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علوم   رایانه   و تفکر   رایانشی

در سال ۲۰۰۶ دکتر جینت وینگ استاد علوم رایانه دانشگاه کارنیگی ملون و مدیر مرکز تحقیقات شرکت ماکروسافت، 
در مقاله ای کوتاه برای اولین بار مفهوم تفکر رایانشی را به شکلی که اکنون می شناسیم مطرح کرد و آن را هم ردیف 

با خواندن، نوشتن و حساب، از مهارت های اساسی هر فرد در نظر گرفت. 

تفکر رایانشی، مجموعه ای از مهارت های شناختی و فنون حل مسئله است که به ما امکان می دهد مسئله های 
پیچیده را صورت بندی کنیم و راه حل های ممکن برای آنها را به گونه ای ارائه دهیم که یک رایانه یا حتی یک انسان 

دیگر به عنوان عامل پردازِش اطالعات بتواند آن را درک و به طور ثمربخشی اجرا کند. 

مفهوم تفکر رایانشی از زمان مطرح شدن تاکنون به طور روزافزون مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که تا 
پایان سال ۲۰۱۶، بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله انگلستان، آمریکا، فرانسه، فنالند، استرالیا و سنگاپور، آموزش 

علوم رایانه و تفکر رایانشی را به برنامۀ درسی مدارس خود افزوده اند.

تفکر رایانشی شامل پنج راهبرد اصلی زیر است:

تجزیه: شکستن یک مسئلۀ پیچیده به چند مسئلۀ کوچک تر و ساده تر
الگویابی: یافتن الگوهای مشترک در مسئله ها 

پیرایش: تمرکز بر جزئیات مهم و نادیده گرفتن اطالعات زائد 
الگوریتم: طراحی و چینش گام به گام راه حل های کوچک یا قواعد ساده تا رسیدن به راه حل نهایی

ارزیابی: بازبینی فرایند حل مسئله و تالش برای بهبود راه حل
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  چالش بین المللی ِببراس

چالش ببراس یک برنامۀ ترویجی آنالین است که با هدف آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم علوم رایانه و تفکر 
رایانشی در کشورهای مختلف برگزار می شود. این ابتکار جهانی می کوشد در قالب چالشی انگیزشی، فرصت توجه 

به علوم رایانه و تفکر رایانشی را برای مخاطبانش در سراسر جهان فراهم کند.

چالش ببراس شامل مجموعه ای از مسئله های کوتاه و نیمه بلند تعاملی یا چندگزینه ای است که معماهای 
ببراس )Bebras Tasks( نامیده می شوند. این مسئله ها ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم علوم رایانه دارند؛ با این حال، 
دانش آموزان حتی در دوره ابتدایی هم می توانند آن ها را بدون داشتن دانش قبلی حل کنند. در واقع، معماهای 

ببراس بدون آن که دانش آموزان را درگیر مسئله های پیچیدٔه فنی کنند، آن ها را با جنبه هایی از تفکر 
رایانشی و مفاهیمی از علوم رایانه مانند اطالعات، ساختارهای گسسته، محاسبات و پردازش داده ها 

و روش های الگوریتمی آشنا می کنند. 

تاریخچۀ چالش بین المللی ببراس
ایدۀ برگزاری برنامه ای با هدف ترویج علوم رایانه، اولین بار به وسیلۀ پروفسور ولنتینا دگینه استاد 

دانشگاه ویلنیوس در کشور لیتوانی مطرح شد. پرفسور دگینه ایدۀ خود را در سال ۲۰۰۵ در کشور 
لیتوانی با حضور ۳۴۷۰ دانش آموز از ۱۴۶ مدرسه عملی کرد و آن را چالش ببراس نامید. ببراس در زبان  
لیتوانیایی به معنی سگ آبی است. این رویداد رفته رفته مورد توجه سایر کشورها قرار گرفت.  چالش 

ببراس اکنون در بیش از ۶۰ کشور برگزار می شود. 

چالش ببراس در ایران
مؤسسۀ فرهنگی فاطمی از سال ۲۰۱۵ به نمایندگی کشور ایران رسمًا به عضویت انجمن جهانی 
ببراس در آمده است. شانزدهمین دورٔه این رویداد بین المللی در ایران به وسیله مؤسسۀ 
فرهنگی فاطمی و با حمایت و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان 

فناوری اطالعات ایران، کافه بازار و پژوهشگاه دانش های بنیادی )IPM( برگزار می شود. 

