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یادداشت برداری را به صورت صحیح بیاموزید و به کار بگیرید
چنـد بـار اتفـاق افتـاده کـه هنـگام مـرور مطالـب بـرای یـک آزمـون از حجـم 
یادداشـت ها و بهـم ریختگی آن هـا کالفه شـوید؟ یادداشـت بـرداری یا نـت برداری 
یکـی از اصلی تریـن مراحـل مطالعـه ی فعـال اسـت. در حقیقـت شـما بـا یادداشـت 
برداشـتن از مطلبی کـه در حال مطالعه هسـتید یـا آنچه اسـتاد در حال تدریس اسـت، 
مـرور آن را بـرای خـود سـاده تر می کنیـد. بـرای همیـن هـم آشـنایی بـا روش هـای 
اصولـی یادداشـت بـرداری برای هرکسـی ضـروری اسـت. پس اگـر می خواهیـم یاد 
بگیریـم که چگونـه مفهومـی درس بخوانیم، حتمـا باید نحـوه صحیح از 
همیـن رو هم قـرار اسـت در ایـن مقاله صفـر تا صد یادداشـت بـرداری 

را بـه شـما آمـوزش دهیم. 

اهمیت یادداشت برداری
قبـل از اینکـه بخواهیـم بـه سـراغ روش هـای یادداشـت بـرداری 
برویـم، بگذاریـم کمـی در مـورد اهمیت یادداشـت کـردن مطالب مهم 
صحبـت کنیـم. مغز انسـان پـس از مدتـی آنچه مطالعـه کرده اسـت را 
فرامـوش خواهد کـرد. این موضـوع را در بخش منحنی فراموشـی همین 
مقالـه به طـور کامـل توضیـح دادیـم. بـرای اینکـه بتوانیم اطالعـات را 
از حافظـه کوتـاه مدت به حافظه بلنـد مدت انتقـال دهیم، بایـد حتما 
آن هـا را مـرور کنیـم. امـا تنهـا ابزاری کـه از ایـن فراموشـی ناخواسـته 
جلوگیـری می کنـد، همیـن یادداشـت بـرداری اسـت. شـاید مهم تریـن نقشـی کـه 
یادداشـت بـرداری در یادگیـری مـا ایفـا می کنـد، کمـک بـه مـرور مطالـب اسـت. 
زمانـی که شـما قسـمت های مهم یـک مطلب یـا آمـوزش را یادداشـت کرده باشـید، 
مـرور آن  هـا برای شـما سـاده تر خواهـد بود. پـس به نوعـی می تـوان گفت یادداشـت 

بـرداری بـا سـاده  تر کـردن مـرور، باعـث صرفه جویـی در زمـان می شـود.
عـالوه بـر ایـن وقتـی تمامـی مطالب بـه صـورت کامـال مرتـب در کنـار هـم قرار 
بگیرنـد، مـرور و مطالعـه آن هـا سـاده تر می شـود. پـس می تـوان گفت 
یادداشـت بـرداری عـالوه بـر زمـان، بـر روی کیفیـت یادگیـری ما هم 
تاثیرگـذار اسـت. مثـال اگـر قـرار باشـد بـرای آزمونـی مثـل وکالـت 
آمـاده شـوید، قطعـا بایـد کتاب هـای زیـادی را بخوانیـد. حجـم باالی 
ایـن کتاب هـا مـرور کـردن آن ها را بـرای مـا سـخت و دشـوار می کند. 
همچنیـن وقتی بـا کوهـی از دروس و کتاب  هـای قطور مواجه می شـویم، 
خودمـان را می بازیـم. امـا اگـر قبـال از هرآنچـه می خواندیم یادداشـت 
برداشـته باشـیم، می توانیـم بـدون هیـچ دغدغـه و استرسـی به سـراغ 

یادداشـت های خـود رفتـه و از روی آن هـا مطالـب را مـرور کنیـم.
 

چگونه برای یادداشت برداری آماده شویم؟
امـا قبـل از شـروع یادداشـت بـرداری، بایـد بـرای انجـام ایـن کار 
آمـاده شـویم. در واقع فـارغ از اینکه چه روشـی را بـرای یادداشـت بـرداری و خالصه 
نویسـی انتخـاب می کنیـد، آماده شـدن بـرای آن می تواند تاثیـر آن را دو چنـدان کند. 
به طـور کلـی مـا می توانیـم بـه کمـک انجـام دو کار برای شـروع یادداشـت بـرداری 

