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روش های خالصه نویسی 
چطور به سادگی خالصه نویسی کنیم؟

خالصـه نویسـی کـردن یـک روش بسـیار مفیـد بـرای بخاطـر سـپردن مطالـب 
مختلـف است.  یادداشـت بـرداری از مطالـب و خالصـه کـردن آن هـا به مـا کمک 
می کنـد تـا مطالعـه و مـرور بهتـری داشـته باشـیم. غفلـت از خالصـه نویسـی معموال 
باعـث می شـود که مـا مجبـور باشـیم تمامـی مطالـب را از روی جـزوه یا کتاب درسـی 
خود مـو به مـو بخوانیـم. یا اینکـه هنـگام خالصه نویسـی آنقـدر مفصل 
می نویسـیم کـه گاهی خالصـه ی ما از خـود متن اصلی بیشـتر می شـود. 
درحالی کـه بـه سـادگی و بـه کمـک روش هـای خالصـه نویسـی، 
می توانیـم مطالـب را به سـادگی مطالعـه یا مـرور کنیم. خالصه نویسـی 
بـه مـا کمـک می کنـد تـا بیشـتر زمـان خـود را صـرف مطالعـه و مرور 
مطالـب کنیـم. یادگیـری تکنیک هایی مانند نقشـه کشـی ذهنـی باعث 
می شـود بتوانیم حجـم زیـادی از مطالب را تنهـا در یـک صفحه خالصه 
کنیـم. حال بیاییـد با هـم ببینیم که بـرای خالصه نویسـی چـه روش ها و 

سـبک های مختلفـی وجـود دارد.

           آنچه در این مقاله می آموزیم:
• سبک های متفاوت خالصه نویسی

تکنیک های خالصه نویسی  •
نقشه کشی ذهنی؛ بهترین ابزار خالصه نویسی  •

بایدها و نبایدهای خالصه نویسی  •
تمرین  •

آشنایی با روش های متفاوت خالصه نویسی
خالصـه نویسـی روش هـای متفاوتـی دارد که مـا می توانیم بسـته 
به شـرایط و متنی کـه می خواهیم خالصـه آن را بنویسـیم از یکـی از آنها 
اسـتفاده کنیـم. مثـال قبال در مـورد یکـی از بهتریـن روش هـای خالصه 
نویسـی که همان نقشـه کشـی ذهنی اسـت صحبـت کردیم. بـه کمک 
خالصه نویسـی مـا می توانیم حجـم زیـادی از مطالـب را در فضایی به مراتـب کوچکتر 
یادداشـت کـرده و بـرای مـرور و مطالعـه از آن اسـتفاده کنیـم. امـا چنـد روش بـرای 
خالصـه نویسـی وجـود دارد؟ یا اصـال بـرای اینکه اصولـی خالصه نویسـی کنیـم، باید 
بـه چـه نکاتی توجـه داشـته باشـیم؟ در ادامـه ابتـدا ۳ سـبک مختلف خالصه نویسـی 
را بررسـی می کنیـم و سـپس به سـراغ چنـد روش بـرای انجام ایـن کار خواهیـم رفت.

           روش های خالصه نویسی ؛ سبک های مختلف

بـد نیسـت بدانیـد افـراد بـرای خالصـه کـردن مطالـب، از سـبک های مختلفـی 
اسـتفاده می کننـد. در ادامـه ۳ سـبکی کـه بیشـتر توسـط افـراد مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیـرد را بررسـی خواهیـم کـرد.

۱- تغییر لحن
یکـی از معروفتریـن و پرکاربردتریـن روش هـای خالصـه نویسـی که بسـیاری از 
افـراد از آن اسـتفاده مـی کننـد، تغییر لحن متـن مورد نظـر اسـت. بارها بـرای ما پیش 
آمده کـه مطلبـی را بارهـا و بارها مطالعـه کرده ایـم و آنـرا یاد نگرفتیـم. امـا وقتی یکی 
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از دوسـتان یـا همکالسـی هایمان آنـرا به زبـان خودش بـرای ما بیـان کرده، بـه راحتی 
آن را یاد گرفتـه ایـم. ایـن اتفـاق در خالصه نویسـی هم می تواند بیفتد. شـما کافیسـت 
لحـن نوشـته را بـه لحنـی تغییر دهیـد که احسـاس مـی کنید آنرا سـاده تـر و بهتـر یاد 
مـی گیریـد. ایـن کار حتـی در بخاطـر سـپردن و بـه خصـوص بیـاد آوردن مطالب هم 
بمـا کمـک میکنـد. وقتـی مطلبـی را بـه زبـان خودمـان بخوانیم مسـلما حفظ کـردن و 

یـادآوری آن بـرای ما سـاده تـر خواهـد بود.

