بوتکمپ را میتوان چیزی میان دانشگاه س ــنتی و دوره آنالین آموزشی دانست .در دانش ــگاههای معمول دنیا ،فرد ملزم به حضور و انجام تکالیف مشخصی

ذرهبین

است ،ولی اختیار چندانی در محتوای درس ــی ندارد .در دورههای آنالین آموزشی ،این الزامات کمتر است و اختیار بیش ــتری به دانشجو داده میشود

بوتکمپ در واقع یک
دوره فشرده آموزشی
است که معموال تاکید
بیشتری بر اجرای
عملی دارد و تا جای
ممکن از ارائه مطالب
تئوری در آن
پرهیز میشود

بوتکمپ چگونه به برنامهنویسها کمک میکند؟

آشتی آموزشبابازار کار

بوتکمپ و کرونا

بســیاری از بوتکمپها در دنیــا بهطور حضوری
یــا ترکیــب حضــوری و آنالیــن برگــزار میشــود.
ا مــا همهگیــری و یــروس کرو نــا ســبب شــده
حضــور فیزیکــی بــا محدودیتها یــی رو ب ـهرو
شــود و در نتیجه ،بیشــتر بوتکمپهــا به تغییر
الگــوی معمــول خــود روی آورد نــد .از ســوی
دیگــر ،اســتقبال شــدید از تجــارت الکترونیــک
در بوتکمــپ موجب شــده تقاضــا بــرای نیروی
انسانی متخصص در این زمینه بسیار افزایش
یابــد کــه همیــن زمینــه را بــرای حضــور پررنگتر
بوتکمپهــا در دنیــای آ مــوزش مهار تهــای
مرتبط با فناوری اطالعات هموارتر میکند.

اگــر بــا برنامهنویسهــای باســابقه و کاربلــد همصحبــت شــوید ،متوجــه خواهیــد شــد کمتــر کســی از آنهــا توانســته
در دانشــگاه و طــی واحدهــای گذرانــده شــده بهخوبــی بــا برنامهنویســی آشــنا شــود .واقعیــت ایــن اســت واحدهای

صالحسپهریفر
مشاور کسب و کارهای نوآور

شــغلی ممکــن اســت بــا آن روب ـهرو شــوند در این پــروژه
تجربه میکنند و البته شــیوههای موثــر رویارویی بــا آن را
نیز میآموزنــد .این نکته را م یتــوان از اصلیتریــن مزایای
بوتکمپهــا دانســت .بوتکمپهــای برنامهنویســی در
لشــده از فضای کار واقعــی در دنیای
واقع یک مدل کنتر 
فناوری اطالعات را فراهم میکنند.

درســی دانشــگاه در بیشــتر رشــتههای مرتبط بــا رایانه ،بیشــتر جنبه آشــنایی فــرد بــا اصــول کار را فراهم میکنــد و به
دلیــل محدودیتهــای زمانــی نمیتوانند دانشــجو را بــا بســیاری از زیروبمهــای فراوانی که در مســیر توســعه نرمافزار
وجود دارد ،آشــنا کننــد .به همیــن دلیل ،بیشــتر عالقهمندان ســراغ شــیوههای دیگری مثــل یادگیــری از طریق برخی

موسســات آموزشــی ،دورههای آنالیــن یا شــیوههای خودآموز مثــل کتاب یــا فیلمهای آموزشــی میروند .اما چند ســال اســت یک شــیوه دیگر هم
به میدان آمده که نه تنهــا زمینه افزایش قابلتوجه ســطح فراگیری را فراهــم میکند ،بلکه بســیاری از ریزهکاریهای غیر فنی را کــه یک برنامهنویس
در مســیر شــغلی با آنها روبهرو میشــود نیز در دســتور کار قرار میدهــد .شــیوههای کار تیمی ،برقــراری ارتبــاط موثر بــا همتیمیها و مشــتریان و نیز

تامینهزینهبوتکمپها

الگوهای تقویت خالقیت یا ایدهپردازی از جمله این ریزهکاریهای غیر فنی هستند .این شیوه بوتکمپ ( )Bootcampنام دارد.

