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Đào tạo đàm phán 5: Đàm phán nhiều bên 
 
Elizabeth Umphress: Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ nói về các cuộc đàm phán nhiều bên và chúng 
ta sẽ bắt đầu với việc Đánh giá Kế hoạch trước khi đàm phán. Vì vậy, trước bất kỳ cuộc đàm phán 
nào, bạn biết rằng bạn cần phải lập một kế hoạch. Chúng ta đã biết rằng từ phiên đầu tiên và trên 
trang web mà Jason gửi cho bạn, bạn cũng có một mẫu kế hoạch trước thương lượng hoặc một 
mẫu mà bạn có thể sử dụng để phát triển kế hoạch trước thương lượng của riêng mình. Chúng 
ta sẽ xem xét các phần của kế hoạch đó và tại sao mỗi phần lại thực sự quan trọng. 
 
Và sau đó chúng ta sẽ nói về chiến thuật của đội. Vì vậy, đôi khi chúng ta đi vào cuộc đàm phán 
của mình và chúng ta phải thương lượng, hoặc chúng ta muốn thương lượng, với một đồng đội. 
Vì vậy, trong tổ chức của chúng ta, trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, đôi khi chúng ta có một 
đồng đội. Chúng ta nên làm gì? Đồng đội đó nên được bố cục như thế nào? Chúng ta sẽ nói về 
việc trả lời những câu hỏi đó. Và đôi khi chúng ta thương lượng với nhiều hơn một người khác. 
Vì vậy, tất cả các chiến lược đàm phán mà chúng ta đã đề cập cho đến nay, đều áp dụng cho việc 
chỉ có một người khác mà chúng ta đàm phán. Nhưng tôi thừa nhận rằng thế giới đôi khi phức 
tạp hơn nhiều, và đôi khi chúng ta có rất nhiều người để thương lượng; đồng nghiệp của chúng 
ta, nhiều khách hàng, đôi khi là các cơ quan khác nhau. 
 
Vì vậy, chúng ta sẽ nói về những chiến thuật đó và sau đó chúng ta sẽ kết luận. Tôi sẽ cố gắng kết 
hợp tất cả lại với nhau và gửi bạn sẵn sàng đàm phán với thế giới. 
 
Vì vậy, chúng ta đang ở đây với khung phiên của chúng ta. Chúng ta bắt đầu bằng việc giới thiệu 
các cuộc đàm phán, sau đó là một vấn đề, sau đó là nhiều vấn đề. Lần trước chúng ta đã nói về 
các chiến thuật gây ảnh hưởng và cũng như phát triển một lịch trình điểm. Tôi khuyến khích bạn 
xem tất cả các video trước đây. Bây giờ chúng ta đang ở trên đỉnh của kim tự tháp đó và chúng 
ta đang kết thúc với một cuộc đàm phán nhiều bên và thương lượng nhóm thực sự mạnh mẽ. 
 
Đối với kế hoạch đàm phán trước của chúng ta, một lần nữa, hầu hết các cuộc đàm phán sẽ là 
một hoặc không phải là một cuộc đàm phán dựa trên kế hoạch của bạn trước khi đàm phán, vì 
vậy kế hoạch trước đàm phán sẽ hoàn toàn quan trọng trong cuộc đàm phán của bạn. 
 
Vì vậy, các phần của kế hoạch đàm phán trước của bạn, chúng ta sẽ tiếp tục và bắt đầu với ... 
 
Điều đầu tiên bạn cần biết là bạn sẽ làm gì nếu cuộc đàm phán này không thành công? Hoặc, 
BATNA của bạn - sự thay thế tốt nhất của bạn. Vì vậy, những gì bạn sẽ làm là viết ra tất cả những 
điều khác nhau mà bạn có thể làm nếu cuộc thương lượng này không thành công và tốt nhất 
trong danh sách đó sẽ là BATNA của bạn. Vì vậy, phần đầu tiên của kế hoạch trước khi đàm phán 
là BATNA của bạn. 
 
Sau đó, tôi muốn bạn nêu rõ lợi ích của bạn trong cuộc đàm phán. Vì vậy, nếu bạn có một thỏa 
thuận lý tưởng nhất trong tình huống này, nó sẽ như thế nào? Viết ra tất cả các phần khác nhau 
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sẽ là một phần của thỏa thuận lý tưởng đó cho bạn. Và đó sẽ là những gì chúng ta gọi là sở thích 
của bạn. 
 
Sau đó, bạn sẽ phát triển lịch trình điểm của mình, và một lần nữa, lần trước chúng ta đã nói về 
cách phát triển lịch trình điểm của bạn. Về cơ bản, lịch trình điểm của bạn làm được là nó cho 
bạn biết những gì bạn quan tâm nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và giúp bạn xác định mức độ quan 
tâm của bạn đối với từng thứ và các giá trị khác nhau mà bạn đặt cho mỗi vấn đề đó. 
 
Từ đó, bạn sẽ xác định điểm đặt chỗ của mình là gì. Vậy hiện tại, BATNA của bạn có bao nhiêu 
điểm? Vì vậy, điểm đặt chỗ là điểm mà bạn rời khỏi cuộc đàm phán. Nếu bạn không thể làm tốt 
hơn điểm đặt chỗ của mình, thì tôi sẽ bỏ đi. Vì vậy, đó là một phần thực sự quan trọng trong kế 
hoạch đàm phán của bạn. 
 
Sau đó, chúng ta cần phải có mục tiêu của bạn. Đây sẽ là trường hợp tốt nhất cho bạn. Vì vậy, nó 
hy vọng sẽ là tất cả các điểm. Nó sẽ đáp ứng tất cả các sở thích của bạn. Vì vậy, đó sẽ là mục tiêu 
của bạn. Chúng ta sẽ nghiên cứu rất nhiều về điều đó. Chúng ta sẽ tìm ra nó có thể là gì, và chúng 
ta sẽ làm cho nó càng cao càng tốt cho những người như bạn trong một tổ chức như thế này, 
hoặc ai đó giống bạn trong tình huống cuộc sống cá nhân mà bạn đang đàm phán. 
 
Được rồi, một phần khác trong kế hoạch thương lượng trước của bạn là chúng ta muốn xác định 
ưu đãi đầu tiên của bạn là gì. Chúng ta đã nói rất nhiều về điều đó trong phiên đầu tiên và phiên 
thứ hai. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn xem những video đó cho ưu đãi đầu tiên của mình. 
 
Khi bạn đưa ra đề nghị đầu tiên, bạn sẽ chia sẻ sở thích của mình. Lợi ích của bạn là những gì bạn 
muốn trong các cuộc đàm phán, đó là chìa khóa tuyệt đối để chia sẻ. 
 
Sau đó, trong kế hoạch trước khi đàm phán của bạn, tôi muốn bạn viết ra những câu hỏi mà bạn 
sẽ dành cho bên kia. Lý do tại sao là vì khi bên kia đang nói, tôi muốn bạn thực sự cẩn thận lắng 
nghe những gì họ đang nói và không nghĩ đến điều thực sự thông minh mà bạn sẽ nói tiếp theo, 
đó là điều chúng ta có xu hướng làm khi chúng ta không chuẩn bị. 
 
Và vì vậy, thay vào đó tôi muốn bạn viết ra tất cả những câu hỏi mà bạn nghĩ là sẽ quan trọng để 
hỏi trong cuộc đàm phán đó, và theo cách đó, bạn không cần phải suy nghĩ về những câu hỏi này 
ngay lập tức; họ đang ở ngay trước mặt bạn, bạn có thể hỏi họ trong quá trình thương lượng vì 
bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Các câu hỏi sẽ nhận được sự quan tâm của bên kia. 
 
Vì vậy, bạn có thể hỏi, một điều tuyệt vời sẽ trông như thế nào đối với bạn? Và bằng cách đó bạn 
tìm ra sở thích của họ. Vì vậy, nếu họ nói, bạn biết đấy, “Vị trí thực sự quan trọng đối với tôi” thì 
hãy hỏi “Được rồi, nếu vị trí là quan trọng, bạn muốn ở vị trí nào? Đâu sẽ là địa điểm lý tưởng 
cho bạn? ” 
 
Vì vậy, hãy đặt câu hỏi cho bên kia trong kế hoạch trước khi đàm phán. 
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Và cuối cùng, chúng ta muốn suy nghĩ về các vấn đề và giải pháp. Và vì vậy, chúng ta muốn nghĩ 
xem một số vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra trong cuộc đàm phán này là gì? Chúng ta muốn chủ 
động suy nghĩ về những điều đó trước và sau đó viết ra một số giải pháp tiềm năng. Vì vậy, nếu 
điều đó xảy ra, vấn đề tiềm ẩn này, đây là một số giải pháp. 
 
