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MENSAHE MULA SA TAGAPANGULO NG
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

Mainit na pagbati sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), katuwang
ang Departamento ng Sikolohiya ng Silliman Univeristy, sa pagdaraos ng kanilang ika-42
Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino na gaganapin sa ika-16-18 ng
Nobyembre 2017 sa Silliman University, Lungsod ng Dumaguete, Negros Oriental.
Pangunahing layunin ng PSSP ang pagpapalaganap ng isang interdisiplinaryo at makaPilipinong pananaw at pamamaraan sa pananaliksik. Mula pagkatatag nito noong 1975,
sagot ang PSSP sa pangangailangan ng matibay at malikhaing alternatibo sa makaKanlurang edukasyon na namamayani sa ating sistemang edukasyunal.
Sa patuloy na pagpapaunlad ng mga maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan,
inorganisang muli ng PSSP ang taunang Kumperensiya sa temang “Gahum: Ang

Sikolohiyang Pilipino sa Usapan at Usaping Kapangyarihan.” Tunay na ang
wastong pagtugon sa mga malawakang isyu at usapin sa kapangyarihan ay
mahalagang bigyan ng pagsusuri. Ang galaw ng pulitika, kultura, at ekonomiya sa
bansa ay di makakailang resulta ng pagkakahati-hati ng kapangyarihan sa iba’t ibang
pwersa ng lipunan.
Ang pagtalakay at pagsuri ng katayuan ng pananaliksik, partikular ng Sikolohiyang
Pilipino, bilang lunsaran ng mga usapin sa kapangyarihan ay mga makabuluhang
proseso na mahusay na itinataguyod ng PSSP. Sa gitna ng iba’t ibang krisis at
suliranin, tunay na dapat pang paigtingin ang papel ng akademya sa pagtugon sa mga
praktikal na pangangailan ng lipunan.
Mabuhay!
Patricia B. Licuanan, PhD
Tagapangulo
Commission on Higher Education
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MENSAHE MULA SA PANGULO NG
SILLIMAN UNIVERSITY

We are pleased to host you on campus for the 42nd Annual Conference of the
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP).
Psychology enables us to better appreciate life in a manner that elevates our
understanding of self and others. It is with this that we hope the conference
this year will facilitate better collaboration among scholars and professionals to
develop researches and pursue community engagements that creat a more
profound impact on life.
Let this conference be an opportunity for you to also enjoy the Campus by the
Sea of Silliman Univeirsity and the charming City of Dumaguete.

Ben S. Malayang III
Pangulo
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MENSAHE MULA SA
PANGALAWANG PANGULO PARA SA
GAWAING AKADEMIKO NG
SILLIMAN UNIVERSITY

Congratulations on ‘GAHUM’ as your choice of focus for your 42nd National
Conference!
As the English translation of the term ‘POWER,’ which the dictionary defines
as a “position of ascendancy over others,” the message you are sending is
clearly for everyone whose use of ‘Kapangyarihan’ is not only limited to those
who have been schooled and educated; but also those who have been schooled
but prefer to be morally insensitive. Expressing yourself also in the vernacular
simply strengthens the general perception that indeed, the exercise of one’s
‘GAHUM’ can no longer be confined to scholarly discussions in classrooms
and around campuses; but should already be confronted in the public square.
Centuries ago in 1819, English essayist William Hazlitt, already articulated for
us what ‘power’ means when he wrote in his Political Essays: “The love of
liberty is the love of others; the love of power is the love of ourselves.”
By addressing on the personal level one’s exercise of ‘GAHUM,’ you will have
brought to everyone’s attention that the new term ‘selfie’ which focuses on the
self, is therefore not the ‘kapangyarihan’ essence of the heart of power.
Again, my congratulations!
Betsy Joy B. Tan, PhD
Pangalawang Pangulo para sa Gawaing Akademiko
Silliman University

5

MENSAHE MULA SA PANGULO NG
PAMBANSANG SAMAHAN SA
SIKOLOHIYANG PILIPINO

Maayong buntag sa inyong tanan.
Isang mainit na pagbati mula sa pamunuan ng Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa pagdaraos ng ika-42ng Pambansang
Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino. Ito ang unang pagkakataon na idaraos
ang kumperensiya sa Dumaguete City, Negros Oriental.
Tulad ng mga nakaraang taon, pagtutuunan ng pansin ng Pambansang
Kumperensiya ang isang usapin na may mahalagang sikolohikal na katuturan
ngunit sadyang hindi lubusang pinag-uusapan: ang usapin ng kapangyarihan
(power).
Tunay ngang masalimuot ang pagtalakay sa konsepto ng
kapangyarihan o gahum. Sa mga naunang pag-aaral, ang pagpapahalaga sa
kapangyarihan ay madalas na nagbubunga ng mga sitwasyon at kundisyong
maituturing na kawalan ng pakikipagkapwa.
Nangangahulugan ba na
magkatunggali ang kapwa at kapangyarihan? Ano ngayon ang papel ng
kapangyarihan sa isang sikolohiya ng kapwa?
Umaasa akong ilan ito sa mga tanong na mas mapagtutuunan ng pansin sa
Kumperensiyang ito. Umaasa din ako na magiging hitik ang pagtitipong ito sa
mga bagong kaalaman, malalimang talakayan, at masasayang huntahan ng mga
bago at dating magkakakilala at magkakaibigan. Hinihiling ko rin ang inyong
kooperasyon na maging matagumpay ang Kumperensiya sa pamamagitan ng
inyong aktibong pakikinig, masusing pagtatanong, at mayamang
pakikipagtalakayan sa mga kapwa delegado. Nawa’y kapulutan ninyo ng aral at
ideya ang kumperensiyang ito para sa mga bagong pananaliksik, gabay sa mga
programa at interbensiyon, at patnubay din sa buhay natin bilang mga
indibidwal at bilang mga Pilipino.
Nagpapasalamat ako sa mga tagapagsalita sa panguguna ni Dr. Elizabeth
Protacio-de Castro. Gayundin ang lubos naming pasasalamat kina G. Ramon
Casiple, Atty. Golda Benjamin at Dr. Jose Antonio Clemente. Hindi magiging
matagumpay ang kumperensiyang ito kung wala ang tulong at suporta ni Dr.
Michele Joan Valbuena at kaniyang mga kasama mula sa Departamento ng
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Sikolohiya ng Silliman University. Natatanging pasasalamat din ang aking
ipinaabot kay Prop. Carl Dellomos na siyang punong-abala sa kumperensiyang
ito. Gayundin naman, nararapat ding kilalanin ang sipag at tiyaga ng
kasalukuyang Lupon ng mga Kadiwa, ang pamunuan ng PSSP, na tumulong sa
pagbuo ng programa ng kumperensiya. Huli, pasasalamat sa walang kapagurang
pag-aasikaso ni G. Kenneth Carlo Rives upang matiyak ang tagumpay ng
kumperensiyang ito.
Jay A. Yacat, MA
Pangulo
PSSP
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MENSAHE MULA SA TAGAPANGULO NG
DEPARTAMENTO NG SIKOLOHIYA NG
SILLIMAN UNIVERSITY

Dear Fellow Learners,
In these challenging times, power is an important human variable to look into to
give us a better understanding of the holistic human experience, and help us
evaluate political, social, economic and personal processes for the protection of
humanity. A gathering of academic scholars is essential in order to do
comprehensive discussions about these processes.
It is with pride that the Department of Psychology of Silliman University is
hosting this year’s 42nd Pambansang Samahan ng Sikolohiyang Pilipino (PSSP)
Conference. I welcome you to our campus by the sea and our city hailed to be
the home of gentle people. May you enjoy a very rich academic and cultural
experience.

Michele Joan D. Valbuena, PhD, RPsy, CSIOP
Tagapangulo, Departamento ng Sikolohiya
Silliman University
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MENSAHE MULA SA CONVENOR NG
IKA-42 PAMBANSANG KUMPERENSIYA

Mabuhay! Malipayong pag-abot sa ika-42 nga Pambansang Kumperensiya sa
Sikolohiyang Pilipino!
Isang karangalan para sa inyong lingkod na mahirang na punong-abala ng ating
kasalukuyang kumperensiya na kauna-unahang ginaganap sa makasaysayang Isla
ng Negros, partikular sa Unibersidad ng Silliman, Lungsod ng Dumaguete,
Negros Oriental.
Napapanahong talastasan ang tunguhin ng ating temang “Gahum: Ang
Sikolohiyang Pilipino sa Usapan at Usaping Kapangyarihan” kung
ikokontekstuwalisa sa kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan. Sa kabatiran ng
lahat, ang “gahum” ay isang salitang Sinugbuanong Binisaya na itinutumbas sa
konseptong “hegemony” na nauukol sa “paggigiit at pagpapalawak ng
kapangyarihan upang makapaghari” (UP Diksiyonaryong Filipino, 2010). Sa bigat
at salimuot na tangan ng gahum, nagbubunga ito ng sari-saring usapan at usapin
na siyang nilalayon nating itampok sa tatlong araw nating pagtitipon. Ano ang
gahum? Paano itong kinasasangkapan ng estado at nasa kapangyarihan para sa
patuloy na lehitimisasyon ng namamayaning pag-iral? Sa partikular, nasaan ang
gahum at paggagahum sa kasalukuyang digma sa droga? sa pagpapalabnaw ng
mga lagim ng diktaturya at Batas Militar? sa talaban ng mga ideya sa mass media
at social media? sa pag-iimahen sa mga Lumad? sa malaon nang suliranin sa
katiwalian at korupsiyon sa pamahalaan? Sa atin naman, sa akademya, ano ang
gampanin natin sa paglalatag ng diskurso at kontra-diskurso sa mga isyung ito?
At sa SP, paano natin inilulugar ang usapan at usaping kapangyarihan sa ubod
na halagahing “kapwa” at iba pa nating pinaninindigan at pamantayan? Hindi ko
matitiyak na kakayanin nating sagutin ang katanungang ito sa limitadong
panahon ng ating pag-uugnayan. Gayunman, umaasa akong tayo ay titindig
labas sa apat na sulok ng ating silid-aralan, laboratoryo, at klinika tungo sa mas
malawak na sambayanan. Sa madaling sabi, sa talaban ng gahum at kontragahum, hindi matatawaran ang ating gampanin bilang “Sikolohista ng Bayan”.
Sa ngalan ng PSSP 2017 Lupon ng Kumperensiya, nais kong ipaabot ang
pagbati sa ating lahat na magkakatuwang sa matagumpay na pagsasakatuparan
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ng kumperensiyang ito. Walang hanggang pasasalamat sa maalab ninyong
suporta sa aming mga programa at proyekto. Nawa’y sa patuloy nating
pagtitipon at pag-uugnayan, ganap na maikintal sa atin ang ating gampanin at
kapangyarihan tungo sa isang malaya at mapagpalayang sikolohiya at sa
makatarungan at maka-kapwang lipunan.
Daghang salamat sa inyo nga tanan!
Carl O. Dellomos, MHSS
Pamantasang Normal ng Pilipinas
Convenor, Ika-42 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino
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PAGPAPAKILALA SA PSSP
Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang panlipunan
at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 sa layuning isulong at
itaguyod ang Sikolohiyang Pilipino bilang disiplina at kilusan para sa
makabuluhan at makatuturang pag-aaral, pagsusuri at pag-unawa ng diwa at
pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa
pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang
Pilipino.
Partikular na mga Layunin ng PSSP:
1. Bumuo ng kritikal na bilang ng mga indibidwal at grupong
magsusulong sa Sikolohiyang Pilipino.
2. Mahikayat ang iba’t ibang sektor sa lipunan na maitaguyod ang
Sikolohiyang Pilipino.
3. Makalikom ng mga materyal ukol sa kultura, lipunan, at sikolohiyang
Pilipino.
4. Malinang ang paggamit ng mga pananaw at pamamaraan na batay sa
yaman ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino.
5. Mapahusay ang kakayahan ng samahan sa pagpapalaganap ng
Sikolohiyang Pilipino.

LUPONG TAGAPAMAHALA 2017
Pangulo
Pangalawang Pangulo
Kalihim

Jay A. Yacat, M.A., RPsy
Miriam Aquino-Malabanan
Jayson D. Petras, M.A.

Ingat-Yaman

Michael David Tan Lopez, MSMHS

Mga Kasapi

Howell B. Calma, M.Sc
Ricardo A. Clores, M.A.
Carl O. Dellomos, MHSS
Darren E. Dumaop, M.A.
Adonis L. Elumbre, M.A.
Silfa C. Napicol, M.A., RPm
Florabel S. Suarez, RPm
Homer J. Yabut, Ph.D., RPsy
Bernardo N. Fernandez II (Pangulo,
TATSULOK)

Sekretaryat

Kenneth Carlo L. Rives
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TALAAN NG MGA NAGING PANGULO
Virgilio G. Enriquez

Pangulong Tagapagtatag
Esther S. Reyes
1979-1980
Manuel F. Bonifacio
1981-1982

Elizabeth Protacio-Marcelino
1997-1998

Abraham B. Velasco
1983-1984

Ma. Angeles Guanzon-Lapeña
1999-2000

Felipe De Leon Jr.
1984-1985

Flordeliza Lagbao-Bolante
2001-2002

Alfredo V. Lagmay
1987-1988

Grace Aguiling-Dalisay
2003-2007

Lilia F. Antonio
1989-1990

Jose Maria Bartolome
2008-2011

Rogelia Pe-Pua
1991-1992

Benito L. Teehankee
2011

Grace Aguiling-Dalisay
1993-1994
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Proserpina D. Tapales
1995-1996

Jay A. Yacat
2012-Kasalukuyan

TALAAN NG MGA KASAPI (1975-KASALUKUYAN)
MGA KASAPING PANDANGAL
Teodoro A. Agoncillo, Kasaysayan
Renato Constantino, Kasaysayan
Jose “Pepe” W. Diokno, Pulitika
Alfredo V. Lagmay, Sikolohiya
Cecilio Lopez, Linggwistika

Genoveva Edroza Matute, Panitikan Tagalog

Ramon Munzones, Panitikang Hiligaynon
Ponciano B.P. Pineda, Wika
Bonifacio P. Sibayan, Linggwistika

GAWAD SIKOLOHIYANG PILIPINO
Lorenzo Tañada, 1988
Rogelia E. Pe-Pua, 1998
Zeus A. Salazar, 2002
Estefania Aldaba-Lim, 2009
Virgilio G. Enriquez, 1994

Prospero R. Covar, 2000
Lilia F. Antonio, 2004
Carmen Enrile, 2011
F. Landa Jocano, 2014

MGA KASAPING PANGHABAMBUHAY
Alexa P. Abrenica, Andresito E. Acuña, Jasmin E. Acuña, Teruya Adachi,
Grace Aguiling-Dalisay, Alwin C. Aguirre, Albert E. Alejo, Hermin S. Alejo,
Amelia B. Alfonso-Tynan, Milagros B. Alfonso, Nilda R. Almonte, Rosario
Alonzo, Annie Antonio, Lilia F. Antonio, Clemen C. Aquino, Miriam AquinoMalabanan, Geraldine R. Asis, Jose Ma. F. Bartolome, Allan B.I. Bernardo,
Cherrie Joy F. Billedo, Manuel F. Bonifacio, Howell B. Calma, Josefina Andrea
R. Cantiller, Clarita R. Carlos, Annadaisy J. Carlota, Jose Mari A. Carpena,
Rolando Carub, Bernardita R. Churchill, Susan Cipres-Ortega, Jose Antonio R.
Clemente, Aurora Odette Corpuz-Mendoza, Ma. Elna R. Cosejo, Prospero R.
Covar, Ma. Trinidad Crisanto, Romeo V. Cruz, Pamela Cruz-Constantino,
Lenore de la Llana-Decenteceo, Alma S. De la Cruz, Felipe M. de Leon, Jr.,
Christine Ann A. de Villa, Gregorio del Pilar II, Carl O. Dellomos, Jose Maria
A. Diestro, Jr. Ma. Fe A. Domingo, Proserpina Domingo-Tapales, Sylvia
Estrada-Claudio, Elena Flores, Roberto E. Galvez, Maria Cecilia GastardoConaco, Elaine Geronimo-Reyes, Ma. Angeles Guanzon-Lapeña, Margarita Go
Singco-Holmes, Roberto E. Javier Jr., Ma. Carmen C. Jimenez, Elsa P. Jurado,
Fredisvinda Lagbao-Aniban, Violeta Lagmay, Godofredo A. Lanuza, Lourdes
V. Lapuz, Augusto Venanico C. Legazpi, Patricia B. Licuanan, Lourdes V.
Lapuz, Michael David Tan Lopez, Cipriano R. Magnaye Jr., Eric Julian D.
Manalastas, Filoteo A. Mangulabnan, Elaissa Marina Mendoza, Erlinda S.A.
Mendoza, Leonardo N. Mercado, Christian Vernon Mogol, Silfa C. Napicol,
Ma. Divina Gracia Nakar, Victoria Narciso-Apuan, Atoy M. Navarro, Michelle
G. Ong, Editha Panay, Emy M. Pascasio, Elizabeth A. Pastores, Surapol
Payonyaam, Consuelo J. Paz, Ma. Carmen V. Peñalosa, Rogelia E. Pe-Pua,
Jayson D. Petras, Elizabeth Protacio-de Castro, Anatalia Ramos, Fe Corazon B.
Ramos-Muit, Natividad T. Reyes, Kenneth Carlo L. Rives, Guillermo Q.
Roman, Jr., Maria Guadalupe C. Salanga, Lilia P. Salazar, Zeus A. Salazar,
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Corazon M. Samaniego, Elena L. Samonte, Mario R. San Buenaventura, Ida
Josephine M.L. Siason, Madelene A. Sta. Maria, Pilar E. Soto, Juan Tapales,
Jack P. Taylaran, Benito L. Teehankee, Amaryllis T. Torres, Danilo Bv. Tuazon,
Mary Agnes M. Urban, Ma. Leonora Vasquez-de Jesus, Abraham B. Velasco,
Elizabeth R. Ventura, Joseph O. Vergara, Lyra R. Verzosa, Wilfrido V.
Villacorta, Aracelli M. Villamin, Benedicto C. Villanueva, Violeta VillaromanBautista, Rory Villar, Nieto L. Vitto, Fumio Watanabe, Homer J. Yabut, Jay A.
Yacat, Rene P. Zubieto

MGA KASAPING PROPESYONAL
Henrietta Abelgas, Bernadette V. Abella, Maria Bernadette Agregado, Eunice
G. Alayon, Annie Dinh Maria M. Alfaro, Regina Sonia M. Amiscua, Violeta L.
Andaleon, Maria Ligaya B. Andres, Aileen C. Ani, Karen Jann M. Aquino,
Rowena N. Ariaso, Arvin Kim A. Arnilla, Maria Lita J. Arquion, Hadji A.
Balajadia, Annabelle L. Balderian, Analyn F. Ballador, Nick R. Balunos, Errol P.
Bantayan, Jay Errol V. Baral, Domingo O. Barcarse, Jason Ray M. Barlaan,
Richard Martin C. Bautista, Kristine Joy B. Bautista, Arlene P. Bernardo,
Angeline Martha P. Beroin, Victorius Q. Bibera, Vic Marie L. Bornillo,
Nephtaly Joel B. Botor, Erwin R. Bucjan, Jet U. Buenconsejo, Cielito B.
Buhain, Maria Eloisa Caguiat-Reyes, Errol Charm O. Cairel, Barbara P.
Camacho, Mark Joseph B. Cancino, Glessie A. Cantada, Annalyn D.G.
Capulong, Winstone D. Carrera, Aljune J. Castillo, Joeven R. Castro, Harrace
Gem A. Caver, Rosario T. Chu, Maria Consolacion Z. Claveria-Rey, Anjeli
Shane L. Clavio, Ricardo A. Clores, Gary I. Colina, Eleanor L. Cornal, Ernesita
P. Corpuz, Lilibeth T. Cortez, Normita R. Cruz, Vinnie Marie D. Cruz, Zhanina
U. Custodio, Joseph Mirvin A. Dadap, Niño A. Daep, Juvenal S. Dalimeg¸
Cherlita S. Daño, Ermelito V. Daroy, Elmer G. De Jose, Annalyn C. De los
Santos, Alvin R. De Mesa, Edwin T. Decenteceo, Alethea Patricia L. Del
Castillo, Dorothea C. Dela Cruz, Marvel L. Deromol, Chin Chin H. Diaz, Julie
Ann M. Dimaculangan, Raimiel S. Dionido, Maria Angela L. Diopol, Pierce S.
Docena, Liza V. Do-oma, Darren E. Dumaop, Bethany Rozann J. Ecube,
Adonis L. Elumbre, Bryan Q. Engay, Jose G. Enrile, Betty C. Ermitaño, Jade
S. Ermitaño, Mae S. Estiandan, Zyra M. Evangelista, Frederick M. Fabellon,
Orpha Vic Faraon, Marissa B. Ferrer, Zadrack B. Fiel, Helena B. Florendo,
Grace S. Fontanilla, Noli D. Franco, Nino B. Galacgac, Adrianne John R.
Galang, Pedro P. Galeno, Gecelle Grace F. Galenzoga, Jr., Ma. Pelagia M.
Garcia, Irene T. Garcia, Elizabeth A. Garcia, Rowena Gaspay-Fernandez, Leslie
B. Gazzingan, Corazon G. Genobili, Geoffrey C. Gerardo, Johnamay A. Geva,
Eden P. Gomez, Jose A. Go, Peter R. Go-Monilla, Kimberly Joy A. Goyena, Jo
Ann V. Hidalgo, Alejandro S. Ibañez, Jerry D. Imbong, Ma. Veronica C.
Iringan, Je-Ann H. Irog, Mary Grace A. Jagmis, Julius Martin R. Katigbak, Paul
Danielle P. Labor, Louela R. Lacsamana, Imei Joy A. Landicho, Chester
Howard Lee, Charlotte Leigh, Josephine A. Leonardo, Aminoding B. Limpao,
Hazel A. Magpantay, Danim R. Majerano, Joel C. Malabanan, Liwanag L.
Maliksi, Nicolas T. Mallari, Annabel M. Manalo, Anna Muriel T. Mangaran,
Geselle C. Manguiat, May Lilian T. Maravilles, Argel B. Masanda, Angelo C.
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Mascariñas, Carleen O. Mata, Lulette U. Matammu, Angelica M. Maunahan,
Cristine C. Maur, Theresse S. Millan, Jojet Lamberto R. Mondares, Moniq M.
Muyargas, Carla Joy G. Nugpo, Rhoderick V. Nuncio¸ Danielle P. Ochoa,
Louella B. Orillaza, Edlyn Ortega-Burgonio, Elgin S. Paguirigan, Ricamela S.
Palis¸ Demetria B. Panganiban, Apryl Mae C. Parcon, Aljon Rey M. Paredes,
Kirstin Leigh L. Pareja, Marilyn M. Payumo, Ryan R. Pecson, Ar-Jay D. Perez,
Marian Gel A. Pesigan, Rosemarie G. Pidlaoan, Carlos M. Pizarro, Art Santie
R. Poblete, Shaira Rose S.B. Pugal, Marina G. Quilab, Leny A. Quintilla, Diwa
Malaya A. Quiñones, Pedro E. Rahon, Mary Grace M. Raymundo, Geraldine C.
Rebamonte, Vernon E. Reyes, Raphael D. Rodriguez, Ma. Teresa E. Ronquillo¸
Jeannica Mae M. Rosario, Darwin C. Rungduin, Brenda Q. Salang, Marissa L.
Salgado, Edwin R. San Juan, Maria Anya Paola P. Sanchez, Jonathan S.
Santiago, Charla Rochella G. Santiago-Saamong, Agnes E. Santos, Lordy
Angelo C. Santos, Geraldine A. Serdan, Caressa Lynn A. Siglos, Fraulein B.
Silva, Jossini L. Sing, Christie P. Sio, Icelle B. Soriano, Florabel S. Suarez, Paul
Reagan O. Talavera, Maria Melinda G. Tan, Janelle Rose D. Tan, Bryan F.
Tanangonan, Noel P. Tancinco, Ronnie T. Tavarro, Jashmine Aubrey V.
Tenorio, Eleonor R. Teopy, Geraldine R. Teopy, Cristabel F. Tiangco , Lito
C. Titular, Alec D. Tobias III, Beatriz A. Torre, Gift D. Tragico, Ma. Shirley C.
Trajeco, Jerson John L. Trocio, Ma. Corazon B. Tuazon, Teresa U. Tubania,
Gideon Luke P. Ty, Maritess B. Varua, Vicente C. Villan, Kenith B. Villaruel,
Judy C. Vinuya, Eric John Visda, Venus A. Vitales
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MGA GAWAIN AT PROGRAMA NG PSSP
PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Isinasagawa taun-taon ang Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino.
Kumprehensibong tinatalakay sa mga pambansang kumperensiya ang isang
piling tema. Nitong mga nakaraang taon, isinasagawa ang pambansang
kumperensiya tuwing Nobyembre bilang paggunita rin sa kaarawan ni Dr.
Virgilio G. Enriquez, ang Ama ng Sikolohiyang Pilipino. Sa tuwing ikalawang
taon, isinasagawa ang kumperensiya sa labas ng Kalakhang Maynila.

KAPIHAN SA PSSP
Ang Kapihan sa PSSP ay isang okasyon kung saan tinatalakay ang mga bagong
pananaliksik kaugnay ng mga isyung konseptwal, teoretikal, pilosopikal, at
metodolohikal sa Sikolohiyang Pilipino.

PILING PILING ARAW
Paksa. Inumin. Pagkain. Ito ang mga sangkap na nagpapalinamnam sa Piling
Piling Araw (PPA). Nag-aanyaya ng mga piling tagapagsalita upang magtalakay
sa isang natatanging paksa. Sinusundan ito ng pagsasalo sa katutubong inumin
at pagkain. Inililibot ang PPA sa iba’t ibang eskwelahan, kolehiyo, at
unibersidad.

TATSULOK SA PSSP
Itinataguyod ang TATSULOK sa PSSP upang pagtagpuin ang mga pinuno ng
mga organisasyong pang-mag-aaral ng iba’t ibang eskwelahan, kolehiyo at
unibersidad na nagsusulong ng pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.
Pagkakataon ito para sa pagpupulong tungkol sa pakikipagtulungan ng mga
organisasyon sa mga gawain at programa ng PSSP at pagbubuo ng mga gawain
at programa ng pagtutulungan ng mga organisasyong pang-mag-aaral.
Ang Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay
samahan ng mga mag-aaral na naglalayong isulong at isabuhay ang Sikolohiyang
Pilipino. Kabalikat ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP),
nilalayon ng TATSULOK na magsilbing pangunahing tulay ng mga mag-aaral
upang mapalaganap ang mga prinsipyo ng Sikolohiyang Pilipino.
Kasalukuyan itong may 32 na kasaping organisasyong pang-mag-aaral.
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LINANGAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Binubuo ng iba’t ibang pagsasanay sa lalong pagpapalaganap ng Sikolohiyang
Pilipino ang Linangan sa Sikolohiyang Pilipino (LSP). Sa kasalukuyan, may
dalawang natatanging kurso at programa ang LSP:
 Mga Katutubong Pamamaraan ng Pananaliksik
 Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

SALIKSIKAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Itinataguyod ang Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino bilang programang
pananaliksik ng PSSP.

PUBLIKASYON SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Itinataguyod ang iba’t ibang Publikasyon sa Sikolohiyang Pilipino gaya ng mga aklat,
jornal at monograp tungo sa higit pang paglalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.
Inilalathala ang mga katitikan at ulat ng Pambansang Kumperensiya sa
Sikolohiyang Pilipino, Kapihan sa PSSP, Piling Piling Araw at materyales mula
sa Linangan sa Sikolohiyang Pilipino at Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino. May
mga digital na publikasyon din bukod pa sa pagkakaroon ng website:
www.pssp.org.ph.
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PATAKARANG PANGWIKA NG
PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP)
1.

Pilosopiya ng Patakarang Pangwika ng PSSP
1.1

Ayon sa Artikulo XIV, Seksyon 6 ng Konstitusyong 1987:
Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino.
Habang ito’y nabubuo, patuloy itong pauunlarin at
payayamanin batay sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang
wika.
Sinasabi rin ng Artikulo XIV, Seksyon 7, na:
Para sa komunikasyon at pagtuturo, ang mga
opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at, hangga’t walang
ibang itinatakda ang batas, Ingles.

1.2

Sa panig ng PSSP, itinakda ng Artikulo II – Deklarasyon ng
mga Pagpapahalaga at Paninindigan, Seksyon 3:
Naniniwala ang PSSP sa pagtataguyod ng sariling
wika sa pag-aaral ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino.
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1.3

Ang Pilipinas ay isang multilinggwal na bansa. Tinatayang
may mahigit sa 100 wika at humigit-kumulang 400 diyalekto
rito. Ang ganitong pag-iral ay nagsisilbing lunsaran ng mga
kamalayan, paniniwala, at halagahing lubog sa karanasang
lokal at rehiyonal at sa katutubong tradisyon. Napagbibigkis
ang mga ito ng kaisipang nasyonal na siyang dinadaluyan ng
wikang Filipino bilang umiiral na wika ng interkomunikasyon
sa larang (wikang de facto) at bilang itinakda ng batas
(wikang de jure).

1.4

Ang Sikolohiyang Pilipino (SP) ay sikolohiya ng kapwa na
bunga ng karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino.
Umuugnay ito sa pagtingin sa SP bilang disiplina at bilang
kilusan. Bilang disiplina, patuloy itong tumutugon sa hamon
ng pagkokonseptuwalisa at pagteteyorisa na nakaangkla sa
pagsasalin sa wikang Filipino ng mga konsepto, teorya,
metodolohiya, at panukat mula sa labas (pagsasakatutubo
mula sa labas) at sa patuloy na pag-unawa sa historikal at
sosyo-kultural na reyalidad; pagkilala sa mga lokal na wika;
pagpapalitaw ng katangiang Pilipino at pagpapaliwanag sa
mga ito batay sa katutubong pananaw (pagsasakatutubo mula
sa loob/kultural na pagpapatibay). Bilang kilusan, patuloy

itong kumikiling sa naisasantabi sa pamamagitan ng
pananaliksik at panlipunang pagtataguyod. Lahat ng ito ay
bumabaybay sa tunguhin ng SP na makapag-ambag sa
pagpapaunlad ng isang tunay na sikolohiyang unibersal.

