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Đào tạo Đàm phán Bốn: Chiến thuật Ảnh 
hưởng và Chiến lược Đàm phán Nâng cao 
 
Giáo sư Umphress: Đối với chương trình làm việc của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về 
việc xem xét các chiến lược tích hợp. Các cuộc đàm phán tích hợp, như bạn nhớ lại lần trước, nếu 
bạn đã ở với chúng ta, là các cuộc đàm phán nhiều vấn đề hoặc các cuộc đàm phán với nhiều hơn 
một vấn đề. Tôi sẽ xem xét các chiến lược đó vì chúng hoàn toàn quan trọng để biết trước bất kỳ 
cuộc đàm phán nào. Trước khi bước vào cuộc đàm phán, bạn cần biết những chiến lược này là gì 
và sử dụng chúng một cách hợp lý. 
 
Sau đó, chúng ta sẽ nói về việc tạo một lịch trình điểm. Chúng ta có những mối quan tâm khác 
nhau và chúng ta cần tìm ra cách để tìm ra cách trình bày hoặc suy nghĩ về những mối quan tâm 
của mình trong khi đàm phán. Những gì nghiên cứu đã chỉ ra là cách tốt nhất để làm điều đó là 
với một lịch trình điểm. Chúng ta sẽ nói về cách tạo một lịch biểu điểm và sử dụng nó trong quá 
trình thương lượng của bạn. 
 
Sau đó, chúng ta sẽ nói về các chiến thuật gây ảnh hưởng và hóa ra có rất nhiều nghiên cứu về 
cách gây ảnh hưởng đến người khác. Tôi sẽ nói về sáu chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử 
dụng trong các cuộc đàm phán của mình; bạn có thể đưa ra lựa chọn có sử dụng các chiến thuật 
này hay không. Họ có xu hướng khá ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán của bạn. Được rồi, vậy 
hãy bắt đầu. 
 
Vì vậy, chúng ta ở đây với các khóa học khác nhau mà chúng ta đã trải qua. Chúng ta bắt đầu 
bằng phần giới thiệu, chuyển sang vấn đề đơn lẻ, lần trước chúng ta đã thực hiện nhiều vấn đề, 
hôm nay chúng ta là người có ảnh hưởng, và vấn đề tiếp theo sẽ là cuộc đàm phán nhiều người. 
Chúng ta sẽ có các cuộc thảo luận đàm phán nhóm và như bạn có thể tưởng tượng, mọi thứ sẽ 
phức tạp hơn một chút khi bạn đàm phán với ba người khác, bốn người khác, năm người khác so 
với chỉ một người. 
 
Được rồi, một lần nữa, đây là những chiến lược tích hợp mà chúng ta muốn sử dụng trong thương 
lượng. Điều đầu tiên là phát triển lòng tin. Đó là khi bạn đối xử tôn trọng với người kia và khi bạn 
phát triển những hậu quả tích cực này cho hành vi của họ. Nếu bạn còn nhớ lần trước chúng ta 
đã nói về cà rốt và que; cuối cùng thì cà rốt sẽ thắng, cà rốt sẽ có động lực hơn. Trong cuộc đàm 
phán, chúng ta muốn tự thưởng cho hành vi tích cực bằng một sự nhượng bộ hoặc những hành 
động tích cực. 
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Chúng ta cũng muốn bạn thể hiện hành vi đáng tin cậy và điều đó sẽ được bên kia đáp lại. Bạn 
cũng có thể xác định và đánh dấu nhận dạng. Đây là khi bạn chia sẻ điều gì đó với người kia giống 
nhau. Alyssa và tôi đều làm việc với Đại học Washington; chúng ta co vai điểm tương đông. Tôi 
sẽ nhấn mạnh điều đó và điều đó khiến tôi trở nên đáng tin cậy hơn với Alyssa bây giờ bởi vì 
Chúng ta làm nổi bật điều đó. Jay và tôi có con ở Trường Công lập Seattle; bằng cách làm nổi bật 
điều đó, cả hai chúng ta sẽ tin tưởng nhau hơn. Sự tin tưởng dựa trên nhận dạng cũng là một 
chiến thuật tạo ảnh hưởng thực sự tốt mà bạn sẽ học được trong chốc lát. 
 
Điều tiếp theo bạn muốn làm là chia sẻ sở thích của bạn hoặc những gì bạn muốn. Những gì chúng 
ta học được trong trường hợp lần trước là đôi khi mọi người tập trung vào lý do thực sự chính 
đáng mà bạn muốn một cái gì đó. Cụ thể, chúng ta đã gặp trường hợp một bên muốn vỏ và bên 
kia muốn nước cam, nhưng họ tập trung vào lý do thực sự chính đáng mà bạn muốn thứ gì đó. 
Lý do thực sự tốt đó thực sự quan trọng; đó là cứu trẻ sơ sinh hoặc cứu bờ biển phía Tây. Đây là 
những điều thực sự quan trọng. Tuy nhiên, thứ họ cần là vỏ hoặc nước cam. Vì vậy, chúng ta cần 
tập trung vào những gì bạn muốn trong cuộc đàm phán chứ không phải lý do thực sự chính đáng. 
Thật tuyệt khi chia sẻ lý do, nhưng trước tiên chúng ta cần chia sẻ những gì chúng ta muốn. 
 
Sau đó, chúng ta cần đặt câu hỏi cho phía bên kia về sở thích của họ. Chúng ta có thể nói những 
điều như, "Nếu bạn có thể tưởng tượng một thỏa thuận hoàn hảo, nó sẽ như thế nào?" Chúng 
ta có thể nói, “Trong hai vấn đề này, vỏ hoặc nước ép, bạn quan tâm đến vấn đề nào hơn về quả 
cam?” Chúng ta muốn đặt câu hỏi về mối quan tâm của bên kia để tìm ra họ là người như thế 
nào và để đáp ứng họ. 
 
Sau đó, chúng ta sẽ đánh đổi. Bây giờ, tôi muốn nói rằng nhượng bộ thực sự quan trọng trong 
một cuộc đàm phán, nhưng những gì chúng ta muốn làm là thực hiện những nhượng bộ chiến 
lược đó. Cụ thể, những gì tôi sẽ làm là tôi sẽ đưa ra một vấn đề ít quan trọng hơn đối với tôi. Tôi 
sẽ cho họ một thứ mà tôi không quan tâm lắm để đạt được một vấn đề quan trọng hơn đối với 
tôi. Tôi sẽ ghép hai điều ước lại với nhau: một vấn đề tôi quan tâm rất nhiều, vấn đề còn lại tôi 
không quan tâm lắm, nhưng bên kia lại quan tâm đến nó. Tôi sẽ cho đi một lần nữa thứ ít quan 
trọng hơn để đạt được thứ quan trọng hơn. Tôi biết nó không giống như khoa học tên lửa, không 
hề. Bạn có thể thực hiện chiến lược này. Điều quan trọng cần biết trước khi bạn bắt đầu thực 
hiện chiến lược này là bạn phải biết thứ tự tầm quan trọng của những vấn đề khác nhau này đối 
với bên kia là gì. Đây có phải là vấn đề số một của họ, vấn đề số hai, vấn đề số ba của họ không? 
Nó xếp hạng như thế nào? Sau đó, đánh đổi để có được thứ mà họ muốn. 
 
Sau đó, chúng ta học cách lập hợp đồng dự phòng. Bây giờ đây là các câu lệnh if-then. Nếu điều 
gì đó xảy ra trên thế giới, thì điều gì đó xảy ra trên thế giới khác. Một ví dụ về điều này là chị gái 
tôi và tôi đều được thừa kế một số tài sản. Tôi nghĩ tài sản này sẽ hoạt động rất tốt, tôi nghĩ rằng 
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sẽ sinh lời nhiều hơn nếu cứ bám vào nó. Em gái tôi không đồng ý, vì vậy chúng ta thực hiện một 
câu lệnh if-then. Chúng ta có thể tranh luận về nó rất nhiều, nhưng thay vào đó, chúng ta sẽ đặt 
cược vào nó. Tôi sẽ cho cô ấy giá trị của tài sản ngay bây giờ, một nửa giá trị của tài sản ngay bây 
giờ, sau đó tôi sẽ giữ tất cả và tôi sẽ nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận nào khi giữ tài sản đó. Đó 
là một ví dụ về hợp đồng dự phòng dựa trên sự khác biệt và kỳ vọng cho tương lai. 
 