آمـاده شـویم.
* آمادگـی ذهنـی و بدنی: شـاید خنـده دار بـه نظـر برسـد امـا شـما حتـی بـرای 
یادداشـت کـردن مطالـب مهـم یـک درس یـا آمـوزش هـم نیـاز بـه آمادگـی بدنی 
خواهید داشـت. همانطور کـه قبـال در مقاله عوامـل موثـر در یادگیری گفتیم، ورزش 
و رژیـم غذایـی متناسـب موجب بهبـود عملکـرد مغز می شـوند. مثـال نوشـیدن قهوه 
قبـل از مطالعـه می توانـد موجـب افزایـش تمرکـز افـراد شـود. یـا انجـام ورزش های 
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هـوازی که بـا افزایش سـرعت گردش خـون، موجب افزایش سـرعت انتقال اکسـیژن 
به مغـز می شـوند. همچنین سـعی کنیـد قبـل از شـروع مطالعـه، از لحاظ ذهنـی کامال 
بـرای یادداشـت برداشـتن آمـاده باشـید. وقتـی ایـن کار را انجـام بدهیـد، تقریبا هیچ 

نکتـه ای از زیـر دسـتتان در نمـی رود.
* پیـش مطالعه: مطالعـه کـردن و پیش خوانـی مطالـب قبـل از شـرکت در 
یـک کالس یـا آمـوزش، تاثیـر بسـزایی در افزایـش یادگیـری شـما دارد. نتایـج یک 
تحقیق نشـان می دهنـد وقتـی دانشـجویان حقـوق قبـل از شـرکت در کالس، یـک 
پرونـده حقوقی را مطالعـه می کننـد، درک آن ها از مطلبـی که در طـول کالس تدریس 
می شـود افزایـش می یابـد. در واقـع وقتی شـما از قبل بـرای یـک مطلب آماده شـده و 
آن را مطالعـه کنیـد، هنگام تدریـس آن درک عمیق تری خواهید داشـت. بـرای همین 

هـم نـکات مهـم را سـریع تر پیـدا کـرده و یادداشـت می کنیـد.

فواید یادداشت برداری
پیشـتر در مـورد اهمیـت و نحـوه آمـاده شـدن بـرای یادداشـت 
بـرداری صحبـت کردیـم. امـا حـاال نوبـت بـه آن می رسـد کـه  خیلی 

کوتـاه بـه فوایـد آن بپردازیـم:
* صرفه جویی در زمان با خالصه کردن تمام مطالب مهم.

* افزایـش تمرکـز و دقت بـه دلیـل اینکه افـراد برای نـت برداری 
و یادداشـت برداری باید حواسشـان را بیشـتر جمـع کنند.

* تجربـه یادگیـری فعال کـه عالوه بـر موثر بـودن، از خسـتگی فرد 
جلوگیـری می کنـد.

* افزایش درک مطلب و بهبود توانایی به یاد آوردن.
* درک صحیح اولویت بندی مطالب.

* بهبود توانایی در منظم کردن مطالب.
* افزایـش خالقیـت چـرا که فـرد مجبـور اسـت مطالب را یـک بار 

دیگـر از زبـان خود بنویسـد.
 

کجا بنویسیم؟
صرف نظـر از اینکـه کـدام روش را برای یادداشـت کـردن مطالب 
مهـم انتخـاب می کنیـد، یادداشـت های خـود را بـه دو شـکل می توانید 
بنویسـید. هر کـدام از ایـن انتخاب هـا هـم مزایایـی دارند و هـم معایبی 
کـه در ادامـه آن ها را بررسـی خواهیم کـرد. البتـه در مـورد مطالعه، این 
که مـا کتـاب صوتـی، الکترونیکـی و یا کاغـذی در دسـت داریـم هم در 

محل نـوت برداری مـا موثر اسـت. 

یادداشت کردن روی کاغذ
روش سـنتی و در عیـن حـال کارآمـد یادداشـت روی کاغـذ هنـوز هـم محبـوب 
اسـت. بسـیاری از مـا هنـوز هـم ترجیـح می دهیـم مطالـب مهـم را روی یـک کاغـذ 
یادداشـت کنیـم. این نـوع از یادداشـت بـرداری همانطـور که گفتیـم مزایـای زیادی 
هـم دارد. بـرای مثـال تحقیقـات نشـان می دهنـد کـه در مقایسـه بـا نوشـتن روی 
لـپ تاپ یـا گوشـی، آنچـه ما بـا دسـت بـر روی یـک کاغـذ می نویسـیم و یادداشـت 
می کنیـم، بیشـتر در خاطرمـان می مانـد. یکـی از دالیلـش ایـن این اسـت که سـرعت 
نوشـتن ما معموال از سـرعت تایـپ کردنمان پایین تر اسـت. پـس مغز زمان بیشـتری 
بـرای تجزیـه و تحلیل مطالـب حین یادداشـت بـرداری خواهد داشـت. دومیـن فایده 
آن این اسـت که شـما هنگام یادداشـت کـردن روی کاغـذ آزادی بیشـتری دارید. این 
ویژگـی مخصوصـا در یادداشـت کردن نـکات دروسـی مانند ریاضـی بسـیار کارآمد 

