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نظرة عامة
نظام يس ايه يئ رايز هو نظام تدريب يعتمد عىل البيانات؛ حيُث يعمل هذا النظام عىل االستفادة من تحليالت البيانات الضخمة لجعل تدريب الطيارين أكرث كفاءة وفعالية. وقد قُّدم نظام يس ايه يئ رايز ألول 

مرة من قبل رشكة يس ايه يئ لعمالء الخطوط الجوية، إال أنه أصبح اآلن متاح للعمالء العسكريني. ويُستفاد بنظام يس ايه يئ رايز يف منح املدربني القدرة عىل تقديم تدريب موّحد وإجراء تقييٍم موضوعي لكفاءات 

الطيارين باستخدام البيانات الحية خالل الدورات التدريبية. كام يعمل نظام يس ايه يئ رايز عىل تعزيز التعلُّم املتمركز عىل املُتعلم، والحد من عدم املوضوعية يف تقييم الطيارين، كام يساعد املدربني يف الرتكيز عىل 

التدريس والتعليم. هذا ويجري تسجيل البيانات مبارشًة خالل الدورات التدريبية بهدف إجراء تقييٍم فوري، ثم تُستخدم بعد ذلك تلك البيانات يف التحليل املوضوعي. ومن خالل تحليالت البيانات الضخمة، ميكن 

تحديد الثغرات واالتجاهات يف األداء بسهولة، مام يؤدي إىل القدرة عىل تكييف برنامج التدريب وتحسينه باستمرار.

إدارة  لدى  ُمصمم  إلكرتوين  أمن  نظام 
مايكروسوفت آزور

يتبع نظام يس ايه يئ رايز معيار املعهد الوطني للمعايري والتقنية رقم   

800.171 لحامية املعلومات غري املصنفة الخاضعة للمراقبة التي 

تُسيطر عليها إدارة مايكروسوفت آزور . ولدى آزور مناطق إدارية 

ُمصممة وتُدار خصيًصا لتلبية متطلبات األمن الخاصة بوزارة الدفاع 

األمريكية بالنسبة للبيانات املُدرجة ضمن مستوى التأثري الخامس 

ومعايري برنامج إدارة املخاطر والتخويل الفيدرايل رفيعة املستوى. 

ومن خالل االستفادة من العالقات الوطيدة مع مايكروسوفت، ميكن 

تكييف بنية منطية لنظام يس ايه يئ رايز تتفق مع متطلبات األمن 

اإللكرتوين.

املساعدة يف حل مشكلة نقص الطيارين
يواجه قطاع الطريان برمته ــ املدين والعسكري والتجاري ــ تحديًا 

طويل األمد يتمثل يف تأهيل أعداد كافية من الطيارين املؤهلني 

الطيارين فعااًل  الطلب. وحتى يصبح تدريب  لتلبية  تأهيالً عاليا 

ومنهجيات  أدوات  توفري  من  البد  التكلفة،  حيث  من  وُمجديًا 

الطيارين. هذا  تدريب  تدريبية جديدة يف جميع مراحل عملية 

وقد أدى طرح األسئلة املتعلقة مبا ميكن القيام به بشكٍل مختلف 

ابتكار نظام  لتبسيط مسار تأهيل الطيارين يف نهاية املطاف إىل 

يس ايه يئ رايز، وهو ُمرّسع تدريب رقمي يساعد عىل ضامن أن 

يكون تدريب الطيارين أكرث كفاءة وتوحيًدا وموضوعيًة. كام يُعد 

نظام يس ايه يئ رايز مبثابة تدريب مخصص لألفراد؛ حيُث يساعد 

املدربني عىل االرتقاء بأسلوب التعليم والتوجيه، وتقديم تعليقات 

تقييمية مستندة إىل بيانات املؤسسة بُغية التحسني املستمر لربنامج 

التدريب.

