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Đào Tạo Đàm Phán Ba: Đàm Phán Nhiều 
Vấn Đề 
 

Alyssa: Xin chào, mọi người. Thật tuyệt khi thấy một số bạn trở lại và một số gương mặt mới. 
Cảm ơn vì đã ở đây trong buổi đào tạo đàm phán thứ ba của chúng tôi. Điều này sẽ bao gồm các 
cuộc đàm phán nhiều vấn đề. 

Giáo sư Umphress: Xin cảm ơn. Vì vậy, chuyển sang đàm phán nhiều vấn đề, đây là lúc nó trở nên 
thực sự nghiêm túc. Đây là chương trình làm việc của chúng ta: Tôi sẽ tiếp tục và xem xét những 
gì chúng ta cần đưa vào các kế hoạch trước khi đàm phán. Như chúng ta đã tìm hiểu trong phiên 
đầu tiên của mình, bạn phải chuẩn bị cho cuộc đàm phán của mình và kế hoạch trước khi đàm 
phán của bạn cần bao gồm một số điều nhất định, vì vậy tôi sẽ xem xét điều đó. Sau đó, chúng ta 
sẽ xác định ý nghĩa của việc đàm phán đôi bên cùng có lợi. Nó chỉ ra rằng hầu hết chúng ta thực 
sự không có ý tưởng tốt về ý nghĩa của việc đàm phán đôi bên cùng có lợi. Sau đó, tôi sẽ nói về 
các chiến lược đàm phán nhiều vấn đề và các chiến lược này sẽ bắt đầu khá dễ dàng và sau đó 
chúng ta sẽ chuyển sang các chiến lược khó hơn khi chúng ta tiếp tục. Sau đó, tôi sẽ nói về việc 
tạo ra một lịch trình điểm. Khi bạn gặp nhiều vấn đề trong một cuộc đàm phán, bạn phải có một 
số cách để quyết định vấn đề nào quan trọng với bạn hơn là ít hơn với bạn. Điều đó có nghĩa là 
bạn sẽ phải ưu tiên các vấn đề của mình và bạn sẽ phải phân bổ tỷ lệ phần trăm cho các vấn đề 
đó. Bạn quan tâm đến vấn đề Số Một, Vấn đề Số Hai như thế nào? Chúng ta sẽ nói về cách tạo 
cái mà tôi sẽ gọi là lịch trình điểm để hiểu cách bạn quan tâm đến các vấn đề khác nhau trong 
thương lượng của mình. 

Đây là khuôn khổ phiên họp của chúng ta: Chúng ta bắt đầu với phần giới thiệu về các cuộc đàm 
phán. Sau đó, lần trước chúng ta đã nói về các cuộc đàm phán vấn đề đơn lẻ. Bây giờ chúng ta 
đang đàm phán nhiều vấn đề. Lần tới, trong hai tuần, chúng ta sẽ nói về các chiến thuật gây ảnh 
hưởng, vì vậy cách chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến người khác, điều rõ ràng là thực sự quan 
trọng đối với các cuộc đàm phán của chúng ta. Hóa ra có rất nhiều nghiên cứu về cách ảnh hưởng 
đến người khác và tôi sẽ chia sẻ điều đó sau hai tuần. Sau đó, chúng ta sẽ đàm phán nhóm trong 
một tháng, và đó sẽ là phiên cuối cùng của chúng ta. 

Hãy nhớ từ các phiên trước của chúng tôi, chúng tôi có một BATNA. BATNA là những gì bạn sẽ 
làm nếu một cuộc đàm phán không thành công. Trước khi đàm phán, bạn muốn biết BATNA của 
mình là gì. Bạn cũng muốn biết điểm đặt chỗ của mình là gì. Đây là giá trị số được liên kết với 
BATNA của bạn; nó là điểm đi bộ của bạn. Trước khi bạn đàm phán, chúng tôi cần phải có một kế 
hoạch và có một mẫu cho kế hoạch trên trang web. Bạn muốn BATNA của mình, bạn muốn điểm 
đặt chỗ, và cuối cùng, chúng tôi muốn có mục tiêu của mình. 

Lý do tại sao tôi xem lại những điều này mỗi lần là vì nó rất cơ bản cho mọi cuộc đàm phán để 
biết BATNA, điểm đặt chỗ và mục tiêu của bạn là gì. Hãy nhớ rằng đối với mục tiêu đó, chúng ta 
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muốn bắn càng cao càng tốt. Đối với một người như tôi trong một tổ chức như thế này, thì mức 
lương cao nhất có thể mà một người như tôi trong một tổ chức như thế này có thể làm là bao 
nhiêu? Đó sẽ là mục tiêu của tôi. 

Được rồi, lần trước chúng ta đã nói về cách xác định ưu đãi đầu tiên của bạn là gì. Nếu ưu đãi 
đầu tiên của bạn là thứ gì đó không phải dạng số, nó mang tính phân loại, đó là mục tiêu của bạn. 
Ví dụ, giả sử bạn muốn sống ở San Francisco thì bạn chỉ cần nói, “Tôi sẽ nhận công việc ở San 
Francisco. Nhưng nếu phiếu mua hàng của bạn là số, chúng tôi đã nói về việc nó sẽ trông như thế 
nào khi bạn đưa ra phiếu mua hàng đầu tiên. Chúng tôi xác định rằng bạn muốn có ưu đãi số của 
mình cao hơn khoảng 3% trở lên, không cao hơn 20%. Nếu có nhiều sự khác biệt trên thị trường, 
bạn có thể tăng tới 20%. Nếu có một chút khác biệt trên thị trường, thì hãy vượt lên 3% so với 
mục tiêu của bạn. Nếu bạn bắt đầu không đạt mục tiêu khi đưa ra lời đề nghị đầu tiên, bạn sẽ 
không đạt được mục tiêu của mình và đó là lý do tại sao chúng tôi đi thêm một chút nữa. Chúng 
tôi sẽ làm một cái gì đó gọi là phạm vi tăng cường. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về điều đó, 
hãy xem phiên này từ lần trước. Ví dụ: chúng tôi có mục tiêu là 100 đô la, thì ưu đãi đầu tiên của 
bạn sẽ cao hơn một chút so với 103 đô la đó đến có thể là 112 đô la; đó sẽ là đề nghị đầu tiên 
của chúng tôi. Được rồi, tất cả những thứ này sẽ được đưa vào kế hoạch thương lượng trước của 
bạn. 

Bây giờ, các cuộc đàm phán đôi bên cùng có lợi là gì? Thực sự, không thể có một cuộc đàm phán 
đôi bên cùng có lợi trừ khi bạn có một cuộc đàm phán nhiều vấn đề. Khi chúng ta nói về đàm 
phán đôi bên cùng có lợi, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đó là một sự thỏa hiệp. Hầu hết mọi 
người đều nghĩ rằng đó là “Tôi cần cung cấp cho bên kia khoảng một nửa hoặc ít nhất là một số 
kết quả mà tôi thực sự quan tâm.” Điều đó không thực sự đúng. Đó không phải là một cuộc đàm 
phán đôi bên cùng có lợi. Đôi khi chúng ta cần thỏa hiệp và sẵn sàng thỏa hiệp là điều thực sự 
quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, nhưng chúng ta muốn thỏa hiệp một cách chiến 
lược. Vì vậy, chúng tôi sẽ thỏa hiệp về một số thứ và chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về những thứ 
khác. Và đó là những gì chúng ta sẽ học hôm nay: Làm thế nào để chúng ta quyết định những gì 
chúng ta thỏa hiệp và làm thế nào để chúng ta quyết định những gì không nên thỏa hiệp? 