Vì vậy, đây chỉ là suy nghĩ về - bạn đã có cuộc đàm phán này trong quá khứ, có thể với người này, 
hoặc với người khác, người khác và tôi đã gặp phải những vấn đề này, đây là điều tôi sẽ làm nếu 
gặp phải điều đó tiếp theo thời gian. Vì vậy, một lần nữa, lập kế hoạch của bạn trước khi đàm 
phán là vô cùng quan trọng. Và đây là những phần khác nhau của câu đố lập kế hoạch của bạn 
mà tôi muốn bạn chuẩn bị sẵn sàng trước khi tham gia vào cuộc đàm phán đó, và bằng cách đó, 
bạn sẽ sẵn sàng cho cuộc đàm phán đó. 
 
Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về đàm phán cho nhóm. 
 
Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc đàm phán với một đồng đội thực sự rất tuyệt. Cá nhân tôi có xu hướng 
đàm phán với một đồng đội khác nếu tôi đang đàm phán điều gì đó quan trọng đối với tôi và nếu 
phù hợp để đưa một đồng đội vào cuộc đàm phán đó. 
 
Nhưng tôi sẽ cẩn thận về những người mà tôi đưa vào với tư cách là một đồng đội. Vì vậy, chúng 
ta nên có bao nhiêu người? Bây giờ, đây là điều tôi muốn bạn đoán xem: chúng ta có bao nhiêu 
người là đội lý tưởng? Số người tối đa mà chúng ta muốn có trong một nhóm là bao nhiêu? 
 
Vì vậy, hãy tiếp tục và đưa các dự đoán của bạn vào khung trò chuyện, tôi sẽ rất hứng thú khi 
nhìn anh ấy. Số lượng đồng đội lý tưởng để có là bao nhiêu? Vì vậy, chúng ta có Kevin nói từ ba 
đến năm. Jay đang nói từ ba đến năm. Vandinboss nói ba. Long nói một. Chỉ một cái nữa từ 
Natasha. Được rồi, vì vậy tôi nghĩ điều tôi thích ở tất cả những câu trả lời này là chúng ta đang 
nói về những con số thấp, chúng ta không nói về 15 người hay 10 người. 
 
Vì vậy, những gì tài liệu cho thấy rằng khá nhiều năm là số lượng chúng ta muốn có. Vì vậy, chúng 
ta sẽ không muốn có nhiều hơn năm người trong bàn đàm phán, và đó là bởi vì khi bạn thêm 
nhiều người hơn, việc chuẩn bị đó trở nên phức tạp hơn nhiều và sự tập trung có xu hướng xuất 
hiện; mọi người không có việc để làm nếu bạn đi với hơn năm người, và điều đó trở nên thực sự 
bối rối và khó tổ chức. Con người khá giỏi về nhiều thứ, nhưng là một đồng đội mà chúng ta có 
hơn 5 người, chúng ta không giỏi lắm. 
 
Vì vậy, phía bên kia có thể cảm thấy như vậy là đáng sợ hoặc có lợi cho họ khi thu hút nhiều 
người, nhưng khi tôi thấy nhiều người ở phía bên kia bàn đang đàm phán chống lại tôi và nhóm 
của tôi, tôi thực sự rất vui, bởi vì tôi biết rằng họ sẽ không thể phối hợp với nhau và có thể họ sẽ 
không hoàn thành tốt công việc. Nhân tiện, tôi cũng biết rằng có thể sẽ lâu hơn một chút cho 
cuộc đàm phán đó. Vì vậy, chúng ta muốn có từ năm người trở xuống trong nhóm của mình. 
 
Dưới đây là một số vai trò khác nhau mà bạn sẽ chỉ định trong thương lượng nhóm. 
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Vì vậy, chúng ta sẽ tận dụng lợi ích của việc có đồng đội bằng cách phân công các vai trò khác 
nhau. Chúng ta sẽ không chỉ bước vào cửa và nói, "Chúng ta sẽ cố gắng hết sức." Thay vào đó, 
mỗi người sẽ có một vai trò khác nhau trong cuộc đàm phán đó. 
 
Vì vậy, chúng ta muốn có một người thực hiện bài phát biểu. Vì vậy, một người sẽ có vai trò đó, 
và người đó sẽ trở thành người rất lôi cuốn trong nhóm của bạn, một người rất hướng ngoại 
trong nhóm của bạn. Đó là người bạn muốn chọn làm diễn giả. 
 
Sau đó, chúng ta sẽ có người ghi chú. Đây sẽ là một người ghi chú tất cả các đề nghị và tất cả các 
nhượng bộ. Người này cũng sẽ có kế hoạch thương lượng trước cho nhóm của bạn ngay trước 
mặt họ. Vì vậy, họ sẽ đảm bảo rằng chúng ta đang đánh trúng tất cả những thứ mà chúng ta nên 
đánh. 
 
Sau đó, chúng ta sẽ có các trình thuật toán của chúng ta. Đây là một người thực sự giỏi tất cả các 
môn toán và đang theo dõi tình hình của chúng ta về lịch trình điểm của chúng ta. 
 
Và sau đó chúng ta sẽ có một người sẽ xem những người không động từ. Vì vậy, đây là vai trò mà 
tôi có xu hướng đảm nhận khi tôi làm tư vấn trong các cuộc đàm phán, tôi có xu hướng ngồi và 
xem tất cả những giao tiếp phi ngôn ngữ đó, bởi vì hầu hết giao tiếp là giao tiếp phi ngôn ngữ, và 
chúng ta cần phải nhìn và thấy những gì mọi người đang giao tiếp với họ. khuôn mặt và cả với 
giọng nói của họ. 
 
Thực sự quan trọng là nếu bạn sắp có một cuộc đàm phán nhóm, bạn cần đảm bảo chuẩn bị cùng 
nhau. Vì vậy, trước khi tham gia vào cuộc đàm phán này, chúng ta sẽ có một kế hoạch trước khi 
đàm phán chắc chắn. Điều đó có nghĩa là, đôi khi chúng ta có một cuộc đàm phán trước khi đàm 
phán trong đó chúng ta đàm phán với tư cách là một phần của nhóm về BATNA của chúng ta, 
điểm đặt chỗ và mục tiêu của chúng ta, và sau đó chúng ta đi vào cuộc đàm phán đó với một kế 
hoạch chắc chắn. Chúng ta có một kế hoạch mà tất cả chúng ta đã đóng góp, chúng ta biết rằng 
đây là BATNA của chúng ta, chúng ta biết đây là điểm đặt trước của chúng ta và chúng ta biết đây 
là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta cũng biết ưu đãi đầu tiên của mình sẽ đến đâu, vì vậy, về cơ 
bản, chúng ta sẽ thực hiện tất cả kế hoạch đó cùng nhau. 
 
Các cuộc đàm phán nhóm không hoạt động tốt là những cuộc đàm phán không có sự liên kết về 
mục tiêu và chiến lược. Và, thật không may, đó là khi mọi người không được đào tạo chuyên gia 
đàm phán, vì vậy những người thực sự là đồng đội tốt của bạn sẽ là những người được đào tạo 
đàm phán, vì vậy những người đã được đào tạo về cùng chủ đề mà bạn có. 
 
Vì vậy, tôi nghĩ rằng những video này thực sự sẽ rất tốt để chia sẻ cho những người là đồng đội 
trong tương lai hoặc hiện tại của bạn và cuộc đàm phán của bạn, để họ có thể tham gia khóa đào 
tạo này và biết rằng việc chia sẻ BATNA của bạn với người kia là không phù hợp hoặc để chia sẻ 
điểm đặt phòng của bạn với bên kia. 
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Nhưng, về mặt cá nhân, tôi đã tham gia một cuộc đàm phán mà đồng đội của tôi đã chia sẻ thông 
tin đó. Và đó không phải là một cuộc thương lượng tốt, không, đó là một điều tồi tệ. Vì vậy, chúng 
ta muốn đảm bảo rằng các đồng đội của chúng ta cũng chuẩn bị tốt như chúng ta. 
 
Chúng ta cũng sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, khi bạn đàm phán riêng lẻ, tôi 
muốn bạn lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ khi bạn ở một mình. Ngoài ra, khi bạn là một thành viên 
của nhóm, bạn cần lên kế hoạch nghỉ ngơi. Vì vậy, chúng ta hãy lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ và 
sau đó chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện nhóm. Vì vậy, chúng ta sẽ đi xung quanh bàn và nói chuyện 
với nhau, "Đàm phán đang diễn ra như thế nào?" 
 
Đây là lúc chuyên gia phi ngôn ngữ của chúng ta sẽ chia sẻ, nói rằng "Tôi thấy bên này phản ứng 
theo cách này khi bạn cung cấp kết quả này, vì vậy tôi nghĩ rằng họ thực sự nhạy cảm về kết quả 
đó." Đây là lúc người ghi chú của chúng ta sẽ đánh dấu, “Bạn biết không? Chúng ta đã nhượng 
bộ rất nhiều về vấn đề này, vì vậy thời gian tới chúng ta sẽ yêu cầu phía bên kia đáp lại nhiều hơn 
”. 
Vì vậy, chúng ta sẽ - ít nhất mỗi giờ một lần, chúng ta sẽ ngồi, và chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề 
đó và chỉ có nhóm của chúng ta nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ chia sẻ thông tin đó. 
 
