
How to assess quality of a translation 
 

here are a few different ways to assess the quality of a translation: 

1. Fluency: Is the translation fluent and easy to read? Does it sound 

natural in the target language? 

2. Accuracy: Is the translation accurate and faithful to the meaning of the 

source text? Are there any errors or mistranslations? 

3. Style: Does the translation match the style of the source text? Is it 

appropriate for the target audience and purpose? 

4. Terminology: Is the translation consistent in its use of terminology? 

Does it use the right terms for the domain and context? 

5. Formatting: Is the translation properly formatted and laid out? Is it 

visually appealing and easy to read? 

To assess the quality of a translation, it can be helpful to have a native speaker 

of the target language review it, as well as someone familiar with the subject 

matter of the text. It can also be helpful to compare the translation to the 

source text and to reference materials such as dictionaries and glossaries. 

 
 
 

First Example  
 

The operation of any organization is based on various types of knowledge. The 

organizational knowledge is being acquired, created, and used throughout the 

organization’s lifetime. 

The basic knowledge types are declarative (know what) and procedural (know-

how) which is the practical knowledge that provides the basis for action. 

Procedural knowledge is skills-based knowledge, such as driving or using a 

computer. A different distinction between types of knowledge is where the 

knowledge resides. Tacit knowledge is what people have between their ears, while 

explicit knowledge is articulated knowledge that resides in some types of 

documentation, either on paper or in various electronic formats. The collection of 

all knowledge types constitutes the corporate memory 

All human activities start in the brain. The brain “knows” what to do, when to do 

it, and how to do it, and the “knowing” is based on the data stored inside it. 

Corporate memory serves the same function as the brain of living organisms. 



Amnesia in people refers to the loss of memories, such as facts, information, and 

experiences which can be the reason for the loss of ability to perform even simple 

tasks. The term ‘corporate amnesia’ has been coined by Arnold Kransdorf, 

who explained it in detail1 

 
ChatGPT – 1 

הפעולה של כל ארגון מבוססת על סוגים שונים של ידע. הידע הארגוני מתקבל, נוצר 

 .ומשתמש בו לאורך החיי הארגוני

הסוגים הן הידע הדקרטי )ידע מה( והידע התהליך )ידע כיצד( שהוא הידע הפרקטי 

סיסי במיוחד, כמו נהיגה או  שמספק את הבסיס לפעולה. הידע התהליך הוא ידע ב

שימוש במחשב. מגדר אחר שונה בין סוגי הידע הוא המקום שבו נמצא הידע. הידע  

הטקטי הוא מה שאנשים מכירים בתוך ראשם, בעוד שהידע המפורט הוא ידע  

מופרט שנמצא בסוגים מסוימים של תיעוד, בנייר או בפורמטים אלקטרוניים שונים.  

 .ה את התיק החברתיאוסף כל סוגי הידע מהוו

כל פעילויות האנושיות מתחילות במוח. המוח "יודע" מה לעשות, מתי לעשות זאת  

ואיך לעשות זאת, וה"ידיעה" מבוססת על הנתונים שמאוחסנים בתוכו. התיק 

 החברתי מתווך את אותה הת

 
ChatGPT – 2 

 
תפעול כל ארגון מבוסס על סוגים שונים של ידע. ידע הארגוני נאסף, נוצר ומשתמש  

 .בתוך החיים של הארגון בו

הסוגים הבסיסיים של ידע הם הכרזתי )דודו מה( ותהליך )דודו כיצד( שהוא הידע  

הפרקטי שמתייחס לידיעת הפעולה. ידע תהליך הוא ידע מבוסס על מיומנויות, כגון  

נהיגה או שימוש במחשב. הפרשה שונה בין סוגי ידע היא אם הידע נמצא בפני  

י האנשים הוא ידע המתפרט בקצת מסמכים מסוגים שונים,  אנשים. ידע הנמצא בפנ

בניית דפים או בפורמטים אלקטרוניים שונים. האוסף של כל סוגי הידע מקושר  

 לזיכרון החברתי

כל פעילויות האנוש מתחילות במוח. המוח "ידע" מה לעשות, כאשר לעשות זאת  

כו. זיכרון החברה ואיך לעשות זאת, וה"ידע" מבוסס על הנתונים שמאוחסנים בתו

 משמש את אותה תפקיד כמו מוח של האנושות החי

 
Google translate 

פעולתו של כל ארגון מבוססת על סוגים שונים של ידע. הידע הארגוני נרכש,  

 נוצר ומשתמשים בו לאורך כל חיי הארגון. 

 

https://realkm.com/go/corporate-amnesia/
https://realkm.com/2022/03/21/a-yardstick-for-critical-knowledge-for-business-resilience/#fn-25222-1


סוגי הידע הבסיסיים הם דקלרטיבי )יודע מה( ופרוצדורלי )ידע( שהוא הידע  

המעשי המספק את הבסיס לפעולה. ידע פרוצדורלי הוא ידע מבוסס מיומנויות,  

שימוש במחשב. הבחנה שונה בין סוגי ידע היא היכן שוכן הידע.   כגון נהיגה או

ידע שבשתיקה הוא מה שיש לאנשים בין האוזניים, בעוד שידע מפורש הוא ידע  

מפורש השוכן בסוגים מסוימים של תיעוד, על נייר או בפורמטים אלקטרוניים  

 שונים. אוסף כל סוגי הידע מהווה את הזיכרון הארגוני 

 

ת האנושיות מתחילות במוח. המוח "יודע" מה לעשות, מתי לעשות  כל הפעילויו

את זה ואיך לעשות את זה, וה"ידיעה" מבוססת על הנתונים המאוחסנים בתוכו.  

זיכרון תאגידי ממלא את אותה פונקציה כמו המוח של אורגניזמים חיים. אמנזיה  

ת שיכולים  אצל אנשים מתייחסת לאובדן זיכרונות, כגון עובדות, מידע וחוויו

להיות הסיבה לאובדן היכולת לבצע אפילו משימות פשוטות. המונח 'אמנזיה  

 1ארגונית' הוטבע על ידי ארנולד קרנסדורף, שהסביר אותו בפירוט
 
 
 