Được rồi, đây là chiến lược mà lần trước chúng ta không có dịp nói đến mà tôi rất rất rất rất rất 
hào hứng. Lý do tại sao tôi hào hứng với chiến lược này là vì nó hoạt động; nó hoạt động rất, rất 
tốt. Tôi khuyến khích bạn sử dụng điều này trong các cuộc đàm phán của mình nếu bạn có cơ hội. 
Nó được gọi là một thỏa thuận sau khi dàn xếp, nhưng những gì nó thực sự chỉ là một thỏa thuận 
sau một thỏa thuận. Giả sử bạn đi đến một thỏa thuận. Bạn dành thời gian tại bàn đàm phán, 
bạn làm việc thực sự chăm chỉ trước khi đàm phán, bạn tìm ra BATNA, điểm đặt chỗ và mục tiêu 
của mình trong quá trình đàm phán, bạn thực hiện những đánh đổi và thỏa hiệp chiến lược, bạn 
chia sẻ niềm tin, bạn đặt câu hỏi. Bạn đã làm tất cả những điều mà bạn phải làm trong cuộc đàm 
phán đó, và bạn đã đưa ra một kết quả thương lượng, tốt nhất có thể. 
 
Bây giờ, bạn có hợp đồng này. Mọi thứ đều được ký, đóng dấu và chuyển giao; xong rôi. Các luật 
sư đã xem qua nó, bạn có một hợp đồng được thực hiện. Bây giờ, một tháng sau, một năm sau, 
hoặc bất cứ khi nào thích hợp, bạn quyết định quay lại hợp đồng đó. COVID là thời điểm thực sự 
tốt để quay lại với một số hợp đồng vì mọi thứ thay đổi. Có thể là bạn quay lại với nó khi mọi thứ 
đang thay đổi, bạn có một ý tưởng mới, bạn có một sản phẩm mới và bạn yêu cầu bên kia quay 
lại bàn để xem liệu bạn có thể đi đến thống nhất tốt hơn hay không. Thông thường, những gì mọi 
người nói là, "Hãy xem liệu chúng ta có thể làm cho chiếc bánh này ngọt hơn một chút không, 
hãy xem liệu chúng ta có thể làm cho thỏa thuận này tốt hơn một chút cho cả hai chúng ta hay 
không." Nếu bạn quyết định thực hiện khoản đầu tư đó, thì thỏa thuận sẽ là cả hai bên sẽ tốt 
hơn, hoặc một bên giữ nguyên và bên kia sẽ tốt hơn. Nó sẽ không làm tổn thương bạn chút nào, 
nó chỉ giúp ích cho bạn hoặc để bạn giữ nguyên trạng thái khi tham gia vào cuộc đàm phán tiếp 
theo này. 
 
Điều này có tác dụng gì, có giúp ích gì cho phía bên kia không. Nếu đối phương không chia sẻ 
thông tin về sở thích của họ hoặc họ không biết sở thích của họ là gì và bạn phải giúp họ phát 
triển sở thích của mình, điều này có tác dụng làm cho đối phương cảm thấy thoải mái hơn khi 
chia sẻ sở thích của họ. trong một cuộc thương lượng thứ hai. Họ đã có hợp đồng của họ mà họ 
có thể dựa vào. Họ đã viết hợp đồng này đã được ký kết, đã hoàn thành và họ có thể tin tưởng 
vào thỏa thuận đó và do đó, họ cảm thấy tin tưởng hơn khi chia sẻ thông tin với bạn về những gì 
họ thực sự cảm thấy và những gì họ thực sự mong đợi. Sự gia tăng chia sẻ thông tin dẫn đến sự 
gia tăng hợp tác, dẫn đến kết quả tốt hơn. Điều này hoạt động 75% thời gian. 75% thời gian, điều 
này hoạt động. Tôi muốn cái này ở trong túi của bạn, tôi muốn bạn sử dụng chiến lược này. Hãy 
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vào bàn, cố gắng hết sức để đạt được thỏa thuận tốt nhất có thể, nhưng hãy tham gia vào việc 
dàn xếp hậu sự này nếu bạn có cơ hội. 
 
Bây giờ trong một số ngành công nghiệp, sẽ không thích hợp để thực hiện một giải quyết sau 
thanh toán. Trong một số ngành, họ luôn thực hiện các cuộc thanh toán sau định cư. Nó dựa trên 
ngành của bạn, vào thời điểm thích hợp để làm điều này, vào thời gian và những gì xảy ra trong 
môi trường. Một lần nữa, tôi đã thấy rất nhiều vụ dàn xếp sau giải quyết xảy ra khi COVID xảy ra. 
Sau khi COVID thành công, rất nhiều thứ trong môi trường đã thay đổi, có rất nhiều sự không 
chắc chắn được tạo ra và điều đó khiến nhiều người cần xem xét lại hợp đồng của họ. Đó là 
chuyện, một cuộc dàn xếp có hậu. Bây giờ bạn có tất cả các chiến lược tích hợp. 
 
Tôi sẽ chuyển sang tạo một lịch trình điểm và sau đó chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ trả lời 
một số câu hỏi. Như tôi đã đề cập, điều tối quan trọng là phải biết lợi ích của bạn trong đàm phán 
là gì và điều này sẽ liên quan đến một số bài tập về nhà cho bạn trước khi đàm phán. Là một phần 
trong kế hoạch của bạn, tôi muốn bạn ngồi xuống và viết ra tất cả những điều khác nhau có liên 
quan đến kết quả cụ thể mà bạn sắp thương lượng này. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ về tất cả các vấn 
đề liên quan đến một kết quả, vì vậy tất cả những điều liên quan đến một công việc. Đó có thể là 
số giờ làm việc, có thể là thời gian linh hoạt, có thể là bài tập bạn sẽ làm, có thể là loại công việc 
bạn sẽ làm, có thể là người bạn đang làm với. Viết ra mọi thứ có thể có trong kết quả này. 
 
Điều tiếp theo trong việc tạo một lịch trình điểm là bạn sẽ sắp xếp danh sách đó theo những gì 
quan trọng nhất và ít quan trọng nhất đối với bạn. Một số điều trong công việc không quan trọng 
với bạn và một số điều quan trọng hơn rất nhiều. Đây là cơ hội để bạn tự tìm hiểu hoặc với đồng 
đội, nếu bạn định đàm phán nhóm, hãy tìm ra danh sách của bạn là gì. Tìm ra những gì quan trọng 
nhất và ít quan trọng nhất đối với bạn. Sau đó, chúng ta sẽ loại bỏ những thứ không quan trọng, 
không đủ quan trọng để thương lượng. Nhân tiện, bên kia có thể đưa những vấn đề này vào vì 
chỉ vì chúng không quan trọng với bạn, không có nghĩa là chúng không quan trọng đối với bên 
kia, nhưng bạn sẽ không đưa nó vào quan điểm của mình lên lịch vì nó không quan trọng đối với 
bạn. 
 
