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PPEENNGGGGUUNNAAAANN  MMOODDEELL  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  KKOOOOPPEERRAATTIIFF  DDAANN    

KKOOMMPPEETTIITTIIFF  DDAALLAAMM  MMEENNGGEEMMBBAANNGGKKAANN  KKRREEAATTIIVVIITTAASS  SSIISSWWAA  

RRaahhmmaatt  AAzziizz  

DDoosseenn  ppaaddaa  FFaakk..  PPssiikkoollooggii  ddaann  PPGGMMII  UUIINN  MMaallaanngg  

AAbbssttrraacctt  

Both cooperative and competitive methods are influence the 
student creativity. However, base on the research study the 
cooperative method understood is more effective than competitive 

method in developing student creativity. Therefore, using both 
methods (cooperative and competitive) should be tried in learning 
process in classes.  

KKeeyywwoorrdd::  LLeeaarrnniinngg,,  CCooooppeerraattiivvee,,   CCoommppeettiittiivvee,,   CCrreeaattiivviittyy  

  

AA..  PPeennddaahhuulluuaann::  UUrrggeennssii  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  

KKrreeaattiivviittaass  mmeerruuppaakkaann  aassppeekk  yyaanngg  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  ddaann  bbeerrhhaarrggaa  

ddaallaamm  sseettiiaapp  uussaahhaa  mmaannuussiiaa,,   sseebbaabb  mmeellaalluuii  kkrreeaattiivviittaass  aakkaann  ddaappaatt  

ddiitteemmuukkaann  ddaann  ddiihhaassiillkkaann  bbeerrbbaaggaaii  tteeoorrii,,   ppeennddeekkaattaann,,  ddaann  ccaarraa  bbaarruu  yyaanngg  

ssaannggaatt  bbeerrmmaannffaaaatt  bbaaggii  kkeehhiidduuppaann..  TTaannppaa  aaddaannyyaa  kkrreeaattiivviittaass,,   kkeehhiidduuppaann  

aakkaann  lleebbiihh  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  ppeenngguullaannggaann  tteerrhhaaddaapp  ppoollaa--ppoollaa  

yyaanngg  ssaammaa  ((SStteerrnnbbeerrgg,,  11999922;;..   MMeennuurruutt  JJuuaann  HHuuaarrttee  ((ddaallaamm  WWaahhaabb,,  22000066))  

kkrreeaattiivviittaass  mmeerruuppaakkaann  jjeenniiss  kkeecceennddiikkiiaaaann  tteerrttiinnggggii  ppaaddaa  uummaatt  mmaannuussiiaa  

yyaanngg  ttiiddaakk  ddiimmiilliikkii  oolleehh  mmaakkhhlluukk  llaaiinn..    

KKrreeaattiivviittaass  ddaappaatt  ddiippaahhaammii  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  pprroocceessss,,   pprroodduucctt,,  

ppeerrssoonn,,  ddaann  pprreessss   ((RRhhooddeess,,   11996611))..   NNaammuunn  ppeenngguukkuurraann  yyaanngg  bbaannyyaakk  

ddiillaakkuukkaann  ppaarraa  aahhllii  hhaannyyaa  ddiillaakkuukkaann  ppaaddaa  kkeettiiggaa  aassppeekk  ssaajjaa  yyaaiittuu  aassppeekk  

pprroocceessss,,   pprroodduucctt  ddaann   ppeerrssoonn  ((EEyysseennkk,,  11999933;;  SSiimmoonnttoonn,,  22000033;;  MMiicchhaaeell,,   22000011;;  

SSaallsseeddoo,,  22000066))  sseeddaannggkkaann  aassppeekk  pprreessss   ddiiaarrttiikkaann  sseebbaaggaaii  uussaahhaa  uunnttuukk  

mmeenncciippttaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  mmeenndduukkuunngg  ppaaddaa  ppeennggeemmbbaannggaann  

kkrreeaattiivviittaass  aannaakk  ((VViiddaall,,   22000055)),,   bbaaiikk  ddii  lliinnggkkuunnggaann  mmaassyyaarraakkaatt  ((CChhuuaanngg,,  

22000077)),,   lliinnggkkuunnggaann  kkeelluuaarrggaa  ((CChhaann,,  22000055)),,  mmaauuppuunn  lliinnggkkuunnggaann  sseekkoollaahh  

((KKiinngg,,  22000077))..   SSeekkoollaahh  mmeerruuppaakkaann  aassppeekk  yyaanngg  ssaannggaatt  ssttrraatteeggiiss  ddaallaamm  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkrreeaattiivviittaass  ssiisswwaa  ((MMuunnaannddaarr,,   11999999))  kkaarreennaa  ddaarrii  ppaaggii  

ssaammppaaii  ssiiaanngg  ssiisswwaa  bbeerraaddaa  ddii  sseekkoollaahh,,  bbaahhkkaann  bbaannyyaakk  sseekkoollaahh--sseekkoollaahh  

yyaanngg  mmeennyyeelleennggggaarraakkaann  kkeeggiiaattaann  ppeennddiiddiikkaannnnyyaa  ssaammppaaii  ssoorree..  

PPeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  bbiiaassaa  ddiillaakkuukkaann  ddeennggaann  dduuaa  ccaarraa  yyaaiittuu  

11))  mmeemmbbeerriikkaann  ppeellaattiihhaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  kkrreeaattiivviittaass  kkeemmuuddiiaann  

mmeenngguukkuurr  sseeccaarraa  llaannggssuunngg  ppeerruubbaahhaann  yyaanngg  tteerrjjaaddii  aakkiibbaatt  ppeerrllaakkuuaann  

tteerrsseebbuutt  sseeppeerrttii  ddiillaakkuukkaann  oolleehh    GGeennddrrooff    ((11999966)),,     22))  mmeemmaadduukkaann  ssuuaattuu  

ppeerrllaakkuuaann  ddaallaamm  ppeellaajjaarraann  tteerrtteennttuu  kkeemmuuddiiaann  mmeenngguukkuurr  ttiinnggkkaatt  

kkrreeaattiivviittaassnnyyaa  sseebbaaggaaii  ddaammppaakk  ppeennggiirriinngg  ((nnuurrttuurraanntt  eeffffeecctt))  ddaarrii  ssuuaattuu  
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pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ccaarraa  iinnii  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  bbaannyyaakk  ppeenneelliittii  aannttaarraa  

llaaiinn  TTeeoo  &&  TTaann,,  ((22000055))..     

IIssttiillaahh  nnuurrttuurraanntt  eeffffeecctt  mmeerruuppaakkaann  iissttiillaahh  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  JJooyyccee  aanndd  

WWeeiill  ((22000000))  kkeettiikkaa  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  sseemmeessttiinnyyaa  sseettiiaapp  mmooddeell  

ppeemmbbeellaajjaarraann  mmeemmuuaatt  dduuaa  ppeennggaarruuhh  bbeerruuppaa  iinnssttrruuccttiioonnaall  eeffffeecctt  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  ppeennggaarruuhh  llaannggssuunngg  yyaanngg  ddiiccaappaaii  ssiisswwaa  ddaarrii  ssuuaattuu  pprroosseess  

ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ddaann  nnuurrttuurraanntt  eeffffeecctt  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ppeennggaarruuhh  ttiiddaakk  

llaannggssuunngg  aakkiibbaatt  aaddaannyyaa  iinntteerraakkssii  aannttaarraa  lliinnggkkuunnggaann  ddeennggaann  mmooddeell  

ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann..    

KKeennyyaattaaaann  yyaanngg  aaddaa  ppaaddaa  ssaaaatt  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ppeennddiiddiikkaann  

ddii  IInnddoonneessiiaa  lleebbiihh  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  hhaassiill  yyaanngg  bbeerrssiiffaatt  ppeenngguullaannggaann,,  

ppeenngghhaappaallaann,,  ddaann  ppeennccaarriiaann  ssaattuu  jjaawwaabbaann  yyaanngg  bbeennaarr  tteerrhhaaddaapp  ssooaall--ssooaall  

yyaanngg  ddiibbeerriikkaann..  PPrroosseess--pprroosseess  ppeemmiikkiirraann  ttiinnggkkaatt  ttiinnggggii  tteerrmmaassuukk  bbeerrppiikkiirr  

kkrreeaattiiff  jjaarraanngg  sseekkaallii  ddiillaattiihhkkaann  ((JJoonnii,,   11999922))..  DDeemmiikkiiaann  jjuuggaa  ddeennggaann  

kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  ssiisswwaa..  HHaassiill  tteemmuuaann  WWaattii  ((22000055))  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  

ttiinnggkkaatt  kkeemmaammppuuaann  mmeennuulliiss  ssiisswwaa  bbeerraaddaa  ppaaddaa  kkaatteeggoorrii  rreennddaahh,,  ssaallaahh  ssaattuu  

ffaakkttoorr  yyaanngg  ddiidduuggaa  mmeennjjaaddii  ppeennyyeebbaabbnnyyaa  aaddaallaahh  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  

kkeellaass  yyaanngg  kkuurraanngg  vvaarriiaattiiff..    

SSaaaatt  iinnii  kkeebbuuttuuhhaann  aakkaann  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  ddiirraassaakkaann  

ssuuddaahh  ssaannggaatt  mmeennddeessaakk  kkaarreennaa  kkrreeaattiivviittaass  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  bbaaiikk  uunnttuukk  

pprriibbaaddii  mmaauuppuunn  ssoossiiaall..   SSeehhuubbuunnggaann  ddeennggaann  iittuu  ppeerraannaann  oorraannggttuuaa,,  gguurruu,,  

ddaann  mmaassyyaarraakkaatt  ssaannggaatt  mmeenneennttuukkaann  bbaaggii  kkeebbeerrhhaassiillaann  ppeemmbbiinnaaaann  ddaann  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass    ssiisswwaa,,  kkaarreennaa  kkrreeaattiivviittaass  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  

ppootteennssii  yyaanngg  aakkaann  bbeerrkkeemmbbaanngg  bbiillaa    ssiisswwaa  bbeerraaddaa  ddaallaamm  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  

kkoonndduussiiff  ((SStteerrnnbbeerrgg  &&  LLuubbaarrtt,,  11999955))..  

DDaarrii  uurraaiiaann  ddii  aattaass  ddaappaatt  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  ppeennggeemmbbaannggaann  

kkrreeaattiivviittaass  mmeennjjaaddii  ssuuaattuu  kkeenniissccaayyaaaann  uunnttuukk  sseeggeerraa  ddiillaakkuukkaann  ddaann  ppaaddaa  

kkoonntteekkss  iinniillaahh  ppeennddiiddiikkaann  mmeemmppuunnyyaaii  ppeerraannaann  yyaanngg  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  ddaann  

ssttrraatteeggiiss  ddaallaamm  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass  ssiisswwaa..  TTuujjuuaann  ppeennddiiddiikkaann  

mmeennuurruutt  MMuunnaannddaarr  ((11999999))  aaddaallaahh  mmeennyyeeddiiaakkaann  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  

mmeemmuunnggkkiinnkkaann  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  bbaakkaatt  ddaann  

kkeemmaammppuuaannnnyyaa  sseeccaarraa  ooppttiimmaall  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeebbuuttuuhhaann  pprriibbaaddii  ddaann  

mmaassyyaarraakkaatt  sseekkiittaarrnnyyaa,,  kkaarreennaa  iittuu  ppeennddiiddiikkaann  bbeerrttaanngggguunngg  jjaawwaabb  uunnttuukk  

mmeemmaanndduu  ddaann  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppootteennssii  kkrreeaattiiff  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  ssiisswwaa..  