در سال 2017 
 میالدی بیش از 

2/100/00 دانش آموز
 در سراسر جهان در 

چالش ببراس 
شرکت کردند

گروه های هدف 
چالش ببراس در ایران در سه گروه زیر برگزار می شود: 

گروه اول )Primary(: دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم ابتدایی

گروه دوم  )Juniors(: دانش آموزان پایه های هفتم تا نهم متوسطه 

گروه سوم )Seniors(: دانش آموزان پایه های دهم تا دوازدهم

ساختار برگزاری چالش ببراس
چالش ببراس شامل سه مرحله به شرح زیر است:

مرحلٔه اول: چالش مقدماتی ببراس

مرحلٔه دوم: چالش پیشرفتٔه ببراس 

مرحلٔه سوم: دورٔه ویژٔه علوم رایانه
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شانزدهمین    دورۀ چالش بین المللی  ببراس 

مرحلٔه اول: چالش مقدماتی ببراس 
)۱۷ تا ۲۲ آذرماه ۱۳9۷(

شرایط ثبت نام:
 واجدین شرایط: همٔه داوطلبان در گروه های هدف می توانند در این مرحله شرکت کنند.

 زمان ثبت نام آنالین: ۱۴ مهر تا ۱۳ آذرماه  ۱۳9۷
 درگاه ثبت نام: mabna.fatemi.ir که از طریق تارنمای bebras.ir در دسترس است.

دانش  آموزی،  )پژوهش سراهای  آموزشی  مراکز  و  مدارس  به وسیلٔه  گروهی  و  انفرادی  شیؤه ثبت نام:   
خانه های ریاضیات، آموزشگاه های علمی و...(

 هزینٔه ثبت نام: ۳۰۰۰۰ ناموت به ازای هر داوطلب که از طریق درگاه پرداخت آنالین در سامانٔه مبنا قابل 
پرداخت است.

 تخفیف ویژٔه مدارس: 
۱. ثبت نام گروهی مدارس و مراکز آموزشی با بیش از ۱۰ دانش آموز شامل ۱۰ درصد تخفیف خواهد بود. 

شرایط برگزاری: 
زمان بندی برگزاری: هفتٔه پایانی آذرماه ۔۔ طبق جدول زیر: 

 مدت برگزاری: هر شرکت کننده بر اساس گروه خود در هر زمان از روزهای تعیین شده در جدول باال می تواند 
به سامانٔه برگزاری چالش وارد شده و در گروه ۱ در مدت 90 دقیقه و در گروه ۲ و ۳ در مدت 60 دقیقه به ۱۵ 

معمای ببراس پاسخ دهد.  
 محل برگزاری: این مرحله از چالش ببراس به صورت آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان می توانند از مدرسه، 

منزل یا هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند، در این مرحله شرکت کنند. 
 نیازمندی های سخت افزاری: رایانه، تبلت یا گوشی هوشمند متصل به اینترنت 

 پیش نیازهای آموزشی: شرکت در این مرحله بدون نیاز به دانش قبلی از علوم رایانه امکان پذیر است. با این 
حال، استفاده منابع آموزشی که در صفحات بعدی معرفی شده اند برای آشنایی با معماهای ببراس توصیه 

می شود.
 اعالم نتایج: ۱۵ دی ماه ۱۳9۷

از  تعدادی  می شود.  اعطا  الکترونیکی  حضور  گواهی  مرحله  این  در  شرکت کنندگان  همٔه  به  امتیازات:   
شرکت کنندگان در هر استان که باالترین امتیاز را دریافت کرده اند، به مرحلٔه دوم راه پیدا خواهند کرد. 

1

ورٔه  دوم  ابتدایی( 1     )د گروه    

رٔه اول متوسطه( 2     )دو گروه    

3     )دورٔه دوم متوسطه( گروه    

آذرآذرآذرآذرآذرآذر17 1819202122
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مرحلٔه دوم: چالش پیشرفتٔه ببراس
)بهمن ماه ۱۳9۷(

 واجدین شرایط: از هر استان تعداد معینی از دانش آموزان برتر هر گروه در مرحلٔه اول به مرحلٔه دوم راه 
می یابند. 