Được rồi, và chúng ta cũng muốn báo hiệu khi có điều gì đó xảy ra trong cuộc đàm phán và ai đó 
cảm thấy như chúng ta cần giải lao. Bây giờ, chồng tôi và tôi đang đàm phán và chúng ta không 
lên kế hoạch phát tín hiệu trước, và vì vậy, tín hiệu của anh ấy đối với tôi giống như "Chúng ta 
cần nghỉ ngơi." Vì vậy, đây không phải là một tín hiệu tốt vì điều đó cho mọi người biết rằng có 
điều gì đó vừa xảy ra mà anh ấy khá lo lắng. Vì vậy, hãy có một tín hiệu có thể ít rõ ràng hơn một 
chút và lên kế hoạch cho nó. Mọi người đều biết điều đó, chúng ta biết khi chúng ta thấy tín hiệu 
đó rằng chúng ta cần lên kế hoạch nghỉ ngơi. 
 
Chúng ta cũng muốn có trách nhiệm với đồng đội của mình. Và vì vậy, chúng ta cần kiểm tra đồng 
đội của mình và đảm bảo rằng đồng đội của chúng ta đang làm những công việc mà họ phải làm, 
và nếu không, chúng ta luôn có thể chuyển đổi vai trò; chúng ta luôn có thể thực hiện các vai trò 
khác nhau trong đàm phán. Chúng ta muốn mọi đồng đội cảm thấy như họ là một phần của đội 
chúng ta, họ đang đóng góp cho đội của chúng ta một cách tích cực. 
 
Được rồi, bây giờ chúng ta có thời gian cho câu hỏi. Có câu hỏi nào không? 
 
Alyssa Marie Krueger: Vâng, có vẻ như chúng ta có một số câu hỏi. Chúng ta đang sử dụng cả 
phần Hỏi & Đáp và Trò chuyện, điều này thật hoàn hảo, tôi có thể điều khiển cả hai. Vì vậy, tôi 
nghĩ rằng có rất nhiều câu hỏi đặc biệt từ JJ chỉ về những thứ rộng hơn là đàm phán. "Một cuộc 
phỏng vấn xin việc có được coi là một quá trình thương lượng không?" "Đạo đức có đóng một 
vai trò nào đó trong đàm phán không?" Tôi nghĩ rằng rất nhiều trong số đó có thể được trả lời từ 
các phiên trước. Tôi không biết, tôi không thể nghĩ ra trên đầu mình bạn nên xem cái nào cho 
những câu hỏi nào, nhưng tôi không biết bạn có nhận được - 
 
Elizabeth Umphress: Vì vậy, tôi không nghĩ rằng tôi hiểu câu hỏi, bạn có thể nói lại lần nữa được 
không? 
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Alyssa Marie Krueger: Đúng vậy, có một vài. "Khi nào, trong một cuộc họp, đàm phán là hợp lý?" 
và "Các chỉ số trong đàm phán là gì?" và sau đó là quá trình thương lượng. Tôi nghĩ rằng hầu hết 
trong số đó được đề cập trong phiên đầu tiên, phải không? 
 
Elizabeth Umphress: Vâng, vì vậy tôi nghĩ là một quá trình - vì vậy, chúng ta sẽ không bao giờ nói 
khi chúng ta lần đầu tiên ngồi xuống, "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán." Và do đó, bạn 
đang trong một cuộc đàm phán, có thể là, nếu bạn đang tương tác với một bên khác và bạn đang 
nói về bất cứ điều gì có thể được coi là gây tranh cãi hoặc bạn đang nói về sở thích của mình. Vì 
vậy, bạn đang đàm phán. Quá trình thương lượng: vì vậy, ít nhất có thể giống như những gì chúng 
ta đã học được ở trường mẫu giáo, đang thay phiên nhau. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp một đề nghị, 
sau đó bên kia cung cấp một đề nghị. 
 
Và đạo đức - anh ấy đã nói về đạo đức của đàm phán? 
 
Alyssa Marie Krueger: Vâng, đạo đức như thế nào. 
 
Elizabeth Umphress: Điều này thật lớn, và tôi nghĩ rằng - bạn biết đấy, JJ, đây là một điểm thực 
sự quan trọng: khi chúng ta đánh giá phẩm chất đạo đức của bản thân, chúng ta có xu hướng 
cảm nhận - chúng ta có xu hướng coi đây là quan điểm rất tư lợi. Vì vậy, tất cả chúng ta đều nghĩ 
rằng chúng ta mạnh mẽ, có đạo đức, nhân tiện, chúng ta cũng là những người lái xe rất giỏi, 
nhưng - ít nhất, đó là nhận thức của chúng ta - nhưng chúng ta không thể có đạo đức như nhau 
và tất cả đều là những người lái xe tuyệt vời. 
 
Bằng chứng cho thấy rằng những gì chúng ta có xu hướng làm là tạo ra những sai sót về đạo đức 
không phù hợp với đạo đức của chúng ta trong một số tình huống nhất định và một trong những 
tình huống đó có xu hướng xảy ra trong một cuộc thương lượng, thật không may, bởi vì chúng ta 
nghĩ rằng trong một cuộc thương lượng, chúng ta không 'không nhất thiết phải tham gia vào cùng 
một đạo đức. Tuy nhiên, bên kia không tin điều đó. 
 
Vì vậy, trong khi bạn có thể nghĩ rằng việc nói dối hoặc che đậy sự thật trong một cuộc đàm phán 
là ổn, nhưng bên kia lại không tin rằng điều đó là ổn. Và điều đó có nghĩa là đồng thời bạn đang 
có nhận thức rằng “tôi nói dối thì được, nhưng người khác nói dối thì không sao” và bạn có thể 
thấy điều đó không nhất quán và tạo ra vấn đề như thế nào trong một cuộc đàm phán. Vì vậy, tôi 
muốn khuyến khích các bạn thực hiện cao các tiêu chuẩn đạo đức của mình vì như chúng ta đã 
học được từ các buổi học đầu tiên và vài buổi học đầu tiên, thực sự rằng việc duy trì sự tin tưởng 
trong đàm phán là hoàn toàn quan trọng. 
 
Bây giờ, nếu bên kia có hành vi không đáng tin cậy, tôi muốn khuyến khích bạn vẫn giữ hành vi 
đáng tin cậy của mình. Vì vậy, chỉ vì bên kia đã làm điều gì đó tiêu cực mà bạn không cho phép, 
bởi vì những gì xảy ra là “vòng xoáy tiêu cực” này. Vì vậy, nếu bạn làm điều gì đó phi đạo đức, thì 
tôi sẽ làm điều gì đó phi đạo đức, và sau đó chúng ta sẽ chỉ có những vòng xoáy tiêu cực hơn, 
tiêu cực hơn. Vì vậy, cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là giữ đạo đức của bạn và bạn biết đấy, 
đừng nói dối. Đừng làm những điều trái đạo đức trong cuộc đàm phán. 



 7 

 
Tôi hy vọng rằng sẽ giúp. Điều đó thực sự quan trọng trong đàm phán bởi vì giữ được lòng tin và 
cảm giác tin tưởng đó là điều hoàn toàn quan trọng trong đàm phán. 
 
Alyssa Marie Krueger: Tôi nghĩ đó cũng là một lời nhắc nhở tốt, vâng. JJ có một số câu hỏi nữa, 
tôi sẽ tiếp tục với một số người khác, và sau đó nếu chúng ta có câu hỏi dài, tôi sẽ quay lại với 
bạn, JJ, nhưng Natasha muốn biết "Nếu bạn đang điện thoại với một người không nói được lời 
trong nhóm, liệu người đó có kiểm tra các mẫu giọng nói không? " 
 
Elizabeth Umphress: Vâng, vì vậy, giọng nói thực sự rất rõ ràng, và - được, vì vậy, là con người, 
đây là một điều - chúng ta chỉ có thể tập trung vào một thứ tại một thời điểm, và đó là lý do tại 
sao nó thực sự tốt để có một người thực hiện động tác không nói lời nói, bởi vì người sắp nói, 
người đó tập trung vào điều tiếp theo họ sẽ nói, họ có thể không lắng nghe những gì bên kia đang 
nói, và đó là lý do tại sao có một đồng đội là Rất hữu ích. 
 
Alyssa Marie Krueger: Và sau đó Kevin muốn biết bạn nên đi sâu vào chi tiết về các cuộc đàm 
phán với nhóm của bạn đến mức nào? 
 
Elizabeth Umphress: Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì mà bạn có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện trong 
cuộc đàm phán, đó là điều nên nói với đồng đội của bạn trước khi cuộc đàm phán bắt đầu. Vì 
vậy, nếu có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra, nếu sắp có một kết quả được nói đến mà người khác 
không nghĩ là sẽ được nói đến, hãy nói về điều đó với nhóm của bạn. Vì vậy, bạn không muốn 
đồng đội của mình bị bất ngờ bởi bất cứ điều gì trong cuộc đàm phán. 
 