BB..  MMooddeell  KKooooppeerraattiiff  ddaann  KKoommppeettiittiiff  sseebbaaggaaii  AAlltteerrnnaattiiff  

TTeeoorrii  tteennttaanngg  kkooooppeerraattiiff  ddaann  kkoommppeettiittiiff  ppeerrttaammaa  kkaallii  

ddiikkeemmbbaannggkkaann  oolleehh  MMoorrttoonn  DDeeuuttsscchh  ppaaddaa  ttaahhuunn  11994499  ddaallaamm  bbuukkuunnyyaa  

““TThheeoorryy  ooff  ccooooppeerraattiivvee  aanndd  ccoommppeettiittiivvee”” ..   TTeeoorrii  iinnii  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  

mmeennjjeellaasskkaann  ccaarraa  mmeennaannggaannii  mmaassaallaahh  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  kkoonnfflliikk  

ssoossiiaall,,   kkeemmuuddiiaann  ppaaddaa  ppeerrtteennggaahhaann  ttaahhuunn  8800--aann  tteeoorrii  tteerrsseebbuutt  

ddiikkeemmbbaannggkkaann  oolleehh  DDaavviidd  JJoohhnnssoonn  ddaann  kkaawwaann--kkaawwaann  kkeettiikkaa  mmeennjjeellaasskkaann  
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mmaassaallaahh  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  kkeellaass,,  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  tteerrkkeennaall  ddeennggaann  kkoonnsseepp  
ccooooppeerraattiivvee  lleeaarrnniinngg..  

MMeennuurruutt  DDeeuuttsscchh  ddaann  CCoolleemmaann  ((22000000))  tteeoorrii  tteennttaanngg  kkooooppeerraattiiff  ddaann  

kkoommppeettiittiiff  mmeemmppuunnyyaaii  dduuaa  ggaaggaassaann  ppookkookk  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  

jjeenniiss  ssaalliinngg  kkeetteerrggaannttuunnggaann  ddaallaamm  aassppeekk  ttuujjuuaann  ddaann  jjeenniiss  ttiinnddaakkaann  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  sseesseeoorraanngg..    DDaallaamm  pprraakktteekk  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  kkeellaass,,   DDaavviidd  JJoohhnnssoonn  

ddaann  RRooggeerr  JJoohhnnssoonn  aaddaallaahh  dduuaa  oorraanngg  ssaauuddaarraa  yyaanngg  mmeennggeellaabboorraassii  tteeoorrii  

tteennttaanngg  kkooooppeerraattiiff  ddaann  kkoommppeettiittiiff,,     ddaallaamm  mmeennjjeellaasskkaann  tteeoorriinnyyaa  JJoohhnnssoonn  &&  

JJoohhnnssoonn  ((11999944))  mmeennggeellaabboorraassii  mmeennjjaaddii  ttiiggaa  jjeenniiss  mmeettooddee  yyaaiittuu  kkooooppeerraattiiff  

yyaanngg  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  aaddaannyyaa    ttuujjuuaann  ddaann  ssaalliinngg  kkeetteerrggaannttuunnggaann,,  

kkoommppeettiittiiff  aaddaannyyaa  ttuujjuuaann  ttaappii  ttiiddaakk  aaddaa  kkeetteerrggaannttuunnggaann,,  ddaann  

iinnddiivviidduuaalliissttiikk  yyaanngg  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  ttiiddaakk  aaddaannyyaa  ttuujjuuaann  ddaann  ttiiddaakk  aaddaa  

ssaalliinngg  kkeetteerrggaannttuunnggaann  aannttaarr  iinnddiivviidduu..    

SSiittuuaassii  yyaanngg  kkoommppeettiittiiff  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  aaddaannyyaa  ssiikkaapp  nneeggaattiiff  

ddaallaamm  hhaall  kkeetteerrggaannttuunnggaann,,  ddiimmaannaa  kkeettiikkaa  sseesseeoorraanngg  mmeennaanngg,,  mmaakkaa  yyaanngg  

llaaiinn  bbeerraarrttii  kkaallaahh..    DDaallaamm  ssiittuuaassii  bbeellaajjaarr,,   ssiisswwaa  aakkaann  mmaannddiirrii  ddaann  bbeekkeerrjjaa  

sseennddiirrii  ddaallaamm  mmeennccaappaaii  kkeessuukksseessaann,,  sseehhiinnggggaa  kkeessuukksseessaann  ddaann  kkeeggaaggaallaann  

sseesseeoorraanngg  ttiiddaakk  aakkaann  bbeerrppeennggaarruuhh  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookknnyyaa..  SSeebbaalliikknnyyaa  

ddaallaamm  ssiittuuaassii  yyaanngg  kkooooppeerraattiiff,,   iinntteerraakkssii  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  aaddaannyyaa  ssaalliinngg  

kkeetteerrggaannttuunnggaann  aannttaarr  iinnddiivviidduu..  DDaallaamm  ssiittuuaassii  bbeellaajjaarr  ddii  kkeellaass,,   sskkoorr  yyaanngg  ddii  

ppeerroolleehh  sseeoorraanngg  iinnddiivviidduu  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  sskkoorr  tteerrhhaaddaapp  

kkeelloommppookknnyyaa,,  sseehhiinnggggaa  sseeoorraanngg  iinnddiivviidduu  aakkaann  bbeerrttaanngggguunngg  jjaawwaabb  

tteerrhhaaddaapp  kkeebbeerrhhaassiillaann  ddaann  kkeeggaaggaallaann  kkeelloommppookk..    

