
 1 

Kỹ năng đàm phán: Giới thiệu về Đàm phán 
 
Jay Lyman: Vâng, chúng ta hãy tiếp tục và bắt đầu. Tên tôi là Jay Lyman. Chào mừng đến từ Thư 
viện Công cộng Seattle. Tôi là thủ thư điều hành chương trình Thư viện đến Doanh nghiệp. Tôi 
rất vui mừng về chương trình đầu tiênnày trong một loạt các chương trình mà chúng tôi đang 
thực hiện ở đây. 
 
Sắp tới bạn sẽ được nghe nhiều hơn từ Giáo sư Umphress và Alyssa, những người sẽ cho bạn biết 
thêm về các khóa đào tạo đàm phán nhưng để bắt đầu, tôi muốn nói chuyện với bất kỳ ai là một 
doanh nhân và đang bắt đầu kinh doanh hoặc phát triển một doanh nghiệp. Nếu bạn là một 
doanh nhân và đang muốn nghiên cứu thị trường của mình, đó là nơi mà những thủ thư như tôi 
đến. Tôi có một đội ngũ thủ thư sẽ giúp bạn nghiên cứu thị trường miễn phí, vì vậy đừng bỏ lỡ vì 
bạn có thể tiết kiệm hàng nghìn đô la trong nghiên cứu dữ liệu thị trường. Bạn có thể tìm hiểu 
thêm và gửi email cho chúng tôi tại L2B@spl.org. Được rồi, Alyssa, cô có thể tiếp tục. 
 
Alyssa: Tuyệt vời, cảm ơn, Jay. Xin chào tất cả mọi người, và cảm ơn vì đã ở đây. Tên tôi là Alyssa, 
và tôi là sinh viên luật năm thứ hai tại Đại học Washington. Tôi hiện đang thực tập cho Phòng 
khám Luật Doanh nhân tại UW. Các buổi học này là một phần của sáng kiến chung giữa Trường 
Kinh doanh của UW’s Foster và Trường Luật của UW. Sáng kiến của chúng tôi có tên “Giúp BIPOC, 
LGBTQ+ và Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ tồn tại và phát triển mạnh mẽ sau COVID-19”. 
Các phiên này sẽ do Tiến sĩ Elizabeth Umphress phụ trách và sẽ được tiếp tục trong vài tuần tới, 
vào thứ Tư mỗi 2 tuần. 
 
Tiến sĩ Umphress là Giáo sư chính thức và là Nghiên cứu viên được ưu ái của Evert McCabe tại 
Đại học Washington. Tiến sĩ Umphress dạy Động lực học của Đàm phán và Lãnh đạo Đạo đức cho 
các nhà điều hành và MBA tại Đại học Washington. Cô đã nhận Giải thưởng Hybrid MBA xuất sắc 
trong giảng dạy (2020), Giáo sư của năm cho chương trình Thạc sĩ Khoa học về Doanh nhân (2019) 
và Chương trình MBA buổi tối (2014). 
 
Cô có nhiều kinh nghiệm tư vấn và điều hành giáo dục. Cô đã làm việc với các công ty như NASA, 
Citigroup và Lockheed Martin. Theo bảng chấm điểm của nghiên cứu công bằng xã hội, Tiến sĩ 
Umphress theo đuổi ba nhánh chính của điều tra: đạo đức, công bằng tổ chức và đa dạng. Đến 
nay, với sự cộng tác của các đồng tác giả, cô đã xuất bản 28 bài báo nghiên cứu được bình duyệt. 
 
Tôi cũng có một vài tài nguyên muốn nói đến. Tôi rất muốn khuyến khích tất cả các bạn liên hệ 
với Phòng khám Luật Doanh nhân của Đại học Washington vào cuối buổi học nếu bạn còn bất kỳ 
câu hỏi nào về các vấn đề hình thành doanh nghiệp, nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế. Chúng tôi 
hiện đang chấp nhận đơn đăng ký cho khách hàng của quý mùa thu và sẽ chọn khách hàng vào 
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tuần đầu tiên của tháng 9. Vì vậy, hãy đăng ký và tìm hiểu thêm tại đây. Chúng tôi giúp tư vấn 
luật và các vấn đề hình thành doanh nghiệp. Chúng tôi không trợ giúp về vấn đề kiện tụng, nhưng 
tôi muốn trả lời nhiều câu hỏi hơn và bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ 
elcinfo@uw.edu. Cuối cùng, tôi muốn nhắc bạn rằng chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc tư vấn pháp 
lý chuyên nghiệp trong suốt vài tháng tới như một phần của sáng kiến này. Bạn có thể đăng ký và 
tìm hiểu thêm tại đây. Và với điều đó, tôi đã nói xong và tôi sẽ chuyển nó cho Giáo sư Umphress. 
 
Giáo sư Umphress: Cảm ơn bạn rất nhiều, Alyssa, và cảm ơn bạn, Jay, đã cung cấp những buổi 
học này. Tôi thực sự vui mừng khi tham gia vào các phiên. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ nói về giới 
thiệu các cuộc đàm phán; Tôi đã dạy đàm phán khoảng 17 năm nay. Mỗi khi tôi dạy nó, tôi thực 
sự rất hào hứng vì tôi biết tôi có cơ hội học hỏi từ những người khác đang ở đây và bạn sẵn sàng 
học hỏi từ tôi. Vì vậy, mục tiêu của tôi cho ngày hôm nay là để tôi dạy bạn một chút cũng như 
thông qua các câu hỏi của bạn và thông qua các tương tác của chúng ta, tôi hy vọng rằng tôi cũng 
có thể tìm hiểu một chút về bạn. 
 
Đúng vậy, hãy bắt đầu với chương trình làm việc của chúng ta cho ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng 
ta sẽ lập dàn ý cho các phiên họp, vì như Alyssa đã lưu ý, chúng ta sẽ thực hiện một vài trong số 
này. Chúng ta sẽ thực hiện năm phiên khác nhau, hôm nay là phiên đầu tiên. Sau đó, tôi sẽ nói 
về một số cạm bẫy phổ biến trong đàm phán; đây là một số lỗi phổ biến mà mọi người có xu 
hướng mắc phải khi họ đàm phán. Sau đó, tôi sẽ dạy bạn và nói về một số chiến lược lập kế hoạch 
cho các cuộc đàm phán của bạn. Có những cách đã được nghiên cứu chứng minh mà chúng ta có 
thể chuẩn bị cho tất cả các cuộc đàm phán của mình để đảm bảo rằng chúng ta sẽ làm tốt hơn 
trong các cuộc đàm phán đó so với việc chúng ta không chuẩn bị. Và sau đó chúng ta sẽ nói về 
một số cân nhắc về COVID. Điều này bao gồm những điều liên quan cụ thể đến COVID mà chúng 
ta cần xem xét trước khi bắt đầu đàm phán. 
 
Đây là khuôn khổ phiên họp của chúng ta: Chúng ta sẽ bắt đầu ở cơ sở với phần giới thiệu về các 
cuộc đàm phán. Sau đó, phiên họp tiếp theo của chúng ta trong hai tuần sẽ tập trung vào thương 
lượng phân phối, hoặc đàm phán một vấn đề, vì vậy đó là khi chúng ta chỉ có một điều để thương 
lượng. Có thể là tiền thuê nhà của chúng ta chẳng hạn. Sau đó, chúng ta chuyển sang thương 
lượng tích hợp; đây sẽ là những cuộc đàm phán nhiều vấn đề. Đây là lúc chúng ta có nhiều vấn 
đề cần thương lượng, đó là một điển hình. Sau đó, chúng ta sẽ nói về đàm phán nhóm, vì vậy 
chúng ta ngày càng phức tạp hơn khi chúng ta đi lên kim tự tháp. Và cuối cùng, chúng ta sẽ kết 
thúc với một số chiến thuật ảnh hưởng. 
 
