AGILITY AND
VIRTUAL
TEAMWORK
سرعة اإلستجابة
والعمل الجماعي
اإلفتراضي
VIRTUAL TRAINING

التدريب اإلفتراضي
6 HOURS

PROGRAM
OVERVIEW

6 HOURS

Virtual teams refer to a group of individuals who are separated by
physical distance but are united to achieve a common pre-defined
goal for the team & organizational success.
An Agile Mindset is the most predominant solution to the problem
of dealing with unpredictable, dynamic and constantly changing
environments; the new skill set for a changing world of work. Agile
team members are those who do not resist the digitized workspace
and have continuous tendency to upgrade their skill set to deliver
positive outcomes.
It is said that virtual distributed teams have a terrible reputation.
They don’t deliver ‘on time’ and too often, they don’t deliver what
the customer needs.” What do you believe?
Most teams are currently experiencing remote work, which seems
rather a new experience to many of us, due to the currently faced
global dilemma of Covid19-, but worth to say, it was practiced by
many, even before.
Create your successful agile team and leave the chaos behind. Unveil
the right practices and acquire the competencies demanded to
equip your team and support its success in this globally digitized
workplace. Learn how to be collaborative, communicative, agile and
effective team member within the virtual business world to achieve
success, gain confidence and trust and help your organization be on
top.

MODULE 1
AGENDA

TOPIC
10 min.

OBJECTIVE

Energizer

Break the ice and get introduced to the guests

Brainstorm the expected
outcomes

Illustrate the LOs slide

20 min.

Identify personal and team agility

Define and understand the personal agility model

25 min.

Stages teams are expected to
pass by

Define virtual teams and the life cycle of team development

15 min.

Benefits and challenges of
remote/virtual teams

Identify the pros and cons of remote work

10 min.

Ask about their challenges within
virtual teams

Specify challenges of virtual teams

15 min.

Energizer for online team building

Create fun and engagement

25 min.

Explain behavioral styles and
preferences to build trusted
relationships and debrief

Practice how to build trust to establish the foundation for a healthy
work environment

15 min.

How they see intergroup conflict

Lead-in Activity

20 min.

Conflict Management techniques

Learn Conflict Management techniques and strategies to overcome
work conflict and stress

10 min.

Skills of reading non-verbal
communication

Acquire skills of reading non-verbal communication to attain
members’ accountability to decisions

10 min.

Workshop wrap up, review and
questions

Workshop wrap up, review and questions

5 min.

3 HOURS
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MODULE 1
LEARNING OUTCOMES
•

Define and understand the personal agility
competency model and team agility.

•

Define virtual teams and the life cycle of team
development.

•

Identify the benefits and challenges of remote/virtual
teams.

•

Practice how to build trust to establish the foundation
for a healthy work environment.

•

Identify behavioral styles and preferences to build
relationship based on trust.

•

Learn Conflict Management techniques and strategies
to overcome work conflict and stress.

•

Acquire skills of reading non-verbal communication to
attain members’ accountability to decisions.

MODULE 2
AGENDA
3 HOURS

TOPIC

TOOL

OBJECTIVE

25 min.

Offer constructive feedback on
unproductive behaviors

Practice how to offer high quality constructive feedback

10 min.

Focus strategies to achieve the
team collective Results

Learn how to focus to achieve the team collective Results

10 min.

Behaviors demanded for a
cohesive team

Recognize behaviors demanded for a cohesive and successful team

15 min.

The competency framework for
effective virtual teams

Infer the competency framework for effective virtual teams

20 min.

The expected behavioral
indicators of the competency
framework

Elicit the expected behavioral indicators of the competency
framework for effective virtual teams

15 min.

Energizer

Create fun and engagement

20 min.

Roles played by team members
within a team

Compare and contrast the roles played by team members within a
team

20 min.

Ensure collaboration and avoid
adverse effects

Compare and contrast the roles played by team members within a
team

15 min.

Model 1 of Virtual Teams’ Success

Analyze and employ virtual team success models

15 min.

Model 2 of Virtual Teams’ Success

Analyze and employ virtual team success models

15 min.

