
کارگاه
با ترجمان، تبادلآشنایی 

و   
سازي دانشتجاري 

M. A. Sanjari, PhD.
IUMS KTEC committee member

www.sanjari.ir



Stakeholders



ktru.iums.ac.ir 3

تولید کنندگان  مهمترین نکته در ترجمان دانش تعامل بین 

.است تصمیم گیرندگان دانش و 
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مواري که در ترجمان دانش اهمیت دارند 

1) What ) چیزيچه(

2) To whom ) به چه کسانی (

3) How ) چگونه ( 

4) Who ) توسط چه کسانی( 



  در شده ارائه مطالب مگر داشت نخواهند شما مطالب به اي عالقه هیچ مخاطبین

.باشد آنها عالیق زمینه

 نیاز به شده ارائه مطالب در که بود خواهد موثر زمانی مخاطبین با ارتباط برقراري

 ارتباط نشود توجه مخاطبین نیازهاي به که صورتی در و گردد توجه آنها هاي

شد نخواهد برقرار موثري
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:اطالعات الزم جهت اعمال اثر بر مخاطبین 

ترجیحات و عادات آنها را بشناسیم  ) 1

سطح  تحصیالت آنها را بدانیم ) 2

سطح درك آنها از موضوع خاص را بشناسیم  ) 3

به میزان دسترسی آنها به منابع اطالعاتی آگاه باشیم) 4
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   دارند دریافت را شما پیام تا باشد الزم خاصی گروه یا و فرد یک اگر

  است این شود می مطرح آنها براي که سئوالی اولین باشید مطمئن

: که

What is in it for me ?
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  خواهید قادر اید کرده شناسایی را مخاطبین احتیاجات که صورتی در

  صورت این در و کنید منتقل آنها به بخوبی را خود پیام که بود

  جذب شنونده عنوان به را آنها که داشت خواهید را این شانس

: که بگویید آنها به تا نمایید

What is in it for you!
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چه که مهم است این است که هدف شما مشخص باشد و هر  آن

تر خواهد بود  چه هدف ساده تر انتخاب شود درك آن راحت

ktru.iums.ac.ir 12



Who, Precisely, is the Target Audience?
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در بیشتر موارد معموال طیف وسیعی از افراد و یا گروه 

ها وجود دارند که می توانند در جایگاه مخاطب 

.واقع شوند

 

با توجه به اینکه اهمیت و تاثیر این افراد ممکن است 

متفاوت باشد بنابراین قدم اول در ارسال پیام درجه 

.  بندي و یا طبقه بندي مخاطبین می باشد
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Assessing each stakeholder’s importance and 

influence: “importance” and “influence”

A graph with  Y= importance and X = influence

can help visualize the combination of both variables.
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High impact/low influence
Keep satisfied 

High impact /High influence
Key players 

Low impact/ Low influence
Minimal effort 

Low impact /High influence

Keep informed 
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Summary of Stakeholder Analysis

1. Write all stakeholders/audiences  (regardless 
of their importance).

2. Put them in the matrix.

3. Do your job continuously for each 
stakeholder. 
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• Another importance ranking scheme:

– Must

– Should

– Like 
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1.  Those with whom we MUST interact/ 
communicate

2. Those we SHOULD interact/communicate with
(usually those who can make the process easier or
more difficult)

3. And those we would LIKE to interact/ communicate
with(those who might indirectly help or hinder, or
represent some future or spin-off factor).
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SHOULD
LIKE

MUST
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Thanks for your attention!
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