SSeellaannjjuuttnnyyaa,,  ddaallaamm  mmeennjjeellaasskkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  kkooooppeerraattiiff  JJoohhnnssoonn  &&  

JJoohhnnssoonn  ((11999922))  mmeennyyeebbuuttkkaann  aaddaannyyaa  lliimmaa  cciirrii  ppookkookk  yyaaiittuu::  11))  aaddaannyyaa  

ssaalliinngg  kkeetteerrggaannttuunnggaann  ppoossiittiiff,,   22))  aaddaannyyaa  iinntteerraakkssii  ttaattaapp  mmuukkaa,,   33))  aaddaannyyaa  

aakkuunnttaabbiilliittaass  iinnddiivviidduuaall,,  44))  aaddaannyyaa  kkeettrraammppiillaann  mmeennjjaalliinn  hhuubbuunnggaann  aannttaarr  

pprriibbaaddii,,   55))  aaddaannyyaa  eevvaalluuaassii  pprroosseess  kkeelloommppookk..  DDaallaamm  pprraakktteekk  ppeennggaajjaarraann  ddii  

kkeellaass,,   mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  tteerrddiirrii  ddaarrii  bbeebbeerraappaa  tteekknniikk..  DDaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

iissttiillaahh  kkooooppeerraattiiff  ddiimmaakkssuuddkkaann  sseebbaaggaaii  ssuuaattuu  mmeettooddee  yyaanngg  mmeennggaanndduunngg  

uunnssuurr--uunnssuurr  kkeerrjjaassaammaa,,  ssaalliinngg  bbeerrbbaaggii,,   ddaann  ssiikkaapp  eemmppaattii  aannttaarr  aannggggoottaa  

kkeelloommppookk..  

SSeellaannjjuuttnnyyaa  mmeennuurruutt  JJoohhnnssoonn  &&  JJoohhnnssoonn  ((11999944))  aaddaa  bbeebbeerraappaa  

aannggggaappaann  yyaanngg  ttiiddaakk  sseellaammaannyyaa  bbeennaarr,,  yyaanngg  bbiiaassaa  ddiijjaaddiikkaann  aallaassaann  

ddiigguunnaakkaannnnyyaa  mmeettooddee  kkoommppeettiittiiff  ddaallaamm  pprraakktteekk  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ddiiaannttaarraa  

aannggggaappaann  tteerrsseebbuutt    aaddaallaahh::  11))  MMaassyyaarraakkaatt  kkiittaa  ppeennuuhh  ddeennggaann  ssuuaassaannaa  

kkoommppeettiittiiff,,   kkaarreennaa  iittuu  ssiisswwaa  hhaarruuss  ddiippeerrssiiaappkkaann  uunnttuukk  mmeenngghhaaddaappii  

kkeeaaddaaaann  iinnii;;   22))  PPrreessttaassii,,   ssuukksseess,,   ppeennaammppiillaann  yyaanngg  tteerrhhoorrmmaatt,,   aammbbiissii,,  

mmeennjjaaddii  ppeemmiimmppiinn  yyaanngg  hheebbaatt,,   ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa  sseemmuuaannyyaa  

bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  kkoommppeettiissii  ddeennggaann  yyaanngg  llaaiinn;;  33))  KKoommppeettiissii  

mmeemmbbaanngguunn  kkaarraakktteerr    ddaann  mmeemmppeerrkkuuaatt  ppaarraa  ssiisswwaa  uunnttuukk  hhiidduupp  ddaallaamm  

dduunniiaa  nnyyaattaa;;   44))  PPaarraa  ssiisswwaa  lleebbiihh  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ssiittuuaassii  kkoommppeettiittiiff;;  

ddaann  55))  KKoommppeettiissii  mmaammppuu  mmeemmbbaanngguunn  ppeerrccaayyaa  ddiirrii  ddaann  hhaarrggaa  ddiirrii..  
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DDeemmiikkiiaann  ppuullaa  ddeennggaann  mmeettooddee  kkoommppeettiittiiff,,  aaddaa  bbeebbeerraappaa  aannggggaappaann  

yyaanngg  bbiiaassaa  ddiijjaaddiikkaann  aallaassaann  ddiigguunnaakkaannnnyyaa  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  ddaallaamm  

pprraakktteekk  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  ddiiaannttaarraannyyaa  aaddaallaahh::  11))  PPaaddaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  

kkooooppeerraattiiff  sseemmuuaa  ssiisswwaa  hhaarruuss  kkeerrjjaassaammaa  ddaann  ddiillaarraanngg  bbeekkeerrjjaa  sseeccaarraa  

sseennddiirrii--sseennddiirrii;;   22))  KKooooppeerraattiiff  aakkaann  mmeemmppeerrbbuuddaakk  ssiisswwaa  bbeerrbbaakkaatt,,  

sseeddaannggkkaann  ssiisswwaa  yyaanngg  bbooddoohh  aakkaann  mmeenniikkmmaattiinnyyaa;;  33))  SSiisswwaa  yyaanngg  ttiiddaakk  

mmeemmbbeerriikkaann  kkoonnttrriibbuussii  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookk  aakkaann  ddiibbeerrii  hhuukkuummaann;;  44))  