 زمان برگزاری: مرحلٔه دوم چالش ببراس اواسط بهمن ماه ۱۳9۷ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد 
شد. روز و ساعت دقیق برگزاری مرحلٔه دوم از طریق سامانٔه مبنا به هر شرکت کنندٔه واجد شرایط اعالم 

خواهد شد.
 محل برگزاری: مرحلٔه دوم چالش ببراس در حوزه های تعیین شده در هر استان که مجهز به رایانه و  اینترنت 

هستند، انجام می شود. نشانی مکان مورد نظر از طریق سامانٔه مبنا به هر شرکت کننده اعالم خواهد شد. 
 سطح دشواری: پیشرفته 

 پیش نیازهای آموزشی: استفاده منابع آموزشی که در صفحات بعدی معرفی شده اند برای شرکت در این 
مرحله توصیه می شود.

 اعالم نتایج: پایان بهمن ماه ۱۳9۷
 امتیازات: به همٔه شرکت کنندگان در مرحلٔه دوم گواهی حضور الکترونیکی اعطا می شود. عالوه بر این:

 گروه اول )دورٔه دوم ابتدایی(: به حداقل ۵۰ نفر از برگزیدگان دیپلم افتخار و جایزٔه ویژٔه مرحلٔه دوم 
اعطا می شود. چالش ببراس در این مرحله برای دانش آموزان دورٔه ابتدایی به پایان می رسد.

 گروه دوم )دورٔه اول متوسطه(: به حداقل ۵۰ نفر از برگزیدگان دیپلم افتخار و جایزٔه ویژه اعطا 
می شود. این دانش آموزان به مرحلٔه سوم )دورٔه ویژٔه علوم رایانه( دعوت خواهند شد.

 گروه سوم )دورٔه دوم متوسطه(: به ۵۰ نفر از برگزیدگان دیپلم افتخار و جایزٔه ویژه اعطا می شود. این 
دانش آموزان به مرحلٔه سوم )دورٔه ویژٔه علوم رایانه( دعوت خواهند شد.

مرحلٔه سوم: دورٔه ویژٔه علوم رایانه 
)IPM( با مشارکت پژوهشگاه دانش های بنیادی

)تابستان ۱۳98(
  

 برگزیدگان مرحلٔه دوم چالش ببراس در گروه دوم و سوم )دورٔه اول و دوم متوسطه( به 
دورٔه ویژٔه علوم رایانه راه خواهند یافت. در واقع، این دوره که به مدت ۲ تا ۳ روز در 
تابستان ۱۳98 در پژوهشگاه دانش های بنیادی )IPM( برگزار خواهد شد، جایزٔه این 

گروه از برگزیدگان چالش ببراس خواهد بود.
 برای اطالع بیش تر از برنامه های این دورٔه ویژه به تارنمای چاش ببراس مراجعه کنید.

2

3
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  منابع آموزشی

مجموعٔه سه جلدی »معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی«
چالش ببراس شامل مجموعه ای از مسئله های کوتاه و نیمه بلند چندگزینه ای یا تعاملی است که به اصطالح معماهای 
ببراس نامیده می شوند. این معماها ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم علوم رایانه دارند، با این حال می توان آن ها را بدون 
داشتن دانش قبلی حل کرد. دانش آموزان برای حل معماهای این چالش باید درباره ی موضوعاتی چون اطالعات، 

ساختارهای گسسته، محاسبات و پردازش داده ها بیندیشند و از مفاهیم الگوریتمی استفاده کنند.
مجموعه ی سه جلدی معماهای ببراس، گزيده ای از معماهای چالش ببراس در سال های اخيراست. برای پیمودن 
مسیری مناسب در جهت تقویت مهارت رایانشی، این مجموعه در سه مجلد)گام اول، گام دوم و گام سوم( تنظیم 
شده است. گام ها متناسب با سن افراد نيستند، بلكه متناسب با ميزان دانش و معلومات فرد و ميزان پيچيدگی 

معماها هستند.