Nhân tiện, điều đó không có nghĩa là những điều bất ngờ không xảy ra trong một cuộc đàm phán, 
bởi vì họ có, và tôi biết rằng bạn biết điều đó, Kevin. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta muốn 
chuẩn bị kỹ càng nhất có thể trước cuộc đàm phán đó. 
 
Alyssa Marie Krueger: Tuyệt vời. Và sau đó một Natasha nữa vừa gửi liên quan đến cuộc thảo 
luận về đạo đức mà chúng ta đang có: "Chúng ta có nên kêu gọi phía bên kia về những vấn đề phi 
đạo đức hay điều đó sẽ gây hại cho cuộc đàm phán?" 
 
Elizabeth Umphress: Được rồi, đây là điều mà chúng ta muốn khuyến khích - mà chúng ta muốn 
- được thôi, vì vậy có hai điều khác nhau đang xảy ra ở đây. Một là chúng ta có thể cung cấp cho 
họ một số loại phản hồi tiêu cực đang củng cố cho họ. Vì vậy, có thể họ đã hành động theo cách 
tiêu cực trong quá khứ, hoặc theo cách đạo đức trong quá khứ và phản hồi tiêu cực mà họ nhận 
được là sự chú ý và mọi người thích sự chú ý. Và vì vậy, thực sự im lặng trước một hành động 
tiêu cực có thể hữu ích hơn cho bạn sau đó gọi nó ra. 
 
Một lý do khác để không gọi nó ra là để tiết kiệm thể diện. Vì vậy, chúng ta muốn đối phương giữ 
được ý thức về bản thân của họ và việc tấn công đạo đức của ai đó thực sự có thể gây tổn hại 
đến ý thức về bản thân của một người. Vì vậy, chúng ta muốn cẩn thận, giống như đôi khi chúng 
ta sẽ phải gọi ra mọi thứ, và tôi nhận ra điều đó. Đôi khi chúng ta sẽ phải nói điều gì đó, nhưng 
tôi muốn bạn cẩn thận về cách bạn nói điều gì đó. 
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Vì vậy, giả sử ai đó đã nói dối trong cuộc đàm phán. Chúng ta sẽ không nói rằng người đó là kẻ 
nói dối, thay vào đó - tất nhiên bạn sẽ không nói điều đó - thay vào đó, những gì bạn có thể nói 
là "Đây là sự hiểu biết của tôi về những gì đã xảy ra." Vì vậy, chúng ta sẽ sửa nó, nhưng chúng ta 
sẽ không tấn công bên kia. 
 
Alyssa Marie Krueger: Tuyệt, được rồi. Chúng ta còn một số nữa, nhưng tôi cảm thấy có lẽ chúng 
ta nên tiếp tục, và sau đó quay lại câu hỏi sau nếu chúng ta có thời gian? 
 
Elizabeth Umphress: Tôi cảm thấy cuối cùng chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Tôi muốn đảm 
bảo rằng chúng ta có tất cả các câu hỏi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta - có thể hãy trả lời một câu 
hỏi nữa, và sau đó chúng ta có thể tiếp tục. 
 
Alyssa Marie Krueger: Được rồi, JJ đang tự hỏi các dấu hiệu của đàm phán thành công là gì. 
 
Elizabeth Umphress: Ồ, đó là một câu hỏi thực sự hay. Vậy, làm thế nào để biết chúng ta đang 
đàm phán thành công? Bởi vì chúng ta đã đến gần hơn mục tiêu của mình. 
 
Vì vậy, chúng ta có một mục tiêu. Điều đó có nghĩa là chúng ta có nhiều khả năng thành công hơn 
khi bắt đầu, bởi vì hầu hết mọi người không có mục tiêu trước khi tham gia đàm phán. Vì vậy, 
chúng ta biết mục tiêu của mình là gì, chúng ta biết mục tiêu của mình trong đàm phán là gì và 
chúng ta đã tiến gần hơn đến mục tiêu đó. Một điều khác lạ là bạn có thể cảm thấy tồi tệ. Vì vậy, 
nghiên cứu cho thấy nếu bạn đặt ra một mục tiêu khó khăn cụ thể, thì bạn có nhiều khả năng 
cảm thấy tồi tệ trong cuộc đàm phán đó hoặc có tâm trạng tiêu cực ngay sau cuộc đàm phán đó 
và lý do là vì bạn không hoàn toàn đạt được mục tiêu đó. 
 
Vì vậy, thực ra, sau một cuộc đàm phán, nếu tôi bỏ đi và cảm thấy hơi tồi tệ, tôi biết rằng tôi đã 
có một cuộc đàm phán tốt. Và vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta thực hiện một số nghi thức nhất 
định sau khi đàm phán. Vì vậy, mọi người đi ăn tối - không phải ngay bây giờ, nhưng mọi người 
có thể tham gia vào một giờ hạnh phúc ảo. Bạn biết đấy, họ có thể có đá - kem của tôi. Nếu bạn 
đã xem những buổi học này, đó là cách tôi củng cố bản thân và đó là điều tôi cảm thấy thực sự 
hài lòng. Vì vậy, sau cuộc đàm phán hãy làm điều gì đó tích cực để giúp tâm trạng tiêu cực đó 
giảm bớt. 
 
Alyssa Marie Krueger: Tuyệt vời. Được rồi, chúng ta có muốn tiếp tục bây giờ không. 
Elizabeth Umphress: Vâng, chúng ta hãy tiếp tục. 
 
Alyssa Marie Krueger: Cảm ơn bạn. 
 
Elizabeth Umphress: Cảm ơn. 
 
Được rồi, hãy nói về các chiến lược đàm phán nhiều bên. Đàm phán nhiều bên là khi bạn đang 
đàm phán với ba bên trở lên. 
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Trước hết, chúng ta sẽ biết ai sẽ ngồi vào bàn. Như bạn có thể nói từ những buổi học đầu tiên, 
lập kế hoạch và chuẩn bị của bạn là chìa khóa. Điều đó cũng có nghĩa là bạn cần ghi chú lại sau 
khi thương lượng với bất kỳ ai mà bạn đã thương lượng, và chúng ta sẽ gọi đó là phân tích sau 
thương lượng; những gì bạn đã khám phá ra trong cuộc đàm phán đó, chỉ về việc tìm hiểu về 
người đó và bạn sẽ làm gì khác trong lần đàm phán tiếp theo với người đó. 
 
Vì vậy, những gì tôi làm là tôi có một loại thư mục được thiết lập trong máy tính của mình cho 
từng người mà tôi có thể thương lượng hoặc từng công ty mà tôi có thể thương lượng, và trong 
những thư mục đó, tôi sẽ có kế hoạch đàm phán trước của mình. Tôi sẽ có bài phân tích sau đàm 
phán. 
 
Và sau đó, khi tôi đàm phán với người đó một lần nữa, tôi sẽ mở thư mục đó - hoặc công ty đó 
một lần nữa - Tôi sẽ mở thư mục đó và tôi sẽ xem: "Được rồi, đây là những gì đã xảy ra lần trước 
Tôi đã tham gia cuộc đàm phán đó. Đây là những sai lầm tôi đã làm. Tôi sẽ không mắc những sai 
lầm đó vào lần sau ”. 
 
Vì vậy, tôi muốn xem xét các thư mục của mình trước khi tham gia vào cuộc đàm phán đó, nếu 
đó là với một công ty mà tôi đã đàm phán trước đó. Nếu chưa - nếu tôi chưa thương lượng với 
họ trước đây, thì tôi sẽ tìm hiểu thông tin từ các bên đáng tin cậy có thể đã thương lượng với 
người đó hoặc tổ chức đó trước đây. Tôi muốn biết ai sẽ ngồi vào bàn đó, tôi muốn biết sở thích 
của họ. Tôi có thể muốn nói chuyện với họ trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, chỉ cần giới thiệu 
bản thân, như chúng ta đã biết lần trước, có thể bao gồm một chút về quyền hạn của tôi hoặc 
trang LinkedIn của tôi, những thứ khác mà họ có thể tìm hiểu thông tin về tôi. 
 
Được rồi, tôi muốn biết ai sẽ ngồi vào bàn. Điều thứ hai tôi muốn biết là trong quá trình đàm 
phán, tôi cần quản lý thông tin. Điều này thực sự, thực sự phức tạp. Bây giờ, trong một cuộc đàm 
phán hai bên, tôi sẽ có những ưu tiên của bên kia, và sau đó, tôi sẽ có những ưu tiên của mình, 
theo thứ tự quan trọng của tôi. Vì vậy, kế hoạch trước khi thương lượng của tôi sẽ có những gì 
sở thích của tôi theo thứ tự quan trọng, nhưng trong một cuộc thương lượng nhiều bên, bạn có 
thể có nhiều người có các sở thích khác nhau theo thứ tự quan trọng khác nhau, vì vậy bạn cần 
quản lý thông tin. Bạn cần phải tìm cách khắc họa nó để mọi người có thể nhìn thấy nó. 
 
