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MENSAHE MULA SA PANGULO NG 

REPUBLIKA NG PILIPINAS 

 
 
 
 
 
 
 
Kaisa ng sambayanang Pilipino, binabati ko ang mga magsisilahok sa Ika-39 na 
Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipno na pangungunahan ng 
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP). 
 
Nagbubukal ang kaunlaran sa pinagsamang lakas ng ating mga mamamayan.  
Habang lumalalim ang ugnayan ng Pilipino, lalong umiigting ang pagbabago sa 
ating mga pamayanan, lumalawak ang repormang nagpapasigla sa ating bayan, at 
bumibilis ang sama-sama nating pag-arangkada. 
 
Maging daan nawa ang pagtitipong ito upang pag-isahin ang ating diwa sa 
pagtataguyod ng lipunang patas at walang iniiwan.  Tiwala akong magbibigay-
linaw ang inyong mga pananaliksik sa pagbuo ng ating pambansang kamalayan, 
sa pagtuklas ng bawat isa sa kanyang mga karapatan at tungkulin sa komunidad, 
at sa pagsulong ng tagumpay ng ating sambayanan. 
 
Tinipon tayo sa tuwid na daan ng hangaring ibalik ang integridad sa ating 
pamahalaan upang maipamana sa susunod na henerasyon ang higit na 
maliwanang na bukas.  Patuloy tayong manindigan, nang maisakatuparan natin 
ang ating mga pangarap; patunayan nating walang imposible sa masiklap at 
nagkakaisang taumbayan. 
 
 
 
Benigno S. Aquino III 
Pangulo 
Republika ng Pilipinas 
 
 
Maynila 
20 Nobyembre 2014 
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MENSAHE MULA SA TAGAPANGULO NG 

COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 

 
 
 
 
 
 

 
Isang mataos na pagbati sa pamunuan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino 
(PSSP) na magdadaos ng ika-39 Pambansang Komperensiya sa Sikoliyang Pilipino, sa 
pakikipagtulungan ng Departamento ng Sikolohiya ng Pamantasang De La Salle, sa 
Nobyembre 20-22, 2013 sa Pamantasang De La Salle. 
 

Mula sa pagkakatatag ng organisasyon noong 1975, hindi na matatawaran ang naiambag 
ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa pagpapalinaw ng kahulugan at 
kahalagahan ng Sikolohiyang Pilipino.  Isa ang PSSP sa nanguna noong dekada walumpo  
sa pagtuklas ng angking kakayahan at katangian ng pagpapahalagang Pilipino mula sa 
maka-Pilipinong pananaw at pamamaraan. 
 

Sa komperensiya ngayong taon, muling tatanawin ang napakahalagang kontribusyon ng 
mga naunang henerasyon ng dalubhasa tulad nina Virgilio Enriquez at F. Landa Jocano 
sa diskurso ng pagpapahalagang Pilipino.  Sa pamamagitan ng kanilang mga aklat, 
sanaysay at panayam, naging maimpluwensiya sila sa paghubog ng kamalayan ng 
sumunod na henerasyon ng mga eksperto. 
 

Bukod sa pagbabalik-tanaw, itatanghal din sa komperensiya ang kasalukuyang mga 
kalakaran at pagsusuri sa kultura, lipunan at Sikolohiyang Pilipino na isinasagawa sa iba’t 
ibang institusyon. 
 

Ang tema ng komperensiya, “Pinoy Values: Mula Pagpapakatao tungo sa 
Pakikipagkapwa-tao,” ay sumaksaklaw sa pangunahing layunin ng organisasyon, ang 
hanguin mula sa aktuwal at kongkretong karanasan ng mga Pilipino ang sistema ng 
paniniwala at naging gabay sa lipunan, at nagpayabong ng kultura at kasaysayan, sa loob 
ng ilang daang taon. 
 

Sa panahong ito ng globalisasyon, nararapat pang higit na paigtingin ang mga pagsusuri 
sa mga katutubong pagpapahalaga na mahalagang instumento sa patuloy na pag-unlad ng 
pambansang kamalayan.  
 

Mabuhay! 

 
 
Patricia B. Licuanan, Ph.D. 
Tagapangulo 
Commission on Higher Education 
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MENSAHE MULA SA DEKANO NG 

KOLEHIYO NG MALALAYANG SINING NG 

PAMANTASANG DE LA SALLE 

 

 
 

 

 
 
Kami ay nagagalak na maging katuwang ng Pambansang Samahan sa 
Sikolohiyang Pilipino sa kanilang ika-39 na pambansang kumperensiya.   
 
Sa gitna ng globalisasyon at ang nalalapit na ASEAN integration, 
napakahalagang balikan ang mga kontribusyon ng Sikolohiyang Pilipino lalung-
lalo na ang mga kontribusyon ni Enriquez at Jocano sa pagdidiskurso ng 
pagpapahalagang Pilipino.  Bago pa man tayo makipagtalastasan sa ating mga 
kapitbahay na bansa sa Asya, mahalagang pumailalim muna tayo sa ating 
kapilipinuhan lalung-lalo na sa ating mga pinapahalagahan katulad ng kapwa, 
pamilya at pananampalataya.  Tunay ngang maipagmamalaki natin ang mga 
pagpapahalagang ito hindi lamang sa ating mga kalapit bansa sa Asya kung hindi 
sa buong mundo.    
 
Sa Pamantasang De La Salle, dito sa kolehiyo ng malalayang sining itinataguyod 
natin ang mga kursong mahalaga sa kapilipinuhan katulad ng wika at kultura at 
sikolohiyang pilipino.  Hinihikayat din ang mga guro at estudyanteng gumawa 
ng mga pananaliksik tungkol sa kulturang Pilipino.  Sa pamamagitan ng 
kumperensiyang ito, ating pakikiisa sa PSSP sa pagsulong sa Sikolohiyang 
Pilipino. 
 
Mabuhay ang Sikolohiyang Pilipino! 
 
Animo La Salle! 
 
 
Julio C. Teehankee, Ph.D. 
Dekano, Kolehiyo ng Malalayang Sining 
Pamantasang De La Salle 
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MENSAHE MULA SA TAGAPANGULO NG  

DEPARTMENTO NG SIKOLOHIYA  

PAMANTASANG DE LA SALLE 
 
 
 
 

 
 
 

Dear PSSP Board, Members, Delegates and Friends, 
 
Greetings! 
 
On behalf of De La Salle University Manila's Psychology Department, I 
welcome all of you to the annual conference of the PSSP. This year's theme of 
Pinoy Values: Mula Pagpapakatao tungo sa Pakikipagkapwa-Tao signals 
a return of sorts to our past in the development of Psychology as a field in the 
Philippines. This is both unabashedly sentimental and an opportunity to give 
honor to the pioneering work done by great teachers such as Dr. Enriquez and 
others. How fitting it is, too, that PSSP is holding this year's conference in the 
school whose founding father is the patron of all teachers: St. John Baptiste De 
La Salle.  Indeed, we are all teachers here, no matter what our specializations 
are. By being part of this conference, we renew our commitment to continue 
the journey of understanding both ourselves as well as others in our lives. 
 
Thank you and enjoy the conference! 
 
Yours in St. La Salle, 
 
 
Laurene Chua-Garcia, Ph.D. 
Tagapangulo, Departamento ng Sikolohiya 
Pamantasang De La Salle  
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MENSAHE MULA SA PANGULO NG 

PAMBANSANG SAMAHAN SA 

SIKOLOHIYANG PILIPINO 
 
 
 
 
 
 
Makabuluhan ang pagsasagawa ng ika-39 na Pambansang Kumperensiya sa 
Sikolohiyang Pilipino ngayong 2014 bilang pagkilala sa natatanging ambag ni 
Dr. Virgilio G. Enriquez, ang Ama ng Sikolohiyang Pilipino at Pangulong 
Tagapagtatag ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP). 
Ngayong 2014, ginugunita ang ika-20 taong anibersaryo ng pagpanaw ni Dr. 
Enriquez, kung kaya’t napapanahon din na ang napiling tema ng ating 
kumperensiya, “Pinoy Values: Mula Pagpapakatao tungo sa 
Pakikipagkapwa-Tao,” ay isang anyo ng pagpaparangal sa kontribusyon ni 
Dr. Enriquez sa pagsasateorya at pananaliksik sa mga pagpapahalagang Pilipino. 
 
Akmang-akma din ang ating tema dahil kasabay nito ang paggawad sa yumaong 
Dr. F. Landa Jocano ng pinakamataas na parangal ng PSSP, ang Gawad 
Sikolohiyang Pilipino. Tulad ni Enriquez, pinagyaman din ni Dr. Jocano ang 
ating kaisipan ukol sa pagpapahalagang Pilipino. 
 
Natitiyak kong mabubusog na naman ang ating mga isipan sa mga bagong 
kaalamang mapapakinggan natin mula sa ating mga panauhing tagapagsalita sa 
mga plenaryong sesyon maging ang napipintong masiglang talakayan susunod sa 
mga ito.  Inaasahan ko din na may maibabaon tayong bagong ideya, tanong at 
inspirasyon mula sa ating mga paghuhuntahan sa mga sabayang sesyon.  
Umaasa din kami na makakatulong sa lahat ang mga inihandang palihan sa 
ikatlong araw ng kumperensiya. 
 
Ngayon pa lang, lubos ang aming pasasalamat sa mga bumubuo ng pamunuan 
ng Departamento ng Sikolohiya ng De La Salle University–Manila sa 
pangununa ni Dr. Laurene Chua-Garcia (kasalukuyang Chairperson), Dr. Ron 
R. Resureccion (dating Chairperson) at Dr. Maria Guadalupe C. Salanga (Vice 
Chairperson) na nagmagandang-loob na buksan ang pinto ng kanilang 
departamento na maging host ng ating kumperensiya ngayong taon.  
 
Binabati ko rin ang bumubuo ng Lupon ng Kumperensiya sa pangunguna ni G. 
Howell B. Calma, ang Convenor ng kumperensiya, sa tulong ng napakasipag na 
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si G. Kenneth Carlo L. Rives (Program Associate ng PSSP), sa kanilang walang 
sawang pagsubaybay sa paghahanda para sa proyektong ito kasama ang mga 
guro at estudyante ng DLSU, partikular na ang Samahan ng Mag-aaral sa 
Sikolohiya (SMS).  Kinilala ko rin ang kontribusyon ng lahat ng kasapi ng 
Lupon ng mga Kadiwa, ang pamunuan ng PSSP. 
 
Sa ngalan ng pamunuan ng PSSP, binibigyan namin kayong lahat ng mainit na 
pagpupugay sa inyong pakikiisa sa kumperensiyang ito. Hanggang sa susunod 
na kumperensiya sa Ateneo de Davao University!!! 
 
 
 
Jay A. Yacat, M.A. 
Pangulo, Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino  
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MENSAHE MULA SA CONVENOR NG 

IKA-39 NA PAMBANSANG KUMPERENSIYA 
 
 
 
 
 
 
 

Maligayang bati at magandang araw sa kasapian ng Pambansang Samahan sa 
Sikolohiyang Pilipino! 
 

Lubos akong nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa ika-tatlumpu’t siyam na 
taong Pambansang Kumperensya ng ating Pambansang Organisasyon. 
 

Ang tema sa taong ito ay “Pinoy Values: Mula Pagpapakatao tungo sa 
Pakikipagkapwa-Tao”. Kaugnay nito, ipinapaalala sa atin ang isang matandang 
kawikaan,” Madali ang maging tao, mahirap magpakatao”. Ano nga ba ang 
pakahulugan ng pagpapakatao o magpakatao? Ang sabi ni  Añonuevo (2009) na 
maaring madali ang mag bihis tao ngunit lubhang me kahirapan mabuhay nang 
mayroon paninindigan, dignidad at dangal . Madalas na ang pagpapakatao ay 
hindi laging hawak ng tao, marahil pepwedeng maging masama ang tao o 
maging hindi nya taglayin ang asal tao.  Mayroong mga paraan kung papaano 
bibigyang kahulugan ang matandang salawikain depende na kung paano ito 
bibigyan pakahulugan ng tumitingin.Ang pagpapakatao ay maaring natural na 
katangian ng tao. Subalit ang pagpapakatao ay dapat isabuhay at gawin ng 
madalas o araw araw upang ito ay makagawian. Sapagkat ang tao ay matatamo 
lamang ang pagpapakatao batay sa sinasabi ng lipunan kanyang kinabibilangan 
na may taglay na kaisipan kaayusan at kaugalian. Ang pagpapakatao ay 
makakamit lamang sa bisa ng pakikipagkapwa tao.   
 

Tatalakayin sa tatlong araw ng ating pagtitipon ang mga paksang angkop sa 
pagpapakatao ang relasyon nito sa pakikipagkapwa-tao. Atin ding bibigyan-
pugay ang pamana nina Enriquez at ni Jocano sa kanilang natatanging 
kontribusyun sa Sikolohiyang Pilipino. 
 

Hangad ko na sa tatlong araw na pagtitipong ito, maipagpatuloy nating 
maisabuhay ang pagpapakatao sa pamamagitan ng pakikipagkapwa-tao.   
Maraming salamat at mabuhay ang Sikolohiyang Pilipino! 
 
 
Howell B. Calma, M.Sc. 
Holy Angel University 
Convenor, Ika-39 na 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 2014 
 

Pangulo Jay A. Yacat, M.A. 
  

Pangalawang Pangulo Homer J. Yabut, Ph.D., RP 
  

Kalihim Jayson D. Petras, M.A. 
  

Ingat-Yaman Josefina Andrea R. Cantiller, M.A., R.P. 
  

Mga Kasapi      Miriam Grace A. Malabanan, M.Sc.  
Howell B. Calma, M.Sc 
Jose Mari A. Carpena 
Christine Ann A. de Villa 
Carl O. Dellomos, MHSS 
Roberto E. Javier, Jr., Ph.D., R.P. 
Silfa C. Napicol, M.A.  
Maria Guadalupe C. Salanga, Ph.D. 

 
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 

 
Abraham B. Velasco 

1983-1984 
 

Felipe De Leon Jr. 
1984-1985 

 
Alfredo V. Lagmay 

1987-1988 
 

Lilia F. Antonio 
1989-1990 

 
Rogelia Pe-Pua 

1991-1992 
 

Grace Aguiling-Dalisay 
1993-1994 

Proserpina D. Tapales 
1995-1996 
 
Elizabeth Protacio-Marcelino 
1997-1998 
 
Ma. Angeles Guanzon-Lapeña 
1999-2000 
 
Flordeliza Lagbao-Bolante 
2001-2002 
 
Grace Aguiling-Dalisay 
2003-2007 
 
Jose Maria Bartolome 
2008-2011 
 
Benito L. Teehankee 
2011 
 
Jay A. Yacat 
2012-Kasalukuyan 
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TALAAN NG MGA KASAPI (1975-KASALUKUYAN) 
 

MGA KASAPING PANDANGAL 
 

Teodoro A. Agoncillo, Kasaysayan Genoveva Edroza Matute, Panitikan Tagalog 

Renato Constantino, Kasaysayan Ramon Munzones, Panitikang Hiligaynon 
Jose “Pepe” W. Diokno, Pulitika Ponciano B.P. Pineda, Wika 
Alfredo V. Lagmay, Sikolohiya Bonifacio P. Sibayan, Linggwistika 
Cecilio Lopez, Linggwistika 

 
 

GAWAD SIKOLOHIYANG PILIPINO 
 

Lorenzo Tañada, 1988  Virgilio G. Enriquez, 1994 
Rogelia E. Pe-Pua, 1998  Prospero R. Covar, 2000 
Zeus A. Salazar, 2002  Lilia F. Antonio, 2004 
Estefania Aldaba-Lim, 2009 Carmen Enrile, 2011 
 
 

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, 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, 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, 
Jose Maria A. Diestro, Jr. Ma. Fe A. Domingo, Proserpina Domingo-Tapales, 
Sylvia Estrada-Claudio, Elena Flores, Roberto E. Galvez, Maria Cecilia 
Gastardo-Conaco, 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, Flordeliza Lagbao-Bolante, Leticia 
A. Lagmay, Violeta Lagmay, Godofredo A. Lanuza, Lourdes V. Lapuz, Augusto 
Venanico C. Legazpi, Patricia B. Licuanan, Anselmo Lupdag, Lourdes V. 
Lapuz, Cipriano R. Magnaye Jr., Miriam Grace A. Malabanan, Eric Julian D. 
Manalastas, Filoteo A. Mangulabnan, Elaissa Marina Mendoza, Erlinda S.A. 
Mendoza, Roberto N. Mendoza, Leonardo N. Mercado, Christian Vernon 
Mogol, Ma. Divina Gracia Nakar, Victoria Narciso-Apuan, Atoy M. Navarro, 
Ma. Lina Nepomuceno-Van Heugten, 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-
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de Castro, Anatalia Ramos, Fe Corazon B. Ramos-Muit, Natividad T. Reyes, 
Guillermo Q. Roman, Jr., Lilia P. Salazar,  Zeus A. Salazar, 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, Maria Theresa 
D. Ujano-Batangan, Mary Agnes M. Urban, Ma. Leonora Vasquez-de Jesus, 
Abraham B. Velasco, Elizabeth R. Ventura, Eva Minerva Duka Ventura, Joseph 
O. Vergara, Lyra R. Verzosa, Wilfrido V. Villacorta, Aracelli M. Villamin, 
Benedicto C. Villanueva, Violeta Villaroman-Bautista, Rory Villar, Nieto L. 
Vitto, Fumio Watanabe, Homer J. Yabut, Jay A. Yacat, Rene P. Zubieto 