اسـت.
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امـا ایـن روش چنـدان هم بـی عیـب نیسـت. اولین عیـب یادداشـت کـردن روی 
کاغـذ ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت آن را بـه راحتـی گـم کنیـد. بلـه، چنـد بـار بـرای 
شـما پیش آمـده کـه یادداشـت های خودتان را گـم کنیـد؟ نکتـه منفـی دوم در مورد 
یادداشـت بـرداری روی کاغذ این اسـت که زحمت بیشـتری دارد و شـما را خسـته تر 
خواهد کـرد. هرچنـد این خسـتگی وقتـی موجب یادگیری بیشـتر می شـود، ارزشـش 
را ثابـت خواهـد کـرد. البته شـما می توانیـد برخـی از ایـن معایـب را خنثی کنیـد. مثال 
اگـر بـرای هـر درسـی یـک دفترچـه یادداشـت تهیـه کنیـد، دیگر نگـران گـم کردن 
یادداشـت های خـود نخواهیـد بـود. همچنیـن اسـتفاده از خودکارهای 
رنگـی می توانـد موجب جذابیت بیشـتر یادداشـت شـما شـده و مطالعه 

و مـرور آن را برایتـان سـاده تر کنـد.

یادداشت کردن روی تبلت و کامپیوتر و گوشی
دومیـن محـل رایـج بـرای ثبـت یادداشـت ها ابزارهـای دیجیتالی 
هسـتند. از کامپیوتـر و لپ تـاپ گرفتـه تـا گوشـی و تبلـت، همگـی 
پتانسـیل ایـن را دارنـد کـه درون آن ها یادداشـت بـرداری کنیـم. مثال 
می توانید بـا نصـب برنامه هایـی مانند OneNote بر روی گوشـی یا 
تبلت خـود، مطالب مهـم را درون آن یادداشـت کنید. خوبِی یادداشـت 
بـر روی تبلـت یـا گوشـی این اسـت کـه شـما تقریبـا همیشـه می توانید 
ایـن کار را انجـام دهیـد. چرا کـه معموال گوشـی یـا تبلت تان همـواره در 
دسـترس شـما هسـتند. عالوه بر این سـرعت بـاالی تایپ کردن در مقایسـه با نوشـتن 
روی کاغـذ، باعـث خواهـد شـد کـه زمـان کمتـری را صـرف یادداشـت کـردن روی 
تبلـت و گوشـی کنیـد. همچنیـن تقریبا غیر ممکن اسـت شـما فایلـی که روی گوشـی یا 

تبلـت خـود نوشـته و ذخیـره کرده ایـد را گـم کنید.
امـا یادداشـت کـردن بـر روی ابزارهـای دیجیتـال هـم معایـب خاص خـودش را 
دارد. مهمتریـن عیـب آن ایـن اسـت کـه وقتـی روی گوشـی یا تبلـت خود یادداشـت 
بـرداری می کنیـد، هـر لحظـه ممکـن اسـت وسوسـه شـده و دلتـان بخواهد سـری به 
اینترنـت بزنیـد. عـالوه بـر این زیـاد نـگاه کـردن بـه صفحـه موبایل یا 
تبلـت باعث خسـتگی چشـمان شـما خواهـد شـد. آخرین عیـب آن هم 
ایـن اسـت کـه اگـر از روش هـای مخصوصـی مانند نقشـه کشـی ذهنی 
اسـتفاده نکنیـد، تنهـا می توانیـد در قالـب جمـالت و کلمات یادداشـت 

برداریـد و آزادی عمـل زیـادی نخواهیـد داشـت.

بهترین انتخاب کدام است؟
توصیـه مـا ایـن اسـت کـه از هـر دو روش بـه صـورت همزمـان 
اسـتفاده کنیـد. این یعنـی ابتـدا مطالـب را هنـگام تدریس یـا ارائه روی 
یکـی از ایـن پلتفرم ها یادداشـت کنید. سـپس آن هـا را به کمک نقشـه 
کشـی ذهنـی روی کاغذ یـا تبلـت خـود بیاورید. بـه این صـورت عالوه 

بـر اسـتفاده از مزایـای هـر دو، از معایـب آن هـا هـم دوری کرده اید.