KKooooppeerraattiiff  aakkaann  mmeemmuunnccuullkkaann  aaddaannyyaa  bbaannyyaakk  ssiisswwaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmaauu  

bbeekkeerrjjaa  ttaappii  mmeerreekkaa  tteettaapp  mmeennddaappaatt  mmaannffaaaatt  ddaarrii  kkeerrjjaa  kkeelloommppookknnyyaa;;   55))  

KKooooppeerraattiiff  aakkaann  mmeennjjaaddiikkaann  ssiisswwaa  mmeemmppeellaajjaarrii  sseessuuaattuu  yyaanngg  ddiiaannggggaapp  

mmuuddaahh  ssaajjaa  sseemmeennttaarraa  yyaanngg  ssuulliitt  aakkaann  ddiittiinnggggaallkkaann;;  ddaann  66))  KKooooppeerraattiiff  aakkaann  

mmeenngghhiillaannggkkaann  iiddeennttiittaass  pprriibbaaddii  kkaarreennaa  kkeekkuuaattaann  kkeelloommppookk  aakkaann  mmeennjjaaddii  

ppeenngghhaallaanngg  uunnttuukk  bbeerrkkeemmbbaanngg..  

CC..  PPeerrbbeeddaaaann  MMeettooddee  KKooooppeerraattiiff  ddaann  KKoommppeettiittiiff    

PPeenneelliittiiaann  tteennttaanngg  kkooooppeerraattiiff  ddaann  kkoommppeettiittiiff  tteellaahh  bbaannyyaakk  

ddiillaakkuukkaann,,  ddiiaannttaarraannyyaa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  AAnnddeerrssoonn  &&  

MMoorrrrooww  ((11999955))  mmeenneemmuukkaann  aaddaannyyaa  ppeerrbbeeddaaaann  aannttaarraa  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  

ddaann  kkoommppeettiittiiff  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  aaggrreessiivviittaass,,   ppeerriinnttaahh  yyaanngg  bbeerrnnuuaannssaa  

kkoommppeettiittiiff  lleebbiihh  mmeenniinnggkkaattkkaann  aaggrreessiivviittaass  ppaaddaa  aannaakk..    LLaannzzeettttaa  &&  EEnngglliisshh  

((11999911))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  mmeettooddee  kkoommppeettiittiiff  ddaann  kkooooppeerraattiiff  mmaammppuu  

mmeenniimmbbuullkkaann  rreeaakkssii  eemmoossiioonnaall  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ppaaddaa  ssuubbjjeekk  ppeenneelliittiiaann..    

PPeenneelliittiiaann  tteennttaanngg  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  ddaallaamm  bbiiddaanngg  bbaahhaassaa  

ddiillaakkuukkaann  oolleehh  SStteevveenn,,  SSllaavviinn,,  &&  FFaarrnniisshh  ((11999911))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  

mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  ssaannggaatt  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  mmeenneemmuukkaann  ggaaggaassaann  ppookkookk    ddaallaamm  

ssuuaattuu  ppaarraaggrraaff..     SSuupprraattmmaann  ((22000011)),,   mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  

mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ppaaddaa  bbiiddaanngg  ssttuuddii  ggeeooggrraaffii..   HHaall  iinnii  

ddiisseebbaabbkkaann  kkaarreennaa  ddaallaamm  ssuuaassaannaa  kkooooppeerraattiiff  tteerrjjaaddii  ssaalliinngg  ppeemmbbeerriiaann  

mmoottiivvaassii  ddiiaannttaarraa  aannggggoottaa  kkeelloommppookk  ssiisswwaa..  

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  aannttaarraa  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  ddaann  

kkoommppeettiittiiff  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  ddiiaannttaarraannyyaa  aaddaallaahh  ppeenneelliittiiaann  TTjjoossvvoolldd,,  LLeeuunngg,,  

&&  JJoohhnnssoonn  ((22000000)),,   mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  oorraanngg--oorraanngg  CCiinnaa  yyaanngg  

ddiikkaatteeggoorriikkaann  bbeerrbbuuddaayyaa  kkoolleekkttiivviissttiikk  ddaallaamm  mmeenngghhaaddaappii  kkoonnfflliikk  

cceennddeerruunngg  mmeenngggguunnaakkaann  ppeennddeekkaattaann  kkooooppeerraattiiff  ddiibbaannddiinngg  kkoommppeettiittiiff..  

PPeenneelliittiiaann  GGllaazzeerr  ((11998866))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff    lleebbiihh  

mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  mmoottiivvaassii  ppaaddaa  aannaakk--aannaakk,,  hhaall  iinnii  ddiisseebbaabbkkaann  kkaarreennaa  

aaddaannyyaa  ssaalliinngg  mmeemmbbeerrii  dduukkuunnggaann  sseessaammaa  tteemmaann..    PPeenneelliittiiaann  FFeeaatthheerrssttoonnee  