2.

1.5

Kailangan natin ang pambansang wikang Filipino bilang
wikang pagdudukalan ng pagkakakilanlang pambansa. Bilang
pambansang linggwa frangka o wikang komon sa kabuuan ng
bansa, naipapaloob sa wikang ito ang kabihasnan at kulturang
Pilipino. Kadikit ng pagtatampok sa pambansang wika ang
patuloy na pagtataguyod ng mga lokal at rehiyonal na wikang
balon ng mga ideya, damdamin, pagpapahalaga, pananaw, at
pag-uugali ng mga mamamayan at kung gayon ay lunan ng
natatanging kakanyahan ng isang komunidad. Gayundin,
bilang bahagi ng pamayanang global, at pagkilala na rin sa
ambag ng disiplina ng sikolohiya na isinilang at nalilinang sa
labas ng Pilipinas, mahalaga ang pagkilala sa pandaigdigang
wikang Ingles na magagamit sa pakikipag-ugnayan sa sa iba’t
ibang bansa, lalo’t higit sa mga Pilipinong isinilang at lumaki
sa ibayong-dagat.

1.6

Sa kabuuan, bentahe ang pagiging multilinggwal ng disiplina
ng sikolohiya sa Pilipinas kaugnay ng pananatiling
multilinggwal ng mga Pilipino. Gayunman, bilang bahagi ng
paninidigan sa Sikolohiyang Pilipino, higit na nakaangkla ito
sa pagtataguyod sa wikang pambansang Filipino, katuwang
ang mga lokal at rehiyonal na wika, na siyang wikang
kinagisnan ng nakararaming Pilipino at kung gayon ay
kinapapalooban ng pinakaubod na ideya, damdamin,
pananaw, at pag-uugali.

Filipino bilang Pambansang Wika
2.1

Mangunguna ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang
Pilipino sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng pambansang
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya.
2.1.1

Sapagkat ang wikang Filipino ay hindi lamang
nalilimitahan sa mga titik at salita, bagkus ay
bumubuo
ng
isang
ideolohiya,
ang
pagtataguyod ng PSSP sa pambansang wika ay
isang malaking hakbang tungo sa paglaya mula
sa tanikala ng misedukasyong hatid ng
pagbibigay-tuon lamang sa kaisipang elitista at
maka-Kanluranin at kung gayon ay pagbasag sa
Dakilang Hating Kultural sa panig ng
akademya at ng mamamayan.
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2.1.2

2.1.3

2.2

Filipino ang magiging midyum ng komunikasyon at
transaksiyon ng PSSP. Kaugnay nito:
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7
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Sinimulan ni Virgilio G. Enriquez, Ama ng
Sikolohiyang Pilipino at punong tagapagtatag
ng PSSP, ang tunguhing intelektuwalisasyon ng
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya sa
pamamagitan ng paglinang at pag-aantas ng
mga terminong sikolohikal at panghihiram,
pagsasalin, at pagbubuo ng mga bagong
terminolohiya sa SP.
Patuloy ang aktibong pagtugon ng mga kasapi
ng PSSP sa paglinang ng mga konseptong
sikolohikal sa Filipino. Patunay nito ang pagunlad ng mga pag-aaral sa mga katutubong
pamamaraan ng pananaliksik at ang
pagdalumat ng iba’t ibang ideya sa mga
kumperensiya at pagsasanay.

Isusulat sa wikang Filipino ang lahat ng mga
ulat, katitikan, korespondensiya, paanyaya,
pahayag, pabatid, at iba pang dokumento.
Magiging pantulong na mga wika ang mga
lokal at rehiyonal wika at ang wikang Ingles,
kung kinakailangan.
Magiging midyum ng talakayan at panayam ang
Filipino sa taunang kumperensiya at iba pang
proyektong pagsasanay at patuloy na
edukasyon.
Pasisiglahin at palalaganapin ang paggamit ng
Filipino sa mga pananaliksik at publikasyon ng
samahan.
Hihikayatin at susuportahan ang pagsasalin ng
mga pag-aaral mula sa banyagang wika tungo
sa wikang Filipino.
Aktibong makikipag-ugnayan ang samahan sa
mga organisasyong pangwikang nagsusulong
ng wikang Filipino.
Maninindigan ang samahan sa pagtataguyod ng
wikang Filipino sa antas pambansa sa
pamamagitan ng pakikisangkot sa mga usaping
pangwika.
Sa pangkalahatan, gagawin ng PSSP ang lahat
ng epektibong hakbang upang matiyak ang
matagumpay na paggamit at pagpapaunlad ng
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya.

3.

4.

Ang mga Wikang Rehiyonal bilang Bukal ng Wikang Filipino
3.1

Tangan ng mga wikang lokal at rehiyonal ang kakanyahan ng
mga gumagamit nito.
Sa mga wikang ito, tanging
maipahahayag at mauunawaan ang kabuuang kamalayangpandaigdig na nalilikha sa bawat pamayanang Pilipino. Ang
ganitong katotohanan ang sandigan ng ipinatutupad na Batay
sa Inang Wikang Edukasyong Multilinggwal (Mother Tongue
Based-Multilingual Education) ng Kagawaran ng Edukasyon
bilang pagtugon sa pandaigdigang panawagang batay-sakulturang edukasyon (culture based education) ng UNESCO.

3.2

Sandigan ng wikang Filipino ang mga lokal at rehiyonal na
wika ng Pilipinas. Ang ugnayang ito ang nagtitiyak sa
pananatiling buhay ng ating mga wika.

3.3

Sa ganap na pagpapaunlad ng Filipino bilang pambansang
wika:
3.3.1
Pasisiglahin ng PSSP ang mga pananaliksik sa
mga konseptong lokal at rehiyonal na maaaring
isulat sa katutubong wika kasama ang salin nito
sa wikang Filipino.
3.3.2
Kung kinakailangan, isasalin sa mga wikang
lokal at rehiyonal ang mga mga dokumento ng
samahan.
3.3.3
Aktibong makikipag-ugnayan ang samahan sa
iba’t ibang sentro sa araling rehiyonal at lokal.
3.3.4
Maninindigan ang PSSP sa pagkiling sa
naisasantabi sa usaping pangwika at
pangkultura.

Ingles Bilang Pandaigdigang Wika
4.1

Ingles ang isa sa kinikilalang pandaigdigang wika at kung
gayon ay malawakang midyum ng komunikasyon. Kaugnay
nito, maraming mga pananaliksik sa sikolohiya sa loob at
labas ng bansa na nasusulat o naipahahayag sa wikang ito.

4.2

Nag-aambag sa pag-unlad ng wikang Filipino ang Ingles.
Gayundin, kasama ng Filipino, isa ito sa mga opisyal na wika
ng Pilipinas.

4.3

Dahil sa katayuan ng Ingles, kinikilala ng PSSP ang wikang
ito bilang pangunahing pandaigdigang wika.
4.3.1
Ingles ang magsisilbing pangunahing wika ng
samahan sa paglahok sa mga gawaing
intelektwal sa labas ng bansa.
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4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.3.5
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Sa mga publikasyon ng samahan, isasalin sa
wikang Ingles ang mga abstrak ng pananaliksik.
Gayunman, mauuna pa rin sa daloy ng
pagkakasulat ang abstrak sa wikang Filipino at
mananatili rin sa pambansang wika ang
kabuuan ng papel-pananaliksik.
Kikilalanin ang paggamit ng mga konseptong
sikolohikal na nasa wikang Ingles hangga’t wala
pang ganap na salin para rito.
Kung kinakailangan, partikular sa pakikipagugnayan sa mga pribadong organisasyon at
kompanya, isusulat at/o isasalin sa Ingles ang
mga liham at iba pang dokumento ng samahan.
Gayunman, ang bersyong Ingles ay
magsisilbing kalakip lamang ng mga
dokumentong nasa wikang Filipino.
Kung hihingin ng pagkakataon sa larangan ng
sikolohiyang pandaigdig, kikilalanin din ng
PSSP ang pagpasok ng mga konsepto at
kaalamang nagmumula sa ibang wika sa Asya at
sa mundo. Sisikapin din ng samahan na
manguna sa pagsasalin at pag-aangkop ng mga
ito sa wika at kulturang Pilipino.

PAHAYAG NG PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP)
PAGPASLANG KAY KIAN DELOS SANTOS AT ANG MAS LUMALALANG
BILANG NG EXTRA-JUDICIAL KILLINGS SA PILIPINAS,
LABAG SA PAKIKIPAGKAPWA-TAO
Labis na ikinababahala ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
(PSSP), isang pambansang organisasyon ng mga indibidwal at grupong
nagsusulong sa isang maka-kapwa at maka-Pilipinong sikolohiya, ang patuloy na
pagtaas ng bilang ng walang habas na pamamaslang o extra-judicial killing dulot
ng “digma kontra droga” sa bansa. Mariing kinukondena ng PSSP ang
pagpaslang sa 17 taong gulang na estudyanteng si Kian Lloyd delos Santos, ang
pinakahuling kaso sa madugong kampanyang ito ng administrasyong Duterte.
Ang extra-judicial killings ng mga hinihinalaang lumalabag sa batas ay isang
malinaw at seryosong paglabag sa mga karapatang pantao at malinaw na
salungat sa atas ng pakikipagkapwa-tao.
Bilang isang organisasyong
nagsusulong ng karangalan, katarungan at kalayaan ng bawat mamamayang
Pilipino, maigting na tinutulan ng PSSP ang ganitong pagmamalabis ng
kapulisan sa kanilang tangkang supilin ang lumalalang kriminalidad. Ang
prinsipyong “Innocent until proven guilty” ay isa sa mga mahahalagang sandigan ng
ating sistemang pangkatarungan na naisasawalang bahala sa mga kaso ng
extrajudicial killings. Higit itong nakakabahala kung ang mismong mga alagad
ng batas, na siyang inaatasang tagapagtanggol ng katarungan, ang siyang
mangunguna sa ganitong uri ng mga paglabag.
Nakikiisa ang PSSP sa mga panawagang agarang magsagawa ng masusi at patas
na imbestigasyon sa pagpatay kay Kian at iba pang katulad na kasong
maituturing na pagmamalabis ng kapulisan.
Nananawagan din kami kay Pang. Rodrigo Duterte na maging maingat sa
kaniyang mga pahayag na maaaring maghikayat sa mga tiwaling pulis na
abusuhin ang kanilang kapangyarihan.
Hinihiling ng PSSP ang kooperasyon ng institusyon ng media at edukasyon na
magsagawa ng mga kaukulang pagkilos upang maipaunawa sa sambayanan ang
tunay na diwa ng karapatang pantao.
Hindi karahasan ang solusyon sa suliranin ukol sa ilegal na droga. Respeto sa
karapatan ng bawat tao, pagpapahalaga sa dignidad at dangal ng kapwa, at
makatarungang pagpapatupad ng batas ang higit na kinakailangan ng ating
bansa sa ngayon.
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TALAAN NG MGA PAMBANSANG KUMPERENSIYA
SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
1975 (Lungod Quezon): Unang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan
ng Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran.”
Abelardo Hall
Auditorium at Faculty Center Conference Hall, University of the
Philippines, Diliman, Lungsod Quezon, 6-11 Nobyembre 1975.
Pinamahalaan ni Virgilio Enriquez.
1976 (Maynila): Ikalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Kahalagahan ng
Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kamulatan.” Bulwagang Paulino J.
Garcia, Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng Agham, Pedro Gil,
Manila, 9-11 Nobyembre 1976. Pinamahalaan ni Zeus Salazar.
1977 (Maynila): Ikatlong Pambansang Kumperensiya: “Mga Katutubong Konsepto
at Pamamaraan sa Lipunang Pilipino.” Philippine Normal College, Manila,
16-19 Nobyembre 1977. Pinamahalaan ni Esther Reyes.
1978 (Laguna): Ika-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kabataang Pilipino
at ang Ikatlong Daigdig.” University of the Philippines, Los Baños, Laguna,
25-28 Oktubre 1978. Pinamahalaan ni Abraham Velasco.
1979 (Leyte): Ikalimang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino
sa Pagpapaunlad ng Nayon.” Divine Word University, Tacloban City, Leyte,
24-27 Oktubre 1979. Pinamahalaan ni Leonardo Mercado.
1980 (Albay): Ika-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kamalayang Etniko
at Pananagutang Pambansa.” Bicol University, Legazpi City, Albay, 22-25
Oktubre 1980. Pinamahalaan ni Jesus Fer Ramos.
1981 (Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino
sa Pagtuturo at Kaalamang Pantao.” University of the Philippines, Baguio,
Baguio City, 11-14 Nobyembre 1981. Pinamahalaan ni Nellie Alabanza.
1982 (Marawi): Ikawalong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya at
Pagkataong Pilipino sa Katutubong Sining.” Mindanao State University,
Marawi City, Lanao del Sur, 26-30 Oktubre 1982. Pinamahalaan ni
Angelito Flores.
1983 (Nueva Ecija): Ikasiyam na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya
ng Mambubukid na Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva
Ecija, 24-28 Oktubre 1983. Pinamahalaan ni Anselmo Lupdag.
1984 (Lungsod Quezon): Ikasampung Pambansang Kumperensiya: “Ang
Pamilya sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman,
Quezon City, 24-27 Oktubre 1984. Pinamahalaan ni Manuel Bonifacio.
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(Pagdiriwang ng Ikasampung Taon ng PSSP, 23 Oktubre – 6 Nobyembre
1984. Pinamahalaan ni Abraham Velasco.)
1985 (Maynila): Ikalabing-isang Pambansang Kumperensiya: “Kaalaman, Gamit
at Etika ng Sikolohiyang Pilipino.” Pambansang Aklatan, Manila, 19-21
Nobyembre 1985. Pinamahalaan ni Rogelia Pe-Pua.
1986 (Bulacan): Ikalabindalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya
ng Pelikulang Pilipino: Direktor, Artista at Manonood.” Hiyas ng Bulacan,
Malolos, Bulacan, 23-25 Oktubre 1986. Pinamahalaan nina Corazon
Samaniego at Felipe de Leon Jr.
1987 (Lungsod
Quezon/Quezon):
Ikalabintatlong
Pambansang
Kumperensiya: “Ang Kamalayang Ispiritwal ng mga Pilipino.” University of
the Philippines, Diliman, Quezon City at Bundok Banahaw, Dolores,
Quezon, 13-14 Oktubre/5-7 Nobyembre 1987. Pinamahalaan nina
Violeta Bautista at Prospero Covar.
1988 (Maynila): Ikalabing-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Katutubong
Medisina sa Sikolohiyang Pilipino.” De La Salle University, Manila, 14-15
Oktubre 1988. Pinamahalaan ni Lilia Antonio.
1989 (Lungsod Quezon): Ikalabinlimang Pambansang Kumperensiya:
“Katiwalian at Pananagutan sa Lipunang Pilipino.” University of the
Philippines, Diliman, Quezon City, 16-18 Nobyembre 1989.
Pinamahalaan nina Proserpina Tapales at Rogelia Pe-Pua.
1990 (Lungsod Quezon): Ikalabing-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang
Lihis na Pagkilos sa Lipunang Pilipino.” Ateneo de Manila University,
Quezon City, 10-11 Disyembre 1990. Pinamahalaan ni Alma Santiago de
la Cruz.
1991 (Batac): Ikalabinpitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng
Pamumuno sa Pamayanang Pilipino.” Mariano Marcos State University, Batac,
Ilocos Norte, 13-15 Nobyembre 1991. Pinamahalaan nina Felipe
Cachola, Zenaida Pegtuan at Ernesto Cadiz.
1992 (Maynila): Ikalabing-walong Pambansang Kumperensiya: “E Babae, Kasi?
Lalake, Palibhasa?.” Philippine Normal University, Manila, 11-12
Disyembre 1992. Pinamahalaan ni Grace Aguiling-Dalisay.
1993 (Iloilo): Ikalabing-siyam na Pambansang Kumperensiya: “Pagtutulungan at
Pagkakaisa sa Kabisay-an Nakatundan at sa Buong Pilipinas.” Punta Arevalo,
Iloilo, Lungsod Iloilo, 2-4 Disyembre 1993. Pinamahalaan ni Ida
Marquez-Lim Siason.
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1994 (Lungsod Quezon):
Unang Pandaigdigang Kumperensiya at
Kultura/Ikalabinsiyam na Pambansang Kumperensiya: “Katutubong
Sikolohiya at Kultura.” University of the Philippines, Lungsod Quezon, 810 Disyembre 1994. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
1995 (Nueva Ecija): Ikadalawampung Pambansang Kumperensiya: “Pamumuno
at Pagpapahalagang Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva
Ecija, Tag-init 1995. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
1995 (Marawi): Ikadalawampu’t isang Pambansang Kumperensiya: “Buklurang
Muslim-Kristiyano.” Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur,
1995. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
1996 (Lungsod Quezon):
Ikadalawampu’t dalawang Pambansang
Kumperensiya: “Sikolohiya ng Kabayanihan at Lideratong Pilipino.” Balay
Kalinaw, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 10-11
Disyembre 1996. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
1997 (Palawan):
Ikadalawampu’t tatlong Pambansang Kumperensiya:
“Kalikasan, Kabuhayan at Kulturang Pilipino.” Palawan State University,
Puerto Prinsesa City, Palawan, 12-14 Disyembre 1997. Pinamahalaan ng
Lupong Tagapamahala.
1998 (Maynila): Ikadalawampu’t apat na Pambansang Kumperensiya: “Wika ng
Rebolusyon, (R)Ebolusyon ng Wika.” CSB Theater, College of St. Benilde,
De La Salle University, Manila, 19-20 Nobyembre 1998. Pinamahalaan ng
Lupong Tagapamahala.
2000 (Davao): Ikadalawampu’t limang Pambansang Kumperensiya: “Hamon sa
Kapayapaan: Konteksto ng Mindanaw.” Marco Polo Hotel, Davao City, 23-25
Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si
Albert Alejo.
2001 (Lungsod Quezon):
Ikadalawampu’t anim na Pambansang
Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng Sekswalidad at Spiritwalidad sa Kontekstong
Pilipino.” Alumni Hostel Conference Hall, University of the Philippines,
Diliman, Quezon City, 22-24 Nobyembre 2001. Pinamahalaan ng Lupong
Tagapamahala.
2002 (Laguna): Ikadalawampu’t pitong Pambansang Kumperensiya: “Kahit
Maputi na ang Buhok Ko: Ang Sikolohiya ng Pagtanda sa Konteksto at Lipunang
Pilipino.” SEARCA Auditorium, University of the Philippines, Los Baños,
Laguna, 21-23 Nobyembre 2002.
Pinamahalaan ng Lupong
Tagapamahala kasama sina Dwight David Diestro at Nenita Tapay.
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2003 (Maynila): Ikadalawampu’t walong Pambansang Kumperensiya: “Iba’t
Ibang Mukha ng Pamilyang Pilipino sa Nagbabagong Panahon.” Yuchengco
Seminar Room, De La Salle University, Manila, 27-29 Nobyembre 2003.
Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
2004 (Cavite): Ikadalawampu’t siyam na Pambansang Kumperensiya: “Kayod
Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng Pinoy sa Trabaho (Ang Sikolohiya ng Paggawa).”
Severino de las Alas Hall, De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, 2426 Nobyembre 2004. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama
sina Jose Ma. Bartolome, Roberto Galvez, Godofredo Lanuza, Jason
Laguerta, Selfa Napicol at Nonalyn Vista.
2005 (Maynila): Ikatatlumpung Pambansang Kumperensiya: “Gandang Pinoy:
Loob at Labas.” University Conference Center, Far Eastern University,
Sampaloc, Manila, 24-26 Nobyembre 2005. Pinamahalaan ng Lupong
Tagapamahala kasama si Jose Maria Diestro Jr.
2006 (Cagayan): Ikatalumpu’t isang Pambansang Kumperensiya: “Taos Puso,
Bukas Palad: Kultura at Sikolohiya ng Pagkalinga.” Conference Hall, Lyceum
of Aparri, Aparri, Cagayan, 23-25 Nobyembre 2006. Pinamahalaan ng
Lupong Tagapamahala kasama sina Carmelo Callueng at Joel Reyes.
2007 (Maynila): Ikatatlumpu’t dalawang Pambansang Kumperensiya:
“www.PINOYster.com: Sikolohiya at Teknolohiya sa Kultura at Lipunang
Pilipino.” Far Eastern University Conference Hall, 22-24 Nobyembre
2007. Pinamahalaan nina Jay Yacat at Jose Maria Diestro.
2008 (Pampanga): Ikatatlumpu’t tatlong Pambansang Kumperensiya: “Gaan at
Gana sa Buhay: Ang Sikolohiya ng Sarap, Ligaya at Ginhawa sa Kultura at
Lipunang Pilipino.” Holy Angel University - Angeles, Pampanga, 20-22
Nobyembre 2009. Pinamahalaan nina Jonathan Tinio, Josefina Andrea
Cantiller at Homer Yabut.
2009 (Lungsod Quezon): Ikatatlumpu’t apat na Pambansang Kumperensiya:
“Pera, Negosyo at Sikolohiya: Pwede bang Magsama?” Miriam CollegeQuezon City, 19-21 Nobyembre 2010, Pinamahalaan nina Dr. Ben
Teehankee, Jose Maria Diestro, Jr. at Dean Ma. Concepcion Y. Lupisan.
2010 (Baguio): Ikatatlumpu’t limang Pambansang Kumperensiya: “Sikolohiyang
Pilipino: Sa Isip, sa Salita, at sa Gawa.” University of the PhilippinesBaguio, 25-27 Nobyembre 2010. Pinamahalaan nila Homer Yabut at Ma.
Victoria Diaz.
2011 (Lungsod Quezon): Ikatatlumpu’t anim na Pambansang Kumperensiya:
“Sikolohiyang Pilipino: Kahapon, Ngayon at Bukas.” University of the
Philippines-Diliman, Lungsod Quezon, 24-26 Nobyembre 2011.
Pinamahalaan ni Jose Antonio R. Clemente.
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2012 (Batangas): Ikatatlumpu’t pitong Pambansang Kumperensiya: “Tibay,
Tapang at Tatag: Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.” Lyceum of the
Philippines University-Lungsod Batangas, Batangas, 22-24 Nobyembre
2012. Pinamahalaan ni Miriam Aquino-Malabanan.
2013 (Camarines Sur): Ikatatlumpu’t walong Pambansang Kumperensiya:
“Sikolohiya ng Malasakit at Pananagutan.” Naga Regent Hotel at University
of Nueva Caceras, Lungsod Naga, Camarines Sur, 21-23 Nobyembre
2013. Pinamahalaan nina John Hermes C. Untalan at Miriam AquinoMalabanan.
2014 (Maynila): Ikatatlumpu’t siyam na Pambansang Kumperensiya: “Pinoy
Values: Mula Pagpapakatao tungo sa Pakikipagkapwa-tao.” Pamantasang De
La Salle, Taft Avenue, Lungsod Maynila, 20-22 Nobyembre 2014.
Pinamahalaan nina Howell B. Calma, Maria Guadalupe C. Salanga at Ron
R. Resurreccion.
2015 (Davao): Ika-apatnapung Pambansang Kumperensiya: “Kaisahan at
Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, Identidad ng
Sikolohiyang Pilipino.” Ateneo de Davao University, Lungsod Davao, 19-21
Nobyembre 2015. Pinamahalaan nina Silfa C. Napicol, Gail Tan-Ilagan,
Nelly Z. Limbadan at Hadji A. Balajadia.
2016 (Lungsod ng Maynila): Ika-apatnapu’t isang Pambansang Kumperensiya:
“Paghulagpos at Pag-imbulog: SP bilang Malaya at Mapagpalayang Sikolohiya.”
Colegio de San Juan de Letran, Lungsod ng Maynila, 17-19 Nobyembre
2016. Pinamahalaan nina Jayson D. Petras at Darwin C. Rungduin.
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MGA LUPON NG KUMPERENSIYA
Lupong Tagapagpaganap
Programa

Carl O. Dellomos
Michele Joan D. Valbuena
Jay A. Yacat
Carl O. Dellomos
Kenneth Carlo L. Rives

Pagpapatala/Sekretaryat

Kenneth Carlo L. Rives
Luz V. Garcia
Miriam Aquino-Malabanan
Ricardo A. Clores
Carl O. Dellomos
Bernardo N. Fernandez II
TATSULOK
SU Psychology Society

Pananalapi at Lohistika

Michael David Tan Lopez
Kenneth Carlo L. Rives
Luz V. Garcia
Jeffrey John A. Directo
Bernardo N. Fernandez II
TATSULOK

Marketing at Sponsorship

Officers of the Day

Florabel S. Suarez
Homer J. Yabut
Kenneth Carlo L. Rives
TATSULOK
Unang Araw:
Howell B. Calma
Lourdes Angela F. Piñero
Ikalawang Araw :
Jayson D. Petras
Rogen Ferdinand Alcantara
Ikatlong Araw:
Adonis L. Elumbre
Jaruvic Rafols
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TUNGKOL SA KUMPERENSIYA
Sa mahigit 40 taon, ipinamalas ng Sikolohiyang Pilipino ang pagiging lunsaran
nito ng samut-saring diskurso, isa na rito ay ang diskurso sa Kapangyarihan na
madalas ay mababanaag sa daloy ng talakayan at sa tindig ng mga nakikibahagi.
Bibigyang-tuon ng PSSP, sa ika-42 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang
Pilipino ang anyo, pwersa, salik, hamon, at pagkilos ng/sa SP bilang lunsaran ng
mga usapin at usapan sa kapangyarihan. Masasabi natin na ang SP ay naging
bukas sa Usapang Kapangyarihan, sa kung papaano nito pinagtitibay ang lenteng
maka-pilipino sa pamamagitan ng pagdalumat at pagsasapraktika ng mga
konseptong mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino ng kapangyarihan,
mula rito ay lumikha ang SP ng bukal ng mga kaalaman na naging sandigan at
pamamaraan upang tuklasin at maunawaan ang pagka-pilipino sa gitna ng mga
mapaniil, di angkop, at di sapat na balangkas na ginamit/ginagamit upang
unawain ang pagkapilino. Sa ganang ito, ang usapang kapangyarihan ay nagiging
bahagi ng mga Usaping Kapangyarihan sa iba’t ibang sektor at larangan, nariyan
ang usapin sa pulitika at kung papaano umiiral ang daynamiko ng kapangyarihan
sa pagpapatupad at pagpapanatili ng demokrasya, edukasyon at ang
kapangyarihang magbago at magtakda ng bagong balangkas pang-edukasyon sa
Pilipinas, mga likas na yaman at ang umiiral na kapangyarihang kontrolin,
pangalagaan, abusuhin, at pagyamanin ang mga ito, gayundin sa usapin ng edad,
kasarian at sekswalidad, etnisidad, at iba pa. Samakatuwid, malinaw ang pag-iral
ng SP sa tunguhin na maging lunsaran ng mga usapan at usaping kapangyarihan
habang ang maka-kapwang lapit sa pagpapairal at pagpapatibay nito sa
pagnanais na maging unibersal na sikolohiya ay nagiging lunsaran upang kilatisin
ang anyo ng kapangyarihan.

MGA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA:
1.
2.
3.
4.
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matalakay at masuri ang katayuan ng Sikolohiyang Pilipino bilang
lunsaran ng mga usapin at usapan sa kapangyarihan, at ang papel nito
sa akademya at sa lipunan;
magsagawa ng interdisiplinaryong talakayan ukol sa iba’t ibang anyo at
usapin sa kapangyarihan sa mga larangan (politika, identidad,
edukasyon, pamamahayag, relihiyon, at iba pa);
magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at
sikolohiyang Pilipino; at
magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.

PANGKALAHATANG PROGRAMA NG KUMPERENSIYA
NOBYEMBRE 16, 2017 (HUWEBES)
Venue: Luce Auditorium, Silliman University
7:00–8:00 n.u.
Pagpapatala
8:00–08:30 n.u.

Pambungad na Palatuntunan

Guro ng Palatuntunan: Prop. Darren E. Dumaop
 Pambansang Awit
 Pagbubukas ng Kumperensiya (Prop. Jay A. Yacat)
 Pagbati at Pagtanggap
 Pagpapakilala ng mga Delegado at Pagpapaliwanag ng Tema at
Disenyo ng Kumperensiya (Prop. Carl O. Dellomos)
 Pagpapakilala sa Pangunahing Tagapagsalita
8:30–10:00 n.u.

Pangunahing Pananalita

Dr. Elizabeth Protacio-De Castro (Unibersidad ng Pilipinas Diliman)
10:00–10:30 n.u.
Meryenda
10:30-12:00 n.t.

Plenaryong Sesyon 1: Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Pamamahala sa
Pilipinas ng Administrasyong Duterte
G. Ramon C. Casiple (Institute for Political and Electoral Reform)
12:00–1:30 n.h.
Tanghalian

Pulong ng Kasapian





Pagpapakilala sa Lupon ng mga Kadiwa ng PSSP
(Prop. Jay A. Yacat)
Ulat ng Pangulo (Prop. Jay A. Yacat)
Ulat ng Ingat-Yaman (Prop. Michael David Tan Lopez)
Panunumpa ng Bagong Kasapi ng PSSP (Prop. Jayson D. Petras)

1:30–3:00 n.h.

Plenaryong Sesyon 2: Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Katarungan at
Karapatang Pantao sa Pilipinas
Atty. Golda S. Benjamin (Silliman University College of Law)
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3:00–3:30 n.h.
Meryenda
3:30–5:00 n.h.

Plenaryong Sesyon 3: May mga Umaasenso at May mga Nananatiling
Agrabyado: Mga Perspektibo, Panukala, at Paanyaya tungkol sa Pag-aaral ng
Kapangyarihan at Katayuan sa Lipunan
Dr. Jose Antonio R. Clemente (Unibersidad ng Pilipinas Diliman)
NOBYEMBRE 17, 2017 (BIYERNES)
Venue: Bethel Guest House
7:00–8:30 n.u.
Pagpapatala
8:30–10:00 n.u.

Sabayang Sesyon 1






Sesyon 1A— Usaping Pampamilya (Jordan 1)
Sesyon 1B— Trabaho at Paggawa 1 (Jordan 2)
Sesyon 1C— Pakikipagkuwentuhan (Agape)
Sesyon 1D— Positibo vs Negatibong Pananaw (Jordan 3)
Sesyon 1D— Sikolohiyang LGBT (Joshua 1)

10:00–10:30 n.u.
Meryenda
10:30-12:00 n.t.