بهترین زمان برای یادداشت برداری
مشـخص کـردن زمـان مشـخصی بـرای یادداشـت بـرداری خیلـی کار سـاده ای 
نیسـت. در واقـع چه قبـل، چه بعـد و چـه در حیـن تدریس یـا مطالعـه یک مطلـب، ما 
می توانیـم مطالبـی را یادداشـت کنیـم. امـا در ایـن بخـش قـرار اسـت مزایـا و معایب 
نـوت بـرداری در پیـش، حین و بعـد از یادگیـری و مطالعـه را برای شـما معرفـی کنیم.

قبل از ارائه یا تدریس
همانطـور کـه پیش تـر گفتیـم، مطالعـه مطالـب یـا همـان پیش خوانی کـردن قبل 
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از کالس می توانـد بـه مـا در یادداشـت کـردن مطالـب مهـم کمـک کنـد. وقتی شـما 
قبـل از شـروع یـک کالس یـا حتـی خوانـدن یـک درس از قبـل بـرای آن آماده شـده 
باشـید، درک بهتـری از آن خواهیـد داشـت. اگـر قـرار اسـت کتابـی را بخوانیـد و از 
روی آن یادداشـت برداریـد، می توانیـد قبـل از خوانـدن در مـورد نویسـنده آن کمـی 
مطالعـه کنیـد. یا حتـی بـا مطالعه سـریع فصل هـای قبلـی ذهن خـود را بـرای خواندن 
و یادداشـت برداشـتن از فصـل جدیـد کامـال آمـاده کنیـد. امـا عـالوه بـر ایـن، یـک 
اسـتراتژی دیگـر هـم می تواند کمـک بسـیاری به یادداشـت برداشـتن شـما بکند. آن 
اسـتراتژی سـوال نوشـتن اسـت. سـوال نوشـتن به ما کمک می کند که مطالعـه بدون 

فراموشـی را تجربـه کنیـم.
مسـلما هنـگام پیش خوانـی، بـا بخش هایی روبـرو خواهید شـد که برای شـما خیلی 
مفهوم نیسـتند. یـا اینکه شـاید با مطالعـه آن ها سـوال یا سـواالتی درون ذهنتان شـکل 
بگیـرد. بهتـر اسـت ایـن سـواالت را جایـی یادداشـت کنیـد و قبـل از ارائـه درس یـا 
خوانـدن کتـاب یکبـار آن ها را مـرور کنیـد. به ایـن ترتیـب ذهن شـما هنـگام مطالعه 
یا شـنیدن ارائـه درس مـدام به دنبـال پاسـخ خواهد گشـت. راسـتی، یادتان نـرود که 
کلمـات مهـم و کلیـدی کـه هنـگام پیش خوانـی مطالعـه می کنیـد را جایی یادداشـت 

کنیـد.
بـه یـاد داشـته باشـید قبـل از مطالعـه یـا شـروع کالس، حتما وسـایل یادداشـت 
بـرداری خـود را آمـاده کنیـد. از کنار گذاشـتن مداد، خـودکار و کاغـذ گرفته، تا شـارژ 

کردن گوشـی و تبلـت، همگی از شـرایط مطالعـه و یادداشـت برداری 
بـه حسـاب می آینـد.

           حین مطالعه یا تدریس
شـاید چالـش برانگیـز تریـن زمـان یادداشـت بـرداری در حیـن 
تدریس معلـم یا مطالعـه کتاب اسـت. البته هنـگام مطالعه شـما آزادی 
عمـل بیشـتری دارید. امـا هیچـگاه نمی توانیـد از اسـتادتان بخواهید که 
آرام تـر تدریـس کنـد. بـد نیسـت بدانیـد بـر اسـاس اصل پارتـو ۸۰ 
درصـد از مطالـب موجـود در یـک کتـاب یـا ارائـه، در ۲۰ درصـد آن 
نهفته انـد. ایـن یعنـی شـما می توانیـد بـا تمرکـز بـر روی مطالـب مهـم 
بـه خوبی و بـدون جا مانـدن از مطالب درسـی، نـکات مهم را یادداشـت 

کنیـد. مـوارد زیـر جـزو چیزهایی هسـتند کـه هنـگام یادداشـت حیـن تدریـس باید 
بنویسـید:

* هرجـا که اسـتاد یا معلـم تاکیـد می کند بایـد موضوعـی را بدانید و احتمـال اینکه 
از آن در امتحان سـوال داده شـود بسـیار است.

* هرچیزی که استاد دو یا چند مرتبه تکرار کرد.
* مطالبی که روی تخته نوشته شده اند.

* بخش هایـی از مطلـب کـه اسـتاد بـا صـدای بلندتـر یـا تاکیـد بیشـتر تکـرار 
. می کنـد

* هرجا که ارتباط و یا پیوندی بین مطالب دیدیم.
* هرجا که قید هایی مانند “حتما، همیشه، اغلب، گاهی…” دیدیم.