Tiếp theo, mọi người nghĩ rằng một cuộc đàm phán đôi bên cùng có lợi là một cuộc chia rẽ đồng 
đều, vì vậy chỉ nên gặp mặt giữa chừng. Nếu bạn đã ở khoảng lần trước, chúng ta phát hiện ra 
rằng cuộc họp ở giữa nói chung không phải là một ý tưởng công bằng; nói chung không phải là 
một ý kiến hay nếu gặp nhau ở giữa. Đó là bởi vì phía bên kia có thể bắt đầu với các giá trị thực 
sự cực đoan và nếu bạn đang sử dụng các giá trị không cực đoan hoặc các giá trị có ý nghĩa, việc 
gặp gỡ ở giữa là không công bằng cho bạn. Đôi bên cùng có lợi thực sự không phải là một cuộc 
chia đôi. 

Rất nhiều người nghĩ rằng đôi bên cùng có lợi là cảm giác tốt sau cuộc đàm phán của bạn. Nếu 
bạn tham gia phiên họp đầu tiên, bạn phát hiện ra rằng nếu bạn đặt ra một mục tiêu khó khăn 
rất cụ thể hoặc một mục tiêu thực sự khó khăn trong cuộc đàm phán của mình mà ngay sau cuộc 
đàm phán đó, bạn sẽ không cảm thấy tốt chút nào. Bạn thực sự sẽ cảm thấy không tốt lắm vì bạn 
không hoàn toàn đạt được mục tiêu đó. Bạn sẽ thực hiện rất tốt trong cuộc đàm phán đó vì bạn 



 3 

đã đặt ra một mục tiêu khó thực sự cụ thể nhưng bạn sẽ không cảm thấy tốt. Chúng tôi đã nói về 
các chiến lược cần làm sau cuộc đàm phán đó và những nghi thức mà chúng tôi có xu hướng thực 
hiện sau cuộc đàm phán; đi ăn tối cho tôi, ăn kem làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Vì vậy, cảm giác 
tốt thực sự không phải là dấu hiệu của một cuộc đàm phán đôi bên cùng có lợi. Nhân tiện, khi 
bạn có một mục tiêu khó khăn cụ thể, bạn có thể cảm thấy tồi tệ ngay sau đó nhưng hãy đợi đến 
ngày hôm sau và bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời vì bạn đã có kết quả tuyệt vời. 

Rất nhiều người nghĩ đôi bên cùng có lợi là xây dựng mối quan hệ. Bây giờ, xây dựng một mối 
quan hệ cũng vô cùng quan trọng; chúng tôi muốn xây dựng những mối quan hệ đó trong một 
cuộc đàm phán. Tuy nhiên, đôi khi có một mối quan hệ thực sự bền chặt có thể khiến chúng ta 
đưa ra giả định về sở thích của đối phương và việc đưa ra giả định về sở thích của đối phương là 
khá nguy hiểm. Khi chúng ta đoán theo sở thích của đối phương, đôi khi chúng ta đoán sai. Nếu 
chúng ta đoán sai thì chúng ta có thể đưa cho bên kia những thứ mà họ không muốn và khi bạn 
có mối quan hệ bền chặt hơn với bên kia, bạn sẽ đưa ra những suy đoán này. Không nên đưa ra 
những phỏng đoán này vì một lần nữa, chúng ta có thể sai. Thay vào đó, chúng ta muốn hỏi. 
Nghiên cứu thực sự cho thấy nếu bạn có mối quan hệ bền chặt hơn với đối phương, bạn thực sự 
có kết quả tồi tệ hơn; nó mang lại kết quả kém hơn nếu bạn có một mối quan hệ kém bền chặt. 
Vì vậy, đó cũng không phải là một cuộc đàm phán đôi bên cùng có lợi. 

Đàm phán đôi bên cùng có lợi là gì? Đàm phán đôi bên cùng có lợi là khi chúng ta có một thỏa 
thuận tích hợp. Ở đây, không có gì còn lại trên bàn. Tất cả các cơ hội sáng tạo đều được khai thác, 
chúng tôi đã hoàn toàn chia sẻ sở thích của chúng tôi là gì hoặc chúng tôi muốn gì trong cuộc 
đàm phán, chúng tôi đã hoàn toàn hỏi bên kia và chúng tôi biết sở thích của họ là gì và chúng tôi 
đã giải quyết câu đố này ở mức độ tốt nhất mà chúng ta có thể làm ở nơi chúng ta đang tối đa 
hóa lợi ích của bên kia và lợi ích của chúng ta. 

Các nhà đàm phán có xu hướng nghĩ đến các cuộc đàm phán theo ba cấp độ khác nhau. Cấp độ 
một của chúng ta chỉ là dàn xếp lẫn nhau. Chúng ta đã làm tốt hơn BATNA của mình, chúng ta đã 
làm tốt hơn điểm đặt chỗ của mình và tiến gần đến mục tiêu nhất có thể, nhưng đó chỉ là giải 
pháp cấp một. Cấp độ hai là khi chúng ta thêm các vấn đề khác vào hỗn hợp. Đây là lúc chúng ta 
đang gặp phải nhiều vấn đề đang xem xét, nhiều vấn đề mà chúng ta đang suy nghĩ. Khi chúng ta 
thêm nhiều vấn đề, chúng ta đi đến giải pháp cấp độ hai. Bây giờ, cấp độ ba là khi không có thỏa 
thuận nào khác tốt hơn có thể. Không có gì để lại trên bàn và khi một thứ gì đó còn lại trên bàn, 
nó sẽ nằm trong tay của cả hai bên. Nó không nằm trong tay tôi và nó cũng không nằm trong tay 
bên kia. 

Làm thế nào để chúng ta đến đó? Một số dấu hiệu của tiềm năng đôi bên cùng có lợi chắc chắn 
là các cuộc đàm phán có nhiều vấn đề. Chúng ta sẽ không đạt được các thỏa thuận cấp ba đó trừ 
khi chúng ta có nhiều hơn một vấn đề mà chúng tôi đang giải quyết. Một điều bạn muốn làm là 
đưa các vấn đề khác vào cuộc đàm phán và đây là điều mà chúng ta đã nói một chút trong giờ 
hành chính và cả trong cuộc thảo luận cách đây hai tuần; nếu có một số vấn đề khác cần giải 
quyết, hãy giải quyết vì điều đó chỉ giúp phóng đại và tăng khả năng định cư tích cực. Sau đó, các 
giao dịch bên có thể được thực hiện? Có điều gì khác mà chúng ta có thể không chỉ thực hiện một 
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hợp đồng cho năm nay mà còn cho năm sau không? Có thể điều đó có thể giúp cải thiện mối 
quan hệ của chúng ta và tiến về phía trước, cải thiện kết quả thương lượng đó. Và tiếp theo, đây 
là một sự kiện lớn. Các bên có sở thích khác nhau về vấn đề này không? Nếu tôi quan tâm nhiều 
hơn đến một điều và bạn không quan tâm nhiều đến điều đó và chúng ta có một vấn đề khác mà 
bạn quan tâm nhiều và tôi không quan tâm nhiều đến nó, chúng ta có thể đánh đổi. Tôi sẽ đưa 
ra một vấn đề ít quan trọng hơn đối với tôi để đạt được một vấn đề quan trọng hơn đối với tôi. 
Đó được gọi là giao dịch giảm giá. Nó còn được gọi là ghi nhật ký trong tài liệu đàm phán nếu bạn 
đọc một số bài báo. Tôi có xu hướng không thích thuật ngữ xoay vòng nhật ký, tôi thực sự thích 
thuật ngữ giao dịch giảm giá, nhưng chúng giống nhau trong trường hợp bạn thấy vậy. 