Workshop wrap up, review and
questions

Workshop wrap up, review and questions

Breakout
Rooms
Group
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& Share

Chat
Activity
Sheet

Video
Activity
Cards

Poll
Assessment

Case
study

PPT
Digital
Activity

Role
Play

MODULE 2
LEARNING OUTCOMES
•

Practice how to offer high quality constructive
feedback.

•

Learn how to focus to achieve the team collective
Results.

•

Recognize behaviors demanded for a cohesive and
successful team.

•

Infer the competency framework for effective virtual
teams.

•

Compare and contrast the roles played by team
members within a team.

•

Analyze and employ virtual team success model.

نظرة عامة

 ٦ساعات

إن مصطلــح الفــرق االفتراضيــة يشــير الــي مجموعــة العمــل المنفصلين
مكانيــا ولكــن يوحدهــم تحقيــق الهــدف المشــترك المحــدد مسـ ً
ـبقا
لنجــاح فريــق العمــل ومــن ثــم المؤسســة التــي يعمــل بهــا تلــك الفريق.
و مصطلــح الفريــق ســريع االســتجابة  - Agile -هــم أولئــك الذيــن
ســريعا مــا يتأقلمــوا مــع التغييــر و متطلباتــه مثــل العمــل عــن بعــد
والتعامــل بســرعة و يســر مــع التكنولوجيــا و اإلنترنــت.
و ممــا هــو متعــارف عليــه أن فــرق العمــل االفتراضيــة ال ينجــزون
أعمالهــم «فــي الوقــت المحــدد» وفــي كثيــر مــن األحيــان ال يقدمــون
مــا يتوقعــه العميــل  .فمــا رأيــك فــي هــذا؟ هــل تتفــق أم أنــك تعــارض؟
معظــم فــرق العمــل تعمــل عــن ُبعــد حاليــا و يبدو ذلــك تجربــة جديدة
للعديــد مــن الفــرق  ،و ذلــك بســبب فيــروس كورونــا  Covid-19 -الــذي
يواجــه العالــم بأســره حال ًيــا .ولكــن تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن العديــد
مــن الشــركات لديهــا فــرق افتراضيــة تعمــل مــن قبــل ذلــك بكثيــر.
ســواء كنــت رئيســا لفريقــك أو عضــوا فيــه  ،فاتــرك الفوضــى خلفــك
و اكتشــف معنــا الممارســات الصحيحــة و الكفــاءات التــي تســاعدك
علــى النجــاح لتكــون عضــوا فعــاال فــي هــذا العالــم الرقمــي .
عضــوا يتســم
ســوف تكتســب مهــارات عديــدة أهمهــا كيــف تكــون
ً
بالتعــاون و التواصــل الفعــال و ســرعة االســتجابة و تقبــل التغييــر كــي
تثبــت نجاحــك و تميــزك فــي عالــم األعمــال االفتراضــي ممــا ســينتج
عنــه اكتســاب الثقــة فــي قدراتــك و إمكاناتــك لمســاعدة مؤسســتك
علــى الوصــول الــي القمــة.

المحتوى التدريبي
للوحدة األولى

 ٣ساعات

الموضوع

الهدف

األدوات

 10دقائق

نشاط تحفيزي

التعرف على المتدربين

 5دقائق

عصف ذهني للنتائج المتوقعة

االتفاق علي األهداف التعليمية

 20دقيقة

نموذج كفاءة سرعة االستجابة
الشخصية

تحديد وفهم نموذج كفاءة سرعة االستجابة الشخصية

 25دقيقة

دورة حياة تطوير الفريق

تعريف الفرق االفتراضية ودورة حياة تطوير الفريق

 15دقيقة

فوائد وتحديات الفرق االفتراضية

تحديد إيجابيات وسلبيات العمل عن بعد

 10دقائق

التحديات المتوقعة داخل الفرق
االفتراضية

تحديد تحديات الفرق االفتراضية

 15دقيقة

نشاط تحفيزي

خلق المرح واالندماج

 25دقيقة

األنماط السلوكية لدي أفراد الفريق

تحديد األنماط السلوكية لدي أفراد الفريق لبناء عالقات ناجحة

 15دقيقة

الصراع أو الخالف وكيف يرونه؟

إدارة الصراع للتغلب على صراعات العمل

 20دقيقة

استراتيجيات إدارة الصراع

تعلم استراتيجيات إدارة الصراع للتغلب على صراعات العمل

 10دقائق

مهارات قراءة االتصال غير اللفظي

اكتساب مهارات قراءة االتصال غير اللفظي لتحمل مسئولية أعضاء
الفريق القرارات المتفق عليها