* توجـه بـه جمـع بنـدی نهایـی اسـتاد و تطبیـق آن بـا مطالبـی کـه ما یادداشـت 
کردیـم.

امـا عـالوه بر ایـن برخـی راهکارهـا هـم می تواننـد به شـما در یادداشـت بـرداری 
حیـن مطالعـه کمـک کنند. بـرای مثـال شـما باید:

* کلمات یا عبارات ایتالیک یا بولد شده را یادداشت کنید.
* جمالت اول و آخر هر پاراگراف را با دقت بخوانید.

* مطالبـی کـه با یکدیگـر ارتبـاط دارند یـا قید خاصـی قبل از آن ها گذاشـته شـده 
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را نیـز بنویسـید. )مانند تدریـس حضوری(
تمامـی ایـن مـوارد به شـما کمـک می کنـد تـا مطالب مهـم یک مبحـث را بـه طور 
کامـل یادداشـت کنید. امـا هنوز یـک مرحلـه دیگر مانده اسـت، یادداشـت بـرداری 

بعـد از مطالعه یـا کالس.

           پس از مطالعه و تدریس
قبـل از اینکـه بخواهیـم هرگونـه توضیحـی دربـاره ایـن مرحلـه بدهیـم بگذاریـد 
یـک نکتـه را بـه شـما بگویـم. به هیـچ وجـه تمـام یادداشـت بـرداری 
و خالصه نویسـی را به بعـد از اتمـام مطالعه یـا تدریس موکـول نکنید. 
دلیلـش این اسـت کـه اگر قرار باشـد فقـط و فقـط بعـد از اتمـام مطالعه 
یا تدریـس معلـم مطالب مهـم را یادداشـت کنیـد، بخش قابـل توجهی 
از آن را بـه یـاد نخواهیـد آورد. در نتیجـه نکاتی کـه یادداشـت می کنید 
کمتـر به دردتـان خواهنـد خورد. اما سـوال اینجاسـت که اصـال چرا این 

بخـش را در مقالـه آورده ایـم؟
شـما در ایـن مرحلـه می توانیـد دو کار انجـام دهیـد. نخسـت 
اینکـه مطالبـی کـه از قبـل بـه عنـوان کلمـات کلیـدی و سـواالت خود 
یادداشـت کـرده بودیـد را بـا آنچـه در حیـن تدریـس معلم یـا مطالعه 
خـود یادداشـت کردید مقایسـه و تطبیـق دهید. ایـن کار باعـث خواهد 
شـد که بفهمیـد کدام سـواالت شـما بی  پاسـخ باقی مانده انـد. همچنیـن ایـن کار باعث 
خواهد شـد کـه نکته سـنجی و کیفیـت پیش یادداشـت های خـود را هم بسـنجید. البته 
یادتـان باشـد، این بیـن ایـن مرحلـه و اتمـام درس نبایـد فاصله زیـادی وجود داشـته 

باشـد.
دومیـن کاری کـه می توانیـم در ایـن مرحلـه انجـام دهیـم ایـن اسـت کـه 
یادداشـت های خـود را بـه نقشه کشـی ذهنی یـا یادداشـت کرنل ارتقـا دهیـم. این کار 
باعـث آسـانتر شـدن کار ما هنـگام مـرور مطالب خواهد شـد. به یاد داشـته باشـید که 
مـا یادداشـت بـرداری را بـرای آسـانتر شـدن مـرور و انتقـال مطالب بـه حافظـه بلند 

مـدت خـود انجـام می دهیـم.

           انواع یادداشت برداری
بسـته بـه سـلیقه و میـزان یادگیـری و ادراک افـراد از مطالـب، راههـای مختلفـی 
برای یادداشـت برداشـتن وجـود دارد. هرکـدام از این روش هـا میتواننـد در موقعیت 
هـای مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد. البتـه ایـن موضـوع و انتخاب به سـبک 
یادگیری مـا هـم بسـتگی دارد. به هـر حـال ۵ روش مهم بـرای یادداشـت بـرداری یا 

نوت بـرداری اصولـی عبارتنـد از:
۱.حاشیه نویسی

حاشـیه نویسـی یکـی از رایـج تریـن و معمـول تریـن روش ها بـرای نت برداشـتن 
اسـت. مـا معمـوال در طـول کالس نکاتـی را کـه معلم یـا اسـتاد اضافـه بر کتـاب ذکر 
می کنـد را در گوشـه ای از کتـاب و در حاشـیه ها مینویسـیم. ایـن نـکات غالبـا کلماتی 
کلیـدی هسـتند که مـا را بـه یاد مفهـوم مورد نظـر مـی اندازند. جمـالت کوتـاه یا حتی 
کلمـات اختصـاری کـه خودمـان اختـراع کردیـم بیشـترین کاربـرد را در این نـوع از 
یادداشـت بـرداری دارنـد. بـرای اینکـه بتوانیـد برخـی از ایـن تکنیک هـا را اسـتفاده 

کنیـد، پیشـنهاد می کنـم حتمـا خالصـه کتـاب حافظـه نامحـدود را مطالعـه کنید.
مزایا: ساده بودن و وقت گیر نبودن.