Sau đó, chúng ta sẽ chỉ định giá trị phần trăm cho từng vấn đề, dựa trên sở thích của bạn. Bước 
đầu tiên chỉ là viết ra tất cả các vấn đề. Bước thứ hai, ít quan trọng nhất. Bây giờ, chúng ta thực 
sự đang đặt tỷ lệ phần trăm về mức độ quan trọng của số một, so với số hai, so với số ba, so với 
số bốn. Bạn chỉ có 100%. Bây giờ, khi mọi người tham gia vào chiến lược này lần đầu tiên, họ 
không bao giờ cộng đến 100% khi bạn bắt đầu. Điều này sẽ mất một chút để bạn điều chỉnh mọi 
thứ, tìm ra mức độ quan tâm của bạn đối với từng vấn đề này và tổng cộng tất cả chúng lên đến 
100%. 
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Điều tiếp theo bạn sẽ làm là phân bổ điểm của bạn dựa trên các tỷ lệ phần trăm đó. Tôi khuyên 
bạn nên có 1000 điểm hoặc có thể là 10.000 điểm hoặc có thể là 100 điểm là tổng hoặc mục tiêu 
của bạn Sau đó, đối với mỗi vấn đề, bạn có thể có vị trí đáng giá 300 điểm, loại công việc có giá 
trị 200 điểm, mức lương có giá trị 150 điểm. 
 
Được rồi, đây là một trong những lịch trình điểm mẫu của tôi. Đây là lịch trình điểm, hoặc một 
phiên bản rất cô đọng của lịch trình điểm, mà tôi đã phát triển khi tôi cố gắng đưa ra quyết định 
có nên nhận lời mời làm việc tại Đại học Washington hay không. Vào thời điểm đó tôi là giáo sư 
tại Đại học Texas A&M. Tôi đến từ Texas, rất nhiều gia đình ở Texas và vì vậy đó là một cơ sở giáo 
dục thực sự hấp dẫn. Đó là một cơ sở nghiên cứu tuyệt vời, nhưng nó cũng nằm trong một thành 
phố thực sự nhỏ của College Station, vì vậy tôi không quá hào hứng với việc tiếp tục sống trong 
một thành phố thực sự nhỏ. 
 
Tôi đã cố gắng tìm hiểu sở thích của mình trước khi tham gia vào cuộc đàm phán này. Thành phố, 
đối với tôi, sẽ đáng giá 300 điểm. Tôi muốn ở một thành phố lớn, điều đó thực sự quan trọng đối 
với tôi, và một thành phố lớn có rất nhiều điều đối với tôi. Nó có nghĩa là nhà hàng, nó có nghĩa 
là có quyền truy cập vào các đội thể thao và nghệ thuật. Texas A&M, về điểm của họ, họ có 250 
điểm, nhưng đó là vì tôi đang sống ở Austin vào thời điểm đó. Vì vậy, Austin thực sự là thứ đang 
nhận được 250 điểm, sẽ xuất hiện trong giây lát. 
 
Sau đó, các đồng nghiệp. Tôi thực sự muốn có những người đồng nghiệp tốt. Bây giờ, điều này 
thực sự quan trọng khi bạn là một giáo sư, bởi vì có một thứ gọi là nhiệm kỳ có nghĩa là nếu người 
đó có nhiệm kỳ thì họ sẽ ở đó cho đến khi chết và đó là một thời gian dài. Tôi có lẽ sẽ nhìn người 
này trong suốt quãng đời còn lại của mình và đó có phải là điều mà tôi thực sự muốn làm như 
vậy không? Vì vậy, có những đồng nghiệp tốt thực sự quan trọng đối với tôi, hoặc nó thực sự 
quan trọng đối với tôi, vì vậy đồng nghiệp là vấn đề thứ hai của tôi. Tại Texas A&M, tôi có những 
đồng nghiệp tuyệt vời, họ đạt Texas A&M khoảng 200 điểm. 
 
Tiếp theo, đường đi làm của tôi. Bây giờ, tôi đã dành một tiếng rưỡi để đi một chiều; ba giờ nếu 
tôi phải đi cả hai cách từ Austin đến College Station. Đó là một chuyến đi. Đi làm là vấn đề số ba 
của tôi, tôi đã hoàn thành việc đi làm, tôi không muốn có điều đó nữa. Nó có 170 điểm khả dĩ và 
Texas A&M bị 0 điểm vì nó có một tuyến đường đi làm thực sự tồi tệ. 
 
Sau đó, hỗ trợ nghiên cứu, điều đó cũng thực sự quan trọng đối với tôi. Tôi cũng nhận được sự 
hỗ trợ nghiên cứu thực sự tuyệt vời từ Texas A&M, vì vậy tôi cảm thấy hài lòng về điều đó. 
 
Bây giờ, khoảng cách với gia đình. Đây là điều mà tôi không thông minh lắm, tôi không thực sự 
nghĩ khi phát triển vấn đề này. Tôi không muốn thực sự xa gia đình vì vậy tôi cho nó 100 điểm, 



 6 

nhưng tôi nghĩ rằng di chuyển, tôi xem xét thời gian như thể tôi đang ở trên máy bay, mất năm 
giờ để đi từ Seattle đến Dallas và nó mất bốn giờ lái xe từ Austin đến Dallas, vì vậy điều đó gần 
giống nhau, phải không? Nhưng điều tôi không nhận ra là, khi tôi có con, việc có con trên máy 
bay tương đương với cái chết. Ý tôi là, thật sự không vui khi có trẻ em bay, đặc biệt là trẻ nhỏ, 
điều mà tôi có lúc này. Tôi đã không xem xét điều đó, vì vậy ngay bây giờ, tôi sẽ có một lịch trình 
điểm khác và tôi sẽ đánh giá lịch trình này theo cách khác. 
 
Sau đó, tiền lương. Lương là hạng mục cuối cùng của tôi. 
 
Được rồi, bây giờ và nhìn vào điều này, mục tiêu của tôi là 1000 điểm. Điểm đặt phòng của tôi 
với Texas A&M là 760, vì vậy bất cứ trường đại học nào tôi luôn muốn vào học đều cần phải cung 
cấp cho tôi hơn 760 điểm. Điều đó có nghĩa là nó hạn chế nghiêm ngặt các vị trí mà tôi đăng ký 
và tôi thực sự chỉ đăng ký vào Đại học Washington vì đó là trường duy nhất mang lại cho tôi giá 
trị điểm tốt hơn gần với mục tiêu của tôi. Vì vậy, tôi đã nộp đơn ở đây và thật may mắn, tôi đã 
nhận được một công việc ở đây, và tôi đang ở đây. Được rồi, đây là ví dụ của tôi về lịch trình 
điểm. Nó chi tiết hơn nhiều, nhưng đó là một ví dụ nhanh, để bạn có thể thấy nó diễn ra như thế 
nào. 
 
Được rồi, bây giờ là câu hỏi. 
 
Alyssa: Tuyệt vời. Chúng ta vừa có một câu hỏi. Chúng ta hơi bối rối về việc 1000 điểm đến từ 
đâu, nếu bạn có thể giải thích thêm về điều đó. 
 
Giáo sư Umphress: Đó là thêm tất cả các điểm có thể vào lịch trình điểm của tôi. Nó chỉ là một 
con số ngẫu nhiên dựa trên sở thích của tôi. 
 
Alyssa: Được rồi, vì các con số là tỷ lệ phần trăm, thông thường nó sẽ cộng với hệ số 10, chẳng 
hạn như 1000? 
 
Giáo sư Umphress: Điển hình là có. Tôi đã thấy rất nhiều lịch trình điểm khác nhau. Tôi đã thấy 
một lịch trình liên quan đến 50 vấn đề khác nhau, vì vậy có những phần nhỏ và những thứ khác 
mà bạn có thể xem xét. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của cuộc đàm phán, lịch trình của bạn 
có thể không đẹp và sạch sẽ như những gì tôi đã trình bày. Điều quan trọng nhất với một lịch 
trình là nó giúp bạn xử lý các vấn đề không quan trọng bằng con số mà bạn cảm thấy như vậy. 
Nếu bạn nhìn vào một số vấn đề của tôi, thành phố không phải là vấn đề số, mà là vấn đề số một 
của tôi. Đồng nghiệp cũng không phải là vấn đề số lượng mà là vấn đề số hai của tôi. Đi làm, mà 
bạn có thể đưa vào dặm, vì vậy chúng ta có thể có thể đặt một vấn đề số đó, nhưng một lần nữa, 
mà được đến số ba vấn đề của tôi. Điều này giúp bạn đặt một giá trị số và con người thích suy 
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nghĩ về các con số và điều này đặt một giá trị số về mức độ quan trọng của điều này đối với bạn 
và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn. 
 