Sabayang Sesyon 2






Sesyon 2A— Sikolohiya ng Pagtuturo (Jordan 1)
Sesyon 2B— Trabaho at Paggawa 2 (Jordan 2)
Sesyon 2C— Katutubong Konsepto (Agape)
Sesyon 2D— Kapwa at Malasakit sa Panahon ng Kalamidad
(Jordan 3)
Sesyon 2E— Panel Discussion: Mga Pilipinong LGBT, ang Batas,
at ang Sistemang Panghustisya (Joshua 1)

12:00–1:30 n.h.
Tanghalian
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1:30–3:00 n.h.

Sabayang Sesyon 3






Sesyon 3A— Usaping Pangkabataan 1 (Jordan 1)
Sesyon 3B— Sikolohiyang Pangkomunidad (Jordan 2)
Sesyon 3C— Kapwa at Kapangyarihan, Krimen at Karapatan:
Isang Symposium (Agape)
Sesyon 3D— Sikolohikal na Interbensiyon (Jordan 3)
Sesyon 3E— Panel Discussion: Gahum ng Kabataan: Pagoorganisa ng Mga Estudyanteng LGBT (Joshua 1)

3:00–3:30 n.h.
Meryenda
3:30–5:00 n.h.

Sabayang Sesyon 4






Sesyon 4A— Usaping Pangkabataan 2 (Jordan 1)
Sesyon 4B— Pananampalataya at Paniniwala (Jordan 2)
Sesyon 4C— Kapangyarihan ng Grupo sa Paniniwala at
Damdamin ng mga Indibidwal: Isang Symposium (Agape)
Sesyon 4D— Samu't Saring Pag-aaral (Jordan 3)
Sesyon 4E— Panel Discussion: Mga Sikolohistang Guro na
Sumusuporta sa Estudyanteng LGBT (Joshua 1)

NOBYEMBRE 18, 2017 (SABADO)
Venue: Ausejo Hall, Silliman University
8:30–12:00 n.t.

Learning Session







Tungo sa Mapagpalayang Psychotherapy: Workshop sa Social
Justice Model of Clinical Supervision (AH 105)
Pagiging Kampeon: Ang Kapangyarihan ng Isip bilang Susi sa
Tagumpay o Kabiguan sa Laro (AH 106)
Pananaliksik at Paglalathala tungo sa Paglilinang ng
Terminolohiyang Filipino sa Sikolohiyang Pilipino (AH 203)
Natanggap ang Papel Ko, Tapos, Ano? Workshop sa Pagsasagawa
ng Mabisang Paglalahad ng Papel sa Kumperensiya (AH 204)
Lingkod Aral (AH 205)
Ang SP at si Doc E: Panimulang Kurso sa SP(AH 206)
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PROGRAMA NG SABAYANG SESYON
Nobyembre 17, 2017 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 1: 8:30-10:00 n.u.
Sesyon 1A
USAPING PAMPAMILYA
Jordan 1
Tagapagpadaloy:

Silfa C. Napicol
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

Eksploratoryong Pananaliksik sa Karanasan ng Hiwalayang Mag-asawa
Ruth Joy C. Buag at Maria Angela Martha M. Parico
University of the Philippines Diliman-Extension Program in Pampanga
Mga Kwentong Buhay ng mga Pilipinong Pinalaki ng Kamag-anak
Ma. Irene N. Quilantang
Unibersidad ng Pilipinas Maynila
Mga Karanasan at Istratehiyang Pagkaya ng mga Pilipinong Magulang
na may Anak na Nakikipaglaban sa Kanser: Isang Phenomenological na
Approach
Ralf Randall P. Valencia
Saint Louis University
Sesyon 1B
TRABAHO AT PAGGAWA 1
Jordan 2
Tagapagpadaloy:

Howell B. Calma
Clark Electric Distribution Corporation

Ang Kapangyarihan sa Mundo ng Trabaho
Gerardo Villacorta Cabochan, Jr.
Pandayan Bookshop
“Gabay”: Ang Pilipinong Konsepto ng Consideration Leader Behavior
Emmanuel M. Ozoa
Negros Oriental State University
Pag-unawa sa Emosyonal na Pagtatrabaho sa Pilipinas: Kwalitatibong
Lapit
Chizanne Sarabia-Ridad
Negros Oriental State University
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Sesyon 1C
PAKIKIPAGKUWENTUHAN
Agape
Tagapagpadaloy:

Miriam Aquino-Malabanan
Lyceum of the Philippines University-Batangas

Ang 'Kapwa' sa Pakikipagkuwentuhan: Danas at Repleksyon sa
Metodolohiya ng Katutubong Pananaliksik (MKP) (Indigenous
Research Methodology) sa Ilang Piling Komunidad ng mga "Lumad"
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang Naic Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig: Magaang
Pagbabalik-Tanaw sa Madilim na Nakaraan sa Pamamagitan ng
Pakikipagkuwentuhan
John Xavier B. Nepomuceno
Cavite State University Naic
Nang Panahong Yaon…: Ang Diwa ng Katatagan ng mga Palaweño sa
Gitna ng Himagsikan noong Panahon ng Hapon
Rowena Gaspay-Fernandez
Palawan State University
Sesyon 1D
POSITIBO VS NEGATIBONG PANANAW
Jordan 3
Tagapagpadaloy:

Michael David Tan Lopez
Unibersidad ng Santo Tomas

Lakas ng Epekto ng “Self-construal” sa Relasyon ng Positibong
Emosyon at “Grit”
Jenisha T. Go at Arriz Jasmine N. Panopio
Pamantasang De La Salle
Paninisi sa Biktima: Ang Gampanin ng mga Self-Konstrual, Gender Role
Beliefs at Kasarian ng Biktima sa Correspondence Bias
Sandra P. Honorio
Pamantasang De La Salle
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Pagpapadaloy ng Panunumbalik ng mga Kabataang Lumabag sa Batas:
Ang mga Sikolohikal na Epekto ng Pagkapiit at Implikasyon sa mga
Karanasan Matapos Makulong
Bryan Q. Engay, Cristabel F. Tiangco, Rosanne Marie G. Echivarre, at Eden H.
Terol
Unibersidad ng Pilipinas Diliman Extension Program sa Pampanga (UPDEPP)
Pananakot Ba ang Sagot? Mga Aral Mula sa Karanasan ng mga
Sumubok Tumigil sa Paninigarilyo Ikalawang Bahagi
Louella Barra Orillaza
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sesyon 1E
SIKOLOHIYANG LGBT
Joshua 1
Tagapagpadaloy:

Ricardo A. Clores
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

“Genderism” at “Transphobia” sa Akademikong Komunidad: Karanasan
ng Pampamahalaang Pamantasan ng Gitnang Luzon
Argel B. Masanda at Irene G. Bustos
Pampamahalaang Pamantasan ng Gitnang Luzon
Ang Relasyon ng Pagkalalaki at Pagkababae sa Prejudice ng mga
Heterosekswal Patungo sa mga Lalaking Homosekswal
Camille M. Catanyag at Joseph Russell R. Santos
Pamantasang De La Salle
Pagdalumat sa Karapatan ng LGBT sa Punto de Vista ng KaunaUnahang Transgender na Kongresista ng Pilipinas
Ryan R. Pecson
DepEd-Division of Pampanga at Bataan Peninsula State University
Grace Ann Salvador-Nesnacido
DepEd-Division of Bataan at Bataan Peninsula State University
Kapag Close Pwedeng Maging Open: Ang Ugnayan ng Pagiging Malapit
sa mga Magulang at Kaibigan sa Kabutihang Sikolohikal ng mga Hayag
na LGB
Alessandra T. Arpon, Peter John C. Rivera, at Shalin D. Patalud
Pamantasang De La Salle

36

Nobyembre 17, 2017 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 2: 10:30-12:00 n.t.
Sesyon 2A
SIKOLOHIYA NG PAGTUTURO
Jordan 1
Tagapagpadaloy:

Michael David Tan Lopez
Unibersidad ng Santo Tomas

Ang Kultura ng Pagsusulit sa Paaralan: Ilang mga Tulak mula sa
Kultura at Lipunan at Epekto ng mga ito sa Pilipinong Kabataan
Alejandro S. Ibañez, Mark A. Pangan, Karissa Danice L. O'Hara, Amina Aisa
H. Boncales, Jerome del Castillo, Ma. Angeles Guanzon Lapeña, at Alga Mae
San Diego
Global Resources for Assessment Curriculum and Evaluation, Inc. (GRACE)
Mga Dulog sa Pagtuturo ng Panitikan: Isang Pag-aaral sa Kahandaan ng
mga Guro
Erwin R. Bucjan
Surigao del Sur State University-Tandag City
Kapwa: Paglilinang ng mga Kakayahang Pampagkatuto sa Perspektiba
ng Sikolohiyang Pilipino
Michle M. Celeste
Kagawaran ng Edukasyon-Dibisyon ng Iloilo
Sesyon 2B
TRABAHO AT PAGGAWA 2
Jordan 2
Tagapagpadaloy:

Howell B. Calma
Clark Electric Distribution Corporation

Ang Impluwensiya ng Tiwala sa Organisasyon at Pagtulong sa Ibang
Empleyado sa Pagkakaroon ng Makabuluhang Serbisyo sa
Kinabibilangang Organisasyon
Reina Angela C. Canda
Pamantasang De La Salle
Workplace Telepressure at ang Relasyon Nito sa mga Piling Personality
Traits
Dexter L. Torres at Krystalle Carren Refe
Pamantasang De La Salle
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Sesyon 2C
KATUTUBONG KONSEPTO
Agape
Tagapagpadaloy:

Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle

Pagtatasa sa Hiya bilang Damdamin
Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle at Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ano ang ‘Guilty’ sa Filipino? Emosyon, Kapangyarihan, at Identidad sa
Diskursong Migrante
Alwin C. Aguirre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Pagsusuri sa mga Paradoksikong Pananaw sa Utang na Loob Tungo sa
Pagdalumat Dito Bilang Konseptong Sikolohikal
Sheila Marie B. Pamfilo
Cavite State University-Imus
Teresita T. Rungduin at Evelyn C. Bagaporo
Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila
Sesyon 2D
KAPWA AT MALASAKIT SA PANAHON NG KALAMIDAD
Jordan 3
Tagapagpadaloy:

Florabel S. Suarez
Central Philippine University

Ang Pakikipagkapwa sa Konteksto ng Kalamidad: Mga Saloobin ng
Piling Komunidad na Humarap sa Matinding Bagyo at Pagbaha
Jeffrey Rosario Ancheta, Nathaniel Oco at Rachel Edita Roxas
National University, Philippines
Brandie Nonnecke
University of California, Berkeley, CA, USA
Kalidad ng Buhay, Ispiritwalidad at Kalakasan ng mga Nakaligtas sa
Likas na Kalamidad sa Negros Oriental at Bohol
Rogen Ferdinand Evarretta Alcantara
Silliman University
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Malasakit: Konseptuwalisasyon sa Konteksto ng Bolunterismo
Mark Joseph B. Cancino
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sesyon 2E
PANEL DISCUSSION: MGA PILIPINONG LGBT, ANG BATAS, AT
ANG SISTEMANG PANGHUSTISYA
Joshua 1
Handog ng LGBT Psychology Special Interest Group (Psychological Association of the
Philippines)
Tagapagpadaloy:

Hadji A. Balajadia
Ateneo de Davao University

Mga Kasapi ng Panel:
Salvacion Laguilles-Villafuerte
Bicol University
Leonel J. Relis
St Scholastica’s College Tacloban
Ricardo A. Clores
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

Nobyembre 17, 2017 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 3: 1:30-3:00 n.h.
Sesyon 3A
USAPING PANGKABATAAN 1
Jordan 1
Tagapagpadaloy:

Michael David Tan Lopez
Unibersidad ng Santo Tomas

Batang Cyber: Isang Usapin Ukol sa Paggamit ng Digital Media ng mga
Piling Bata sa Preschool
Annalyn De Guzman Capulong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Materyalismo at ang Paghahangad ng Kaligayahan sa mga Bata at
Kabataan
Madelaine Chrystene P. Valencia
Saint Louis University
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Ang Kaisipan ng mga Kabataang Milenyal Batayan ng Kanilang
Psychodynamic na Personalidad
Venus A. Vitales at Annie Dinh Maria M. Alfaro
Wesleyan University-Philippines
Julius V. De Guzman
Nueva Ecija High School
Sesyon 3B
SIKOLOHIYANG PANGKOMUNIDAD
Jordan 2
Tagapagpadaloy:

Florabel S. Suarez
Central Philippine University

Umiiral na Gawing Pangkapaligiran sa Pamantasang Centro Escolar:
Batayan sa Paglikha ng Panukalang Programang Pangkapaligiran
Dorothea C. dela Cruz, Charito Bermido, Julieta C. Dungca, Maria Dolores
Delacruz, at Agnes Magnaye
Centro Escolar University
Alinga, Kabalaka, at Pag-ulikid: Ang Sikolohiya ng Pagpapahalagang
Panlipunan at Pag-unlad na Pangkomunidad ng mga Pilipino sa
Kanlurang Kabisayaan
Vicente C. Villan
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Implikasyon ng Pag-angkop at Pagbuo ng Pagkakilanlan ng mga
Kabataang Nagtataglay ng Dalawang Pagkamamamayan
Dinalene Castanar-Babac
Miriam College
Orientasyon ng Pagpapahalaga, Kamalayan sa Pagbabanta sa
Kapaligiran at Pag-uugaling Maka-Kapaligiran ng mga Residente ng
Isang Marine Protected Area Network sa Tañon Strait, Negros Oriental
Lourdes Angela F. Piñero
Silliman University
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Sesyon 3C
KAPWA AT KAPANGYARIHAN, KRIMEN AT KARAPATAN:
ISANG SYMPOSIUM
Agape
Tagapagpadaloy:

Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Mga Saloobin at Pagtingin ng mga Kabataan sa Karapatang Pantao
Rosanne Marie G. Echivarre, Cristabel Fagela-Tiangco, Eden Hulipas-Terol, at
Bryan Q. Engay
Unibersidad ng Pilipinas Diliman Extension Program sa Pampanga (UPDEPP)
Kriminal Man, May Karapatan at Tao Pa Rin?
Ang Papel ng Cultural Values at Personality Traits sa Paninindigan sa
Karapatang Pantao
Jay A. Yacat at Christie P. Sio
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Walang Patawad Kung ‘Di Kita Kapwa?
Ang Mental Schema ng Pakikipag-ugnayan bilang Batayan ng
Paghuhusga ng Moralidad
Diwa Malaya A. Quiñones at Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Kaninong Kasalanan Nga Ba? Mga Salik ng Sitwasyon at Atribusyon sa
Parusa sa Kabataan
Danielle P. Ochoa
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sesyon 3D
SIKOLOHIKAL NA INTERBENSIYON
Jordan 3
Convenor:

Carl. O. Dellomos
Pamantasang Normal ng Pilipinas

Pagtungo sa mga Katutubong Komunidad: Isang Penomenolohikal na
Pag-aaral sa Karanasan ng Programang Pantawid Pamilya
Christian Ranche
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Pag-amuma: Bagong Modelo ng Pag-aaruga
Edwin T. Decenteceo
41

Ang Pagbuntunghininga bilang Isang Meditation Technique
Edwin T. Decenteceo
Ispiritwalidad sa Perspektibo ng Pagdadala: Isang Workshop
Edwin T. Decenteceo at Benjamin Ryan Rañeses, III
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sesyon 3E
PANEL DISCUSSION: GAHUM NG KABATAAN: PAGOORGANISA NG MGA ESTUDYANTENG LGBT
Joshua 1
Handog ng LGBT Psychology Special Interest Group (Psychological
Association of the Philippines) at ng ISPEC Silliman University
Tagapagpadaloy:

Tagapagpadaloy: Niel Steve M. Kintanar
University of San Carlos

Mga Kasapi ng Panel:
Solimar De Castro
Shamah Bulangis
Arian Tejano
Silliman University
Nobyembre 17, 2017 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 4: 3:30-5:00 n.h.
Sesyon 4A
USAPING PANGKABATAAN 2
Jordan 1
Tagapagpadaloy:

Howell B. Calma
Clark Electric Distribution Corporation

Pagsasalarawan ng at mga Salik na Kaugnay ng mga Problema sa
Kalusuagang Pangkaisipan ng mga Kabataang Mag-aaral
Mary Grace Serranilla-Orquiza at Elaine Marie Aranda
Gray Matters Psychological Center at Pamantasang De La Salle
Ang Bullying at ang Panganib sa mga Sikolohikal na Suliranin sa mga
Kabataan
Mary Grace Serranilla-Orquiza, Isabelle Regina Yujuico, John Layson Palma
Gray Matters Psychological Center at Pamantasang De La Salle
Gladys Anne Barrios
Gray Matters Psychological Center
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Laslas: Kung Bakit Sinasaktan ng mga Kabataan ang Sarili
Andrea B. Martinez
Unibersidad ng Pilipinas Maynila
Isang Kwalitatibong Pag-uulat ng Imaheng Pangagatawan ng mga
Pilipinong Tinedyer at ng Kanilang Kalusugang Pang-asal
Kachela Albert-Mariano
Unibersidad ng Pilipinas Maynila
Sesyon 4B
Pananampalataya at Paniniwala
Jordan 2
Tagapagpadaloy:

Homer J. Yabut
Pamantasang De La Salle at Sophia University

Pagpapakahulugan tungkol sa Ispiritualidad ng mga Pilipino
Homer J. Yabut
Pamantasang De La Salle at Sophia University
‘Gahum, Kahimtangan, Kag Bugal’: Ang Kinagisnang Sikolohiya at ang
Pagyakap ng mga Pilipinong Bisaya sa Pananampalatayang Baptist,
1898-1922
Kristoffer R. Esquejo
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Pagtawag at Pagtugon: Pagtatasa sa mga Salik Panlipunan at
Pangrelihiyon ng mga Seminarista
Lander Joseph T. Ilagan, Kathleen Rae E. Acuña, Ian Jowel C. Fajardo, at
Jovielyn S. Mañibo
Lyceum of the Philippines University-Batangas

Sesyon 4C
KAPANGYARIHAN NG GRUPO SA PANINIWALA AT
DAMDAMIN NG MGA INDIBIDWAL: ISANG SYMPOSIUM
Agape
Tagapagpadaloy:

Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle

Social Representation ng Pamumuno (Leadership) ng mga Kabataang
Maaaring Bumoto sa Unang Pagkakataon
Eda Lou I. Ochangco
Far Eastern University
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Maari Bang Magdulot ng Collective Guilt at Shame ang Kabiguang
Politikal? Ang Papel ng Presensya sa Kapanahunan
Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle
Mas Relihiyoso, Mas hipokrito? Ang Pag-modereyt ng Religious
Commitment sa Epekto ng Pagiging Kasapi ng Isang Grupo sa
Panghuhusgang Moral
Alemae M. Tapawan
Pamantasang De La Salle-Dasmarinas

Sesyon 4D
SAMU'T SARING PAG-AARAL
Jordan 3
Tagapagpadaloy:

Rene P. Zubieto
Southern Luzon State University

Imbestigasyon sa papel ng Edad sa Pag-uugnay ng Palyadong
Kamalayan at Pagpapaliban
Jan Nicole Juat
Pamantasang De La Salle
Isang Pagsusuri ng Attitudes sa Tao at Asal Gamit ang Attributions
Christine Joy C. Lim
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Attachment, Kasarian at mga Problema sa Relasyong Interpersonal
Apryl Mae C. Parcon
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang Pagsibol ng Damdaming Koneksyon sa Paaralan ng mga Pilipinong
Mag-aaral sa Pamantasan na may OFW na Ina sa Tulong ng Pakikipagusap sa Naiwang Ama, at sa Pamamagitan ng Pansariling
Determinasyon ng mga Anak
Maria Elena Severina O. Cruz, Rechel G. Arcilla, at Myla M. Arcinas
Pamantasang De La Salle
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Sesyon 4E
PANEL DISCUSSION: MGA SIKOLOHISTANG GURO NA
SUMUSUPORTA SA ESTUDYANTENG LGBT
Joshua 1
Handog ng LGBT Psychology Special Interest Group (Psychological
Association of the Philippines)
Tagapagpadaloy:

Beatriz A. Torre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman

Mga Kasapi ng Panel:
Michele Joan D. Valbuena
Silliman University
Pierce S. Docena
Unibersidad ng Pilipinas Tacloban
Moniq M. Muyargas
Unibersidad ng Pilipinas Iloilo
Mary Anne Portuguez
Polytechnic University of the Philippines