 

MGA KASAPING PROPESYONAL 
 

Bernadette V. Abella, Normita A. Atrillano, Dyester G. Abo-abo, Patricia 
Nicole Y. Acido, Lino Fe R. Aglubat, Kristine R. Alagad, Maria Cheradee 
Rachel R. Alarcon, Annie Dinh Maria M. Alfaro, Czarina Ann V. Alfonso, 
Violeta L. Andaleon, Maria Lita J. Arquion, Rhodalyn P. Asido, Angelica Joy Q. 
Bailon, Hadji A. Balajadia, Remedios E. Basco, Richard Martin C. Bautista, 
Arnold H. Bautista, Kristine Joy B. Bautista, Daniel R. Bawan, Mharlet C. 
Bayais, Nerissa M. Beatriz, Rene B. Beloy, Arlene P. Bernardo, Ailen Marylou S. 
Bigay, Teresita M. Bonavente, Julma V. Bonnevie, Ann ChristineV. Braga, 
Chelsea S. Brioso, Ma. Crizelle M. Bueno, Araceli S. Bustamante, Golan F. 
Canuzo, Annalyn DG. Capulong, Jose Mari A. Carpena, Eva A. Castronuevo, 
Marilou E. Cayabyad, Rosario T. Chu, Ricardo A. Clores, Maria Corazon C. 
Constatino, LilibethT. Cortez, Maria Elena Severina O. Cruz, Zhanina O. 
Custodio, Marieta G. David, Br. Francisco V. de la Rosa VI, Joan V. de la 
Trinidad, Catherine R. Dela Cruz, Carl O. Dellomos, Julie Ann M. 
Dimaculangan, Stephanie Rose Dizon-Luna, Katrina May V. Dulay, Angelo R. 
Dullas, Darren E. Dumaop, Ma. Loreto Heide O. Dy, Jeanette L. Ebarsabal, 
Bryan Q. Engay, Cristabel D. Fagela-Tiangco, Jay B. Fallan, Rowena G. 
Fernandez, Leny O. Figuracion, Marie Elaine A. Florece, Jholyan Francis S. 
Fornillos, Adrianne John R. Galang, Charmaine P. Galano, Paulino C. Galvez, 
Nimfa C. Gamban, Sharon M. Gardoce, Ma. Joycelyn A. Go-Monilla, Peter R. 
Go-Monilla, Regina A. Gonzales, James Andrew M. Grasparil, Rowena  P. 
Heradura, Mary Porteria  C. Hilado, Ria Emerose  A. Jacela, Shiela  D. Jadie, 
Margy Grace  A. Jagmis, Christian Cel W. Julian, Jelene Joy  S. Librea, Ramon  
L. Lim, Genaro B. Limosinero, Emely M. Linatoc,  Graciel A. Lintag, Elna R.  
Lopez, Michael David T. Lopez, Marietta P. Mabana, Hazel A. Magpantay, 
Darwin C. Magpili, Maria Jolit Angeline P. Malaya, Jovielyn S. Mañibo, Loida 
G. Marasigan, Argel B. Masanda, Madelyne T. Maslang, Carleen O. Mata, 
Leonor Lynette Fortunata C. Mendoza, Agnes F. Montalbo, Elizabeth O. 
Morillo, Marvie Anthony F. Muroda, Silfa C. Napicol, Lucy Mary M. Navarro, 
John Xavier  B. Nepomuceno, Renylyn A. Nepomuceno-Carranza, Randy T. 
Nobleza, Ernesto M. Obing, Joyce Ocampo-Dayao, Danielle P. Ochoa, Aimee 
P. Olpenda, Gabilyn G. Orilla, Luzelle Anne G-L. Ormita, Marije O. Pacao, 
Carmi Miko D. Pader, Michael Pan, Demetria B. Panganiban, Br. Angelo 
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Dominic S. Paragas, Gloria N. Paragas, Neil Oliver T. Penullar, Ailyn Joy T. 
Peralta, Hector M. Perez, Daisy B. Picaso, Rubi Angeli C. Pirote, Lorizza Mae 
C. Posadas, Pia Anna P. Ramos, Kenneth Carlo L. Rives, Mia Flor R. Roldan, 
Ronnie B. Rubi, Ernesto M. Ruivivar III, Darwin C. Rungduin, Lita S. Sagun, 
May Angelica A. Saludez, Divine Love A. Salvador, Erick P. Savadera, Alice V. 
Sibal-Lim, Dianne B. Solis, Icelle B. Soriano, Susan F. Soriano, Tyrone Reden 
L. Sy, Carolina C. Tabinga, Dorislyn A. Tabunda, Maria Vistacion M. Taburnal, 
Bryan P. Tanangonan, Niclie L. Tiratira, Joseph L. Torrecampo, Anna Cristina 
A. Tuazon, Felida B. Tucker-Rustia, Donna Kriska A. Valerio, Lualhati H. 
Valmonte, Jerome F. Villadares, Jayvie Villazor, Venus A. Vitales, Ayesha Marie  
A. Volpane, Mary Joyce D. Wangiwang, Salve P. Yamzon 
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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 
Itinataguyod ang Kapihan sa PSSP isang Sabado minsan sa isang semestre sa 
tanggapan ng PSSP. Isa itong 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 mga eskwelahan, kolehiyo at 
unibersidad. 

 

TATSULOK SA PSSP 
Itinataguyod ang TATSUOLOK 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 magtatag ng isang alyansa upang 
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 labing-apat (14) na kasaping organisasyong pang-mag-
aaral: 

 CEU Psychology Society 

 DLSU Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya 

 DLSU-D Psychological Society 
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 EAC-C Psychology Society 

 FEU Psychology Society 

 HAU Psychology Society 

 LPU-B Psychology Association 

 MTC Psychology Society 

 PLM Psychological Society 

 PNU Psychological Society 

 PUP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino 

 Psychology Society of San Beda 

 UE Psychological Society 

 UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino 

 

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 

 

AKLATAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 
Pinapangasiwaan din ang Aklatan sa Sikolohiyang Pilipino sa tanggapan ng PSSP.  
Naglalaman ang naturang aklatan ng malawak na koleksiyon ng mga babasahin 
at lathalain ukol sa sikolohiya, lipunan, kultura at kasaysayang Pilipino.  Malaki 
ang maitutulong ng aklatan sa pag-aaral at pananaliksik ng mga dalubhasa, 
estudyante at may interes sa Sikolohiyang Pilipino. 

 

SALIKSIKAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 
Itinataguyod ang Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino bilang programang 
pananaliksik ng PSSP. Sa kasalukuyan, may tatlong pangunahing grupong 
pananaliksik ang Saliksikan: 

 Pamamahala at Pamumuno 

 Pagkatao at Sekswalidad   

 Kulturang Popular at Media  

 

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 Kumperensya 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. 

 
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 
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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. 

 
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. 
 

2. 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 
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Dakilang Hating Kultural sa panig ng 
akademya at ng mamamayan. 

2.1.2 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. 

2.1.3 Patuloy ang aktibong pagtugon ng mga kasapi 
ng PSSP sa paglinang ng mga konseptong 
sikolohikal sa Filipino.  Patunay nito ang pag-
unlad ng mga pag-aaral sa mga katutubong 
pamamaraan ng pananaliksik at ang 
pagdalumat ng iba’t ibang ideya sa mga 
kumperensiya at pagsasanay. 

 
2.2 Filipino ang magiging midyum ng komunikasyon at 

transaksiyon ng PSSP. Kaugnay nito: 
 

2.2.1 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. 

2.2.2 Magiging midyum ng talakayan at panayam ang 
Filipino sa taunang kumperensiya at iba pang 
proyektong pagsasanay at patuloy na 
edukasyon. 

2.2.3 Pasisiglahin at palalaganapin ang paggamit ng 
Filipino sa mga pananaliksik at publikasyon ng 
samahan.   

2.2.4 Hihikayatin at susuportahan ang pagsasalin ng 
mga pag-aaral mula sa banyagang wika tungo 
sa wikang Filipino. 

2.2.5 Aktibong makikipag-ugnayan ang samahan sa 
mga organisasyong pangwikang nagsusulong 
ng wikang Filipino.   

2.2.6 Maninindigan ang samahan sa pagtataguyod ng 
wikang Filipino sa antas pambansa sa 
pamamagitan ng pakikisangkot sa mga usaping 
pangwika. 

2.2.7 Sa pangkalahatan, gagawin ng PSSP ang lahat 
ng epektibong hakbang upang matiyak ang 
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matagumpay na paggamit at pagpapaunlad ng 
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya. 

 
3. 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 kamalayang-
pandaigdig 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-sa-
kulturang 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. 
 

4. 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. 
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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. 

4.3.2 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. 

4.3.3 Kikilalanin ang paggamit ng mga konseptong 
sikolohikal na nasa wikang Ingles hangga’t wala 
pang ganap na salin para rito. 

4.3.4 Kung kinakailangan, partikular sa pakikipag-
ugnayan 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. 

4.3.5 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. 
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PAHAYAG NG PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP) 

LABAN SA DISKRIMINASYON AT PAGPAPABABA NG DANGAL  

NG MGA PILIPINONG LGBT 
 
Nakikiisa ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang 
pambansang organisasyon ng mga indibidwal at grupong nagsusulong sa isang 
maka-kapwa at maka-Pilipinong sikolohiya, sa pagsulong sa karapatan ng lahat 
ng Pilipino na maging malaya sa diskriminasyon, kasama ang diskriminasyong 
batay sa lahi, kasarian, edad, antas panlipunan, at oryentasyong sekswal at 
identidad bilang babae o lalake. 
 
Binabatikos ng PSSP ang artikulong nalathala sa pahayagang Philippine Star 
noong ika-11 ng Marso 2013 pinamagatang “Being Gay” kung saan pinayuhan 
ng isang sikolohista ang mga magulang at mga pamilyang Pilipino na 
pagsabihan, pagbawalan, at “ayusin” ang kanilang mga anak na posibleng LGBT 
para sila “ituwid” at magbago ng asal at pagkatao tungo sa pagiging 
heterosekswal. 
 
Ang payong ito, kasama ang mga alinsunod na kilos, ay di-makatao, di-
propesyonal, at pawang nakakadagdag sa opresyon at diskriminasyon sa mga 
sekswal na minoridad sa Pilipinas. Ito ay taliwas sa isa sa mga batayang 
prinsipyo, pagpapahalaga at paninindigan ng PSSP: 
 

“Naniniwala ang PSSP sa pagtataguyod ng makabuluhang pakikiisa 
sa mga isinagilid, sinasamantala, at walang kapangyarihang sektor ng 
lipunan tungo sa pagkamit ng karangalan, katarungan, at kalayaan 
ng sambayanang Pilipino.” (Seksyon 5, Artikulo 2 ng Saligang Batas) 

 
Hindi sakit o salot ang pagiging bakla o lesbyana; hindi ito kailangang gamutin o 
hanapan ng lunas. Bahagi ng karanasan at kulturang Pilipino ang mga LGBT – 
sila ay mga bata, matanda, kapamilya, kapit-bahay, kaeskwela, katrabaho, 
kasama sa pananampalataya, at kaisa sa ating paghahanap ng kalayaan, ginhawa, 
at magandang buhay.  Mahigit apat na dekada na ng pananaliksik sa sikolohiya 
ang nagpapatibay sa katotohanang ito. 
 
Kaya alinsunod sa pagtataguyod ng Sikolohiyang Pilipino bilang mapagpalayang 
sikolohiya (Enriquez, 1992), naniniwala ang PSSP na walang lugar sa isang 
marangal, makatarungan, at malayang lipunan ang mga kilos at kaisipang 
nagpapababa ng dangal at dumadagdag sa pagsasagilid ng mga minoridad tulad 
ng mga LGBT – lalo na kung ang mga kilos at kaisipang ito ay nagmumula sa 
mga sikolohista at iba pang propesyonal, walang basehan sa pananaliksik, at 
taliwas sa ating mga pagpapahalaga bilang disiplina at kilusan. 
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Hinihikayat ng PSSP ang lahat ng mga sikolohista at mag-aaral ng sikolohiya na 
makiisa sa pagsulong ng karapatan, kalayaan, at pagkakapantay-pantay ng lahat 
ng Pilipino, bata at matanda, LGBT man o heterosekswal. 
 
Mga Sanggunian: 
 
Enriquez, V.G. (1992). From Colonial to Liberation Psychology. Quezon City: 
University of the Philippines Press.  
 
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino. (2007). Saligang Batas. 
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Quezon City, 10-11 Disyembre 1990.  Pinamahalaan ni Alma Santiago de 
la Cruz. 
 

1991 (Batac):  Ikalabinpitong Pambansang Kumperensya: “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 Kumperensya: “E Babae, Kasi? 
Lalake, Palibhasa?.” Philippine Normal University, Manila, 11-12 
Disyembre 1992.  Pinamahalaan ni Grace Aguiling-Dalisay. 
 

1994 (Quezon City):  Unang Pandaigdigang Kumperensya at 
Kultura/Ikalabinsiyam na Pambansang Kumperensya: “Katutubong 
Sikolohiya at Kultura.” University of  the Philippines, Quezon City, 8-10 
Disyembre 1994.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 
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1995 (Nueva Ecija): Ikadalawangpung Pambansang Kumperensya: “Pamumuno 

at Pagpapahalagang Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva 
Ecija, Tag-init 1995.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 
1995 (Marawi): Ikadalawamput-isang Pambansang Kumperensya: “Buklurang 

Muslim-Kristiyano.” Mindanao State University, Marawi City, Lanao del Sur, 
1995.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.  
 

1996 (Lungsod Quezon):  Ikadalawamputdalawang Pambansang Kumperensya: 
“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):  Ikadalawamputtatlong Pambansang Kumperensya: “Kalikasan, 

Kabuhayan at Kulturang Pilipino.” Palawan State University, Puerto Prinsesa 
City, Palawan, 12-14 Disyembre 1997. Pinamahalaan ng Lupong 
Tagapamahala. 

 
1998 (Maynila): Ikadalawamput-apat na Pambansang Kumperensya: “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):  Ikadalawamputlimang Pambansang Kumperensya: “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):  Ikadalawamput-anim na Pambansang Kumperensya: 

“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):  Ikadalawamputpitong Pambansang Kumperensya: “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. 

 
2003 (Maynila):  Ikadalawamputwalong Pambansang Kumperensya: “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. 
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2004 (Cavite):  Ikadalawamputsiyam na Pambansang Kumperensya: “Kayod 
Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng Pinoy sa Trabaho (Ang Sikolohiya ng Paggawa).” 
Severino de las Alas Hall, De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, 24-
26 Nobyembre 2004. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama 
sina Jose Ma. Bartolome, Roberto Galvez, Godofredo Lanuza, Jason 
Laguerta, Selfa Napicol at Nonalyn Vista. 

 
2005 (Maynila): Ikatatlumpong Pambansang Kumperensya: “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): Ikatalumput-isang Pambansang Kumperensya: “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 Kumperensya:  

"Pera, Negosyo at Sikolohiya:  Pwede bang Magsama?"  Miriam College-
Quezon 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 Kumperensya:  "Sikolohiyang 

Pilipino:  Sa Isip, sa Salita, at sa Gawa."  University of  the Philippines-
Baguio, 25-27 Nobyembre 2010.  Pinamahalaan nila Homer Yabut at Ma. 
Victoria Diaz. 

 
2011 (Lungsod Quezon):  Ikatatlumpu't anim na Pambansang Kumperensya:  

"Sikolohiyang Pilipino:  Kahapon, Ngayon at Bukas." University of  the 
Philippines-Diliman, Lungsod Quezon, 24-26 Nobyembre 2011.  
Pinamahalaan ni Jose Antonio R. Clemente.  

 
2012 (Batangas):  Ikatatlumpu't pitong Pambansang Kumperensya:  "Tibay, 

Tapang at Tatag: Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay."  Lyceum of  the 
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Philippines University-Lungsod Batangas, Batangas, 22-24 Nobyembre 
2012.  Pinamahalaan ni Miriam Aquino-Malabanan.  