Bây giờ chúng ta sẽ nói về các chiến lược hoạt động. Đây là những chiến lược đã được nghiên 
cứu chứng minh mà chúng ta biết là sẽ dẫn bạn đến kết quả thương lượng tốt hơn và đạt được 
tiềm năng đôi bên cùng có lợi, cấp độ ba, không còn gì trên bàn. Nghiên cứu cho thấy rằng nếu 
bạn sắp đàm phán với một người mà bạn không có mối quan hệ tốt hoặc bạn không biết rõ lắm, 
tôi muốn bạn suy nghĩ về quan điểm của họ. Họ có thể quan tâm đến điều gì? Bây giờ bạn có thể 
sai về những gì họ quan tâm, nhưng chúng tôi vẫn muốn suy nghĩ về điều đó trong giây lát. Nghiên 
cứu cho biết 5 phút, vì vậy hãy ngồi xuống và nghĩ xem cảm giác như thế nào khi đi trong đôi giày 
của người đó. Họ nghĩ và cảm nhận thế nào về kết quả cụ thể mà bạn sắp đàm phán này? Cố gắng 
cảm nhận những gì đối phương đang trải qua, nên suy đoán thật kỹ về mối quan tâm của đối 
phương, thử đặt mình vào vị trí của họ. Hóa ra việc xem xét góc độ thực sự là một chiến lược 
thực sự tốt cho bạn vì nó giúp bạn nghĩ về bên kia và sau đó tò mò về bên kia. Một phần của cuộc 
đàm phán là tìm ra lợi ích của chính bạn và cũng xem xét lợi ích của bên kia. 

Với bài tập về nhà trước khi đàm phán, hầu hết chúng ta thực sự không lập kế hoạch cho cuộc 
đàm phán của mình, vì vậy chúng ta không nghĩ đến lợi ích của bản thân. Một vài phiên đầu tiên, 
chúng tôi tập trung vào sở thích của riêng bạn nhưng bây giờ chúng tôi sẽ tập trung vào cách 
chúng tôi tìm ra sở thích của bên kia. Chà, có một cách là đặt bạn vào vị trí của họ và cố gắng nghĩ 
xem trở thành người này sẽ như thế nào. Nếu tôi là người này, tôi có thể muốn gì? Hãy tò mò về 
nó. 

Một điều khác hiệu quả là xây dựng lòng tin. Niềm tin là điều tối quan trọng trong bất kỳ cuộc 
đàm phán nào. Làm thế nào để chúng ta xây dựng niềm tin? Tôi nghĩ sẽ hữu ích cho chúng ta khi 
nghĩ về các loại niềm tin khác nhau khi chúng ta thảo luận về niềm tin. 

Loại niềm tin đầu tiên là niềm tin dựa trên sự răn đe. Niềm tin dựa trên sự răn đe là khi tôi thiết 
lập một kết quả thương lượng và tôi làm cho nó thành động lực để thúc đẩy bên kia bằng củ cà 
rốt hoặc cây gậy, bởi vì tôi biết họ sẽ cư xử như thế nào. Tôi đưa cho họ một củ cà rốt, hoặc tôi 
trả tiền, hoặc một thứ gì đó tích cực để có hành vi tốt hoặc tôi ngăn chặn hành vi xấu bằng gậy 
hoặc kết quả tiêu cực. Đã có nghiên cứu sâu rộng trong các tài liệu quản lý về những gì hoạt động 
tốt hơn, cà rốt hay cây gậy, và nghiên cứu đó cho thấy rằng cà rốt sẽ hoạt động tốt hơn. Trong 
kết quả thương lượng của bạn, để xây dựng lòng tin, tôi muốn khuyến khích bạn nghĩ về những 
điều tích cực sẽ đến với bên kia nếu họ cư xử theo hướng tích cực. Cà rốt mà họ quan tâm là gì? 
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Điều gì thúc đẩy họ và làm thế nào để chúng ta có được những thứ đó hoặc giao những thứ đó 
cho bên kia? Họ quan tâm đến điều gì? 

Điều khác giúp xây dựng lòng tin là sự tin tưởng dựa trên kiến thức. Điều này là khá cổ điển. Tôi 
biết, hoặc tôi có niềm tin vì thành tích trong quá khứ, rằng người này hành xử theo cách tích cực 
có thể dự đoán được và có đi có lại. Ví dụ, tôi biết Jay. Bây giờ, khi tôi gặp lần đầu tiên, tôi thực 
sự không biết anh ấy sẽ cư xử như thế nào vì vậy tôi không thực sự chắc chắn về Jay lúc đầu, 
nhưng bây giờ tôi biết Jay vô cùng đáng tin cậy. Anh ấy rất tích cực nên tôi có những kỳ vọng nhất 
định về hành vi của Jay và điều đó giúp phát triển lòng tin tích cực. Sự tin tưởng dựa trên kiến 
thức đó sẽ thực sự hữu ích khi tôi đàm phán với Jay vì tôi sẽ tin những gì anh ấy nói với tôi; Jay 
làm những gì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ làm điều đó, vì vậy tôi sẽ tin anh ấy. Bây giờ điều đó có 
thể trở nên tồi tệ nếu Jay không làm những gì anh ấy đã nói là anh ấy sẽ làm. Nếu tôi gặp Jay và 
sau đó Jay (và điều này hoàn toàn không đúng) không đáng tin cậy lắm và tôi không thể tin tưởng 
vào Jay, thì đó là sự tin tưởng dựa trên kiến thức, nhưng nó sẽ thực sự tiêu cực. Điều bạn muốn 
là phát triển niềm tin dựa trên kiến thức tích cực đó với bên kia. 

Sau đó, có một thứ gọi là sự tin tưởng dựa trên nhận dạng. Đây là lúc bạn chia sẻ điều gì đó với 
bên kia. Chỉ vì Alyssa và tôi hiện đang ở Đại học Washington cùng nhau, nghiên cứu cho thấy rằng 
chúng ta nên có một thứ gọi là sự tin tưởng dựa trên nhận dạng bởi vì cả hai chúng ta đều đồng 
nhất với một số ý tưởng bậc cao, đó là Đại học Washington. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Jay và 
tôi nên có sự tin tưởng dựa trên giấy tờ tùy thân vì cả hai đứa con của chúng tôi đều ở Học khu 
Công lập Seattle, vì vậy Jay và tôi cũng có giấy tờ tùy thân. Jay và tôi có rất nhiều sự tin tưởng ở 
đây, như bạn có thể nói. Niềm tin dựa trên nhận dạng có thể dựa trên các đội thể thao, có thể 
dựa vào nơi bạn đã đi học, có thể dựa trên nơi bạn sống, nhưng làm nổi bật điểm chung của bạn 
là sử dụng niềm tin dựa trên nhận dạng để làm lợi thế cho bạn. 

Một điều khác mà bạn muốn làm trong khi đàm phán là chia sẻ thông tin về sở thích của bạn. Bây 
giờ, đây là lúc mọi người bắt đầu cảm thấy khá khó chịu. Có thể trước khi tham gia phiên họp 
này, bạn đã nghĩ rằng mục tiêu của mình trong đàm phán không phải là nói cho đối phương biết 
bạn muốn gì. Nhân tiện, điều đó không đúng chút nào. Những gì nghiên cứu cho thấy rằng bạn 
thực sự muốn truyền đạt cho đối phương chính xác những gì bạn muốn. Nghiên cứu cũng chỉ ra 
rằng mọi người giỏi nói về lý do thực sự chính đáng khiến họ muốn thứ gì đó, nhưng họ không 
thực sự giỏi trong việc nói ra điều họ muốn. Lý do thực sự tốt cũng không giúp bạn đạt được điều 
bạn muốn, lý do thực sự tốt sẽ chỉ giúp bạn nếu lần đầu tiên bạn nói ra điều bạn muốn. Bạn cần 
chia sẻ với đối phương mục tiêu của bạn là gì, bạn muốn gì, nỗi sợ hãi của bạn là gì. 