45

PAGPAPAKILALA SA PANGUNAHING TAGAPAGSALITA
DR. ELIZABETH PROTACIO-DE CASTRO
Retiradong Propesor
Departamento ng Sikolohiya
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
beth_pst@yahoo.com
Si Dr. Elizabeth Protacio-De Castro ay
Retiradong Propesor sa Departamento ng
Sikolohiya, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at
Pilosopiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman,
Lungsod Quezon. Siya rin ang Direktor ng
Psychosocial Support and Children’s Rights
Resource Center (PST CRRC), isang rehiyonal na institusyon na nagsasagawa
ng pananaliksik, pagsasanay, at publikasyon tungkol sa mga karapatan at
kapakanan ng mga bata, proteksyon ng bata, at suportang sikolohikal.
Naglingkod siya para sa UNICEF East Asian and the Pacific Regional Office sa
Bangkok, Thailand bilang child protection specialist sa loob ng dalawang taon. Sa
kasalukuyan, si Dr. De Castro ay nagsisilbing Advisory Board Member ng Mental
Health and Psychosocial Support Network (www.mhpss.net) at Tagapangulo ng
Board of Trustees ng Child Rights Coalition Asia. Siya ay malawakang
nakapaglathala at nagsilbing tagapagsalita sa mga isyung nakaaapekto sa
karapatan ng mga bata at kabataan, katutubong sikolohiya at sikolohiyang
pangkomunidad, sikolohiya ng kapaligiran at eco psychology, at iba pa.
Si Dr. De Castro ang lead researcher/principal investigator sa ilang kinomisyong
pananaliksik gaya ng kasalukuyang pag-aaral na pinamagatang “Children and the
Sex Trade in the Digital Age: A Study on the Commercial Sexual Exploitation
of Children in Metro Manila”.
Ginawaran si Dr. De Castro ng mga pambansa at pandaigdigang parangal.
Pangunahin sa mga ito ang The Outstanding Women in the Nations Service Award
(TOWNS) dito sa Pilipinas at ang Leo and Liesl Eitinger Human Rights Award sa
Oslo, Norway na kapwa ipinagkaloob noong 1992.
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PAGPAPAKILALA SA MGA PLENARYONG TAGAPAGSALITA
G. RAMON C. CASIPLE
Ehekutibong Direktor
Institute for Political and Electoral Reform
(IPER)
moncasiple@gmail.com
Si G. Ramon C. Casiple ay kasalukuyang
Ehekutibong Direktor ng Institute for Political
and Electoral Reform (IPER). Siya rin ang
Tagapangulo ng Consortium on Electoral
Reforms (CER), ang pambansang koalisyon ng
48 civil society electoral reform stakeholder.
Nagsisilbi rin siyang Bise-Presidente ng Novo
Trends PH, isang survey at research company.
Pinangungunahan ni G. Casiple ang International Visitor Leadership ProgramPhilippines (IVLP-Phils.).
Kasalukuyan siyang nakaupo sa Lupon ng
Economic, Social, and Cultural Rights-Asia (ESCR-Asia) at ng Transparency
and Accountability Network (TAN). Bahagi rin siya ng Lupon ng Philippine
Political Science Association (PPSA), Association for Philippine-China
Understanding (APCU), at Federal Council.
Nagsilbing katuwang na tagapamuno si G. Casiple ng 2002 GO-NGO National
Electoral Reform Summit, 2003 GO-NGO National Voter Education Summit,
2007 Electoral Reform Summit on Election Modernization, at Stakeholders
Summit para sa eleksiyon 2004, 2007, 2010, at 2016. Miyembro rin siya ng
Commission on Elections Advisory Council on Election Automation (CAC)
para sa eleksiyon 2010.
Si G. Casiple ang namuno sa inisyatiba ng CER na Bantay-Eleksyon, ang unang
lokal na monitoring mission para sa eleksiyon sa Pilipinas. Bahagi siya ng Pera
at Pulitika Working Group (PAP-WG), ang pinakaunang proyekto kaugnay ng
monitoring campaign financing. Nanguna rin siya sa mga inisyal na proyektong
pang-adbokasiya laban sa karahasan sa eleksiyon, Vote for Peace noong 2010, at
Payapang Bayan, Payapang Halalan (PAYAPA) para sa eleksiyon 2013.
Kasalukuyan siyang miyembro ng Federalism Study Group sa ilalim ng PDPLaban Federalism Institute.
Siya ay nagsilbing tagamasid sa eleksiyon sa Estados Unidos noong 2004 sa
pamamagitan ng imbitasyon ng US State Department. Noong Nobyembre
2004, siya ay naging katuwang na punong-abala sa Asian Conference on
Democracy and Electoral Reforms na dinaluhan ng mga Asyanong electoral
manager, akademiko, at electoral reform stakeholder. Lumahok siya sa iba’t
ibang pandaigdigang kumperensiya gaya ng UN World Conference on Human
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Rights (Vienna, 1993), Congress of Democrats from the Islamic World (Jakarta,
2005), at World Forum on Democracy in Asia (Taipei, 2005; Manila, 2007;
Seoul, 2009). Dumalo rin siya sa ASEAN Election Management Bodies Forum
(Jakarta, 2011), Workshop on Election-Related Challenges in Young
Democracies (Ulaanbaatar, 2012), Asian Electoral Stakeholder Forum
(Bangkok, 2012; Dili, 2015; Bali, 2016), UN Global Thematic Consultation on
Governance and the Post-2015 Development Agenda (Johannesburg, 2013), at
Regional Conference on Democracy in Southeast Asia (Kuala Lumpur, 2017).
Si G. Casiple ay nagsilbing resource person/consultant sa iba’t ibang
kongresiyonal na komite, ahensiya ng gobyerno, embahada, internasyonal na
samahang pampamahalaan, akademikong organisasyon, credit rating agency,
grupong namumuhunan, pribadong kompanya, at non-governmental
organization. Kaugnay ng usapin sa pambansang seguridad, nagsilbi siyang
resource person sa mga forum gaya ng isinagawa ng National Security Council,
Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP), National
Defense College, at ng AFP Command and General Staff College (AFPCGSC).
Kadalasan din siyang nagiging tagapanayam bilang political analyst, kapwa ng
internasyonal at lokal na midya.
Nag-aral si G. Casiple sa Don Eugenio Ladrido Memorial Elementary School
(DELMES) sa Iloilo, Philippine Science High School (PSHS), at Unibersidad
ng Pilipinas.
ATTY. GOLDA BENJAMIN
Lecturer
Silliman University College of Law
goldabenjamin@gmail.com
Si Golda S. Benjamin ay kasalukuyang
mananaliksik at kinatawan
para sa Timog
Silangang Asya ng Business & Human Rights
Resource Centre, isang internasyonal na NGO na
nakabase sa London at New York, na nakatuon
sa mga usapin hinggil sa mahusay na kasanayan
kaugnay ng pagnenegosyo at sa pang-aabuso sa
karapatang pantao. Siya ay nagtapos ng kursong
Sikolohiya at Batas sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Sa kolehiyo, nagsilbi
siyang pangulo ng UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino sa loob ng isang taon.
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DR. JOSE ANTONIO R. CLEMENTE
Katuwang na Propesor
Departamento ng Sikolohiya
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
tonton.clemente@gmail.com
Kasalukuyang Katuwang na Propesor sa
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng
Pilipinas Diliman si Jose Antonio R. Clemente.
Nagtapos siya ng kaniyang doktorado sa
University of Macau nitong 2017. Nakuha naman
niya ang kanyang masterado at batsilyer sa
sikolohiya (magna cum laude) sa UP Diliman.
Bilang isa sa mga kasaping panghabambuhay ng PSSP, nagsilbi si Dr. Clemente
bilang Pangalawang Pangulo at Tagapangasiwang Direktong noong 2012
hanggang 2013. Pinamahalaan niya ang ika-36 na Pambansang Kumperensiya
noong 2011. Naging tagapayo rin siya ng Tatsulok.
Ilan sa kanyang mga kasalukuyang pananaliksik ay nakatuon sa sikolohiya ng
katayuan sa lipunan, eksplorasyon sa mga sikolohikal na epekto ng sahod, pagaaral ng mga katangian ng iba’t ibang midya na nakakaimpluwensya sa mga
saloobin, at imbestigasyon ng mga katutubong konsepto tulad ng hiya na
nawa’y makatulong sa pagtaguyod ng mabuting tunguhan ng mga tao sa isa’t isa.
Pangarap niyang maitatag sa lalong madaling panahon ang isang quality of life
research lab na siyang magiging tahanan ng mga pananaliksik na kanyang
isinasagawa at gusto pang gawin.
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA PLENARYONG SESYON
Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Pamamahala sa Pilipinas ng
Administrasyong Duterte
Ramon Casiple
Executive Director, Institute for Political and Electoral Reform (IPER)
Si Rodrigo Roa Duterte, Jr. , mayor ng Lungsod ng Davao, ay ipinroklamang
ika-16 na presidente ng Republika ng Pilipinas noong Mayo 9, 2016. Tinalo niya
ang isang bise-presidente, dalawang senador, isang dating senador, at isang
miyembro ng gabinete ng administrasyong Aquino. Ibinoto siya ng 16.5
milyong botante o 39 porsyento ng kabuuang boto sa eleksyon.
Ang kanyang pag-akyat sa pagkapangulo ay nangyari eksaktong 30 taon
pagkatapos ng rebolusyong “People Power” ng 1986. Ang huli, sa kasaysayan,
ay nagbunsod ng isang elitistang demokrasya na, sa ubod, ay ang pagnakaw ng
kapangyarihang publiko ng isang oligarkiyang uri sa bansa. Ang boto para kay
Duterte ay maaaring ituring na botong protesta sa kalakarang ito na patuloy na
naglulublob ng napakalaking bahagi ng gating kababayan sa kahirapan ang
kawalan ng pampulitikang kapangyarihan. Ang kanyang islogan ng “Pagbabago”
ay manipestasyon ng pagnanasa na lumaya mula sa kasalukuyang kumunoy ng
kahirapan.
Gayunpaman, ang iba’t ibang grupo sa loob ng oligarkiya ay naghahabol na
makuha ang administrasyong Duterte sa kanilang panig, labanan ang paghina ng
mga kasalukuyang pribelihiyo, at makipag-bunong braso laban sa mga radikal na
reporma na maaring gawin nito. Posible ring tanggapin nila ang isang
makasaysayang kompromiso sa porma ng isang pagbabago ng kaayusang
konstitusyunal tungo sa pederalismo.
Ang mga repormang sosyal na binabalak ng administrasyong Duterte, kagaya ng
kapayapaan at kaayusang publiko, prosesong pangkapayapaan, karapatan sa
kapaligiran, mga patakarang pabor sa mahihirap, at paglaban sa korupsyon ay
nababahiran o nasasapawan ng mga usapin sa karapatang pantao, lalo na sa
kampanyang anti-droga. Usapin na ngayon ang kakayahan niyang
maisakatuparan ang kanyang pangako ng “Pagbabago.”
Ang penomenong Duterte ay nagsasalamin ng isang pandaigdigang tunguhin ng
populismo, kagaya ng pagiging pangulo ng United States ni Donald Trump.
Nakakonteksto din ito sa paghina ng Pax Americana, ang kaayusang
pandaigdigan ng nakaraang 70 taon mula nang katapusan ng Ikalawang
Digmaang Pandaigdig.
Ang rehimeng Duterte ay isang rehimeng transisyon sa isang daigdig na
dumadaan din sa saring transisyon.
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Usapan at Usaping Kapangyarihan sa Katarungan at Karapatang Pantao
sa Pilipinas
Atty. Golda S. Benjamin
Lecturer, Silliman University College of Law
Tinitingnan ng maraming Pilipino ang karapatang pantao ayon sa kung ano ang
tama o mali -- ang pananaw na ito ay ikinakabit nila sa pananagutan ng mga
taong nagkasala at sa konsepto ng katarungan. Sa nakakarami, ang pananaw na
ito ay hindi nakadepende sa kung ano ang pagtingin ng relihiyon o ng batas sa
karapatang pantao. Dito, makikita natin kung bakit nahihirapan ang nakararami
na maintindihan na may karapatang pantao din ang mga adik at drug lord.
Mahalaga din na maintindihan ang mga pananaw na ito ayon sa mga konsepto
ng: 1) Katarungan - ang pagpapataw ng naaayong parusa sa mga nagkakasala; 2)
Hiya, mapapahiya, napasubo -- mga konsepto na pwedeng tingnan upang
maintindihan kung bakit ayaw ng nakararami na tingnan ang isyu ayon sa ibang
batayan tulad ng batas at relihiyon.
May mga Umaasenso at May mga Nananatiling Agrabyado:
Mga Perspektibo, Panukala, at Paanyaya tungkol sa Pag-aaral ng
Kapangyarihan at Katayuan sa Lipunan
Dr. Jose Antonio R. Clemente
Departamento ng Sikolohiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Makapangyarihan ang isang grupo kung may kontrol sila sa mga
pinahahalagahang resources, may respeto sa kanila ang mga tao bunga ng kanilang
estado, at may impluwensya sila sa magiging takbo ng buhay ng mga mas
nakabababa sa kanila (Fiske, 2010). Batay sa depinisyong ito, ang mga
mayayaman o nakaaangat sa buhay (middle to upper class) ay isang halimbawa ng
grupong makapangyarihan. Dahil sa mga benepisyo at pribilehiyong tinatamasa
ng mga may-kaya, hindi nakapagtataka na pangarap ng madami sa atin ang
umasenso at umangat sa kanilang kasalukuyang estado (social mobility) (Clemente
et al., 2017; Tuason, 2008). Pero bakit kaya tila ilan lang ang umaasenso
samantalang ang iba ay nananatiling agrabyado? Bakit kaya nagpapatuloy at
mahirap wakasan ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan (social
inequality)? May kawalan ng pagkakapantay-pantay kung iilang grupo o sektor
lang ang makapangyarihan. Para sa sesyong ito, sisikapin kong sagutin ang
tanong na: Anu-ano ang mga posibleng sikolohikal na kahihinatnan ng pag-angat ng
estado sa buhay ng isang tao? Ang aking pangunahing argumento: kaakibat ng pagasenso ng isang tao ang ilang hindi positibong pagbabago tulad halimbawa ng
pag-endorso niya ng mga paniniwalang magpapanatili ng status quo dahil may
ganansya na siya rito.
Hahatiin ko sa tatlong bahagi ang pagsagot sa tanong na ito. Una, ilalatag ko
muna ang mga pananaliksik at perspektibo tungkol sa sikolohiya ng katayuan sa
buhay (psychology of social class). Tatalakayin ko ang mga paniniwalang kakabit ng
pag-asenso o pag-angat sa buhay (e.g., meritocracy), ang mga kilos na madalas
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iugnay sa mga nakaaangat sa buhay (e.g., pagiging makasarili), at ang pananaw
na ang katayuan sa buhay ay isang kultura na humuhubog sa mga paniniwala at
kilos ng isang tao (i.e., social class as culture).
Pangalawa, magbabahagi ako ng isang panukalang pananaliksik sa kung paano
posibleng pag-aralan ang siklo ng di pagkakapantay-pantay sa lipunan na
maaaring bunga ng pag-asenso. Gagamitin kong balangkas ang proseso ng
acculturation (Berry, 1997), na nagsasabing nagbabago ang isang tao bunga ng
kanyang kontak sa mga grupong iba ang kultura kaysa sa kanya.
Bilang pangwakas, magbibigay ako ng paalala at paanyaya na pagtuunan ng
pansin ng Sikolohiyang Pilipino ang pag-aaral ng katayuan sa lipunan. Bukod sa
pasok ito sa layunin ng SP na pag-aralan ang kultura, makakatulong din ito
upang makaiwas sa pag-essentialize ng katangian ng mga Pilipino. Dagdag dito,
akma din ito sa layunin ng SP bilang isang kilusan na nagsisikap magbigay ng
evidence-based na mga solusyon sa mga suliraning panlipunan.
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA SABAYANG SESYON
Sesyon 1A
USAPING PAMPAMILYA
Eksploratoryong Pananaliksik sa Karanasan ng Hiwalayang Mag-asawa
Ruth Joy C. Buag at Maria Angela Martha M. Parico
University of the Philippines Diliman-Extension Program in Pampanga
ruthjoybuag@gmail.com ; martha12parico@gmail.com
Gamit ang makapa-Pilipinong metodo na pakikipagkuwentuhan, nailarawan ng
mga mananaliksik ang karanasan ng mga taong dumaan sa hiwalayang magasawa. Kalakip nito ay ang proseso ng hiwalayan, mga sanhi at epekto ng
hiwalayan, at coping strategies. Tinignan ng mga mananaliksik ang karanasan ng
mga lalaki at babae na nanggaling sa iba’t ibang uri ng hiwalayan – kung sila ang
hiniwalayan, nakipaghiwalay o nanggaling sa konsensuwal na hiwalayan. Sinuri
ang mga datos gamit ang thematic analysis at natuklasan na walang pagkakaiba
sa uri ng hiwalayan ang mga naging pangunahing sanhi ng hiwalayan.
Gayunman natuklasan ang pagkakaiba sa sanhi ng hiwalayan base sa kasarian
kung saan prominente sa kababaihan ang hindi magandang relasyon sa biyenan
bilang isa sa pangunahing dahilan. Nagkaroon din ng pagkakaiba sa kasarian
patungkol sa epekto ng hiwalayan. Nakita din na nagiging pangunahin at
epektibong coping strategy ang suporta na nagmumula sa pamilya at mga
kaibigan. Natuklasan din sa pag-aaral na ito na tanyag ang makapilipinong
konsepto at mga katangian na nagiging salik din sa karanasan ng hiwalayang
mag-asawa. Ilan sa mga konsepto at katangiang ito ay ang kapwa,pakikisama,
hiya, close family ties, pagiging espiritwal, pagpapahalaga sa kapwa, at pagiging
family oriented.
Mga Kwentong Buhay ng mga Pilipinong Pinalaki ng Kamag-anak
Ma. Irene N. Quilantang
Unibersidad ng Pilipinas Maynila
mnquilantang@up.edu.ph
Isang interesanteng paksa ang buhay ang mga pinalaki dala ng kanilang hindi
pangkaraniwang karanasan. Subalit, bagamat dumarami ang kanilang
populasyon ay tila hindi pa rin ito lubos na naaaral at naiintindihan ng
karamihan, lalo na sa Pilipinas. Nilayon ng pag-aaral na ito na alamin ang mga
karanasan ng mga Pilipinong pinalaki, at suriin ang iba’t ibang tema na
nakapaloob sa kanilang mga kwentong buhay. Upang makamit ang mga
layuning ito, nagsagawa ng malalimang pakikipanayam sa mga Pilipinong
pinalaki. Labindalawang (12) kalahok, lahat ay Pilipinong pinalaki, na may edad
na 23-35 taon, ang nagbahagi ng kanilang kwentong buhay. Nakita sa pag-aaral
na tila mayroong putol-putol na kwentong buhay ang mga pinalaki, lalo na
tungkol sa kanilang kabataan, at binubuo nila ito sa pamamagitan ng paggamit
ng mga kwentong ibinahagi sa kanila ng kanilang mga nagpalaking magulang.
Bagamat tagni-tagni, mapapansin na malubay ang daloy ng kanilang kwentong
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buhay, at tila nagugulo lamang ito kapag nakikilala nila ang kanilang mga
biyolohikal na magulang, na mayroong dalang panibagong kwento tungkol sa
kanilang kabataan. Nakita na tila hindi lamang iisa ang tagapagkwento ng
kwentong buhay ng mga pinalaki, bagkus ay maraming tagapagkwento.
Masasabi na malaki ang papel na ginagampanan ng mga nagpalaking magulang
sa pagbuo ng kwentong buhay ng mga pinalaki. Inirekomenda ng pag-aaral na
ito na magkaroon ng mga karagdagang pag-aaral tungkol sa mga Pilipinong
pinalaki, upang sila ay magabayan, maging ang kanilang mga nagpalaking
magulang.
Mga susing salita: pinalaki, kwentong buhay
Mga Karanasan at Istratehiyang Pagkaya ng mga Pilipinong Magulang
na may Anak na Nakikipaglaban sa Kanser: Isang Phenomenological na
Approach
Ralf Randall P. Valencia
Saint Louis University
ralfrandallpvalencia0709@gmail.com
Ang kanser pambata ay inilalarawan na isa sa pinaka nakakaantalang karanasan.
Inaapektuhan nito lahat. Sa Pilipinas 2500 na bata ang nasusuri ng kanser taontaon. Ngunit may mababang surbibal rate na naitala dahil sa nahuhuling
pagpapasuri o dahil sa maagang pagtapos ng pagpapagamot. Sa panahon ng
pagsusuri, ang mga magulang ay inaasahang makakaranas ng mga negatibong
emosyon. Ang mga magulang din ay inaasahang magdesisyon kung ang kanilang
anak ay magpapagamot. Ang desisyon ng mga magulang ay naabase sa iba’t
ibang kadahilanan. Ang desisyon ng mga magulang na nagpagamot ang kanilang
anak ay may karugtong na bagong tungkulin at responsibilidad. Ito ay nagdadala
ng matinding depresyon, pagkabalisa, mga karamdaman sa pagtulog, somatic
disorders, at mga mapanganib na pag uugali. May mga iba’t ibang epektong
panlipunan din na kinahaharap ang mga magulang.
May ibat ibang uri ng stratehiyang pangkaya ang mga magulang upang maibsan
ang nararanasan nilang negatibong emosyon. Ito ay ang pagtulong sa isa’t isa,
pagdarasal, pagiging malikhain, at ang pagpapatawa.
Ang layunin ng pag-aaral na ito ay ang siyasatin ang mga karanasan at
startehiyang pagkaya ng mga Pilipinong magulang na may anak na
nakikipaglaban sa kanser. Limang magulang na may anak na sumasailalim sa
pagpapagamot ang nakapanayam upang malaman ang kanilang saloobin bago
masuri ang kanilang anak ng kanser, sa panahon ng pagsusuri, at kanilang
saloobin tungkol sa pagpapagamot.
Ayon sa mga magulang, ang kanilang buhay bago masuri ang isa sa kanilang
anak ng malubhang sakit ay mailalarawan nilang isang normal at simpleng buhay
ng mga taga probinsya na kahit hindi sila mayaman ay masaya sila dahil sila ay
magkakasama at isang pamilyang malusog. Nang ang isa sa kanilang anak ay
masuri ng mga doctor nang kanser, sila ay nakaramdam ng pagtanggi at hindi
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pagpaniwala sa doctor. Nagsimulang questionin ang credibilidad ng doctor at.
Sa kabuuhan nagsimulang questionin ng mga magulang ang pagkamakatarungan
ng buhay. Ang mga magulang din ay nakaramdam ng sakit na dulot ng gulat sa
pagsuri at pagaalinlangan.
Sa paguumpisa ng pagpapagamot ng kanilang anak ang mga magulang ay handson sa pag-aalaga na nagdulot ng pagkaramdam ng matinding sakit dulot ng
kanilang pagsaksi sa hirap at sakit na pinagdaraanan ng kanilang anak, dahil sa
pagsaksi ng mga magulang sa nararanasan ng kanilang anak pinapanalangin nila
na sila nalang ang makaranas sa sakit na nararanasan ng kanilang anak. Maliban
sa nararanasan nilang emosyonal stress, hinaharap din ng mga magulang ang
problema sa pagbalanse sa kanilang oras at atensyon sa kanilang mga anak.
Ayon sa mga magulang ang pagdarasal lamang ang nakikita nilang stratehiya
upang maibsan ang kanilang nararamdamang sakit at stress na dulot ng kanser.
Sesyon 1B
TRABAHO AT PAGGAWA 1
Ang Kapangyarihan sa Mundo ng Trabaho
Gerardo Villacorta Cabochan, Jr.
Pandayan Bookshop
jvc@pandayan.net
Sa larangan ng pangangalakal, ang higit na kapangyarihan ay ibinibigay ng
pamahalaan sa mangangalakal. Bakit? Ito ay ang katuwiran ng paniwala sa
pribadong pag-aari, malayang paghahanapbuhay, at karapatan ng namamahala.
Ang patakbo ng ekonomiya ng Pilipinas ay batay sa nabanggit na katuwiran.
Alinsunod dito, ang paniwala ng marami ay tulay sa paglaki ng kita ang
pagtitipid sa pasahod ng manggagawa. Mas matipid, mas malaki ang kikitain.
Ang kapangyarihan ay hindi likas na masama. Nagiging masama o mabuti ang
tingin sa kapangyarihan ayon sa layunin ng taong gagamit nito. Ang
kapangyarihan sa negosyo ay maaaring gamitin ng may-ari sa dalawang paraan.
Ang unang paraan ay ang yumaman sa pamamagitan ng pagtipid sa
pangangailangan ng mga manggagawa. Ang pangalawa ay ang yumaman sa
pamamagitan ng pakipagkapwa-tao sa mga manggagawa.
Sa aking pag-aaral at karanasan, ang paggamit sa kapangyarihan para yumaman
sa pamamagitan ng pakikipagkpawa-tao ay mabisang-mabisa. Hindi lamang
mabisa, kundi mabisang-mabisa. Ang mga patunay ay makikita sa kasaysayan ng
maraming kompanya at sa nangyayari sa Pandayan Bookshop.
Ang pagbigay ng kapangyarihan sa manggagawa ayon sa pakikipagkapwa-tao ay
nasa pagkukusa ng namamahala. Narito ang 5 E’s ng employee empowerment o
pagbigay ng kapangyarihan sa isang kawani: (1) enlist, (2) equip, (3) elevate, (4)
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energize, at (5) encourage. Ang layunin ng employee empowerment ay sustained
peak performance sa paglilingkod sa mga mamimili. Malaon, dahil sa employee
empowerment, co-creation ang mamamayani sa palakad ng kompanya.
Kasama sa hakbang ng encourage ay limang bagay: mabuting pasuweldo,
makataong trato, makahulugang gawain, magandang kinabukasan, at masayang
samahan.
“Gabay”: Ang Pilipinong Konsepto ng Consideration Leader Behavior
Emmanuel M. Ozoa
Negros Oriental State University
emmanuel.ozoa@gmail.com
Ang pag-aaral na ito ay iniduong sa konsepto na Consideration Leader Behavior
(CLB) ng Ohio State Leadership Studies na puede rin na ipalagay, sa konteksto
sa Pilipinas, sa konseptong Gabay ni F. L. Jocano. Pinag-aralan ng
tagapagpananaliksik ang isang grupo ng mga Pilipinong ahante at sinukat ang
kanilang pananaw sa Consideration Leader Behavior ng kanilang mga
pangunahing asiwa.
Pitongpu’t apat na mga Pilipinong ahente (N=74) na sakop sa rehiyon ng
Negros ng Coca-Cola FEMSA Philippines ang lumahok sa pag-aaral na ito
gamit ang purposive sampling. Sa pag-gamit ng Leader Behavior Description
Questionnaire (Ohio State University Personnel Research Board, 1957) bilang
panukat, ipanapakita ng mga resulta na dama ng mga kalahuk na ang kanilang
mga pangunahing asiwa ay nagbibgay halaga sa mga pakikipag-ugnayang aspeto
ng pamumuno. Maari itong maii-ugnay sa Gabay na mga ugali tulad ng makamagulang na pagpansin, makamag-anak na pananaw, at makapansariling
pananaw.
Ang mga resulta pag-aaral na ito ay maaring magamit sa mga iba’t-ibang
katungkulan ng HR, at puede rin na pandagdag pamuhatan ng kaalaman para sa
mga Pilipinong pinuno at tagpamahal at para din sa mga institusyong pangedukasyon.
Mga susing salita: Pamumuno, Leader Behavior, Gabay, LBDQ
Pag-unawa sa Emosyonal na Pagtatrabaho sa Pilipinas: Kwalitatibong
Lapit
Chizanne Sarabia-Ridad
Negros Oriental State University
chizanne@gmail.com
Sa paggamit ng kwalitatibong lapit, tinuklas sa papel na ito ang kahulugan at
pag-unawa sa emosyonal na pagtatrabaho sa Pilipinas. Ang pakahulugan ni
Hochschild (1983) sa emosyonal na pagtatrabaho ay tumutukoy sa
“pamamahala sa damdamin na lumikha ng pampublikong napapansing
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pamukhang pagpapahayag, at ito ay ipagbili para kumita at samakatuwid ay may
kapalit na halaga.” Ang ginabayang talakayan, ang indigenous na pananaliksik na
pamamaraan ay nag-uulat na ang emosyonal na pagtatrabaho ay nakasanayan na
maging ng mga frontline na maggagawang Pilipino sa lokal na hotel na industriya
sa kanilang harap-harapang personal na pakikipag-engkwentro sa mga kliyente.
Bukod dito, lumitaw ang ilang Pilipinong pagpapahalagang kultural na lumikha
ng kakaibang emosyonal na pagtatrabaho sa konteksto ng Pilipinas. Ang mga
paraang ito ng mga Pilipino ay may matibay na impluwensiya sa kung paano ang
mga manggagawang ito ay nakikipag-ugnayan sa mga panauhin sa hotel.
Panghuli, ang pagkakaiba ng kasarian ay nagpakitang ang babaeng frontline na
manggagawa ay higit na bihasa sa taos pusong pag-arte o deep acting,
samantalang ang mga lalaking frontline na manggagawa ay may sapat na
kahusayan na gamitin ang pabalat na pag-arte o surface acting.
Sesyon 1C
PAKIKIPAGKUWENTUHAN
Ang 'Kapwa' sa Pakikipagkuwentuhan: Danas at Repleksyon sa
Metodolohiya ng Katutubong Pananaliksik (MKP) (Indigenous
Research Methodology) sa Ilang Piling Komunidad ng mga "Lumad"
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
mbrodrigueztatel@gmail.com
Pagtultul sa wikang Binukid ng mga Talaandig, tudtulan sa wikang Maguindanao
kad-uupakat sa mga Manuvung Arumanen at se'uret-uret sa Teduray -- ilan lamang
ito sa mga termino para sa pakikipagkuwentuhan o usapan na napag-alaman ko
sa aking fieldwork sa ilang piling komunidad ng mga "Lumad" o katutubo ng
Mindanao (Saway 2015; Eman 2016; Suenan 2015; Datuwata 2017). Tampok sa
katutubong pananaliksik o mas kilala sa Ingles bilang Indigenous research ang isang
perspektibang nagbibigay-diin sa pananaw na mula sa loob ng komunidad na
sinasaliksik (emic). Nakatahi sa pananaw na ito ang isang metodolohiya at
epistemolohiyang ng nakaugat at nakabatay sa konteksto (context-based). Sa
naging karanasan ko sa pananaliksik sa ilang pamayanang "katutubo" sa ating
bansa, napatunayan ko ang bisa ng mga kuwento at kuwentuhan (personal o
kolektibo man) bilang isang metodong lumilikha hindi lamang ng kaalaman,
lalo't higit, ng mga ugnayan. Sa puntong ito, nais kong dalhin ang talakayan sa
dalumat ng "kapwa" at "pakikipagkapwa" bilang isang mahalagang saligang
epistemolohikal at metodolohikal hindi lamang sa tinataguriang "indigenous
research methodology" bagkus ay sa "Pilipinong pananaliksik." Kung tutuusin,
nais ko ring ihugpong ang "katutubo" (ang ibinukod na "kapwa") sa dalumat ng
"Pilipino." Isa itong pagtatangkang maipook ang BANSA sa lokal, ang
"kabuuan" sa kanyang mga bahagi--isang prosesong kumikilala at
nagsasakapangyarihan sa nasa ibaba.