Vì vậy, nếu chúng ta đang thực hiện một cuộc thương lượng Zoom, đó là một cuộc thương lượng 
nhiều bên, điều tôi sẽ làm là chia sẻ tài liệu hoặc màn hình và sau đó tôi sẽ đưa ra câu hỏi “Được 
rồi, Alyssa, ba người hàng đầu của bạn khác nhau ở điểm nào vấn đề mà chúng ta sẽ đàm phán? 
Vì vậy, số một của bạn là gì, số hai của bạn là gì, số ba của bạn là gì? ” Và vì vậy, sau đó tôi sẽ nói 
xuống, "Chà, Alyssa quan tâm nhất đến số một và sau đó số hai sẽ là số bốn." Vì vậy, tôi sẽ chỉ ra 
sở thích cho từng người. 
 
Tôi sẽ bắt đầu trong một cuộc thương lượng nhiều người chơi cung cấp thông tin đó trước và lý 
do tại sao tôi cung cấp thông tin đó trước tiên là vì nó sẽ khá xa lạ với nhiều người, bạn cung cấp 
nhiều thông tin này về những gì bạn quan tâm trong thương lượng. Nhưng những gì mọi người 
có xu hướng làm là có đi có lại, có nghĩa là nếu tôi cung cấp, thì bên kia cũng có khả năng cung 
cấp. 
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Điều khác mà điều này giúp chúng ta làm là nó giúp chúng ta giữ cho mọi người trung thực - nó 
giúp tăng tính đạo đức của cuộc đàm phán. Vì vậy, nếu ai đó tuyên bố rằng số một của họ là số 
bốn, như trong ví dụ này, sau đó họ quay lại và nói, "Không, thực sự vấn đề số một của tôi là số 
hai", thì tôi có thể nói, "Chà, bạn biết đấy, đó là số năm của bạn trong lần cuối chúng ta trò 
chuyện, nhưng giờ đột nhiên đó là vấn đề số một của bạn. Vậy, vấn đề đầu tiên của bạn là gì? ” 
 
Bây giờ, một lần nữa, chúng ta sẽ không nói với người khác rằng họ đang nói dối, nhưng chúng 
ta sẽ nhấn mạnh, bạn biết đấy, "Đây không phải là vấn đề số một của bạn trước đây." Và do đó, 
điều đó giúp chúng ta không chỉ hiểu được sự quan tâm của họ mà còn giúp mọi người luôn trung 
thực trong bàn ăn. Bây giờ, có thể ai đó thực sự đã thay đổi sở thích của họ, và điều đó không 
sao cả, nhưng nếu họ thay đổi sở thích mỗi khi bạn gặp nhau thì điều gì đó khác đang xảy ra. Và 
do đó, gọi nó ra làm cho nó để mọi người muốn nhất quán. Hãy nhớ rằng, từ chiến thuật Cialdini 
mà chúng ta đã nói ở lần trước, tính nhất quán thực sự quan trọng. Vì vậy, một khi họ thể hiện 
sự quan tâm của mình, nhiều khả năng họ sẽ nhất quán với họ. 
 
Được rồi, vì vậy chúng ta muốn quản lý thông tin và chúng ta sẽ đưa thông tin này lên nơi mọi 
người có thể nhìn thấy. Điều này sẽ không bị che giấu, nó sẽ không phải là thứ mà tôi chỉ nhìn 
thấy, nó sẽ là thứ mà cả nhóm có thể nhìn thấy. 
 
Điều khác chúng ta muốn làm là đưa ra đề xuất có hệ thống. Vì vậy, chúng ta sẽ làm cho tất cả 
chúng ta sẽ ghi lại - và một lần nữa, đây sẽ là một thứ khác sẽ hiển thị với nhóm - mỗi ưu đãi 
được đưa ra trên bàn. 
 
Là con người, chúng ta có xu hướng đánh giá thấp - rất ít đánh giá - số lượng các giải pháp khả 
thi cho bất kỳ cuộc đàm phán nào, cho dù đó là đàm phán nhiều bên hay đàm phán một đối một. 
Tôi đã thấy trong một trường hợp, trong đó - nếu chúng ta có - trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, 
nếu bạn có năm vấn đề khác nhau và bạn có sáu bên khác nhau, thì trong một trường hợp của 
tôi, tôi có 55 giải pháp khả thi. Vì vậy, 55 thỏa thuận khả thi trong tình huống này. Mọi người nghĩ 
rằng có thể có một hoặc hai giải pháp, nhưng thực sự có 55. Vì vậy, bạn sẽ có xu hướng đánh giá 
thấp số lượng các giải pháp khả thi cho bất kỳ kết quả thương lượng nào. Và vì lý do đó, chúng ta 
muốn làm cho nó có hệ thống mọi thứ mà chúng ta đã đề xuất và đảm bảo rằng chúng ta không 
để mất một giải pháp tiềm năng. 
 
Điều khác khiến việc đưa ra các đề xuất có hệ thống và thực sự viết chúng ra để chúng ta có thể 
thấy những gì chúng ta đã đề xuất, đó là mọi người có xu hướng lặp lại các loại lựa chọn giống 
nhau. Vì vậy, chúng ta đưa ra một đề nghị và sau đó, có thể vào ngày hôm sau, hoặc một giờ sau, 
chúng ta lại đưa ra đề nghị tương tự. Có thể chúng ta cố tình làm điều đó, hoặc có thể chúng ta 
làm điều đó bởi vì chúng ta không theo dõi. Chà, khi bạn làm cho nó có hệ thống, chúng ta làm 
cho nó thành "Được rồi, chúng ta biết chúng ta đã giải quyết vấn đề này trước đây." Và không chỉ 
vậy, nhưng có thể chúng ta đã ghi chú rằng, "Không, người số bốn nghĩ rằng điều này sẽ không 
tốt vì lý do này." Vì vậy, điều này làm cho chúng ta biết rằng chúng ta không đánh mất các giải 
pháp tiềm năng. 
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Được rồi, vì vậy lý do thứ ba mà điều này thực sự hữu ích là vì điều xảy ra trong bất kỳ loại thương 
lượng nào, dù là thương lượng hai bên hay nhiều bên, là một khi mọi người đi đến một kết quả 
có vẻ hài lòng, họ sẽ dừng lại. Họ ngừng đàm phán. 
 
Nhưng khi chúng ta tham gia nhiều phiên động não hơn - và đó là điều mà loại hình này đưa các 
đề xuất có hệ thống lên bảng hoặc lên tài liệu sẽ giúp chúng ta thực hiện, nó giúp chúng ta tạo ra 
nhiều chuẩn mực động não hơn, đến nơi chúng ta vẫn đang tìm kiếm lựa chọn tốt nhất. Mặc dù 
chúng ta chỉ tìm thấy một cái khá tốt, nhưng có lẽ chúng ta có thể tìm một cái tốt hơn. Vì vậy, 
chúng ta tiếp tục tìm kiếm lựa chọn tốt hơn đó. 
 
Tất nhiên, mọi thứ đều có giới hạn về thời gian, và chúng ta phải dừng lại ở một thời điểm nào 
đó. Vì vậy, tôi không khuyến khích bạn đàm phán cho đến hết thời gian. Vì vậy, hãy giữ trong giới 
hạn thời gian của bạn. Nhưng cũng có thể, nếu bạn có thời gian, thì hãy tiếp tục. Có lẽ có một giải 
pháp tốt hơn. 
Được rồi. Một điều nữa đối với đàm phán nhiều bên là chúng ta cần sử dụng động não một cách 
khôn ngoan. Nó chỉ ra rằng các cá nhân có xu hướng nghĩ ra những ý tưởng thực sự tuyệt vời và 
các nhóm có xu hướng thực sự cải thiện những ý tưởng đó. Và vì vậy, bạn có thể hỏi mọi người, 
bạn sẽ có cuộc họp đầu tiên với các đối tác đàm phán nhiều bên - bạn sẽ có cuộc họp đầu tiên - 
và sau đó cho cuộc họp tiếp theo, hãy hỏi mọi người: “Hãy đi và hãy động não. Hãy suy nghĩ về 
một số giải pháp tiềm năng cho vấn đề này. Chúng ta đang gặp một số rắc rối về vấn đề này, hãy 
cùng suy nghĩ một số giải pháp. ” 
 
Vì vậy, bạn tách ra và sau đó lần sau khi bạn gặp nhau sau đó bạn cung cấp tất cả những ý tưởng 
đó. Vì vậy, khi bạn cung cấp các ý tưởng, chỉ cần viết chúng ra bảng hoặc tài liệu, và đừng bắt đầu 
phê bình những ý tưởng đó cho đến khi tất cả các ý tưởng được viết ra. Đó là bởi vì, giả sử bạn 
có hai ý tưởng được viết ra, và sau đó nhóm, giống như một ban nhạc, quyết định và nói ra tất 
cả lý do tại sao lựa chọn thứ hai không phải là một lựa chọn tốt. 
 