Tất cả chúng ta đều là những nhà đàm phán. Cho dù bạn có biết hay không, có thể bạn đang đàm 
phán mỗi ngày. Nếu bạn có người giám sát, nếu bạn có nhân viên, nếu bạn có người quan trọng 
khác, nếu bạn có cha mẹ, nếu bạn có con, thì có lẽ bạn đang đàm phán mỗi ngày. Vậy, thương 
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lượng là gì? Đây sẽ là định nghĩa của chúng ta mà chúng ta sẽ sử dụng cho các cuộc đàm phán. 
Đó là một quá trình. Những gì tôi sẽ nói trong năm phiên tiếp theo sẽ là một quá trình được xác 
định bởi nghiên cứu. Vì vậy, thay vì nói về một chiến lược có hiệu quả một lần cho một tình huống, 
tôi sẽ nói về chiến lược đã được nghiên cứu chứng minh, có nghĩa là nó đã hoạt động trên hàng 
trăm, nếu không phải hàng nghìn, tình huống với những người trong các tình huống khác nhau. 
Chúng ta sẽ nói về quá trình này và đó là một quá trình để đạt được kết quả tốt nhất mà bạn có 
thể. Bây giờ, tôi ước rằng tôi có thể chỉ cần vẫy chiếc đũa thần của mình và bạn có thể đạt được 
tất cả những kết quả mong muốn nếu bạn chỉ làm theo quy trình này. Tôi sẽ nói rằng bạn có nhiều 
khả năng đạt được những kết quả mà bạn muốn nếu bạn tuân theo quy trình này hơn là nếu bạn 
không tuân theo quy trình này, nhưng đôi khi những kết quả đó là không thể. 
 
Đàm phán là một quá trình với hai hoặc nhiều bên. Trong các cuộc đàm phán, chúng ta đang đàm 
phán với ít nhất một bên khác. Bạn cũng có thể đàm phán với 100 người khác. Khi thêm nhiều 
người vào bàn đàm phán, nó trở nên phức tạp hơn đáng kể và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ nói 
trong vài tuần tới về đàm phán nhóm hoặc đàm phán đa bên, bởi vì nó trở nên phức tạp hơn rất 
nhiều khi có nhiều cá nhân hơn tại cái bàn. Chúng ta cũng đang thảo luận về việc đồng ý về cách 
phân bổ các nguồn lực khan hiếm. Chúng ta đang nói về những tài nguyên quan trọng đối với 
bạn. Nếu đây là điều không quan trọng đối với bạn, thì bạn sẽ không đàm phán về nó. Một lần 
nữa, chỉ thương lượng về những thứ khan hiếm hoặc những thứ mà chúng ta quan tâm. Đây là 
định nghĩa của chúng ta. 
 
Chúng ta sẽ không nói về việc mặc cả. Ôm ấp là điều bạn thường làm khi đi chợ trời hoặc khi đi 
mua xe. Chiến lược chần chừ sẽ khác với chiến lược đàm phán. Trong một cuộc đàm phán, bạn 
quan tâm đến bên kia và bạn cũng quan tâm đến lợi ích của chính mình. Trong đàm phán, bạn 
đang tìm giải pháp tối ưu tốt nhất để có thể thỏa mãn lợi ích của cả hai bên cùng một lúc. Chúng 
ta sẽ đồng thời quan tâm đến bản thân cũng như quan tâm đến người khác. 
 
Được rồi, trước tiên hãy nói về sự lựa chọn này để thương lượng. Tôi sẽ khuyến khích bạn khi 
bạn rơi vào tình huống về điều gì đó quan trọng với bạn, hãy thương lượng mọi lúc. Tôi nghĩ rằng 
ví dụ này sẽ minh họa lý do tại sao: tại một trường MBA cấp cao nhất, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
thật không may, phụ nữ kiếm được lương khởi điểm thấp hơn nam giới. Tổ chức này muốn tìm 
hiểu lý do tại sao, vì vậy họ đã nghiên cứu sâu hơn một chút. Họ hỏi, "Tỷ lệ nam giới đã đàm phán 
là bao nhiêu?" 57% đàn ông đàm phán. 57% nam giới đã thương lượng mức lương cuối cùng của 
họ cho công việc đầu tiên sau khi lấy bằng MBA. Bây giờ đối với tôi, con số này hoàn toàn không 
thể chấp nhận được. Con số này phải là 100%. Lý do là vì nhà tuyển dụng khó có thể biết chính 
xác điều gì sẽ khiến một người làm việc hiệu quả hơn người khác. Người duy nhất biết điều gì sẽ 
giúp bạn làm việc hiệu quả hơn là cá nhân nhân viên đó. Nếu cá nhân nhân viên đó không thương 
lượng, có nhiều thứ khác nhau được đưa vào một công việc, bao gồm cả tiền lương. Nếu cá nhân 
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nhân viên đó không thương lượng những điều quan trọng đối với họ, thì có thể họ sẽ không hài 
lòng và sẽ không làm việc hiệu quả. Con số này cần phải là 100% không phải vì chúng ta tham 
lam, mà để chúng ta có động lực để đạt được thành tích cao nhất có thể. Để làm được như vậy, 
chúng ta phải chia sẻ lợi ích với bên kia, bên sẽ là nhà tuyển dụng tiềm năng của chúng ta. Vì vậy, 
điều này phải là 100%. 
 
Bây giờ chúng ta hãy đi đến phần trăm phụ nữ đã thương lượng; điều này khiến tôi thức đêm. 
7% phụ nữ tham gia đàm phán, điều này thật đáng thất vọng. Một lần nữa, tôi không hài lòng với 
con số 57%, tôi nghĩ bạn có thể đoán được cảm giác của tôi về 7%. Chúng ta nên có 100% người 
thương lượng, vì vậy điều này khá đáng thất vọng. Đây là động lực thúc đẩy tôi dạy những buổi 
như thế này và tại sao tôi sẽ làm việc này trong thời gian có thể. 
 
Mức tăng lương trung bình từ một cuộc thương lượng là 7,4%. Một số khác biệt này là do sự 
phân biệt đối xử trong mức lương khởi điểm, nhưng phần lớn là do không thương lượng. Bây giờ 
tôi muốn thừa nhận rằng, một lần nữa, có rất nhiều thứ để thương lượng ngoài việc trả tiền và 
chúng ta nên thương lượng những thứ quan trọng đối với chúng ta. Khi xem qua ví dụ này, tôi 
muốn bạn nghĩ về bất cứ điều gì quan trọng đối với bạn. Nó được trả hay là bạn phải làm việc 
trong dự án đặc biệt mà thực sự quan trọng đối với bạn? Nếu nó đang làm việc trong dự án đặc 
biệt đó, thì bạn sẽ có nhiều động lực hơn và có thể sẽ thực hiện ở cấp độ cao hơn nếu bạn làm 
việc trong dự án đặc biệt đó. Hoặc có thể đó là thời gian linh hoạt. Có thể bạn gặp một số thách 
thức trong công việc và cuộc sống và bạn muốn có một môi trường linh hoạt hơn, điều này sẽ 
giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Một lần nữa, nếu bạn có thể có thời gian linh hoạt đó, thì điều 
đó sẽ khiến bạn làm việc hiệu quả hơn ở nơi làm việc, điều này sẽ mang lại lợi ích cao hơn cho 
bạn trong tương lai. 
 
Được rồi, vậy chi phí một lần không thương lượng này là gì? Giả sử bạn bắt đầu với mức lương 
100.000 đô la, do đó chi phí một lần không thương lượng sẽ là 7.600 đô la trong một năm. Trong 
hơn mười năm, nó sẽ là hơn 100.000 đô la. Đến 65 tuổi, chi phí cho một lần không đàm phán là 
hơn 700.000 đô la. Giả sử bạn thương lượng hoặc không thương lượng và bạn được tăng lương 
— nhân tiện, mức tăng thực sự tệ — 0,5% hàng năm. Bây giờ chúng ta đang phải trả chi phí mười 
năm không đàm phán là gần 150.000 đô la. Ở tuổi 65, chúng ta đạt 1,9 triệu đô la. Giả sử rằng 
bạn được tăng 1%, một lần nữa không phải là mức tăng cao và tôi hy vọng rằng bạn cũng thương 
lượng điều đó, nhưng giả sử nó chỉ là 1%. Chi phí cho một lần không đàm phán trong vòng mười 
năm là 190.000 đô la và đến năm 65 tuổi, con số đó sẽ tương đương 3,2 triệu đô la. 
 