57

Ang Naic Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig: Magaang
Pagbabalik-Tanaw sa Madilim na Nakaraan sa Pamamagitan ng
Pakikipagkuwentuhan
John Xavier B. Nepomuceno
Cavite State University Naic
jxbnep@yahoo.com
Maituturing na mapalad ang Naic, Cavite sa pagkakaroon nito ng mayamang
batis pangkasaysayan na naglalarawan sa karanasan ng bayan noong Ikalawang
Digmaang Pandaigdig. Kabilang sa mga nasusulat na batayan ay mga talaarawan
at dokumento mula sa ilang sundalong taga-Naic; at mga pilas at kabanata sa
ilang nailimbag nang aklat pangkasaysayan. Gayunman, kapuna-punang ang
mga ito ay mula sa pananaw ng mga mismong sumuong sa digmaan at mga
prominenteng pamilya sa bayan.
Sa layong mapagyaman pa ang talang karanasan ng Naic noong Ikalawang
Digmaang Pandaigdig, na may pagsaalang-alang sa pananaw ng mga karaniwang
mamamayan, ilang matatandang taga-Naic ang kinalahok para sa pag-aaral na
ito. Sa tulong ng mga mag-aaral sa panimulang kurso sa Sikolohiya, na sinanay
ng mananaliksik sa maka-Pilipinong pamamaraan ng pag-aaral, 91 matatandang
may edad 70 pataas ang nakakuwentuhan. Upang matiyak ang katangian at
halaga, hinayaan ang mga kalahok na silang maglahad ng anumang kuwentong
kanilang pinagdaanan sa nakalipas na mga taon. Nasa 21 sa kanila ang
nagkuwento tungkol sa kanilang mga karanasan noong panahon ng digmaan.
Bagaman maituturing na madilim na karanasan, magaang napadaloy ang mga
datos mula sa mga kalahok sa pamamagitan ng pakikipagkuwentuhang may
pakikipagpalagayang loob.
Mula sa iba’t ibang kuwento noong panahon ng digmaan, apat na bagong paksa
para sa kasaysayang lokal ang nabuo: ang pamumuhay sa Naic noong dekada
’40; ang mga ugat ng takot at pangamba sa pagdating ng mga Hapones sa Naic;
ang pagtatago at pag-iwas ng mga taga-Naic sa digmaan; at ang pagtatanggol ng
mga taga-Naic para sa bayan.
Nang Panahong Yaon…: Ang Diwa ng Katatagan ng mga Palaweño sa
Gitna ng Himagsikan noong Panahon ng Hapon
Rowena Gaspay-Fernandez
Palawan State University
whengwriter@gmail.com
Ayon pa nga sa mananaliksik na si Evangelista (2011) ang mga pangyayari sa
iba’t ibang lugar noong panahon ng pananakop ng mga Hapones ay nakaugnay
sa pambansang kaganapan. At hindi nalalayo dito ang mga pangyayari sa Coron
Palawan na isa sa mga buhay na saksi ng ikalawang digmaang pandaigdig.
Katunayan, sa iba’t ibang bahagi ng karagatan ng Coron matatagpuan ang mga
lumubog na barkong pandigma ng mga Hapones. Ito ang dahilan kung bakit
pinili ko ang pook ng pag-aaral. Layunin ng pag-aaral na ito ang mapalutang ang
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iba’t ibang ugali, kaisipan, at emosyong namayani sa mga mamamayan ng
Coron.
Upang matugunan ang layunin ng pag-aaral na ito, ako ay gumamit ng
katutubong pamamaraan sa pananaliksik tulad ng pakikipagkwentuhan. Ang
kentuhan ay ginawa sa tahanan ng walong (8) kalahok (isang lalaki at pitong
babae) na nasa pagitan ng 80 – 96 taong gulang nang sila ay aking
nakakwentuhan. Mula sa kwentuhan ay nabuo ang iba’t ibang kwento kung saan
ito ay ginamitan ng tematikong pag-aanalisa upang mapalutang ang mga tema.
Sa sikolohiya ng mga taga – Coron nang panahong yaon ay naging matingkad
ang damayan (kung saan nagkaroon ng positibo at negatibong konsepto ito),
pakikipag-kapwa, pagiging malikhain upang makakain at magkaroon ng
masisilungan, pagtitiwala at pagpapasakop. Ang mga nabanggit ay nakatulong
sa kanilang pagpapakatatag upang harapin ang mga kaganapan nang panahong
yaon.
Sesyon 1D
POSITIBO VS NEGATIBONG PANANAW
Lakas ng Epekto ng “Self-construal” sa Relasyon ng Positibong
Emosyon at “Grit”
Jenisha T. Go at Arriz Jasmine N. Panopio
Pamantasang De La Salle
zirrapples@gmail.com
Isang pananaliksik patungkol sa lakas ng epekto ng “self-construal” sa relasyon
ng positibong emosyon at “grit”. Nilalayon ng pag-aaral na ito na makapagambag sa larangan ng sikolohiyang pang positibo. Mayroong isang daang at
animnapu’t pitong (167) kalahok ang nalikom mula sa iba’t ibang industriya ng
mga organisasyon. May siyamnapu’t anim (96) na babae at pitompu’t isang (71)
lalake na nasa edad mula dalampu (20) hanggang limampu’t dalawa (52). Ang
mga iskalang ginamit ay ang mga sumusunod: “The Measurement of
Independent and Interdependent Self-Construals”, “Modified Differential
Emotions Scale” at “Short Grit Scale”. Napag alaman na mayroong relasyon
ang positibong emosyon at “grit” (R=0.25). May kakayahan din ang positibong
emosyon na masabing may “grit” ang isang tao (B=0.25). Nakakuha rin ng
resulta na ang “self-construal” ay nakaka-apekto sa relasyon ng positibong
emosyon at “grit” sa pamamagitan ng tulong ng edad (p=0.00) at antas ng
empleyado sa isang organisasyon (p=0.02). Sa pagkumpara ng taong mapagsarili
at taong mapagkapwa, mas mataas ang lebel ng “grit” ng mga taong mapagsarili
kaysa sa mga taong mapagkapwa na nakakaranas ng positibong emosyon
(p=0.074). Ipinagtatagubilin ng pananaliksik na magkaron ng mas maraming
kalahok, katumbukan sa isang industriya at saliksikin din ang negatibong
emosyon sa pagsasabing may “grit” ang isang tao.
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Susing salita: positibong sikolohiya, positibong emosyon, grit, self-construals,
Pilipino
Paninisi sa Biktima: Ang Gampanin ng mga Self-Konstrual, Gender Role
Beliefs at Kasarian ng Biktima sa Correspondence Bias
Sandra P. Honorio
Pamantasang De La Salle
sandraphonorio@gmail.com
Ang paninisi sa biktima ng sexual harassment ay isang halimbawa ng
correspondence bias, kung saan inuugnay ang sanhi ng isang pangyayari sa
panloob na disposisyon ng biktima kahit na mayroong presensya ng situational
constraints. Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa gampanin ng mga self
konstruals, gender role beliefs at kasarian ng biktima bilang mga prediktor ng
correspondence bias sa paninisi sa biktima ng sexual harassment. Batay sa mga
natuklasan ng pananaliksik, mayroong signipikong impluwensya ang gender role
beliefs sa corespondence bias. Mayroon din signipikong pagkakaugnay ang
interdependent at independent self konstruals. Ipinapakita rin ng resulta ng
pananaliksik na mas mataaas ang potensyal ng mga indibidwal na mayroong
tradisyonal o stiryotipikong gender role beliefs na sisihin ang biktima ng sexual
harassment. Ang mga indibidwal na ito rin ay mayroong well-developed
interdependent self konstrual. Iminumungkahi nito na habang nakikita ng isang
indibidwal ang sarili na kaugnay ng kanyang kapwa, sinasalamin rin nito ang
mga tradisyon at paniniwala (hal. gender role beliefs) ng mga taong
nakakasalamuha nito.
Pagpapadaloy ng Panunumbalik ng mga Kabataang Lumabag sa Batas:
Ang mga Sikolohikal na Epekto ng Pagkapiit at Implikasyon sa mga
Karanasan Matapos Makulong
Bryan Q. Engay, Cristabel F. Tiangco, Rosanne Marie G. Echivarre, at Eden
Hulipas-Terol
Unibersidad ng Pilipinas Diliman Extension Program sa Pampanga (UPDEPP)
cfagela@yahoo.com
Ang papel na ito ay naglalahad ng mga negatibong epektong sikolohikal ng
pagkapiit o "prisonization" sa mga kabataang Filipino na lumabag sa batas o ang
mga tinatawag na CICL (Children in Conflict with the Law). Ang datos ay
nakalap mula sa 20 kalalakihan, edad 13 hanggang 17, sa pamamagitan ng
pakikipagkwentuhan at ginabayang talakayan.
Ang mga epekto ng
"prisonization" ay makikita sa mga aspetong kognitibo, emosyonal, at paggalaw
ng mga kabataan na may implikasyon sa personal, panglipunan, at pangtrabaho
na mga gawi. Kasama na rito ang "stigma consciousness", pagkaramdam ng
pagkaliit sa sarili at kakayahan, "paranoid social cognition", at "rejection
sensitivity". May mga pakiramdam rin ng pagiging biktima/walang magawa,
pagiging walang-kwenta, at ramdam ang pagkahatol ng iba maging ang
ekspektasyon na lalabag muli sila sa batas. Sa paggalaw, ang manipestasyon ng
"prisonization" ay pagdistansiya sa kapwa, mas mababang kapasidad ng
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paggalaw na pansarili, kahirapan sa pagkontrol sa sarili at sa emosyon, mas
mataas na tendensiya na magkaroon ng problema sa pakikisalamuha sa iba at
hindi
magandang
pagaayos
ng
mga
ganitong
problema,
at
pagkamanhid/pagkawalang-bahala sa mga iba pang moral at legal na
transgresyon at sa mga maaaring kahihinatnan ng mga aksiyong ito. Ang
pagpapadaloy ng panunumbalik ay nangangailangan ng mga programang
responsibo sa mga tema mula sa mga naratibo ng mga kabataang ito. Dapat
tugunan hindi lamang ang kaagarang epekto ng "prisonization" kundi pati ang
mga pangmatagalang dala nito sa mga CICL.
Pananakot Ba ang Sagot? Mga Aral Mula sa Karanasan ng mga
Sumubok Tumigil sa Paninigarilyo Ikalawang Bahagi
Louella Barra Orillaza
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
louella.orillaza@up.edu.ph
Layunin ng pananaliksik na ito na alamin mula mga Filipino na kasalukuyang
naninigarilyo ngunit minsan nang sumubok tumigil, ang kanilang pananaw ukol
sa kasalukuyang kampanya ng pamahalaan na paglalagay ng graphic warning sa
pakete ng sigarilyo. Nais ding alamin ng pag-aaral na ito ang mga mungkahi ng
ng mga kalahok ukol sa dapat nag awing programa ng pamahalaan upang
makakatulong sa kanila sa pagtigil sa paninigarilyo. Sinuri at tinalakay ang datos
gamit ang Extended Processing Parallel Model (EPPM) at nagbigay ng
rekomendasyon kung paanong ang mga programa ng pamahalaan ay mas
makatulong sa mga indibidwal na maging matagumpay sa kanilang pagtigil sa
paninigarilyo.
Sesyon 1E
SIKOLOHIYANG LGBT
“Genderism” at “Transphobia” sa Akademikong Komunidad: Karanasan
ng Pampamahalaang Pamantasan ng Gitnang Luzon
Argel B. Masanda at Irene G. Bustos
Pampamahalaang Pamantasan ng Gitnang Luzon
argelmasanda@yahoo.com
Ang kulturang Pilipino sa pangkalahatan ay may mahigpit na pagtingin sa
konsepto ng kasarian na maaring maging dahilan upang ang ilang taong hindi
matularin sa kanilang kasarian ay mahirapan sa kanilang pang-araw-araw na
karanansan. Dahil dito, ang pag-aral na ito ay nais malaman ang lebel ng
“genderism” at “transphobia” sa loob ng isang akademikong kumunidad. Gamit
ang Standpoint Theory ni Smith (1987) at ang Genderism and Transphobia
Scale (GTS) ni Hill at Willoughby (2005) na pinagtibay ni Macapagal (2013)
para sa lokal nitong gamit, ang pag-aaral na ito ay ipinagpapalagay na ang mga
nasabing salik ay mababa sa loob ng isang akademikong institusyon dahil sa
antas ng pinag-aralan na maaring magdulot sa mas malawak na pang-unawa
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hinggil sa mga isyung may kaugnayan sa kasarian at pagsuporta sa malayang
pagpapahayag ng sarili. Ang pag-aaral na ito ay binubuo ng 824 na mga guro,
kawani, at mag-aaral na napili gamit ang stratified random sampling. Ang resulta
ay akma sa hinuha ng pag-aaral na ang antas ng edukasyon ay may positibong
kaugnayan sa pang-unawa ukol sa mga usaping may kaugnayan sa kasarian.
Datapwat may ilan pa ding kurso na may masidhing pagtingin sa mga taong may
ibang pangkasariang pagkakakilanlan. Sa pangkalahatan, masasabi na ang mga
mamamayan ng isang akademikong kumunidad gaya ng CLSU ay katig sa iba’tiba at magkakaibang konsepto ng kasarian kasama na din ang pagpapahayag
nito. Ilang rekomendasyon sa Gender and Development na programa ng
Pamantasan ay binalangkas at iminungkahi.
Ang Relasyon ng Pagkalalaki at Pagkababae sa Prejudice ng mga
Heterosekswal Patungo sa mga Lalaking Homosekswal
Camille M. Catanyag at Joseph Russell R. Santos
Pamantasang De La Salle
josephrussellsantos@gmail.com
Ang patuloy na stigma sa kasarian ng isang tao ay nagdudulot ng iba’t-ibang uri
ng panganib lalo na sa sexual minority. Karaniwan, ang mga lalaking
homosekswal sa iba’t-ibang lipunan ay nakakatanggap ng mga negatib na
komento mula sa kanilang kapwa, ma-lalaki o ma-babae. Upang matukoy ang
pinagmulan ng galit o hinanakit laban sa mga homosekswal, sinuri ito ng
pananaliksik upang sa gayon ay malaman ang relasyon ng pagkalalaki at
pagkababae sa prejudice ng mga heterosekswal patungo sa mga lalaking
homosekswal. Nakakalap ang pananaliksik na ito ng 107 young adults, at sinuri
ang kanilang parehong pagkalalaki at pagkababae. Mula sa nakalap na datos,
parehong ang pagkalalaki at pagkababae ay hindi nagpi-predict ng prejudice
patungo sa mga lalaking homosekswal. Ngunit sa gayon, ang mga karagdagang
analysis ay naghatid na kumpara sa mga babae, mas mataas ang prejudice ng
mga kalalakihan patungo sa mga lalaking homosekswal. Bukod dito, napagalaman din ng pananaliksik gamit ang correlational analysis na ang
independence subscale ng pagkalalaki ay negatively associated sa prejudice
tungo sa mga lalaking homosekswal.
Pagdalumat sa Karapatan ng LGBT sa Punto de Vista ng KaunaUnahang Transgender na Kongresista ng Pilipinas
Ryan R. Pecson
DepEd-Division of Pampanga at Bataan Peninsula State University
Grace Ann Salvador-Nesnacido
DepEd-Division of Bataan at Bataan Peninsula State University
ryan.iamateacher@gmail.com
Ayon kay Congw. Geraldine B. Roman ng Unang Distrito ng Bataan, ang
kauna-unahang transgender na politiko sa bansa, dahil ang mga miyembro ng
LGBT ay tao, dapat silang irespeto at itrato bilang tao at ang hinhingi lamang
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nila ay patas na karapatan na tinatamasa rin ng karamihan anoman ang kanilang
sexual orientation at gender identity.
Alinsunod nito, layon ng pananaliksik ang pagdalumat sa karapatan ng LGBT sa
punto de vista ng kauna-unahang transgender na kongresista ng Pilipinas. Isang
panayam ang itinakda na umikot sa mga adbokasiya ng Kongresista ukol sa
pagkakapantay-pantay sa lipunan, lalo’t higit sa pagtataguyod ng karapatan ng
mga miyembro ng LGBT. Gamit ang case study at discourse analysis,
binigyang-pansin ang direksyon ng pagtataguyod ng patas na karapatan sa mga
LGBT at iba pang biktima ng diskriminasyon. Nailahad sa resulta ng panayam
at pag-aanalisa sa mga naunang interbyu ng kongresista sa midya ang kawalangaksyon sa pagsasabatas ng anti-discrimination bill sa mga nakaraang Kongreso
at ang kawalang-pagkilala sa penomenon ng LGBT sa lipunang Pilipino.
Kalakip ng papel ang transkripto ng panayam sa Kongresista at ang ang
kanyang adbokasiya na may akronim na EQUALITY (Education and
Environment, Quality and Universal Health Care, Agriculture, Livelihood,
Infrastructure, Transparency in Government, and Youth).
Kapag Close Pwedeng Maging Open: Ang Ugnayan ng Pagiging Malapit
sa mga Magulang at Kaibigan sa Kabutihang Sikolohikal ng mga Hayag
na LGB
Alessandra T. Arpon, Peter John C. Rivera, at Shalin D. Patalud
Pamantasang De La Salle
alessarpon@gmail.com
Nilayon ng pananaliksik na ito na balikan ang ugnayan ng paghayag ng sekswal
na oryentasyon sa kabutihang sikolohikal ng mga Lesbian, Gay at Bisexual
(LGB). Dahil ang pagiging hayag ay nakadepende sa iba’t ibang kunteksong
interpersonal, tinignan ang within-person variation sa relasyon sa mga magulang
at kaibigan. Sinuri kung ang pagiging malapit (relatedness) sa mga magulang at
kaibigan ang humahantong sa pagiging hayag ng mga LGB. Ang pagiging hayag
na ito ay kalaunan naghahatid ng kabutihang sikolohikal, ngunit ito ay
mangyayari lamang kung nagsusuporta sa kalayaan (autonomy supportive) ang
mga magulang at kaibigan. Sinukat ang antas ng pagiging hayag, kalidad ng
relasyon (relatedness and autonomy) sa nanay, tatay, at mga kaibigan, at
kabutihang sikolohikal mula sa 222 LGB (M = 20.60; SD = 3.45) na nakalap sa
metro manila. Lumabas na ang mga bisexual na babae at lalaki ang may
pinakamababang paghayag ng sekswal na oryentasyon sa parehong mga
magulang. Ngunit pag dating sa mga kaibigan, ang LGB ay pantay pantay sa
paghayag. Wala namang pinagkaiba sa kabutihang sikolohikal ang LGB. Tatlong
hiwalay na regression based moderated-mediation analyses ang ginamit para sa
kunteksto ng relasyon sa nanay, tatay, at mga kaibigan. Ang pagiging malapit sa
mga magulang at kaibigan ay nagpepredict ng pagiging hayag ng LGB. Ngunit,
hindi sapat ang pagiging hayag para magkaroon ng kabutihang sikolohikal ang
mga LGB. Maliban sa malapit na relasyon sa kanilang mga magulang at mga
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kaibigan, nangangailangan din sila ng pagsuporta sa pangangailangan nilang
maging malaya. Ang mga implikasyon ng pag-aaral ay tinalakay.
Sesyon 2A
SIKOLOHIYA NG PAGTUTURO
Ang Kultura ng Pagsusulit sa Paaralan: Ilang mga Tulak mula sa
Kultura at Lipunan at Epekto ng mga ito sa Pilipinong Kabataan
Alejandro S. Ibañez, Mark A. Pangan, Karissa Danice L. O'Hara, Amina Aisa
H. Boncales, Jerome del Castillo, Ma. Angeles Guanzon Lapeña, at Alga Mae
San Diego
Global Resources for Assessment Curriculum and Evaluation, Inc. (GRACE)
aibanez.grace@gmail.com
Pinulong ng United Nations Education Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) ang mga eksperto sa larangan ng sikolohikal at pang-edukasyong
pagsukat mula sa 10ng bansa noong ika 22-23 ng Nobyembre, 2016. Ang mga
kalahok na dumalo sa pulong ay mula sa mga bansang Bangladesh, China
(Hongkong SAR), Fiji Islands, India, Japan, Kazakstan, Philippines, South
Korea, Tonga, at Vietnam. Napagkasunduang kunin ang sagot sa 3ng mga
tanong ng pananaliksik: a) Anu-ano ang mga panlipunang at pangkulturang salik
ang bumubuo ng kultura ng pagsusulit? b) ano ang ugnayan ng kultura ng
pagsusulit at mga polisiya at repormang pang-edukasyon, kurikulum at
pedagogia sa pagtuturo? at c) Paano naaapekto ng kultura ng pagsusulit ang
pagkatuto at kinasapitan ng pagkatuto? Nakuha ang sagot sa mga tanong ng
pananaliksik mula sa mga kalahok ng sarbey (n=192 na guro, 117 na mga
magulang, at 1706 na mga mag-aaral mula sa 11 na paaralang pribado at 13 na
paaralang pampubliko), key informants interviews (KII, n= 11 na administrador
ng mga paaralan) at ginabayang talakayan (GT, n=458 na kalahok, 236 na magaaral, 67 na mga magulang, at 155 na mga guro) mula sa mga Baitang 1 at 3-11
ng mga paaralang elementarya at hayskul. Tatlo ang pangunahing kinasapitan ng
pag-aaral: a) Pamilya at relihiyon ang mga pangunahing salik na
makapagpapaliwanag ng kultura at kalagayan ng pagsusulit sa Pilipinas; b) Ang
repormang K-12 sa sistema at kurikulum ng edukasyon sa Pilipinas ang
nagdulot ng mga pagbabago sa pamamaraan ng pagsulit at pagbibigay ng grado
sa mga mag-aaral; c) Ang positibong epekto ng kultura ng pagsusulit ay ang
muling pagpapatibay sa paghangad na makamit ang mga layuning
pangakademiko at ang negatibong epekto nito ay ang kakaibang istres
(sikolohikal man o pisikal), na nararamdaman ng mga mag-aaral, pati na rin ng
kanilang mga magulang at mga guro.
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Mga Dulog sa Pagtuturo ng Panitikan: Isang Pag-aaral sa Kahandaan ng
mga Guro
Erwin R. Bucjan
Surigao del Sur State University-Tandag City
bucjan789@yahoo.com
Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay alamin ang kahandaan ng mga
guro sa pagtuturo ng panitikan sa asignaturang Filipino batay sa language base
approached, paraphrastic approached, information based approach, personal
response approached at moral-philosophical approached. Ang awtput ng pagaaral ay makabubuo ng interbensiyon sa pagtuturo ng panitikan sa asignaturang
Filipino.
Ang pananaliksik ay ginamitan ng pamamaraang paglalarawan. Kwantitatib, at
unibersal na sampling ang gamit sa walong respondent sa apat na pampublikong
paarala ng sekondarya sa klaster 4-A, Tago, Surigao del Sur.
Ang resulta sa kahandaan ng mga guro sa pagtuturo ng panitikan sa
asignaturang Filipino ay napaka-handa. Inirerekomenda ng mananaliksik na
magkakaroon pa ng mga relevant trining, seminar at kumperensiya hinggil sa
pagtuturo ng literatura lalong-lalo na sa pagbibigay ng detalye tungkol sa mga
elemento ng akdang pampanitikan dahil dito sila mahina. Hikayatin ang sarili
upang mag aral muli partikular na sa paaralang gradwado upang mas lalong
mahasa at madagdagan pa ang kaalaman sa pagtuturo ng panitikan. Magkaroon
pa ng malawakang pag-aaral tungkol sa kahandaan ng mga guro sa pagtuturo ng
panitikan.
Kapwa: Paglilinang ng mga Kakayahang Pampagkatuto sa Perspektiba
ng Sikolohiyang Pilipino
Michle M. Celeste
Kagawaran ng Edukasyon-Dibisyon ng Iloilo
mitch_journ29@yahoo.com
Layunin ng pag-aaral na ito na makapaglarawan at makapagsuri ng isinagawang
exemplar sa pagtuturo ng Komunikasyon at Pananaliksik Ukol sa Wika at
Kulturang Filipino gamit ang perspektiba ng Sikolohiyang Pilipino sa
paglilinang ng ika-21 siglong edukasyon. Dinisenyo ang aralin para sa Baitang
11 ng Iloilo National High School.Binigyang-tuon ng pag-aaral ang paglilinang
ng mga kakayahang pampagkatuto na dapat taglayin ng mga mag-aaral na may
tuon sa mga kakayahang komunikasyon at kolaborasyon, mapanuring pag-iisip
at pagresolba ng suliranin,at,paglikha at inobasyon.Sanligan din ng pag-aaral na
ito ang teoryang konstruktibismo salig sa mga Pamantayan ng K to 12 na
programa ng Kagawaran ng Edukasyon.Ipinakita sa papel na ito ang
magagandang bunga ng kooperatibong pag-aaral gaya ng paghubog ng
magandang pag-uugali at pakikipagkapwa ng mga mag-aaral,pagpapahalaga sa
sariling kakayahan, at mas mabuting relasyon ng guro at mag-aaral; mag-aaral sa
kapwa mag-aaral.Ipinakita rin sa papel na ito ang mahalagang tungkulin ng guro
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bilang tagadisenyo,tagapagtupad,tagapagdaloy at tagataya ng proseso at
produkto ng pagkatuto upang makapagbuo ng mga mag-aaral na analitikal at
epektibong makapaglahad ng mga impormasyon ng saliksik na nakahihimok sa
mensaheng makatukoy at makahikayat sa impormatibo,kognitibo at apektibong
paraan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga dokumentaryo sa paglinang ng
kamalayang pangkultura at literasi.
Mga susing salita: kapwa, konstruktibismo, dokumentaryo, ika-21 siglong
edukasyon, Sikolohiyang Pilipino
Sesyon 2B
TRABAHO AT PAGGAWA 2
Ang Impluwensiya ng Tiwala sa Organisasyon at Pagtulong sa Ibang
Empleyado sa Pagkakaroon ng Makabuluhang Serbisyo sa
Kinabibilangang Organisasyon
Reina Angela C. Canda
Pamantasang De La Salle
reina_canda@dlsu.edu.ph
Ang isang organisasyon ay binabahagi ng bawat empleyado na may iisang
minimithi upang makamit ang layunin ng organisasyon at trabaho ng bawat
empleyado na kinabibilangan nito. Ang pagsasaliksik na ito ay hango sa
pagpapatunay na mayroong matibay na relasyon ang pagmamalasakit sa kapwa
(“employee altruism”) at makabuluhang serbisyo at panunungkulan at
pagkakaroon ng kahalagahan at importansya ng isang empleyado (“affective
commitment”) kapag ito ay mayroong tiwala sa organisasyon (“organizational
trust”). Ang survey ay kinalap sa mahigit 120 na empleyado mula sa iba’t ibang
industriya sa Metro Manila; 79 na kababaihan ang tumugon sa surbey at 41
naman sa kalalakihan. Ang pagsasaliksik na ito ay nagkumpirma na ang
pagmamalasakit sa kapwa ("employee altruism'") ay mayroong positibong
relasyon sa pagkamit ng makabuluhang serbisyo sa organisasyon at pagkakaroon
ng kahalagahan at importansya ng isang empleyado ("affective commitment")
kung ang empleyado ay may matinding pagtitiwala sa organisasyon
("organizational trust"). Ang mga empleyado na may matinding pagtitiwala sa
organisasyon ay mayroong tugon o malasakit sa pagtulong sa kanilang mga katrabaho; at dahil dito mas lumalalim ang rason nilang magkaroon ng serbisyo na
pangmatagalan at pagiging tapat sa organisasyon kinabibilangan nila. Ngunit
ayon sa pagsasaliksik, ang mga empleyado na may mababang pagtitiwala sa
organisasyon ay hindi napatunayan na mababa din ang kanilang makabuluhan
serbisyo sa organisasyon.
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Workplace Telepressure at ang Relasyon Nito sa mga Piling Personality
Traits
Dexter L. Torres at Krystalle Carren Refe
Pamantasang De La Salle
dltorres@firstasia.edu.ph
Ang workplace telepressure ay isang bagong konstrakt na tumutukoy sa labis na
pag-iisip at kagustuhang sumagot sa mga mensahe na may kinalaman sa trabaho
na ipinadala gamit ang ICT tulad ng mga chat at e-mail. Ang kasalukuyang pagaaral ay naglalayong malaman ang kaugnayan ng mga personal na katangian ng
isang indibidwal, partikular na ang mga katangian gaya ng Extraversion,
Neuroticism, Conscientiousness, at Mindfulness, sa kanilang mga
pangkalahatang karanasan ng workplace telepressure. Gamit ang metodo ng
kwalitatibong pananaliksik, napag-alaman na ang mga katangiang extraversion
(r=0.043), neuroticism (r=0.161), at mindfulness (r=0.084) ay may mahina
ngunit positibong relasyon sa workplace telepressure. Ipinakita din ng mga
resulta na ang conscientiousness ay may mahina ngunit negatibong relasyon sa
workplace telepressure (r=-0.126). Gayunpaman, ang mga resultang ito ay hindi
nagpapakita ng signifikant na kaugnayan sa pagitan ng mga katangiang
nabanggit at telepressure. Bagama’t ganito ang kinahinatnan ng kasalukuyang
pananaliksik, iminumungkahi ng mga may-akda na pagtuunan ng pansin ang iba
pang mga disposisyonal na katangian na maaring may kaugnayan sa workplace
telepressure.
Sesyon 2C
KATUTUBONG KONSEPTO
Pagtatasa sa Hiya bilang Damdamin
Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle at Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
darren.dumaop@dlsu.edu.ph
Kabilang ang hiya sa mga pagpapahalaga sa Teorya ng Kapwa ni Virgilio
Enriquez. Ngunit, kinikilala rin itong damdamin. Tinasahan namin ang hiya
bilang damdamin sa pamamagitan ng pag-analisa sa mga ulat ukol sa karanasan
ng hiya. Animnapu’t-walong mag-aaral kolehiyo ang nag-ulat sa kanilang
pagkaranas ng hiya. Ang ilan sa kanila ay nag-ulat ng pinaka huling karanasang
naalala nila at ang iba naman ay nag-ulat kaagad matapos makaranas ng hiya.
Ang hiya bilang damdamin ay karanasan ng pag-ako sa responsibilidad,
mababang tingin sa sarili, pagkagalit sa pagiging hindi patas, pasasalamat sa
atensyon ng iba, at matinding paghanga. Masasabing ginagamit ang hiya upang
lumarawan sa kapwa positibo at negatibong karanasang bunga ng pagtatasa sa
sarili. Masasabi ring magkaugnay ang damdamin at pagpapahalagang hiya.
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Pinapatibay ng implikasyong ito ang pagkakaisa ng mga konsepto sa
Sikolohiyang Pilipino.
Ano ang ‘Guilty’ sa Filipino? Emosyon, Kapangyarihan, at Identidad sa
Diskursong Migrante
Alwin C. Aguirre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
acaguirre@up.edu.ph
Giit ni Maggay (1999) na ang ‘guilt’ ay foreign import kung wala rin namang taal
na katumbas ang ‘sin’. Ayon kay Maggay, ang salitang ‘kasalanan’ ay imbensiyon
ng mga mananakop na Kastila mula sa salitang ‘sala’, na ang aktuwal na ibig
sabihin ay ‘magkamali’ o ‘mamali ng asinta’. Binabago nito ang pag-unawa sa
nosyon ng pagkakasala mula sa maka-kanluraning personalisasyon tungo sa
panlipunan at kosmikong saklaw ng pagkakasala.
Ang emosyon ay multidimensiyonal (Burkitt 1997). Sa pamamagitan ng
pagtutok sa sentralidad ng ‘guilt’ sa kaso ng mga migranteng Filipino, uusisain
ng papel ang relasyon ng identidad, kapangyarihan, at emosyon sa mga
partikular na sandaling diskursibo. Pagtalima rin ang proyekto sa panawagan na
bigyan ng mas maigting na pansin ang pagkakawil ng pangingibang-bayan at
emosyon (Brooks and Simpson 2013, Boccagni and Baldassar 2015) na
bagama’t tila may natural na ugnayan ay nananatiling struktural ang pag-unawa.
Gamit ang mga partikular na kaso ng opisyal na tekstong likha ng mga
ahensyang pang-estado (i.e. immigration agencies), mga patalastas pang-negosyo
ng mga pribadong kompanya na may tuon sa mga migranteng Filipino, at mga
personal na social media content ng mga migranteng Filipino sa New Zealand,
susuriin ang idealisasyon sa identidad at buhay ng migrante. May pagkiling sa
konseptuwalisasyon ng 'affective-discursive practice' ni Wetherell (2012) at
nosyon ng 'emotional habitus' ni Burkitt (1997) ang dalumat analitikal ng
proyekto upang maiangat kung paanong ang ‘guilt’ ay nagiging ‘karanasang
emosyonal na mahigpit na nakatali sa mga relasyon’ at ‘sa madalas ay mga
relasyong pangkapangyarihan’ (Burkitt 1997, p. 49).
Pagsusuri sa mga Paradoksikong Pananaw sa Utang na Loob Tungo sa
Pagdalumat Dito Bilang Konseptong Sikolohikal
Sheila Marie B. Pamfilo
Cavite State University-Imus
pamfilo.sheilamarie@gmail.com
Teresita T. Rungduin at Evelyn C. Bagaporo
Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila
Layon ng pag-aaral na suriin ang pakahulugan ng karaniwang mga Pilipino
(f=570) sa utang na loob (UNL) at alamin kung ito ay kanilang itinuturing na
salik ng loob na batayan ng katauhan o pagkatao. Gamit ang kwalitatibong
pagtitining sa pagkilatis sa mga tugon ng mga kalahok sa open-ended
questionnaire, limang (5) tema hinggil sa kahulugan ng utang na loob ang
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nangibabaw. Ito ay ang mga sumusunod: (1) ang UNL ay katangian ng isang
tao, (2) ang UNL ay bunga ng pakikisalamuha sa ibang tao, (3) ang UNL ay
neutral sa pagiging batayan ng pagkatao, (4) ang UNL ay batayan ng pagbuo sa
pangkalahatang impresyon sa pagkatao ng isang indibidwal, at; (5) ang UNL ay
hindi tanging batayan ng pagkatao. Naipakita rin sa pananaliksik na itinuturing
ng karaniwang Pilipino ang pagkakaroon ng utang na loob bilang predictor ng
personalidad ng isang indibidwal. Mangyari pa, ang mga natatanging katangian
ng utang na loob ‘bilang ugali’ at ‘bilang kalooban’ ay nakuha naman halaw sa
tatlong (3) subtema na naging matingkad mula sa ginawang pagtitining ng datos.
Ito ay ang sumusunod: (1) ang UNL ay isang positibong katangian, (2) ang
UNL ay panukat ng personalidad na mayroon ang isang indibidwal at; (3) ang
UNL ay hindi natatanging batayan ng pagkatao ng tumanggap ng pabor. Sa huli
ay ay naghahain ang pag-aaral ng isang salalayan kung paano madadalumat ang
utang na loob bilang empirikal na konsepto na maaring gamitin sa
pagpapayabong ng mga pananaliksik sa disiplina ng Sikolohiya.
Sesyon 2D
KAPWA AT MALASAKIT SA PANAHON NG KALAMIDAD
Ang Pakikipagkapwa sa Konteksto ng Kalamidad: Mga Saloobin ng
Piling Komunidad na Humarap sa Matinding Bagyo at Pagbaha
Jeffrey Rosario Ancheta, Nathaniel Oco at Rachel Edita Roxas
National University, Philippines
jrancheta@national-u.edu.ph
Brandie Nonnecke
University of California, Berkeley, CA, USA
Likas na sa mga Pilipino ang makaranas ng kalamidad taon-taon. Iba't ibang
kuwento na rin ang nailahad ng mga mamamayan hinggil sa kanilang naging
karanasan sa pagharap sa mga pagsubok na naidulot nito na siya ring sumukat
sa katatagan ng bawat komunidad. Isang pagtatangka ang pag-aaral na ito na
masuri ang saloobin ng mga komunidad hinggil sa kung paano nila gustong
matulungan sila ng kanilang barangay tuwing may paparating na kalamidad.
Gamit ang Malasakit, isang e-participation toolkit sa pagkuha ng kuwalitatibo at
kuwantitatibong datos na dinisenyo ng University of California Berkeley at
National University, Philippines, nakalap ang 976 saloobin mula sa piling lugar
sa NCR, Rizal, Bicol, Iloilo, Cebu at Davao. Makikita sa pag-aaral na ang
saloobin ng mga kalahok ay pumapailalim sa iba’t ibang usaping pangkalamidad
tulad ng (1) early warning system, (2) information campaign and capacity
building, (3) infrastructure maintenance and management, (4) preparedness for
emergency, (5) community-wide logistic support for disaster response, (6)
disaster relief, (7) local government accountability, at (8) Filipino values. Sa
pamamagitan ng pagtatanong-tanong sa mga eksperto at pagsasagawa ng dapayan (forum sa Ilokano) kasama ang ilang kawani ng pamahalaan, napagtibay
ang naging saloobin ng mga kalahok. Kung ilalapat sa naging resulta ang
konsepto ng pakikipagkapwa ni Enriquez, lumalabas sa saloobin ng mga
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komunidad na lantad ang tatlong antas ng pakikipag-ugnayan na nagtutulay sa
agwat ng pagiging ibang tao at di ibang tao ng mga kalahok tulad ng pakikilahok
(ibang tao), pakikisangkot (di ibang tao), at pakikiisa (di ibang tao). Ang ugnayan
ng tatlong antas na ito ay magsisilbing ambag sa pagpapaigting ng konsepto ng
pakikipagkapwa lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng matinding bagyo at
pagbaha.
Mga susing salita: Pakikipagkapwa, kalamidad, pagbaha, saloobin, Malasakit
toolkit, e-participation
Kalidad ng Buhay, Ispiritwalidad at Kalakasan ng mga Nakaligtas sa
Likas na Kalamidad sa Negros Oriental at Bohol
Rogen Ferdinand Evarretta Alcantara
Silliman University
oyen71@yahoo.com
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang ugnayan sa pagitan ng kalidad
ng buhay (na nakatuon sa apat na larangan ng pisikal, sikolohikal, panrelasyong
sosyal at kapaligiran), espirituwalidad at kalakasan sa mga nakaligtas na
kalamidad sa Negros Oriental at Bohol. Ang mga resulta ay magagamit bilang
isang batayan para sa pagpapabuti ng isang umiiral na katibayan na programa
batay sa psychosocial intervention. Ang pagsasaliksik ay isinasagawa sa mga
piling komunidad sa Negros Oriental at Bohol kung saan ang Silliman
University Continuing Calamity Response Program (CCRP) na ipinatupad
noong 2012 at 2013. Ang mga case study ay ginawa din upang magbigay ng
isang malalim na pag-unawa sa mga construct na nag-aaral sa pananaliksik na
ito. Ang lahat ng mga nasa hustong gulang (edad 20 at mas matanda) na sumali
sa CCRP ay naging bahagi ng populasyong target. Ang Spearman rho
coefficient correlation ay ginamit para sa mga correlations ng mga variable, ang
kalidad ng buhay, espirituwalidad at kalakasan. Ang mga resulta ay nagsiwalat ng
isang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng sikolohikal na domain at
espirituwalidad. Ang relasyon ay negatibo o kabaligtaran. Nangangahulugan ito
na ang mga nakaligtas na may negatibong pagkakasundo sa relihiyon (bilang
isang sukatan para sa napataas na espirituwal na pakikibaka) ay natagpuan din
na may malakas na pakiramdam ng sikolohikal na kagalingan bilang isa sa mga
domain ng kalidad ng buhay. Ang mga resulta ay nagsiwalat din ng isang
makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pisikal na domain (ng kalidad ng
panukalang buhay) at kalakasan. May isang malakas na ugnayan sa pagitan ng
isang mahusay na pisikal o function ng katawan at ang kakayahang umangkop
sa mga kondisyon ng kalamidad. Ang mabuting pisikal na kalagayan, positibong
saloobin, kasanayan sa paglutas ng problema, karanasan at iba pa, ay
mahalagang mga bagay na nagpapahintulot na neutralisahin ang negatibong
epekto ng mga kalamidad. Ang mga resulta ay nagsiwalat ng walang kaugnayan
sa pagitan ng pisikal na kalusugan, kaugnayan sa lipunan at kapaligiran (bilang
mga ari-arian ng kalidad ng buhay) na may espirituwalidad at kalakasan. Ang
iba't ibang porma ng tulong at interbensyon na ibinigay ng Silliman University,
pati na rin ng mga institusyon ng gobyerno at di-gobyerno ay maaaring may
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malaking kontribusyon upang mabawasan ang epekto ng dalawang natural na
kalamidad sa mga nakaligtas. Gayunpaman, marami pa ang dapat gawin. Ang
data ay tumutukoy sa ilang mga paraan kung paano maitatag ang pagpapabuti,
gaya ng muling pagpapatuloy ng kalidad ng pagtatasa ng buhay para sa isang
mas epektibong pagpapatupad ng mga paraan ng paggaling at mga karagdagang
interbensyon. Maaaring mailagay ang diin sa isang balanseng, holistic na
interbensyon at programa ng paggaling upang magkaroon ng kamalayan ng
lubos na kagalingan, espirituwal na kakayahan, at positibong kalakasan.
Keywords: kalidad ng buhay, panampalataya, kalakasan, espirituwal na
pakikibaka
Malasakit: Konseptuwalisasyon sa Konteksto ng Bolunterismo
Mark Joseph B. Cancino
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
mbcancino@up.edu.ph
Ang konsepto ng malasakit ay matagal nang umiiral sa wikang Filipino ngunit
hanggang ngayon ay iilan lamang ang kumprehensibong pagtalakay nito. Layon
ng pananalisik na mabigyan ng konseptuwal na depinisyon ang malasakit;
mailarawan ang relasyon ng nagmamalasakit at pinagmamalasakitan; at mailahad
ang dark side ng malasakit. Nagmula ang datos sa personal at online open
interview questionnaire sa isang propesor ng Filipino, isang social psychologist,
pinuno ng dalawang boluntaryong organisasyon, at pitumpung boluntaryo ng
iba’t ibang organisasyon.
Ang malasakit ay tumutukoy sa value at ang pagmamalasakit sa behavioral
manifestation. Iminumungkahi na ang malasakit ay higit sa mga sinasabing
English counterparts nito – empathy, sympathy, at compassion. Ang malasakit
ay iba sa pagpapakasakit dahil tumutukoy ang nauna sa pag-aalala sa kapwa at
pakikibahagi sa pasan, at ang nahuli sa paghihirap at pag-angkin mismo ng
pasan. Iba sa hiwalay na pag-aaral nila Danenberg (2009) at Javier (2010), hindi
direktang kakabit ng malasakit ang pananagutan, sa konteksto ng bolunterismo.
Base sa konsultasyon sa iba’t ibang diksyunaryo, pananaliksik, eksperto, at
practitioner, ang malasakit ay masasabing binubuo ng tatlong salik – kapwa
bilang loob, affective domain, at tugon na aksyon sa sitwasyon.
Maituturing na walang kapangyarihang makaalpas sa kasalukuyang sitwasyon
ang pinagmamalasakitan, ngunit upang mapagmalasakitan, dapat maramdaman
ng nagmamalasakit na gusto at kailangan nila ng tulong at nais din nilang
tulungan ang kanilang sarili – sila man ay iba o hindi-ibang tao.
Sa dark side ng malasakit, maaaring makwestiyon ang motibo ng
nagmamalasakit. Maaari ring maabuso ang nagmamalasakit at makaramdam ng
inggit, pagkaawa sa sarili, at sobrang dependensya ang mga pinagmamalasakitan.
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Sesyon 2E
PANEL DISCUSSION: MGA PILIPINONG LGBT, ANG BATAS, AT
ANG SISTEMANG PANGHUSTISYA
Hadji A. Balajadia
Ateneo de Davao University
hadji_addu@yahoo.com
Salvacion Laguilles-Villafuerte
Bicol University
lallyvillafuerte0705@gmail.com
Leonel J. Relis
St. Scholastica’s College Tacloban
leonelrelis@gmail.com
Ricardo A. Clores
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas
raclores@dlsud.edu.ph
Ayon sa PSSP (2017), hindi karahasan kundi respeto sa karapatang pantao,
pagpapahalaga sa dignidad at dangal ng kapwa, at makatarungang pagpapatupad
ng batas ang kinakailangan ng bansa sa ngayon. Susuriin sa diskusyong ito ang
interseksyonalidad ng usaping panghustisya, pagpapatupad ng batas, at ang
pagiging LGBT (lesbiyana, gay, bakla, bisekswal, tomboy, at trans). Tatalakayin
ng mga kasapi ng panel — mga sikolohistang nag-aral at nakapanayam ang mga
bata at matatandang LGBT na nasa loob ng kulungan at iba pang katuwang na
pasilidad — ang mga maling akala, paniniwala, at ekspektasyon tungkol sa
buhay at karanasan “sa loob" (at labas) para sa mga Pilipinong LGBT.
Magbabahagian ng kwento mula sa fieldwork sa Albay, Leyte, at Cavite kasama
ng mga bata at matatandang LGBT; susundan ito ng malayang talakayan
tungkol sa papel ng sikolohiya sa pagtaguyod ng karapatan ng bawat tao, lalonglalo na ng mga grupong naisasagilid tulad ng mga Pilipinong LGBT na
nahusgahang sumalungat sa batas.
Sesyon 3A
USAPING PANGKABATAAN 1
Batang Cyber: Isang Usapin Ukol sa Paggamit ng Digital Media ng mga
Piling Bata sa Preschool
Annalyn De Guzman Capulong
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
adcapulong@up.edu.ph
Nilayon ng eksploratibong pag-aaral na ito na alamin ang mga gawi at paggamit
ng digital media ng mga batang nasa preschool. Apanapu't apat ng mga
magulang na may mga anak edad 2-6 taon ang sumagot ng palatanungan ukol sa
mga gawi at paggamit ng digital media device ng kanilang mga anak pati na ang
kanilang mga pananaw ukol sa positibo at negatibong epekto ng digital media
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device sa mga bata. Batay sa resulta, ang pangunahing digital media device na
ginagamit ng mga bata ay ang TV, tablet at smartphone. Ang mga ito ay
pinapagamit ng mga magulang para sa edukasyunal at panlibangang mga
kadahilanan. Ang TV ang may pinakamataas na bilang ng paggamit at
kadalasang ginagamit araw-araw. Ngunit kung pagsasamahin ang tablet at
smartphone bilang mga touchscreen device, pumapangalawa ang mga ito sa TV.
Gayundin, ang TV ay karaniwang ginagamit ng mga bata ng 1-2 oras sa
karaniwang araw samantalang ang mga touchscreen device naman ay ginagamit
lamang ng kulang sa isang oras. Ang mga bata ay karaniwang gumagamit ng
mga digital media device na kasama ang kanilang mga magulang, kapatid o iba
pang kamag-anak—na nagbibigay diin sa kahalagan ng co-viewing sa paggamit
ng media device. Tinalakay din sa pag-aaral ang iba pang gawi sa paggamit ng
digital media tulad ng uri ng app na pinapagamit ng mga magulang, paggamit ng
Internet, regulasyon ng paggamit, mga pinaniniwalaang positibo at negatibong
epekto ng paggamit ng media device, at implikasyon ng Sikolohiyang Pilipino sa
paggamit ng media device ng mga bata.
Materyalismo at ang Paghahangad ng Kaligayahan sa mga Bata at
Kabataan
Madelaine Chrystene P. Valencia
Saint Louis University
madelaine_chrystene09@yahoo.com
Ang materyalismo ay nagiging laganap na kalakaran sa lipunan dahil sa mga
impluwensyang dala ng mga marketing professionals at social media. Dahil sa
mga impluwensyang ito, nahuhumaling ang mga tao na maging materyalisko
kahit na iniuugnay ito sa mga negatibong epekto tulad ng depresyon, kawalangkasiyahan at pinansyal na problema.
Hindi maitatanggi na tumataas na ang antas ng materyalismo, hindi lamang sa
matatanda, kundi pati na rin sa mga bata at kabataan. Dahil sa pagtaas ng antas
ng materyalismo sa mga bata at kabataan, higit ng kapansin- pansin ang mga
problemang nakaugnay dito. Bilang isang tugon sa sitwasyong ito, binigyangdiin ng mga panlipunang siyentipiko ang mga negatibong epekto ng
materyalismo sa kabataan.
Ang pag-aaral na ito ay tumingin sa pananaw ng kaligayahan at materyalismo ng
mga bata at kabataan. Pitong raan animnapu at anim na (766) respondents ang
sumagot ng mga questionnaires na naglalayong tumukoy ng antas ng
kaligayahan at materyalismo sa mga bata at kabataan. Dalawampung (20)
kalahok din ang kinuha upang maging bahagi ng Focus Group Discussion na
nakatutulong sa pag-unawa ng mga resulta na natamo sa pamamagitan ng
paggamit ng mga datos pang-estadistika.
Base sa resulta ng pag-aaral, nakikita ng mga bata at kabataan ang kanilang mga
sarili bilang mga indibidwal na masaya at hindi materyalisko. Ang ganitong uri
ng kaisipan sa mga bata at kabataan ay higit na naimpluwensyahan ng patuloy
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na paggabay at pagpapaalala ng kanilang mga magulang na mamuhay ng simple.
Ipinahihiwatig nito na walang makabuluhang relasyon sa pagitan ng
materyalismo at kaligayahan.
Sa kabilang dako, ang mga tinedyer ay bumibili ng mga materyal na bagay upang
maging kakaiba sa kanilang mga grupo. Bukod pa rito, kapwa mga bata at
tinedyer ay bumibili ng mga materyal na bagay base sa kahalagahan nito. Muli,
ang pag-iisip na ito ay maiuugnay sa mga magulang ng mga Pilipinong kabataan
na patuloy na nagpapaalala sa kanilang mga anak na mamuhay ng simple at
kuntento sa kung ano ang meron sila.
Dagdag pa rito, higit na natatamasa ng mga bata at kabataan ang tunay na
kasiyahan sa tuwing sila ay nakikisalamuha sa ibang tao at naibabahagi nila ang
kanilang buhay at talento sa malaking komunidad.
Walang nakitang pagkakaiba sa antas ng kaligayahan at materyalismo sa mga
bata at kabataan. Ito ay dahil sa pagkakatulad ng pamumuhay, pagpapalaki at
impluwensya ng kanilang mga magulang.
Ang Kaisipan ng mga Kabataang Milenyal Batayan ng Kanilang
Psychodynamic na Personalidad
Venus A. Vitales at Annie Dinh Maria M. Alfaro
Wesleyan University-Philippines
Julius V. De Guzman
Nueva Ecija High School
ven_vi@yahoo.com
Ang mga milenyal, itinuturing na modernong kabataan; tinatawag na miyembro
ng Generation Y. Ayon sa mga pag-aral, sila ay may katangian ng
pagkahumaling sa internet at pagiging adik sa selfie. Bagamat nakasentro dito
ang karamihan sa mga pananaliksik, ang kasalukuyang pag-aaral ay naka-focus
sa kaisipan ng mga milenyal at kaugnayan nito sa kanilang personalidad. Ang
pananaliksik ay isang kolaboratibong pag-aaral ng tatlong guidance counselors
mula sa isang pribado at pampublikong paaralan sa Nueva Ecija. Gamit ang
sarbey at interbyu inalam ang kakaibang katangian ng 646 na milenyal na nasa
senior high school at iniugnay ito sa psychodynamic theory of personality ni
Sigmund Freud. Ang resulta ay nagpahiwatig na: ang edad ng mga kalahok na
milenyal ay nasa 15 hanggang 19 na taong gulang; mas marami ang mga kalahok
na babae; at ang pangunahing shs track na kanilang kinukuha ay Science,
Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Base sa psychodynamic
theory of personality ni Sigmund Freud, mayroong kabuuang 516 na milenyal
ang may mga kakaibang katangian na saklaw ng Id domain; 87 ang nasa Ego
domain; at 43 ang nasa Super ego domain. Ang correlation analysis, na
isinagawa sa mga datos ay nagbigay ng resulta na ang kasarian ng mga milenyal
ay may significant relationship sa kanilang itinuturing na kakaibang katangian
(r=.147**). Sa isinagawang cross tabulation, higit na mas marami ang mga
lalakeng milenyal (n=48) na nasa ego domain kumpara sa mga babaeng milenyal
74