بوتکمپچیست؟

واژه بوتکمــپ در انگلیســی به معنــای اردوی آموزشــی
ویژه نظامیان اســت .نظامیان در این اردوها معموال با
شرایط سخت و دشوار روبهرو میشوند و آموزشهای
مختلف تجربــی میبینند .بوتکمــپ در دنیــای فناوری
اطالعات نیــز معنایی تقریبا مشــابه دارد ،با این تفاوت
کــه در آن خبــری از شــرایط ســخت مثــل رویارویــی بــا
کمآبی ،گرسنگی یا حیوانات خطرناک نیست! بوتکمپ
درواقــع یــک دوره فشــرده آموزشــی اســت کــه معموال
تاکید بیشــتری بــر اجــرای عملــی دارد و تا حــد ممکن از
یشــود .بوتکمپ را
ارائــه مطالب تئــوری در آن پرهیــز م 
میتوان چیــزی میان یک دانشــگاه ســنتی و یــک دوره
آنالیــن آموزشــی دانســت .در دانشــگاههای معمــول
دنیــا ،فرد ملــزم بــه حضــور و انجــام تکالیف مشــخصی
اســت ،ولــی اختیــار چندانــی در زمینــه محتوای درســی
نــدارد .در دورههای آنالین آموزشــی ،ایــن الزامات کمتر
است و اختیار عمل بیشتری به دانشجو داده میشود.
اما اصلیترین مزیت بوتکمپها را باید در وجود راهنما
(منتــور ) دانســت .شــرکتکنندگان در بوتکمپهــا
نهفقط با مهارتهای فنی آشــنا میشوند ،بلکه افرادی
به عنوان راهنما در کنار آنها حضور دارند که به ویژگیها
و تفاوتهــای فــردی هــر یــک از ایــن شــرکتکنندگان
توجه دارند و مسیر درست را بر اساس همان ویژگیها
به آنها نشان میدهند.
تهــای مرتبط بــا فناوری
اولیــن بوتکمــپ آموزشــی مهار 
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اطالعات در سال  ۲۰۱۲ایجاد شد .بهتدریج و با مشخص شدن اثربخشی باالی این شیوه،
شاهد گسترش آن به کشورهای مختلف بودیم.