Ở đây, tôi đã nêu một ví dụ về những gì bạn có thể làm nếu bạn đang tham gia một cuộc đàm 
phán công việc chẳng hạn. Trong một cuộc đàm phán công việc, tôi muốn chia sẻ những vấn đề 
của tôi. Tôi sẽ nói vấn đề số một của tôi là tiền thưởng. Điều tôi quan tâm nhất trong công việc 
này là tiền thưởng của tôi. Bây giờ mục tiêu của tôi sẽ là 15%, nhưng một lần nữa, tôi sẽ thực 
hiện phạm vi tăng cường đó. Ở đây, tôi nói sở thích của mình là gì, và tôi nói, "Vấn đề số một của 
tôi là tiền thưởng, nhưng tôi đang tìm cách đạt được khoảng từ 16,5% đến 18%." Tôi thậm chí sẽ 
không nói 15%, nhưng tôi sẽ chia sẻ phạm vi tăng cường đó. Sau đó, tôi sẽ nói với họ vấn đề thứ 
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hai của tôi và vấn đề thứ hai mà tôi quan tâm là lương cơ bản và tôi đang tìm kiếm một khoản 
tiền từ 103.000 đến 112.000 đô la một năm. 

Bây giờ đối với bạn, mức độ ưu tiên vấn đề của bạn sẽ khác với điều này, đây chỉ là một ví dụ. 
Điều thực sự quan trọng là chia sẻ không chỉ những gì bạn muốn mà còn cả số lượng. Vấn đề số 
một, vấn đề số hai, hoặc vấn đề số ba của bạn là gì? Bạn quan tâm đến vấn đề này ở mức độ nào? 
Việc chia sẻ sở thích của bạn là gì, bạn muốn gì cũng rất quan trọng; nhân tiện, giúp bạn đạt được 
những gì bạn muốn. 

Một chiến lược khác thực sự hữu ích, và sau đó chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc, đó là đặt câu hỏi 
cho bên kia. Bạn thực sự cần hỏi đối phương xem họ muốn gì, sở thích của họ là gì. Tôi đã cung 
cấp một số ví dụ về cách đặt những câu hỏi này. Một câu hỏi thực sự cơ bản mà tôi luôn hỏi mỗi 
khi đàm phán là “Kết quả lý tưởng của bạn trong cuộc đàm phán này là gì? Nếu bạn hình dung ra 
một kết quả lý tưởng, nó sẽ như thế nào? ” Sau đó, tôi xem qua và bắt đầu hỏi về các vấn đề cụ 
thể. Họ nói, "Tôi muốn có tiền thưởng trong công việc của mình." Sau đó, tôi sẽ hỏi các câu hỏi, 
"Phần thưởng lý tưởng của bạn sẽ là gì?" Sau đó, họ có thể chia sẻ rằng họ cũng muốn trả lương 
cơ bản và mức lương cơ bản lý tưởng của họ sẽ là bao nhiêu. Sau đó, tôi tiếp tục với, "Tiền thưởng 
quan trọng hơn hay ít quan trọng hơn mức lương cơ bản của bạn?" Tôi sẽ theo dõi những câu 
hỏi đó, để tôi có được ý tưởng về cách họ ưu tiên các vấn đề và sở thích của họ là gì. 

Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một số câu hỏi. 

Alyssa: Một điều tôi đã nghĩ đến khi bạn nói về việc cố gắng đưa những thứ khác vào bàn trong 
cuộc đàm phán để bạn có thể tạo ra những cuộc đàm phán nhiều vấn đề, đó có phải là một ý 
tưởng tồi nếu bạn đưa ra những cuộc đàm phán trong quá khứ, như nếu bạn đã thực hiện giao 
dịch với họ trước đây? 

Giáo sư Umphress: Đây là nơi bạn muốn thực hiện nghiên cứu trước và xem xét các cuộc đàm 
phán trong quá khứ của bạn. Đối với mọi cuộc đàm phán, một phần trong kế hoạch trước khi 
đàm phán của bạn là nhìn lại quá khứ và cố gắng tìm ra cách bạn đã làm trước đó. Bạn đã mắc 
lỗi gì? Bạn có thể làm gì tốt hơn? Nhìn lại các cuộc đàm phán trước đây của bạn và học hỏi từ 
chúng. Giả sử bạn nói, "Lần cuối cùng tôi làm việc cho công ty của bạn, tôi đã nhận được 99.000 
đô la." Thật không may, nếu bạn nêu một con số trong khi thương lượng, điều đó đang neo họ 
vào con số đó và điều đó sẽ không có lợi cho bạn. Việc nêu rõ các giá trị thực tế mà bạn đã làm 
trước đây sẽ khiến nó trở nên ổn định với lần thương lượng cuối cùng đó. Bây giờ, điều đó thật 
tuyệt nếu tôi thực sự yêu thích cuộc đàm phán cuối cùng đó và tôi muốn gắn bó với nó nhưng 
nếu tôi muốn thay đổi điều gì đó về cuộc đàm phán, đó sẽ không phải là một chiến lược tốt. 

Alyssa: Tuyệt vời. Ai đó đang hỏi, bạn có thể đưa ra một ví dụ về các cuộc đàm phán thất bại 
không? 

Giáo sư Umphress: Tất nhiên. Tôi nghĩ rằng hầu hết các cuộc đàm phán thất bại, họ thất bại vì hai 
lý do. Một lý do là bên kia đã không chia sẻ chính xác thông tin về mối quan tâm của họ. Tôi đã 
chứng kiến các cuộc đàm phán thất bại xảy ra vì thiếu tin tưởng. Ở đây, bên kia không tin tưởng 
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vào người mà họ đang đàm phán và dẫn đến một cuộc đàm phán thất bại, ngay cả khi họ có thể 
đã có một cuộc đàm phán thực sự tốt. Vì vậy, ở đây, họ có thể đã làm tốt hơn với BATNA và điểm 
đặt chỗ của mình, nhưng thật không may vì họ không chia sẻ thông tin về sở thích của mình do 
thiếu tin tưởng, đó là một cuộc thương lượng thất bại. 

Một cuộc đàm phán khác thực sự là một thành công, nhưng không phải là một thành công lớn, 
xảy ra khi bạn để mọi thứ trên bàn. Để mọi thứ trên bàn có nghĩa là không ai nhận được kết cục 
đó. Một ví dụ về điều này có thể là Alyssa và tôi đang đàm phán và tôi đang cố gắng mua nguồn 
cung từ Alyssa, nhưng tôi chỉ biết về nguồn cung A. Tôi rất quan tâm đến nguồn cung A nhưng vì 
tôi không chia sẻ mối quan tâm của mình và những gì Tôi thực sự quan tâm và điều tôi muốn sử 
dụng nguồn cung cấp, nguồn cung cấp tốt hơn cho tôi sẽ là nguồn cung cấp B. Nguồn cung cấp B 
sẽ đáp ứng tốt hơn sự quan tâm của tôi. Alyssa không chia sẻ thông tin về nguồn cung cấp của cô 
ấy và Alyssa đã không hỏi tôi câu hỏi về những gì tôi cần và những gì sẽ lý tưởng cho tôi và điều 
đó khiến tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua nguồn cung cấp A thật tuyệt, tốt cho tôi. và Alyssa, nhưng tôi 
đã mua nhiều nguồn cung cấp B hơn và nó sẽ phù hợp với sở thích của tôi hơn. 

Alyssa: Được rồi, Kevin muốn biết, trước tiên bạn có đồng ý về cách cuộc đàm phán sẽ tiến hành 
không? Ví dụ, các quy tắc cơ bản. 