(n=39). Pagpapahiwatig na mas mataas ang inklinasyon sa realidad ng mga
lalakeng milenyal kumpara sa mga babaeng milenyal. At ang pag-aanalisa sa mga
kakaibang katangian ng mga milenyal, ay nagbigay ng daan upang ang mga
mananaliksik na makagawa ng isang intervention program para sa mga milenyal
na may mga tendencies sa mga sumusunod na problema: Schizophrenic
behaviors, phobic behavior, addiction, narcissistic behavior, obsessivecompulsive disorder behavior, destructive behavior at depressive and anxiety
symptoms.
Sesyon 3B
SIKOLOHIYANG PANGKOMUNIDAD
Umiiral na Gawing Pangkapaligiran sa Pamantasang Centro Escolar:
Batayan sa Paglikha ng Panukalang Programang Pangkapaligiran
Dorothea C. dela Cruz, Charito Bermido, Julieta C. Dungca, Maria Dolores
Delacruz, at Agnes Magnaye
Centro Escolar University
dcdelacruz@ceu.edu.ph
Ang pagbabago sa klima, global warming, pagguho ng lupa, baha at malalakas na
bagyo ay hindi maiiwasan sa kasalukuyang panahon dulot ng kasakiman at
maling paggamit ng tao sa likas na yaman. Daan-daang buhay ang nabuwis at
mga ari-ariang nawasak dahil dito.
Ang paaralan ay isang lugar kung saan maaaring hubugin ang pagpapahalaga ng
isang tao sa kalikasan. Sa bisa ng Presidential Decree No. 1152 (1997), ang
environmental education ay iminungkahing isama sa kurikulum.
Ang Pamantasang Centro Escolar ay isang mataas na akademikong institusyon
na sumusuporta sa adhikain upang sagipin ang kalikasan sa tuluyan
nitong pagkasira. Ang 7S, Saturday clean-up, pagreresiklo ng mga patapong papel,
at paghihiwalay ng mga basurang nabubulok at hindi, ay ilan lamang sa mga
ginagawa ng mga nasasakupan ng CEU. Ang katanungan ay kung nagagawa ba
ng komunidad ng CEU ang lahat ng mga gawaing ito at ang lawak ng
implementasyon nito.
Sa resulta ng pag-aaral, napag-alaman na ang mga kalahok ay madalas na
ginagampanan ang mga gawain ukol sa pamamahala sa mga patapong bagay,
pagtitipid sa kuryente/tubig, pagtitipid sa papel, at pag-iwas sa polusyon.
Malawak ang pagpapatupad ng mga gawaing pangkapaligiran sa CEU. Lumabas
din sa pag-aaral na mas mataas ang antas ng pagganap ng mga kababaihan kaysa
sa mga kalalakihan sa mga gawaing pangkapaligiran sa CEU. Tungkol sa edad,
mas mataas ang antas ng pagganap ng mga nakakatandang kalahok kaysa sa mga
nakababata. May mataas na antas ng pagkakaiba sa mga mag-aaral, sa mga
kawani at gurong kalahok sa lawak ng pagganap ng mga gawaing
pangkapaligiran sa bahay, sa paaralan at saanman. Mas mataas ang antas sa mga
guro at kawani kaysa sa mga mag-aaral. Ang ilan sa mahuhusay na gawaing
75

pangkapaligiran sa CEU ay ang Kampanyang 7s, CLAYGO (Clean AS You GO),
Pera sa Basura, Saturday Clean Up Movement, at No to Styrofoam and Softdrinks
tuwing Lunes.
Iminungkahi sa pananaliksik na magsagawa ng mga porum- lektura tungkol sa
mga gawaing pagkapaligiran lalo na sa mga mag-aaral upang mapalakas ang
kanilang kamulatan sa kapaligiran.
Alinga, Kabalaka, at Pag-ulikid: Ang Sikolohiya ng Pagpapahalagang
Panlipunan at Pag-unlad na Pangkomunidad ng mga Pilipino sa
Kanlurang Kabisayaan
Vicente C. Villan
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
vicvillan@yahoo.com
Ang sikolohikal na kategoryang pagpapahalagang panlipunan ng mga Pilipino sa
Kanlurang Kabisayaan ay siyang nagsisilbing tuntungan ng lahat ng sosyolohikal
na pagkilos ng mamamayan. Kapwa pasibo at aktibong pangkilos, ang pagalinga, pagkabalaka, at pag-ulikid ang nagsisilbing sanhi-pangkasaysayan sa
paghubog ng mga panlipunang penomena at umugit ng mga kaganapang
pangkasaysayan.
Tumutukoy pag-alinga sa tuwirang pagmamasid, pagbabantay, pagtanaw,
pagbibigay pansin, pangangasiwa, paglahok, na maihahalintulad sa pag-aalaga ng
isang magulang sa mga anak, pagbabantay sa kawan ng mga inaalagaang hayop,
at paging mang-aaliw o maasikaso sa kaniyang mga panauhin. Samantala, ang
pagkabalaka naman sa katalagahan, pagmamahal, pagbibigay-atensyon, at
pagbabantay para sa kakanan ng mga malalapit sa buhay, kamag-anakan, angkan
at kababayan. Habang ang pag-ulikid naman ay sa pagpapakita,
pagsasakatuparan, at pagpaparanas ng gawain ng paglilingkod-bayan tulad
halimbawa ng pagtrato ng mabuti sa kinauukulang pinaglilingkuran pangkat-kapatid, kamag-anakan, angkan at kababayan.
Magiging lente ng pagtanaw pangkasaysayan kung unawain sa kabuuan ang
kairalan ng ganitong kamalayang panlipunan upang tingnan sa kabilang dako
ang akademikong pagsisiyasat sa mga penomenong panlipunan upang makita
ang ideya nila ng pag-unlad na pangkomunidad sa nasabing pook sa gitnang
Pilipinas.
Harinawang sa pamamagitan ng ganitong pananaliksik at pagpapalitang-kuro ay
magiging daan upang makita ang malawak, malalim, at malamang kalinangan at
kasaysayan ng pagpapahalagang panlipunan at pag-unlad na pangkomunidad sa
Pilipinas.
Susing salita: (1) Pagpapalagang Panlipunan, (2) Kaunlarang Pangkomunidad,
(3) Paglilingkod Bayan, (4) Bayanihan, at (5) Pagtutulungan
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Implikasyon ng Pag-angkop at Pagbuo ng Pagkakilanlan ng mga
Kabataang Nagtataglay ng Dalawang Pagkamamamayan
Dinalene Castanar-Babac
Miriam College
dencastanar@gmail.com
Sa kasalukuyan, sadyang dumarami ang bilang ng kabataang Pilipino na nagiging
dayuhan sa kanilang bansa bunga nang matagal na paninirahan sa ibang bansa.
Bukod sa sariling kultura, kinikilala at niyayakap nila ang kultura ng bansang
kanilang kinalakihan. At sa pagbabalik sa bansa, tangan nila ang dalawang
identidad at etnisidad. Bitbit nila ang bago at ibang pagtanaw sa kanilang
identidad. Dahil dito, nagaganap ang pagkalito at pagkakaroon ng “language at
culture shock” dahil sa kagustuhan nilang maunawaan ang mga bagay-bagay sa
kanilang paligid ngunit nanatili silang dayuhan. Bagaman nananalaytay sa kanila
ang dugong Pilipino ngunit hindi nila lubos na maibilang ang sarili sa pagiging
Pilipino.
Nilalayon ng pananaliksik na ito na malaman ang antas at moda ng
enkulturasyon ng mga kabataan. Gayundin, mailarawan ang implikasyon ng
naturang pag-angkop at pagbuo ng pagkakilanlan sa pagtataglay ng dalawang
pagkamamamayan. Limang kabataang babae na may pare-parehong profayl ang
naging kalahok at nasa edad na 15-16 mula sa isang pribadong paaralan.
Isinagawa ang pagkuha ng datos sa pagtatanong-tanong ng mga personal na
impormasyon kaugnay ng kanilang paninirahan sa ibang bansa, pagbabalik sa
Pilipinas, pagpapalaki ng kanilang mga magulang, sariling konsepto nila ng
pagka-Pilipino, at iba pang kaugnay nito. Ginamit din ang metodong
photovoice sa pagkuha ng kanilang karanasan sa aspekto ng enkulturasyon at sa
pangangasiwa ng paglitaw ng iba’t ibang perspektiba. Pagkatapos, isinagawa
naman ang pakikipanayam sa kanila upang maisadokumento ang mga
mahahalagang datos.
Lumalabas sa pag-aaral na lahat ng kalahok ay may pagtanggap at pagsasabuhay
ng kulturang Pilipino ngunit hindi nila lubusang tinatanggap ang pananaw na
Pilipino lamang sila dahil naniniwala silang may halo ang kanilang identidad ng
bansa kung saan sila lumaki at nagkaisip. Naniniwala silang malaki ang
impluwensiya ng kanilang mga magulang partikular ang kanilang nanay sa
paghubog ng kanilang identidad lalo na sa pagkilala at pagkatuto ng wika at
kulturang Pilipino. Sa kabuuan, hindi talaga nawawala ang pag-angkop at
adaptasyon ng bagong kultura sa mga ganitong sitwasyon ng pagkakaroon ng
dalawang pagkamamamayan. Gayundin, malaki talaga ang ginagampanan ng
pamilya sa paghubog ng kamalayan ng kabataan. Bukod sa pamilya, mahalagang
salik din ang interaksiyon ng indibidwal sa lipunang kaniyang ginagalawan gaya
ng paaralan. Malaki ang epekto ng konteksto ng paaralan sapagkat malawak ang
impluwensiya nito sa kanilang karanasan dahil mas mahaba ang nagaganap na
interaksyon sa pagitan ng mga interkultural na grupo.
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Orientasyon ng Pagpapahalaga, Kamalayan sa Pagbabanta sa
Kapaligiran at Pag-uugaling Maka-Kapaligiran ng mga Residente ng
Isang Marine Protected Area Network sa Tañon Strait, Negros Oriental
Lourdes Angela F. Piñero
Silliman University
lourdesfpinero@su.edu.ph
Ang likas na pisikal, kemikal at biolohikal na mga proseso sa paghimok ng
karagatan ay may malaking epekto sa lipunan ng tao. Bukod dito, ang karamihan
sa mga gawain ng tao ay direkta o hindi direkta na umaasa sa mga karagatan
(Miyazaki, Adeel & Ohwada, 2005). Samakatuwid, upang mag-ambag sa isang
mas mahusay na pag-unawa sa mga relasyon ng sangkatauhan sa kapaligiran,
ang pag-aaral na ito ay nilayon upang malaman ang tungkol sa mga oryentasyon
ng pagpapahalaga at kamalayan sa panganib ng kapaligiran at kung ang mga ito
ay may kaugnayan sa pag-uugaling maka-kapaligiran.
Ang mga kalahok ay sadyang pinili na mga rehistradong miyembro ng mga lokal
na organisasyon ng mga tao sa Tanon Strait dahil sa kanilang natatanging
sitwasyon bilang mga residente ng isang protektadong kapaligiran. Hiniling ang
mga ito na kumpletuhin ang mga palatanungan na nagpakita ng ilang
impormasyong demograpiko, ang De Groot at Steg's (2008) Vaues Orientation
Scale, Ang Environmental Threat Awareness Scale at ang Bersyon ng
Pangkaraniwang Ekolohikal na Pag-uugali.May kabuuang 228 sa 471 miyembro
na inanyayahan ang lumahok pagsusuri.
Ang pagtatasa ng istatistika ay ginawa sa pamamagitan ng Spearman rho. Nakita
na may mga positibong ugnayan na umiiral sa pagitan ng mga oryentasyon ng
pagpapahalaga, kamalayan sa pagbabanta ng kapaligiran at pag-uugaling
makakapaligiran.Ang mga implikasyon ng mga resulta ay nagpapakita na
mayroong tindig sa paggamit ng mga oryentasyong halaga (lalo na biospheric na
orientasyon) at pagtaas ng kamalayan sa panganib ng kapaligiran kapag
lumilikha ng mga programang pang interbensyon upang madagdagan ang
paguugaling maka-kapaligiran. Sa hinaharap maaaring suriin ang iba pang mga
kadahilanan na makakatulong sa mas mahusay na pag-unawa sa pag-uugaling
maka-kapaligiran. Bukod pa rito, kailangan na palawakin ang saklaw ng mga
kalahok ng pag-aaral na ito dahil ang pagpapakandili ng tao sa karagatan ay
hindi lamang nakakaapekto sa partikular na komunidad na ito.
Sesyon 3C
KAPWA AT KAPANGYARIHAN, KRIMEN AT KARAPATAN:
ISANG SYMPOSIUM
Masalimuot ang usapin ng karapatang pantao. Lalong nagiging kumplikado ito
kung ang pag-uusap ay nasa konteksto ng karapatan ng mga taong lumabag sa
batas o iyong itinuturing na kriminal. Sa unang paglalahad, pagtutuunan ng
pansin nina Echevarre, Fagela-Tiangco, Hulipas-Terol at Engay ang
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pangkahalahatang pang-unawa ng mga mag-aaral sa karapatang pantao. Sa
ikalawang pag-aaral naman, siniyasat nina Yacat at Sio ang mga sikolohikal na
landasin tungo sa paninindigan para sa karapatang pantao sa pangkalahatan at
karapatan ng mga kriminal sa particular.
Dalawang magkaibang eksperimento naman ang isinagawa upang alamin ang
mga salik na nagdudulot ng pagkakaiba sa pagsuporta sa karapatan ng mga
pinaghihinalaang kriminal. Sa eksperimento nina Quiñones at Yacat, sinuri ang
papel ng mga mental schema at moral motivations sa pagtatasa sa isang
paglabag. Samantala, natagpuan na naging matimbang ang edad ng batang
lumabag sa batas sa pahusga ng kaniyang responsibilidad sa kaniyang naging
kilos. Ipinababatid ng lupon ng mga pag-aaral na ito na mangangailangan ng
mas masusing pagsusuri sa mga sikolohikal na batayan ng pananaw sa
karapatang pantao lalo't higit sa konteksto ng mga taong lumalabag sa batas.
Mga Saloobin at Pagtingin ng mga Kabataan sa Karapatang Pantao
Rosanne Marie G. Echivarre, Cristabel Fagela-Tiangco, Eden Hulipas-Terol, at
Bryan Q. Engay
Unibersidad ng Pilipinas Diliman Extension Program sa Pampanga (UPDEPP)
cfagela@yahoo.com
Sa kasalukuyan, mainit na usapin ang karapatang pangtao sa gitna ng war on
drugs at sa mga nababalitaang extrajudicial killings. Sa ating populasyon, mas
marami na ang kabataan kaya’t mahalagang malaman rin ang kanilang mga
pagtingin at saloobin. Bilang bahagi ng mas malaking pagaaral sa Human Rights
Education, tatlumpu’t isang kabataang (N=31) may edad 13 hanggang 18 ang
lumahok at sumagot ng “Human Rights Attitude Scale” nina Erean, Yaman, at
Demir (2015). Sa mga dimensiyon ng iskala, parehong mataas ang mean iskor
sa “Equality and Fundamental Rights” at sa “Political Rights”. Kung susuriin
ang mga nilalaman ng aytems, sa pangkalahatan, sumasangayon ang mga
kalahok na pare-pareho ang karapatang pangtao anupaman ang estado sa buhay,
kulay, kasarian, pinag-aralan, at kinalalagyan. May kaunting pagkakaiba sa
opinyon pagdating sa “Respect for Individual Rights” kung saan karamihan ng
aytems ay tungkol sa personal privacy. Ang iba ay naniniwala na okay lang na
hindi ito masyadong pahalagahan at ito ay konsistent sa praktis ng ating kultura.
Kapansin-pansin na ang pinakamababang mean iskor ay sa dimensiyong
“Respect for Life,” kung saan hati ang opinyon ukol sa pananakit at pagpataw
ng parusang kapital sa mga nagkasala. Marami sa mga kalahok ang naniniwala
na ang karapatang pangtao ay pare-pareho para sa lahat at taglay ng isa mula sa
kanyang pagkabuhay. May ilan na naniniwala na dapat rin ito ikonsider sa
konsteksto ng pakikipagkapwa at pananagutan sa kapwa; na kaakibat ng mga
karapatan ang mga hangganan at limitasyon rin. May mga naniniwala rin na
dapat ipakita na karapat-dapat taglayin ang mga karapatang pangtao; na
maaaring alisin ito sa iyo kapag ang pinakita ay wari hindi na asal ng isang tao o
kapag natapakan na ang karapatan ng iba.
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Kriminal Man, May Karapatan at Tao Pa Rin?
Ang Papel ng Cultural Values at Personality Traits sa Paninindigan sa
Karapatang Pantao
Jay A. Yacat at Christie P. Sio
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sinuri sa pag-aaral na ito ang relasyon ng mga kultural na
pagpapahalaga (pakikipagkapwa, kapangyarihan at seguridad) at ilang piling
personality traits (agreeableness at openness to experience) sa mga pananaw at
saloobin ukol sa karapatang pangtao sa pangkalahatan at karapatan ng mga
taong lumabag sa batas sa partikular. Pinagtuunan din ng pansin ang papel ng
pagmamalasakit (empathic concern at perspective taking), social dominance
orientation (SDO), bilang tagapamagitan ng ugnayan ng mga salik na ito at mga
saloobing nabanggit. Sinubok ang isang struktural na modelo ng mga nabanggit
na salik sa pananaw sa karapatang pantao at saloobin ukol sa karapatan ng mga
kriminal gamit ang isang online na questionnaire na pinasagot sa 200
gradwadong mag-aaral ng sikolohiya at mga law students.
Walang Patawad Kung ‘Di Kita Kapwa?
Ang Mental Schema ng Pakikipag-ugnayan bilang Batayan ng
Paghuhusga ng Moralidad
Diwa Malaya A. Quiñones at Jay A. Yacat
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Sinisiyasat sa pananaliksik na ito kung paanong nagkakaroon ng iba’t-ibang
pagpapasya tungkol sa kasalanang nagawa ng isang kapwa. Ayon sa teoryang
Morality as Relationship Regulation (Rai & Fiske, 2011), naiiba ang pananaw
natin sa kung ano ang tama o maling gawi depende sa mental schema at moral
motivation natin. Upang tasahin ito, nagpasagot kami sa mga mag-aaral sa
kolehiyo ng isang online survey na inilalagay sila sa isang sitwasyon kung saan
huhusgahan nila ang paglabag sa moralidad na ginawa ng isang kapwa. Tinignan
kung mas makikitang mali ang isang krimen kung ang mental schema na
authority ranking (kumpara sa communal sharing) at moral motivation na
hierarchy (kumpara sa unity) ang angat sa isip ng tao. Sinuri rin kung mas
matingkad ba ang pag-iibang ito sa mga indibiduwal na mas mataas ang social
dominance orientation at mas mababa ang empathic concern. Partikular pang
lalu, upang masinagan ang mga kasalukuyang kaganapan sa lipunan, kinumpara
rin ang paghuhusga ng mga kalahok na kumukuha ng kursong kriminolohiya at
iyong mga mula sa iba’t-ibang kurso. Ang mga kinasapitang ng pag-aaral ay
tinatalakay din sa lente ng teorya ng pakikipagkapwa ni Virgilio Enriquez.
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Kaninong Kasalanan Nga Ba? Mga Salik ng Sitwasyon at Atribusyon sa
Parusa sa Kabataan
Danielle P. Ochoa
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Noong 2016, nilayon ng mga mambabatas na ibaba ang edad ng kriminal na
responsibilidad mula 15 tungo sa 9 na taong gulang, batay sa kanilang
paniniwalang alam na ng mga bata sa ganitong edad ang kaibahan ng tama at
mali. Ayon din sa mga mambabatas, mapipigilan ng batas na ito ang paggamit
ng mga sindikato sa mga kabataan. Sumasailalim sa mga argumentong ito ang
paliwanag ukol sa mga sanhi ng mga krimen ng kabataan o mga atribusyon.
Mula rito, nagsagawa ng isang eksperimento upang ihambing ang impluwensiya
ng edad ng bata at pagkakaroon ng sindikato sa mga layunin ng pagpaparusa at
mga desisyon sa parusang ibibigay. Isinuri rin ang mga mekanismo ng mga
atribusyong nakaimpluwensiya sa mga desisyong ito. Nakita sa pag-aaral na
naiiba ang mga layunin sa pagpaparusa, atribusyon, at emosyonal na pagtugon
sa 9 na taong gulang na nagkasala, kumpara sa mga 15 at 18 na taong gulang.
Hindi kasing timbang ang impluwensiya ng pagkakaroon ng sindikato sa mga
desisyon sa pagpaparusa. Pagdating sa mga layunin ng parusa, may papel ang
atribusyon ng kinalalagyan (attributions of locus), paghusga ng responsibilidad,
at galit, habang may kinalaman sa mas malupit na mga parusa ang mga layunin
ng pagganti at pagpigil. Mula sa mga kinasapitang ito, tatalakayin din ang mga
maaring direksyon sa pananaliksik at mga istratehiyang pangkomunikasyon sa
adbokasiya.
Sesyon 3D
SIKOLOHIKAL NA INTERBENSIYON
Pagtungo sa mga Katutubong Komunidad: Isang Penomenolohikal na
Pag-aaral sa Karanasan ng Programang Pantawid Pamilya
Christian Ranche
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
ianbr1193@gmail.com
Ang mga katutubo o Indigenous Peoples (IP) ay tumutukoy sa grupo ng mga
tao na may isang uri ng lipunan na binuo sa pamamagitan ng indibidwal na
pagpapahayag ng sarili at tanggap bilang isang organisadong komunidad sa isang
teritoryo na may sariling wika, pamamahala, relihiyon, kultura at kasaysayan na
naiiba mula sa karamihan ng mga Pilipino. Ayon kay Walters (2008), ang mga
katutubong pananaliksik at komunidad ay marami ang maiaambag sa larangan
ng agham ngunit nahaharap sa maraming hadlang at pagsubok katulad ng etika.
Ang kwalitatibong penomenolohikal na pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga
pagsubok at hadlang na kinakaharap ng mga Indigenous Peoples Focal Persons
sa pagpasok sa mga katutubong komunidad sa Pilipinas ng Programang
Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng Kagawaran ng Kagalingang
Panlipunan at Pagpapaunlad (DSWD). Labingapat (14) na Indigenous Peoples
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(IP) Focal Persons ang kinapanayam ng mananaliksik. Mula sa tematikong
pagtatasa ng mga nilalaman ng mga panayam, lumalabas na may walong (8)
pangunahing mga isyu ang kinakaharap ng mga IP Focal Persons gaya ng:
koordinasyon, “consent” o pagsang-ayon, pagangkop sa bagong kultura,
tunggalian ng mga tribo, mahabang byahe, panahon o klima, lokasyon at
mababangis na hayop. Ang pag-aaral na ito rin ay kinukumpirma ang
kahalagahan ng mga katutubong metodo sa paananaliksik sa sikolohiya gaya ng:
pagtatanung-tanong, pakikipagkwentuhan, ginabayang talakayan, pakikisama,
pagdalaw-dalaw, at panunuluyan na ayon sa mga kinapanayam ay mahalaga sa
kanilang pagtungo at pagkuha ng mga datos sa mga katutubong komunidad
para sa maayos na pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program.
Pag-amuma: Bagong Modelo ng Pag-aaruga
Edwin T. Decenteceo
paminaw@gmail.com
Ang Pag-amuma ay salitang Binisaya na ginagamit sa pagsasaka. (Ang bukid sa
salitang Bisaya ay “Umahan.”) Noong una kong narinig ang “Pag-amuma”,
tinutukoy ng aking kausap ang pag-aaruga niya sa kanyang pamilya (“pagamuma sa akong pamilya”). Binanggit ko ang “pag-amuma” noong isinulat ko
ang Pagdadala taong 1997. Higit sa 20 taon na ang nakaraan, wala pa rin akong
nakita mga artikulong ukol sa pag-amuma ng pamilya, o estudyante, o
empleyado at iba pa. Wala akong karanasan sa pagbubukid ngunit susubukan
kong tingnan ang mga proseso ng Pag-amuma. Ang pagsasaka ay may apat na
hakbang: Sa (1) Paghahanda, sinisugurong maayos, malinis at mataba ang
lupang pagtataniman, at gayundin maayos ang mga kagamitan. Sa (2)
Pagsusustento, sinisiguro na may sapat na tubig, araw, at pataba.
Sa (3)
Pagpoprotekta, pinoprotektahan ang halaman mula sa mga sukal at damo, mga
insekto at hayop. Sa (4) Pagtugon sa Sakuna, nakahanda ang nagtanim na
harapin ang epekto ng bagyo o salot. Mayroong tatlong sangkap ang Pagamuma: Dapat naka-angkop sa (1)Tamang Panahon ang mga pamamaraan.
Ang nagtanim ay (2) Nakaantabay sa lahat ng maaaring mangyaari. Ang mga
ito ay ginagawa ng nagtanim ayon sa mga kanyang mga (3) Pinapahalagahan.
Ang kasiyahan ng nag-aruga ay ang makitang umunlad at maging matagumpay
ang kanyang mga inarugaan. Noong taong 1997, ginamit ko ang Pagdadala
bilang gabay sa pag-aalaga. Ngayon, gagamitin ko ang proseso ng Pag-amuma
bilang gabay sa pag-aaruga ng isang pamilya, ng isang estudyante o ng isang
empleyado.
Ang Pagbuntunghininga bilang Isang Meditation Technique
Edwin T. Decenteceo
Kapag ang Filipino ay nakakaranas ng “stress”, nakakaranas ng pang-aapi,
nahihirapan, may mabigat na problema, o napapagod, siya ay
nagbubuntunghininga. Ang pagbuntunghinga ay nagbibigay ng ginhawa.
Ipapakita sa ulat na ito na ang pagbuntunghininga ay maaring tingnan bilang
isang meditation technique na nagpapakalma, nakakagaan, nagpapaluwag ng
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nararamdaman. Maraming meditation technique na nakabatay sa paghinga.
Kabilang na dito ang Mindfulness Based Stress Reduction ni Kabat-Zinn, ang
Vipassana o Insight Meditation ni S.N.Goenka, ang Mindfulness of Breathing
ni Thich Nhat Hanh, at iba pa. Para kay Kabat-Zinn mahalaga ang “non –
judgmental acceptance of the present moment” na natututunan habang
inobserbahan ang paghinga. Sa iba namang mga paraan, sa pag-obserba ng
paghinga, nakikita na ang lahat ng bagay ay “impermanent” at lilipas din. Sa
Chan (Zen) Buddhism ang mga reaksyon natin sa ibang tao o sarili, mga bagay
at pangyayari ay dahil sa mga “labels, comparisons, categories, boundaries,
distinctions, expectations, etc.” na ginagamit natin. Kaya sa Chan Buddhism,
ang solusyon ay ang pagbuo ng isang pagtingin o pananaw na wala ang mga ito.
Ito ay tinatawag na “empty mind,” “pure mind,” or “unconditioned mind.”
Ipapakita sa ulat na ito, na sa pamamagitan ng pagbuntunghinga ang isang
individwal ay nakakaranas ng “empty mind.” Dahil binibitawan ang dinadalang
“labels, comparisons, categories, boundaries, distinctions, expectations, etc.”
gumagaan or lumuluwag ang pakiramdam ng isang indibidwal.
Ispiritwalidad sa Perspektibo ng Pagdadala: Isang Workshop
Edwin T. Decenteceo at Benjamin Ryan Rañeses, III
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Noong ika-41 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino, ibinahagi
ni Decenteceo ang paggamit ng Pagdadala model bilang isang hiyang na
metodolohiya upang pag-usapan at linawin ang ispiritwalidad dahil ang mga
Pilipino ay kumukuha ng lakas mula sa kanilang ispiritwalidad.
Inanyayahan si Dr. Decenteceo ng Institute of Spirituality in Asia (ISA) na
magbigay ng isang workshop tungkol sa Pagdadala at ispiritwalidad. Ang mga
kalahok ay galing sa iba’t-ibang organisasyon: religious sector, NGO at mga lay
person.
Sa workshop ang mga kalahok ay: 1) binahagi ang kanilang depinisyon ng
ispiritwalidad, 2) inunawa ang Pagdadala model, 3) iginuhit nila ang kanilang
Pagdadala, 4) iginuhit ang kanilang ispiritwalidad gamit ang modelo ng
Pagdadala. Ibinahagi din nila kung maggagamit nila ang Pagdadala.
Sa kabuuan, may mga ilang mga matingkad na aspeto ang napuna: 1) ang
paggamit ng Pagdadala upang pag-usapan ang ispiritwalidad ay nagtutulak sa
mga kalahok upang mas malalim na pagnilayan ang kanilang mga karanasan; 2)
madaling nailapat ng mga kalahok ang modelo ng Pagdadala upang pag-usapan
ang kanilang buhay, karanasan, at ispiritwalidad. Mula sa kalahok sinabi nila na
ito ay “bukal”, “parang tubig”na umaakma sa lalagyan, at “atin ito” ang ilan sa
kanilang nasabi; 3) ang mga kalahok ay pinag-uusapan ang kanilang
ispiritwalidad sa perspektibo ng lived experience; 4) Binibigyang linaw ng
pagdadala ang ispiritwalidad ng mga kalahok. Gayun din napagnilayan at
natulungang linawin ang ibang aspeto katulad ng kanilang karanasan,
kahalagahan, at hangarin ng kanilang ispiritwalidad. Mula sa mga nabanggit,
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maaring gamitin ang balangkas ng pagdadala upang mapag-usapan ang
ispiritwalidad ayon sa kanilang mga karanasan sa buhay o lived experiences.