Điều tôi đang cố gắng minh họa ở đây không phải là bạn chỉ nên thương lượng lương mà bạn nên 
thương lượng những gì quan trọng đối với mình. Điều gì sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong 
tổ chức của mình, điều gì sẽ làm cho tổ chức của bạn hiệu quả hơn? Bởi vì điều đó trở thành cấp 
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số nhân. Mỗi năm, bạn không có những thứ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và điều đó có nghĩa 
là bạn sẽ làm việc kém hiệu quả hơn và bạn cũng có thể ít được tăng lương hơn. Vì vậy, những 
trường hợp đàm phán này thực sự quan trọng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi đang ở 
văn phòng trưởng khoa của mình để thương lượng để được trả lương cao hơn mỗi ngày. Điều 
đó thật kỳ lạ, và tôi có lẽ sẽ không có công việc này vì tôi đã bị sa thải. Thay vào đó, tôi sẽ thương 
lượng khi thích hợp. Thời điểm thích hợp để làm như vậy có thể là đánh giá hàng năm của bạn, 
nhưng đó chắc chắn là khi bạn nhận được công việc đầu tiên đó. Đó là thời điểm thực sự tốt để 
thương lượng. 
 
Đàm phán hoàn toàn là một kỹ năng lãnh đạo cần thiết. Những nhà lãnh đạo vĩ đại của chúng ta 
là những cá nhân có xu hướng trở thành những nhà đàm phán giỏi hoặc giỏi hơn những nhà đàm 
phán trung bình. Nhưng tôi có một số tin xấu: hầu hết mọi người không phải là nhà đàm phán 
giỏi. Điều này có thể được minh họa bằng thực tế là hơn 80% giám đốc điều hành hàng đầu đang 
để tiền trên bàn. Khi tôi nói rằng để tiền trên bàn, ý tôi là không ai có quyền truy cập vào số tiền 
này. Tôi không có quyền truy cập vào nó và bên kia cũng vậy. Đây là những nguồn lực mà cả hai 
bên đều mất, vì chúng ta không phải là những nhà đàm phán giỏi. 
 
Tại sao hầu hết mọi người không phải là nhà đàm phán giỏi? Chà, câu trả lời thực sự đơn giản. 
Tôi không mong đợi bước ra sân tennis và trở thành một tay vợt giỏi ngay khi cầm vợt lên. Tôi 
không chơi quần vợt; Tôi chưa bao giờ học một bài học nào. Tôi không phải là một tay vợt giỏi và 
kỳ vọng của tôi không phải là tôi sẽ trở thành một tay vợt giỏi. Thật không may, mọi người nghĩ 
rằng nếu không được đào tạo và không được học về đàm phán, họ sẽ chỉ là những nhà đàm phán 
giỏi, rằng đó là một số kỹ năng bẩm sinh mà bạn được ban cho. Sự thật, và những gì nghiên cứu 
cho thấy, không phải như vậy, điều này thật thú vị. Điều đó có nghĩa là bất kỳ cấp độ đàm phán 
nào mà bạn cho rằng mình đang ở hiện tại, mọi người đều có cơ hội để tiến thêm nhiều bước; 
chúng ta luôn có thể cải thiện khả năng thương lượng của mình. Đó là cách tôi cảm nhận về khả 
năng đàm phán của mình. Mặc dù tôi suy nghĩ rất nhiều về chủ đề này, và tôi nói rất nhiều về chủ 
đề này, và tôi đã học được rất nhiều về nó, tôi biết rằng kỹ năng đàm phán của tôi vẫn đang được 
hoàn thiện. Tôi vẫn còn cơ hội để trở nên tốt hơn. Đó là cách tôi muốn bạn xem kỹ năng đàm 
phán của mình. 
 
Lý do khác khiến chúng ta có xu hướng không phải là những nhà đàm phán giỏi và tại sao kinh 
nghiệm không nhất thiết khiến chúng ta trở thành một nhà đàm phán tốt hơn trong thế giới làm 
việc, là vì chúng ta không nhận được phản hồi chẩn đoán từ người khác. Chẳng hạn, sếp của 
chúng ta không đến và nói với chúng ta rằng “Tôi sẽ cho bạn thêm 5.000 đô la mỗi năm, nhưng 
bạn đã không yêu cầu nên bạn sẽ không nhận được”. Tại sao? Trước hết, việc cung cấp thông tin 
đó là không phù hợp. Sếp của bạn sẽ không nói điều đó. Hoặc các nhà đầu tư chẳng hạn. Một nhà 
đầu tư sẽ không nói, "Tôi sẽ đưa cho bạn 1,2 triệu đô la nhưng bạn chỉ yêu cầu 1,1 triệu đô la và 
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đó là những gì bạn sẽ nhận được." Về phương diện xã hội, việc cung cấp phản hồi phát triển đó 
là không phù hợp, vì vậy bạn không nhận được thông tin đó. 
 
Chúng ta cũng không nghe phản hồi từ các nhà cung cấp của chúng ta. “Bạn biết không, bạn đôi 
khi không đáng tin cậy khi tôi đối phó với bạn. Đôi khi, bạn thô lỗ và vì bạn thô lỗ, bạn phải trả 
giá nhiều hơn một chút ”. Chúng ta không nghe thấy điều đó. Có một cái gì đó được gọi là thuế 
giật dây mà một số người trong chúng ta đang phải trả nhiều hơn một chút vì chúng ta có thể 
không đáng tin cậy hoặc vì chúng ta có thể thô lỗ và thô lỗ làm tăng chi phí giao dịch. Chúng ta 
không nhận được thông tin này từ bên kia, vì vậy chúng ta không học được từ các cuộc đàm phán 
của mình và chúng ta không trở thành nhà đàm phán giỏi hơn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng 
đối với bạn là có mặt ở đây hôm nay và tại sao tôi rất vui khi bạn có mặt ở đây hôm nay bởi vì chỉ 
cần nghe thông tin này, đặt câu hỏi, tham dự, bạn sẽ tăng khả năng đàm phán của mình. Bạn đã 
lựa chọn tốt khi ở đây hôm nay. 
 
Đôi khi chúng ta chọn không thương lượng. Như tôi đã đề cập, hầu hết thời gian đó không phải 
là một ý kiến hay. Chúng ta nên thương lượng khi có điều gì đó quan trọng đối với chúng ta và 
khi nào là thích hợp để làm điều đó. Tôi có thể nói rằng tình hình COVID đã khiến mọi thứ trở nên 
không chắc chắn đến mức tôi nghĩ sẽ rất thích hợp để thương lượng nếu bạn nhận thấy rằng có 
điều gì đó quan trọng đang diễn ra trong cuộc sống của công ty hoặc cuộc sống của bạn. Bây giờ 
có lẽ là thời điểm tốt để đàm phán, nhưng chúng ta nghĩ đó không phải là một lựa chọn và chúng 
ta chọn không đàm phán. Nếu bạn cần sự cho phép để thương lượng, tôi ở đây hôm nay để cho 
phép bạn. Bây giờ là thời điểm tốt để bạn đàm phán điều gì đó nếu một điều gì đó quan trọng 
đang xảy ra ngay trong cuộc sống của công ty bạn, trong cuộc sống của bạn. Bây giờ có lẽ là lúc 
để thương lượng. 
 
Chúng ta cũng không đàm phán vì chúng ta cảm thấy không thoải mái khi đàm phán. Tôi lớn lên 
ở một thị trấn nhỏ ở Texas, và tôi đã được nói, và tôi không nghe rõ lắm, rằng tôi không thích 
hợp để thương lượng, rằng tôi chỉ nên biết ơn những gì tôi đã được cho. Bây giờ, sau nhiều năm 
suy nghĩ về lời khuyên này, tôi nhận ra rằng điều thực sự quan trọng là phải biết ơn và biết ơn 
điều gì đó là một món quà mà bạn dành cho bản thân và những người khác. Tôi đồng ý rằng điều 
thực sự quan trọng là cảm thấy biết ơn. Nó cũng thực sự quan trọng để thương lượng. Khả năng 
bên kia biết được sở thích của bạn là không tốt lắm. Bên kia có thể không biết mong muốn của 
bạn, nỗi sợ hãi của bạn, hoàn cảnh cá nhân chính xác của bạn, trừ khi bạn chia sẻ điều đó với bên 
kia. Đó là lý do tại sao việc đàm phán rất quan trọng bởi vì những người giám sát của chúng ta, 
các nhà đầu tư của chúng ta, các nhà cung cấp của chúng ta, họ không thể đọc được suy nghĩ của 
bạn . Họ không biết điều gì sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, và đó là lý do tại sao chúng ta cần 
thương lượng. 
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Nhân tiện, có nghiên cứu về thời điểm mọi người đàm phán một cách tôn trọng và tích cực. Đó 
sẽ là cách mà tôi đề nghị, chúng ta sẽ không mặc cả. Thay vào đó, chúng ta sẽ tích cực và tôn 
trọng đối phương; chúng ta sẽ chia sẻ sở thích của mình và hỏi bên kia sở thích của họ. Khi làm 
như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một tình huống rất tích cực và nơi bên kia đánh giá tốt hơn về chúng 
ta so với trước khi chúng ta thương lượng. Đó là những gì nghiên cứu chỉ ra rằng bạn có thể tăng 
sự tin tưởng, bạn có thể tăng cường hợp tác, bạn có thể tăng đánh giá về bạn và bạn sẽ có danh 
tiếng mạnh mẽ hơn sau khi đàm phán so với trước đây. Tôi biết rằng bạn có thể sợ đàm phán. 
"Có thích hợp không, bên kia sẽ cho rằng ta không biết ơn sao?" Thay vào đó, điều xảy ra là đối 
phương có những đánh giá tích cực hơn về bạn. 
 