 
2013 (Camarines Sur):  Ikatatlumpu't walong Pambansang Kumperensya:  

"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 Aquino-
Malabanan.  
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MGA LUPON NG KUMPERENSIYA 
 
Lupong Tagapagpaganap Howell B. Calma 

Ron R. Resurreccion 
Maria Guadalupe C. Salanga  
 

Programa Maria Guadalupe C. Salanga 
Jay A. Yacat 
Homer J. Yabut 
Howell B. Calma  
 

Pagpapatala/Sekretaryat Kenneth Carlo L. Rives 
Luz V. Garcia 
Jayson D. Petras 
Miriam Aquino-Malabanan 
 

Pananalapi at Lohistika Josefina Andrea R. Cantiller 
Robert E. Javier, Jr. 
Kenneth Carlo L. Rives 
Luz V. Garcia 
Jeffrey John A. Directo 
 

Marketing at Sponsorship Silfa C. Napicol 
TATSULOK 
DLSU-SMS 
 

Promosyon Christine Ann A. de Villa 
Jose Mari A. Carpena 
Carl O. Dellomos 
 

Pagtatasa at 
Dokumentasyon 

Kenneth Carlo L. Rives 
DLSU-SMS 
TATSULOK 
 

Officers of the Day Homer J. Yabut (Unang Araw) 
Maria Guadalupe C. Salanga (Ikalawang 
Araw) 
Jose Mari A. Carpena at  
Carl O. Dellomos (Ikatlong Araw) 
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TUNGKOL SA KUMPERENSIYA 
 

Itatampok sa kumperensiya ang pagbabalik-tanaw sa mga kontribusyon ng mga 
iskolar tulad nina Enriquez at Jocano sa pagdidiskurso ng pagpapahalagang 
Pilipino at ang pagtatanghal ng mga pananaliksik ng mga sikolohista at iba pang 
eksperto't may interes sa lipunan, kultura at sikolohiyang Pilipino. Sa ikatlong 
araw, magkakaroon din ng mga workshop na patuloy na maglilinang sa mga 
kaalaman at kasanayan ng mga dadalo sa kumperensiya. 

 

MGA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA: 

 
1. maiugnay ang pagdidiskurso nina Enriquez, Jocano at iba pa sa 

kasalukuyang kaalaman ukol sa mga pagpapahalagang Pilipino; 
2. masuri ang papel ng iba’t ibang mga institusyon sa paghuhubog ng 

mga pagpapahalagang Pilipino; 
3. magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at 

sikolohiyang Pilipino; at   
4. magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.  
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PANGKALAHATANG PROGRAMA NG KUMPERENSIYA 
 

NOBYEMBRE 20, 2014 (HUWEBES) 
 
7:00–8:30 n.u. 
     Pagpapatala 
 
8:30–09:00 n.u. 
     Pambungad na Palatuntunan 

 Pambansang Awit 

 Pagbati at Pagtanggap (Dr. Julio Teehankee at Dr. Laurene Chua- 
Garcia) 

 Pambungad na Mensahe (Prop. Jay A. Yacat) 

 Pagpapakilala ng mga Delegado at Pagpapaliwanag ng Tema at 
Disenyo ng Kumperensiya (Prop. Howell B. Calma) 

 Pagkakaloob ng Gawad Sikolohiyang Pilipino 

 Pagpapakilala sa Pangunahing Tagapagsalita 
 

9:00–10:00 n.u. 
     Pangunahing Pananalita 
     Prop. Ma. Angeles Guanzon-Lapeña (Pamantasang De La Salle) 
 
10:00–10:30 n.u. 
     Meryenda 
 
10:30-12:00 n.t. 
     Plenaryong Sesyon 2: Pagdadalumat at Pananaliksik sa Pinoy Values 
     Prop. Felipe “Bot” P. Jocano, Jr. (Unibersidad ng Pilipinas-Diliman) 
     Dr. Liane Peña-Alampay (Pamantasang Ateneo de Manila) 
 
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. Josefina Andrea R. Cantiller) 

 Paglulunsad ng DIWA E-Journal Tomo 2, Bilang 1 (Prop. Jayson D. 
Petras) 

 Panunumpa ng Bagong Kasapi ng PSSP (Prop. Jayson D. Petras) 
 
1:30–3:00 n.h. 
     Plenaryong Sesyon 2:  Paghubog sa Pagpapakatao at Pakikipagkapwa-Tao     
     sa Paaralan at Simbahan 
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     Bb. Luisita B. Peralta (Kagawaran ng Edukasyon) 
     Prop. Lorenzo C. Bautista (Asian Theological Seminary) 
 
3:00–3:30 n.h. 
     Meryenda 
 
3:30–5:00 n.h.  
     Plenaryong Sesyon 3:  Paghubog sa Pagpapakatao at Pakikipagkapwa-Tao    
     sa Midya at Organisasyon 
     G. Jose Ma. “Jobart” F. Bartolome (GMA Network) 
     G. Gerardo “Jun” V. Cabochan (Pandayan Bookshop) 
 
 

NOBYEMBRE 21, 2014 (BIYERNES) 
 
7:00–8:30 n.u. 
     Pagpapatala 
 
8:30–10:00 n.u. 
     Sabayang Sesyon 1  
     Venue:  Yuchengco Hall 

 Sesyon 1A— Relihiyon at Pananampalataya (YH 501) 

 Sesyon 1B— Symposium: Kapwa: Konseptong Pumapailalim sa 
mga Relasyong Panlipunan (YH 502) 

 Sesyon 1C— Pagdadala (YH 503) 

 Sesyon 1D— Sikolohiya ng Kabataan 1 (YH 504) 

 Sesyon 1E— Symposium: Ang Kapangyarihan ng Pahalagang 
Pilipino sa Pagpapadaloy ng Buhay sa Panahon ng Kalamidad 
(YH 505) 

 Sesyon 1E— Pulitika (YH 506) 
 
10:00–10:30 n.u. 
     Meryenda 
 
10:30-12:00 n.t. 
     Sabayang Sesyon 2  
     Venue:  Yuchengco Hall 

 Sesyon 2A— Identidad (YH 501) 

 Sesyon 2B— Pagsisiyasat sa Teorya ng Kapwa 1 (YH 502) 

 Sesyon 2C— Pagtulong sa Kapwa (YH 503) 

 Sesyon 2D— Sikolohiya ng Kabataan 2 (YH 504) 

 Sesyon 2E— Katatagan at Ginhawa (YH 505) 

 Sesyon 2F— Symposium: Ang Lakas at Kapangyarihan sa 
Pakikipag-ugnayan  (YH 506) 
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12:00–1:30 n.h. 
     Tanghalian 
 
1:30–3:00 n.h. 
     Sabayang Sesyon 3  
     Venue:  Yuchengco Hall 

 Sesyon 3A— Kultura at Kasaysayan (YH 501) 

 Sesyon 3B— Pagsisiyasat sa Teorya ng Kapwa 2 (YH 502) 

 Sesyon 3C— Paglalahad ng mga Programa (YH 503) 

 Sesyon 3D— Values (YH 504) 

 Sesyon 3E— Symposium: Sikolohiyang LGBT: Pananaliksik, 
Pagtuturo, at Pagsuporta (YH 505) 

 Sesyon 3F— Samu't Saring Pag-aaral (YH 506) 
 
3:00–3:30 n.h. 
     Meryenda 
 
3:30–5:00 n.h. 
     Sabayang Sesyon 4  
     Venue:  Yuchengco Hall 

 Sesyon 4A— Sikolohiya ng mga Katutubo (YH 501) 

 Sesyon 4B— Pagsisiyasat sa Teorya ng Kapwa 3 (YH 502) 

 Sesyon 4C— Pagtatasa ng mga Programa (YH 503) 

 Sesyon 4D— Sikolohiya ng Pamilya (YH 504) 

 Sesyon 4E— RTD: Mahalaga ang Mag-anak sa Buhay LGBT: 
Mga Kwentong Pambata at ang Sikolohiya ng Pamilya (YH 505) 

 Sesyon 4F— Mga Eksperimentong Sikolohikal (YH 506) 
 
 

NOBYEMBRE 22, 2014 (SABADO) 
 
8:30–12:00 n.t. 
     Learning Session 

 Paraan Po: Mga Metodo ng Pananaliksik sa Oryentasyon ng 
Kapwa (Y401) 
Roberto E. Javier, Jr. 

 Ang Sikolohiya ng Kapwa: Pagbabalangkas ng mga Kaisipan sa 
Pagdadalumat at Pananaliksik  (Y402) 
Jay A. Yacat at Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco 

 Pagsasaayos bilang Konseptong Pulitikal (Y403) 
Antonio P. Contreras 

 Sa Isip, Sa Diwa, at sa Paglikha:  Ang Pagsulat at Paglathala ng 
Papel-Panananaliksik (Y404) 
Jayson D. Petras at Adonis L. Elumbre 
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 Maka-Pilipinong Pananaliksik tungkol sa Ispiritualidad at 
Pananampalataya (Y405) 
Homer J. Yabut at Josefina Andrea R. Cantiller 

 Sikolohiya ng Wika: Ugat at Daluyan ng Pag-unawa ng 
Sikolohiyang Pilipino (Y501) 
Susan Corazon C. Ortega 

 Ang Pagbubuo ng Masaklaw na Panukat ng Loob (Mapa ng 
Loob) at ang Pag-aaral ng Valdity Nito (Y607) 
Gregorio E. H. del Pilar III 

 Pagkilala sa Sariling Pagkatao batay sa Enriquez “Panukat ng 
Ugali at Pagkatao” (St. Joseph Hall 308) 
Ma. Angeles Guanzon-Lapeña 
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PROGRAMA NG SABAYANG SESYON 
 
Nobyembre 21, 2014 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 1:  8:30-10:00 n.u. 
 

Sesyon 1A 
RELIHIYON AT PANANAMPALATAYA  
YH 501 

                            

Tagapagpadaloy: Homer J. Yabut  
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 

 

Asal, Dasal, Dangal: Panimulang Pagsusuri sa Karanasang Ispiritwal 
ng mga Kabataang Mag-aaral  
Carmelo L. Martinez 
Don Bosco Technical Institute 
 
Mula sa Loob ng Kawan: Mga Kwento at Karanasan ng mga Handog sa 
Iglesia Ni Cristo 
Juan Victor P. Pascual at Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Luwa: Pagtatanghal ng Pangako at Panata sa Balayan, Batangas 
Aidel Paul G. Belamide 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
 

Sesyon 1B 
SYMPOSIUM: KAPWA: KONSEPTONG PUMAPAILALIM SA MGA 
RELASYONG PANLIPUNAN  
YH 502 

 

Convenor: Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 

Kaligayahan sa Panahon ng Kalamidad 
Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Pagkamatulungin ng Kabataang Pilipino sa Panahon ng Kalamidad 
Samantha Erika N. Mendez1,2,3, Lorelie Ann M. Banzon-Librojo1, at Eda Lou Ibasco 
Ochangco1,4 
1Unibersidad ng Pilipinas Diliman, 2Ateneo de Manila University, 3Miriam College, 4Far 
Eastern University 
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Iskima ng Pakikipag-Friend sa Facebook at Pakikipagkaibigan Sa 
Tunay na Buhay: 
Isang Paghahambing 
Eden T. Gallardo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Ang Paglitaw ng mga Pagpapahalagang Pilipino sa mga Pag-aaral ukol 
sa Pagpapatawad 
Darwin C. Rungduin 
Colegio de San Juan de Letran 
Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
 

Sesyon 1C 
PAGDADALA 
YH 503 

 
Tagapagpadaloy: Edwin T. Decenteceo  

(Retirado) 
 
Pagdadala at Pagiging Tapat: Isang Silip sa Pagsasama ng Nagja-Japan 
at Kanyang Partner 
Anna Muriel T. Mangaran 
Human Dynamic Philippines Consultancy Inc. 
 
Ang Pagdadala at ang Budismo: Pagbibigay-Linaw 
Edwin T. Decenteceo 
Retirado 
 
Ang Paghihinga at ang Propesyonal na Counselor  
Edwin T. Decenteceo 
Retirado 
Anna Muriel T. Mangaran 
Human Dynamic Philippines Consultancy Inc. 
 
Ang Pagdadala: Ang Kwento ng Natatanging Ina ng mga Children with 
Special Needs (CSN) 
Catherine R. Dela Cruz 
Nueva Vizcaya State University 
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Sesyon 1D 
SIKOLOHIYA NG KABATAAN 1 
YH 504 

 
Tagapagpadaloy: Miriam Grace Aquino-Malabanan 

 Lyceum of the Philippines University-Batangas 
 
Mga Piling Kurso, Mga Piling Direksyon: Isang Silip sa Pagpapahalaga 
ng Dalawang Dekada 
E.V. Diane M. Catibog 
UP Office of Admissions 
 
Mga Impluwensiya at Katangian ng Kabataan na may Tuwid na Moral 
Venus A. Vitales at Annie Dinh Maria M. Alfaro 
Wesleyan University-Philippines 
 
IQ x EQ: Implikasyon sa Medikal na Kurikulum ng mga Mag-aaral sa 
Programang Integrated Liberal Arts and Medicine ng Unibersidad ng 
Pilipinas  
Andrea B. Martinez 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
 
Self-Concept at College Adjustment ng mga Anak ng Overseas Filipino 
Workers  
Rochelle Ann V. Pararuan 
Central Luzon State University 
 
 

Sesyon 1E 
SYMPOSIUM: ANG KAPANGYARIHAN NG PAHALAGANG 
PILIPINO SA PAGPAPADALOY NG BUHAY SA PANAHON NG 
KALAMIDAD  
YH 505 

 
Convenor: Violeta Villaroman-Bautista  

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman 
 
Ang Pahalaga ng Pagsama sa Karanasan ng DOTC sa Pagtulong sa 
Kapwa Kawani 
Melinda Maria Tan at Violeta Villaroman-Bautista 
Care and Counsel Wholeness and Training Center 
 
Ang Papel ng mga Pahalagang Kristiyano sa Pagtulong sa Panahon ng 
Kalamidad 
Lorenzo C. Bautista at Violeta Villaroman-Bautista 
Asian Theological Seminary 
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Ang Pahalaga sa Sarili sa Panahon ng Kalamidad 
Cristabel Fagela-Tiangco at Violeta Villaroman-Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pag-urogopay, Batayan ng Pagtulong sa Panahon ng Kalamidad 
Violeta Villaroman-Bautista 
Institute for Studies in Asian Church and Culture at Care at Counsel Wholeness Center 
 
 

Sesyon 1F 
PULITIKA 
YH 506 

 
Tagapagpadaloy: Christine Anne A. de Villa 

Caucus of Development NGO Networks (CODE-NGO) 
 
Pananaw at Pagsusuri sa mga Isyung Patungkol sa Martial Law: Gabay 
sa Pagtuturo ng Social Justice 
Ryan R. Pecson, Grace Ann Salvador 
Bataan Peninsula State University 
Efren Lorenz Tigas 
The Johns Hopkins University 
 
Ang Saloobing “Ako at ang Aking Bayan” ng mga Botanteng Pilipino 
Julieta C. Mallari at Hilana Roman 
University of the Philippines Diliman Extension Program in Pampanga 
 
Arkeolohiya ng mga Talastas ng Extrajudicial Killing sa Pilipinas 
Hadji A. Balajadia 
Ateneo de Davao University 
 
 
Nobyembre 21, 2014 
Sabayang Sesyon 2:  10:30-12:00 n.t. 
 