Điều khác tôi muốn bạn lưu ý về lịch trình điểm này là nhiều điều trong số này không thể thương 
lượng cho trường đại học. Tôi không thể nói với Đại học Washington rằng “Tôi muốn bạn có 
những đội thể thao tốt hơn”, điều mà tôi sẽ không bao giờ nói như vậy bởi vì thành phố Seattle 
có những đội thể thao tuyệt vời và tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì về họ, nhưng đó không 
phải là thứ có thể thương lượng. Đồng nghiệp, tôi không thể nói họ sa thải ai đó nếu tôi không 
thích ai đó, vì vậy đó cũng là điều không thể thương lượng. Đường đi làm, điều đó thực sự tùy 
thuộc vào tôi và nơi tôi sống. Hỗ trợ nghiên cứu, vâng, tôi có thể thương lượng điều đó. Khoảng 
cách gia đình, họ không thể nói gia đình tôi chuyển đi, đó là không thể thương lượng. Vì vậy, thực 
sự, lương và hỗ trợ nghiên cứu là những thứ duy nhất mà tôi có thể thương lượng. 
 
Alyssa: Tuyệt vời. Kevin muốn biết nếu bạn có đề xuất cho số điểm. 
 
Giáo sư Umphress: Tôi nghĩ rằng việc giữ nó là một con số tròn trịa chỉ cho bộ não của bạn là một 
ý kiến hay. Tôi liên tục nghĩ đến “Tôi cần phải đạt được hàng nghìn điểm đó” và điều này giúp 
bạn có được điểm neo của chính mình để đạt được điều đó. Nếu bạn cần trợ giúp để tạo ra lịch 
trình điểm đầu tiên này, tôi khuyến khích bạn liên hệ với một thành viên trong gia đình hoặc bạn 
bè và cho họ biết quá trình và họ có thể giúp bạn phát triển nó. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, bạn 
có thể gửi nó đến liên kết email cho nhóm của chúng tôi, elcinfo@uw.edu, và tôi có thể cung cấp 
cho bạn một số trợ giúp về điều đó, tôi rất vui khi làm điều đó. 
 
Lần đầu tiên thực hiện một lịch trình điểm quả là khó khăn, nhưng đó cũng là điều thực sự, rất 
quan trọng bởi vì nếu bạn không làm điều này, thì những gì bạn sẽ làm trong các cuộc đàm phán 
đó là tập trung vào những điều mà bạn có thể không quan tâm nhiều . Trong một cuộc đàm phán, 
một lần nữa, bạn có xu hướng tập trung vào những mục số đó và nếu đó là những điều bạn thực 
sự không quan tâm lắm, thì bạn đang tập trung vào những điều sai lầm trong cuộc đàm phán đó. 
 
Alyssa: Kevin cũng tự hỏi, khi bạn hỏi về sở thích của người khác, bạn có đang cố gắng hiểu lịch 
trình của họ không? 
 
Giáo sư Umphress: Đúng vậy. Bạn thực sự đang nói gì khi nói, "Sở thích của bạn là gì?" là "Lịch 
trình điểm của bạn trông như thế nào?" Nhưng phía bên kia có lẽ chưa bao giờ gặp phải một lịch 
trình điểm trước đây và họ không biết nó trông như thế nào. Tôi đã ngồi trong các cuộc đàm 
phán với các bên khác, và tôi đã phát triển một lịch trình với họ để giúp họ tìm ra lợi ích của họ. 
Tôi sẽ nói, "Được rồi, vậy trong hai vấn đề này, vấn đề nào quan trọng hơn đối với bạn?" Và tôi 
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sẽ xem xét và tôi sẽ giúp họ phát triển lịch trình điểm của họ và điều đó có thể thực sự hữu ích 
cho bạn và bên kia vì sau đó bạn có thể thực hiện các cân bằng chiến lược. 
 
Alyssa: Được rồi, tuyệt. Khi bạn đang nói chuyện với ai đó và họ đang nói ra sở thích của họ, bạn 
sẽ làm gì khi họ nói điều gì đó mà bạn quên mất và bạn nhận ra rằng đó là điều bạn thực sự quan 
tâm? Bạn có khuyên bạn nên tạm dừng? 
 
Giáo sư Umphress: Vâng, nếu bạn có thể tạm dừng, hãy tạm dừng và sau đó xem lại lịch trình của 
mình trong giây lát và tìm xem điều đó sẽ diễn ra ở đâu hoặc điều đó sẽ cộng thêm bao nhiêu 
điểm. Sau đó, bạn chỉ có thể mở rộng chiếc bánh của mình, bạn đang thêm nhiều điểm hơn vào 
lịch trình điểm của mình. Nhân tiện, điều đó khá phổ biến. Bạn muốn tìm hiểu càng nhiều càng 
tốt trước khi đàm phán, nhưng mọi thứ sẽ điều chỉnh theo thời gian. 
 
Alyssa: Tôi nghĩ có một chút nhầm lẫn về lịch trình điểm và cách phân bổ điểm cho các vấn đề. 
 
Giáo sư Umphress: Được rồi, vì vậy tôi sẽ quay lại vấn đề này và những điểm mà tôi đã phân bổ 
cho mỗi vấn đề. Hãy đi với thành phố. Được rồi, tôi sẽ nhận được 300 điểm nếu thành phố đó có 
âm nhạc tuyệt vời, đội thể thao tuyệt vời, nhà hàng tuyệt vời, nghệ thuật tuyệt vời; nếu họ có tất 
cả bốn điều đó ở cấp độ cao, thì họ nhận được 300 điểm. Một đội thể thao khá quan trọng đối 
với tôi, vì vậy một thành phố sẽ nhận được ít điểm hơn nếu họ có ba thành viên còn lại, nhưng 
kém về thể thao, thì đó sẽ là 250 điểm đối với tôi và họ sẽ đi xuống. Vì vậy, tiền lương. Giả sử đối 
với một người như tôi trong một tổ chức như thế này, 100.000 đô la là mức lương mục tiêu của 
tôi, đó là mức lương tốt nhất mà tôi có thể làm được. Đối với một người như tôi trong một trường 
đại học, thì 100.000 đô la được 80 điểm. Nếu tôi ở mức 99.000 đô la, có thể là 79 điểm và sau đó 
tôi sẽ hạ nó xuống từ đó. 
 
Điều đó có giúp ích gì không? 
 
Alyssa: Tôi nghĩ vậy, tôi hy vọng vậy. Nếu không, vui lòng đến tham gia với chúng tôi trong giờ 
hành chính và chúng tôi sẽ có thể trả lời thêm một số câu hỏi tại đó. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã 
sẵn sàng để tiếp tục. 
 
Giáo sư Umphress: Bây giờ tôi rất vui khi xem qua các chiến thuật ảnh hưởng của Cialdini. Lý do 
tại sao Cialdini của họ là bởi vì Cialdini là một nhà khoa học xã hội nổi tiếng, người đã bắt đầu 
nghiên cứu về cách ảnh hưởng đến người khác và hóa ra có sáu điều quan trọng mà chúng ta có 
thể làm để ảnh hưởng đến người khác. Khi tôi bắt đầu nói về những điều này, bạn sẽ nhận thấy 
rằng những điều khác biệt này nằm trong môi trường của bạn. Điều này xảy ra rất nhiều. Các nhà 
tiếp thị biết về những điều này, các nhà đàm phán có kỹ năng biết về những chiến thuật khác 
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nhau này và bây giờ bạn sẽ biết về những chiến thuật khác nhau này. Bây giờ tùy thuộc vào bạn 
nếu bạn muốn sử dụng các chiến thuật này hay không sử dụng các chiến thuật này. Đây là tùy 
thuộc vào bạn, nhưng tôi muốn bạn nhận thức được những chiến thuật này, vì rất có thể chúng 
đang được sử dụng cho bạn. 
 