رؤية متعّمقة مبارشة 
دة لتحسني  وتقييامت موحَّ
التدريب املستمر للطيارين 

العسكريني

نظام يس ايه يئ رايز 

TMيس ايه يئ رايز

 التقييم الموضوعي المباشر 	
لكفاءات الطيارين

تقديم تحليل تدريبي متعمًق 	
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التعليم املتمحور عىل الطالب
يُحدد نظام يس ايه يئ رايز مبوضوعية مستوى أداء الطالب يف مهام 

التدريب واملناورات وفًقا للمعايري املحددة واملسارات املتبعة مع 

مرور الوقت. وباستخدام الخوارزميات يف تتبع االنحرافات وحسابها، 

تُصبح املراجعات محددة وقابلة للتنفيذ ومفصلًة أيًضا. وفيام ييل 

بعض الفوائد الرئيسية التي تعود عىل الطالب الطيارين:

Í	خطة درس رقمية

Í	مراجعات مبارشة

Í	تحديد واضح لنقاط القوة والضعف

Í	الحد من عدم املوضوعية يف تسجيل درجات الطالب

Í	التدخل املبكر والتصحيح

Í	برامج تدريبية مصممة خصيصا لألفراد

Í	املساهمة يف الرتكيز عىل التعلم الذايت

Í	رصد التقدم املحرز بطريقة موثوقة ومتسقة

Í	سجالت رقمية آمنة

تحسني أداء املُدرِّب
يُعطي نظام يس ايه يئ رايز نهًجا جديًدا للمدربني يف تقييم كفاءات 

الطيارين مبوضوعية، مع تسهيل الرتكيز عىل تفاعل الطالب والحد 

من العبء اإلداري عىل املدرب. وفيام ييل بعض الفوائد الرئيسية 

التي تعود عىل املدربني:

Í	يُسّهل األداء السابق للطيار يف عملية التحضري

Í	الرتكيز بصورٍة أفضل عىل الطالب بدالً من أدوات املراقبة

Í	توجيه عمليات التقييم وجلسات التلخيص/اإلحاطة

Í	التقييم املستند إىل البيانات يُحّسن من جودة املراجعات

Í	 يساعد إطار العمل عىل ضامن وضع عالمات أكرث اتساقًا والحد

من عدم املوضوعية

متكني كفاءات التدريب التنظيمي
توفر تحليالت البيانات الضخمة رؤًى للتكيف املستمر وتحسني الربامج التدريبية للمؤسسات. وفيام ييل بعض الفوائد الرئيسية التي تعود عىل 

منظامت التدريب العسكري:

Í	تقييامت موّحدة لجميع املدربني

Í	 ميكن أن يؤدي تحسني الكفاءة إىل تقليل نسبة املدربني إىل

الطالب

Í	 سجل - الطالب  لتدريب  مستمر  إلكرتوين  بسجل  االحتفاظ 

إلكرتوين لتطور أداء الطيار

Í	املساعدة يف تسليط الضوء عىل أفضل املامرسات يف التدريب

Í	تحديد الثغرات يف األداء يؤدي إىل تحسني/تعديل التدريب

Í	 االرتقاء إىل مستوى أعىل من االتساق والتوحيد القيايس يف أداء

الطريان

Í	 يتيح مقارنة اتجاهات األداء بالنسبة بنامذج التحاليل املمكن

التنبؤ بها من حيث:

	Íمقارنة التقييم املوضوعي مع تقييم املدرب

	Íاملقارنة بني فرادى الطالب واملجموعة ككل وفق املعايري الشاملة

	Íمقارنة اتجاهات املدرب

ابتكار نظام يس ايه يئ رايز
نظام يس ايه يئ رايز هو واحٌد من أوىل العروض املقدمة من رشكة يس ايه يئ بوصفه جزًءا من مبادرة بحث وتطوير داخلية هامة يُطلق 

عليها "مرشوع الذكاء الرقمي"، وهو مرشوع تحويل رقمي هدفه ابتكار حلول تدريب للجيل القادم يف منظومة الطريان والدفاع والرعاية 

الصحية. فعىل مدار السنوات العديدة املاضية، حرصت رشكة يس ايه يئ عىل ابتكار مجموعٍة من الحلول التي تستفيد من جمع البيانات 

وتحليلها إلنشاء أنظمة تدريب حلقية متكاملة لديها القدرة عىل التطور والتكيف استناًدا إىل تحليالت البيانات املوضوعية. وبالنسبة 

لربنامج تدريب الطريان الثابت للجناح التابع للجيش األمرييك يف مركز تدريب دوثان التابع لرشكة يس ايه يئ، نقوم بجمع بيانات التدريب 

عىل كٍل من أجهزة املحاكاة والطائرات إلجراء تحليل موضوعي للبيانات بهدف تحسني برنامج التدريب العام. وقد أدى العمل الذي قامت 

به رشكة يس ايه يئ عىل مدار السنوات العديدة املاضية يف كل من أسواق الطريان العسكري واملدين إىل إطالق نظام يس ايه يئ رايز بشكل 

رسمي يف مطلع عام 2018 بالرشاكة مع رشكة طريان آسيا.