Sesyon 2A 
IDENTIDAD 
YH 501 

                           
Tagapagpadaloy: Anna Cristina A. Tuazon 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman  
 
Pagpaparami o Reproduksyon ng Pagkakakilanlan sa Pamamagitan ng 
mga Tambayan 
Zhanina U. Custodio 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
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Colonial Mentality at ang Mental Health Help-Seeking Attitudes ng mga 
Filipino Americans 
Anna Cristina A. Tuazon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagkakaisa ng mga Batang Muslim 
Adrian Paul Pineda Liangco, Charles William Vitug Manansala, Maica Angela 
Cardona Padua at Marlon Paclibar Lising 
Angeles University Foundation 
 
Ang Transkontekstwalisasyon ng Kultural na Pagkakilanlan ng mga 
Japino sa Tokyo, Japan 
Dindo Palce Café 
Unibersidad ng Pilipinas Manila 
 
 

Sesyon 2B 
PAGSISIYASAT SA TEORYA NG KAPWA 1 
YH 502 

 
Tagapagpadaloy: Carl O. Dellomos  

University of Caloocan City 
 
Hmpf, Inc.: Ang Konseptuwalisasyon, Manipestasyon, at Implikasyon 
ng Tampo sa Daigdig ng Paggawa at ng Industriya 
Carl O. Dellomos 
University of Caloocan City 
Jayson D. Petras 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Karanansan ng Pakikisama ng mga Pilipinong Nagbibinata at 
Nagdadalaga 
Rafael C. Salamat at Pia Anna Perfecto-Ramos 
Ateneo de Manila University 
 
Ang Loob at Pakikipagkapwa sa Kagandahang-Loob 
Charmaine P. Galano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagpapakahulugan at Behavioral na Manipestasyon ng Pakikiramdam sa 
Konteksto ng Counseling 
Homer J. Yabut at Katrina C. Fernando 
Pamantasang De La Salle  
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Sesyon 2C 
PAGTULONG SA KAPWA 
YH 503 

 
Tagapagpadaloy: Jose Mari A. Carpena 

Pamantasang De La Salle 
 
Ang Paggamit ng mga Sosyo-Sikolohikal na Pamamaraan Bilang 
Kontribusyon sa Pagbuo ng Isang Istratehiya para sa Integrasyon at 
Pagkatutuo ng mga Mag-aaral: Ang Kaso ng Sampung Mag-aaral ng UP 
Tacloban na Lumipat sa UP Diliman Dahil sa Pananalanta ng Bagyong 
Yolanda 
Joseph L. Torrecampo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Pagtulong at Kaligayahan sa Buhay ng mga Binatang Kabataan  
Reynaldo T. Concepcion 
Far Eastern University 
 
Pagkukusang-Loob: Silip sa Puhunang Panlipunan ng Philippine Red 
Cross 
Christian Narito 
UP Open University at Philippine Red Cross 
 
 

Sesyon 2D 
SIKOLOHIYA NG KABATAAN 2 
YH 504 

 
Tagapagpadaloy: Ron R. Resurreccion 

Pamantasang De La Salle 
 
Ang Mundo sa Likod ng Screen: Isang Penomenolohikal na Pag-aaral sa 
mga Biktima ng Cyberbullying 
Jem Irise Rea, Gellie Perez, Cristine Maur at Lualhati Angeles 
First Asia Institute of Technology and Humanities 
 
Karanasan ng Kabataan sa Paghihiwalay ng Kanilang mga Magulang 
Rea L. Camacho  
Central Luzon State University 
May Angelica A. Saludez 
Araullo University-PHINMA Education 
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Ang Karanasan ng mga Nawalan ng Magulang 
Charla Rochella G. Santiago 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Mga Bully-Victim: Ang Naiibang Grupo sa Bullying 
Ana C. Caguiat, Kristel Anne Batul, Danica Clarisse Cacho, Joshua Galang at 
Cheribi Ann Reyes 
Angeles University Foundation 
 
 

Sesyon 2E 
KATATAGAN AT GINHAWA 
YH 505 

 
Tagapagpadaloy: Silfa C. Napicol  

Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Psychological Well-Being: Katangian at Katumbas sa Sikolohiyang 
Pilipino  
Silfa C. Napicol at Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Nakagiginhawang Dulot ng Pagkukuwento ng Karanasan 
Evelyn F. Acoba 
Central Luzon State University 
 
Katatagan at Pagharap sa Kinabukasan: Isang Pagtingin sa mga 
Karanasan ng mga Taong Naghahanap ng Kalutasan ng Kanilang Sawi 
sa Pag-aasawa 
Hector M. Perez 
Far Eastern University 
 
Pagtitiis 
Olga Angelinetta P. Tulabut, Norman B. Mendoza at Myron Glenn Fernando 
Angeles University Foundation 
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Sesyon 2F 
SYMPOSIUM: ANG LAKAS AT KAPANGYARIHAN SA PAKIKIPAG-
UGNAYAN  
YH 506 

 
Convenor: Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagpapatawad at Hindi Pagpapatawad: Isang Leksikal na Pagsusuri 
Paul Danielle P. Labor 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagkamapaghiganti: Pagsusuri sa Isang Konsepto 
Arlen Sandino V. Barrameda at Paul Danielle P. Labor 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagkatao ng Makabayang Kabataang Pilipino 
Diwa Malaya A. Quiñones at Christie P. Sio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
 
Nobyembre 21, 2014 
Sabayang Sesyon 3:  1:30-3:00 n.h. 
 

Sesyon 3A 
KULTURA AT KASAYSAYAN  
YH 501 

 
Tagapagpadaloy: Michael Charleston Briones Chua  

Pamantasang De La Salle 
 
Buhay, Ginhawa, at Dangal: Ang Dalumat at Kabuluhan ng Kaloobang 
Bayan sa Pag-aaral ng Kasaysayang Pilipino 
Vicente C. Villan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Mula Ninuno hanggang Kapwa-Tao: Ang mga Ugnayang Panlipunan sa 
Sinaunang Kaayusang Pilipino 
Jose Rhommel B. Hernandez 
Pamantasang De La Salle 
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Ang Daloy ng Ganap na Buhay na Mula sa Sagradong Lupa: Ang 
Katutubong Kamalayan ng Panlipunang Kaunlaran ng mga Ambala Ayta 
sa Sitio Alibang at ang mga Implikasyon nito sa Gawaing Panlipunan at 
Pagpapa-unlad ng Pamayanan 
Angelito B. Meneses 
Saint Joseph's College of Quezon City 
 
 

Sesyon 3B 
PAGSISIYASAT SA TEORYA NG KAPWA 2 
YH 502 

 
Tagapagpadaloy: Darren E. Dumaop 

Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Ang Papel ng Hiya sa Desisyong Gumawa ng Tama: Paunang 
Pagpapatibay sa Iskala ng Hiya bilang Isang Pagpapahalaga 
Jose Antonio R. Clemente 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Adrianne John R. Galang, Alessandra T. Arpon 
Pamantasang De La Salle  
 
Panget, ang Kapal! Pambungad na Pagkilatis sa Sikolohiya ng 
Pagmumukha 
Darren E. Dumaop at Jacinto E. Gallarte 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Hiya at Pakikipagkapwa: Mga Hamon at Hakbang Tungo sa Kalusugan 
ng mga Freelance Sex Workers sa Isang Lungsod ng Kalakhang Maynila 
Raymond Aquino Macapagal at Danielle P. Ochoa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
 

Sesyon 3C 
PAGLALAHAD NG MGA PROGRAMA 
YH 503 

 
Tagapagpadaloy: Maria Lourdes S. Balatbat 

Pamantasang De La Salle 
 
Pagpapahalaga sa Kakayahan at Interes ng mga Bata: Pagsasalin ng 
mga Kasanayan mula sa Reggio Emilia sa Kontekstong Pilipino 
Efren Lorenz Tigas 
The Johns Hopkins University 
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Wika, Panitikan, Kultura at Pamumuhay ng mga Residente ng Barangay 
Saray: Batayan para sa Programang Pang-Ekstensyon 
Aurora S. Sion 
Laguna State Polytechnic University Siniloan Host Campus 
 
Makabagong Radyo ng mga Pirata ng Himpapawid sa Panahon ng 
Krisis sa Klima: Kontemporaryong Ethnograpi ng Radyo Itim, at 
Kasalukuyang Krisis sa Klima  
Randy T. Nobleza 
Marindukanon Studies Center 
 
 

Sesyon 3D 
VALUES 
YH 504 

 
Tagapagpadaloy: Jay A. Yacat 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagtatasa ng mga Pumapaimbabaw na Pagpapahalaga sa Pagtuturo ng 
mga Nagsasanay Maging Guro Batay sa Pananaw ng mga Gurong Taga-
Gabay 
Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
Ang Paglilinaw ng Pahalaga Bilang Paunang Gawain sa Pagriresolba ng 
Pagdududa 
Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang YOLO bilang Pananaw sa Buhay: Isang Panimulang Pagsusuri sa 
mga Dimensiyong Sikolohikal sa Likod ng Pagkiling sa Paniniwalang 
"You Only Live Once" 
Jay A. Yacat, April Mae Parcon at Christie Sio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pag-angkla ng Dalumat ng Social Emotional Learning (SEL) para sa 
Batayang Edukasyon sa Konsepto ng mga Halagahing Inilatag ni 
Enriquez 
Liezl Rillera-Astudillo 
Berkeley School, Inc. 
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Sesyon 3E 
SYMPOSIUM: SIKOLOHIYANG LGBT: PANANALIKSIK, 
PAGTUTURO, AT PAGSUPORTA  
YH 505 

 
Convenor: Eric Julian Manalastas 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Homophobia sa Pamilya at Trabaho: Tugong Pag-angkop ng mga 
Lesbiyana 
Evangeline R. Castronuevo-Ruga 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Paano Ba Kapag LGBT? Mga Tanong ng mga Estudyante sa Kursong 
LGBT Psychology Tungkol sa Buhay at Karanasan ng mga Pilipinong 
LGBT 
Pierce S. Docena 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 
Eric Julian Manalastas 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Nang ang SAKAL ay maging LAKAS: Isang Pagsusuri sa Programang 
Panglinang ng Positibong Pagtingin sa Sarili 
Angelbert Z. Hernandez 
Kolehiyo ng Miriam 
 
Programang Pansuporta Para sa Estudyanteng LGBT sa Pamantasan ng 
Silangan 
Remedios C. Moog 
Pamantasan ng Silangan 
 
 

Sesyon 3F 
SAMU'T SARING PAG-AARAL 
YH 506 

 
Tagapagpadaloy: Christine Anne A. de Villa 

Caucus of Development NGO Networks (CODE-NGO) 
 
Ang Kaugnayan ng mga Coping Strategies at Optimism na Ginagamit 
ng mga Pilipinong Ama ng mga Batang May Kanser  
June Rivera de Leon, Crys Lorraine Astrero, Cristienne Marielle Mercado, at 
Joelle May Santiago 
Angeles University Foundation 
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Usapang Lalaki: Ang Konsepto ng Sawâ at Pambababae sa Panahon ng 
Midlife 
Rowena Gaspay-Fernandez 
Palawan State University 
 
Pagiging Maginoo: Persepsyon sa Komunikasyong Berbal at Di-Berbal 
ng mga Mag-aaral ng MinSCAT Main Campus 
April M. Bagon-Faeldan, Jonbert M. Caoli 
Mindoro State College of Agriculture and Technology-Main Campus 
 
Pananaw ng mga Preservice Teacher sa Pagiging Bilingwal 
John Xavier B. Nepomuceno 
Cavite State University Naic 
 
 
Nobyembre 21, 2014 
Sabayang Sesyon 4:  3:30-5:00 n.h. 
 

Sesyon 4A 
SIKOLOHIYA NG MGA KATUTUBO 
YH 501 

 
Tagapagpadaloy: Hazel T. Biana 

Pamantasang De La Salle 
 
Gawi–Gawi, Pag-uugali At Paniniwala ug Hanunuo-Mangyan: Batayan 
ng Mungkahing Kagamitang Pampagtuturo 
Loida G. Marasigan 
Mindoro State College of Agriculture and Technology- Calapan City Campus 
 
Gawi at Kilos ng mga Kabataang Mangyan sa Mindoro: Hamon sa 
Pagbabago ng Edukasyon 
Jay B. Fallan, Ma. Jessica A. Enriquez,Constancia M. Dagsaan, Myrna M. 
Mamador, at Edna G. Piol 
Mindoro State College of Agriculture and Technology 
 
Changing Changah: Nagbabagong Anyo ng Bayanihan sa Isang 
Katutubong Pamayanan sa Hagdan-Hagdang Palayan ng Batad, 
Banaue, Ifugao 
Raymond Aquino Macapagal 
Università degli Studi di Torino 
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Sesyon 4B 
PAGSISIYASAT SA TEORYA NG KAPWA 3 
YH 502 

 
Tagapagpadaloy: Josefina Andrea R. Cantiller 

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman 
 
Birtud-Tambay: Perspektibong Kultural ng mga Kapampangan at 
Tagalog na Mag-aaral Tungo sa Pagpapakatao at Pakikipagkapwa-Tao 
Ryan R. Pecson 
Bataan Peninsula State University 
 
Pakikipag-Ibang-Tao 
Albert E. Alejo, SJ 
Ateneo de Zamboanga University 
 
Ang Kapwa at Pakikipagkapwa sa Konteksto ng Magkapisang 
Nakatatandang Ina at Nangangalagang Anak na Babae 
Christine Joy C. Lim 
Mariano Marcos State University 
 
 

Sesyon 4C 
PAGTATASA NG MGA PROGRAMA  
YH 503 

  
Tagapagpadaloy: Jay A. Yacat 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Isang Tangka sa Paghubog ng Pagpapahalaga sa Kalikasan at 
Leadership ng mga Kabataan ng Caloocan Gamit ang Executive 
Education Program 
Bernadette B. Enriquez 
University of Caloocan City 
 
Pagtumbok sa Nilalayon ng “Group Art Therapy” 
Jojet Lamberto R. Mondares 
Philippine Military Academy 
Jonna F. Mondares 
Baguio Patriotic High School 
 
Ang Teatro bilang Instrumento ng Pagbabago: Pagtatasa sa Papel ng 
isang Dulang Pangteatro sa Pagbabago ng Saloobin ukol sa Corporal 
Punishment  
Danielle Ochoa, Beatriz Torre, Jay A. Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 



48  

 

Ang Epekto ng Star First Initiative (SARFI) sa Kahulugan sa Buhay at 
Pagganap ng mga Student-At-Risk (STAR) 
Maria Laarni Carla C. Paranis 
Valenzuela National High School 
 
 

Sesyon 4D 
SIKOLOHIYA NG PAMILYA 
YH 504 

  
Tagapagpadaloy: Miriam Grace Aquino-Malabanan 

Lyceum of the Philippines University-Batangas 
 
Buhay, Pamilya at Kaligayahan ng mga Single Father 
Angelo R. Dullas at Jon Albert S. Asuncion 
Central Luzon State University 
 
Karanasan sa Pagpapamilya ng mga Male Homosexuals: Isang 
Interpretative Phenomenological Analysis 
Richard Arambulo at Argel Masanda 
Central Luzon State University 
 
Subjective Well-Being: Isang Kwalitatibong Pananaliksik Hinggil sa 
mga Karanasan sa Buhay ng mga Senior na Naninirahan sa Bahay-
Ampunan at Kasama ang Pamilya 
Maria Antonette Lat, Gemma Cel Magat, Gee Ann Molinyawe at Yolanda Chua 
First Asia Institute of Technology and Humanities 
 
Malayo Man sa Isa’t-isa, Damdamin ay Nakikiisa: Mga Karanasan at 
Pagtugon ng mga Taga-Luzon na may Kamag-anak sa mga Lugar na 
Nasalanta ng Bagyong Yolanda 
Kristopher A. Hilario 
Sienna College of Taytay 
Cristabel Fagela-Tiangco 
University of the Philippines Diliman Extension Program in Pampanga 
Ana Maria Margarita S. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Sesyon 4E 
RTD: MAHALAGA ANG MAG-ANAK SA BUHAY LGBT: MGA 
KWENTONG PAMBATA AT ANG SIKOLOHIYA NG PAMILYA  
YH 505 

 
Convenor: Eric Julian Manalastas 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pierce S. Docena 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 
 
Bernadette Villanueva Neri  
May-akda ng "Ang Ikaklit sa Aming Hardin" 
 
Rhandee Garlitos 
May-akda ng "Ang Bonggang Bonggang Batang Beki" 
 
Michael P. De Guzman 
May-akda ng "Dalawa Ang Daddy ni Billy" 
 
 

Sesyon 4F 
MGA EKSPERIMENTONG SIKOLOHIKAL  
YH 506 

  
Tagapagpadaloy: Darren E. Dumaop  

Pamantasang De La Salle- Dasmariñas 
 
Ang Lider na Katanggap-tanggap 
Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Mga Bahagi ng Working Memory bilang Prediktor sa Mathematical 
Word Problem Solving Accuracy ng mga Bata sa Elementarya 
Wawie DG. Ruiz at Nixon V. Agaser 
Central Luzon State University 
 
Epekto ng Aggression sa Hand-Eye Coordination 
Enrilen M. Pascual at Jay C. Santos 
Central Luzon State University 



50  

 

  



51 
 

PAGPAPAKILALA SA MGA TAGAPAGSALITA 
 

PROP. MA. ANGELES GUANZON-LAPEÑA 

Katuwang na Propesor, Departamento ng 
Sikolohiya 
Pamantasang De La Salle 
maeyetg@yahoo.com 
 
Nagtuturo si Prop. Ma. Angeles Lapeña sa 
Pamantansang De La Salle, kung saan 
kasalukuyang pinamamahalaan ni Prop. Lapeña 
and Komite ng Aklatan ng Departmaneto ng 
Sikolohiya.  Bago nito, naging Tagpag-ugnay si 
Prop. Lapeña ng Laboratoryo ng Pananaliksik sa 
Sikolohiya (1997-Mayo 2004), at naging 

tagapangulo rin siya ng Departamento ng Sikolohiya nang dalawang beses (mula 
1994-1996 at 2007-2010) at ng Behavioral Sciences Department (mula 1986-
1990).  Bago siya nagturo sa Pamantasang De La Salle, siya ay nagtrabaho sa 
Foreign Service Institute ng Department of Foreign Affairs, at nagturo rin siya 
sa Ateneo de Manila University at sa University of the Philippines College Clark 
Air Base.  
 