Chúng ta cũng không đàm phán vì chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ không đạt được những gì chúng 
ta muốn. Tôi sẽ nói điều này, rằng nếu bạn không thương lượng, bạn sẽ không đạt được những 
gì bạn muốn. Ý tưởng là cố gắng tích cực và tôn trọng đối phương. Tôi muốn chia sẻ một ví dụ. 
Tôi đã dạy đàm phán, như tôi đã nói, trong 17 năm và điều đó có nghĩa là tôi có hàng nghìn người 
trong lớp học của mình và mỗi năm, mỗi quý mà tôi giảng dạy, tôi có một bài tập cuối cùng mà 
tôi có người đi ra ngoài thế giới và đàm phán một cái gì đó quan trọng đối với họ. Tôi dạy nội 
dung này cho họ và chúng tôi thực hiện các cuộc đàm phán giả là mô phỏng và sau đó tôi yêu cầu 
họ cố gắng áp dụng những khái niệm này trong thế giới thực vào một thứ quan trọng đối với họ; 
đó là dự án cuối cùng của họ. Khi lần đầu tiên tôi giao việc này, đôi khi tôi sẽ đọc những bài báo 
cuối cùng này, nơi mọi người mô tả tình huống và họ sẽ nói với tôi rằng họ đã đạt được những gì 
họ muốn hoặc họ không đạt được những gì họ muốn. Sau đó, nếu họ không đạt được những gì 
họ muốn, đôi khi tôi sẽ nhận được email khoảng sáu tháng sau, hoặc một năm sau đó nói rằng, 
“Bạn biết không? Tôi đã yêu cầu X. Người giám sát của tôi, tổ chức của tôi, nhà cung cấp của tôi, 
đã không thể thực hiện được vào thời điểm đó nhưng sau đó một năm họ quay lại gặp tôi và họ 
nói, 'Vâng, tôi có thể cho bạn thỏa thuận đó.' Tôi có thể có cái này, người giám sát của tôi đã cung 
cấp cái đó cho tôi, tôi có thể đi học khóa đào tạo khác này, trong khi lúc đầu, người giám sát của 
tôi nói với tôi rằng tôi không thể. ” 
 
Nếu bạn không hỏi, chắc chắn bạn sẽ không hiểu được. Nếu bạn không hỏi, bạn cũng có thể 
không nhận được nó trong tương lai khi có thể. Bằng cách đàm phán theo hướng tích cực, bạn 
khiến đối phương hiểu rằng đây là một khả năng. Khi họ có thể cho bạn kết quả đó, bạn tạo ra 
một tình huống để biến điều đó thành hiện thực. Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ không đạt được 
kết quả như mong muốn. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là ngay cả khi bạn nghĩ rằng không có 
khả năng bạn đạt được điều mình muốn, tôi vẫn khuyến khích bạn nên hỏi. Hãy làm điều đó một 
cách tích cực vì nếu không, bạn sẽ không đạt được nó. 
 
Chúng ta sẽ điểm qua bốn sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải khi thương lượng. Sai lầm 
đầu tiên, chúng ta đã vượt qua, đó là sai lầm lớn nhất, là họ đã chọn không đàm phán ngay từ 
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đầu. Nhưng bây giờ, hy vọng tôi đã thuyết phục bạn rằng điều quan trọng là phải thương lượng 
và bạn sẽ thương lượng. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua bốn cạm bẫy phổ biến này và sau đó chúng 
ta sẽ đi đến câu hỏi của bạn. 
 
Tình huống đầu tiên sẽ là một mất - mất. Đây là tình huống mà cả hai chúng ta sẽ được lợi hơn 
nếu chúng ta chia sẻ thêm thông tin. Nếu tôi muốn chia sẻ thêm thông tin về mối quan tâm của 
tôi, thì bạn đã làm tốt hơn. Nếu bên kia chia sẻ thêm thông tin về sở thích của họ, thì họ đã làm 
tốt hơn. Ví dụ về điều này sẽ là một nhà cung cấp. Giả sử tôi và Alyssa đang thương lượng, cô ấy 
muốn bán nguồn cung cấp A và tôi muốn mua nguồn cung cấp A. Tôi không chia sẻ thông tin về 
những gì tôi cần trong nguồn cung cấp và cô ấy cũng không chia sẻ thông tin về nguồn cung cấp 
của mình, vì vậy tôi đi và mua nguồn cung cấp A và điều đó có vẻ khá tốt. Chà, thật không may, 
nguồn cung cấp B lẽ ra có thể làm tốt hơn rất nhiều cho tôi nhưng vì Alyssa không chia sẻ thông 
tin về nguồn cung cấp B và các nguồn cung cấp khác của cô ấy và vì tôi không chia sẻ thông tin về 
những thứ tôi cần, nên đó là kết cục mất mát cho cả hai của chúng ta. Tôi cũng sẽ mua nhiều 
nguồn cung B hơn, vì nó đáp ứng sở thích của tôi tốt hơn nhưng vì không chia sẻ thông tin về sở 
thích của chúng ta nên điều đó đã không xảy ra. 
 
Cạm bẫy thứ hai là lời nguyền của người chiến thắng. Bạn đã bao giờ tham gia một cuộc thương 
lượng mà lời đề nghị đầu tiên của bạn được chấp nhận ngay lập tức chưa? Tôi có thể nói rằng 
hầu hết chúng ta đã từng ở trong tình huống này. Điều này có thể không phải mọi lúc, nhưng hầu 
hết thời gian trong tình huống đó, bạn có thể làm tốt hơn. Bạn có cảm thấy mình có thể làm tốt 
hơn trong tình huống đó không? Chà, những gì chúng ta đang mắc phải được gọi là lời nguyền 
của người chiến thắng. Đây là lúc lời đề nghị đầu tiên của chúng ta được chấp nhận ngay lập tức 
và chúng ta có thể đã làm tốt hơn trong cuộc thương lượng đó. Lý do tại sao điều này xảy ra là vì 
chúng ta đã không đặt ra những mục tiêu đủ khó trong cuộc đàm phán của mình và những gì 
chúng ta sẽ tìm hiểu đó là một phần thực sự quan trọng trong kế hoạch đàm phán của chúng ta, 
rằng chúng ta cần đặt ra những mục tiêu khó khăn cụ thể trong cuộc đàm phán của mình. 
 
Được rồi, cạm bẫy tiếp theo là sự kiêu ngạo. Vì vậy, một lần nữa, tôi đang đàm phán với Alyssa, 
và lần này cô ấy đang nghĩ đến việc mua xe của tôi. Tôi định giá chiếc xe của mình là 16.500 đô 
la, nhưng thực sự giá trị thị trường cho biết chiếc xe chỉ trị giá 15.000 đô la. Tôi nói chiếc xe của 
tôi trị giá 16.500 đô la vì chiếc xe của tôi là siêu đặc biệt. Tôi đã chở các con tôi đi quanh thành 
phố Seattle xinh đẹp bằng chiếc xe này, cả hai đứa con của tôi khi chúng mới từ bệnh viện về đều 
ngồi trên chiếc xe này. Nhưng Alyssa hoàn toàn không quan tâm đến việc tôi đã lái chiếc xe này 
bao nhiêu, hay việc các con tôi từ bệnh viện về nhà trong chiếc xe đó. Thành thật mà nói, có thể 
hơi kỳ lạ nếu tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe những câu chuyện về chiếc xe của tôi, cô ấy không 
quan tâm. Giá trị thị trường của chiếc xe này là 15.000 đô la và đó là số tiền cô ấy sẵn sàng trả. 
Đây được gọi là sự kiêu ngạo. Alyssa sẵn sàng trả cho tôi 15.000 USD nhưng tôi muốn nhiều hơn 
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thế, vì tôi nghĩ rằng chiếc xe của tôi có giá trị hơn, chiếc xe của tôi đặc biệt. Vì vậy, tôi rời khỏi 
bàn khi không nên. Tôi nên chấp nhận thỏa thuận của Alyssa, nhưng tôi không. 
 