معایب: شاید نامرتب شدن و کثیف شدن صفحات کتاب.
۲- هایالیت کردن یا عالمت زدن
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هایالیـت کـردن نیز مثـل حاشـیه نویسـی از رایـج ترین روش هـای نت بـرداری 
اسـت. در هایالیـت کردن ما بـه کمک یـک ماژیـک روی مطالب مهم خط می کشـیم و 
آنهـا عالمت گـذاری می کنیـم. اینکار باعث می شـود کـه در هنـگام مرور کـردن فقط 

مطالـب مهـم و کاربـردی را بخوانیم.
مزایا: راحت و ساده بودن.

معایـب: نـکات اضافـی در ایـن روش یادداشـت نمی شـوند. در صـورت طوالنـی 
بـودن نکتـه، هنـگام مطالعـه بـه مشـکل برمی خوریـم. معمـوال مـرور در ایـن روش 

صـورت نمی گیـرد و مطالـب فرامـوش مـی شـوند.
۳- جدول کشیدن

جدول کشـیدن هـم یکـی دیگـر از روش هایی اسـت که شـما بـرای نت برداشـتن 
مـی توانیـد از آن اسـتفاده کنید. جـدول ها معمـوال بـرای اسـتفاده در کنفرانس هـا و یا 
ارائـه کردن یـک موضوع اسـتفاده مـی شـوند. مهم تریـن ویژگـی جدول ها این اسـت 
کـه به ما امـکان دسـته بندی دقیـق مطالـب را می دهند. به ایـن ترتیب یادداشـت های 

ما نظـم زیـادی خواهند داشـت.
مزایـا: ایـن روش به دلیـل نظـم و دسـته بندی مطالب، از گیج شـدن و قاطـی کردن 
مطالـب جلوگیـری می کنـد. همچنیـن اسـتفاده از جـدول بـه مـا کمـک می کنـد تا در 

نوشـتن نیـز صرفـه جویـی کنیم.
معایـب: فرامـوش کـردن جـدول و ترتیـب مطالـب آن و عـدم انعطـاف پذیـری 

مهمتریـن معایـب اسـتفاده از جـدول بـرای یادداشـت بـرداری هسـتند.
۴- اوت الین کردن

اوت الیـن کـردن یـا دسـته بندی کـردن مطالـب از دیگـر روش هـای موثـر 
یادداشـت بـرداری اسـت. بـرای اوتالین کـردن ما بایـد از جامـع ترین بخش شـروع 
کنیـم و به مـرور با دسـته بنـدی های بیشـتر بـر جزئیـات آن بیفزاییـم. ایـن روش نیز 

بیشـتر مواقـع در کالس و در حیـن درس مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.
مزایـا: مطالب کامال دسـته بنـدی و سـازماندهی شـده هسـتند. مرور کـردن آنها 

به نسـبت راحتتـر اسـت. ارتباط بیـن مطالـب تا حـدودی نمایان اسـت.
معایب: اگر زمان کافی نداشـته باشـیم، اسـتفاده از این روش بسـیار دشـوار خواهد 

بود. همچنیـن این شـیوه قادر به دسـته بنـدی زمانی مطالب نیسـت.
۵- نقشه کشی ذهنی

نقشـه کشـی ذهنی نیز مانند اوتالیـن کـردن اطالعات را بـه خوبی 
دسـته بندی و سـازماندهی می کنـد. همچنین بـه دلیل اینکه نقشـه های 
ذهنی شـکل بصـری دارنـد، بخاطـر سـپردن آنها نیـز راحت تر اسـت. 
بـر خـالف روش اوت الین کـردن، نقشـه های ذهنـی می تواننـد ترتیب 
زمانـی و ارتبـاط زمانـی مطالـب را هـم به خوبـی نشـان دهند. همـه این 
مـوارد باعـث شـده اند کـه نقشه کشـی ذهنـی بـه عنـوان مدرن تریـن 
و بهتریـن ابـزار یادداشـت بـرداری شـناخته شـود. برای کشـیدن یک 
نقشـه ذهنـی بایـد از یـک ایـده کلـی و جامـع شـروع کنیـم، و سـپس 