Ang akademya ay naging base ni Prop. Lapeña, mula nang nakamit niya ang 
kanyang Batsilyer sa Artes sa Sikolohiya (cum laude) mula sa Unibersidad ng 
Pilipinas, kung saan niya nakamit din ang kanyang digri sa pagkamasterado sa 
Sikolohiya. Siya rin ay estudyante sa lebel ng pagkadoktorado para sa Ph.D. sa 
Counseling Psychology sa Pamantasang De La Salle. 
 
Kilala si Prop. Lapeña sa larangan ng sikometrika at ng metodolohiya sa agham 
panlipunan, at ang pangalan niya ay nakakabit sa mga pag-aaral tungkol sa 
Panukat ng Ugali at Pagkatao, ang panukat-sikolohikal na dinibelop ng yumaong si 
Dr. Virgilio G. Enriquez. 
 
Sa kasalukuyan, naninilbi si Prop. Lapeña sa ilang mga Board of Trustees, 
kasama na dito ang Philippine Psychology Research & Training House 
(PPRTH), ang QSense, Performance Solutions Advocates, at ang SOS 
Children’s Villages Philippines.  Naging Pangulo na rin si Prop. Lapeña ng 
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino.   
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DR. LIANE PEÑA-ALAMPAY 

Kawaksing Propesor, Departmento ng Sikolohiya  
Direktor sa Pananaliksik, Fr. Jaime C. Bulatao S.J. 
Center for Psychology Services 
Pamantasang Ateneo de Manila 
lpalampay@ateneo.edu 
 
Si Dr. Liane Peña Alampay ay kasalukuyang 
Kawaksing Propesor sa Departamento ng 
Sikolohiya, Pamantasang Ateneo de Manila.  Siya 
rin ang Direktor sa Pananaliksik sa Fr. Jaime C. 
Bulatao S.J. Center for Psychology Services.  
Natamo niya ang kaniyang Ph.D. in Human 

Development and Family Studies sa The Pennsylvania State University, at ang 
kaniyang M.A. in Developmental Psychology at B.A. Psychology sa Unibersidad 
ng Pilipinas- Diliman.  
 
Malawak ang karanasan ni Dr. Alampay sa pananaliksik, pagtuturo, at gawaing 
konsultasyon sa larang ng Filipino parenting at ang kaugnayan nito sa pag-unlad 
ng bata at lalabintaunin; kultural na aspekto ng parenting at ugnayang 
pampamilya; at interbensiyon para sa mga bata at pamilyang nasa panganib at 
masalimuot na kalagayan.  Nagsisilbi rin siyang kasangguni sa mga pananaliksik 
at patakaran na nauugnay sa mga inisyatibang may kinalaman sa pag-unlad at 
proteksiyon ng mga bata sa mga institusyong gaya ng Kagawaran ng Edukasyon, 
UNICEF, Child Protection Network, at Adhikain Para sa Karapatang Pambata 
ng Ateneo Human Rights Center. 
 
Nagkamit si Dr. Alampay ng 2013 Outstanding Young Scientist Award mula sa 
National Academy of Science and Technology (NAST). 

 

PROP. FELIPE P. JOCANO, JR. 

Departamento ng Antropolohiya 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
labsica64@yahoo.com 
 
Si Prop. Felipe P. Jocano Jr. ay bahagi ng 
kaguruan ng Departamento ng Antropolohiya, 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya 
(KAPP) sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman, 
Lungsod Quezon.  Kasalukuyan din siyang 
gradwadong mag-aaral sa programang PhD ng 
nasabing Departamento.  Tuon ng kaniyang pag-
aaral ang antropolohiya ng martial arts, partikular 

ang Filipino martial arts, bilang praktikang pangkatawan.  Ilan pa sa kaniyang 
mga interes ay ang antropolohiyang medikal, antropolohiya ng katawan sa 
konteksto ng lokal na kultura, at paggalugad sa ugnayan ng kultura at 
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pagnenegosyo, gayundin ang kultura at relihiyosong kaisipan at praktis.  
Nakapagbigay na siya ng mga panayam kaugnay ng huling dalawang nabanggit 
sa iba’t ibang pampubliko at pampribadong korporasyon at mga NGO na 
nakabase sa simbahan.  Gayundin, naging tagapanayam na siya sa Section for 
Social and Community Psychiatry ng Departamento ng Sikiyatriya ng UP-PGH.  
Kapwa natamo ni G. Jocano ang kaniyang digring Masterado at Batsilyer sa 
Sining sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman.  Miyembro siya ng UP Aliguyon – 
Folklorists, isang samahan ng mga guro at mag-aaral na may interes sa iba’t 
ibang aspekto ng pokloreng Pilipino.  Isa rin siyang praktisyoner ng martial arts, 
partikular ng Filipino at Chinese martial arts. 

  

BB. LUISITA B. PERALTA 

Senior Education Program Specialist 
Curriculum Development Division 
Kawanihan ng Edukasyong Sekundarya 
Kagawaran ng Edukasyon  
luperalta98@gmail.com 
 
Si Bb. Luisita B. Peralta ay Senior Education 
Program Specialist sa Curriculum Development 
Division, Kawanihan  ng Edukasyong Sekundarya, 
Kagawaran ng Edukasyon.  Nagtapos siya ng MA 
sa Development Education sa Pamantasan ng 
Santo Tomas. Naging punong abala siya sa mga 

pagbabago sa kurikulum mula sa dating Edukasyon sa Pagpapahalaga hanggang 
sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa K to 12 sa Pinaunlad na Programa sa 
Batayang Edukasyon.  Sa kanyang pamumuno, naibaba ang Pilosopiya sa 
batayang edukasyon:  naging batayang disiplina ang Etika at Career Guidance 
simula noong 2002 at nakabuo ang mga guro ng EsP ng mga modyul na may 
babasahin tungkol sa mga batayang konsepto ng Pilosopiya.  Sa kasalukuyan, 
binubuo niya ang isang strategic plan para sa pakikisangkot ng mga magulang sa 
pag-aaral at pagkatuto sa EsP. 
 

PROP. LORENZO C. BAUTISTA 

Katuwang na Propesor 
Asian Theological Seminary  
cruxprobat@yahoo.com 
 
Si Prop. Lorenzo Bautista ay lumaking Katoliko 
na uring popular. Ang una niyang naisaulong mga 
teksto bago pa mag grade-one ay ang Ama Namin 
at Aba Ginoong Maria.  Naging marubdob ang 
interes niya sa relihiyon at lipunan noong naging 
kontrobersiyal ang ginawang pagsawata sa 
Lapiang Malaya noong 1967.  Naging bahagi siya 
ng kilusang aktibista sa unang bugso nito. Higit na 

mailto:luperalta98@gmail.com
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naging seryoso siya sa usapin ng relihiyon pagkatapos ng kanyang kolehiyo 
noong 1974 nang siya ay naging bahagi ng kilusang ebangheliko sa Pilipinas. 
Mula noon ginugol niya ang kanyang buhay akademiko sa larangan ng teolohiya 
at mga kaugnay na disiplina. Ang kanyang kasalukuyang sinasaliksik ay may 
kinalaman sa popular na debosyon at mga usaping pangkultura at 
pananampalataya. 
 

G. JOSE MA. F. BARTOLOME 

Consultant at Head, Program Analysis Division 
Office of the Chairman & CEO 
GMA Network, Inc. 
jobartbartolome@gmail.com 
 
Dating Pangulo ng Pambansang Samahan sa 
Sikolohiyang Pilipino mula 2008 hanggang 2010, 
si Jose Ma. F. Bartolome, o Jobart, ay 
kasalukuyang Consultant & Head ng Program 
Analysis Division, Office of the Chairman & 
CEO, GMA Netwrok, Inc. Nagtapos siya ng BS 
Psychology sa Departamento ng Sikolohiya, 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman, kung saan nagsilbi siya bilang Instruktor, at 
kinalaunan ay Lektyurer, at humawak ng mga kurso sa Pangkalahatang 
Sikolohiya, Pananaliksik, Sikolohiya ng Wika, at Sikolohiyang Pilipino.  Kasabay 
ng pagtuturo ni Jobart ang kaniyang pagiging host/anchor ng programang 
panradyong Pinoy Saykoloji ng ABS-CBN DZMM noong 1998 hanggang 2001.  
Bukod dito, isa rin siyang scriptwriter at lyricist ng mga theme song para sa iba’t 
ibang programang pantelebisyon at pampelikula.  Miyembro siya ng iba’t ibang 
organisasyon gaya ng PSSP, University of the Philippines Writers’ Club, 
Screenwriters’ Guild of the Philippines, Filipino Society of Composers, Authors 
& Publishers (FILSCAP).  Sa kasalukuyan, masayang kapiling ni Jobart ang 
kaniyang maybahay at tatlong anak. 
 

G. GERARDO V. CABOCHAN 

Managing Director 
Pandayan Bookshop  
jvc@pandayan.net 
 
Si Gerardo V. Cabochan, Jr. ay managing director 
ng Pandayan Bookshop. Taong 1978 siya 
nagtapos sa Ateneo de Manila University, cum 
laude, AB Political Science. Pagkatapos mag-aral 
ng batas sa Unibersidad ng Pilipinas ng tatlong 
taon, siya ay tinalagang tagapamahala sa 
hanapbuhay ng kanilang pamilya, ang CVC 
Supermarket sa Grace Park, Caloocan City.  
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Iniwan niya ang CVC Supermarket noong 1986, pagkatapos ng EDSA 
Revolution, at nagsilbi siya sa Commission on Audit bilang Special Assistant ng 
Chairman para sa human resources at public relations. Sunod, nagsilbi siya sa 
Senado ng Pilipinas bilang Chief of Staff ni Senator Teofisto Guingona, Jr. at 
Secretary ng Senate Blue Ribbon Committee. 
 
Sinimulan niya ang Pandayan Bookshop noong 1993. Para tulungan ang mga 
manggagawa, tinatag niya ang Sarilikha, isang credit cooperative; at ang 10 daliri, 
isang multi-purpose cooperative. Sa ngayon, ang Pandayan Bookshop ay 
binubuo ng 68 tindahan sa Regions 1, 2, 3, 4, at ilang bahagi ng Metro Manila.  
 
Nagsilbi din siya sa Philippine Society for Quality (PSQ) bilang pangulo at sa 
People Management Association of the Philippines (PMAP) bilang direktor. 
Naging patnugot siya para sa mga lathala ng PSQ at PMAP, at naging 
tagapagsalita sa kanilang pagtitipon. Taong 2009 iginawad sa kanya ang  
Presidential Award ng PMAP bilang pagkilala sa kanyang tulong sa samahan.  
  
Sa kasalukuyan, nakatuon ang kanyang pansin sa pagpapakatao, pakikipagkapwa at 
pagkamakatao sa trabaho. Para sa kanya, ang korporasyon ay isang sandata para 
sa paghubog ng makatao at makabuluhang lipunan. 
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA PLENARYONG SESYON 
 
Pagdadalumat sa Integridad bilang Pagpapahalaga 
Prop. Ma. Angeles Guanzon Lapeña 
Katuwang na Propesor, Departamento ng Sikolohiya 
Kolehiyo ng Malalayang Sining 
Pamantasang De La Salle 
  
Ang papel na ito ay pagtatangkang linawin ang konsepto ng integridad bilang 
isang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino.  Babaybayin ng tagapagsalita ang 
ilang mga pag-aaral na ginawa niya kasama ng kaniyang mga estudyante at 
kasamahang guro tungkol sa integridad, mula sa isang surbey na ginawa sa mg 
korporasyon noong 2004, dugtong sa isang pag-aaral tungkol sa mga taong 
kinikilala bilang mga taong may integridad (Guanzon-Lapeña atbp., 2011), at 
ang kasalukuyang mga proyekto ng kanyang mga estudyante sa Sikometrika 
(2014) na bumuo ng mga iskala ng 13ng mga pagpapahalaga:  hiya (propriety), 
kalayaan (freedom), bahala na (determination/trust in God), karangalan (dignity), 
katarungan (justice), pakikisama (companionship/esteem/going along with), pakikibaka 
(resistance/struggling along with), utang na loob (gratitude/solidarity), lakas ng loob 
(guts/daring/fortitude), pakikiramdam (empathizing/intuiting/shared inner perception), 
pakikipagkapwa (shared identity/interrelating with fellowmen), kagandahang-loob 
(shared humanity/goodness), at integridad (integrity).  Sisikapin ding tuhugin ng 
tagapagsalita ang kalalabasan ng mga nabanggit na pag-aaral sa kauna-unang 
papel na sinulat nila ni Dr. Virgilio Enriquez tungkol sa Panukat ng Ugali at 
Pagkatao (Enriquez at Guanzon, 1981). 
 
Ukol sa “Maayos” na Bata, at sa “Maayos’ na Pananaliksik Patungkol sa 
Paghubog ng Values sa Kabataang Pilipino 
Dr. Liane Peña-Alampay 
Kawaksing Propesor, Departmento ng Sikolohiya  
Direktor sa Pananaliksik, Fr. Jaime C. Bulatao S.J. Center for Psychology Services 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Tatalakayin sa papel na ito ang mga nangingibabaw na tema ukol sa 
paghuhubog o sosyalisasyon ng values ng kabataan sa pamilyang Pilipino 
(prosesong kinilala sa Western literature bilang socialization at internalization of 
values), na inilagom mula sa mga lokal at kanluraning pananaliksik. Ang mga 
tema ay isasaad ayon sa: 1) mga pangunahing values na itinuturo, 
ipinapahiwatig, o ninanais at pinapahalagahan sa kabataan; 2) mga pamamaraan 
ng magulang at ibang nakatatanda sa paghuhubog ng mga values na ito sa 
kabataan; at 3) ang pagkakaugnay ng mga values at pamamaraan na ito sa mas 
malawak na konteksto ng patuloy na nagbabagong kultura at kalagayan ng 
pamilyang Pilipino.  
 
Bukod dito, susuriin ko rin ang mga pamamaraan at pagpapalagay ng mga 
pananaliksik ukol sa values at socialization sa pamilyang Pilipino, lalo na’t 
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karamihan dito ay nagbunga mula sa kanluraning pag-iisip. Tatalakayin ko ang 
mga bentahe at limitasyon ng paggamit sa kanluraning konsepto bilang basihan 
o panimula sa pananaliksik at pagtuklas ng mga katutubong konsepto, at ang 
direksyon na imumungkahi para sa mga mananaliksik ng values sa pamilyang 
Pilipino. 
 
Si Doc E, si Doc J at ang Hugis ng Pakikipagkapwa 
Prop. Felipe P. Jocano, Jr. 
Katuwang na Propesor, Departamento ng Antropolohiya 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Tatalakayin sa papel na ito ang konsepto ng kapwa ayon sa modelo ni Dr. 
Virgilio Enriquez at ni Dr. F. Landa Jocano.  Bagama’t ang pinanggalingan nila 
ay magkaibang disiplina, (sikolohiya kay Dr. Enriquez at antropolohiya o 
aghamtao kay Dr. Jocano), maraming pagkakaiba ang kanilang pananaw, ngunit 
mayroon ding mga pagkakatugma.  Maraming mga implikasyon sa teorya, 
pananaliksik at praktika ng dalawang disiplinang ito.  
 