((11998866))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  

pprreessttaassii  ddaallaamm  sseettiiaapp  lleevveell  aakkaaddeemmiikk,,  hhaall  iinnii  bbiissaa  ddiijjeellaasskkaann  kkaarreennaa  ssiisswwaa  

yyaanngg  bbeerrpprreessttaassii  rreennddaahh  ddaappaatt  mmeemmbbeerrii  kkoonnttrriibbuussii  tteerrhhaaddaapp  kkeelloommppookknnyyaa  

ddaann  iiaa  mmeemmppuunnyyaa  ppeennggaallaammaann  uunnttuukk  ssuukksseess..   SSeellaaiinn  iittuu  SSllaavviinn  ((11999977))  

mmeennyyeebbuuttkkaann  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  jjuuggaa  mmaammppuu  mmeenniinnggkkaattkkaann  hhuubbuunnggaann  

iinntteerrppeerrssoonnaall  aannttaarr  ssiisswwaa  yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  llaattaarr  bbeellaakkaanngg,,  bbaaiikk  ddaarrii  aassppeekk  jjeenniiss  

kkeellaammiinn,,  ssuukkuu,,  aaggaammaa,,  ddaann  ssttaattuuss  ssoossiiaall  eekkoonnoommii..  
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PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  mmeenngghhuubbuunnggkkaann  aannttaarraa  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  ddaann  

kkoommppeettiittiiff  ddeennggaann  kkrreeaattiivviittaass  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  TToorrrreennccee  ((11997744))  yyaanngg  

mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  nneeggaattiiff  ddaappaatt  bbeerrppeennggaarruuhh  nneeggaattiiff  

tteerrhhaaddaapp  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ddaann  eekksspprreessii  bbeerrffiikkiirr  kkrreeaattiiff..  SSeellaannjjuuttnnyyaa  iiaa  

mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  ddiiddaallaammnnyyaa  tteerrddaappaatt  ppeennggaajjaarraann  

tteerrhhaaddaapp  ccaarraa  bbeerrffiikkiirr,,   ppeenngghhaarrggaaaann  ddaann  kkoommppeettiissii  ddaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  

bbeerrffiikkiirr  kkrreeaattiiff..  

PPeenneelliittiiaann  WWaarrdd  ((11996699))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  tteerrddaappaatt  ppeennggaarruuhh  

kkoonntteekkss  ffiissiikk  ((lliinnggkkuunnggaann))  tteerrhhaaddaapp  kkeecceeppaattaann  sseesseeoorraanngg  uunnttuukk  

mmeenngghhaassiillkkaann  ssuuaattuu  ggaaggaassaann..    KKeecceeppaattaann  mmeenngghhaassiillkkaann  ggaaggaassaann  aaddaallaahh  

ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii  iinnddiikkaattoorr  ttiinnggggiinnyyaa  kkrreeaattiivviittaass  sseesseeoorraanngg..  PPeenneelliittiiaann  sseejjeenniiss  

ddiillaakkuukkaann  oolleehh  AAmmaabbiillee  &&  GGiittoommeerr  ((11998844)),,   yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  

kkrreeaattiivviittaass  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  kkoonnddiissii  kkeettiikkaa  sseeoorraanngg  aannaakk  mmeemmppuunnyyaaii  

kkeesseemmppaattaann  uunnttuukk  mmeemmiilliihh..  PPeenneelliittiiaann  SSiimmoonnttoonn  ((11997755))  mmeennyyaattaakkaann  

bbaahhwwaa  ssiittuuaassii  kkoommppeettiittiiff  mmeemmppuunnyyaaii    ppeennggaarruuhh  nneeggaattiiff  tteerrhhaaddaapp  

ppeerrffoorrmmaannccee  kkrreeaattiivviittaass..  PPeennddaappaatt  iinnii  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  SStteerrnnbbeerrgg  ((11999955))  

yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  lliinnggkkuunnggaann  yyaanngg  kkooooppeerraattiiff  ddaann  kkoommppeettiittiiff  ddaappaatt  

mmeenniinnggkkaattkkaann  kkrreeaattiivviittaass..       

BBeerrbbeeddaa  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  OOkkeebbuukkoollaa  

((11999955)),,   iiaa  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ttiiddaakk  aaddaa  ppeerrbbeeddaaaann  ppeerrffoorrmmaannccee  ppaaddaa  ssiisswwaa  

yyaanngg  ddiikkoonnddiissiikkaann  ddeennggaann  kkooooppeerraattiiff  ddaann  kkoommppeettiittiiff..   SSaattuu  tteemmuuaann  yyaanngg  

mmeennaarriikk  tteerrnnyyaattaa  ssiisswwaa  yyaanngg  ddiikkoonnddiissiikkaann  ddaallaamm  ssiittuuaassii  kkooooppeerraattiiff  

sseekkaalliigguuss  kkoommppeettiittiiff  mmeemmppuunnyyaaii  ppeerrffoorrmmaannccee  yyaanngg  lleebbiihh  bbaaiikk  ddiibbaannddiinngg  

ddeennggaann  ssiisswwaa  yyaanngg  hhaannyyaa  ddiikkoonnddiissiikkaann  ddaallaamm  ssiittuuaassii  kkooooppeerraattiiff  aattaauu  

kkoommppeettiittiiff  ssaajjaa..  

HHaassiill  sseerruuppaa  ddiitteemmuukkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  tteerrbbaarruu  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  

oolleehh  TTaauueerr  &&  HHaarraacckkiieewwiicczz  ((22000044))  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  ttiiddaakk  aaddaannyyaa  

ppeerrbbeeddaaaann  ppeennggaarruuhh  aannttaarraa  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  ddaann  kkoommppeettiittiiff  ddaallaamm  hhaall  

ppeenniinnggkkaattaann  mmoottiivvaassii  iinnttrriinnssiikk  ddaann  ppeerrffoorrmmaannccee..  DDiitteemmuukkaann  ppeerrbbeeddaaaann  

kkeettiikkaa  ssuubbjjeekk  ddiikkoonnddiissiikkaann  ddaallaamm  ssiittuuaassii  yyaanngg  kkooooppeerraattiiff  sseekkaalliigguuss  

kkoommppeettiittiiff..   MMeennuurruutt  mmeerreekkaa  hhaall  iinnii  mmeemmbbuukkttiikkaann  bbaahhwwaa  bbaaiikk  mmeettooddee  

kkooooppeerraattiiff  mmaauuppuunn  kkoommppeettiittiiff  mmeemmppuunnyyaaii  aassppeekk  ppoossiittiiff  ddaallaamm  

mmeenniinnggkkaattkkaann  ssuuaattuu  ppeerrffoorrmmaannccee ..    