Giáo sư Umphress: Bạn biết đấy, tôi thích câu hỏi đó vì chúng ta sẽ đi đến đó như một chiến lược. 
Các quy tắc cơ bản là thứ thực sự hữu ích để thiết lập, đặc biệt là khi đối mặt với sự ngờ vực. Sự 
không tin tưởng có thể xảy ra bởi vì đây là cuộc thương lượng đầu tiên bạn có với bên kia hoặc 
vì bạn đã từng thương lượng thất bại hoặc thương lượng tiêu cực trước đó. Chúng ta sẽ nói về 
cách thiết lập các quy tắc cơ bản đó và những quy tắc cơ bản đó có thể trông như thế nào ngay 
sau đây. 

Alyssa: Một câu hỏi nữa từ Rebecca rất nhanh và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Rebecca muốn biết, 
bạn có nên chia sẻ những gì bạn muốn trước khi đưa ra lời biện minh không? 

Giáo sư Umphress: Chính xác. Bạn muốn chia sẻ những gì bạn muốn trước tiên và sau đó là lý do 
thực sự tốt khiến bạn muốn có kết quả đó. Đầu tiên, bạn sẽ chia sẻ sở thích của mình và thứ tự 
quan trọng của bạn, sở thích của bạn và tại sao bạn muốn nó. Bắt đầu với sở thích hoặc những gì 
bạn muốn. Lý do tại sao điều đó sẽ là đầu tiên là chúng tôi muốn điều đó đầu tiên trong tâm trí 
của bên kia. Chúng tôi muốn neo họ, chúng tôi muốn họ suy nghĩ về những lợi ích đó. Lý do thực 
sự tốt tại sao và sự biện minh công bằng hỗ trợ lợi ích. Trong một số cuộc đàm phán, tôi đã thấy 
những người thậm chí không chia sẻ lý do thực sự chính đáng tại sao, họ chỉ chia sẻ sở thích bởi 
vì đó thực sự là điều bạn ở đó để tìm hiểu: sở thích của bạn. Bây giờ, tôi nghĩ rằng biện minh công 
bằng là một điều thực sự tốt để chia sẻ với bên kia và tôi sẽ bao gồm điều đó mỗi khi tôi đàm 
phán, nhưng điều bạn muốn là hoàn toàn quan trọng. 

Đối với những câu hỏi đó, tôi sẽ nói thêm, tôi ngạc nhiên rằng không có câu hỏi nào về việc đặt 
thẻ của bạn lên bàn. Đối với phần câu hỏi tiếp theo, tôi thực sự muốn bạn nghĩ xem bạn cảm thấy 
thoải mái như thế nào khi chia sẻ sở thích của mình trong cuộc đàm phán. Tôi sẽ cho bạn biết 
rằng đây là điều mà học sinh của tôi có xu hướng cảm thấy khó chịu nhất. Họ không thoải mái khi 



 8 

chia sẻ chính xác những gì họ muốn và sau đó thương lượng. Hãy suy nghĩ về điều đó và nghĩ 
rằng bạn cảm thấy thoải mái như thế nào khi chia sẻ những lợi ích của mình trong cuộc đàm 
phán. Những gì nghiên cứu cho thấy về điều này là nếu bạn không chia sẻ những gì bạn muốn 
trong cuộc đàm phán, thì bạn sẽ không đạt được điều đó vì bên kia sẽ đoán những gì bạn muốn 
và họ thường đoán sai. 

Lý do khác giúp bạn chia sẻ những gì bạn muốn trong cuộc đàm phán, là vì bạn có thể quay lại với 
nó. Giả sử vấn đề số một của bạn là tiền thưởng của bạn và bạn chia sẻ điều đó với bên kia, vấn 
đề số một của bạn là tiền thưởng. Sau đó, vào một thời điểm nào đó, bên kia quyết định thưởng 
cho bạn một khoản tiền thực sự khủng khiếp, khi đó bạn có thể quay lại và nói, "Tôi đã chia sẻ 
rằng đây là vấn đề số một của tôi, vì vậy thật khó để tôi đi đến thỏa thuận một phần thưởng 
không tốt lắm. Tôi thực sự sẽ đánh giá cao nó nếu bạn có thể nghĩ về tiền thưởng trong tương lai 
vì đó là vấn đề số một của tôi. Chúng ta hãy cố gắng đạt được điều đó cao nhất có thể. ” Điều này 
giúp cung cấp cho bạn lý do tại sao bạn thích được đáp ứng những mối quan tâm đó. 

Bây giờ nếu bạn mờ ám hoặc bạn nói rằng bạn quan tâm đến mọi thứ như nhau (đó cũng không 
phải là một chiến lược tốt) thì bên kia không biết làm thế nào để thỏa hiệp, bên kia không biết 
làm thế nào cung cấp cho bạn những gì bạn muốn. Nếu bạn chỉ nói rằng bạn muốn mọi thứ và 
mọi thứ đều quan trọng với bạn thì bạn thực sự không có khả năng nhận được những thứ mà 
bạn quan tâm nhất bởi vì nếu bạn nói rằng bạn quan tâm đến mọi thứ như nhau, bên kia sẽ thỏa 
hiệp với những thứ mà họ ít quan tâm nhất và những thứ đó có thể phù hợp với những thứ mà 
bạn quan tâm nhất và chúng có thể không. Vì vậy, bạn có nhiều khả năng đạt được những gì bạn 
muốn khi bạn nêu bật vấn đề số một của mình với một lý do thực sự chính đáng, sau đó là vấn 
đề số hai. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi làm nổi bật nó 1, 2, 3, thì hãy tiếp tục và nhóm 
chúng lại, làm hai mục hàng đầu, rồi hai nhóm tiếp theo, nhưng chắc chắn phải rõ ràng về sở thích 
của bạn là gì. 

Hãy nghĩ về điều đó, hãy nghĩ xem bạn cảm thấy thoải mái như thế nào với nó. Khi bạn lần đầu 
tiên sử dụng một chiến lược trong một cuộc đàm phán, bạn có thể cảm thấy thực sự xa lạ, nhưng 
một lần nữa, bạn có nhiều khả năng đạt được điều mình muốn hơn khi sử dụng chiến lược này. 

Điều tiếp theo sẽ giúp bạn đi đến các cuộc đàm phán đôi bên cùng có lợi đó là các vấn đề tách 
nhóm. Đây là lúc chúng tôi chia nhỏ các vấn đề thành những phần nhỏ nhất. Chúng tôi có thể làm 
điều này cho bất kỳ loại vấn đề nào, nhưng tôi thường yêu cầu mọi người suy nghĩ về việc trả 
tiền. Đầu tiên, bạn có thể nghĩ về trả tiền và chỉ nghĩ về nó như một chuyện, nhưng thực tế trả 
tiền là rất nhiều thứ khác nhau. Điều này đúng về rất nhiều điều khác nhau mà chúng ta làm trong 
các mối quan hệ công việc của mình. Rất nhiều kết quả của chúng ta, chúng ta nghĩ chúng là một 
chuyện, nhưng thực ra có rất nhiều thứ khác nhau. Ví dụ, về vấn đề trả lương, bạn có mức lương 
cơ bản, bạn có tiền thưởng ký kết, tiền thưởng của bạn, cổ phần vốn chủ sở hữu, thời gian nghỉ 
hưu, thời gian làm thêm của bạn và có lẽ còn rất nhiều điều khác để suy nghĩ. 

Được rồi, đây là một ví dụ mà tôi vạch ra sở thích của mình và sau đó tôi hỏi đối tác đàm phán 
khác của tôi, và tôi đang sử dụng một cuộc đàm phán công việc làm ví dụ, sở thích của họ là gì. 
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Tôi tìm ra lãi suất của mình và một lần nữa, tôi đã nói, số một của tôi là tiền thưởng, số hai là 
lương cơ bản, số ba của tôi là cổ phiếu. Về mặt chủ nhân của tôi, tôi phát hiện ra số một của họ 
là cổ phần, họ thực sự không muốn cung cấp vốn cổ phần, số hai là lương cơ bản, và số ba là tiền 
thưởng. Bây giờ tôi biết sở thích của họ là gì. 