Paghubog sa Pagpapakatao at Pakikipagkapwa-Tao sa Paaralan  
Bb. Luisita B. Peralta 
Senior Education Program Specialist, Curriculum Development Division 
Kawanihan ng Edukasyong Sekundarya 
Kagawaran ng Edukasyon 
 
Ang kurikulum ng K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP) ang tuon ng 
sesyong ito. Sinasagot nito ang tatlong mahalagang tanong: Ano ang mga 
katangian ng mag-aaral na natuto sa EsP (ang mga pagpapahalagang inaasahang 
naipamamalas niya)?  Ano ang indikasyon o patunay na natuto siya (mga 
kasanayan na isinasabuhay niya)? Ano-ano ang mga dulog o pamamaraan sa 
pagtuturo ang kailangan upang makamit ang mga katangian sa Bilang 1?  
Bibigyang-diin ng sesyon na ang mga kasanayang nililinang sa EsP sa batayang 
edukasyon (lalo na ang mapanuring pag-iisip at pagpapasiya) ay mga pantulong 
na kalalabasan lamang (enabling outcome); dahil ang tunay na indikasyon ng 
pagkatuto sa asignaturang ito ay ang pagbuo ng sarili.  Sa pagtatalaga lamang ng 
sarili sa kanyang kapwa mabubuo ang sarili; kaya ang pagpapakatao ay 
pakikipagkapwa. Ito ang mahalagang elemento ng tunguhin (final outcome) ng 
EsP: Isang kabataang Pilipino na nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan 
tungo sa kabutihang panlahat. 
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Paghubog sa Pagpapakatao at Pakikipagkapwa-Tao: Ang Papel ng 
Simbahan sa Paghubog ng mga Pahalagang Pinoy 
Prop. Lorenzo C. Bautista 
Katuwang na Propesor 
Asian Theological Seminary  
 
Layon ng pag-aaral na ito na tumulong sa pagyayaman ng unawa tungkol sa 
ginagampanan ng simbahan sa paghubog ng mga pahalaga ng mga Pinoy. 
Uusisain nito ang mga pinakabatayang katuruan at mga gawa ng simbahan 
bilang opisyal na organisasyon at bilang  popular na pananampalataya. Ang mga 
pagbabatayan nito ay mga teksto gaya ng Biblia, mga kredo, dalangin, 
dokumentong konsilyar o mga katulad, katekismo, at ang popular na Pasyon. 
Bukod sa tekstong nakalimbag gagamitin din ng may akda ang kanyang sariling 
karanasan at pagmamasid sa mga gawain at pag-unawa ng magkabilanng dulo 
ng debosyon at aktibismo sa karanasan ng mga matapat.  Sa pagtatapos ay 
magtatangka ng lagom ang pag-aaral upang muling sipatin ang mga maaaring 
pang gampanan ng simbahan sa paglalagay sa panganib o sa lalong pagpapatibay 
ng mga pahalagang pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao sa buhay ng mga 
Pinoy. 
 
Ang Media at ang Values ng mga Pilipino 
G. Jose Ma. F. Bartolome 
Consultant at Head, Program Analysis Division 
Office of the Chairman & CEO 
GMA Network, Inc. 
 
Dahil sa paglawak at paglakas ng media nitong mga nakaraang dekada (ang 
telebisyon sa Pilipinas mula dekada 80; ang internet at social media nitong 
nakaraang dekada lamang), nakikita natin na mas umiigting din ang impluwesya 
nito sa paghubog ng values ng mga Pilipino, lalo na yung mga kabataang 
maaaring humina ang impluwensya ng kani-kanilang pamilya sa iba’t ibang 
kadahilanan. Dahil na rin sa malaya ang ating media at lahat ng mensahe at 
ideya ay naipapahayag, ang mga negosyanteng may malalaking pondo sa 
pagbebenta ng kung anu-anong produkto, lalo na sa mga media na libre at 
malakas ang dating katulad ng telebisyon,  ay nagiging masyadong agresibo.  
Maraming pagkakataong isinusulong nila ang ilang mga hindi kanais-nais na 
values katulad ng pagpapaputi ng balat upang maging maganda at katanggap-
tanggap.  
 
Hindi sapat ang mga batas at pagpapatupad ng mga otoridad upang mabalanse 
ang iba’t ibang mensahe sa media.  Kailangan ng mga organisadong 
mamamayan, sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng pagkilos, upang isulong ang 
mga nararapat na values at labanan o pigilan ang pag-aabuso sa ngalan ng 
kalayaan sa pamamahayag, katulad ng pagsulong ng kampanya laban sa 
patalastas ng infant formula at paninigarilyo, na pagkalipas ng matagal na 
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pakikibaka sa iba’t ibang panig ng mundo, ay naipagbawal na sa telebisyon at iba 
pang media sa Pilipinas at marami pang ibang bansa.  
 
Pagpapakatao sa Gitna ng Pakikipagkapwa-tao tungo sa Makatao at 
Makabuluhang Buhay 
G. Gerardo V. Cabochan 
Managing Director 
Pandayan Bookshop 
 
Ang pakikipagkapwa-tao ay isang mabuting gawain. Sa larangan ng hanap-
buhay, gagamitin natin ang karanasan ng Pandayan Bookshop para ugatin kung 
papaano sumisibol ang pakikipagkapwa sa isang kompanya. Titingnan din natin 
kung ano ang kinahihinatnan ng pakikipagkapwa sa palakad ng Pandayan. 
Sisikapin natin ipakita na ang pagpapakatao ay yumayabong sa gitna ng 
pagkikipagkapwa-tao, bagay na patungo sa makatao at makabuluhang buhay. 
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA SABAYANG SESYON 
 

Sesyon 1A 
RELIHIYON AT PANANAMPALATAYA  
YH 501 

                            

Asal, Dasal, Dangal: Panimulang Pagsusuri sa Karanasang Ispiritwal 
ng mga Kabataang Mag-aaral  
Carmelo L. Martinez 
Don Bosco Technical Institute 
melosdb@yahoo.com 
 
Nakita ng mga naunang pananaliksik ang kahalagahan ng ispiritwal na aspeto ng 
buhay kaugnay ng kasiyahan at positibong pag-unlad ng mga kabataan. Kaya 
sinuri ng pag-aaral na ito ang karanasang ispiritwal ng mga kabataang nasa high 
school mula sa 4 na paaralan (2 nasa rural/2 nasa urban), gamit ang 
kwalitatibong pamamaraan, gaya ng FGD at informant interviews. Sinasagot sa 
papel na ito ang mga sumusunod na katanungan: 1.) kalian sinasabi ng mga 
kabataan na ispiritwal ang isang karanasan o ang kanilang karanasan? 2.) anong 
matitingkad na mga elemento ang bumubuo sa karanasang ito? 3.) Ano ang 
isang karanasang ispiritwal para sa kanila? Nakita ang kahalagahan ng lugar, 
panahon at kapaligiran sa pagkakaroon ng karanasang natukoy na ispiritwal. 
Gayun din, ang impluwensya ng pamilya at mga mahahalagang tao ay may 
ginagampanan ding papel, kasama ng kahandaan at kaayusan ng sariling loob sa 
pagkakaroon ng karanasang ispiritwal. Iniuugnay din ng pag-aaral na ito ang iba 
pang mga konsepto, gaya ng kapwa, pakikiramdam at pakikiisa sa karanasang 
ispiritwal ng mga kabataan.   
 
Mula sa Loob ng Kawan: Mga Kwento at Karanasan ng mga Handog sa 
Iglesia Ni Cristo 
Juan Victor P. Pascual at Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
dedumaop@dlsud.edu.ph 
 
Kasapi sa Iglesia Ni Cristo (INC) ang halos 3% ng mga Pilipino. Hindi pa 
kasama rito ang mga tao mula sa iba’t-ibang bansa na naabot ng pangangaral ng 
INC. Kinikilala maging ni Virgilio Enriquez ang ambag ng Iglesia bilang 
relihiyong Pilipinong lumalaganap sa daigdig, na nagiging tagapaghatid ng 
kulturang Pilipino sa ibayong dagat. Ngunit 100 taon na ang lumipas at matagal 
nang wala ang kinikilalang sugo ng Iglesia, ang Kapatid na Felix Manalo. 
Inilahad sa pag-aaral na ito ang mga kwento at karanasan ng apat na kaanib sa 
INC na hindi inabot ang pangunguna ng sugo. Tinatawag silang mga “handog” 
o mga taong ipinanganak at lumaking INC. Naging matingkad sa mga kalahok 
ang pagturing sa pagka-Iglesia bilang pagkakakilanlan at personal na katangian. 
Lumalabas din na habang lumalapit ang antas ng pagka-Iglesia sa pamamahala, 
ang sentral na pamunuan, lalong nakikita na ang pag-uusig ay mula sa loob. 
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Nagsisilbi ang pamamahala at ang kanilang mga katuwang bilang tagapag-ayos 
sa mga di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kaanib. Iginagalang at sinusunod 
ang kanilang pasya, ayon o labag man sa loob ng mga pinasyahan. Sinikap ng 
mga mananaliksik na gamiting halimbawa ang mga karanasang ito upang 
mailarawan ang papel na ginagampanan ng relihiyon sa mga tao at ang 
pagdadala sa relihiyon ng mga Pilipino. 
 
Luwa: Pagtatanghal ng Pangako at Panata sa Balayan, Batangas 
Aidel Paul G. Belamide 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
psylac_hood@yahoo.com 
 
Ang luwa ay isang tula na itinatanghal ng mga batang babae at lalake sa 
karangalan ng mga patrong santo at santa tuwing pista sa ilang bayan sa 
Batangas, kabilang ang Balayan. Kalimitang ang pagganap sa luwa ay pangako o 
panata ng mga lumuluwa o ng kanilang mga magulang. Kung ito ay pangako, 
luluwa ang bata nang isang beses lamang. Ngunit kung ito ay panata, luluwa siya 
taun-taon nang walang patid. 
 
Ang pananaliksik na ito ay isang pagtatangka na dalumatin ang luwa bilang 
pagtatanghal ng pangako at panata sa Balayan, Batangas. Una, uugatin ang 
pangangako at pamamanata sa katutubong paniniwala ng mga Tagalog. Ikalawa, 
tutukuyin ang mga sanhi ng pagbuo ng pangako at panata, at ilalarawan ang 
buong proseso ng pagtupad nito sa kabila ng mga bakahing kailangang harapin 
ng lumuluwa. Ikatlo, ipaliliwanag ang halaga ng dalawang kaugaliang ito sa 
tradisyon ng luwa at sa pananampalataya ng mga taga-Balayan.  
 
Ang batayan ng pananaliksik ay ang tambalang pananaw ng mga may-akda ukol 
sa pananampalataya ng mga Filipino: Ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga 
Filipino sa mga santo at santo ay may pagkakapareho sa ating pakikitungo sa 
kapwa-tao. Ang mga alituntuning gumagabay sa ating pananampalataya ay naka-
ayon din sa mga alituntuning gumagabay sa ating pakikipagkapwa-tao.   
 
 

Sesyon 1B 
SYMPOSIUM: KAPWA: KONSEPTONG PUMAPAILALIM SA MGA 
RELASYONG PANLIPUNAN  
YH 502 

 
 

Sentral sa sikolohiya ng kapwa ni Enriquez ang ideya na ang kunsepto ng kapwa 
ay nasa kaibuturan ng pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino.  Ang mga 
pananaliksik sa symposium na ito ay nagpapakita kung paanong ang kapwa ay 
maaaring magsilbing pwersa na nagiging batayan ng pagkilos at relasyon - sa 
pagpapanatili ng subjective well-being sa panahon ng paghihirap, sa pagtulong 
sa panahon ng sakuna, sa “friending” sa social media, at sa pagpapatawad. Ang 
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mga pag-aaral na ito ay nagbibigay suporta at bumabalangkas sa mahalagang 
papel na ginagampanan ng kapwa sa sikolohiyang panlipunan ng mga Pilipino. 
 
Kaligayahan sa Panahon ng Kalamidad 
Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
cconaco@kssp.upd.edu.ph 
 
Sa larangan ng “positive psychology,” ang kaligayahan o “happiness” ang 
itinataas na batayan at pangunahing panukat  sa pagsusuri ng sarili at galing ng 
takbo ng sariling buhay.  Subalit ang konsepto ng kaligayahan (o subjective well-
being) ay masalimuot, mahirap sukatin, maraming mga sanhi at nag-iiba ang 
kahulugan at anyo sa iba’t ibang kultura.  Ang papel na ito ay tumitingin sa 
konsepto ng kaligayahan sa mga Pilipino, partikular na sa panahon ng 
kalamidad at sakuna.  Dalawang pag-aaral ang ginawa.  Sa unang pag-aaral, sa 
pamamagitan ng isang maikling sarbey ng 46 na mga mag-aaral sa pamantasan, 
sinuri kung anu-ano ang mga bukal ng kaligayahan at paano ito mapapanatili sa 
panahon ng kahirapan at sakuna.  Sa pamamagitan ng thematic content analysis, 
napalitaw ang tatlong temang pinanggagalingan ng kaligyahan ng indibidwal: 
iyong mga elementong may kaugnayan sa sarili, iyong mga may kaugnayan sa 
kapwa tao, at iyong mga may kaugnayan sa mas mataas na Kapangyarihan.  Sa 
ikalawang pag-aaral, ang karanasan ng mga taong may matinding pinagdaanan 
ay sinuri.  Sa pamagitan ng mga personal na salaysay, mga komentaryo, mga 
larawan at mga video na nakatampok sa iilang websites hinggil sa mga 
kalamidad, siniyasat kung paano kinakaya ng mga tao ang matinding paghihirap 
at napapanatili ang kanilang “subjective well-being.”   Mahigit tatlong daang 
mga sipi na nagpapakita ng mga gawain at damdamin ng mga indibidwal sa 
panahon ng mga matitinding bagyo at pagbabahang dumaan sa bansa ay 
nirepaso.  Katulad ng unang pag-aaral, napalitaw sa pamamagitan ng content 
analysis ang tatlong tema ng sarili, kapwa at tiwala sa Diyos.  Gayon pa man, 
may konting kaibahan sa konteksto ng tunay na karanasan at mas marami ang 
naglagay ng kanilang pagtitiwala sa Diyos kaysa sa sarili o sa kapwa para 
mapanatili ang kanilang subjective well being sa panahon ng matinding sakuna . 
 
Ang Pagkamatulungin ng Kabataang Pilipino sa Panahon ng Kalamidad 
Samantha Erika N. Mendez1,2,3, Lorelie Ann M. Banzon-Librojo1, at Eda Lou Ibasco 
Ochangco1,4 
1Unibersidad ng Pilipinas Diliman, 2Ateneo de Manila University, 3Miriam College, 4Far 
Eastern University 
sammendez78@gmail.com 
 
Sa kaganapan ng bagyong Yolanda noong 2013, kapansin-pansin ang aktibong 
partisipasyon ng kabataan sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa Visayas. 
Layunin ng pag-aaral na ito na malaman ang karanasan, kadahilanan, at 
kahulugan ng pagtulong para sa mga kabataang Pilipino. Ang mga kalahok ay 
tatlumpung kabataang Pilipino na nagmula sa tatlong pampribadong kolehiyo sa 
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lungsod ng Maynila. Sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong, lumitaw sa 
kanilang karanasan ang malaking papel ng social media sa pagpapalaganap ng 
mahalagang impormasyon tungkol sa mga nasalanta. Lumutang din ang mga 
isyu ng kalikasan, katahimikan at kaayusang panlipunan, at pampamahalaan. 
Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng mga madamdaming emosyon para sa mga 
nasalanta, paggawa ng mga makabuluhang aksyon, at pagkakaroon ng mga 
positibong pag-unawa tungkol sa epekto ng pagtulong para sa mga nasalanta at 
sa mga tumulong mismo. Ang kanilang mga kadahilanan sa pagtulong ay 
karaniwang nagmula sa sariling pagganyak tulad ng malasakit sa kapwa, 
simpatiya at pagtanaw ng utang na loob. Nakaimpluwensiya din ang paaralan, 
simbahan, at kaibigan. Ang kahulugan ng pagtulong para sa kanila ay taos-
pusong pagkilos na nakakapagdulot ng positibong epekto at pagbabahaging 
walang hinihintay na kapalit. 
 
Malaki ang potensyal ng kabataang Pilipino upang maka-ambag ng pagbabago 
sa lipunan. Kailangan lamang ng mga oportunidad at masidhing panghihikayat 
mula sa iba’t ibang sector ng lipunan upang maibahagi nila ang kanilang sarili 
para sa kapwa. 
 
Iskima ng Pakikipag-Friend sa Facebook at Pakikipagkaibigan Sa 
Tunay na Buhay: 
Isang Paghahambing 
Eden T. Gallardo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
etgallardo@yahoo.com 
 
Dulot ng mabilis na paglago ng teknolohiya, dumami ang mga paraan ng ating 
pakikipaghalubilo at lumawak ang pangkat ng ating mga tinatawag na friends. 
Pareho kaya ang tinutukoy nating friends sa kaibigan? Sa pag-aaral na ito, 
tinuklas ang iskima (schema) sa pakikipagkaibigan ng 67 na babae at 46 na 
lalake mula edad na 18 hanggang 60. Gamit ang resulta ng sarbey, isinailalim sa 
paghihimay-himay sa teksto, pagkakategorisa, at pagtutukoy ng mga sumisibol 
na tema upang mailarawan ang kanilang kaisipan sa pakikipag-friend at 
unfriend, at sa pakikipagkaibigan at pagtatapos ng pagkakaibigan sa tunay na 
buhay. Ilan sa mga lumutang sa paghihimay ang: pagkakakilala, pagkakatulad, 
pagkaka-ugnay, pagtataksil, pagsusuri, at pagwawakas. Lumabas din na sa 
pakikipag-friend, bagamat magkatulad ang pagpapahalaga sa pagkakakilala, 
pagkaka-ugnay, at pagiging malapit, maigting ang kamalayan ng mga lalake na 
ang Facebook ay isang gamit lamang. Gayunpaman, sa usaping unfriending ang 
mga babae ay dumadaan sa pagsusuri at maigting na emosyon habang ang mga 
lalake ay may pagtukoy sa kakulangan ng kanilang pagkakakilala. Samantala, 
walang maigting na pagkakaiba ang pagtingin ng babae at lalake sa 
pakikipagkaibigan – ukol sa malinaw na pagkakakilala sa magaganda at hindi 
pisikal na katangian, pagkakatulad ng karanasan at interes, at pagpapatibay ng 
ugnayan – ngunit ang pagtatapos ng pakikipagkaibigan ng mga lalake ay mas 
markado ng hindi magandang ginawa ng dating kaibigan habang sa babae ay 
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halos magkatulad lamang ang pagpapahalaga sa emosyon at hindi magandang 
ginawa.       