جزئیـات و مطالـب مرتبـط را ماننـد تصویـر بـه شـاخه ها بیفزاییم.
مزایـا: ویژگی هـای بصـری و رنگ هـای متفـاوت موجـود در یـک 
نقشـه ذهنـی باعـث می شـود تا بـا کمتریـن فشـار فکـری مطالـب را به 

یـاد آوریـد. ویرایـش کـردن و اضافه کـردن مطالـب جدیـد هـم روی آنها بـه راحتی 
امکان پذیر اسـت. حجم بسـیار کمـی را به نسـبت میزان مطالبـی کـه در آن وجود دارد 
اشـغال می کنـد. و در نهایـت اینکـه مـرور و درک روابـط بیـن مطالـب در نقشـه های 

ذهنی بسـیار سـاده است. 
معایب: ندارد

۶- یادداشت کرنل
یکـی از بهتریـن روش های یادداشـت بـرداری کـه عالوه بـر دسـته بندی مطالب، 
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هـر بخـش را بـه خوبـی توضیـح داده اسـت. در روش یادداشـت بـرداری کرنـل ابتدا 
مـا کاغـذ را بـه ۳ بخـش تقسـیم می کنیـم. سـپس مانند شـکل در هـر بخـش مطالب 
مربوطه را می نویسـیم. برای آشـنایی بیشـتر با ایـن روش حتما مقاله روش یادداشـت 

بـرداری کرنـل را مطالعـه کنید.
مزایا: دسـته بندی خـوب مطالـب در کنـار توضیحات کافـی و یادگیـری و مطالعه 

فعـال.
معایب: شاید تنها عیب آن وقت گیر بودنش است. 

           اهمیت کلمات کلیدی در یادداشت برداری
همانطـور کـه پیش تـر گفتیم، هنـگام یادداشـت برداشـتن یـا نوت 
بـرداری شـما نبایـد تمـام مطالـب را یادداشـت کنیـد. بلکـه بایـد تنها 
بـه سـراغ کلمـات اصلـی و کلیـدی برویـد. معمـوال کلمـات و عبـارات 

موجـود در یـک متـن بـر دو نوع انـد.
* کلمات و عبارات کلیدی
* کلمات و عبارات اضافی

در هنـگام یادداشـت بـرداری بایـد از نوشـتن کلمـات اضافـی 
بپرهیزیـم. در واقـع ایـن کلمـات و عبـارات نقـش ارتبـاط دادن بیـن 
اجـزای جمـالت را برعهـده دارنـد. بـرای همین هـم یادداشـت کردن 

آن هـا ضـروری نیسـت.
برای مثال به نکته ی زیر توجه کنید:

“در فصـل پاییـز بـرگ درختان مـی ریزد و هـوا کمی سـردتر می شـود. 
در اولیـن روز ایـن فصل زیبا اسـت کـه دانش آموزان به مدرسـه مـی روند.”
 تصـور کنیـد که نکتـه ی بـاال جز نـکات اصلی یـک کتاب می باشـد.

کلمات کلیدی این نکته عبارتند از: پاییز، برگ، سرد، مدرسه.
کلمـات کلیـدی را نوشـته و باقـی کلمـات را در قالـب تصاویـر در 

ذهـن خـود نگـه داریـد.

           نحوه یافتن کلمات کلیدی
همانطـور کـه گفتیم کلمـات کلیـدی بخـش مهمی از نـت برداشـتن مارا تشـکیل 

میدهنـد. امـا چگونـه بایـد آنهـا در یـک متن پیـدا کرد؟
یافتـن کلمـه کلیـدی بـا اسـتفاده از متـن: نـام هـا، تاریـخ هـا و مـکان هـا معمـوال 
مهمتریـن بخـش های یـک متن هسـتند. همچنیـن اعـداد و نقل قول هـا نیـز از اهمیت 

باالیـی برخوردارنـد.
یافتـن کلمه کلیدی بـا اسـتفاده از سـواالت و تمرین هـا: یـک راه دیگر بـرای یافتن 
کلمـات کلیـدی، اسـتفاده از تماریـن و سـواالت مربـوط بـه آن بخـش مـی باشـد. بـا 
جسـتجو در تمرین ها و سـواالت آخـر هر بخش، مـی توانیـد مهمترین نـکات و کلمات 

کلیـدی را بـه راحتی پیـدا کنیـد و از آن یادداشـت بـرداری کنید.