Điều đó sẽ khuyến khích các thành viên trong nhóm không cung cấp thêm bất kỳ ý tưởng nào. Vì 
vậy, bạn có thể có một ý tưởng thực sự thú vị do người thứ tư cung cấp, nhưng nó sẽ không bao 
giờ được trình bày vì bạn đã quá tiêu cực. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta sẽ trình bày tất cả các ý 
tưởng và sau đó nhóm có khả năng sẽ lấy một số ý tưởng đó, và đôi khi, họ sẽ lấy, bạn biết đấy, 
ý tưởng số bốn, ý tưởng số năm, kết hợp chúng lại với nhau để thành ý tưởng số 74 và bây giờ 
đây là một ý tưởng tuyệt vời thực sự sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nhóm này. 
 
Được rồi, xin nhắc lại là động não: các cá nhân tự tạo ra những ý tưởng tuyệt vời và các nhóm sẽ 
cải thiện chúng. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là động não từng cá nhân sau đó tập hợp lại 
thành một nhóm, liệt kê tất cả các ý tưởng và sau khi tất cả chúng được liệt kê, chúng ta sẽ bắt 
đầu phê bình chúng và bắt đầu tập hợp chúng lại với nhau. 
 
Được rồi, tôi đã đề cập trong cuộc thương lượng nhóm, chúng ta muốn chỉ định một số vai trò 
nhất định. Trong một cuộc đàm phán nhiều bên, chúng ta cũng cần các vai trò. Vì vậy, chúng ta 
cần một máy ghi âm, chúng ta cần một máy chấm công và một bộ quản lý quy trình. 
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Vì vậy, người quản lý quy trình sẽ đảm bảo rằng chúng ta luôn đúng giờ. Người quản lý quy trình 
đó cũng sẽ cho chúng ta biết nếu ở đó - chúng ta có một thỏa thuận thu xếp trước. Và vì vậy điều 
đó đã được đề cập trong phiên thứ hai, nó có thể bao gồm những thứ như thứ tự mà mọi người 
được phép nói chuyện. Người quản lý Quy trình của chúng ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta giữ trật 
tự đó và cũng đảm bảo rằng mỗi người có một khoảng thời gian nhất định để nói chuyện nếu 
chúng ta có điều đó trong một cuộc dàn xếp trước. 
 
Được rồi, chiến lược cuối cùng này khá quan trọng, đó là tránh liên minh. Bây giờ, trước đây, bạn 
có thể nghĩ rằng có một liên minh thực sự tốt cho bạn trong một cuộc đàm phán nhiều bên. 
Những gì nghiên cứu cho thấy rằng đó không phải là trường hợp. Nếu bạn muốn nhóm này đi 
đến một kết quả thương lượng, thì bạn nên tránh liên minh. 
 
Bây giờ, điều đó đang được nói, đôi khi là liên minh - và đây là khi, giả sử, có sáu thành viên nhóm, 
đó là khi hai bên thành lập một nhóm và họ nói, chúng ta sẽ gắn bó với nhau về điều này, và 
chúng ta sẽ đi chống lại bốn người khác. Giả sử bạn không muốn có một thỏa thuận. Giả sử rằng 
bạn đang tham gia cuộc đàm phán này và bạn không muốn bất kỳ ai đi đến thỏa thuận, sau đó 
thành lập một liên minh. 
 
Hoặc, giả sử liên minh cũng tốt khi lợi ích của bạn không được lắng nghe trong đàm phán nhiều 
bên. Vì vậy, giả sử bạn là người mà người khác cho là "địa vị thấp" và người khác đang đối xử tiêu 
cực với bạn trong đàm phán đa bên. Đó là một điểm thực sự tốt để hình thành liên minh đó và 
bạn muốn hình thành liên minh với những người có cùng sở thích với bạn và bạn cũng muốn hình 
thành liên minh với những người có thể không có nhiều sở thích và bạn có thể ủng hộ những sở 
thích đó. Vì vậy, hai đặc điểm mong muốn khác nhau của một đối tác liên minh: một là họ là họ - 
bạn có cùng sở thích, và thứ hai là họ không có nhiều sở thích, vì vậy lợi ích của họ dễ hỗ trợ. 
 
Được rồi, vì vậy nếu bạn có một liên minh, bạn muốn tham gia sớm hoặc họ sẽ thành công hơn 
nếu bạn tham gia sớm trong quá trình thương lượng đó. Bạn cũng muốn xem các cam kết từ bên 
kia. Vì vậy, liên minh được coi là sự sỉ nhục hoặc từ bỏ đàm phán nhiều bên và do đó, bạn đã vi 
phạm một tiêu chuẩn khi thành lập liên minh và bạn muốn tìm kiếm một cam kết với người đó, 
như vậy, bây giờ bạn có tin tưởng vào bên đó, đối tác liên minh đó. Bây giờ, họ cũng phá vỡ liên 
minh đó với bạn, sau đó họ đã vi phạm hai tiêu chuẩn khác nhau và nhóm có thể sẽ muốn tách 
khỏi họ. Vì vậy, điều thực sự quan trọng khi bạn hình thành liên minh đó là tuân thủ các cam kết 
của mình. Nhân tiện, đó là một lý do khác để không thành lập liên minh, bởi vì bạn phải giữ đúng 
những cam kết đó trong tương lai. 
 
Được rồi. Vì vậy, có câu hỏi về đàm phán đa bên hay bất cứ điều gì khác? 
 
Jay Lyman: Chúng ta đã bị cuốn vào những câu hỏi cuối cùng, nhưng nếu mọi người có nhiều câu 
hỏi hơn, vui lòng đưa chúng vào phần trò chuyện hoặc phần hỏi đáp. 
 
Elizabeth Umphress: Vì vậy, tôi có rất nhiều câu hỏi về việc hình thành liên minh bởi vì mọi người 
có xu hướng nghĩ rằng liên minh thực sự quan trọng đối với các cuộc đàm phán, đặc biệt là đối 
với các cuộc đàm phán nhiều bên, nhưng thực tế không phải vậy. Liên minh không phải là một ý 
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tưởng hay trừ khi, một lần nữa, lợi ích của bạn không được lắng nghe và của bạn - hoặc bạn đang 
bị các đối tác cụ thể trong bàn đàm phán tôn trọng và đó là lúc bạn có thể thành lập một liên 
minh. 
 
Vì vậy, như tôi đã đề cập, việc hình thành liên minh là tiêu cực cho một thỏa thuận nhiều bên và 
điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn có một thỏa thuận về sau, thì bạn muốn cố gắng đảm bảo rằng 
các liên minh không được hình thành, và điều này là điều mà tôi nghĩ rằng các nhà quản lý và 
giám sát không làm tốt công việc của mình. 
 
Vì vậy, nếu bạn không muốn có liên minh trong các thỏa thuận nhiều bên này, điều bạn muốn 
đảm bảo, với tư cách là người giám sát hoặc lãnh đạo, là mọi người đều được lắng nghe và bạn 
có thể thực hiện một thỏa thuận trước hoặc một thỏa thuận, trong quá trình đàm phán rằng nếu 
có điều gì đó được thảo luận thì mọi người sẽ tham gia vào bàn đàm phán. 
 
Và tất nhiên, bạn biết đấy, khi mọi thứ - rằng sẽ không có người thảo luận về chủ đề này bên 
ngoài bàn đàm phán, bởi vì khi đó mọi người có nhận thức rằng một liên minh được hình thành. 
Vì vậy, hãy để tôi cho bạn một ví dụ từ kinh nghiệm cá nhân của tôi. 
 
Vì vậy, tôi là một nữ giảng viên tại một trường kinh doanh. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng rằng 
không có nhiều phụ nữ trong những người như tôi, và ở vị trí mà tôi có. Và vì vậy, ngay từ đầu 
trong sự nghiệp của mình, tôi đã có mặt tại một cuộc họp của khoa. Và các cuộc họp của khoa 
cũng giống như mọi cuộc họp khác: chúng diễn ra mãi mãi, và tôi ước chúng hiệu quả hơn nhiều, 
điều này thật thú vị vì đây là cuộc họp của khoa quản lý và các giáo sư quản lý thực sự biết cách 
tổ chức các cuộc họp hiệu quả, nhưng vì một số lý do chúng ta không thực sự vận hành nó. 
 
Vì vậy, dù sao đi nữa, chúng ta đã có mặt tại cuộc họp giảng viên này, và một điều gì đó thực sự 
quan trọng đang được thảo luận và chúng ta đang cố gắng đưa ra quyết định về cách tiếp tục. 
Nhưng chúng ta đã làm việc đó trong một thời gian dài và vì vậy đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Vì vậy, 
chúng ta đã nghỉ ngơi và sau đó mọi người quay trở lại. 
 
Tôi sẽ cho bạn biết rằng tôi chỉ là một trong hai người phụ nữ trong phòng. Và khi chúng ta quay 
lại, mọi người đã đưa ra quyết định. 
 