انواعبوتکمپ

بوتکمپهای آموزش مهارتهای فنی شامل دودسته اصلی میشوند:
 1پیشبوتکمپ
 2بوتکمپ اصلی یا آماده برای کار
نطــور کــه از نامــش هــم پیداســت ،بــرای آمادگــی افراد
پیشبوتکمــپ :ایــن دوره ،هما 
برای حضــور در بوتکمپ اصلــی برگزار م یشــود .از آنجــا که غربالگــری دقیــق داوطلبان در
بوتکمپ از اهمیت باالیی برخوردار اســت ،برخی از برگزارکنندگان ایــن دورهها ،ابتدا یک
دوره پیشبوتکمــپ برگزار میکنند تــا بهتر بتوانند میــزان تمایل ،اشــتیاق و نیز توانایی
ذهنــی شــرکتکنندگان را ارزیابــی کننــد .در واقــع پیشبوتکمــپ را م یتــوان مثــل یــک
آزمون ورودی غیررســمی دانست .شــرکتکنندگان در قالب جلســات حضوری یا آنالین
با برخی مهارتهای پایه کدنویســی آشنا م یشــوند و البته عملکردشــان نیز مورد پایش
قرار میگیرد .پس از پایان این دوره ،ممکن اســت آزمونی از این افراد بــه عمل آید تا افراد
حائز شــرایط برای دوره بعدی که بوتکمپ اصلی است گزینش شوند .پیشبوتکمپها
معموال کوتاهمدت هستند و طی چند هفته اجرا میشوند.
بوتکمــپ اصلــی :شــرکتکنندگانی کــه دوره پیشبوتکمــپ را بــا موفقیــت بــه پایــان
رســاندند ،وارد بوتکمــپ اصلی م یشــوند .ایــن دوره به صــورت فشــرده برگزار م یشــود.
شــرکتکنندگان بهطور تماموقت در دورهای معمــوال  ۳یا  ۶ماهه شــرکت میکنند .یکی
پهــا روی آن تاکیــد دارند ،کار تیمی اســت .بــه همین دلیل،
از مــواردی که بیشــتر بوتکم 
در ابتدای بوتکمپ یــک پروژه بزرگ بــرای پایان دوره تعریف م یشــود و شــرکتکنندگان
بهتدریج با مهارتهای فنی الزم برای اجرای کامل آن پروژه آشــنا میشوند .از سوی دیگر،
اجرای این پروژه نیازمند کار تیمی اســت و به همین دلیل ،دوره آموزشــی بــا کار تیمی گره
میخورد .شرکتکنندگان به این ترتیب میتوانند بسیاری از چالشهایی را که در دنیای
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شرکتکنندگاندر
بوتکمپ،بسیاریاز
چالشهاوشیوههای
رویاروییبا آنهارا کهدر
دنیایشغلیممکن
استبا آنروبهروشوند
در اینپروژهتجربه
میکنند.بوتکمپهای
برنامهنویسیدر واقع
یکمدل کنترلشده
از فضای کار واقعیدر
دنیایفناوریاطالعاترا
فراهممیکنند

ارائ ــه آمــوزشهــای فـشــرده ،هزینه هم دارد .بسیاری از
موسسات آمــوزشــی بــا در یــافــت شهریه از هنرجویان
به درآمــد و ســود میرسند .امــا هزینههای بوتکمپها
نقـ ـ ـ ــدر بـ ــاالسـ ــت کـ ــه گـ ــاهـ ــی ش ـهــری ـ ههــا
مـ ـعـ ـم ــوال آ 
کفاف نمیدهند .به همین دلیل ،این مراکز سراغ راههای
دیگری برای کسب درآمد میروند.
یکــی از ایــن شــیوهها ،دریافــت بخشــی از حقــوق ماهانه
فنآمــوز اســتخدام شــده در یکــی از شــرکتهای طــرف
پهــا معمــوال ارتباطات
قــرارداد بوتکمپ اســت .بوتکم 
خوبی بــا شــرکتهای فنــاوری اطالعــات دارند و بــه نوعی
نقش یک مرکــز تربیت نیروی انســانی متخصــص را برای
آنهــا بــازی میکننــد .از آنجــا کــه بســیاری از شــرکتها بــه
چنیــن نیروهایی نیــاز دارند و از ســوی دیگــر ،فنآموز نیز
دنبال شغل اســت ،بخشــی از حقوق او مثال در سال اول
به بوتکمپ میرســد .همچنیــن برخی از شــرکتها حتی
پا را فراتر گذاشــته و مبلغی را در ابتــدای دوره به بوتکمپ
بــرای آمادهســازی تعــداد مشــخصی نیــروی انســانی
متخصــص پرداخــت میکننــد .یکــی دیگــر از شــیوههای
کســب درآمد بوتکمپها ،مشارکت در اســتارتآپهای
ایجاد شــده توســط آنهاســت .از آنجــا کــه در بوتکمپها
انــواع مشــاورهها در زمینــه برنامهنویســی و مدیر یــت
کس ـبوکار ارائه م یشــود ،برخی فنآموزان از همان ابتدا
سراغ پروژه مورد عالقه خود میروند که میتواند در قالب
یک اســتارتآپ تعریف شــود .بوتکمــپ نیز بــه ازای ارائه
مشــاوره و فراهم کردن زمینه برای رشــد این استارتآپ،
بخشی از سهام آن را دریافت میکند.