Đây được gọi là hiệu ứng thiên phú. Nó xảy ra khi bạn sở hữu một thứ gì đó. Bạn nghĩ rằng nó 
đáng giá hơn thực tế. Nếu bạn là một doanh nhân và bạn đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt của 
mình vào một sản phẩm và đó là đứa con của bạn, thì bạn nghĩ rằng sản phẩm đó là vô giá. Tuy 
nhiên, khi bạn nhìn ra thế giới và khi mọi người muốn mua sản phẩm của bạn, họ muốn trả giá 
trị thị trường. Chúng ta cần xác định giá trị thị trường và chúng ta cần xác định đâu là giá thực sự 
của chiếc xe này hoặc sản phẩm này. Nếu tôi không có người mua khác sẵn sàng trả cho tôi hơn 
15.000 đô la, thì tôi cần phải đi đến thỏa thuận đó với Alyssa. Vì vậy, tôi đã phạm sai lầm. 
 
Cạm bẫy cuối cùng là sự thiên lệch về thỏa thuận. Đây là lúc tôi giải quyết cho một điều gì đó tồi 
tệ hơn tình hình hiện tại của tôi. Điều này xảy ra bởi vì tôi nghĩ rằng tôi nên đi đến một thỏa thuận 
mỗi khi tôi đàm phán. Đó là một vấn đề và điều đó không đúng. Đôi khi, tình huống tốt nhất là 
bỏ cuộc đàm phán hoặc không đi đến thỏa thuận với bên kia. Trước bất kỳ cuộc thương lượng 
nào, chúng ta cần biết giá trị của những gì chúng ta có và sau đó xác định xem liệu thỏa thuận 
đang được cung cấp cho tôi có tốt hơn giải pháp thay thế của tôi hay tệ hơn giải pháp thay thế 
của tôi hay không. 
 
Thật không may, mọi người không chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, vì vậy họ không biết giá trị 
của những gì họ đã có và họ chấp nhận những giao dịch thực sự tồi tệ hơn những gì họ có hiện 
tại. 
 
Được rồi, đây là bốn cạm bẫy của tôi trong đàm phán. Tất cả những điều này xảy ra vì thiếu giao 
tiếp và vì thiếu sự chuẩn bị. Tình huống mất - mất của tôi xảy ra vì tôi không chia sẻ thông tin với 
Alyssa về sở thích của mình, điều đó có nghĩa là tôi đã không làm bài tập về nhà và không tìm 
hiểu sở thích của mình là gì. Lời nguyền của người chiến thắng xảy ra bởi vì tôi không đặt ra mục 
tiêu hoặc mục tiêu đủ khó cho cuộc đàm phán của mình. Tôi cũng không làm bài tập về nhà về 
cái đó. Hubris xảy ra bởi vì tôi rời khỏi bàn với một thỏa thuận thực sự tốt cho tôi bởi vì tôi không 
biết giá trị thị trường của những gì tôi có. Sự thiên lệch về thỏa thuận xảy ra bởi vì tôi không biết 
giá trị của những gì tôi có và thay vào đó, tôi bỏ đi với một thứ tồi tệ hơn. 
 
Được rồi, chúng ta hãy trả lời một số câu hỏi. Tôi rất vui khi được nghe từ bạn. 
 
Alyssa: Tuyệt vời. Chúng ta có một số câu hỏi. Đầu tiên, chúng ta có một người đã rời bỏ công 
việc và sau đó chủ nhân của họ nói rằng họ sẽ cung cấp cho họ những nhiệm vụ mong muốn hơn 
nếu họ gặp khó khăn. Người này không thể xác định xem nhà tuyển dụng có thực sự muốn nói gì 
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không hay họ chỉ nói điều đó để khiến họ hối hận khi rời đi. Vì vậy, làm thế nào để bạn cố gắng 
tìm hiểu xem người kia đang cố gắng lừa bạn hoặc nếu họ có ý nghĩa khi họ nói? 
 
Giáo sư Umphress: Điều này thật khó khăn. Nếu người khác đang hành động có thiện ý và nói 
chung là hành động có thiện chí, thì giả định rằng họ đang hành động có thiện ý. Nếu có điều gì 
đó mơ hồ về cuộc đàm phán của bạn, thì đó là một vấn đề và đó là lý do để quay lại bàn và cố 
gắng trình bày rõ ràng hơn những gì bạn đã đạt được thỏa thuận. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào 
sau một cuộc thương lượng, tôi khuyên bạn nên gửi email và thảo luận lại. Sau mỗi cuộc đàm 
phán, tôi gửi một email trong đó tôi hỏi những câu hỏi cụ thể. Tôi nhấn mạnh, “Đây là những gì 
tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý. Sau đó, tôi hỏi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về điều này. Bạn có đồng ý 
không? Chúng ta có nên có một cuộc thảo luận khác không? ” Có vẻ như cần phải có một số theo 
dõi tiềm năng. 
 
Alyssa: Tuyệt vời. Nếu nhà tuyển dụng khó chịu khi bạn cố gắng thương lượng, bạn nên làm gì? 
 
Giáo sư Umphress: Được rồi, thật không may, đôi khi mọi người phản ứng trong các cuộc đàm 
phán bằng những cảm xúc tiêu cực thực sự và cả những cảm xúc tiêu cực giả. Khi một người mặc 
cả, đó là một chiến thuật mà mọi người sử dụng và họ bỏ đi khó chịu như một chiến thuật. Thay 
vào đó, chúng ta nên đàm phán và nếu người đó đang bày tỏ sự thất vọng hoặc họ đang buồn, 
thì tôi sẽ hỏi người đó nhiều câu hỏi hơn về mối quan tâm của họ. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ lý 
do tại sao người đó lại trải qua cảm xúc đó và cho họ biết rằng đó chắc chắn không phải là ý định 
thiếu tôn trọng của bạn. Cảm xúc tiêu cực đó có thể xảy ra bởi vì có thể bạn yêu cầu điều gì đó 
không phù hợp, hoặc nó có thể xảy ra bởi vì người đó đã biết rằng cảm thấy khó chịu là một chiến 
thuật tốt để sử dụng khi họ thương lượng. Thật không may, nó thực sự khó để biết. Thay vào đó, 
bạn cần theo dõi nhiều câu hỏi hơn và tôn trọng khi bạn theo dõi thêm các câu hỏi. Hãy nói rõ 
rằng ý định của bạn là một ý định tốt. 
 
Alyssa: Tuyệt vời. Nếu nhà tuyển dụng khó chịu khi bạn cố gắng thương lượng, bạn nên làm gì? 
 
Giáo sư Umphress: Được rồi, thật không may, đôi khi mọi người phản hồi trong cuộc nói chuyện 
bằng những cảm xúc tiêu cực và tất cả những người cảm xúc tiêu cực. Khi một người mặc định, 
đó là một chiến thuật mà mọi người sử dụng và họ bỏ qua khó chịu như một chiến thuật. Thay 
vào đó, chúng ta nên nói chuyện và nếu người đó bày tỏ sự thất vọng hoặc họ đang buồn, thì tôi 
sẽ hỏi những người đó nhiều câu hỏi hơn về mối quan hệ của họ. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ thuật 
làm tại sao người đó trải qua cảm xúc đó và cho họ biết rằng điều đó chắc chắn không phải là ý 
kiến của bạn về sự thiếu tôn trọng. Cảm xúc tiêu cực đó có thể xảy ra bởi vì bạn có thể yêu cầu 
điều gì đó không phù hợp, hoặc nó có thể xảy ra bởi vì người đó đã biết rằng cảm giác khó chịu 
là một chiến thuật tốt để sử dụng khi họ thương lượng. Thật không may, nó thực sự khó để biết. 
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Thay vào đó, bạn cần theo dõi nhiều câu hỏi hơn và tôn trọng khi bạn theo dõi thêm các câu hỏi. 
Hãy nói rõ rằng ý kiến của bạn là một ý kiến tốt. 
 