PPeennddaappaatt  bbeerrbbeeddaa  ddiikkeemmuukkaakkaann  bbeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  kkaajj iiaann  yyaanngg  

ddiillaakkuukkaann  JJoohhnnssoonn,,  JJoohhnnssoonn,,  HHoolluubbeeee  ((11999988))  yyaanngg  mmeenneemmuukkaann  bbaahhwwaa  

sseettiiddaakknnyyaa  aaddaa  ttiiggaa  kkeeuunnttuunnggaann  bbeessaarr  ddaarrii  ppeellaakkssaannaaaann  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff,,  

yyaaiittuu::  

11..  AAddaannyyaa  uussaahhaa  yyaanngg  lleebbiihh  kkuuaatt  ddaallaamm  mmeennccaappaaii  pprreessttaassii,,   hhaall  iinnii  

ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  aaddaannyyaa  kkeemmaammppuuaann  bbeerruuppaa  ppeennccaappaaiiaann  pprreessttaassii  

bbeellaajjaarr  yyaanngg  bbaaiikk,,  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  mmeennggiinnggaatt  lleebbiihh  bbaaiikk,,  aaddaannyyaa  

mmoottiivvaassii  iinnttrriinnssiikk,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  
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22..  AAddaannyyaa  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  lleebbiihh  ppoossiittiiff  aannttaarr  ssiisswwaa,,  hhaall  iinnii  ddiicciirriikkaann  

ddeennggaann  aaddaannyyaa  ssiikkaapp  ssaalliinngg  mmeennjjaaggaa  ddaann  kkoommiittmmeenn  tteerrhhaaddaapp  

hhuubbuunnggaann,,  ssaalliinngg  mmeenndduukkuunngg  sseeccaarraa  ssoossiiaall  ddaann  aakkaaddeemmiikk,,  ppeennggaakkuuaann  

tteerrhhaaddaapp  kkeebbeerraaggaammaann,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  

33..  AAddaannyyaa  kkoonnddiissii  ppssiikkoollooggiiss  yyaanngg  lleebbiihh  sseehhaatt,,   yyaanngg  ddiicciirriikkaann  ddeennggaann  

aaddaannyyaa  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  ppeennyyeessuuaaiiaann  ddiirrii  sseeccaarraa  uummuumm,,  

ppeennggeemmbbaannggaann  kkeekkuuaattaann  eeggoo,,  ppeennggeemmbbaannggaann  ssoossiiaall,,   ddaann    sseebbaaggaaiinnyyaa..  

PPeerrbbeeddaaaann  kkooooppeerraattiiff  ddaann  kkoommppeettiittiiff  ddaallaamm  kkoonntteekkss  kkrreeaattiivviittaass  

tteellaahh  ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  MMuunnaannddaarr    ((11999999))  yyaanngg  mmeenngguuttiipp  pprroosseess  

eekkssppeerriimmeenn  yyaanngg  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  sseekkeelloommppookk  ssiisswwaa  ddaallaamm  mmeemmbbuuaatt  

ssuuaattuu  kkoollaassee..   PPaaddaa  kkeelloommppookk  kkooooppeerraattiiff,,   ssiisswwaa  ddiissuurruuhh  mmeemmbbuuaatt  kkoollaassee  

ttaannppaa  ddiibbeerriittaahhuu  sseebbeelluummnnyyaa  aaddaa  ppeemmbbeerriiaann  hhaaddiiaahh  bbaaggii  yyaanngg  kkoollaasseennyyaa  

ppaalliinngg  bbaaiikk,,  sseeddaannggkkaann  ppaaddaa  kkeelloommppookk  kkoommppeettiittiiff,,   sseebbeelluummnnyyaa  

ddiibbeerriittaahhuukkaann  bbaahhwwaa  ttiiggaa  kkeelloommppookk  yyaanngg  kkoollaasseennyyaa  ppaalliinngg  bbaaiikk  aakkaann  

mmeennddaappaatt  hhaaddiiaahh..  HHaassiillnnyyaa  tteerrnnyyaattaa  kkeelloommppookk  kkooooppeerraattiiff  lleebbiihh  kkrreeaattiiff  

ddaallaamm  mmeemmbbuuaatt  kkoollaassee..  

DD..  KKeessiimmppuullaann  

DDaarrii  bbeerrbbaaggaaii  hhaassiill  kkaajj iiaann  ddiiaattaass,,   mmaakkaa  ddaappaatt  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  

bbaaiikk  mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  mmaauuppuunn  mmeettooddee  kkoommppeettiittiiff  aakkaann  mmeemmppuunnyyaaii  

ppeennggaarruuhh  ddaallaamm  ppeennggeemmbbaannggaann  kkrreeaattiivviittaass,,   ddaann  ddaarrii  hhaassiill  kkaajj iiaann  tteerrhhaaddaapp  

bbeerrbbaaggaaii  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddii  tteemmuukkaann  aaddaannyyaa  kkeecceennddeerruunnggaann  bbaahhwwaa  

mmeettooddee  kkooooppeerraattiiff  ddiidduuggaa  lleebbiihh  eeffeekkttiiff  ddaallaamm  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkrreeaattiivviittaass  

ddiibbaannddiinngg  ddeennggaann  mmeettooddee  kkoommppeettiittiiff..   KKaarreennaa  iittuu  ppeenngggguunnaaaann  kkeedduuaa  

mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrsseebbuutt  llaayyaakk  ddiiccoobbaa  uunnttuukk  pprraakktteekkaann  ddaallaamm  pprroosseess  

ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  kkeellaass..  