 10دقائق

اختتام ورشة العمل

اختتام ورشة العمل والمراجعة واألسئلة

فرق عمل
منفصلة
مجموعات
مناقشة

سبورة

مشاركة
ثنائية

دردشة

نشاط
ورقي

فيديو

كروت
نشاط

تصويت

استبيان

دراسة
حالة
نشاط
رقمي

باوربوينت

لعب أدوار

نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول
•

تحديد وفهم نموذج كفاءة سرعة االستجابة الشخصية.

•

تعريف الفرق االفتراضية ودورة حياة تطوير الفريق.

•

تحديد مميزات وتحديات الفرق االفتراضية و التي عمل عن
بعد.

•

بناء الثقة مع أعضاء الفريق لوضع البنية التحتية لبيئة عمل
صحية.

•

تحديد األنماط السلوكية لدي أفراد الفريق لبناء عالقات
ناجحة.

•

تعلم تقنيات واستراتيجيات إدارة الصراع للتغلب على
صراعات العمل والضغوط التي تنتج عن تلك الصراعات.

•

اكتساب مهارات التواصل غير اللفظي لتحمل مسئولية
أعضاء الفريق القرارات المتفق عليها.

المحتوى التدريبي
للوحدة الثانية

 ٣ساعات

الموضوع
 25دقيقة

الهدف

األدوات

التغذية المرتدة البناءة

ممارسة كيفية تقديم تغذية مرتدة بناءة

 10دقائق

استراتيجيات التركيز لتحقيق مهام
للفريق

التعرف على كيفية التركيز لتحقيق مهام للفريق بفاعلية

 10دقائق

سلوكيات فريق العمل المتماسك

ممارسة السلوكيات المطلوبة لخلق فريق متماسك و فعال

 15دقيقة

إطار الكفاءات للفرق االفتراضية
الفعالة

استنتاج إطار الكفاءات للفرق االفتراضية الفعالة

 20دقيقة

المؤشرات السلوكية المتوقعة إلطار
الكفاءات

المؤشرات السلوكية المتوقعة إلطار الكفاءات المتطلبة من الفرق
االفتراضية

 15دقيقة

نشاط تحفيزي

خلق المرح واالندماج

 20دقيقة

األدوار التي يلعبها أعضاء الفريق

مقارنة وتباين األدوار التي يلعبها أعضاء الفريق

 20دقيقة

ضمان التعاون وتجنب السلوكيات
السلبية

مقارنة وتباين األدوار التي يلعبها أعضاء الفريق

 15دقيقة

نموذج  1لنجاح الفريق االفتراضي

تحليل نماذج نجاح الفريق االفتراضي

 15دقيقة

نموذج  2لنجاح الفريق االفتراضي

تحليل نماذج نجاح الفريق االفتراضي

 15دقيقة

اختتام ورشة العمل

اختتام ورشة العمل والمراجعة واألسئلة

فرق عمل
منفصلة
مجموعات
مناقشة

سبورة

مشاركة
ثنائية

دردشة

نشاط
ورقي

فيديو

كروت
نشاط

تصويت

استبيان

دراسة
حالة
نشاط
رقمي

باوربوينت

لعب أدوار

نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني
•

ممارسة كيفية تقديم تغذية مرتدة بناءة.

•

التعرف على كيفية التركيز لتحقيق النتائج المسندة
للفريق.

•

التعرف على السلوكيات المطلوبة لخلق فريق متماسك
وفعال.

•

استنتاج إطار الكفاءات للفرق االفتراضية الفعالة.

•

مقارنة وتباين األدوار التي يلعبها أعضاء الفريق.

•

تحليل نموذج نجاح الفريق االفتراضي.
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