Vì vậy, những gì đã xảy ra là, mọi người tiếp tục thảo luận này khi họ đi vào nhà vệ sinh, và họ 
không đi vào nhà vệ sinh nữ, họ sẽ đến phòng vệ sinh nam. Và khi họ trở lại phòng, họ đã đưa ra 
quyết định, và tôi không có trong quyết định đó. 
 
Lúc đó, tôi không nói gì, nhưng tôi nhận thấy, "Chà, điều này thật thú vị." Và sau đó nó lại xảy ra, 
vì vậy chúng ta chuẩn bị - đây là một cuộc họp khác diễn ra khoảng vài tháng sau - chúng ta đang 
nói chuyện - về một điều gì đó, một lần nữa, thực sự quan trọng. Nhưng một lần nữa, giảng viên 
của chúng ta đã nói rất nhiều, và sau đó chúng ta quyết định nghỉ ngơi. Và trước khi chúng ta 
nghỉ giải lao, tôi chỉ nhắc nhở mọi người, tôi chỉ nói, "Bạn biết không, tôi nghĩ điều đó thực sự 
quan trọng, hãy - chúng ta hãy tiếp tục thảo luận về chủ đề này trong phòng," và không làm cho 
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nó như vậy mà chúng ta đã nói chuyện về nó trong hành lang hoặc trong nhà vệ sinh, hoặc bất 
cứ nơi nào khác. Chúng ta muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người bao gồm. 
 
Và vì vậy, chúng ta quay lại bàn và mọi người chưa đưa ra quyết định, nhưng tôi nhấn mạnh điều 
đó bởi vì tôi biết rằng có xu hướng này, khi bạn đang nói về điều gì đó, bạn sẽ không nhìn và biết 
ai không ở đó. Bạn chỉ bắt đầu nói chuyện. Và đó là điều tự nhiên khi bắt đầu nói chuyện, nhưng 
tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn cần phải tìm ra ai ở đó: ai ở bàn, ai không ở bàn. Chúng ta muốn 
đảm bảo rằng tất cả mọi người bao gồm. Vì vậy, với tư cách là một nhà lãnh đạo, việc thảo luận 
một lần này khi đó là một quyết định của nhóm có thể thực sự có hại và có thể khuyến khích sự 
hình thành liên minh gây ra nhiều vấn đề trong tương lai. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn không nên 
làm điều đó. Tôi biết con người làm điều đó là điều tự nhiên; thay vào đó, điều tôi khuyến khích 
bạn làm là, khi bạn là một phần của cuộc đàm phán nhiều bên này, chỉ cần nói với mọi người rằng 
“Bạn biết đấy, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này khi mọi người đã vào bàn. Nếu một số thông tin 
khác được cung cấp hoặc không có ở bảng, thì hãy đảm bảo rằng chúng ta gửi email để đảm bảo 
rằng mọi người đều ở trên cùng một trang. Tất cả chúng ta đều muốn được đưa vào ”. 
 
Jay, bạn có một ví dụ về điều này? 
 
Jay Lyman: Vâng, tôi có thể - vâng, tôi đã có những trải nghiệm mà vâng, như, bạn quay lại, như 
“Ồ, tôi đoán, tôi đoán tôi đã không hiểu về điều này.” Có, cũng có một vài câu hỏi được đưa ra. 
Ở đây cũng có một chút liên quan đến các kiểu tính cách. Giống như, tốt, các kiểu tính cách đóng 
một vai trò quan trọng trong đàm phán nhiều bên và nếu nhóm thiếu một số kỹ năng và kiểu tính 
cách nhất định. 
 
Elizabeth Umphress: Tôi nghĩ đó là điều cần xem xét trong việc xây dựng nhóm của bạn. Vì vậy, 
những người hướng ngoại, tôi đã đề cập, nên là người đang nói chuyện. Đó có lẽ sẽ là người 
hướng ngoại của bạn. 
 
Nhưng bạn cũng muốn có người hướng nội, đó sẽ là người phân tích mọi thứ, và thực sự, người 
hướng nội có xu hướng giao tiếp phi ngôn ngữ khá giỏi. Và vì vậy, chúng ta muốn rất cẩn thận về 
những người trong đội của chúng ta và chọn những đồng đội lấp đầy khoảng trống của những 
thứ mà chúng ta không có. 
 
Vì vậy, ví dụ, tôi không giỏi toán trong đầu, tôi chỉ không giỏi. Tôi ngạc nhiên rằng mọi người rất 
giỏi trong việc đó. Vì vậy, tôi không giỏi về điều đó. Vì vậy, tôi sẽ có một người làm toán, và tôi sẽ 
có một người có thể làm điều đó trên máy tính. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi có xu hướng đưa 
một người giỏi toán đi cùng. Vì vậy, chúng ta muốn thu hút những người lấp đầy khoảng trống 
bằng những kỹ năng mà chúng ta không có. 
 
Jay Lyman: Một nhận xét khác là, "Có vẻ như đây là một bài tập được tạo điều kiện rất nhiều." 
Đó có phải là những gì - chúng ta đang đọc đúng không? 
 
Elizabeth Umphress: Được rồi, vì vậy nó có thể không được tạo điều kiện, cuộc đàm phán nhiều 
bên này. Vì vậy, nếu bạn đang đàm phán - một thành viên đàm phán nhiều bên, một thành viên 
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được bao gồm trong cuộc đàm phán này và những người khác không được đào tạo về điều này 
để người khác không thực hiện điều này, thì đó là vai trò của bạn. Đây là - xin lỗi, đây là vai trò 
của bạn bây giờ. Bởi vì bạn biết cách làm điều đó, bạn là người hỗ trợ và bạn cũng sẽ là hình mẫu 
về cách chia sẻ thông tin về sở thích của bạn, đưa mọi thứ lên bảng. Vì vậy, bạn sẽ trở thành một 
nhà lãnh đạo và trong các cuộc đàm phán nhiều bên này, mọi người luôn tìm kiếm các nhà lãnh 
đạo. Tôi xin lỗi, nhưng nếu bạn là một người hướng nội, đây sẽ là một vai diễn mà bạn sẽ không 
thích. Nhưng, nó là thứ thực sự quan trọng. Nhân tiện, trước cuộc đàm phán đa bên đó, bạn có 
thể giới thiệu cho họ bài giảng này và nói rằng, “Bạn biết đấy, đây là - đây là thông tin mà Giáo 
sư Umphress nhận ra là quan trọng, vì vậy bạn có thể thoải mái gửi cho họ, và sau đó có thể bạn 
sẽ không phải là người hỗ trợ như vậy. Có thể toàn bộ nhóm sẽ nhận trách nhiệm đó, nhưng có 
khả năng bạn là người duy nhất được đào tạo về đàm phán. Vì vậy, nó sẽ là công việc của bạn. 
 
Jay Lyman: Vì vậy, có thể bạn phải có một cuộc thương lượng trong nhóm của bạn về các vai trò 
trước khi đàm phán. 
 
Elizabeth Umphress: Chính xác. Vâng, bạn biết, và tôi nghĩ vậy - vì vậy, trước khi đàm phán quan 
trọng đối với tôi, tôi sẽ mất khoảng hai tuần, tôi đã đề cập đến điều đó, cho kế hoạch của tôi. 
Nếu bạn là thành viên của một nhóm, sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút vì bạn phải đưa tất 
cả nhóm trên cùng một trang. Chúng ta sẽ không làm điều này cho mọi cuộc đàm phán, nhưng 
chúng ta sẽ làm điều này cho những điều quan trọng đối với chúng ta. 
 
Bây giờ, khi nhóm của bạn và khi bạn đã sẵn sàng, giống như bạn đã quen với hệ thống lập kế 
hoạch đàm phán trước - nhân tiện, điều đó sẽ chỉ làm tăng kết quả tích cực mà bạn và tổ chức 
của bạn sẽ đạt được - khi bạn nhận được quen rồi, bạn sẽ làm nhanh hơn. Lần đầu tiên bạn làm 
điều đó, sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, vì vậy hãy sẵn sàng cho điều đó vì bạn sẽ phải đưa 
mọi người khác trên cùng một trang đến một điểm đặt chỗ và mục tiêu BATNA, nhưng sau đó, 
sau khi bạn làm cái đầu tiên của bạn, sau đó nó sẽ nhanh hơn về phía trước. 
 
Jay Lyman: Tuyệt vời, cảm ơn mọi người đã đặt những câu hỏi đó vào phần Hỏi & Đáp trong cuộc 
trò chuyện. Ồ, đây là một nhận xét khác: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần một chứng chỉ chính thức từ 
Giáo sư Umphress để cho mọi người thấy khi chúng ta dẫn đầu một cuộc đàm phán nhiều bên”. 
 
Elizabeth Umphress: Vâng, tôi nghĩ bạn có thể. Vì vậy, nhân tiện, tôi cũng có thể chia sẻ việc đọc. 
Tôi sẽ chia sẻ một chương một chương tham khảo mà bạn có thể tham khảo và gửi cho mọi người 
trước khi đàm phán nhiều bên. Vì vậy, nó sẽ không chỉ là tôi và nó sẽ không chỉ là một chứng chỉ 
từ tôi, mà nó sẽ là một chương, được viết trong một cuốn sách mà tôi sắp chia sẻ với bạn. Đó là 
một cuốn sách thực sự xuất sắc. 
 