Được rồi, trước tiên, sự khan hiếm. Nó chỉ ra rằng người ta muốn những gì người khác không thể 
có, hoặc những gì khan hiếm. Dưới đây là một số ví dụ về các thương hiệu mà mọi người bị thu 
hút bởi vì chúng khó có được và chúng rất đắt. Nhưng nó có thể là, ví dụ, một vài năm trước đây 
ở Pháp thiếu bơ và tất nhiên có thông báo rằng sẽ thiếu bơ. bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Khá 
nhiều người đi ra ngoài và lấy tất cả bơ và bắt đầu cho vào tủ đông của họ. Khi một thứ gì đó 
khan hiếm, hoặc chúng ta biết rằng thứ gì đó sẽ trở nên khan hiếm, thì chúng ta cố gắng thoát ra 
và cố gắng đạt được bất cứ thứ gì đó. Tôi không chắc đó có phải là những gì đã xảy ra với giấy vệ 
sinh khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này hay không, nhưng tôi nghĩ rằng điều gì đó tương tự có 
thể đã xảy ra. Có lẽ, tôi không chắc mình. 
 
Bây giờ, điều này làm gì cho bạn? Nếu bạn có quyền truy cập vào thông tin khan hiếm, nếu điều 
gì đó mới xảy ra, thì bạn có thể gọi cho khách hàng và khách hàng và nói, "Bạn biết gì không, 
không ai biết điều này, đây là một cái gì đó thực sự mới." Và đột nhiên người đó sẽ gọi lại cho 
bạn ngay lập tức hoặc gửi lại email cho bạn ngay lập tức, họ sẽ muốn biết. Đây là xu hướng con 
người muốn biết những điều mà không nhiều người biết. 
 
Bạn cũng có thể làm nổi bật những gì khác biệt với bạn. Bạn là ứng cử viên đặc biệt như thế nào? 
Tại sao họ muốn thuê bạn, bạn mang đến những đặc điểm độc đáo nào? Bạn cũng có thể nêu bật 
các đặc điểm độc đáo của sản phẩm của mình, làm nổi bật tính độc quyền của sản phẩm, đặc biệt 
và khan hiếm như thế nào. Cố gắng sử dụng chiến thuật này khi thích hợp. Đối với bạn, bạn có 
thể nêu bật cách bạn có sự kết hợp độc đáo giữa chuyên môn, học vấn và kinh nghiệm. 
 
Được rồi, đây là một chiến lược mà chúng ta đã nói đến rất nhiều, đó là có đi có lại. Như bạn biết, 
chúng ta đáp lại. Nếu tôi tích cực với bạn, bạn sẽ tích cực với tôi; nếu tôi tôn trọng bạn, bạn sẽ 
tôn trọng tôi. Chúng ta muốn đền đáp những ân huệ này. Nếu ai đó làm ơn cho tôi, tôi sẽ làm ơn 
cho họ. Đây là cách con người hoạt động và đó là cách xã hội hoạt động, do đó, có đi có lại là điều 
hoàn toàn cơ bản trong các cuộc đàm phán. Đó là lý do tại sao khi bạn đưa ra đề nghị, đối phương 
có khả năng sẽ đưa ra đề nghị đổi lại, khi bạn chia sẻ sở thích của mình thì đối phương cũng có 
khả năng chia sẻ sở thích của họ. 
Nhưng đôi khi, chúng ta cần suy nghĩ về thời điểm chúng ta thực hiện những ân huệ này. Mọi 
người đánh giá một ưu đãi ngay lập tức bao nhiêu so với một tháng sau khi nó được thực hiện? 
Giả sử bạn có một yêu cầu lớn đối với sếp của bạn và sếp của bạn đến với bạn và cần một đặc ân. 
Bạn yêu cầu điều đó ngay lập tức hay bạn đợi một tháng trước khi bạn yêu cầu bạn ân? Đây là 
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kết quả. Ngay lập tức, như bạn có thể nói, đây là mức độ mà bên kia coi trọng những gì bạn vừa 
làm cho họ, sự ưu ái mà bạn vừa làm cho họ. Người nhận đánh giá cao điều đó ngay lập tức, 
nhưng người cho, người đã làm điều đó, không đánh giá cao nó. Một lần nữa, ngay lập tức người 
nhận thực sự coi trọng nó; người cho, không quá nhiều. Điều thú vị xảy ra theo thời gian là người 
cho có xu hướng ngày càng coi trọng nhưng người nhận lại càng coi trọng. 
 
Điều đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu bạn chưa yêu cầu, bạn nên làm ngay lập tức, bạn 
nên làm khi người nhận đã sẵn sàng đáp lại. Nếu đó là ngay lập tức, người nhận đó thực sự coi 
trọng sự ưu ái mà bạn đã dành cho họ và nhiều khả năng họ sẽ đáp lại ngay lập tức. Nếu bạn chờ 
đợi một tháng, thì sếp của bạn sẽ ít cân nhắc hoặc nghĩ về điều đó. Đề xuất của tôi cho bạn là nó 
có thể không phải là ngay lập tức, nhưng càng gần càng tốt với thời điểm bạn thực hiện điều đó 
và theo cách mà bên kia sẽ đáp lại. Trong cuộc thương lượng, bạn có thể làm nổi bật cách bạn 
suy nghĩ về điều gì đó, cách bạn nhượng bộ, để khiến bên kia cũng nhượng bộ. Nhân tiện, điều 
này thực sự xuất hiện khi chúng ta đánh đổi. Sự đánh đổi chỉ là sự đáp trả tất cả được gói gọn 
trong một. Tôi đang cho họ thứ ít quan trọng hơn để đạt được thứ quan trọng hơn; sự tương hỗ 
của nó gói gọn lại thành một. 
 
Nghiên cứu về sự có đi có lại thực sự đáng ngạc nhiên. Những gì nó cho thấy là ngay cả những 
món quà nhỏ, thậm chí nhỏ như một cây bút, thì điều này sẽ tác động đến hành vi của họ. Điều 
này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hành vi của họ, nếu tôi chỉ đưa cho họ một số đồ lặt vặt. Rất nhiều 
ngành nghề, ví dụ như bác sĩ không được nhận quà lớn từ các công ty dược phẩm. Trước đây, các 
bác sĩ có thể chấp nhận những chuyến đi xa hoa và họ sẽ nói, "Chà, các bác sĩ thực sự thông minh 
và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hành vi của họ", nhưng những gì chúng ta biết là hoàn toàn 
không phải như vậy. Những gì chúng ta biết là ngay cả khi tôi tặng bạn một món quà rất nhỏ trị 
giá 20 xu, điều đó sẽ tác động đến hành vi của bạn. 
 
Nghiên cứu này được thực hiện với cookie, nó được thực hiện với đồ trang sức và tôi có thể tác 
động đến hành vi của bạn bằng những điều rất nhỏ. Bạn sử dụng như thế nào là tùy thuộc vào 
bạn. Bạn có thể mang cà phê đến cuộc đàm phán của mình; tất nhiên, không phải trong thời gian 
COVID, mà trong thời gian không COVID khác. Bạn có thể gửi, trong thời gian COVID, một số 
sôcôla hoặc nấm cục, hoặc thứ gì đó phù hợp với khách hàng. Tôi có những người trong các lớp 
MBA điều hành của tôi, những người gửi những món quà nhỏ thực sự thú vị cho khách hàng của 
họ mỗi năm một lần. Điều này đang phát triển sự có đi có lại này; chúng đang tác động đến hành 
vi của bạn. 
 