 
Ang Paglitaw ng mga Pagpapahalagang Pilipino sa mga Pag-aaral ukol 
sa Pagpapatawad 
Darwin C. Rungduin 
Colegio de San Juan de Letran 
darwinrungduin@yahoo.com  
Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
tessa_rungduin@yahoo.com 
 
Ang papel na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng 6 na pananaliksik ukol sa iba’t-
bang aspekto ng pagpapatawad ng mga Pilipino.  Ito ay naglalayong mahinuha 
ang iba’t ibang pagpapahalaga ng mga Pilipino at gayon din ang mga kultural na 
pagpapahalagang inilatag ni Enriquez sa kanyang teorya ng kapwa.  Sa 
pamamagitan ng paggamit ng kwalitatibo at kwantitatibong pamamaraan ng 
pagsusuri, natukoy ang mga pagpapahalaga na nagiging matingkad sa proseso ng 
pagpapatawad.  Sa proseso ng pagpapatawad, mayroong dalawang uri ng 
pagpapahalaga ang higit na nagiging kapansin-pansin – ang personal at pang-
ugnayang pagpapahalaga.  Ang pagiging bukas sa karanasan at pang-unawa ay 
ang mga personal na pagpapahalaga na nangingibabaw sa proseso ng 
pagpapatawad.  Samantala, ang mabuting pakikipag-ugnayan at katarungan 
naman ang sa pang-ugnayang pagpapahalaga.  Lumabas din sa pagsusuri ang 
mga pagpapahalagang nakaayon sa loob na nabanggit sa teorya ng kapwa.  Ang 
pagpapahalaga sa kalayaan ay sinuri din ayon sa karasan sa pagpapatawad.  
Samakatwid, isang modelo ng pagpapatawad batay sa pagpapahalaga ang inihain 
mula sa kinalabasan ng pag-aaral.        
 
 

Sesyon 1C 
PAGDADALA 
YH 503 

 
Pagdadala at Pagiging Tapat: Isang Silip sa Pagsasama ng Nagja-Japan 
at Kanyang Partner 
Anna Muriel T. Mangaran 
Human Dynamic Philippines Consultancy Inc. 
muriel_mangaran@yahoo.com 
 
Mahirap maging overseas Filipino worker (OFW) na malayo sa asawa.  Mas 
higit ang banta sa pagsasama ng nagja-Japan at kanyang partner.  Ang asawang 
babae ay nagtatrabaho bilang entertainer sa Japan.  Ang kanyang trabaho ay 
kinapapalooban ng mga pakikipag-ugnayan sa mga Hapon na kustomer.  Alam 
ng asawang lalaki na naiwan sa Pilipinas ang tungkol sa trabaho ng partner. Ang 
layo sa isa’t-isa, lungkot,  pagdududa at pagseselos ay ilan sa mga hamon sa 
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kanilang pagsasama.  Tumitindi ang mga ito kapag tumatawag o dumadalaw ang 
kustomer na Hapon sa nagja-Japan kapag ang huli ay nagbabakasyon sa 
Pilipinas.   
 
Sa pamamagitan ng malalimang pakikipanayam sa sampung (10) taga-Bulakan 
na nasa ganitong set-up – limang (5)  nagja-Japan at limang (5)  partner ng 
nagja-Japan – tinignan ang mga hamon ng mga mag-asawang nasa ganitong 
pagsasama at kung paano nila hinaharap ang mga hamong ito upang mapanatili 
ang kanilang relasyon.    
 
Ginamit ang modelo ng Pagdadala ni Decenteceo (1997) sa pagsusuri ng mga 
datos.  Ang Pagdadala ay may anim na aspeto: nagdadala, dinadala, pagdadala, 
patutunguhan, pagdadaanan at pinagdadaanan.  Bagamat lahat ng aspetong ito 
ay nasa karanasan ng bawat kalahok – mapa-nagja-Japan man o partner ng 
nagja-Japan – pinili ang unang tatlong aspeto upang matignan kung paanong 
nagsusumikap ang bawat partner na mapanatili ang kanilang katapatan.      
 
Magkahiwalay na analisis ang ginawa sa pagsusuri ng karanasan ng nagja-Japan 
at partner ng nagja-Japan.  Nagsisimula ang Pagdadala ng bawat kalahok noong 
sila ay naging “kami na” (nagdadala).  Higit na marami ang dinadala ng nagja-
Japan: (1) ang kanyang pamilyang pinanggalingan; (2) ang partner; (3) mga anak 
kung meron; at (4) ang kanyang trabaho na kinabibilangan ng pakikipag-
ugnayan sa mga kustomer na Hapon.  (Tanging dinadala ng partner ay ang 
nagja-Japan.)     Kung kaya’t mas masalimuot ang Pagdadala ng asawang babae.   
 
Upang magampanan ang lahat ng tungkulin sa pamilya at trabaho, isinasaayos 
ng nagja-Japan ang kanyang mga gawain sa araw-araw.  Natutunan niyang 
bigyang-linaw ang mga gawain at mga ugnayan na mayroon siya.  Ang 
paglilinaw na ito sa kanyang mga dinadala ay nakakatulong sa pagharap ng mga 
Pilipinong partner sa mga bantang dulot ng trabaho ng nagja-Japan.  Sa 
pagsasaayos ng nagja-Japan sa kanyang mga responsibilidad, pamilya at trabaho, 
lumilinaw rin sa partner ang itinatakbo ng buhay ng asawang nagja-Japan.   
 
Gumagaan ang mga mahihirap na dinadanas kapag kinilala, naunawaan at 
tinanggap ng mga kalahok ang (mga) dinadala ng kani-kanilang asawa.  Sa 
pamamagitan nito, kahit pa sa gitna ng mga banta, pinagsusumikapan ng bawat 
kalahok na maging tapat at ipakita ang katapatan sa araw-araw.   
 
Ang Pagdadala at ang Budismo: Pagbibigay-Linaw 
Edwin T. Decenteceo 
Retirado 
paminaw@gmail.com 
 
Nitong mga huling taon, tumaas ang interes sa Mindfulness. Kapansin-pansin 
na ang interes ay sumibol muna sa Kanluran bago pa man lumawig sa Pilipinas. 
Inihihiwalay ng mga Kanluraning bansa ang Mindfulness sa Budismo dahil sa 
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posibilidad na hindi ito tanggapin ng mga taong maaaring matulungan ng 
Mindfulness. Dahil dito, tinalakay ang Mindfulness sa pananalitang tanggap ng 
Kanluraning pag-iisip.  Mapapansin na ang ang kasalukuyang pag-unawa ng 
Mindfulness sa Pilipinas ay ang Mindfulness na ipinakilala ng Kanluran.  
 
Sa Pilipinas, hindi negatibo ang pagtingin sa Budismo dahil na rin sa mga 
komunidad ng mga Filipino-Tsino, kung saan marami ay mga Buddhist. Bantad 
ang mga Pilipino sa mga gumagamit ng insenso, sa mga imahe ng Buddha at sa 
mga yumuyuko rito pati na sa mga chanting ng mga “sumasamba” kay Buddha.  
Hindi ang mga ito ang pangunahing ideya ng Budismo.  Sinasabi ng Chan 
Buddhism na ang lahat ng tinuturo ng Buddha ay tungkol sa “true mind” at 
“deluded mind.” Ang “true mind,” na maaari ring tawaging “unconditioned 
mind,” “non-processing mind,” o “unattached mind,”  ay nakakamit sa 
pamamagitan ng meditation at nauunawaan sa pamamagitan ng pag-aaral sa 
mga turo ng Buddha. Hindi lumilikha ng pangalan, pangtawag, kategorya, 
hangganan, paghahambing (kapareho man o kasalungat), pamantayan o 
paghuhusga ang ”true mind.”  Masasabing ito ay walang laman (empty).  Hindi 
layunin ng meditation ng Budismong Chan ang pagbaba ng stress, pag-relaks o 
paghanap ng katahimikan at kapayapaan.  Bagkus, layunin nito na maranasan 
ang  “true mind.”  
 
Sa papel na ito, susubukang iugnay ang pangunahing ideya ng Budismong Chan 
– ang “true mind” – sa narrative ng Pagdadala. Kapag ang isang Pilipino ay 
nakakaranas ng hirap ng buhay, tumutulong ang isang counselor/therapist sa 
bawat aspeto ng Pagdadala.  Nililinaw ang mga sumusunod sa kliyente:  ang 
Dinadala, ang Nagdadala, ang Patutunguhan, ang Pagdadaanan, ang 
Pinagdadaanan.  Pinapayagan ng “true mind” ang pagsusuri o pagtingin na 
bukas at malaya sa mga aspetong ito. Dahil ang “true mind” ay “empty” wala 
itong kinikilingan, walang inaasahan, walang nakikitang obligasyon, at walang 
pinipilit.   Sa paglinaw ng mga aspeto, maaring  magpapatuloy sa Pagdadala sa 
mas magaan na paraan.  Sa pagdaan naman ng isang tao sa mahihirap na 
kalagayan, napapahinahon o napapanatag siya ng Chan meditation.   
 
Ang pagsasanay sa meditation para makamit ang “true mind” kasabay ng pag-
aaral at pag-unawa sa “true mind” ay maaaring makadagdag ng mga 
pamamaraan ng Pagdadala at makatulong sa pagpapagaan ng Pagdadala ng mga 
Pilipino.  
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Ang Paghihinga at ang Propesyonal na Counselor  
Edwin T. Decenteceo 
Retirado 
paminaw@gmail.com 
Anna Muriel T. Mangaran 
Human Dynamic Philippines Consultancy Inc. 
 
Ang mga psychiatrist ay sanay sa matagalang gamutan.  Tulad nila, inaasahan 
din ng mga psychologist o counselor ang pagpapanatili ng mga kliyente sa mga 
counseling session. Nagtataka sila kapag hindi bumabalik ang mga Pilipinong 
kliyente sa mga susunod na sesyon.  Kinakailangang maging bukas at sensitibo 
ang therapist na ang unang sesyon ay para sa “Paghihinga.”  Ang Paghihinga ay 
unang itinuring bilang isang mahalagang proseso ng counseling ni Decenteceo 
(1997). Ipinaliwanag ni Decenteceo na ang Paghinga ay isang makabuluhang 
pamamaraan ng pagharap sa isang mahirap na sitwasyon. Ito ay likas sa mga 
Pilipino.  Ang Paghihinga ay ang pagkukuwento ng Pagdadala ng Pilipino lalo 
na sa mga panahong siya ay nahihirapan o nabibigatan.   Walang inaaasahang 
tugon mula sa Mahihingahan.  Sa pagtatapos ng paghinga, lumuluwag o 
gumagaan ang pakiramdam ng naghinga.  
 
Sa unang sesyon, maaaring hindi pa malinaw na ang layunin ng kliyente ay 
simpleng makahinga lamang.  Posible hindi ito mapansin ng counselor dahil 
hindi bahagi ng kanyang pagsasanay ang proseso ng Paghinga.  Dahil sa ang 
paghinga ay likas sa mga Pilipinong kliyente, ipinagpapalagay na nilang hindi na 
kailangan pang ipaliwanag pa ang pagpunta sa isang propesyonal.  Para sa 
therapist ang unang sesyon ay isang pagsusuri kung saan gumagawa ang 
therapist ng paunang diagnosis at mga plano para sa mga susunod na sesyon.  
Sa ikalawang sesyon, tinitiyak ng therapist ang kanyang diagnosis. Tatalakayin 
rin niya at kukumpirmahin sa kliyente ang mga paunang bahagi ng 
interbensyon.  Hindi kataka-taka kung mayamot ang therapist kung hindi lilitaw 
ang kliyente sa mga susunod na sesyon o kung hindi magagawa ng huli ang 
anumang nasa plano o napagkasunduan.  Sa unang araw ng counseling, 
itinuturing na kawalan ng paggalang ang pagtatanong ng “Gusto mo lang bang 
huminga?”  Subalit kung babalik ang kliyente – dahil maaaring siya ay 
nahihirapang muli – nararapat na linawin ng counselor ang partikular na tulong 
na kailangan ng kliyente mula sa kanya.  Nakapaloob sa kanyang tungkulin ang 
kanyang pagpayag na muling maging mahihingahan.   Subalit pananagutan din 
ng counselor na ipaalam sa kliyente na batay sa mga ibinahagi ng huli, hindi 
sapat ang simpleng paghinga lang – na ang suliranin o nararamdamang hirap ay 
maaaring mangyaring muli.  Kung umayon ang kliyente, ang papel at gawain ng 
counselor ay mapapag-usapan at mapapagkasunduan.  Gayunpaman, 
kinakailangan pa ring maging bukas ang huli na ang (mga) susunod na sesyon ay 
simpleng paghinga lang ng kliyente. Inirerekomenda na gumawa ng mga 
karagdagang mga pag-aaral kung paanong higit na mapapagbubuti ng therapist 
ang kanyang pagiging “mahihingahan.” 
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Ang Pagdadala: Ang Kwento ng Natatanging Ina ng mga Children with 
Special Needs (CSN) 
Catherine R. Dela Cruz 
Nueva Vizcaya State University 
crazycatz8@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang magkaroon ng kaalaman sa karanasan 
ng mga ina ng Children with Special Needs (CSN) sa pamamagitan ng konsepto 
ng Pagdadala na ipinakilala ni Dr. Edwin Decenteceo (1999).Ang mga tema ay 
hinango sa iba’t ibang aspeto ng Pagdadala: ang dinadala, ang pagdadala, ang 
pinagdadaanan at ang patutunguhan. 
 
Sa pag-aaral na ito, ang dinadala ay tungkol sa mga tungkulin, gawain at 
responsibilidad ng mga ina sa pag-aaruga ng kanilang Children with special 
needs (CSN). Isa sa mga kinilalang dinadala ay ang mga di-pangkaraniwang asal, 
ugali o kilos (unusual behaviors or obvious impairment) ng mga bata. At dahil 
ang ina ang kinikilalang eksperto pagdating sa kanilang mga anak, sila ang 
kaunaunahang nakakapansin sa mga ito. Bilang isang ina, sila ay nakakaranas ng 
pagkabahala o malaking palaisipan para sa kanila ang mga kinikilos o pag-
uugaling ito.Pangalawa sa mga dinadala nila ay ang pagkalap ng diagnosis, lunas 
o intervention. Karamihan sa kanila ay kinakailangang pumunta sa mga syudad 
para sa tamang diagnosis sa kadahilanang ang Nueva Vizcaya ay walang duktor, 
klinika at therapy centers para sa kanilang anak na nagdulot ng karagdagang 
dinadala. 
 
Ang Pagdadala ay tumutukoy sa kung paano nila hinaharap o ginagampanan ang 
pag-aaruga ng kanilang mga anak. Noong una, ang mga ina ay mabigat magdala 
sapagkat sila ay nakaranas ng negatibong emosyon. Ang buhay na nababalot ng 
lungkot at kahihiyan (living in sorrow, denial, guilt or shame) ang unang tema 
ng aspetong ito. Ngunit sa kalaunan, sa tulong ng pamilya at pagtanggap ng 
lipunan, karamihan sa kanila ay natututnang tanggapin ng buong puso ang 
kundisyon ng kanilang anak. Ang pagtanggap ay napadali sa pamamagitan ng 
positibong pananaw, suportang ispiritwal at ang paniniwalang ang kanilang anak 
ay isang biyaya. 
 
Isa sa mga pinagdadaanan ng mga ina ay ang mga pang-araw-araw na kanilang 
tinatahak. Ang bawat isa sa knila ay nakakaranas ng pagsubok sa pag-aalaga at 
pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang iba sa kanila ay piniling isakripisyo ang 
sariling ambisyon para sa kanilang anak. At para naman sa mga inang 
nagtatrabaho, isang puspusang pagbabalanse ang kinakailangan upang 
matugunan ang pangangailangan ng anak. Nakaranas din sila ng diskriminasyon 
dahil sa kamangmangan, maling paghahatol at negatibong pananaw mula sa 
ibang tao. 
 