۲- استفاده از کلمات هم معنی
ممکن اسـت برخـی از مـا در هنـگام مطالعه به یکسـری کلمـات برخـورد کنیم که 
نتوانیـم آنهـا را بـه راحتی یـاد بگیریـم یا بـه خاطـر بسـپاریم. در ایـن مواقع ما به شـما 
پیشـنهاد  مـی کنیم کـه از دیگـر کلمات هـم معنی بـا آنهـا اسـتفاده کنید. سـعی کنید 
کلماتـی را انتخـاب کنیـد کـه بیـاد سـپردن و بخاطـر آوردن آنهـا برای شـما مشـکل 

نباشـد و در ایـن امـر بـه مشـکل نخورید.

۳- در نظر گرفتن کلمات و نکات اصلی
بارهـا از اهمیـت و تاثیر کلمـات کلیدی صحبـت کرده ایـم. کلمات کلیـدی نقش  
بسـیار مهمـی را در خالصـه نویسـی ایفا مـی کننـد و تاکید کـردن بـر روی آنها بسـیار 
اهمیـت دارد. یکـی از کارهایـی کـه در هنـگام خالصـه نویسـی بایـد انجام دهیـم این 
اسـت که بـه دنبـال کلمـات کلیـدی و نـکات اصلـی در متـن اصلـی باشـیم. فراموش 
نکنیـد که خالصه نویسـی نسـخه کوتاهتری از متـن اصلی اسـت و باید نـکات مهم آنرا 
بیـان کنـد. پیدا کـردن کلمـات کلیـدی همچنین بـه ما در رسـم نقشـه های ذهنـی نیز 
کمـک خواهـد کرد. چـرا کـه در نقشه کشـی ذهنی ما بـه جای بیـان کل مطالـب، صرفا 

با نـکات مهـم و کلیـدی آن هـا سـروکار داریم.

           روش های خالصه نویسی ؛ تکنیک ها

امـا عالوه بـر سـبک هایی که بـرای خالصـه نویسـی وجـود دارد، برخـی تکنیک ها 
نیـز بـرای انجـام آن وجـود دارد. ۴ روشـی کـه در ادامـه بـه آن هـا 

می پردازیـم در واقـع همیـن تکنیک هـا را شـامل می شـوند.

۱-  روش سرفصل نویسی
ایـن روش یکـی از سـاده ترین راه هـا بـرای خالصـه نویسـی اسـت. 
تقریبـا همـه افـراد می توانند بـا اسـتفاده از ایـن روش به خوبـی خالصه 
نویسـی کنند. اما سـرفصل نویسی چیسـت؟ در روش سـرفصل نویسی 
شـما ابتـدا باید ۴ تـا ۵ مـورد از مهمتریـن کلمـات کلیدی مطلبـی که در 
حـال مطالعه آن هسـتید را پیدا کنید. سـپس می بایسـت آن هـا را مانند 
یک لیسـت یادداشـت کنیـد. فرامـوش نکنید که زیـر هر کلمـه کلیدی 
چند خط جـا بگذاریـد. چرا کـه در مرحلـه بعد قرار اسـت زیر هـر کدام 
از ایـن کلمـات کلیـدی، چنـد کلمـه یـا عبـارت مرتبط بـه آن  هـا را نیز 

بنویسـید. ایـن روش بیشـتر بـه درد مواقعـی می خورد که شـما قصـد داریـد مطالب را 
به صـورت کلـی خالصـه نویسـی کنید.

