
 

 

 

 

 אטלס  היבטים מתודולוגיים בניתוח איכותני באמצעות תוכנת  סדנא:  

 ד"ר אולז'ן גולדשטיין בהנחיית: 

ה ניתן לבצע מגוון סוגי ובאמצעות תוכנת אטלס נועדה לניתוח תוכן של מסמכי טקסט ומולטימדיה

 קידודניהול תהליך קידוד התכנים ברמות שונות,    ,מסמכיםמאפשרת ארגון נוח של  ניתוחים. אטלס  

 . מיפוי ויזואלי של תוצאות הניתוח ועודפי שאילתות, -על תוצאות הניתוחהוצאת  אוטומטי,

בסדנה יכירו המשתתפים את האפשרויות המגוונות של התוכנה ויתנסו בניתוח תכנים 

 טקסטואליים וויזואליים ברמות ניתוח שונות. 

, כך שתתאפשר התנסות ZOOMבמפגשי ימים מרוכזים,  לושההסדנא תתקיים במסגרת של ש

 ממשית ביישומי האטלס. 

 מועדי המפגשים:  
 . 14:00 – 10:00בין השעות   .12.8ד' ויום , 5.8יום ד'  ,3.8יום ב' 

 :  קהל היעד 
בעלי ידע במחקר  הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה  

 .איכותני 

  ₪ 500מחיר הסדנה: 

 תכני הסדנה 
  האטלס עם בסיסית היכרות ראשון: מפגש

 היכרות עם הקונצפציה, המושגים והאפשרויות של תוכנת אטלס  .1

 הפעלת התוכנה, מרכיבי הממשק, הכנת מסמכים ושילובם בתוכנה, עריכת טקסט .2

 : הגדרת יחידות תוכן, קידוד פתוח של ציטוטים ואליתטקסט הניתוח תוכן ברמ .3

 הוספת הערות ומזכרים .4

אוטומטיים )ענן מילים, קידוד אוטומטי, מטריצות חפיפה אפשרויות חיפוש ואמצעי ניתוח   .5

 בין הקודים(

 

 

 



 

 

 

 

 וניהול מסמכים ניתוח ברמה מושגית שני:  מפגש

 הוצאת פלטים שונים של ניתוח .6

 משפחות הקודים והמסמכים .7

 מבט כולל על ניתוח תוכן ברמה מושגית .8

של מערכת מושגית על ומפת מושגים. ייצוג גרפי -יצירת קשרים בין הקודים, קטגוריות .9

 המתגבשת במהלך הניתוח 

 העברת חומרים ממחשב למחשבוניהול פרויקטים יבוא ויצאו של קבצים ודוחות,  .10

 

 שלישי: ניתוח ברמה מושגית וניהול מסמכים מפגש

 ניתוח תכנים ויזואליים ומולטימדיה .11

 יבוא גיליון אלקטרוני של תוצאות שאלונים למטרת ניתוח תשובות לשאלות פתוחות  .12

קבוצות מיקוד והוצאת דוחות לפי פרמטרים שונים של תמלולי  ה אוטומטית שלפריס .13

 משתתפים

יבוא מקורות מתוך תוכנות לניהול מקורות   -שימוש באטלס לצורכי כתיבת סקירת ספרות   .14

 ביבליוגרפיים

 והצעות ו"טיפים" לעבודה  במהלך הסדנה, תעוררוהדיון בשאלות ש .15

 דרכי העבודה 
 ולהתקין אותה במחשב.   כתובת –על המשתתפים להוריד את גרסת ניסוי של אטלס מתוך האתר 

 . PDFחומרי הדרכה ישלחו לקראת כל מפגש כקובץ 

  MAC, לכן מומלץ שמשתמשי PCשונה מזה שבמחשבי  MAC: ממשק התוכנה במחשבי הערה

על משתמשי  –זה לא אפשרי ו. במידה MAC-שניתן לשלב ב PCיתקינו את התוכנה על הפלטפורמה 

MAC  הם יקבלו חומרי הדרכה  בממשק התוכנהמיומנות חקר תעזור להם להצטייד בסבלנות ויש .

התוכנה כי  ממשקבין ל שנועדה אך יתכן שיהיו הבדלים בין התוכן של חוברת  MAC-לעבודה ב

 החברה משדרגת את התכנה מדי פעם.

 icqm@bgu.ac.il מזכירת המרכז האיכותני בדוא"ל ניתן לפנות ל  כלליות לשאלת והבהרות

 olzang@gmail.comת הסדנה בדוא"ל חמנ לניתן לפנות  על תוכן הסדנה לשאלת והבהרות

 

https://atlasti.com/free-trial-version/
mailto:icqm@bgu.ac.il
mailto:olzang@gmail.com


 

 

 

 

 29.7-ניתן להירשם עד ה

 אנשים 20הגבלת משתתפים עד 

 מדיניות ביטולים

ניתן לבטל את ההשתתפות בסדנה עד שבועיים לפני מועד המפגש הראשון ולקבל החזר מלא פחות  
 .  ₪( 50דמי הרשמה )

לפני מועד המפגש במקרים חריגים בלבד, יהיה ניתן לבטל את ההשתתפות בסדנה עד יומיים 
 ממחיר הסדנה.   50%הראשון ולקבל 

  לאחר מכן אין אפשרות לבטל את ההשתתפות בסדנה ולקבל החזר כספי.

 

 

 