EE..  DDaaffttaarr  PPuussttaakkaa  

CChhaann,,  DD..WW..  ((22000055))..   FFaammiillyy  eennvviirroonnttmmeenntt  aanndd  ttaalleenntt  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  

CChhiinneessee  ggiifftteedd  ssttuuddeenntt  iinn  HHoonnggkkoonngg,,  GGiifftteedd  CChhiilldd  QQuuaarrtteerrllyy,,   4499,,   33,,  

221111--222211  

CChhuuaanngg,,  LL..MM..  ((22000077))..   TThhee  ssoocciiaall  ppssyycchhoollooggyy  ooff  ccrreeaattiivviittyy  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn::  

PPrroocceessss  tthheeoorryy  ppeerrssppeeccttiivvee,,  SSoocciiaall  BBeehhaavviioorr  aanndd  PPeerrssoonnaalliittyy,,   3355,,   77,,   887755--

888877  

CCoolleemmaann,,  PP..TT..,,   DDeeuuttsscchh,,  MM..,,    ((22000000))  ““SSoommee  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  DDeevveellooppiinngg  aa  

CCrreeaattiivvee  AApppprrooaacchh  ttoo  CCoonnfflliicctt””,,   iinn  CCoolleemmaann  &&,,  DDeeuuttsscchh,,  ((eeddss..))TThhee  

HHaanndd  BBooookk  ooff  CCoonnfflliicctt  RReessoolluuttiioonn,,  TThheeoorryy  aanndd  PPrraaccttiiccee,,   JJoohhnn  WWiilllleeyy  &&  

SSoonnss,,   IInncc,,     

DDeeuuttsscchh,,  MM..,,   &&  CCoolleemmaann,,  PP..TT..,,     ((22000000))  ““CCooooppeerraattiioonn  aanndd  CCoommppeettiittiioonn””,,   iinn  

CCoolleemmaann  &&,,  DDeeuuttsscchh  ((eeddss..))  TThhee  HHaannddbbooookk  ooff  CCoonnfflliicctt  RReessoolluuttiioonn,,  

TThheeoorryy  aanndd  PPrraaccttiiccee,,   JJoohhnn  WWiilllleeyy  &&  SSoonnss,,   IInncc,,    
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EEyysseennkk,,  HH..  ((11999933))..  CCrreeaattiivviittyy  aanndd  ppeerrssoonnaalliittyy::   aa  tthheeoorreettiiccaall  ppeerrssppeeccttiivvee,,  

PPssyycchhoollooggiiccaall  IInnqquuiirryy,,   44,,  114477--117788  

GGllaasssseerr,,   WW..((11998866))..   CCoonnttrrooll  TThheeoorryy  iinn  TThhee  CCllaassssrroooomm ,,   NNeeww  YYoorrkk::  HHaarrvveerr  aanndd  

RRooww,,  IInncc  

JJoohhnnssoonn,,  DD..WW..,,   &&  JJoohhnnssoonn,,  RR..,,   ((11999944)),,   lleeaarrnniinngg  TTooggeetthheerr  aanndd  AAlloonnee::  

CCooooppeerreeaattiivvee,,   CCoommppeettiittiivvee,,  aanndd  iinnddiivviidduuaalliissttiicc,,  EEnngglleewwoooodd  CClliiffff  NN..JJ,,::    

PPrreennttiiccee  HHaallll,,     

JJoohhnnssoonn,,  DD..WW..,,   JJoohhnnssoonn,,  RR..,,   &&  HHoolluubbeecc,,   EE..,,   ((11999933))  CCooooppeerraattiioonn  iinn  TThhee  

CCllaassssrroooomm,,    EEddiinnaa,,  MMiinnnn::  IInntteerraaccttiioonn  BBooookk  CCoommppaannyy  

JJoonnii,,   TT..RR..  ((11999922))..   MMeemmiiccuu  PPeerrbbaaiikkaann  PPeennddiiddiikkaann  mmeellaalluuii  KKuurriikkuulluumm..  BBaassiiss,,  

NNoo..0077--0088,,  4499,,  4411--4488    

JJooyyccee,,  MM..,,   &&  WWeeiill,,   JJ..   ((22000000))..   MMooddeellss  ooff  TTeeaacchhiinngg,,   EEnngglleewwoooodd  CClliiffffss,,   NNeeww  

JJeerrsseeyy::  PPrreennttiiccee--HHaallll,,   IInncc..  

KKiinngg,,  NN..  ((22000077))..   DDeevveellooppiinngg  iimmaaggiinnaattiioonn,,  ccrreeaattiivviittyy,,  aanndd  lliitteerraaccyy  tthhrroouugghh  

ccoollllaabboorraattiivvee  ssttoorryymmaakkiinngg::  aa  wwaayy  ooff  kknnoowwiinngg,,  HHaarrvvaarrdd  EEdduuccaattiioonnaall  

RReevviieeww,,  7777,,  22,,  220044--222277  

LLaannzzeettttaa,,   JJ..TT..  &&  EEnngglliisshh,,  BB..GG..  ((11999911))..   EExxppeeccttaattiioonnss  ooff  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  

ccoommppeettiittiioonn  aanndd  tthheeiirr  eeffffeeccttss  ooff  oobbsseerrvveerrss  vviiccaarriioouuss  eemmoottiioonnaall  
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