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ترجمان دانش چیست؟
پژوھش بھ واسطھ سیستم پیچیده ای از ارتباطات بین تبادل ، ساخت و کاربرد یافتھ ھای 

بھ بیان دیگر ترجمان دانش تسریع کنند ه چرخھ . محققین و استفاده کنندگان از دانش است
.دانش در راستای تبدیل دانش بھ عمل است

:انواع دانش

نکتھ اصلی در مورد دانش این است کھ دانش جز کاالھای است کھ انتقال آن باعث 
.حجم و برد آن می شودافزایش

زمانی کھ دانش را در اختیار دیگران می گذاریم دانش ): فردی و جمعی(دانش آشکار
صریح است

. م صریح نیست وامکان انتقال نداردعمده دانشی کھ داری): فردی و جمعی (دانش نھان
ن نوشتن مقالھ یکی از راھھای انتقال دانش نھان است فایده مقالھ این است کھ دیگرا

فرصت پیدا می کنند کھ شما را نقد و با نظرات شما اشنا می شوند و نظرات شما را بھ 
اشتراک بگذارند و در نھایت باعث پویایی علم می شد اما اکتفای صفر بھ مقالھ باعث 

.بیشتر کردن مشکل دانش نھان می شود

:گی ھای ترجمان دانشویژ

گران دانش پژوھش در تمام مشارکت مداروم پژوھشگران ذینفھعان و واسطھ
مراحل

 تعاملی و غیرخطی بودن این فرآیند
 دربرگیرنده تمام مراحل از تولید تا کاربرد دانش جدید
 تاکید بر کاربرد دانش حاصل از پژوھش
فراھم آوری بستری کھ در نھایت دانش تولید شده در آن بھ کار گرفتھ شود

ترجمان دانش را برای چھ کسانی بفرستیم؟

تولید کنندگان ) ١

استفاده کنندگان ) ٢



 مثل وزارت بھداشت(ماکرو(
 مدیران ھستن قرار است سیاست را پیاده کنند(مزو(
استفاده کننده گان(میکرو(

باید ھم با جامعھ پژوھشگر وھم جامعھ کاربری در ارتباط باشند، (واسطھ گران ) ٣
ی واسطھ گران ھستند با توجھ بھ عالقھ داشتھ باشند، کتابداران مھمترین افراد برا

)ارتباطات و سواد مرتبطی کھ دارند

:چگونگی انتقال دانش

برای اینکار باید اول جامع ھدف را (ھیچ روش دقیقی برای انتقال دانش وجود ندارد
مشخص کنیم آیا رانندگان ھستند آیا دانشجو ھستند و بعد بستھ بھ سلیقھ و امکانات جامعھ 

نی دیگر در یک زمان عکس بھتر از نوشتھ است و در زما. انتقال دھیمھدف دانش را 
پیام و یک یک پژوھش می تواند بیش از فیلم کاربرد بیشتری داردولی در ھر صورت 

رادیو، تلویزیون، (فعالدانش بھ دو صورت انتقال ، بیش از یک جامعھ ھدف داشتھ باشد
.و غیرفعال صورت می گیرد)روزنامھ

:ن دانشچرخھ ترجما

 انتقال سوال کھ باعث تولید دانش می شود
است اول جامعھ ھدف را مشخص می کنیم آیا یک این کھبحث ترجمان دانش

جامعھ مور . جامعھ است یا چند جامعھ است ، بعد تقسیم بندی این جامعھ است
واژگان خاصی ازآیا د؟چھ واژگانی استفاده می کنناز، دچند نفر ھستننظر

بھ ازای تعداد .ترسیم و ترجمھ شودبھ زبان  مخاطبان مقالھ باید !استفاده می کنند
بھترین فرد برای . گروھھای کھ وجود دارند پیام ھای مختلف صادر می کنیم

پژوھشگر است با توجھ بھ تسلط انجام این کار
ھ می شودھ در مورد پژوھش نوشتکلیاتی در حد سھ صفح:خالصھ اجرایی.
٧تا ۵طوالنی نباشد کوتا ه باشد ، باید خبری باشد نباید سوالی باشد:عنوان مقالھ

استفاده از اجازه(برای مخاطب گویا باشد ، .کلمھ با حرف اضافھ شروع نشود
واژه ، )نداریم ، اختصارات یا وازگان تخصصی استفاده نشودراھر واژه ای

، برای جامعھ مطالعھ گریز جذاب باشدنشود، ای مخاطب استفادهھای نامفھوم بر
.انتخاب کنیمباید از نتیجھ انتخاب عنوان از عنوان درست نیست



Lead : اولین پاراگراف در مقالھ کھ مھمترین پاراگراف در ھر گزارش و خبر
خبر را در لید خوب لیدی است کھ جذاب ترین بخش .نامیده می شوداست ، لید 

لید باید بھ دبلیو کوزشن ھا جواب بدھدخود نھفتھ داشتھ باشند، 
 نام فرد یا نھاد عامل رویداد است" کھ"لید
 موضوع رویداد است" چھ"لید
 مکان رویداد در آن مطرح است " کجا"لید
 حاوی زمان رویداد است " چھ وقت"لید
 علت رویداد را در بر می گیرد" لید چرا

:ای متن یا بخش اصلی خبرویژگی ھ

 شفافیت
 اختصار
 واقعی باشد(صحت(
را متقاعد کندمخاطب ( متقاعد کنندگی(
کامل بودن