Được rồi, vậy. Vì vậy, tôi sẽ chỉ làm nổi bật một số chủ đề trong tất cả các phiên khác nhau mà 
chúng ta đã nói qua. 
 
Vì vậy, trước khi đàm phán, bạn biết rằng bạn cần phải thực hiện kế hoạch trước khi đàm phán. 
Chúng ta muốn xác định những sở thích tương thích đó, nếu chúng ta có thể: những điều chúng 
ta đồng ý. Vì vậy, chúng ta muốn hiểu sự quan tâm của bên kia. Để hiểu được mối quan tâm của 
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bên kia, chúng ta sẽ liệt kê tất cả các câu hỏi mà chúng ta sẽ hỏi bên kia và chúng ta cũng sẽ tìm 
ra mục tiêu của chúng ta là gì? Sở thích của chúng ta là gì? 
 
Đối với các vấn đề tích hợp - vì vậy đây là các vấn đề là cắt miếng bánh - không phải là các vấn đề 
cắt miếng bánh, đây là các vấn đề mở rộng miếng bánh. Đây là những vấn đề mà tôi sẽ đưa ra 
một thứ ít quan trọng hơn đối với tôi để đạt được một thứ quan trọng hơn đối với tôi. Một lần 
nữa, chúng ta muốn hiểu lợi ích của bên kia và khi làm như vậy, chúng ta cần chuẩn bị trước các 
câu hỏi của mình và lắng nghe câu trả lời. 
 
Vì vậy, chúng ta muốn xác định và xếp hạng xung quanh các ưu tiên và tạo lịch trình điểm của 
riêng chúng ta để làm như vậy. 
 
Và cuối cùng, đối với những vấn đề mang tính phân phối, đây là những vấn đề giằng co. Đây là 
khi chúng ta có thứ tự quan trọng ngang nhau và chúng ta không đồng ý. 
 
Chúng ta muốn xác định BATNA, điểm đặt chỗ và mục tiêu của chúng ta ở đâu, và chúng ta muốn 
lên kế hoạch từ trước cho các nhượng bộ nhỏ hơn và nhỏ hơn. 
 
Chúng ta không muốn nhượng bộ ngày càng lớn hơn, bởi vì điều đó sẽ thực sự bổ ích cho phía 
bên kia. Họ muốn tiếp tục đàm phán trong tương lai. 
 
Được rồi, bây giờ chúng ta đang đàm phán và chúng ta đã thực hiện xong kế hoạch trước khi đàm 
phán. Chúng ta đã thực hiện thứ tự quan trọng của mình. Chúng ta đã hoàn thành lịch trình điểm 
của mình. Chúng ta biết ưu đãi đầu tiên của chúng ta là gì. 
 
Chúng ta làm gì bây giờ? Khi chúng ta xác định các vấn đề tương thích đó, các vấn đề tương thích 
là khi chúng ta đồng ý. Chúng ta chỉ muốn đồng ý và chúng ta sẽ tận dụng sự tích cực đó và tiến 
tới các vấn đề tích hợp đó. Các vấn đề tích hợp, một lần nữa, sẽ là những vấn đề mà chúng ta sẽ 
đánh đổi, chúng ta thực sự sẽ đánh đổi những vấn đề đó. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp cho họ thứ gì đó 
ít quan trọng hơn để đồng thời đạt được thứ gì đó quan trọng hơn đối với tôi. 
 
Chúng ta biết rằng cái nào nên đánh đổi vì cái gì sẽ cao hơn trong danh sách của tôi và thấp hơn 
trong danh sách của họ và ngược lại. Vì vậy, tôi sẽ lấy thứ gì đó cao hơn trong danh sách của 
mình, họ sẽ lấy thứ gì đó cao hơn trong danh sách của họ. 
 
Đối với các vấn đề về phân phối, chúng ta sẽ ghi lại những nhượng bộ đó theo thời gian. Chúng 
ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta nhượng bộ có đi có lại, vì vậy tôi nhượng bộ và bên kia nhượng bộ, 
và chúng ta sẽ nhượng bộ ngày càng nhỏ hơn theo thời gian. 
 
Vì vậy, đây là những tài liệu tham khảo mà, tôi nghĩ, trên các slide mỗi lần, nhưng tôi không nghĩ 
rằng tôi đã từng có cơ hội đến đó. 
 



 17 

Cuốn đầu tiên thiên về sách chương nhưng chương đàm phán nhiều bên mà tôi dựa vào mà tôi 
nghĩ là được viết một cách chuyên nghiệp là từ cuốn sách này, The Mind and Heart of a Negotiator 
(Tâm trí và Trái Tim của Một Nhà đàm phán). 
 
Tôi nghĩ nó - đó là một cuốn sách giáo khoa, vì vậy nó không phải là một cuốn sách dễ đọc. Getting 
to Yes (Bắt được Có) là những gì mọi người cần phải có. Tôi biết tôi đã đề nghị điều này rất nhiều 
lần. Vì vậy, Jay đã được thiết lập và chỉ ra điều này trong thư viện. Đó là một cuốn sách nói. Nếu 
bạn chưa đọc cuốn sách này hoặc chưa nghe cuốn sách này, vui lòng làm như vậy, bản sao của 
cuốn sách, hoặc Getting Past No (Vượt Qua Không), cũng là cuốn sách phải đọc hoặc phải nghe, 
và nó cũng có sẵn trên Thư viện Seattle Public. 
 
Negotiating Globally (Đàm phán toàn cầu): Nếu bạn tham gia vào các cuộc đàm phán đa văn hóa, 
thì đây sẽ là chìa khóa cho bạn. Tôi cũng có thể - có một chương của tôi mà tôi cũng có thể chia 
sẻ có thể hữu ích cho bạn. 
 
Và sau đó chúng ta có Negotiation Genius and The Truth about Negotiations (Thiên tài đàm phán 
và Sự thật về Đàm phán). Đây là tất cả các văn bản thực sự hữu ích cho bạn. 
 
Vì vậy, tôi e rằng tôi không có thời gian cho những câu hỏi cuối cùng. Nhưng tôi chỉ muốn dành 
thời gian này để cảm ơn tất cả mọi người vì đã tham gia các buổi khác nhau này và tôi thực sự 
chỉ muốn khuyến khích các bạn giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian thực sự khó khăn này. Tôi biết 
nó thực sự khó đối với rất nhiều người. Tôi hy vọng rằng điều này đã hữu ích cho bạn. Tôi biết 
rằng tôi đã thực sự đánh giá cao cơ hội và vinh dự này, cơ hội này để chia sẻ nội dung này với 
bạn. Vui lòng liên hệ qua các thông tin liên hệ khác nhau nếu bạn có câu hỏi cho tôi về thương 
lượng. 
 
Tôi biết liên kết mà Jay đã gửi cũng liên kết đến một email và tôi sẽ nhận được những câu hỏi đó 
và tôi sẽ có thể gửi nội dung cho bạn nếu bạn có thêm câu hỏi về vấn đề đó, vì vậy, tôi cũng muốn 
cảm ơn Jay và Alyssa. Tôi cảm thấy như bây giờ các bạn là bạn thân của tôi, và tôi buồn vì chúng 
ta sẽ không làm điều này cùng nhau, nhưng có lẽ chúng ta sẽ tiến về phía trước. 
 
Cảm ơn tất cả sự trợ giúp của bạn và Thư viện Công cộng Seattle thật tuyệt vời. Vì vậy, vui lòng 
liên hệ với các tài nguyên do Thư viện Công cộng Seattle cung cấp. Nó chỉ là một tổ chức tuyệt 
vời. 
 
Jay Lyman: Cảm ơn. Thật là vui khi được làm việc với bạn về những thứ này, tôi rất thích và cùng 
với Alyssa và làm quen với bạn. Nó thật tuyệt vời. 
 
Alyssa Marie Krueger: Điều này thật tuyệt vời. Cảm ơn cả hai người. Và vâng, tôi hy vọng mọi 
người đã tận hưởng nhiều như tôi có. 
 
Tôi vừa gửi link cho giờ hành chính trong hộp chat. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp đó và 
chúng ta có thể mở nó ra với nhiều định dạng lớp học hơn và hy vọng có thể nhận được thêm 
bất kỳ câu hỏi nào bạn muốn được trả lời. Và chúng ta cũng sẽ thực hiện một bài tập đóng vai, 
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như chúng ta đã làm trong những tuần trước, vì vậy rất muốn nhìn thấy mọi người ở đó. Và một 
lần nữa cảm ơn rất nhiều vì đã đến, mọi người. 
 
Jay Lyman: Và tôi cũng vừa gửi email cho bạn liên kết. Vì vậy, nếu bạn không nhận được nó ở 
đây, hãy kiểm tra email của bạn và bạn cũng nên có nó trong hộp thư đến của mình. Hẹn gặp lại 
các bạn. 