۲- روش یادداشت برداری کرنل
ایـن بخـش از روش هـای خالصـه نویسـی کـه نـام آن برگرفتـه از خـود دانشـگاه 
کرنـل اسـت می توانـد تـا حد زیـادی خالصـه نویسـی شـما را متحـول کنـد. در روش 
کرنـل ما ابتـدا کاغـذ خـود را به سـه قسـمت تقسـیم بنـدی می کنیـم. درسـت مانند 
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شـکل زیـر

اما هر کدام از این قسمت ها مخصوص بخشی از مطالب است.
همانطـور کـه می بینید، سـتون سـمت راسـت بـه سـرنخ ها و نـکات کلیدی   •
اختصـاص دارد. اینجـا محلـی اسـت که شـما بایـد بـرای خـود نشـانه هایی بگذارید تا 
در هنـگام مطالعـه و مـرور خالصه هـای خـود مطالـب را بـه راحتـی بـه یـاد بیاوریـد.
سـتون سـمت چـپ جایـی اسـت کـه شـما بایـد کمـی جزئیـات را در مورد   •
کلمـه کلیـدی یا سـرنخی کـه در سـتون سـمت راسـت نوشـتید به آن 

اضافـه کنیـد.
قسـمت پاییـن صفحـه هـم مربوط بـه گـزارش کلـی شـما از متن،   •
فصـل یـا جلسـه ای اسـت کـه در حـال خالصـه کـردن مطالـب آن 

یـد. بوده ا
بزرگتریـن مزیـت روش یادداشـت بـرداری کرنل نسـبت بـه 
تکنیـک قبلـی، وجـود جزئیـات بیشـتر در آن اسـت. امـا هنـوز هم یک 
عیـب بـزرگ در ایـن روش دیـده می شـود، نبـود عناصـر تصویـری!

۳- نقشه کشی ذهنی
خـب، رسـیدیدم بـه اصـل مطلـب! نقشـه کشـی ذهنـی یکـی از 
بهتریـن روش هـای خالصـه نویسـی بـه حسـاب می آیـد. از شـیمی و 
فیزیـک گرفتـه، تـا فلسـفه و ادبیـات و حتـی پزشـکی و حقـوق، زمینـه تحصیلـی شـما 
هرچه کـه باشـد، می توانیـد مطالـب آن را به کمـک نقشـه های ذهنی خالصه نویسـی 

کـرده و دسـته بنـدی کنیـد. بـرای نقشـه کشـی ذهنـی باید:
ابتدا یک موضوع یا ایده را در مرکز صفحه قرار دهید.  •

سـپس مطالـب کمـی جزئی تـر را بـه کمـک شـاخه هایی کـه در تصویـر هم   •
می بینیـد بـه آن متصـل کنیـد.

در مرحلـه بعـدی شـما بایـد همیـن کار را در مـورد هـر شـاخه و جزئیـات   •
مربـوط بـه آن تکـرار کنیـد.

 نمونـه نقشـه ذهنی بـرای تغییر رفتـار. نکتـه مهم: نقشـه های ذهنی بـرای خالصه 
کـردن مطالب غیر درسـی هم کاربـرد فـراوان دارند.

در کشـیدن نقشـه های ذهنـی چنـد نکتـه بسـیار مهـم اسـت. اول اینکه شـما باید 
فقـط از کلمـات کلیدی بـرای کشـیدن آن ها اسـتفاده کنیـد. مـورد دوم اینکـه حتما از 
رنگ هـای مختلف برای کشـیدن نقشـه ذهنـی خود اسـتفاده کنید. و سـوم اینکـه حتما 

نقشـه های ذهنـی را بعـد از مدتـی مـرور کـرده و باز هـم ویرایـش کنید.
نقشـه کشـی ذهنـی نه تنهـا به شـما کمـک می کنـد تـا بخـش زیـادی از مطالب را 
بـه شـکل کامـال اصولـی دسـته بنـدی کنیـد، بلکـه بـه کمـک آن می توانید همـه این 
مطالـب را تنهـا در یـک برگـه کاغـذ جمـع آوری کنید. عـالوه بر ایـن، شـکل بصری و 
وجود رنگ هـای مختلـف در نقشـه  های ذهنـی، یادگیری و یـادآوری مطالـب موجود 

در آن هـا را بـرای مـا سـاده تر خواهد سـاخت.

