י"ח/חשון/תשע"ח

השפעה עם תוצאות
מנחה :קרן ראוך

השפעה ותקשורת בינאישית
השפעה היא יותר מאשר "תקשורת טובה" בין שני אנשים
 תקשורת מעבירה מידע
 השפעה מתרגמת רעיונות לכלל מעשה
 השפעה מחוללת פעולה ,אך ללא שימוש בסמכות או כוח
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מסגרת מודל ההשפעה

מערכת
יחסים

גישה
ֶה ְק ֵשר

תוצאות

 4מיקודים בשיחת השפעה
• מיקוד בעצמי -המשפיע
• מיקוד באחר -המושפע
• מיקוד במסר -מה ואיך נאמר
• מיקוד ביעד -התוצאה" :מה יקרה בסוף?"
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הכנת שיחת השפעה
• הנושא (איסוף מידע ,שליטה בנתונים)
• יעד מרכזי" :שבסוף האירוע ____

______ ______"

שם

פועל

מושא

לדוגמא :הועד המקומי יחליט לאשר תקציבית את הגדלת פינוי הגזם בישוב.
פעילים ומתנדבים פוטנציאליים יסכימו להצטרף לוועדה קיימת או להקים ועדה חדשה.
תושב הנתפס כבעל השפעה ,יסכים להצטרף לוועדה פעילה.
• מקבל ההשפעה (מה חשוב לו? ,הנושא לגביו ,יחסים ,מה ה  WIN-שלו?)
• מעביר המסר (טקטיקות והתנהגויות ,מה ה WIN-שלי? מהן נקודות התורפה שלי ,מה
יעזור לי תוך כדי השיחה)
• הערכות לתרחישים (שאלות שעשויות לעלות ,התנגדויות)

טיפוס

א.מ.י.ל.י.

התנגדות או קושי אופייני
לא עושים בשבילו
לא מרגיש חשוב
אני יודע

אגו

בעלות ,ריבונות ,כבוד ,יוקרה,
להראות טוב ,מעמד ,תדמית,
סיפוק האגו ,אחריות ,שליטה.

רווח

להרוויח ,לחסוך (כסף/משאבים) ,תוצאה לא רואה למה כדאי לו,
מה ייצא לו מ...
לכלכל מעשים בתבונה,להשקיע,
להפיק יתרון חומרי/חומרני ,דגש
על תועלת אישית -מה ייצא לי מזה?

שלווה

שקט נפשי ,למנוע אובדן,
להשתחרר מדאגות/פחדים,
להרגיש בטחון/בטיחות,
להרגיש שנעשתה ההחלטה
הנכונה ,לכלכל /למזער סיכונים.

שינוי ,סיכון ,חוסר וודאות,
פרוצדורה מורכבת,
ריבוי שאלות מחשש

חברתי

להיות אהוד/מקובל
חברתית/רצוי ,לפתח מערכות
יחסים בין אישיות ,הנאה ,פופולאריות
שייכות!

חוסר תשומת לב אישית,
חוסר עניין

טקטיקה רצויה
טיפוח האגו שלו,
הקשבה ,לשאול
אותו -לא להורות לו.
הצגת עובדות
ונתונים ,תכלס',
קצר וענייני עם
מיקוד בתועלת שלו,
ביטחון בנאמר .
ליווי והנחיה ,הצגת
תמונה עתידית,
דיבור איטי עם
הדגש ,התקדמות
בצעדים קטנים ווידוא
הבנה/התקדמות.
 ,Small talkשיתוף,
הכרה ביחסים.

3

י"ח/חשון/תשע"ח

הגישות האפשריות להשפעה
PUSH
PULL
 אני אומר/מספר לך
• אני מפיק ממך
 האג'נדה שלי
• האג'נדה שלך
 גישה אקספרסיבית,
• מיקוד במושפע
אקטיבית ,שיכנוע ,ניהול
• גישה רספטיבית ,קבלה,
מו"מ ,מכירה
הבנה ,הקשבה ,תשאול
 מיקוד במשפיע
•?
!
על מנת להשפיע ,יש לעשות שימוש בשתי הגישות

טקטיקות ההשפעה
מסלול התנהלות
INQUIRE

בדוק
TELL

הקשב

LISTEN

מכור

SELL

ENLIST

גייס  /רתום

FACILITATE

סייע  /אפשר

אמור

NEGOTIATE

שא ותן
ATTUNE

כוונן  /תאם
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 - PUSHהתנהגויות ההשפעה
אמור
הבע
צרכים
הצע
סיבות

עודד
חבר
לחזון

התייחס
למטרות
ותועלות
הצע
תמריצים

גייס  /רתום

מכור

הצע

תאר
השלכות

שא ותן

 - PULLהתנהגויות ההשפעה
בדוק

שאל שאלות
מאתגרות

בדוק
הבנה
בדוק
משמעות

הבהר
עניינים

הזדהה
עם האחר

סייע  /אפשר

הקשב

משוך
"את קצה
החוט"

שאל
שאלות
פתוחות

גלה /
חשוף

תאם  /כוונן
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