Việc tách nhóm các vấn đề đó khiến chúng ta có thể đưa ra thỏa thuận về các vấn đề nhỏ hơn và 
nó giúp thực sự xác định sở thích của chúng ta đối với các vấn đề và đi đến những thỏa thuận tốt 
hơn và cũng giải quyết được câu đố đó. Ở đây, chúng tôi có một ví dụ về việc luân chuyển hoặc 
giao dịch nhật ký. Giao dịch tắt là hoàn toàn quan trọng trong các cuộc đàm phán của chúng tôi. 
Đây thực sự là một trong những chiến lược đàm phán đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, một lần nữa, 
chúng tôi có vấn đề số một của tôi. Bạn cũng có thể thấy vấn đề số một của bên kia. Chiến lược 
cho điều này là đánh đổi. Tôi sẽ nhượng bộ, hoặc tôi sẽ mua cổ phần, và tôi có thể thực hiện một 
thỏa thuận về nơi tôi có ít cổ phần vốn chủ sở hữu hơn, hoặc thậm chí không có cổ phần vốn chủ 
sở hữu, để thu được hoàn toàn tiền thưởng và có được lý tưởng của mình Tặng kem. Đổi lại, chủ 
nhân của tôi sẽ làm điều đó để tôi không nhận được bất kỳ cổ phiếu vốn chủ sở hữu nào, hoặc 
tôi nhận được ít cổ phiếu vốn chủ sở hữu hơn tôi nghĩ. Loại giao dịch này thực sự mở rộng miếng 
bánh, nó mở rộng thỏa thuận tiềm năng của chúng tôi. Nếu điều gì đó quan trọng hơn đối với tôi 
và tôi giải quyết được vấn đề đó hoàn toàn, thì tôi sẽ cảm thấy toàn diện hơn, tôi sẽ cảm thấy 
tích cực hơn và ngược lại. Nếu họ hoàn toàn hiểu vấn đề của mình, hoặc hơn thế nữa, thì họ sẽ 
cảm thấy toàn diện hơn. Sau đó, họ có thể đưa ra những vấn đề khác khó hơn một chút. 

Như bạn có thể thấy, cả hai vấn đề số hai của chúng tôi là lương cơ bản; đó sẽ là một cuộc đàm 
phán khó khăn. Đối với vấn đề thứ hai, quay trở lại dựa trên lương cơ bản, chúng ta sẽ sử dụng 
những chiến lược mà chúng ta đã nói lần trước, đó là nhượng bộ ngày càng nhỏ hơn theo thời 
gian và nhượng bộ có đi có lại. Nhưng đối với số một, tiền thưởng và cổ phiếu vốn chủ sở hữu, 
chúng ta thực sự có thể đồng ý với điều này khá nhanh chóng, và sau đó chúng ta có thể đánh 
đổi. Tôi sẽ nhận được hoàn toàn tiền thưởng của mình và đồng thời tôi sẽ chia cổ phần đó. Bây 
giờ, đôi khi mọi người khi họ lần đầu tiên sử dụng cuộn gỗ, họ chỉ cho và cho mà không nhận; đó 
không phải là nhật ký lăn, đó không phải là giao dịch. Tôi sẽ cho để có được cùng một lúc. Chúng 
ta sẽ nói về cả hai vấn đề này, theo nghĩa đen, cùng một lúc để tôi có thể không có cổ phiếu vốn 
chủ sở hữu để đổi lấy phần thưởng tốt nhất mà tôi có thể nhận được. 

Một chiến lược khác khó hơn một chút là hợp đồng dự phòng. Hợp đồng dự phòng là câu lệnh 
if-then. Nếu điều gì đó xảy ra trong môi trường hoặc nếu điều gì đó xảy ra, thì điều gì đó khác sẽ 
xảy ra. Những khác biệt này thực sự đã giúp mở đường cho các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi 
hoặc các thỏa thuận tích hợp. Trong những phần khác của cuộc sống, sự khác biệt của bạn là 
không tốt, nhưng trong thế giới đàm phán, nếu chúng ta có sự khác biệt thì đó thực sự là một 
điều thực sự tốt. 

Được rồi, vậy một số khác biệt mà chúng ta có thể tận dụng là gì? Hãy nói sự khác biệt và kỳ vọng. 
Giả sử chị gái tôi và tôi thừa kế một số tài sản và tôi nghĩ tài sản đó sẽ đáng giá hơn nếu chúng 
tôi chờ đợi và không bán nó. Em gái tôi nghĩ rằng chúng tôi cần bán ngay bây giờ, đây là giá trị 
cao nhất mà tài sản sẽ có được, vì vậy chúng tôi quyết định bán ngay bây giờ. 
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Chúng tôi có thể tranh luận rất nhiều về sự khác biệt và kỳ vọng của mình, hoặc chúng tôi có thể 
có một hợp đồng dự phòng. Tôi có thể mua cho em gái tôi. Chúng ta có thể có một câu lệnh if-
then, “Tôi muốn giữ tài sản này. Tôi sẽ tiếp tục và đưa cho bạn một nửa giá trị của tài sản bây giờ 
và giữ tài sản đó. Sau đó, khi tôi bán nó, tôi sẽ có được toàn bộ giá trị của việc bán đó bởi vì tôi 
đã mua cho bạn từ tài sản đó. " Chúng tôi có thể làm cho nó như vậy, "Tôi sẽ cung cấp cho bạn 
20% bây giờ và sau đó là 30% những gì bạn nghĩ bạn sẽ kiếm được sau này." Có rất nhiều câu 
lệnh if-then mà chúng ta có thể đưa ra dựa trên sự khác biệt và kỳ vọng. Tôi mong đợi điều gì đó 
sẽ xảy ra, bạn có một kỳ vọng khác, thì chúng tôi đặt cược vào nó. 

Chúng ta có thể có sự khác biệt về thái độ rủi ro. Rất nhiều người trong chúng ta có thể có sự 
khác biệt về rủi ro. Giả sử chúng tôi đang cố gắng chơi thị trường chứng khoán ngay bây giờ. Ai 
biết điều gì sẽ xảy ra? Bạn có thể khá mạo hiểm và hãy tiếp tục và bỏ số tiền đó vào, nhưng giả 
sử người ấy của bạn không muốn làm điều đó, họ ít rủi ro hơn bạn nhiều. Bạn có thể làm cho nó 
như vậy mà bạn có một số loại hợp đồng dự phòng? Bây giờ chúng ta hãy đưa một phần của số 
tiền đó vào, chờ đợi, xem điều gì sẽ xảy ra và bất kỳ khoản thu nhập nào chúng ta có thể đưa vào 
tài khoản tiết kiệm và chúng ta có thể giúp mình bớt rủi ro bằng cách tiết kiệm số tiền đó và bạn 
có thể tiếp tục thị trường chứng khoán với số tiền mà bạn có. Nó thực sự tự nhiên khi chúng ta 
có sự khác biệt về rủi ro, đó là một biến tính cách. Nói cách khác, đó là một biến số khác biệt của 
cá nhân và thay vì tranh cãi về nó, bởi vì bạn sẽ không thể thay đổi tính cách của người khác, hãy 
cố gắng thiết lập một hợp đồng dự phòng với câu lệnh if-then. 