           دوست دارید نقشه کشی ذهنی را یاد بگیرید؟!

خبر خـوب اینکه دوره نقشـه کشـی ذهنی مـا تمامـی مبانـی و اصول ایـن روش را 
به شـما آمـوزش می دهد. سـهیل امانـی، که خـود شـاگرد تونی بـوزان، بنیانگـذار این 
شـیوه یادداشـت بـرداری، بوده اسـت سـعی کـرده تـا در ایـن دوره هـر آنچه که شـما 
بـرای تسـلط و اسـتفاده از نقشـه های ذهنـی نیـاز داریـد را به شـما آموزش دهـد. حال 
ایـن دوره بـا تخفیفـی ۷۵% و تـا مـدت محـدود در دسـترس شماسـت. بـرای کسـب 
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اطالعـات بیشـتر و ثبـت نـام در دوره نقشـه کشـی ذهنـی، بـر روی تصویر زیـر کلیک 
کنیـد.

۴- درست کردن اسالید
بیشـتر ما بـه خصوص زمانی که قرار اسـت در دانشـگاه یا مدرسـه کنفرانسـی ارائه 
بدهیـم، از ایـن تکنیـک اسـتفاده کرده ایـم. بـرای اینکـه اسـالید هایی خـوب و اصولی 
بسـازیم، بایـد اول بـه یاد داشـته باشـیم کـه قرار نیسـت تمـام مطالـب در اسـالید ها 
آورده شـوند. عالوه بـر آن بهتر اسـت که بـه طراحی اسـالیدهای پاورپوینـت خود نیز 
اهمیـت بدهیم. درسـت کـردن اسـالید اگرچـه به خاطـر جذابیـت تصویـری آن کار 
را بـرای حافظـه سـاده می کنـد، اما بـه شـدت وقتگیر اسـت. ضمـن اینکه اگـر مطالب 
زیادی داشـته باشـیم، سـاخت اسـالید زمانی بسـیار زیادی از مـا خواهد گرفـت. برای 
همیـن هـم مـا در بیـن تمـام روش هـای گفتـه شـده، همچنـان نقشـه کشـی ذهنـی را 

پیشـنهاد می کنیـم.

           روش های خالصه نویسی : باید ها و نباید ها

خالصـه نویسـی هـم مانند نقشـه کشـی ذهنی نیازمنـد رعایـت نـکات و قوانینی 
اسـت کـه می تواننـد بـه مـا در انجـام آن کمک کننـد. مـا بایـد برخـی نـکات را حتما 

انجـام دهیـم، و بالعکـس برخـی دیگـر را هیچوقـت انجـام ندهیم.

۱-  پیش خوانی را فراموش نکنید
ایـن کار باعـث می شـود شـما یک دیـد کلی نسـبت بـه متـن پیـدا کنیـد و بتوانید 
بـه مراتب راحت تـر خالصه نویسـی را انجـام دهیـد. پیش خوانـی همچنین به شـما در 
پیـدا کـردن مطالـب و نکات اصلـی هم کمـک بسـیاری می کند. سـعی کنیـد در هنگام 
خوانـدن متـن زیر نـکات مهـم آن خط بکشـید تـا در هنگام خالصـه نویسـی راحت تر 
آنهـا را پیـدا کنید. بـد نیسـت بدانید به کمـک دانـش تندخوانـی می توانیـد مطالب را 
سـریعتر و دقیقتـر بخوانید. پـس بهتر اسـت بـه مقاله ترفندهـای تندخوانی بروید و با 

برخـی از تکنیک هـای ایـن مهارت آشـنا شـوید.