Tôi đã hỏi bạn một câu hỏi, và đó là phương pháp nào là phương tiện hiệu quả hơn để ngăn cản 
sự có đi có lại này? Việc tôi nhận dù chỉ một món quà nhỏ, nó đang tác động đến hành vi của tôi. 
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Tôi có nên nhận ưu ái rồi tự nhủ giảm giá không? Hay chỉ cần không chấp nhận nó và lịch sự từ 
chối họ? 
 
Hóa ra là việc từ chối luôn tốt hơn cho bạn và công ty của bạn. Nếu bạn chưa có và nếu bạn có tổ 
chức của riêng mình, tôi khuyến khích bạn thiết lập chính sách không có quà tặng. Nếu điều đó 
phù hợp trong ngành của bạn, tôi nhận ra rằng trong một số ngành, bạn không nên làm như vậy, 
nhưng nếu bạn thiết lập chính sách không quà tặng, điều đó thực sự cho phép nhân viên của bạn 
nói không với những món quà này và điều đó khiến họ ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi những 
món quà này và nó thực sự sẽ bảo vệ tổ chức của bạn trong tương lai. Tôi nghĩ tại Đại học 
Washington, chúng ta có giới hạn 20 đô la cho quà tặng, nhưng một lần nữa, điều đó sẽ ảnh 
hưởng đến hành vi của chúng ta. 
 
Cuối cùng, chúng ta có sự nhất quán và sau đó chúng ta sẽ giải đáp một số câu hỏi. Nhất quán là 
một chiến thuật ảnh hưởng thực sự quan trọng mà bạn có thể sử dụng. Mọi người thích nhất 
quán trong hành vi và thái độ của họ và để hành vi trước đây của họ phù hợp với hành vi trong 
tương lai của họ. Cialdini cho thấy tầm ảnh hưởng của chiến thuật này trong một nghiên cứu, 
trong đó anh và các sinh viên nghiên cứu của mình đến một khu chung cư lớn. Họ đến một nửa 
khu chung cư và yêu cầu một nửa số cá nhân ký tên ủng hộ một lý do chính đáng; nguyên nhân 
là để hỗ trợ người tàn tật trong cộng đồng. Tất cả những người trả lời cửa kết thúc ký tên. Sau 
đó, họ quay trở lại vài tuần sau đó và được mọi người cho biết họ sẵn sàng cho bao nhiêu tiền, vì 
vậy họ thực sự sẽ quyên góp cho chính nghĩa. Một lần nữa, đó là một mục đích thực sự tốt, hỗ 
trợ người tàn tật trong cộng đồng. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói với bạn, bạn nhớ rằng một nửa 
trong số họ không có cơ hội ký vào bản kiến nghị và một nửa không có cơ hội ký vào bản kiến 
nghị, 50% trong số họ cuối cùng đã đưa tiền, vì vậy 50% là khá tốt. Nhưng 92% họ đã ký vào bản 
kiến nghị, những người có cơ hội ký tên vào bản kiến nghị đã quyên góp. Vì vậy, sẽ tăng 42% nếu 
bạn vừa được mọi người ký tên để ủng hộ một mục đích nào đó, thì họ có nhiều khả năng sẽ 
quyên góp cho mục đích đó. 
 
Mọi người bày tỏ thái độ và hành vi, họ muốn được nhất quán. Điều này có nghĩa gì với bạn? Có 
nghĩa là, giả sử bạn có một cuộc đàm phán và người khác mà bạn đang đàm phán đã bày tỏ thái 
độ phù hợp với những gì bạn muốn yêu cầu, đây là điều mà đôi khi tôi sử dụng trong các cuộc 
đàm phán của mình. Tôi có xu hướng, trong công việc phục vụ của mình, tôi có xu hướng làm việc 
trong các ủy ban đa dạng và hòa nhập, và hóa ra là nhiều tổ chức và trường đại học đưa các tuyên 
bố về sự hòa nhập và đa dạng trên các trang web. Những gì tôi làm, là tôi lấy tuyên bố đa dạng 
và hòa nhập đó và tôi đưa nó vào câu hỏi của mình. Tôi nói, "Bạn biết đấy, đây là một giá trị quan 
trọng của thể chế này hoặc tổ chức này." Tôi nói giá trị và đó là lý do tại sao tôi yêu cầu X, thường 
là nhiều tiền hơn hoặc nhiều tài nguyên hơn dành cho sự đa dạng và hòa nhập. Thể hiện thái độ 
trước đây của họ và khuyến khích họ kiên định với thái độ đó, tôi có nhiều khả năng nhận được 
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đồng ý trong trường hợp đó. Đối với bạn, bạn có thể yêu cầu, nếu ai đó đã nhượng bộ cho bạn, 
bạn có thể yêu cầu họ nhượng bộ nhiều hơn. Nếu ai đó đã nhượng bộ một số, thì nhiều khả năng 
họ sẽ nhượng bộ những người khác. 
 
Bây giờ là thời gian câu hỏi. 
 
Alyssa: Kevin muốn biết, làm thế nào những chiến thuật này có thể phản tác dụng? 
 
Giáo sư Umphress: Sự kiên định thực sự có thể làm hại chúng ta, và nó làm hại chúng ta và làm 
hại rất nhiều nhà lãnh đạo, bởi vì đôi khi là một nhà lãnh đạo, để trở thành một nhà lãnh đạo 
mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là bạn phải nói rằng bạn đã sai và bạn đã lựa chọn sai. Tôi nghĩ rằng 
đó là một đặc điểm cực kỳ quan trọng đối với một nhà lãnh đạo cần phải có, để một nhà lãnh đạo 
nói, “Bạn biết không, tôi đã sai. Tôi đã lựa chọn sai lầm và giờ tôi sẽ xoay chuyển công ty theo 
một hướng khác ”. Tôi nghĩ rằng đó là điều hoàn toàn cơ bản, nhưng nó bay về mặt nhất quán. 
Đồng thời, chúng ta chỉ cần phá vỡ tính nhất quán khi điều quan trọng là phải làm như vậy và có 
đạo đức, trung thực và tiến lên phía trước. 
 
Tôi nghĩ rằng, liên quan đến sự có đi có lại, trong một số nền văn hóa, đặc biệt là Nhật Bản, khi 
tôi có người đến và thương lượng với những cá nhân từ các nền văn hóa cụ thể, nơi rất thích hợp 
để tặng quà và bạn muốn có kích thước phù hợp bởi vì thậm chí đó thực sự là quan trọng. Đối 
với một số công ty, điều này có thể xảy ra và việc không tặng quà có thể tạo ra một vấn đề, việc 
nhận quà và tặng quà bằng không của tôi có thể trở thành một vấn đề trong các nền văn hóa đó. 
Tôi nghĩ rằng một điều khác về các quốc gia có xu hướng thích tặng quà, họ cũng có cùng hệ 
thống phân cấp nâng cao văn hóa loại hình, trong đó mệnh lệnh từ sếp thực sự quan trọng. Vì 
vậy, nếu bạn có tuyên bố từ chủ tịch công ty rằng bạn không thể nhận và cũng không được tặng 
quà, thì đối với một người thuộc nền văn hóa mà việc tặng quà thực sự quan trọng, điều đó sẽ 
không sao cả. Điều quan trọng là chỉ gửi một tuyên bố trước khi bạn có cuộc gặp đầu tiên và cho 
bên kia biết, đặc biệt nếu bạn đang đến một nền văn hóa mà việc tặng quà thực sự nổi bật và có 
ý nghĩa xã hội hóa quan trọng, chỉ cần cho họ biết rằng điều đó không phù hợp để bạn mang một 
món quà và đây là chính sách của công ty, và sau đó bạn loại bỏ vấn đề đó. 
 
Alyssa: Tôi đã tự hỏi làm thế nào bạn vượt qua rào cản về tính nhất quán nếu hành vi của người 
đó gây bất lợi cho bạn trong quá khứ? Vì vậy, họ thực sự rất cứng đầu và họ muốn tiếp tục tỏ ra 
cứng đầu. 
 