           منحنی فراموشی
هرمـان ابینگ هـاوس، روانشناسـی آلمانـی بود کـه برای اولیـن بـار در تحقیقاتش 
به ایـن نتیجه رسـید، کـه ذهن انسـان بصـورت ناخـودآگاه مطالـب را بعد از گذشـت 
چنـد وقـت فرامـوش می کنـد. او بـه دلیـل اینکـه میـزان فراموشـی مـا در زمان هـای 

مختلـف تغییـر می کـرد، این یافتـه خـود را منحنـی فراموشـی نامید. 
امـا چگونـه بـا این منحنـی مقابلـه کنیـم؟ بـرای اینکـه بتوانیـم از فرامـوش کردن 
مطالـب مختلـف جلوگیـری کنیـم، نیـاز داریم تـا بصـورت مـداوم آنهـا را دوره کنیم. 
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همانطـور کـه پیش تـر گفتیم یادداشـت هـا می تواننـد در این امـر کمک بسـیاری به ما 
کننـد.

           مراحل مختلف مرور کردن:
اولیـن مرحلـه مرور کـردن بایـد بین بیسـت تا سـی دقیقـه پـس از کالس یا   .1

مطالعـه انجـام بگیـرد.
دومین مرحله باید یک روز بعد از اولین مرور صورت بگیرد.  .۲

سـومین مرور هـم بایـد بعـد از گذشـتن ۶ یـا ۷ روز بعـد از اولین مـرور اتفاق   .۳
. بیفتـد

ده روز بعد از اولین مرور باید چهارمین مرور را انجام دهیم.  .4
یک ماه بعد از اولین مرور، نوبت به پنجمین مرحله مرور می رسد.  .۵

یک فصل بعد از اولین مرور هم آخرین مرحله از مرور اتفاق می افتد.  .۶
این مراحـل باعث می شـوند مطالـب تقریبا بـرای همیشـه در ذهن ما باقـی بمانند. 
پیشـنهاد می کنیم حتمـا مقاله منحنی فراموشـی ابینگهـاوس را مطالعه کرده و بیشـتر 

بـا این موضوع مهم آشـنا شـوید. 

           باید ها و نباید های یادداشت برداری
یادداشـت برداری غلـط و غیر اصولی درسـت به اندازه یادداشـت نکـردن مطالب 
بـرای مـا مضر اسـت. تا اینجـا برخـی از اصـول را به شـما معرفی کردیـم. نکاتـی که در 
ادامـه می آینـد بـه شـما کمـک خواهند کـرد تا بـه بهتریـن شـکل ممکن نت بـرداری 

کنیـد.

           نکات مهمی که باید اجرا کنیم:
قبـل از رفتـن بـه کالس یا سـمینار و یـا حتی مطالعـه، خـود را از لحـاظ ذهنی   .1

آمـاده کنیـد.
مهارت هـای شـنیداری خـود را تقویـت کنیـد. اغلـب اوقـات ایـن ضعـف   .۲

باعـث می شـود نـکات کلیـدی را نشـنیده و یـا متوجـه نشـویم.
از روشـی اسـتفاده کنیـد کـه بیشـتر بـا شـما سـازگاری   .۳
دارد. افـراد مختلـف از روش هـای متفـاوت برای یادداشـت بـرداری 
اسـتفاده می کننـد. ایـن کار باعـث گرفتـن نتیجـه بهتـری می شـود. 

یادداشـت های خـود را مـرور و ویرایـش کنید. ممکن اسـت   .4
بعد از مدتـی نکات جدیـدی مرتبط بـا مطالب پیشـین پیدا کنید. سـعی 
کنیـد آن نـکات را بـه یادداشـت های تـان اضافـه کنید. ایـن نـکات 

جدیـد بـه شـما در مقابلـه بـا منحنـی فراموشـی کمـک می کنند. 
روش هایـی ماننـد هایالیـت کـردن و یـا خـط کشـیدن زیـر   .۵
مطالـب انعطـاف زیـادی ندارنـد. از ایـن رو افـراد معمـوال دوبـاره بـه 

سـراغ آنهـا نمی آینـد و آنهـا را مـرور نمی کننـد.

یادداشت برداری ؛ سخن پایانی
بـه یـاد داشـته باشـید هیچکـدام از تکنیک هـا و روش هایـی کـه در ایـن مقالـه بـه 
آن هـا  اشـاره شـد، بـه تنهایـی کامـل نیسـتند. توصیه مـا این اسـت کـه از این بـه بعد 
حتمـا مطالـب خود را بـا اسـتفاده از همـه روش هـا و نـکات مختلـف گفته شـده در این 
مقاله یادداشـت کنید. بـه این ترتیب دیگـر دغدغه انتخـاب بهتریـن روش را نخواهید 

داشت. 