Được rồi, hãy làm một số thông tin nhanh mà bạn phải biết trước khi thương lượng. Trong bất 
kỳ cuộc đàm phán nào, điều gì quyết định sự thành công hay không thành công của bạn sẽ là sự 
chuẩn bị của bạn. Tôi khuyến khích bạn lập kế hoạch trước mỗi cuộc đàm phán. Sẽ có ba phần 
thực sự quan trọng trong kế hoạch của bạn mà tôi muốn khuyến khích bạn đưa vào kế hoạch 
trước khi đàm phán. 
 
Đầu tiên sẽ là BATNA của bạn, là giải pháp thay thế tốt nhất cho một thỏa thuận đã thương lượng. 
Đây là những gì bạn sẽ làm nếu thương lượng không thành công. Bạn cần biết BATNA của mình 
là gì, là giải pháp thay thế tốt nhất cho một thỏa thuận đã thương lượng. Giả sử trong cuộc đàm 
phán của tôi với Alyssa, tôi có một thỏa thuận khác từ một người khác đã đưa ra lời đề nghị mua 
xe của tôi với giá 14.500 đô la, vì vậy tôi biết rằng nếu tôi không thỏa thuận với Alyssa thì tôi sẽ 
có một thỏa thuận khác, hoặc BATNA, với giá 14.500 đô la. Bây giờ, tôi sẽ không nói với Alyssa 
rằng tôi có một thỏa thuận khác với giá 14.500 đô la bởi vì nếu tôi làm vậy, thì về mặt kỹ thuật, 
cô ấy sẽ chỉ cần cung cấp cho tôi 14.500 đô la và một xu và sau đó tôi sẽ thỏa thuận với cô ấy. Vì 
vậy, chúng ta sẽ xác định BATNA của chúng ta là gì, nhưng chúng ta sẽ không nói cho bên kia biết 
BATNA của chúng ta là gì. Chúng ta sẽ giữ bí mật. Tôi có thể nói rằng tôi có một đề nghị hấp dẫn 
cho chiếc xe của mình, nhưng tôi sẽ không nói cho Alyssa biết chính xác đề nghị đó là gì. 
 
Chúng ta cũng sẽ không nói dối về điều đó. Giả sử tôi quyết định nói dối về điều đó, và tôi nói với 
Alyssa rằng tôi có một thỏa thuận với giá 15.500 đô la cho chiếc xe của mình, nhưng cô ấy chỉ sẵn 
sàng trả 15.000 đô la cho chiếc xe của tôi. Những gì tôi vừa làm là khiến Alyssa sắp bỏ đi, và tôi 
lẽ ra có thể thỏa thuận với Alyssa tốt hơn BATNA của mình, nhưng tôi đã nói dối về BATNA của 
mình và tôi đã làm vậy nên cô ấy bỏ đi. Bây giờ, ngay lúc đó, tôi phải thừa nhận rằng tôi đã nói 
dối, điều mà bây giờ Alyssa sẽ không muốn đối phó với tôi, hoặc tôi cứ để cô ấy bỏ đi. Vì vậy, 
chúng ta đang loại bỏ các giao dịch thực sự tốt tiềm năng bằng cách nói dối về sự thay thế hoặc 
BATNA của chúng ta. 
 
Nếu bạn không thích BATNA của mình thì hãy cố gắng cải thiện nó. Vì vậy, cải tiến liên tục thực 
sự là chìa khóa. Chúng ta muốn luôn cố gắng để có được một BATNA tốt hơn. Các lựa chọn thay 
thế của tôi là gì? Chúng ta đã nói về một cuộc thương lượng về lương nhưng hãy để tôi đi xuống 
các mối quan hệ với nhà cung cấp. Giả sử với các mối quan hệ với nhà cung cấp của tôi, tôi đang 
muốn phát triển hoặc nhận được giá tốt hơn cho nguồn cung cấp. BATNA của tôi có thể là thỏa 
thuận hiện trạng của tôi với nhà cung cấp hiện tại, nó có thể là thỏa thuận tốt nhất mà tôi đã 
thương lượng với một nhà cung cấp khác, hoặc có thể là tôi đã thay đổi nơi tôi quyết định rằng 
tôi sẽ tự làm nguồn cung cấp này. Bạn có thể có nhiều lựa chọn thay thế, nhưng bạn chỉ có một 
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BATNA. Bạn cần chọn giải pháp thay thế tốt nhất của mình. Và đó sẽ là BATNA của bạn. Trong 
tình huống này, tôi sẽ chọn thỏa thuận tốt nhất này từ một nhà cung cấp khác, đó sẽ là BATNA 
của tôi. Điểm đặt trước của tôi sẽ là giá trị số được liên kết với ưu đãi tốt nhất từ một nhà cung 
cấp khác. 
 
Tôi sẽ đưa chúng ta đến với ví dụ cụ thể này. Hãy nhớ BATNA của tôi là Phương án Thay thế Tốt 
nhất cho Thỏa thuận Đã Thương Lượng, đó là điều tôi sẽ làm nếu thương lượng không thành 
công. Sau đó là điểm đặt trước của tôi, đó là giá trị số được liên kết với BATNA đó. Ở đây, chúng 
ta có một người bán biết rằng họ có thể bán sản phẩm này với giá 90 đô la cho một người mua 
khác. 90 đô la mỗi đơn vị là điểm đặt trước cho người bán. Và sau đó, chúng ta cũng có một 
người mua và người mua biết rằng họ có thể mua sản phẩm này từ một người bán khác với giá 
100 đô la, vì vậy điểm đặt trước của người mua ở đây là 100 đô la. 
 
Bây giờ chúng ta sẽ nói về mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là khi nào chúng ta có thể thực hiện 
giấc mơ. BATNA và điểm đặt trước của chúng ta đều cố định, cả hai điều đó đều dựa trên thực 
tế. Đó là những gì tôi có thể làm theo nghĩa đen, không phải những gì người khác có thể làm; đó 
là những gì tôi biết mình có thể làm nếu thương lượng này không thành công. Bây giờ điểm đặt 
trước của tôi là giá trị số được liên kết với BATNA của tôi. Mục tiêu là thời gian mơ ước hơn. Mục 
tiêu của chúng ta là mục tiêu của chúng ta trong cuộc đàm phán. Nghiên cứu đã được thực hiện 
về các mục tiêu cho thấy rằng nếu bạn có một mục tiêu khó cụ thể, bạn sẽ đạt được mức hiệu 
suất cao hơn trong cuộc đàm phán của mình so với việc bạn nói, "Tôi sẽ cố gắng hết sức." Thật 
không may, những gì mọi người làm khi họ đàm phán là, họ tự nói với chính mình, "Tôi sẽ cố gắng 
hết sức trong cuộc đàm phán này." Chà, điều bạn đang thực sự nói với bản thân là tôi sẽ không 
làm tốt chút nào. Ngoài ra, những gì mọi người có xu hướng làm, nếu họ đặt mục tiêu cụ thể, họ 
có xu hướng đặt nó quá thấp, họ có xu hướng đặt nó ở giữa. 
 
Ví dụ, tôi đang nói về mức lương và một người như tôi trong một tổ chức như thế này được trả 
từ 100.000 đến 150.000 đô la một năm. Bây giờ mục tiêu của bạn sẽ là 150.000 đô la. Tuy nhiên, 
những gì mọi người có xu hướng làm là họ đặt mục tiêu trung bình. Họ nói rằng  125,000 đô la và 
điều đó làm hại bạn trong cuộc thương lượng của bạn mỗi lần. Mục tiêu của chúng ta cần phải 
càng cao càng tốt. Chúng cần phải cụ thể và khó và tôi biết rằng bạn sẽ đạt được mức hiệu suất 
cao hơn nếu bạn có mục tiêu khó cụ thể so với mục tiêu “cố gắng hết sức” hoặc mục tiêu dễ hoặc 
trung bình. 
 
Được rồi, vì vậy chúng ta cần nghiên cứu khi đặt mục tiêu, chúng ta cần ra ngoài thế giới. May 
mắn thay, có một thế giới rộng lớn ngoài kia và chúng ta có thể truy cập nhiều thông tin qua 
mạng xã hội và Internet. Chúng ta cần đặt ra những mục tiêu thật cụ thể; một con số cụ thể cần 
phải là mục tiêu của chúng ta. Hóa ra con người thích nghĩ về từng con số một. 
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Nếu chúng ta đang nghĩ về một con số đó trong khi đàm phán, chúng ta sẽ đạt được cấp độ cao 
hơn so với việc chúng ta không nghĩ về một con số nào cả và chỉ nói, "Cố gắng lên." 
 