Giáo sư Umphress: Chắc chắn rồi, vậy bạn sẽ chỉ làm nổi bật hành vi của họ khi nó phù hợp với 
hành vi mà bạn muốn thấy. Tôi sẽ không đề cập đến bất kỳ hợp đồng trước đây hoặc bất kỳ hành 
vi nào trước đây, tôi sẽ chỉ đề cập đến thái độ và hành vi mà bạn muốn xem lại. Tôi sẽ cho nó một 
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tấm vé. Trong tâm trí của tôi, tôi chỉ tạm dừng khi ai đó đang cư xử theo cách mà tôi không muốn 
đáp lại và tôi không muốn nhìn thấy việc tiến lên phía trước. Trong tâm trí của tôi, tôi chỉ quên 
rằng điều đó đã xảy ra. 
 
Alyssa: Judith có một câu hỏi thú vị, quay trở lại với COVID và tính nhất quán, CDC có nên xử lý 
toàn bộ sự cố mặt nạ theo cách khác không? 
 
Giáo sư Umphress: Vâng, tôi nghĩ rằng rất nhiều chiến thuật gây ảnh hưởng này có thể liên quan 
đến vấn đề mặt nạ. Quay đi quay lại là không tốt cho một nhà lãnh đạo, như tôi đã đề cập, việc 
đưa ra lý do cho việc quay lại và quay lại thực sự quan trọng. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đáp 
ứng được, nó quay đi quay lại đó là một vấn đề. Chúng ta sẽ lấy một câu “Ồ, tôi đã sai”, nhưng 
nếu có nhiều câu “Tôi đã sai”, thì chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi về tính hợp pháp. Tôi nghĩ rằng đó 
thực sự là một trong những vấn đề mà CDC phải đối mặt trong tương lai, và tôi nghĩ đó cũng là 
một vấn đề cố hữu trong một thảm họa thực sự lớn như chúng ta đang gặp phải lúc này. Chúng 
ta yêu cầu các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định và sau đó khi họ đưa ra quyết định thì sau đó 
chúng ta chỉ trích họ vì đã đưa ra những quyết định đó và đó là nguyên nhân gây ra sự qua lại và 
trở lại. Tôi nghĩ rằng trở thành một nhà lãnh đạo vào thời điểm đại dịch là vô cùng khó khăn, vì 
vậy tôi không ghen tị với hoàn cảnh của họ lúc này. Tôi nghĩ nó khó vô cùng. 
 
Được rồi, vậy là bằng chứng xã hội. Đây là một điều lớn, bằng chứng xã hội. Nếu người khác đang 
làm, thì tôi cũng sẽ làm. Nếu người khác không làm, thì tôi cũng sẽ không làm. Điều này sẽ thực 
sự là chìa khóa cho chúng ta và tôi nghĩ nó liên quan đến vấn đề mặt nạ này. Một ví dụ mà tôi có 
được là, có một hiệu trưởng muốn giảm số lượng học sinh hút cần sa. Đây là một hiệu trưởng 
trung học, ông ấy muốn giảm lượng học sinh trung học hút cần sa. Nhưng thật không may, hiệu 
trưởng trường trung học này đã gửi một lá thư cho phụ huynh, chỉ ra rằng 75% học sinh đã thử 
cần sa ở trường trung học này và đây là một vấn đề thực sự lớn cần phải được dừng lại. 
 
Bằng chứng xã hội cho chúng ta biết, đó là điều đó sẽ làm tăng đáng kể số lượng người hút cần 
sa. Khi một cái gì đó là một vấn đề, chúng ta không sử dụng phần trăm liên quan đến nó. Khi quy 
chuẩn là thứ mà chúng ta muốn mọi người tham gia, thì chúng ta sẽ chia sẻ thông tin quy chuẩn 
về nó. Đó là nơi tin tức phát huy tác dụng. Thật không may, đôi khi người mới nói, "Đây là một 
vấn đề thực sự lớn, chúng ta có tất cả những người không đeo mặt nạ." Điều xảy ra sau đó là mọi 
người ít đeo khẩu trang hơn, trong khi nếu tin tức im lặng về vấn đề đó, thì mọi người sẽ chỉ tham 
gia vào hành vi đó và chọn có đeo mặt nạ hay không, nhưng vì điều trở thành chuẩn mực, chúng 
ta muốn tuân theo các chuẩn mực xã hội đó. 
 
Thay đổi những chuẩn mực xã hội đó có thể thực sự rất khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng ta 
muốn bắt đầu đúng và chúng ta muốn sử dụng bằng chứng xã hội khi người khác tham gia vào 
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hành vi tích cực. Chúng ta có thể tập trung vào hành vi tích cực mà mọi người đang tham gia và 
nói, “X số lượng người đang cách xa xã hội, điều này thật tuyệt vời. Chúng ta muốn tiếp tục điều 
này ”. Hoặc chúng ta có thể làm nổi bật những thành phố đang làm tốt công việc của mình với sự 
xa rời xã hội. 
 
Trong một ví dụ kinh doanh và bạn thấy điều này mọi lúc trên các quảng cáo, bạn có thể nói, “Bốn 
trong số năm nha sĩ chấp thuận điều này”. Bằng chứng xã hội này trong hành động. Bạn cũng có 
thể thấy điều này trong tỷ lệ tốt nghiệp. Bạn thấy 90% mọi người đã ở ngoài đó kiếm được việc 
làm và họ đang làm rất tốt, điều đó sẽ khuyến khích mọi người làm tốt. Nó cũng sẽ đưa những 
người khác đến với chương trình. Chúng ta muốn hòa nhập, chúng ta muốn làm những gì mà mọi 
người khác đang làm, đó là những điều tốt và xấu. Là một nhà lãnh đạo, tôi muốn bạn sử dụng 
bằng chứng xã hội để có lợi cho mình. Nếu mọi người đang làm những điều thực sự tốt và nhóm 
đang làm những điều thực sự tốt, thì hãy làm nổi bật điều đó và sau đó bạn có nhiều khả năng 
thấy điều đó tiến lên phía trước, nhưng nếu mọi người đang làm những điều không tuyệt vời, thì 
hãy im lặng về điều đó và đừng nói bất cứ điều gì về bằng chứng xã hội. Tôi không nói dối về điều 
đó, nhưng chúng ta sẽ không cung cấp thông tin xã hội. 
 
Một ví dụ về điều này có thể là, “Tôi đã có ba lời đề nghị đầy hứa hẹn, nhưng tôi thực sự muốn 
đến và làm việc cho công ty của bạn. Tôi đã có rất nhiều lời đề nghị tuyệt vời, nhưng những gì tôi 
muốn làm là làm việc cho bạn. " Sau đó, chúng ta có từ ngữ; mọi người muốn lắng nghe người 
khác có địa vị hoặc chuyên môn, ngay cả khi lập luận của họ không mạnh mẽ lắm. Đối với bạn, 
điều quan trọng là phải chứng minh bằng cách nào đó quyền hạn của bạn hoặc nói lý do tại sao 
chúng ta nên lắng nghe bạn, hoặc tại sao bạn là người mà chúng ta nên đàm phán cùng. Tại sao 
bạn? Bạn cần phải trả lời câu hỏi đó. 
 
Ngay cả khi xa xưa như Aristotle, ông đã gọi đó là đặc tính, đó là khái niệm “tại sao chúng ta nên 
nghĩ bạn là người có sức thuyết phục?” Bạn có thể thể hiện thẩm quyền theo một số cách. Bạn 
có thể nói bạn đã làm việc này trong ngành cụ thể này được bao lâu. Giả sử bạn không có nhiều 
kinh nghiệm như vậy, sau đó bạn có thể nói bạn đã lấy bằng ở đâu. Nhân tiện, tôi nghĩ rằng nếu 
ai đó không giới thiệu bạn và nói tất cả về trình độ chuyên môn của bạn, thì điều quan trọng là 
bạn phải làm nổi bật trình độ của mình với bên kia. Đây là một lý do khác để sử dụng LinkedIn. 
Tôi biết đây là điều mà chúng ta đã nói đến từ rất sớm nhưng hãy làm cho hồ sơ LinkedIn của 
bạn trông thực sự tốt. Đó là một cách mà bạn có thể thể hiện quyền lực. LinkedIn của bạn, trang 
web của bạn cho thấy lý do tại sao chúng ta nên lắng nghe bạn. 
 