۲- از توضیح اضافی بپرهیزید
گاهی اوقـات پیش مـی آید که مـا در هنـگام خالصه نویسـی کردن 
آنقـدر بـا وسـواس سـعی میکنیم کـه تمـام مطالـب را در خالصـه خود 
بیاوریـم، کـه در نهایـت حجـم خالصـه نویسـی مـا بـا متـن اصلـی یک 
انـدازه می شـود. یادتان نـرود کـه در خالصه نویسـی تنها نوشـتن نکات 
مهـم و کلیـدی الویـت دارد. این نـکات بایـد به نوعی نوشـته شـوند که 
ما را بـه یاد دیگـر جزئیات مهـم بیاندازند. عـالوه بر آن جزئیات بیشـتر 
می توانـد مـا را در هنگام مـرور و مطالعه ی دوبـاره دچار گیجی و مشـکل 
کنـد. بهتر اسـت تـا جایـی کـه می  توانیـد مختصـر و مفیـد بنویسـید تا 

بعـدا دچار مشـکل نشـوید.

۳- حتما خالصه خود را پس از نوشتن بازخوانی کنید
احتمـاال برای شـما هـم این اتفـاق روی داده اسـت کـه پس از سـخنرانی کـردن در 
یک جمـع مهـم و یـا در هنگام سـوال بـه یـاد مطالبـی افتاده ایـد که خـود را بـرای آنها 
آمـاده نکـرده بودیـد. ایـن اتفـاق معمـوال زمانی می افتـد که شـما زیـاد از حـد از متن  
خالصه خـود مطمئـن هسـتید و دیگر آنـرا چک نمی کنیـد. غافـل از آنکه یـک مطلب 
مهـم را سـهوا یادداشـت نکرده ایـد. حتمـا بعـد از اتمـام خالصه نویسـی آنـرا بـا متـن 
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اصلـی تطبیـق دهیـد و ببینید آیـا تمـام مطالب مهـم را نوشـته اید.

۴- از جذابیت تصویری غافل نشوید
بارهـا توضیـح داده ایـم کـه حافظـه مـا در به خاطـر سـپردن تصاویـر بسـیار بهتر 
از متـن عمـل می کنـد. بـرای اینکـه بتوانید خالصـه نویسـی جذابتری داشـته باشـید، 
بهتـر اسـت که حتمـا از عناصـر بصـری هـم در آن اسـتفاده کنید. بـرای مثال اسـتفاده 
از رنگ هـا، عـالوه بـر جلوگیـری از خسـتگی ذهـن، یادگیـری و یـادآوری را بـرای 
شـما لذتبخـش تـر خواهـد کـرد. همچنیـن اگـر خالصه نویسـی شـما از شـکل خاصی 
پیـروی کنـد، بـه خاطـر سـپردن آن برای حافظـه دیداری مـا سـاده تر خواهـد بـود. 
در واقـع یکـی از دالیـل برتـری نقشه کشـی ذهنی بر سـایر تکنیک هـای گفته شـده هم 
همیـن موضـوع اسـت. نقشـه های ذهنی بـه دلیـل شـکل ظاهـری و همچنین اسـتفاده 
از رنگ هـای مختلـف در رسـم آن هـا، بـه مـا کمـک می کننـد تـا مطالـب را به شـکل 

عمیق تـری بـه ذهـن و حافظـه خـود بسـپاریم.
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تمامـی روش هـا و سـبک هـای گفتـه در ایـن مقالـه می تواننـد بـه شـما در خالصه 
کـردن مطالـب کمک کنند. اینکه کدام سـبک و روش برای شـما مناسـبتر اسـت کامال 
بـر عهـده خودتـان اسـت. اما سـعی کنیـد حتمـا روشـی را انتخـاب کنیـد کـه در کنار 
پوشـش دادن تمـام مطالب، بـه خوبی در ذهن شـما نقـش ببنـدد. در میـان روش های 
گفته شـده، تنهـا تکنیکی کـه تمامی ایـن فاکتورهـا را به خوبـی در خود رعایـت می کند 
نقشـه کشـی ذهنـی اسـت. پیشـنهاد مـا هـم بـه شـما ایـن اسـت که تـا دیـر نشـده از 
تخفیـف ِویژه مـا اسـتفاده کنیـد و در دوره غیرحضوری نقشـه کشـی ذهنی مـا ثبت نام 
کنیـد تا بـه کمک ایـن روش خالصـه نویسـی تحـول بزرگـی در کار و تحصیـل خود به 
وجـود آوریـد. سـپس می توانید بـرای تمرین نقشـه ذهنـی همیـن مقاله را رسـم کنید.


