם הדמויות, להבנה של הקיים על הסט ולעתיד

 להתרחש בהצגה.

 82% מהנשאלים שמעו את הקדימון (21% שמעו אותו טרם ההגעה לתיאטרון), כלומר 18% לא שמעו את

הקדימון. זו הייתה המציאות כאשר צוות המחקר נכח במקום, סייע וזירז את המשתתפים להתיישב ועודד לשמוע 

את הקדימון. יש להניח שהמספרים יהיו נמוכים יותר כאשר צוות המחקר לא יהיה נוכח. אנו ממליצים להקל 

ולעודד שמיעה של הקדימון טרם ההגעה לתיאטרון, דבר זה יגדיל את מספר השומעים וכן יקצר את התהליך 

המקדים. 



שביעות רצון ואיכות התיאור הקולי: מאפייני התיאור הקולי

פריט רבה & רבה ביותר M

הביטוי וההגהה של המילים היה ברור  93% 4.7

האינטונציה וגובה צליל הדיבור היה מתאים 86% 4.4

קצב ומהירות הדיבור היה מתאים  84% 4.4

כמות המלל בתיאור הקולי הייתה מתאימה 80% 4.2

התיאור הקולי השתלב במתרחש בהצגה ולא פגע ברצף של ההצגה  72% 4.1

התיאור הקולי תרם להבנה של ההצגה 90% 4.5

התיאור הקולי תרם לחוויה מההצגה 94% 4.5

שביעות רצון מהתיאור הקולי 80% 4.3

התיאור הקולי גרם לך לרצות ללכת להצגות נוספות עם תיאור קולי 87% 4.5

שביעות הרצון ממאפייני התיאור הקולי כולם, הייתה רבה עד רבה מאוד. שביעות רצון זו מפתיעה לטובה, 

בהתחשב בגיוון ובהעדפות (הבין אישיות) השונות בנוגע לחלק מהמאפיינים.

94% ציינו כי התיאור הקולי תרם להצגה, במידה רבה עד רבה מאוד. 87% ציינו כי התיאור הקולי גרם להם 

במידה רבה עד רבה מאוד לרצות ללכת להצגות נוספות [עם תיאור קולי].



שיקולים אתגרים וחסמים בהליכה להצגות



שיקולים אתגרים וחסמים בהליכה להצגות

שיקולים, אתגרים וחסמים רבה & רבה ביותר

איכות ההצגה  82%

נוכחות של ֵחברה ללכת אתה להצגה  71%

איכות השחקנים  65%

התחבורה למקום ההצגה ממקום מגורי  61%

קושי להבין את המתרחש בהצגה  56%

המרחק אל אולם ההצגה ממקום מגורי  46%

נגישות אולם ההצגה  46%

נגישות רכישת הכרטיסים  40%

עלויות כוללות של הליכה להצגה  39%

עלות כרטיס ההצגה  37%

שעת ההצגה  22%

מרכיבי האיכות (ההצגה והשחקנים) מהווים שיקול מרכזי והדבר מחייב בחירה מיטבית של הצגות להנגשה.

מרכיבי הנגישות מהווים שיקול/חסם מרכזי. 

מרכיב העלויות מהווה שיקול/חסם בינוני-נמוך. 