Tôi biết ở Microsoft, nếu bạn đã ở đó một số năm nhất định, bạn sẽ có được những bức tượng 
ngày càng lớn hơn. Nếu bạn đã ở đó 15 năm, thì lớn thế này, trong 30 năm thì nó ngày càng lớn 
hơn. Đó là một cách khác, và một cách dễ dàng, để thể hiện quyền lực. Một cách khác là bằng 



 15 

cấp. Một cách khác là ăn mặc và cách bạn trông. Đây là một điều thú vị, bởi vì nếu bạn bước vào 
Google và bạn đang mặc một bộ vest, bạn sẽ không thể hiện được uy quyền chút nào, bạn sẽ 
không phù hợp. Bạn thực sự cần phải suy nghĩ về cách thể hiện quyền lực . Một số dấu hiệu bề 
ngoài về thẩm quyền mà nghiên cứu đã chỉ ra là có giọng nói trầm, tóc màu xám, đeo kính mắt. 
Đây là điều dễ dàng mà ai cũng có thể làm được. Những gì bạn đang mặc chắc chắn có hiệu quả 
và chiều cao của bạn rất quan trọng, vì vậy những người cao hơn dường như có nhiều quyền hạn 
hơn. 
 
Điều này không có nghĩa là nếu bạn không có bất kỳ điều gì trong số này, thì bạn sẽ không có 
thẩm quyền. Một trong những người bạn thực sự tốt của tôi là người cực kỳ thấp, không có giọng 
nói trầm ấm, nhưng khi cô ấy bước vào phòng, cô ấy có quyền hành rất lớn và bạn chỉ biết rằng, 
cô ấy mang theo quyền hạn của mình. 
 
Điều khác mà chúng ta cần nghĩ đến là thích. Chúng ta làm những điều cho những người mà 
chúng ta thích; nếu chúng ta thích ai đó, thì nhiều khả năng chúng ta sẽ có một kết quả thương 
lượng tích cực với họ. Chúng ta thích những người hấp dẫn, tương tự như chúng ta, lọt vào lĩnh 
vực nhận dạng tin cậy, và chúng ta thích những người thích chúng ta; vì vậy bây giờ chúng ta đang 
đi vào xu nịnh. Khi bạn đang đàm phán, tôi nghĩ điều quan trọng là phải nói tại sao bạn thích sản 
phẩm này, tại sao bạn thích công ty này, tại sao bạn thích tổ chức này. Làm nổi bật nó và theo 
một cách thích hợp, hãy tâng bốc người khác. Tôi sẽ nói rằng các sinh viên của tôi đã nói với tôi 
rằng điều đó là không phù hợp, trừ khi bạn là người mẫu, để tâng bốc người khác về cách ăn mặc 
hoặc trang điểm của họ hoặc bất cứ điều gì về ngoại hình của họ, nhưng rất thích hợp để làm nổi 
bật người khác trong bất kỳ điều gì loại hiệu suất mà họ đang tham gia. Giả sử họ là một nhà khoa 
học nghiên cứu, để bạn có thể tâng bốc họ về nghiên cứu của họ hoặc bạn có thể tâng bốc họ về 
sản phẩm mà họ vừa phát triển. Đó là một cách rất thích hợp để tâng bốc người kia và điều đó 
sẽ có tác động rất lớn đối với họ. 
 
Sinh viên MBA được yêu cầu tham gia vào các mức độ xu nịnh cao hay thấp và tôi thực sự thích 
nghiên cứu này. Họ tham gia vào một kiểu tâng bốc thích hợp, không phải một cách kỳ quặc, như 
vậy là tâng bốc thích hợp về tổ chức. Những người có mức độ tâng bốc cao nhận được thêm 1,45 
đề nghị và họ có mức lương khởi điểm cao hơn. Nhân tiện, hiệu ứng này là tuyến tính, vì vậy càng 
nhiều lời nịnh hót, càng nhiều lời mời, thì càng nhiều tiền lương. Những người phỏng vấn đã 
được thông báo trước rằng sẽ có các mức độ khác nhau, rằng các nhà nghiên cứu đang tâng bốc 
khác nhau. Vì vậy, ngay cả khi mọi người biết rằng họ sắp có hành vi xấu và đề phòng nó, điều đó 
vẫn ảnh hưởng đến đề nghị và mức lương của họ. Nhưng một lần nữa, hãy cẩn thận với hiệu ứng 
chất nhờn. Chúng ta sẽ chỉ thực hiện những hành vi có ý nghĩa hoặc tâng bốc những điều có ý 
nghĩa chứ không phải vẻ bề ngoài của chúng ta. 
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Được rồi, chúng ta có vài phút cho các câu hỏi. 
 
Alyssa: Saida có một câu hỏi, những cách nào mà những người phụ nữ được xác định danh tính 
có thể thể hiện quyền lực một cách đàng hoàng ngoài mong đợi của xã hội? Ngoài ra, phụ nữ da 
màu, đặc biệt là phụ nữ Da đen, có thể bị đánh giá tiêu cực nếu họ sử dụng các chiến thuật quyền 
lực / uy quyền mà phụ nữ da trắng có thể sử dụng. Bất kỳ cái nhìn sâu sắc sẽ là tuyệt vời. 
 
Giáo sư Umphress: À, tôi nghĩ rằng một cách tế nhị, khiến tôi rất khó chịu khi chia sẻ thông tin về 
trình độ chuyên môn hoặc quyền hạn của mình, vì vậy đôi khi tôi được người khác giới thiệu. Tôi 
có một người bạn đi cùng và bạn tôi giới thiệu tôi với một người khác, họ có thể nói về quyền 
hạn của tôi và hy vọng người bạn này cũng có địa vị cao và được bên kia biết đến. Một cách khác 
mà bạn có thể làm khá dễ dàng là đặt một liên kết ở cuối email chỉ liên kết trực tiếp đến trang 
LinkedIn hoặc trang web của bạn, mọi người sẽ nhấp vào đó và thấy điều đó. Một điều nữa, trong 
văn phòng của tôi, tôi có bằng tốt nghiệp của mình, nó ở ngay đằng sau tôi. Nếu bạn có điều gì 
đó tương tự, tôi không biết nó có ý nghĩa gì trong ngành của bạn, nhưng hãy đặt nó ngay vào đó 
khi bạn tham gia cuộc gọi Zoom và điều đó sẽ có tác động rất lớn. 
 
Tôi sẽ nói với bạn về nghiên cứu này. Cialdini đã thực hiện một nghiên cứu trong đó nạn nhân 
đột quỵ không tham gia vào liệu pháp vật lý trị liệu sau khi họ rời bệnh viện. Khi ở trong bệnh 
viện, họ tập vật lý trị liệu, nhưng khi rời bệnh viện, họ có xu hướng không tập vật lý trị liệu. Vì 
vậy, họ đã đưa Cialdini vào và anh ấy đã làm được một điều: Anh ấy đặt tất cả các giải thưởng và 
bằng tốt nghiệp, của tất cả các bác sĩ vật lý trị liệu lên tường và điều đó làm tăng sự tuân thủ vật 
lý trị liệu lên 34%. Đó là một điều đã thay đổi nó. Những điều thực sự tinh tế này có thể có những 
ảnh hưởng thực sự lớn đến hành vi của người khác, vì vậy hãy đưa ra những gợi ý về thẩm quyền 
tinh tế và điều đó thực sự có thể giúp ích cho bạn. 
 
Cảm ơn mọi người. 