Chúng tôi cũng có thể có sự khác biệt về thời gian tùy chọn. Có lẽ bây giờ tôi cần tiền và bạn có 
thể đợi thêm một chút nữa để có số tiền đó. Giả sử chúng tôi quyết định bán tài sản đó và tôi cần 
số tiền đó trước hoặc nhiều tiền hơn để bán tài sản đó, nhưng bạn sẵn sàng đợi cho đến khi toàn 
bộ số tiền được chuyển thành tiền mặt và ký quỹ. Tôi có thể nhận được ít tiền hơn một chút, 
nhưng tôi sẽ nhận được số tiền đó sớm và bạn chờ đợi lâu hơn cho số tiền lớn hơn đó. Chúng tôi 
có thể có sự khác biệt về tùy chọn thời gian. 

Chúng ta cũng có sự khác biệt về năng lực. Bây giờ, điều này là khá quan trọng. Tất cả chúng ta 
đều có những khả năng khác nhau và trong các cuộc đàm phán, chúng ta cần tận dụng những 
khác biệt và khả năng đó. Tôi thấy điều này rất nhiều ở các sinh viên của mình và trong các bài 
tập của họ. Một số sinh viên của tôi thực sự giỏi trong việc trình bày ý tưởng cuối cùng của họ, 
họ là những người thuyết trình tuyệt vời, và một số sinh viên của tôi thực sự giỏi khi làm các con 
số liên quan đến kế toán và một số sinh viên của tôi thực sự giỏi viết báo cáo cho ông chủ của họ. 
Nếu chúng ta có những khác biệt về khả năng này, hãy tận dụng chúng. Nhờ một người thực sự 
giỏi về các con số thực hiện các con số, người thực sự giỏi trong việc trình bày hiện tại và người 
thực sự giỏi viết nó lên và đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều ghi nhận công lao khi đề cập đến sự 
quản lý. 

Khi nói đến hợp đồng dự phòng, chúng ta đừng tạo ra xung đột lợi ích. Giả sử rằng tôi bán một 
buổi biểu diễn cho Jay và chúng tôi lập một hợp đồng dự phòng. Nếu buổi biểu diễn thực sự hiệu 
quả và chương trình thực sự tốt, thì tôi sẽ nhận được một khoản giảm giá sau đó. Chúng tôi không 
muốn thúc đẩy hiệu suất kém; chúng tôi không muốn làm cho nó như vậy mà tôi muốn chương 
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trình không thành công. Đừng thúc đẩy hiệu suất kém bằng các hợp đồng dự phòng của chúng 
tôi. 

Hãy làm cho nó có thể thực thi, đảm bảo rằng nó được viết ra trong một hợp đồng. Đó là lý do 
tại sao chúng được gọi là hợp đồng dự phòng, vì nó cần phải có trong hợp đồng. Hãy đảm bảo 
rằng chúng ta biết khi nào tình huống dự phòng đó được đáp ứng. Nó cần phải rõ ràng, nó cần 
được đo lường và đánh giá một cách dễ dàng, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể hiểu được khi nào thì 
tình huống dự phòng đó được đáp ứng. 

Được rồi, bây giờ chúng ta đang đi đến câu hỏi của Kevin: làm thế nào để chúng ta đặt cơ sở cho 
cuộc đàm phán của mình? Làm thế nào để chúng tôi thiết lập nó để chúng tôi sẽ có một cuộc 
đàm phán tích cực trong tương lai? Đàm phán với những người không tin tưởng cao hoặc đàm 
phán với những người mà chúng ta chưa từng đàm phán trước đây, bạn cần phải có một số loại 
giải quyết trước và đây là gì, đó là kết quả thương lượng trước khi có kết quả thương lượng cuối 
cùng. Việc giải quyết trước khi dàn xếp chỉ là đặt ra những quy tắc cơ bản để làm thế nào chúng 
ta đi đến một thỏa thuận. Việc giải quyết trước khi thanh toán sẽ mang tính chính thức và đây sẽ 
là những nghĩa vụ ràng buộc. 

Ví dụ về việc dàn xếp trước có thể là nơi chúng ta sẽ thương lượng, thời gian chúng ta sẽ thương 
lượng, thậm chí có thể là cách chúng ta sẽ trình bày thông tin và thông tin sẽ được trình bày. Nó 
sẽ là ban đầu và sau đó chúng tôi muốn nó được thay thế bằng một thỏa thuận chính thức hơn 
vào cuối. Điều đó có nghĩa là nó là một phần và không phải tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết 
trong cuộc đàm phán này. 

Đôi khi, khi chúng ta đang đàm phán với một bên khác, việc đồng ý theo nghĩa đen về bất cứ điều 
gì, đặc biệt là khi bạn không tin tưởng bên kia. Giả sử bên kia là một đối thủ cạnh tranh thực sự 
lớn của bạn và chỉ cần tìm ra cách bạn đi đến bàn và những thông tin bạn sẽ chia sẻ với bên kia 
là chiến thắng trong cuộc đàm phán đó. Nghiên cứu cho thấy nếu bạn có thể đồng ý về một điều 
gì đó và đi đến thỏa thuận thu xếp trước này thì nhiều khả năng bạn sẽ có thể thay thế nó bằng 
một thỏa thuận chính thức và toàn diện hơn, một thỏa thuận dài hạn hơn. 

Điều này cực kỳ hữu ích và nếu tôi đang đàm phán với hai bên hoặc tôi đang tạo điều kiện cho 
một cuộc đàm phán giữa hai bên không tin tưởng nhau, thì tôi sẽ luôn thực hiện một dàn xếp 
trước bao gồm nơi thương lượng sẽ diễn ra , thời gian diễn ra đàm phán, thông tin sẽ được trình 
bày như thế nào, thông tin nào sẽ được trình bày, cũng như các vấn đề khác nhau dự định đàm 
phán. Tất nhiên, bây giờ chúng tôi cũng sẽ cho phép các giao dịch phụ được thực hiện, những 
thứ khác sẽ được thực hiện, nhưng việc dàn xếp trước sẽ chỉ là những vấn đề ban đầu sẽ được 
thảo luận. 

Bây giờ chúng ta sẽ đạt được những gì tôi nghĩ là chiến lược khó khăn nhất, được gọi là MESOs. 
Chúng là nhiều đề nghị có giá trị tương đương với bạn mà bạn thực hiện, mà bạn thực hiện đồng 
thời cho bên kia và đó là lý do tại sao chúng được gọi là MESO, nhiều đề nghị đồng thời tương 
đương. 
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Bạn sẽ phải sử dụng một hệ thống tính điểm. Tôi sẽ nói về lịch điểm và cách sử dụng lịch điểm 
này trong giây lát, nhưng bạn sẽ cần sử dụng hệ thống tính điểm để thực hiện MESO. Tôi nghĩ 
rằng cách tốt nhất để mô tả MESO là cung cấp một ví dụ trong các trang trình bày. Trong cuộc 
đàm phán này, có một người sở hữu một khu chung cư và mỗi thỏa thuận có giá trị ngang nhau 
đối với người là chủ sở hữu, nhưng người này đang gặp khó khăn với người mà họ đang đàm 
phán có thể thuê một căn hộ trong tòa nhà của họ. . Bên kia không chia sẻ thông tin về sở thích 
của họ và thậm chí sau nhiều lần cố gắng, bên kia vẫn không sẵn lòng chia sẻ thông tin về sở thích 
của họ. Sau đó, chủ căn hộ thiết kế một MESO, nhiều ưu đãi, ba ưu đãi trở lên, có giá trị tương 
đương. Mỗi một trong những giao dịch này có giá trị tương đương, vì vậy bất kỳ giao dịch nào 
mà người đó chọn, nếu họ chọn một trong những giao dịch này, thì điều đó sẽ ổn với người đang 
đàm phán. 