Bây giờ chúng ta muốn đặt ra những mục tiêu tích cực hoặc những mục tiêu khó khăn, nhưng 
chúng ta sẽ không bao giờ hành động tích cực trong khi đàm phán. Chúng ta sẽ giữ thái độ tích 
cực trong khi đàm phán và tôn trọng trong quá trình đàm phán. Cái này dành cho phía bên kia. 
Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu đối phương có tâm trạng tích cực, họ có nhiều khả năng cung cấp 
cho chúng ta những điều chúng ta muốn hơn là nếu họ có tâm trạng trung lập hoặc tiêu cực. 
Chúng ta muốn đối phương cảm thấy tích cực, chúng ta muốn họ cảm nhận rằng họ được tôn 
trọng. Cách dễ nhất để làm điều đó là đối xử với họ một cách tôn trọng và tích cực. 
 
Chúng ta cũng sẽ không bắt đầu thương lượng với chính mình. Nếu chúng ta bắt đầu mục tiêu là 
125.000 đô la, chúng ta đã tự thương lượng để giảm 25.000 đô la. Thay vào đó, tôi sẽ không 
thương lượng với chính mình. Một người như tôi trong một tổ chức như thế này được trả 150.000 
đô la, vì vậy tôi nên có 150.000 đô la là mục tiêu của mình. Mặc dù vậy, tôi sẽ sẵn sàng đàm phán 
và thỏa hiệp, nhưng không phải khi đánh giá mục tiêu của tôi và không phải trước khi tôi bắt đầu 
đàm phán. 
 
Đi ngược lại ví dụ trước đó của chúng ta, chúng ta có các mục tiêu. Bây giờ là mục tiêu của người 
mua, người mua biết rằng ai đó đã mua sản phẩm này với giá 70 đô la ở một nơi nào đó trên thế 
giới và người bán biết rằng ai đó đã bán sản phẩm này với giá 120 đô la ở một nơi nào đó trên 
thế giới. Khu vực của các thỏa thuận tiềm năng là khu vực chồng chéo, nơi chúng ta biết rằng 
chúng ta nên đi đến một thỏa thuận. Những cá nhân này nên đi đến một thỏa thuận và thỏa 
thuận đó phải nằm trong khoảng từ 90 đô la đến 100 đô la, vì vậy Thỏa thuận Khu vực tiềm năng, 
còn được gọi là ZOPA, là 90 đến 100 đô la. 
Được rồi, vậy chúng ta đã học được gì cho đến nay? Tôi nghĩ rằng bạn đã học được rất nhiều. 
Đầu tiên, chúng ta sẽ thương lượng khi nào những điều quan trọng đối với chúng ta và khi nào là 
thích hợp để làm điều đó. Một điều khác mà chúng ta biết là một thỏa thuận tốt sẽ trở thành 
một thứ tốt hơn những gì chúng ta đã có hoặc tốt hơn BATNA của chúng ta hoặc Giải pháp thay 
thế tốt nhất cho một Thỏa thuận đã thương lượng. Nó sẽ là một cái gì đó sẽ vượt quá điểm đặt 
trước của chúng ta, đó là một giá trị số được liên kết với BATNA của chúng ta. Lý tưởng nhất là 
nó sẽ gần với mục tiêu của chúng ta nhất có thể. 
 
Được rồi, chúng ta có thời gian cho một số câu hỏi khác. 
 
Alyssa: Chúng ta có một câu hỏi từ Natasha, người muốn bạn giải thích thêm một chút về ý nghĩa 
của tín hiệu và báo hiệu rằng có một BATNA nhưng không nói cho bên kia biết nó là gì. 
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Giáo sư Umphress: Tôi nghĩ đó là một câu hỏi hay. Giả sử bên kia bắt đầu đặt câu hỏi về các lựa 
chọn thay thế của bạn. Ví dụ, một nhà tuyển dụng, và họ hỏi bạn có bất kỳ lời mời làm việc nào 
khác không. Bạn có thể nói điều gì đó như, "Vâng, tôi có những lời mời làm việc hấp dẫn." Nhưng 
đó là tất cả những gì bạn sẽ nói về nó. Bạn sẽ không nói rằng bạn có lời mời làm việc từ công ty 
X và đây là mức lương và đây là thời gian nghỉ. Họ có thể hỏi bạn câu hỏi về điều đó, đó không 
phải là một chiến lược tuyệt vời và tôi khuyến khích bạn không nên làm điều đó. Họ có thể hỏi 
bạn những câu hỏi đó, nhưng bạn chỉ nói, “Đó là một lựa chọn hấp dẫn. Điều tôi muốn bắt đầu 
nói là tôi đang làm việc với bạn. " Vì vậy, hãy hướng nó trở lại cuộc đàm phán của bạn với bên 
kia. 
 
Alyssa: Tuyệt vời. Robert đã tự hỏi liệu những trang trình bày này sẽ có sẵn cho những người 
tham gia hay không. Có, chúng sẽ được đăng trên trang web Phòng khám Luật Doanh nhân dưới 
tab đàm phán. 
 
Giáo sư Umphress: Vâng, tôi cũng sẽ cung cấp thêm các video khác. Tôi sẽ có một trên BATNA, 
điểm đặt chỗ và mục tiêu. Các video ngắn chỉ dài 3 phút được phát triển một cách chuyên nghiệp 
để bất cứ lúc nào bạn cần quay lại vấn đề này, bạn chỉ cần truy cập các video nhanh đó tại liên 
kết đàm phán và bạn có thể xem những giải thích đó. 
 
Alyssa: Chúng ta có một câu hỏi liên quan đến việc báo hiệu BATNA của bạn và các lời mời làm 
việc khác. Trong trường hợp ngay cả khi đề nghị cạnh tranh khác của bạn cao hơn, bạn vẫn không 
muốn tiết lộ cụ thể BATNA của mình là gì? 
 
Giáo sư Umphress: Không, bạn sẽ không tiết lộ những chi tiết cụ thể liên quan đến điều đó. Và lý 
do tại sao là bạn không thể nhận được bất kỳ cao hơn thế nếu bạn tiết lộ nó. Bạn chỉ có thể nói, 
“Đó là một đề nghị hấp dẫn. Tôi muốn đạt được… ”và sau đó nói rõ hơn mục tiêu của bạn một 
chút. Chúng ta sẽ đạt được mức cao hơn mục tiêu của bạn trong phiên tới, chúng ta sẽ nói về 
cách thực sự thực hiện quá trình thương lượng này trong phiên tiếp theo. Tất nhiên, trong một 
cuộc đàm phán, bạn không muốn bắt đầu với mục tiêu của mình vì sau đó bạn sẽ không đạt được 
mục tiêu của mình. Nhưng một lần nữa, tôi sẽ không tiết lộ thông tin đó vì bạn sẽ chỉ nhận được 
một xu về mặt kỹ thuật trên đó. 
 
Alyssa: Được rồi, tuyệt. Có người hỏi, nếu không có BATNA và bạn không nên nói dối về việc 
không có BATNA, làm thế nào để bạn cố gắng thương lượng điều đó và tránh nói với bên kia rằng 
bạn không có BATNA? 
 

https://www.law.uw.edu/academics/experiential-learning/clinics/entrepreneurial-law/negotiation-trainings
https://www.law.uw.edu/academics/experiential-learning/clinics/entrepreneurial-law/negotiation-trainings
https://www.law.uw.edu/academics/experiential-learning/clinics/entrepreneurial-law/negotiation-trainings
https://www.law.uw.edu/academics/experiential-learning/clinics/entrepreneurial-law/negotiation-trainings
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Giáo sư Umphress: Được rồi, vì vậy bạn luôn có một BATNA, ngay cả khi BATNA của bạn thực sự 
là xấu. Hãy lấy ví dụ khi tôi là sinh viên đầu tiên tốt nghiệp hoặc đang cố gắng lấy bằng Tiến sĩ và 
tốt nghiệp. Các BATNA có thể có của tôi nếu tôi không xin được việc làm là ở lại trường cao học 
trong năm thứ sáu, tôi có thể chuyển về nhà với bố mẹ hoặc tôi có thể trở thành Nhà tâm lý học 
tổ chức công nghiệp cho thành phố New Orleans. Tôi đã có nhiều BATNA tiềm năng. Sự thay thế 
tốt nhất của tôi là trở thành sinh viên tốt nghiệp năm thứ sáu. Đó là lựa chọn thay thế tốt nhất 
của tôi và là một sinh viên mới tốt nghiệp, bạn hầu như không được trả bất cứ thứ gì nếu bạn 
được trả lương và điều đó thật khó khăn. Đó không phải là một BATNA tuyệt vời, nhưng nó là 
một BATNA. 
 