Sesyon 3E
PANEL DISCUSSION: GAHUM NG KABATAAN: PAGOORGANISA NG MGA ESTUDYANTENG LGBT
Niel Steve M. Kintanar
University of San Carlos
nielsteve@yahoo.com
Solimar De Castro, Shamah Bulangis, at Arian Tejano
soli.decastro@yahoo.com, ssbulangis@gmail.com, arianrey.tejano@gmail.com
Silliman University
May kakayahang taglay ang bawat indibidwal. At kung magsama-sama tungo sa
iisang layunin, naroon ang kapangyarihan. Tampok sa diskusyong ito ang
kakayahan, pagsasama, at layunin ng mga kabataang LGBT (lesbiyana, gay,
bakla, bisekswal, tomboy, at trans) na nagtipon-tipon upang bumuo ng isang
samahan para sa mga estudyanteng LGBT sa Silliman University. Mula sa
personal na karanasan patungo sa kolektibong kasaysayan, mapakikinggan ang
kwento sa likod ng pag-oorganisa bilang isang samahan ng mga estudyanteng
LGBT at ang mga naidulot nito sa mga kasapi at sa pangkalahatang komunidad
ng Silliman. Susundan ito ng isang malayang talakayan tungkol sa mga hamon sa
at potensyal ng pag-oorganisa ng mga estudyanteng LGBT sa iba’t ibang
konteksto, gamit ang karanasan ng ISPEC sa Silliman.
Sesyon 4A
USAPING PANGKABATAAN 2
Pagsasalarawan ng at mga Salik na Kaugnay ng mga Problema sa
Kalusuagang Pangkaisipan ng mga Kabataang Mag-aaral
Mary Grace Serranilla-Orquiza at Elaine Marie Aranda
Gray Matters Psychological Center at Pamantasang De La Salle
mary.grace.orquiza@gmail.com
Mahalaga ang mental health (kalusugang pangkaisipan) sa kapakanan at kalidad
ng buhay ng mga kabataan. Subalit, ang mga suliraning sikolohikal ay isa sa
mga pangunahing sanhi ng kapansanan sa mga kabataan. Ang layunin ng pagaaral na ito ay tiyakin ang mga karaniwang sikolohikal na pronlemang
nararanasan ng mga estudyante sa senior high school at alamin din ang mga
salik na nagbibgay-daan sa mga suliraning ito. Gumamit ng mixed methods
sequential research design ang pag-aarl. Sa unang bahagi ng pag-aaral, pinasagot
sa 105 estudyante ang DSM-5 Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom
Measure upang makakakuha ng paunang larawan ng mga sikolohikal na
problema ng mga kabataan. Napag-alaman na ang unang apat na mga
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problemang nararanasan ay ang: paulit-ulit na iniisip at kilos, anxiety, mania at
depression. Mas nakararanas ng mga somatikong sintomas, galit at pagkainis
ang mga babae kumpara sa mga kalalakihan. Sa ikalawang bahagi ng pag-aaral,
tatlong kaso ng mga estudyanteng nagpakonsulta sa klinika ang piinagtuunan ng
pansin. Nagsagawa ng tematikong analisis sa ulat ng mga estudyante upang
alamin ang mga karaniwang salik na nagbibigay-daan sa pagdebelop ng mga
sikolohikal na problema. Ang ilan sa mga ito ay: suliranin sa pamilya at mga
relasyon; at pressure na nararamdaman sa paaralan. Tatalakayin ang mga
resultang ito sa mga sosyo-kultural at debelopmental na aspektong may
kinalaman sa pagpapalaki ng anak at ugnayan sa pamilya.
Ang Bullying at ang Panganib sa mga Sikolohikal na Suliranin sa mga
Kabataan
Mary Grace Serranilla-Orquiza, Isabelle Regina Yujuico, John Layson Palma
Gray Matters Psychological Center at Pamantasang De La Salle
Gladys Anne Barrios
Gray Matters Psychological Center
Sa kabila ng pagsasabatas ng Anti-Bullying Act ng 2013 sa Pilipinas, nanatiling
mataas ang bilang ng mga insidente ng bullying sa pampuliko at pribadong
paaralan. Hindi kasama dito ang mga kasong hindi iniuulat ng mga biktima.
Ang bullying ay ang hindi hinahangad na agresibong pagkilos na nagaganap sa
sitwasyong may di pagkakapantay ng kapangyarihan (tunay man o nasa
persepsiyon lamang) at kung saan may tangkang manggipit, mang-abuso o
mamilit nang may intensiyong makapanakit (psikal man o emosyunal). May
mga seryosong epekto ang bullying sa kapakanan ng parehong mga bullies at
mga biktima nito. Layunin ng pag-aaral na siaysatin ang ugnayan ng bullying at
mga sikolohikal na problemang nararanasan ng mga estudyante sa haiskul.
Pinasagot sa 539 estudyante mula sa isang pribadong paaralan ang Illinois Bully
Scale and the DSM-5 Self Rated Level 1 Cross Cutting Symptom Measure.
Napag-alaman na ang karanasan ng pagiging bully at biktima ng bullying ay
kapwa may kaugnayan sa suicide ideation at substance use. Ang mga biktima ng
bllying ay nasa panagnib na magkaroon ng somatic probklems habang ang mga
nambubully naman ay malamang na nakakaranas ng anxiety problems.
Tinalakay ang mga resulta sa konteksto ng modelong diathesis-stress, nang may
pagturing sa indibidwal, sosyal at kultural na salik. Ilalahad din ang implikasyon
ng mga resulta sa kalusugang pangkaisipan ng mga Pilipino at sa mga
kampanyang laban sa bullying sa mga paaralan.
Laslas: Kung Bakit Sinasaktan ng mga Kabataan ang Sarili
Andrea B. Martinez
Unibersidad ng Pilipinas Maynila
abmartinez@up.edu.ph
Nananatiling seryosong isyung pampublikong pangkalugusan ang pananakit sa
sarili (self-harm) ng mga kabataan subalit hindi ito gaanong napagtutuunan ng
pansin sa maraming lokal na pag-aaral. Gamit ang sequential explanatory mixed
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method kung saan pinagsama ang kwantitatibo at kwalitatibong pamamaraan ng
pananaliksik, sinuri sa pag-aaral na ito ang isyu ng pananakit sa sarili ng may 223
mag-aaral sa kolehiyo (na lumahok sa sarbey) at limang mag-aaral na
kinapanayam, partikular ang bilang, pamamaraan at mga kadahilanan kung bakit
sinasaktan ang sarili. Sinuri din ng pag-aaral na ito ang mga salik na
nakakaapekto sa pananakit sa sarili gaya ng masasaklap na karanasan habang
lumalaki at ang mental na kondisyon ng mga kalahok sa pananaliksik.
Ayon sa resulta ng pananaliksik, may 38% (n=84) ng mga kalahok ang nakaisip
saktan ang sarili habang 19% (n=42) ang aktwal na sinaktan ang sarili.
Kabaligtaran sa paniniwala ng marami na ang paglalaslas ang pangunahing
metodo na gamit sa pananakit sa sarili, ayon sa mga kalahok ay gumamit sila ng
hindi malalang metodo gaya ng pagsuntok sa pader, pagkurot, pananampal o
pagsabunot ng sarili, at pagpapagutom. Ang paggamit ng mga ganitong metodo
ay naayon sa mga kadahilalan kung bakit nila sinasaktan ang kanilang sarili: ito
ay hindi upang magpakamatay kundi upang maglabas ng matitinding negatibong
emosyon gaya ng galit o pagkabigo, ilihis ang pansin mula sa nararanasang
pagkabalisa, takasan ang masasamang karanasan o parusahan ang sarili. Nag-ulat
din ang mga kalahok ng masasaklap na karanasan habang sila ay lumalaki gaya
ng pisikal at berbal na pang-aabuso, bullying, at sekswal na pang-aabuso. May
matindi rin silang isyu sa kalusugang mental gaya ng depresyon, matinding galit,
mababang pagtingin at pagakamuhi sa sarili. Lumabas na tema sa personal na
panayam sa mga kalahok na bawat isa sa kanila ay may malayong relasyon sa
pamilya, kulang ng gabay ng magulang, nagkaroon ng masaklap na karanasan sa
pagkabata, umiiwas na aktibong harapin ang problema at nagkikimkim ng
problema sa sarili at walang kontrol sa pananakit sa sarili. Ayon din sa kanila,
nakakaramdam sila ng pagsisisi pagkatapos nilang saktan ang kanilang sarili.
May makabuluhang implikasyon ang dumadaming bilang ng mga kabataang
sinasaktan ang sarili sa mga polisiya at programa para sa kalusugang
pangkaisapan na dapat ipatupad sa mga kolehiyo upang tugunan ang
pangangailangan ng mga bulnerableng mag-aaral.
Isang Kwalitatibong Pag-uulat ng Imaheng Pangagatawan ng mga
Pilipinong Tinedyer at ng Kanilang Kalusugang Pang-asal
Kachela Albert-Mariano
Unibersidad ng Pilipinas Maynila
kachmariano@gmail.com
Ang imahe ng katawan ay sinasabing ang mental na larawan ng pisikal na sarili
(kasama dito ang sukat, hugis ng katawan, timbang, at taas) at ang mga kaisipan
at damdamin ng isang tao sa kanyang katawan. Ang pagbibinata o pagdadalaga
ay panahon ng pagkakaroon ng maraming nararamdamang pagbababago sa
katawan upang maihanda nito ang sarili para sa adulthood. Ang mga
pagbabagong ito ay maaaring mapagkukunan ng parehong positibo at
negatibong emosyon na maaring magresulta sa iba't ibang pag-uugali sa
kalusugan ng tinedyer. Ang pag-aaral na ito ay tumingin sa bawat karanasan ng
mga estudyante at kung paano nakatulong ang mga ito sa paghulma ng kanilang
imaheng pangangatawan na nakaaapekto sa kanilang kalusugang pang-asal.
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Naitala at naisuri ang mga panayam ng parehong babae at lalaking estudyante sa
Kalakhang Maynila. Ang mga estudyanteng ito ay binigyan ng pagpapayo
pagkatapos ng panayam upang maiwasan ang alinmang bahalang naramdaman
galing sa diskusyon.
Ayon sa panayam, nailarawan ng mga estudyante ang kanilang perpektong
imaheng pangagatawan. Nagpakita rin ng kawalang-kasiyahan sa kabila ng
maraming psychoeducation na ibinigay ng media at social network. Iba’t-ibang
mga kadahilanan ang lumabas. Ito ay depende sa kanilang binibigay na
kahulugan sa kanilang pagtingin sa kanilang pisikal na katawan at mga nasasabi
ng ibang tao tungkol sa kanilang pangangatawan. Nakakita ng ilang koneksyon
sa kanilang pagbibigay g kahulugan at sa kanilang kalusugang pang-asal tulad ng
mga gawi sa pagkain, pagpili ng dami at kalidad ng pagkain na pagkain, pagpili
ng mga pisikal na gawain, pagnanais para sa / aktwal na sumasailalim sa pisikal
na pagbabago, at iba pa.
Ang ilang mga kadahilanan ay may posibilidad na mag-ambag nang higit kaysa
sa iba kung paano nila tinitingnan ang kanilang pisikal na katawan. Nakagawa
sila ng mga kahulugan mula sa mga salik na ito. Kung gayon, ang mga
kahulugan na ito ay nagpakita ng ilang koneksyon sa kanilang mga tiyak na paguugali na may kaugnayan sa kalusugan tulad ng pagpili ng dami at kalidad ng
pagkain, pagpili ng mga pisikal na gawain, pagnanais o aktwal na pagsasailalim
sa pisikal na pagbabago, at iba pa.
Sesyon 4B
Pananampalataya at Paniniwala
Pagpapakahulugan tungkol sa Ispiritualidad ng mga Pilipino
Homer J. Yabut
Pamantasang De La Salle at Sophia University
homer.yabut@dlsu.edu.ph
Ang ispiritualidad ay inaaral na ngayon sa larangan ng sikolohiya at kilala ang
mga Pilipino sa kanilang malalim na ispiritualidad.
Sinasabi ng mga
mananaliksik na ang mga panukat o isakala ng ispiritualidad ay kailangang
merong sensitibong pananaw sa mga kultural na katangian at mga isyu. (Hill &
Pargament, 2003). Para mapaunlad ang paggawa ng mga iskala sa ispiritualidad,
kailangan ay may malakas na pundasyon ang mga mananaliksik tungkol sa
konseptualisasyon ng ispiritualidad, at gumamit ng mga induktibong mga
pamamaraan (Kapunzki & Masters, 2010). Nilayon ng pag-aaral na ito na
malaman ang pagpapakahulugan sa ispiritwalidad. Ito ay ang unang yugto ng
mas malaking pag-aaral tungkol pagbuo ng iskala sa ispiritwalidad. Apat na
ginabayang talakayan ang ginawa na kung saan ang mga kalahok ay mga
estudyante, o mga nagtatrabaho. Ang mga kalahok din ay galing sa iba’t-ibang
relihiyon. Tatlong tema ang lumabas sa resulta ng pag-aaral. Ang unang tema
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ay ang pagkakaugnay sa banal o sagrado. Ang ikalawa ay ang pagkakaroon ng
kahulugan at layunin sa buhay. Ang pangatlo ay ang mga manipestasyon ng
isipiritualidad. Tinalakay ang resulta ng pag-aaral kaugnay sa mga mas malawak
na konseptualisasyon ng ispiritualidad at sa kontekstong Pilipino.
‘Gahum, Kahimtangan, Kag Bugal’: Ang Kinagisnang Sikolohiya at ang
Pagyakap ng mga Pilipinong Bisaya sa Pananampalatayang Baptist,
1898-1922
Kristoffer R. Esquejo
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
kris_esquejo@yahoo.com
Gamit ang kinagisnang sikolohiya bilang batayang teorya, ipapaliwanag ng papel
na ito ang isang pagpapakahulugan sa pananaw ng mga katutubong Pilipino
kung bakit nila tinanggap at niyakap ang pananampalatayang Baptist noong
unang dalawang dekada ng ika-20 dantaon. Layunin nitong bigyang-tinig at
itampok ang perspektibang panloob na matagal na nakatago sa
historiograpiyang kolonyal.
Ayon sa mga liham at sulat ng mga misyonero, nagtagumpay umano ang
kanilang lapit na “social gospel” sa mga tao dahil sa pinagsanib na tatluhang
gawain ng pangangaral (pagtatatag ng mga simbahan), pagtuturo (pagtatayo ng
mga paaralan), at panggagamot (pangangasiwa ng mga ospital). Ibig sabihin,
hindi lamang nila pinagtuunan ng pansin ang kaligtasan ng kaluluwa sa kabilang
buhay kundi pinagbuti rin ang pisikal at intelektuwal na kalagayan ng tao bilang
bahagi ng intensibong Amerikanisasyon.
Sa katotohanan, tumpak lamang sa tatlong halagahin ng lipunang Bisaya ang
ginawa ng Misyong Baptist. Dahil sa mga paaralan at ospital na itinayo nito sa
Iloilo at Capiz, nakamtan ng mga katutubo ang “gahum” (kapangyarihan) na
maaaring makikita sa tatlong larangan: “kinaadman” (kaalaman), “isug”
(tapang), at “kusug” (lakas). Kalaunan, nagbigay-daan ito sa “kahimtangan”
(kaginhawahan) ng sariling buhay bunga na rin ng pag-angat ng isang bagong
uring panlipunan mula sa kahirapan gaya ng nangyari sa Programang
Pensionado at makikita mismo sa buhay at karera ng ilang piling kasapi gaya
nina Kalihim Jorge B. Vargas (1898-1980), Gob. Patricio V. Confesor (18911951), at Gob. Gabriel K. Hernandez (1904-1954). Pagkalipas ng ilang dekada,
nagresulta ito sa “bugal” (pagmamalaki) kung kaya nanatiling tapat sa
pananampalataya ang mga sumunod na henerasyon ng mga Pilipinong Baptist
sa kabila ng katotohanang nakaangkla ang Misyong Baptist sa kolonyalismong
Amerikano.
Mga Susing-Kataga: Baptist, Bugal, Gahum, Kahimtangan, Social Gospel
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Pagtawag at Pagtugon: Pagtatasa sa mga Salik Panlipunan at
Pangrelihiyon ng mga Seminarista
Lander Joseph T. Ilagan, Kathleen Rae E. Acuña, Ian Jowel C. Fajardo, at
Jovielyn S. Mañibo
Lyceum of the Philippines University-Batangas
ilanderjoseph@yahoo.com
Ang pag-aaral na ito ay ninais na pag-aaralan ang salik panlipunan at
pangrelihiyon ng mga seminarista, ang kanilang antas at ang epekto nito sa
pananatili ng isang seminarista sa seminaryo. Ayon sa resulta ng pag-aaral,
pumaimbabaw ang salik panlipunan sa salik pangrelihiyon sa pagtugon ng isang
seminarista. Binigyan pansin din ng pagsisiyasat ang relasyon ng dalwang salik
sa pananatili ng isang seminarista sa paghuhubog ng pagpapari at lumabas na
ang paggabay ng magulang ang nagkakapagpatibay ng loob nito upang manatili
sa paghuhubog. Sa salik panlipunan, naipakita na malaki ang epekto ng Pamilya
sa pagtugon, samantalang ang sagradong pagtingin naman ng pagpapari sa mga
salik panlipunan ang pumaimbabaw.
Sesyon 4C
KAPANGYARIHAN NG GRUPO SA PANINIWALA AT
DAMDAMIN NG MGA INDIBIDWAL: ISANG SYMPOSIUM
Tatalakayin sa symposium na ito ang impluwensya ng pagiging kasapi ng grupo
sa paniniwala, damdamin, desisyon, at pagkilos ng mga indibidwal. Sa unang
paglalahad, ibabahagi ni Prop. Ochangco kung ano ang pananaw ng mga
kabataang bumuto sa unang pagkakataon sa pagiging mahusay at di mahusay na
lider. Tatalakayin din ni Prop. Ochangco kung paano nabuo ang mga pananaw
na ito gamit ang teorya ng Social Representation. Sa ikalawang paglalahad,
ibabahagi ni Prop. Dumaop kung paano nakaaapekto ang presensya sa
panahon ng kabiguang politikal sa damdamin bilang kasapi ng grupo.
Nakapokus ang kanyang pagtalakay sa mga damdaming guilt at shame. Sa
huling paglalahad, ipaliliwanag ni Bb. Tapawan kung paano nakaapekto ang
pagkarelihiyoso sa pagiging hipokrito. Nakasalig ang paglalahad na ito sa
hipokrisiyang patungkol sa panghuhusgang moral.
Social Representation ng Pamumuno (Leadership) ng mga Kabataang
Maaaring Bumoto sa Unang Pagkakataon
Eda Lou I. Ochangco
Far Eastern University
eochangco@feu.edu.ph
Isa itong kwalitatibong pag-aaral sa social representation ng pamumuno ng mga
kabataan. Mayroon itong dalawang bahagi. Isinagawa ang una bago ang
pambansang halalan (Nobyembre 2015) at ang ikalawa isang taon pagkatapos
(Hulyo 2017). Layunin ng kasalukuyang pag-aaral na imbestigahan ang social
representation ng mahusay at di mahusay na lider at tukuyin ang pinagmulan
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nito. Pitumpo’t tatlong kalahok ang sumali sa unang bahagi. Para sa kanila, ang
pinaka mahahalagang katangian ng mahusay na lider ay responsable, matiyaga,
matalino, tapat, at may tiwala sa sarili. Sa kabilang dako, ang pinaka kritikal na
mga katangian ng di mahusay na lider ay iresponsable, tamad, kurakot,
nagpapapanginoon, at makasarili. Sa ikalawang bahagi, 111 ang mga kalahok.
Para sa kanila, ang pinakamahahalagang katangian ng mahusay na lider ay
responsable, matalino, mabuting tagapakinig, mabuting tagasunod, at mabuting
halimbawa. Samantala, ang pinaka kritikal na mga katangian ng di mahusay na
lider ay tamad, makasarili o iresponsable, nagpapapanginoon, arogante at
bastos, at labis ang tiwala sa sarili. Tila sinasalamin ng sagot ng mga kalahok ang
mga kolektibistang pagpapahalaga tulad ng mabuting pakikipagtunguhan,
pagsunod sa norm, at pananagutan. Maaari ring sabihing sinasalamin ng social
representation ng mahusay at di mahusay na lider ang sikolohiya ng kapwa at
pakikiisa. Ilan sa mga pinagmulan ng mga social representation tungkol sa
pamumuno ay ang social media, mga kamag-anak, kaibigan, mga tao sa
unibersidad, at sariling obserbasyon.
Maari Bang Magdulot ng Collective Guilt at Shame ang Kabiguang
Politikal? Ang Papel ng Presensya sa Kapanahunan
Darren E. Dumaop
Pamantasang De La Salle
darren.dumaop@dlsu.edu.ph
Kapag may nagawang hindi katanggap-tanggap ang ingroup, nakararamdam ang
indibidwal ng collective guilt at shame. Naipakita ito sa maraming pag-aaral
tungkol sa kabiguang moral. Gayunman, hindi pa ito naobserbahan sa
kabiguang politikal. Layunin ng kasalukuyang pag-aaral na ipakita ito. Ginamit
dito ang EDSA People Power II (EDSA2) bilang kabiguang politikal ng mga
Pilipino. Iniulat ng mga may “presensya” sa panahon ng EDSA2 (edad 35
pataas) at ng mga wala pa (edad 25 pababa) ang kanilang collective guilt at
shame. Ginawa ito matapos mabasa ang pagtuligsa sa EDSA2 ng isang
outgroup. Tinasahan ng outgroup ang EDSA2 bilang kabiguang politikal. Nagulat ng mas mataas na collective guilt ang may edad 35 pataas. Walang
pagkakaiba ang dalawang grupo ng edad sa collective shame. Tila lumalabas na
mas responsable (i.e., mas guilty) sa kabiguang politikal ang mga taong may
presensya sa panahon kung kailan ito naganap. Ngunit hindi ito
nangangahulugang may gagawin sila tungkol dito.
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Mas Relihiyoso, Mas hipokrito? Ang Pag-modereyt ng Religious
Commitment sa Epekto ng Pagiging Kasapi ng Isang Grupo sa
Panghuhusgang Moral
Alemae M. Tapawan
Pamantasang De La Salle-Dasmarinas
tapawanalemae00@gmail.com
Nagaganap ang moral hypocrisy, o pagiging hipokrito, kapag tinatanggap ng
isang indibidwal ang moral na paglabag ng kanyang kagrupo ngunit
kinokondena ang kaparehong paglabag ng taga-ibang grupo. Walumpu’t-siyam
na mag-aaral mula sa iba’t-ibang kolehiyo at pamantasan ang sumali sa
kasalukuyang pag-aaral. Kasapi sila sa dalawang magkaibang relihiyon.
Pinakitaan sila ng gawa-gawang Facebook post kapwa ng ka-relihiyon nila at ng
taga-ibang relihiyon. Siniraan ng mga gawa-gawang post ang ibang relihiyon.
Inantas ng mga kalahok kung gaano kasama ang taong gumawa ng post.
Sumagot din ang mga kalahok ng religious commitment scale. Minodereyt ng
religious commitment ang epekto ng pagiging miyembro ng grupo sa
panghuhusgang moral. Mas masama ang tingin ng matataas ang pagkarelihiyoso
sa mga kasapi ng ibang relihiyon kesa mga kasapi ng kanilang relihiyon. Ganito
ang kahulugan ng pagiging hipokrito.
Sesyon 4D
SAMU'T SARING PAG-AARAL
Imbestigasyon sa papel ng Edad sa Pag-uugnay ng Palyadong
Kamalayan at Pagpapaliban
Jan Nicole Juat
Pamantasang De La Salle
nicolejuat@ymail.com
Ang pagpapaliban ng gawain ay hindi na bagong pag-uugali ng mga Pilipino. Sa
iba’t ibang aspeto ng buhay may mga pagkakataong ipinagpapaliban muna ang
mga gawain. Ang pangkalahatang pagpapaliban ay ang pagpapaliban ng gawaing
pang-araw-araw (e.g. pagpbayad sa mga dapat bayaran, paghugas ng pinggan, at
iba pa). Sa kabilang dako, sa pang-araw-araw na buhay, hindi maiiwasan na tayo
ay makalimot ng gawain at magkaroon ng palyadang pagpaplano. Ito ay
halimbawa ng palyadong kamalayan; isa sa mukha ng hindi maayos na
regulasyon ng sarili. Ito ay ang palyadong pagpaplano o pag-iisip sa pag-aksyon
na nagdudulot ng pagpapaliban. Lumabas sa imbestigasyon na ang relasyon sa
pagitan ng palyadong kamalayan at pagpapaliban ay pinapatibay ng edad.
Taliwas sa ibang pananaliksik na nagsasabi na mas nagpapaliban ang mga
nakakabata kaysa sa nakakatanda. Ayon sa datos sa pananaliksik na ito, ang mas
matanda na mas may palyadong kamalayan ang mas nagpapaliban.
Nangangahulugan na habang tumatandang ang isang tao, ang kamalayan nila ay
humihina kung kaya’t dumadalas ang kanilang pagpapaliban.
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Isang Pagsusuri ng Attitudes sa Tao at Asal Gamit ang Attributions
Christine Joy C. Lim
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
cclim1@up.edu.ph
Sinuri ng pag-aaral ang mga attributions – ang mga pinapalagay ng isang tao na
mga kadahilanan para maunawaan ang isang pangyayari – at ugnayan nito sa
attitudes. Gamit ang 2 x 2 factorial design, tinignan ang panimulang ebalwasyon
ng mga kalahok para sa taong pinanggalingan ng pangyayari (source likability) at
ebalwasyon mismo sa ginawang asal (outcome likability). Anim na pu’t tatlong
(63) kalahok, 30 lalaki at 33 babae, na may gitnang edad na 19.97 taon (SD =
1.91) ay itinalaga gamit ang random assignment sa 4 na kondisyon. Gamit ang 7puntong iskalang Likert, sinukat ang kanilang mga attitudes para sa taong
nagsagawa ng pangyayari (attitude towards source) at attitudes para sa mismong
nangyaring kilos (attitude towards outcome). Pinagsulat din ng kanilang mga
nasa isipan ang mga kalahok upang masuri ang kanilang mga palagay na
kadahilanan (attributions) pati upang malaman kung ang mga ito ay negatibo o
positibong mga palagay. Mula sa resulta, nakitang ang paunang ebalwasyon ng
mga kalahok, sa tao man o sa mismong kilos, ay nakaaapekto sa attitude sa isang
pangyayari. Higit pa dito, ang attitude sa isang asal o kilos at maging ang mga
palagay tungkol sa kilos na ito ay maaaring makapagbago sa attitude sa taong
gagawa nito. Tinalakay din sa pag-aaral ang mga implikasyon ng resulta ng pagaaral sa larangan ng pulitika at media.
Attachment, Kasarian at mga Problema sa Relasyong Interpersonal
Apryl Mae C. Parcon
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
summerparcs@gmail.com
Ang Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32) ay nagbigay ng walong mga
karaniwang problema sa isang relasyong interpersonal: kahirapang makihalubilo,
kahirapang magpahayag ng saloobin, kahirapang maging involve, kahirapang
sumuporta, pagiging sobrang agresibo, sobrang open, sobrang maalaga at
sobrang dependent. Sa pag-aaral na ito, sinikap tingnan ang kaugnayan ng
anxiety attachment, avoidance attachment, at kasarian sa iba’t-ibang nakikitang
problemang interpersonal. Isang online sarbey ang sinagot ng 179 na kalahok,
at gumamit ng regression analysis upang malaman ang mga significant preditors
sa bawat nasabing problema. Nakita na parehong ang mataas na anxiety at
mataas na avoidance attachment ay may kaugnayan sa kahirapang makihalubilo.
Sunod, ang mataas na anxiety ay nakitang may ugnay sa kahirapang magpahayag
ng saloobin. Bukod dito, nakita rin na namomoderate ito ng kasarian kung saan
ang mga babaeng mataas ang anxiety ang mas nakakaranas ng ganitong
problemang interpersonal. Sa pagiging sobrang agresibo, nakita na ang mga
lalakeng mataas ang anxiety attachment ang madalas mas agresibo. Samantala,
ang babaeng mababa ang avoidance attachment ang mas nakikitang sobrang
open. Sa usapang sobrang maalaga, anxiety attachment lamang ang nakitang
may kaugnayan dito. Sa kabilang banda, avoidance attachment lamang ang
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nakitang may kaugnayan sa kahirapang maging involve sa isang relasyon. Sa
kahirapang sumuporta, nakita na may kinalaman dito ang mataas na avoidance
attachment. Ganundin, nagmoderate din ang kasarian kung saan ang lalakeng
mas mataas ang avoidance attachment ang mas nahihirapang sumuporta. Huli,
nakita na ang mataas na anxiety ay may kaugnayan sa pagiging sobrang
dependent. Ganundin, ang kasarian din ay nakitang significant kung saan mas
nakitang mas dependent ang mga babae. Tinalakay sa pananaliksik na ito ang
mga posibleng dahilan at implikasyon ng resulta ng pag-aaral na ito.
Ang Pagsibol ng Damdaming Koneksyon sa Paaralan ng mga Pilipinong
Mag-aaral sa Pamantasan na may OFW na Ina sa Tulong ng Pakikipagusap sa Naiwang Ama, at sa Pamamagitan ng Pansariling
Determinasyon ng mga Anak
Maria Elena Severina O. Cruz, Rechel G. Arcilla, at Myla M. Arcinas
Pamantasang De La Salle
maria_elena_severina_cruz@dl.edu.ph
Noong 2007, iniulat ni Carandang na ang mga asawang lalaki na naiwan sa
bansa ng OFW na asawang babae ay nakaranas ng hirap sa pag-aasikaso ng
kanilang tahanan at, higit pa dito, sa paglipat ng responsibilidad na maging
pangunahing tagapag-alaga ng kanilang mga anak. Makalipas ang halos isang
dekada, natutunan na kaya ng mga naiwang ama na tumayo bilang
tagapangalaga ng kanilang mga anak habang nasa ibang bansa ang asawang
babae? Ito ang katanungang tinutukan ng pag-aaral na ito sa pamamagitan ng
pagsuri sa kung paano nakatulong sa pagbuo ng pagdama ng koneksyon sa
paaralan (school connectedness) ng mga naiwang anak ng OFW na ina ang
pakikipag-usap sa kanilang ama. Upang bigyang linaw ito sa mas malawak na
pananaw, tiningnan kung ano ang papel ng pansarilling determinasyon ng anak
sa dinamikong pampamilya (family dynamic) ayon sa kanyang otonomiya o
kakayahang magdesisyon para sa sarili, kagalingan at liksi, at relasyon sa mga
kasing edad na bata. Ang mga kalahok ay mga mag-aaral mula sa isang
pamantasan, na may OFW na ina sa panahon ng survey (babae, 66%; edad, 18.5
taon; SD, 2.45). Sa pagproseso ng datos gamit ang “multivariate analysis,”
lumabas na ang pakikipag-usap sa ama, kasama ang pakiramdam na kagalingan
at liksi ng anak, ay may kakayahang tumbukin ang pakiramdam ng mga anak
ukol sa kanyang koneksyon sa paaralan. Gayunpaman, ang pakikipag-usap sa
ama ng mga anak ay hindi nakitaan ng di tuwirang epekto (indirect effect), sa
pamamagitan ng pansariling determinasyon ng anak, sa koneksyon sa paaralan.
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Sesyon 4E
PANEL DISCUSSION: MGA SIKOLOHISTANG GURO NA
SUMUSUPORTA SA ESTUDYANTENG LGBT
Beatriz A. Torre
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
beatriz.torre@gmail.com
Michele Joan D. Valbuena
Silliman University
bingvalbuena@yahoo.com
Pierce S. Docena
Unibersidad ng Pilipinas Tacloban
piercecology@gmail.com
Moniq M. Muyargas
Unibersidad ng Pilipinas Iloilo
mmmuyargas@up.edu.ph
Mary Anne Portuguez
Polytechnic University of the Philippines
maryanneportuguez@gmail.com
Sabi nga sa isang kanta na tumukoy sa kabataan bilang ating kinabukasan, Teach
them well and let them lead the way. Tampok sa panel na ito ang karanasan ng mga
guro ng sikolohiya sa paggabay at pagiging tagapayo ng mga organisasyong
pang-estudyanteng lesbiyana, gay, bakla, bisekswal, tomboy, at trans (LGBT) sa
kani-kanilang unibersidad. Maririnig ang kwento ng pagsuporta ng mga fakulti
sa kabataang LGBT sa Dumaguete, Tacloban, Miag-ao, at Maynila. Malayang
tatalakayin ang mga naging salik sa pagbuo ng ganitong mga samahan mula sa
perspektiba ng mga guro, ang mga hamon sa paggabay sa mga estudyanteng
LGBT, at ang halaga ng pagtitipon-tipon ng kabataan para sa kanilang
kapakanan, pag-unlad, at pagsasakapangyarihan.
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ABSTRAK NG MGA LEARNING SESSION
Tungo sa Mapagpalayang Psychotherapy: Workshop sa Social Justice
Model of Clinical Supervision
Anna Cristina A. Tuazon
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
aatuazon@up.edu.ph
Tatalakayin sa workshop na ito ang paggamit ng social justice na perspektibo sa
pagsagawa ng clinical supervision. Ang clinical supervision ay isang mahalagang
bahagi ng pagsasanay ng isang nagnanais maging psychotherapist. Sa ilalim ng
mainam na supervision sa clinical practicum, magkakaroon ng pagbubuo sa
kaalaman at kahusayan na hindi magagawa sa simpleng akademikong kurso o sa
simpleng pagsunod sa mga therapy protocols na walang kritikal na pagsusuri.
Maraming modelo o perspektibo sa pagsasagawa ng clinical supervision. Ang
pinakamadalas na gamit sa Pilipinas, halimbawa, ay ang didactic approach.
Subalit, ang ganitong modelo ay nagbibigay ng total na kapangyarihan sa
supervisor at hindi binibigyang lakas ang trainee at ang kanyang mga
tinutulungan. Ito ay nagdudulot ng dependency ng trainee sa supervisor at
dependency ng client sa therapist. Layunin ng workshop na ipahalaga ang
dimension ng social justice sa clinical supervision para sa isang etikal, epektibo,
at tunay na mapagpalayang psychotherapy.
Pagiging Kampeon: Ang Kapangyarihan ng Isip bilang Susi sa
Tagumpay o Kabiguan sa Laro
Marissa Guinto-Adviento
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Michele Joan Valbuena
Silliman University
bingvalbuena@yahoo.com
Marcus Jarwin Manalo
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Ang pagsungkit ng gintong medalya ay unang naipapanalo sa isip kasunod
lamang ang pagkamit nito sa isang paligsahan. Ang pagkakaroon ng champion
mindset ang nakakapagdulot ng isang kakaibang pagganap sa pang-araw-araw na
hirap ng ensayo at mahigpit na kompetisyon (high-pressure competition). Ang
pagkamit sa kampeonato sa anumang larangan ay nangangailangan ng katulad
na panloob na lakas na isang katangian ng taong laging mahusay
ang performance. Ang champion mindset ay nakikita sa pagganap ng tungkulin at
responsibilidad, mula sa pinakapayak na gawain sa araw-araw hanggang sa
pinakamahirap na pagsubok sa buhay. Mula sa malawak na pananaliksik at
praktis sa sport, exercise and performance psychology, ang learning session na ito ay
magbibigay ng panloob na paningin kung paano gumagana ang isip ng isang
kampeon at ang mga sikolohikal na kasanayan na nagsisilbing gabay sa
pagbubuo ng isang champion mindset. Matututo ang mga guro, mentor, at coach ng
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mga istratehiya kung paano malilinang ang ganitong uri ng pag-iisip sa paaralan,
tahanan, at sa buhay ng kabataaang Pilipino.
Pananaliksik at Paglalathala tungo sa Paglilinang ng Terminolohiyang
Filipino sa Sikolohiyang Pilipino
Jayson D. Petras
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at UP Departamento ng Filipino at
Panitikan ng Pilipinas
jaysonpetras_upd@yahoo.com
Matibay nang saligan ng Sikolohiyang Pilipino (SP) ang wikang Filipino at mga
wika sa Pilipinas sa ganap na pag-unawa sa karanasan, pananaw, damdamin, at
oryentasyon ng mga Pilipino. Pinatunayan sa paglipas ng panahon ang sigasig
ng SP sa pagdadalumat, pagbubuo, at pagsasalin ng mga materyales sikolohikal
sa pambansang wika, kasabay ng pagtataguyod din ng mga konseptong hango sa
mga lokal na wika at danas. Mahalagang mapalakas pa ang ugnayan at
tunguhing ito sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at paglalathala sa
Filipino. Tatalakayin sa sesyong ito ang mga naging pagpupunyagi ng mga
saliksik sa SP sa layunin ng paglilinang ng terminolohiyang Filipino sa
sikolohiya. Magbabahagi rin ng ilang karanasan at kaparaanan na maaaring
makatulong sa pagbubuo ng pananaliksik na nalilinya sa nabanggit na layunin.
Kaugnay nito, ilalatag ang mga gabay at adyenda sa pananaliksik sa SP at ang
mga tuntunin sa paglalathala na ipinatutupad ng DIWA E-Journal at ng iba
pang akademikong dyornal na nasa wikang Filipino. Bukas at angkop ang
sesyon na ito sa mga guro, mananaliksik, at mag-aaral sa sikolohiya at sa wika.
Natanggap ang Papel Ko, Tapos, Ano? Workshop sa Pagsasagawa ng
Mabisang Paglalahad ng Papel sa Kumperensiya
Darren E. Dumaop
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at Pamantasang De La Salle
darren.dumaop@dlsu.edu.ph
Isang malaking hakbang sa pagiging akademiko ang paglalahad ng papel.
Subalit, hindi ito ganoon kadali. Paano mapagkakasya sa 10 minuto ang isang
buong tesis? Paano mahihikayat ang mga dumalo na makipagtalakayan? Paano
sasagutin ang mga wirdong tanong? Layunin ng workshop na ito na likhaing
mabisang tagapaglahad ang mga dadalong kalahok, pangunahin sa mga
pambansang kumperensiya. Kasama rito ang paghahanda ng paglalahad,
pagpapaliwanag ng datos, at pagpapanatiling kapana-panabik ng presentasyon.
Lingkod Aral (Service-Learning)
Deborah Mae C. Salem
Institute of Service-Learning, Silliman University
deborahcsalem@su.edu.ph
Ang lingkod aral (service-learning) ay isa sa pinakaepektibong pedagohiyang
ginagamit sa edukasyon. Nagdudulot ito ng makabuluhang pagbabago sa mag96