Các giao dịch này được cung cấp cùng một lúc. Cách bạn cung cấp MESO là, "Trong ba cái này, 
bạn thích cái nào hơn?" Sau đó, lựa chọn của họ sẽ cho bạn biết sở thích của họ là gì. Ví dụ, nếu 
họ chọn thỏa thuận số một, bạn biết rằng họ quan tâm nhất đến giá thuê và đặc biệt, họ muốn 
giá thuê thấp hơn, vì đó là 10.000 đô la. Nếu họ chọn thỏa thuận số hai, bạn biết họ quan tâm 
đến thời hạn thuê và đặc biệt, họ muốn thuê ngắn hơn. Nếu họ chọn thỏa thuận số ba, thì bạn 
biết họ quan tâm nhất đến việc có không gian sang trọng nhất, hoặc căn hộ áp mái. Cả ba đều sẽ 
có giá trị như nhau đối với chủ sở hữu căn hộ và cả ba đều sẽ cao hơn mục tiêu của họ. 

MESO hoạt động thực sự tốt. Bên kia sẽ hài lòng hơn với kết quả của bạn và họ cũng sẽ cảm thấy 
rằng bạn linh hoạt hơn so với khi bạn chỉ đưa ra một đề nghị. MESO thực sự hữu ích trong hai 
trường hợp khác nhau: một, nếu bạn phải thương lượng với nhiều người và hai, nếu bên kia 
không chia sẻ thông tin về sở thích của họ. 

Tôi sẽ để lại điều cuối cùng của tôi, đó là giải quyết sau định cư, mà tôi yêu thích, nhân tiện, cho 
đến lần sau, vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu với các giải quyết sau định cư và chúng tôi sẽ giải đáp thắc 
mắc của bạn . 

Alyssa: Dolores đã tự hỏi khi thực hiện đàm phán, khi nào bạn nên nhượng bộ và giữ lại một thời 
gian có phải là một chiến lược tốt không? 

Giáo sư Umphress: Được rồi, vì vậy chúng tôi chắc chắn muốn nhượng bộ những điều ít quan 
trọng hơn đối với chúng tôi để đạt được những vấn đề quan trọng hơn đối với chúng tôi. Chúng 
tôi sẽ đánh đổi điều đó, vì vậy chúng tôi muốn nhượng bộ một cách chiến lược. Chúng tôi sẽ thừa 
nhận những điều ít quan trọng hơn đối với chúng tôi. Nếu chúng ta tìm thấy thứ gì đó, chẳng hạn 
như trả lương cơ bản trong ví dụ trước, có giá trị ngang nhau đối với cả hai chúng ta, thì đó là 
những thứ khó khăn. Tôi sẽ thực hiện các nhượng bộ ngày càng nhỏ hơn theo thời gian và tôi sẽ 
chú ý đến các nhượng bộ mà bên kia thực hiện. Nếu họ không nhượng bộ lớn như của tôi, tôi sẽ 
nhấn mạnh điều đó. Sau đó, tôi sẽ đảm bảo nhượng bộ có đi có lại, vì vậy tôi nhượng bộ, sau đó 
bên kia nhượng bộ, và chúng ta sẽ lần lượt thực hiện. 

Alyssa: Được rồi, làm thế nào để chúng ta thực hiện các thỏa thuận thanh toán trước khi có sự 
tin tưởng thấp, nhưng chúng là một phần của cùng một công ty? 
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Giáo sư Umphress: Khó đấy. Tôi sẽ cố gắng mang lại một bên thứ ba đáng tin cậy. Hy vọng rằng 
có một người nào đó mà cả hai bạn đều biết trong mạng xã hội của bạn có thể giúp đi đến thỏa 
thuận này và có thể giúp tạo ra thỏa thuận thu xếp trước đó. Nếu có sự không tin tưởng cao, thì 
thông thường bạn cần người khác tham gia và giúp thực hiện thỏa thuận đó cho việc dàn xếp 
trước đó. Nói chung, sau khi bạn thực hiện dàn xếp trước, sau đó bạn đi đến một thỏa thuận 
thực tế sẽ thay thế cho việc dàn xếp trước đó và có thể một vài thỏa thuận sau đó bạn có thể tự 
mình thực hiện các thỏa thuận đó. Sẽ là một điều hữu ích nếu chúng tôi gọi là người hòa giải, 
hoặc một người nào đó tham gia và giúp tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận đó. 

Alyssa: Kevin vừa hỏi, làm thế nào để bạn xử lý các tình huống mà bên kia có đòn bẩy đáng kể? 

Giáo sư Umphress: Một lần nữa, điều đó sẽ rất khó. Chúng tôi sẽ hành động như thể họ không 
có đòn bẩy. Chúng ta sẽ có cuộc đàm phán tập trung vào lợi ích, lợi ích của bạn và lợi ích của bên 
kia. Chúng tôi sẽ nhận thấy rằng bên kia được coi trọng, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm 
điều đó. Giả sử, Alyssa và tôi đang đàm phán về việc cung cấp. Tôi sẽ nói tất cả những điều mà 
tôi thích về cung của cô ấy khi chúng ta bắt đầu và điều đó sẽ giúp cô ấy có tâm trạng tích cực và 
điều đó sẽ khiến cô ấy có nhiều khả năng đi đến thỏa thuận với tôi hơn. Tôi sẽ làm điều đó cho 
dù người đó có đòn bẩy hay không; Tôi sẽ luôn thừa nhận bên kia, tôi sẽ thừa nhận sở thích của 
họ. Đòn bẩy chắc chắn sẽ có trong phòng, nhưng tôi sẽ không nói rằng họ có đòn bẩy trong tình 
huống đó. Tôi sẽ cẩn thận khi bên kia có đòn bẩy vì nó có thể khiến bạn đi đến những thỏa thuận 
không có lợi cho mình. Hãy bám sát những chiến lược mà chúng ta đã nói đến lần trước cũng như 
lần này. 

Alyssa: Tuyệt vời. Tôi chỉ tự hỏi, khi bạn đang nói cụ thể về sự tin cậy danh tính, bạn có thể khuyên 
bạn nên đi uống cà phê với ai đó trước hoặc sắp xếp một cuộc họp trước khi bạn đi đàm phán? 
Tôi có cảm giác như, đặc biệt là trong văn hóa kinh doanh của Mỹ, chúng tôi hoàn thành công 
việc kinh doanh rất nhanh chóng, chúng tôi hơi vội vàng. 

Giáo sư Umphress: Tôi nghĩ, chắc chắn trong văn hóa Mỹ, chúng tôi muốn tiến thẳng vào kinh 
doanh. Tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời để mang cà phê đến cuộc đàm phán, mang một 
món quà nhỏ cho cuộc đàm phán và chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau. Đây là một chiến 
thuật ảnh hưởng. Tại Hoa Kỳ, chúng tôi chỉ dành một ít thời gian để xây dựng lòng tin dựa trên 
nhận dạng đó. Chúng tôi dành khoảng năm phút để chúng tôi làm quen với nhau và chia sẻ thông 
tin về những người bạn có thể biết, những người có thể phổ biến trong mạng xã hội của bạn hoặc 
những thứ khác có thể phổ biến với bạn và bên kia để xây dựng niềm tin dựa trên nhận dạng có 
thể là một ý kiến hay. Quá trình đó có thể diễn ra trong nhiều ngày ở các nền văn hóa khác, nhưng 
ở Hoa Kỳ là khoảng năm phút. 

Alyssa: Tuyệt vời, một câu hỏi nữa. Bạn làm gì khi có nhiều bên tham gia vào cuộc đàm phán? 
Điều đó sẽ được thảo luận trong tuần thứ năm, đúng không? 

Giáo sư Umphress: Đúng vậy. Trong một tháng, hãy điều chỉnh lại và chúng ta sẽ nói về các cuộc 
đàm phán nhiều bên. Đây là những cuộc đàm phán siêu khó và chúng ta sẽ nói về chiến lược cụ 
thể cho những cuộc đàm phán đó. 
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Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại sau hai tuần. 

 