کتاب »علوم رایانه بدون رایانه« 
تاکنون  که  است  منابعی  جامع ترین  از  یکی  کتاب  این 
به منظور آموزش مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی برای 
گروه سنی کودک و نوجوان در دنیا طراحی و منتشر شده 
است. این کتاب شامل دستورالعمل های اجرای ۲۱ فعالیت 

آموزشی است که طیف گسترده ای از مفاهیم علوم رایانه را 
به گونه ای ارائه می دهند که برای دانش آموزان از دورٔه ابتدایی 
قابل درک و نیز جذاب باشند. عالوه بر این، در ابتدا و انتهای 

هر فعالیت بخش هایی گنجانده شده اند که به زبانی ساده به 
تشریح مفاهیم مورد نظر می پردازند. این بخش ها قطعًا برای 
معلمان ریاضی و علوم رایانه و احتماالً برای بسیاری از والدین و 

حتی دانش آموزان مفید خواهند بود. کتاب علوم رایانه بدون رایانه همان گونه 
که از نام آن پیداست فعالیت هایی را دربر می گیرد که با استفاده از ابزارهای 
بسیار ساده و بدون نیاز به رایانه قابل اجرا هستند. این فعالیت ها را می توان در کالس های فوق برنامٔه مدارس، 

پژوهش سراهای دانش آموزی، خانه های ریاضیات و سایر مراکز آموزشی اجرا کرد.

شابک:978-964-318-972-3

عـلوم رایانه 
بدون رایانه!
21 فعالیت آموزشی در 
مفاهیم علوم رایانه و تفکر  رایانشی

 0  1   1  0   1
 0  1   0  1   1
 0  0   0  0   1
 1  1   1  0   1

کتابی که پیش روی شماست، یکی از جامع ترین منابعی 
است که تاکنون به منظور آموزش مفاهیم علوم رایانه و تفکر 

رایانشی برای گروه سنی کودک و نوجوان در دنیا طراحی و اجرا شده 
است. این کتاب شامل دستورالعمل های اجرای ۲۱ فعالیت آموزشی است 

که طیف گسترده ای از مفاهیم علوم رایانه را به گونه ای ارائه می دهند که برای 
دانش آموزان از دورٔه ابتدایی قابل درک و نیز جذاب باشند. عالوه بر این، در ابتدا 
و انتهای هر فعالیت بخش هایی گنجانده شده اند که به زبانی ساده به تشریح 
مفاهیم مورد نظر می پردازند. این بخش ها قطعًا برای معلمان ریاضی و علوم 
رایانه و احتمااًل برای بسیاری از والدین و حتی دانش آموزان مفید خواهند بود.

کتاب علوم رایانه بدون رایانه! همان گونه که از نام آن پیداست 
فعالیت هایی را دربر می گیرد که با استفاده از ابزارهای بسیار ساده و 

بدون نیاز به رایانه قابل اجرا هستند. این فعالیت ها را می توان 
در کالس های فوق برنامٔه مدارس، پژوهش سراهای 

دانش آموزی، خانه های ریاضیات و سایر مراکز 
آموزشی اجرا کرد.

مؤلفان: تیم بل، یان اچ. ویتن، مایک فلوز
تصویرگر: مت پاول
مترجمان: حامد محبی، عرفانه محبی جهرمی
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   نمونه معماهای ببراس

فرودگاه 
باربر فرودگاه چمدان های مسافران را روی تسمه ای که بارها را جابه جا می کند، قرار می دهد. او در ابتدا یک چمدان 
را روی تسمه می گذارد. سپس برای گذاشتن چمدان بعدی، آن را روی سومین جای خالی که در تسمه می بیند، قرار 

می دهد.

مسئله: در پایان کار، کدام گزینه  ترتیب قرارگیری چمدان ها روی تسمه  را به درستی نشان می دهد؟

ب(       الف(   

ت(         پ(     

بلوط جمع کن 
سگ آبی عاشق بلوط است. او می خواهد در مسیر رودخانه شنا کند و همه ی بلوط های جزیره هایی را که از کنارشان 

می گذرد، جمع کند. ولی چون جریان آب خیلی شدید است، او نمی تواند برخالف جهت جریان آب شنا کند.

مسئله: بیش ترین تعداد بلوط هایی که سگ آبی می تواند جمع کند، چند تاست؟
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