Đây là những câu hỏi thực sự tuyệt vời về BATNA của tôi là gì, điểm đặt chỗ của tôi là gì và chúng 
ta sẽ tìm hiểu sâu hơn vào lần tới khi chúng ta có phiên họp của chúng ta, diễn ra trong hai tuần. 
 
Được rồi, tôi muốn đề cập đến khoảng thời gian mà chúng ta còn lại cho đến ngày hôm nay, điều 
này không quá nhiều, COVID và sự không chắc chắn. Tôi muốn nói rằng hiện tại là một khoảng 
thời gian thực sự, rất khó khăn. Tôi cũng muốn nói rằng BATNA của chúng ta hiện không tốt lắm. 
Nhiều người trong chúng ta có BATNA thực sự khủng khiếp. Vì lý do đó, tôi nghĩ rằng bây giờ là 
thời điểm thực sự tốt để đàm phán, bởi vì chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đang đối mặt với sự 
không chắc chắn này. 
 
Tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về những gì chúng ta biết về sự không chắc chắn từ 
góc độ nghiên cứu. Chúng ta biết rằng khi bạn cảm thấy không chắc chắn và có khả năng là bên 
kia cảm thấy không chắc chắn, điều quan trọng là bạn phải cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe. 
Vì vậy, ngay cả khi bạn không thể cấp cho bên kia những gì họ đang đàm phán, thì việc bên kia 
cảm thấy được tôn trọng và lắng nghe là điều thực sự quan trọng. Điều đó nghĩa là gì? Tôi nghĩ 
điều đó có nghĩa là bây giờ, và mọi lúc, nhưng đặc biệt là bây giờ, chúng ta muốn hỏi trước khi 
bắt đầu đàm phán: "Bây giờ vẫn là thời điểm tốt chứ?" Chúng ta muốn lên lịch đàm phán và thời 
điểm phù hợp cho bên kia và chúng ta, đồng thời chúng ta cũng muốn hỏi câu hỏi đó, "Bây giờ 
có phải là thời điểm tốt không?" Điều này đã cứu nhiều cuộc đàm phán của tôi, chỉ hỏi câu hỏi 
này vì giả sử bên kia vừa phát hiện ra những tin tức thực sự tàn khốc về một người quan trọng 
khác, hoặc công việc của họ. Nếu bây giờ không phải là thời điểm tốt, bạn không muốn đàm phán 
ngay bây giờ, vì vậy hãy đặt câu hỏi này. 
 
Cố gắng giảm thiểu sự phân tâm của bạn. Điều đó giúp cho đối phương thấy rằng họ được tôn 
trọng. Đừng ngắt lời bên kia. Tôi biết rằng bây giờ khó hơn vì chúng ta đang sử dụng công nghệ 
để tương tác và bạn không thể nhìn thấy tất cả các dấu hiệu mà bạn thường có thể thấy. Nếu bạn 
làm gián đoạn bên kia, xin lỗi, nhưng cố gắng không làm gián đoạn bên kia. Bạn muốn hỏi nhiều 
câu hỏi hơn bạn nghĩ về lợi ích của đối phương. Ngay cả khi bạn không quan tâm đến quan điểm 

https://www.spl.org/event-calendar?trumbaEmbed=view%3Devent%26eventid%3D146151929
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của bên kia, bạn cần phải hành động như thể bạn quan tâm đến quan điểm của bên kia bởi vì bạn 
sẽ không đạt được những gì bạn muốn trừ khi bạn làm. Bạn muốn diễn giải những gì bên kia nói 
và bạn muốn ghi chú. Tôi thường ghi chú cho tất cả các cuộc đàm phán của mình, theo cách đó 
khi tôi quay lại và đàm phán với người đó một lần nữa. 
 
Tôi có ghi chú từ lần trước. Tôi biết sở thích của họ trước đây và tôi có thể nói, “Lần trước chúng 
ta đã nói về X, Y và Z. Đây có còn là sở thích của bạn không? Những cái đó có bị thay đổi không? 
” 
 
Điều khác là chúng ta sẽ giả định rằng mọi thứ sẽ có thể thương lượng ngay bây giờ vì mọi thứ 
đang diễn ra khá nhiều. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi thứ hiện tại, tất nhiên, ngoại trừ giá trị của 
bạn, sẽ có thể thương lượng được. Các thay đổi có thể xảy ra trong các thỏa thuận đàm phán của 
bạn. Tính linh hoạt sẽ là vua ngay bây giờ. Nếu bạn linh hoạt với bên kia, họ có thể linh hoạt với 
bạn. Tôi sẽ chỉ khuyến khích bạn linh hoạt cho những việc không quan trọng nhiều đối với bạn. 
Điều gì không quan trọng với bạn, hãy cố gắng linh hoạt về vấn đề đó để đối phương đáp lại điều 
đó và sau đó linh hoạt với bạn với điều gì đó quan trọng đối với bạn. 
 
Chúng ta muốn sáng tạo hơn. Chúng ta muốn suy nghĩ bên ngoài hộp. Mối quan hệ việc làm, mối 
quan hệ chủ nhà của chúng ta, chúng ta muốn nghĩ khác đi một chút. Có thể tận dụng sự không 
chắc chắn này và thực hiện nhiều giao dịch sáng tạo hơn so với cách chúng ta làm truyền thống 
bởi vì hoàn cảnh hiện tại rất kỳ lạ. 
 
Tôi cũng muốn thừa nhận rằng trước COVID, tôi sẽ nói bạn muốn trực tiếp đàm phán. Lý do tại 
sao là vì bạn có thể nhìn thấy nét mặt của người khác. Nét mặt cho bạn biết nhiều điều về những 
gì người kia đang nói hơn là lời nói của họ. Vì vậy, nhìn thấy nét mặt của họ, nhìn thấy ngôn ngữ 
cơ thể của họ thực sự là chìa khóa để bạn hiểu đối phương đang nói gì. Chúng ta không nên đàm 
phán qua email và chúng ta không nên có, nếu chúng ta có thể giúp được, hãy đàm phán qua 
điện thoại, tuy nhiên sau đó bạn vẫn có giọng nói. 
 
Bây giờ chúng ta có những cân nhắc về an toàn cho người trực tiếp nên chúng ta sẽ không trực 
tiếp đàm phán. Ngoài ra, nếu bạn là người trực tiếp, bạn phải đeo khẩu trang, vì vậy chúng ta 
đang chặn một số biểu hiện trên khuôn mặt rất quan trọng. Tôi muốn khuyến khích bạn đàm 
phán, nếu bạn có thể, qua Zoom, qua FaceTime hoặc Google Meet, hoặc bất kỳ ứng dụng nào 
bạn muốn để bạn có thể thấy biểu hiện của bên kia. Nếu bạn không thể, thì điện thoại sẽ là lựa 
chọn tốt nhất tiếp theo của bạn. Tôi sẽ nói rằng gặp mặt trực tiếp không phải là lựa chọn tốt nhất 
cho bạn lúc này vì đối phương có thể sẽ căng thẳng vì bạn đang gặp trực tiếp. Vui lòng không đàm 
phán qua email. Tôi biết một số tổ chức chỉ đàm phán qua email; họ thực sự chỉ làm cho mình 
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một kẻ bất lương khi làm như vậy. Cố gắng để mọi người nghe điện thoại. Không ai nên nhắn tin 
đàm phán; chúng ta không nên thương lượng qua tin nhắn. 
 
Được rồi, vì vậy tôi biết rằng chúng ta đã hết thời. Đây là một số cuốn sách mà tôi giới thiệu. Tôi 
nghĩ rằng cuốn sách số một của tôi là “Bắt đầu có”. Tôi khuyến khích tất cả chúng ta cố gắng có 
được sách nói. Bạn có thể lấy nó từ thư viện. “Bắt đầu có” là một cuốn sách xuất sắc và nó dựa 
trên nghiên cứu và được cập nhật trong những năm qua. Nó là một yêu thích. Tôi sẽ nói nhiều 
hơn về những cuốn sách này vào lần sau. 
 
Cảm ơn mọi người đã tham dự cùng chúng tôi. 