aaral kaugnay ng pagnanais na matuto, kahinatnan ng pag-aaral, at
pagtatagumpay (Kinzie, 2010). Gumagamit ang lingkod aral ng istratehiyang
eksperyensyal sa pagkatuto.
Ang presentasyong ito ay magtatampok sa mga kalahok ng mga batayang
kaalaman hinggil sa lingkod aral: ano ito, ano ang hindi ito, natatanging
katangian nito, at ang kaibahan nito sa internship, on-the-job training, boluntaryong
gawain, at pagseserbisyo sa komunidad.
Tatalakayin din ang mga hakbang para sa isang matagumpay na programa gamit
ang metodong PARC (preparation-paghanda, action-pagtupad, reflection-pagmunimuni, at celebration-pagdiwang). Bibigyan ng maikling gawain ang mga kalahok
na magtatampok ng panahon ng paghahanda.
Dagdag pa rito, tatalakayin din sa presentasyon ang dalawang mahalagang
katangian ng lingkod aral: pagsusulat ng dyornal at pagmuni-muni. Panghuli,
ibabahagi rin ang pinakamahuhusay na kasanayan sa lingkod aral ng Silliman
University.
Ang SP at si Doc E: Panimulang Kurso sa SP
Miriam Aquino-Malabanan
Lyceum of the Philippines University-Batangas at Pambansang Samahan sa Sikolohiyang
Pilipino
mamir_27@yahoo.com
Michael David Tan Lopez
Unibersidad ng Santo Tomas at Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
mikeyan7@yahoo.com
Ang workshop na ito ay nakadisenyo para sa mga mag-aaral na nagsisimula pa
lamang aralin ang SP o mga mag-aaral na may layuning ma 'refresh' sa ilang
konsepto ng SP.
Tatalakin ang kasaysayan ng SP at ng mga nagpasimula nito tulad nina Dr.
Virgilio Enriquez, Prospero Covar, Zeus Salazar atbp.
Bahagi rin ng workshop ang pagpapaliwanag ng ilang mga konsepto sa SP tulad
ng Anyo ng Sikolohiya sa Pilipinas, Kapwa at Values System, Kulelat Syndrome,
Loob at Labas, Katutubong Pananaliksik sa SP.
Magbabahagi ng ilang 'Interactive Activities' na magpapatingkad sa mga
konsepto ng SP.
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MGA KAINAN SA LUNGSOD NG DUMAGUETE
Blue Monkey Grill
Flores Ave, Dumaguete, 6200 Negros
Oriental
(035) 421-0400, 0999-840 9572

KRI Restaurant
53 Silliman Avenue, Dumaguete Bacong Rd, Dumaguete, 6200 Negros
Oriental
(035) 421 2392

Café Laguna-Dumaguete Branch
Ground floor Nicanor Hotel, San Jose
Street, Dumaguete City, Negros
Oriental
(032) 421-0808

Lab-as Seafood
Negros Oriental Flores Avenue,
Dumaguete City
(035) 225 3536

Café Mamia
14 San Jose St. corner Sta. Catalina St.,
Dumaguete City, 6200 Negros
Oriental
(035) 422-2664, 0917-7079848

Lantaw Native Restaurant
EJ Blanco Drive corner Flores
Avenue, Dumaguete, 6200 Negros
Oriental
(035) 421 0473

Casablanca Restaurant
Rizal Boulevard, corner Noblefranca
Street, Dumaguete, 6200 Negros
Oriental
(035) 422-4080

Pasta King Cafe di Roma
5 Dr. V. Locsin Street, DownTown,
Dumaguete, 6200 Negros Oriental
0917-7179632

Ciao Bella
E J. Blanco Drive, Dumaguete,
Negros Oriental
(035) 421-0827
Gabby’s Bistro
E. Rovira Drive, Bantayan,
Dumaguete, Negros Oriental
(035) 422-0827 loc. 2
Hayahay Treehouse Bar and
ViewdeckRestobar
Flores Ave Piapi, Escano Beach,
Dumaguete City 6200
(035) 225 3536
Honeycomb
Rizal Boulevard corner Dr V. Locsin
St, Dumaguete, 6200 Negros Oriental
(035) 225-1181
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Qu4dros Grill
10 Dr. V. Locsin Street, Dumaguete,
6200 Negros Oriental
0917-4852786
Sans Rival Bistro
San Jose Street, Dumaguete, Negros
Oriental
(035) 421 0338
2 Story Kitchen
Sta. Catalina Street, Dumaguete,
Negros Oriental
0915-6451995

MGA PASYALAN SA NEGROS ORIENTAL
Lungsod ng Dumaguete

Manjuyod

Rizal Boulevard
Rizal Boulevard, Dumaguete, Negros
Oriental

Siaton

Silliman University Grounds
Hibbard Avenue Dumaguete, Negros
Oriental

Lake Balanan
Brgy. Sandulot, Siaton, Negros
Oriental

Lungsod ng Bais

Tambobo Bay
Siaton, Negros Oriental

Dumaguete Cathedral
Perdices Street, Dumaguete, Negros
Oriental

Dolphin Watching
Tanon Strait, Bais City, Negros Oriental
Lag-It Beach
Tanon Strait, Bais City, Negros Oriental
Talabong Mangrove Park
Tanon Strait, Bais City, Negros Oriental

Manjuyod White Sandbar
Brgy. Campuyo, Manjuyod, Negros
Oriental
Antulang Beach
Brgy. Siit, Siaton, Negros Oriental

Sibulan

Balinsasayao Twin Lakes
Brgy. Enrique Villanueva, Sibulan,
Negros Oriental

Valencia

Dauin

Casaroro Falls
Taft Street, Valencia, Negros
Oriental

Mabinay

Red Rock Hot Springs
Pulangtubig, Valencia, Negros
Oriental

Apo Island
Apo Island, Dauin, Negros Oriental
Cayaso Cave & Underground River
Mabinay, Negros Oriental
Crystal Cave
Brgy. Bulwang, Mabinay, Negros
Oriental
Pandalihan Cave
Brgy. Bulwang, Mabinay, Negros
Oriental
Panligawan Cave
Brgy. Bulwang, Mabinay, Negros
Oriental

Nailig Lake
Valencia, Negros Oriental
Pulangbato Waterfalls
Red River Valley Resort, Brgy.
Malabo, Valencia, Negros Oriental
Yagumyum Lake
Valencia, Negros Oriental

99

MGA PASYALAN SA SIQUIJOR
Enrique Villanueva

Camogao Beach
Brgy. Camogao, Enrique Villanueva,
Siquijor
Cang-Isok House
Brgy. Libo, Enrique Villanueva,
Siquijor
Sandugan Beach
Brgy. Sandugan, Enrique Villanueva,
Siquijor
Tulapos Marine Sanctuary
Brgy. Tulapos, Enrique Villanueva,
Siquijor

Larena

Alagdoong Forest
Brgy. Olang, Maria, Siquijor
Talisay Beach
Brgy. Poblacion Sur, Maria, Siquijor

San Juan

Bulalakaw Forest Reservation
Brgy. Catulayan, San Juan, Siquijor
Capilay Spring Park
Brgy. Poblacion, San Juan, Siquijor
Lugnason Falls
Brgy. Napo, San Juan, Siquijor
Paliton Beach
Brgy. Paliton, San Juan, Siquijor

Larena Church & Bell Tower
Poblacion Norte, Larena, Siquijor

Solangon Beach
Brgy. Solangon, San Juan, Siquijor

Lazi

St. Augustine Church
Brgy. Poblacion, San Juan, Siquijor

Cambugahay Falls
Brgy. Kinamandagan, Lazi, Siquijor
Enchanted Balete Tree
Brgy. Campalanas, Lazi, Siquijor
Lazi Convent
Brgy. Tigbawan, Lazi, Siquijor

Tubod Beach
Brgy. Tubod, San Juan, Siquijor

Siquijor

Candanay Sur Beach
Brgy. Candanay Sur, Siquijor, Siquijor

Mount Bandilaan National Park
Brgy. Cangomantong, Lazi, Siquijor

Dumanhog Beach
Brgy. Dumanhog, Siquijor, Siquijor

San Isidro Labrador Church
Brgy. Tigbawan, Lazi, Siquijor

Guiwanon Spring Park
Brgy. Luyang, Siquijor, Siquijor

Maria

Siquijor Boulevard
Brgy. Canal, Siquijor, Siquijor

Kagusuan Beach
Brgy. Lilo-An, Maria, Siquijor
Maria Church
Brgy. Poblacion Sur, Maria, Siquijor
Salagdoong Beach
Brgy. Olang, Maria, Siquijor
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Siquijor Port Beach
Brgy. North Poblacion, Siquijor,
Siquijor
St. Francis de Asisi Church
Brgy. North Poblacion, Siquijor,
Siquijor
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Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City
Telefax: (032) 434-7973 Mobile: (0922) 875-1440
Facebook: www.facebook.com/sulongpssp
Twitter: www.twitter.com/PSSPonline
E-mail: pssponline@gmail.com
Website: www.pssp.org.ph

Magkita-kita po tayong muli
sa susunod na taon!!!
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