Ang huli ay ang patutunguhan ng mga dinadala upang mapagaan ang pasanin. 
Sa mga natatnging ina, mahalagang magkaroon ng positbong pananaw upang 
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makamit ang pangarap nila para sa anak. Naniniwala sila na may magandang 
kinabukasan ang kanilang anak. Isang matinding sakripisyo at pasensya ang 
kailangan upang matuto silang tumayo sa sariling paa. Sila ay natutong 
makuntento kahit sa simpleng kakayahan na naipamalas ng kanilang anak na 
kanilang itinuturing malaking bagay at kanilang mapagmamalaki. 
 
 

Sesyon 1D 
SIKOLOHIYA NG KABATAAN 1 
YH 504 

 
Mga Piling Kurso, Mga Piling Direksyon: Isang Silip sa Pagpapahalaga 
ng Dalawang Dekada 
E.V. Diane M. Catibog 
UP Office of Admissions 
testdev.upoa@gmail.com 
 
Sa pagtatapos ng hayskul, inaasahang unti-unti na ring namumulat ang kabataan 
at nahuhubog bilang ganap na indibidwal na may sariling konsepto ng 
pagpapahalaga sa mga bagay-bagay.  Nagsisimula na rin nilang tanawin ang sarili 
nila bilang ganap na mamamayang may kakayanang magplano at magpasya para 
sa sariling kinabukasan. Nasasalamin sa mga intres ng mga kabataang Pilipinong 
naghahangad pumasok ng kolehiyo ang mga pagpapahalaga ng bayan sa 
panahong kanilang kinabibilangan. Ang mga intres na ito naman ay magugnita 
sa kanilang pagpili ng mga kursong kanilang nais pag-aralan o pagdalubhasaan. 
Ang pag-aaral na ito ay uusisa at susuri sa sampung pinaka-popular (top 10) na 
kursong pinipili ng mga kabataang nag-aapply sa isang pamantasan sa loob ng 
dalawang dekada (1995-2014). Titignan kung may mga naging pagbabago sa 
mga kursong ito sa paglipas ng panahon. Sisikapin ding bigyang kahulugan ang 
mga pagbabagong ito ayon na din sa mga kaganapan sa bansa. Inaasahan na ang 
mga pinaka-popular na kurso ay sasang-ayon sa mga pinaka-popular na 
propesyon sa bayan sa mga panahong ito. Bukod dito, ang mga pagbabago sa 
mga intres na kurso ng kabataang Pilipino ay maari ding magbigay ng mga 
pahiwatig ukol sa mga pagbabago sa mga pagpapahalaga ng bayan na inaasahan 
ding magkaroon ng epekto sa maaring patunguhan ng bansa sa hinaharap na 
panahon. 
 
Mga Impluwensiya at Katangian ng Kabataan na may Tuwid na Moral 
Venus A. Vitales at Annie Dinh Maria M. Alfaro 
Wesleyan University-Philippines 
ven_vi@yahoo.com 
 
Ang moral values ay pangkalahatang pamantayan na nagdedetermina kung tama o 
mali, mabuti o masama ang mga kilos, gawain, pananalita, o maging pag-iisip, ng 
isang indibidwal. Ito rin ay ginagamit na batayan para magkaroon ng kahulugan 
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ang buhay ng isang indibidwal. Ang pagkakaroon ng positibong moral values ay 
nakakapagdulot sa isang tao ng payapa at maluwalhating damdamin. 
 
Sa katunayan, ang moral values ng isang tao ay nag-ugat sa iba’t-ibang pilosopiya, 
relihiyon at kultura. Isang halimbawa ay ang “Golden Rule”, na “Do unto others 
what you would have them do unto you.” Itinuturing ito ng karamihan bilang 
pinakamataas na pamantayan sa buhay. Sa panahon ngayon, hindi lingid sa 
kaalaman ng lahat ang pagbabago sa konsepto ng tama o mali, mabuti o 
masama ng mga kabataan. Ito marahil ay dala ng mga pagbabago dulot ng 
modernisasyon at globalisasyon. 
 
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ng mga mananaliksik para alamin ang mga 
impluwensiya at pananaw ng mga kabataang mag-aaral sa lalawigan ng Nueva 
Ecija ukol sa katangian ng isang kabataan na may tuwid na moral. 
 
Gamit ang sarbey at sa pamamagitan ng deskriptibong pag-aanalisa at 
pagkukumpara sa mga datos, ay napag-alaman ang mga sumusunod: karamihan 
sa mga kabataang kalahok ay babae, panggitnang-anak, at mula sa pamilya na 
may buwanang kita na P5,000.00 pababa. Sila ay lubos na sumasang-ayon sa 
impluwensiya ng pamilya at paaralan sa kanilang moral values; sang-ayon naman 
sila sa impluwensiya ng kaibigan at media sa kanilang moral values. Naniniwala 
sila na sila ay nagtataglay ng katangian ng isang kabataan na may tuwid na moral 
dahil sa kanilang paggalang sa mga nakakatanda;  ito ay sa pamamagitan ng 
paggamit ng “po” at “opo”. Samantala, ayon sa mga kalahok, isang negatibong 
indikasyon ng hindi nila pagkakaroon ng tuwid na moral ay ang paminsan-
minsan nilang  pangongopya sa mga pagsusulit at pangungupit ng pera. Napag-
alam din sa pananaliksik na ang buwanang-kita ng kanilang pamilya ay isang 
basehan ng makabuluhang pagkakaiba ng pananaw nila tungkol sa impluwensiya 
ng pamilya, media at paaralan sa kanilang moral values. 
 
May makabuluhang kaugnayan naman ang mga sumusunod: kung pang-ilan sila 
sa kanilang magkakapatid at impluwensiya ng kanilang pamilya sa kanilang moral 
values; buwanang kita ng kanilang pamilya at impluwensiya ng paaralan sa 
kanilangmoral values; at malaki ang kaugnayan ng impluwensiya ng pamilya, 
paaralan, kaibigan at media sa pagkakaroon ng tuwid na moral ng mga kabataan 
sa Nueva Ecija. 
 
IQ x EQ: Implikasyon sa Medikal na Kurikulum ng mga Mag-aaral sa 
Programang Integrated Liberal Arts and Medicine ng Unibersidad ng 
Pilipinas 
Andrea B. Martinez 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
abmartinez@post.upm.edu.ph 
 
Ang pananaliksik na ito ay naglayong magtasa ng intelektwal (IQ) at emosyonal 
(EQ) na katalinuhan ng mga mag-aaral ng programang Integrated Liberal Arts 
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and Medicine (INTARMED) ng Kolehiyo ng Medisina sa Unibersidad ng 
Pilipinas. Sinuri nito ang kanilang personal na pananaw sa kanilang IQ at EQ at 
ang implikasyon nito sa kanilang kurikulum.  
 
Gumamit ng magkahalong metodo ng pananaliksik ang pag-aaral na ito. 
Pitumpu’t anim (76) na mag-aaral na may edad 15-19 ang nagging kalahok. 
Upang tukuyin ang antas ng kanilang IQ at EQ, binigyan sila ng Raven’s 
Standard Progressive Matrices at BarOn Emotional Quotient Youth Inventory. 
Lima (5) mula sa mga kalahok ay kinapanayam hinggil sa kanilang personal na 
pananaw sa kanilang IQ at EQ. Sila ay pinili batay sa sumusunod na 
pamantayan: isang lalaki at isang babaeng kalahok na may parehong mataas na 
puntos sa IQ at EQ; isang lalaki at isang babaeng kalahok na may mataas na 
puntos sa IQ ngunit mababang iskor sa EQ; at isang lalaki o isang babae na may 
pangkaraniwang (average) iskor sa EQ ngunit mataas na puntos sa IQ. Upang 
matukoy ang ugnayan ng IQ at EQ ng mga kalahok, gumamit ng t-test sa 
pagsusuri ng kwantitatibong datos at sinuri naman ang mga datos mula sa 
panayam batay sa mga tema at nilalaman ng sagot ng mga respondent.  
 
Ang mga mag-aaral sa kursong INTARMED ay pinaniniwalaang kabilang sa 
pinakamahuhusay na mag-aaral sa bansa. Sila ay pinili mula sa unang 50 na 
nakakuha ng pinakamataas na marka sa UP College Admission Test mula sa 
90,000 kumuha ng nasabing pagsusulit. Pinapatunayan ito ng resulta ng kanilang 
IQ na intellectually superior (95 Percentile) hanggang intellectually very superior 
(97 Percentile). Sa kabilang banda, ang kanilang EQ ay pangkaraniwan sa 
iskalang intrapersonal, interpersonal at adaptability at mababa (low) sa stress 
management. Nabatid na may positibo ngunit mahinang ugnayan ang kanilang 
IQ at EQ, partikular sa adaptability. Kinumpirma ng mga kinapanayam ang 
mahinang ugnayan ng IQ at EQ. Pinagtibay nila na may pangangailangan sila 
para sa mataas na EQ lalo sa kasanayang interpersonal at stress management. 
 
Kinumpirma ng pag-aaral na ito ang dati nang palagay na ang mataas na IQ ay 
hindi palagiang nagreresulta sa mataas na EQ. Sa mga iskala ng EQ, tanging 
adaptability lamang ang may positibong ugnayan sa IQ. Nagpapahiwatig ito ng 
pangangailangan para sa patuloy na pagpapayo (advising) at paggabay 
(counseling) sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong medisina sa 
napakabatang edad at may panganib na magkaroon ng problemang sikolohikal 
dahil sa istres. Iminumungkahi ding pagyamanin ang kanilang kurikulum upang 
matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagpapanday ng kanilang EQ 
upang maging mahusay silang manggagamot sa hinaharap. 
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Self-Concept at College Adjustment ng mga Anak ng Overseas Filipino 
Workers  
Rochelle Ann V. Pararuan 
Central Luzon State University 
rochiepararuan@yahoo.com.ph 
 
Ang pag-aaral na ito ay may layuning malaman ang self-concept at college 
adjustment ng mga anak ng Overseas Filipino Workers na mag-aaral sa unang 
antas sa Central Luzon State University.  Ang mga kalahok sa pag-aaral ay 65 na 
estudyanteng nasa unang antas sa kolehiyo na mga anak ng OFWs. Ang mga 
kalahok ay binigyan ng dalawang pagsusulit, ang Dimensions of Self-Concept at 
College Adjustment Scale, pinasagutan din sa kanila ang papel patungkol sa 
kanilang personal na impormasyon. 
 
Ang resulta ng Dimensions of Self Concept at nagpapakita na mataas ang 
Anxiety, Academic Interest and Satisfaction, Leadership and Initiative, at 
Indentification vs. Alienation ng mga anak ng OFWs samantalang mababa 
naman ang Level of Aspiration. 
 
Sa College Adjustment Scale, ang mga anak ng OFW ay nasa borderline level sa 
Suicidal Ideation at Depression. Ang resultang borderline ay binibigyang-pansin 
ng mga counselor at nangangailangan ng mas masusing pag-aaral at follow up. 
 
Ang resulta ng pag-aaral ay nagpapakita rin na ang Academic Interest at 
Satisfaction ay negatively correlated sa Self-esteem problems at ang Self-esteem 
problems ay negatively correlated din sa Leadership and Initiative ng Dimensions 
of Self-concept. 
 
Ang Career Problems sa College Adjustment Scale ay masasabing negatively 
correlated sa Leadership and Initiative in Dimensions of Self-Concept at ang 
Indetification vs. Alienation ay negatively correlated din sa Self-esteem Problems. 
 
Ang pananaliksik ay nagpapakita na kailangang bigyan ng konsiderasyon ang 
resulta ng pag-aaral sa pagplano ng mga programa para sa mga anak ng 
Overseas Filipino Workers. 
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Sesyon 1E 
SYMPOSIUM: ANG KAPANGYARIHAN NG PAHALAGANG 
PILIPINO SA PAGPAPADALOY NG BUHAY SA PANAHON NG 
KALAMIDAD  
YH 505 

 
Pinapaksa ng symposium na ito ang ilang mga pahalaga (values) na 
gumagagabay sa pagbubuo, pagpapatakbo at pagtugon sa ilang MHPSS na 
gawain.  Sa papel ni Tan at Bautista, tinalakay ang pahalaga ng “pagsama” sa 
pagbubuo ng programa ng pangungumusta ng Department of Transportation 
and Communication sa mga kapwa nila kawani sa Tacloban.  Sa masinop na 
paglalapat ng hermenyutika, inaral naman sa papel ni Bautista at Bautista ang 
mga panggitnang pahalaga sa Biblia na maaaring magsilbing batayan ng iglesia at 
mga indibidwal sa kanilang pagtulong sa panahon ng kalamidad.  PInaksa 
naman sa papel nina Tiangco at Bautista ang pahalaga para sa self care sa 
konteksto ng kulturang Pilipino.  Kahuli hulihan, binigyang pansin sa papel ni 
Bautista ang halaga ng “pag-urogopay” sa gawaing MHPSS sa isang barangay na 
naapektuhan ng bagyong Yolanda.      
 
Ang Pahalaga ng Pagsama sa Karanasan ng DOTC sa Pagtulong sa 
Kapwa Kawani 
Melinda Maria Tan at Violeta V. Bautista 
Care and Counsel Wholeness and Training Center 
melindatan@yahoo.com 
 
Isinalaysay sa papel ang karanasan ng Department of Transportation and 
Communication sa pagtulong sa mga kapwa nila kawani na naapektuhan ng 
bagyong Yolanda sa pamamagitan ng Programang Kumustahan.  Tiniyak ang 
pahalagang ”pagsama” bilang nag-o-organisang konsepto ng programa.  
Tinalakay rin ang reaksyon ng mga lumahok sa programang ito at inugat ang 
positibong epekto nito sa halaga ng “pagsama” sa kulturang Pilipino. 
 
Ang Papel ng mga Pahalagang Kristiyano sa Pagtulong sa Panahon ng 
Kalamidad 
Lorenzo C. Bautista at Violeta V. Bautista 
Asian Theological Seminary 
cruxprobat@yahoo.com 
 
Sa tulong ng hermenyutika sa mga piling bahagi ng Biblia, binigyang pansin sa 
papel ang mga Kristiyanong pahalaga na maaaring magsilbing batayan at ganyak 
sa pagtulong ng mga Kristiyanong indibidwal at organisasyon sa panahon ng 
kalamidad.  Inilalahad rin ang kaso ng tatlo na piling Kristiyanong organisasyon 
sa paglilinaw ng papel ng mga pahalagang ito sa pagbubuo at pagpapatakbo ng 
mga programang psychospiritual para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. 
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Ang Pahalaga sa Sarili sa Panahon ng Kalamidad 
Cristabel Fagela-Tiangco at Violeta V. Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
cfagela@yahoo.com 
 
Nilinaw sa papel ang halaga at batayan ng pahalaga sa sarili sa panahon ng 
kalamidad.  Sinuri ang mga kondisyon, paniwala at mga pahalaga na kontra at 
nakasusog sa pahalaga sa alaga sa sarili sa kulturang Pilipino. Batay sa pagsusuri, 
nagbigay ng mga panukala kung papaanong mapapaunlad ang pagbibigay 
pahalaga sa pag-aalaga sa sarili sa mga manggagawa ng MHPSS. 
 
Pag-urogopay, Batayan ng Pagtulong sa Panahon ng Kalamidad 
Violeta V. Bautista 
Institute for Studies in Asian Church and Culture at Care at Counsel Wholeness Center 
violeta_wholeness@yahoo.com 
 
Inaral sa papel na ito ang pakahulugan at papel ng pahalagang  “pag-urogopay” 
sa kulturang Waray.  Nilinaw kung papaanong ang pag-urogopay ng Waray ay 
may malinaw na ugnayan sa Kapwa ng Sikolohiyang Pilipino.  Inilarawan sa 
papel ang isang post-rehabilitation na programa para sa mga nasalanta ng 
Yolanda sa Tacloban na may pamagat na “Pag-urogopay sa Tacloban.”  Nilinaw 
rin kung papaanong ang pahalagang ito ay nagsilibing batayan ng ng pagbubuo, 
at pagpapatakbo ng programang binanggit.   
 
 

Sesyon 1F 
PULITIKA 
YH 506 

 
Pananaw at Pagsusuri sa mga Isyung Patungkol sa Martial Law: Gabay 
sa Pagtuturo ng Social Justice 
Ryan R. Pecson, Grace Ann Salvador 
Bataan Peninsula State University 
ryanramoletepecson@yahoo.com 
Efren Lorenz Tigas 
The Johns Hopkins University 
 
Layunin ng papel na ito na suriin ang pananaw ng mga katabaan patungkol sa 
kaganapan sa lipunan noong panahon ng Martial Law at maglahad ng 
pamamaraan upang mas mabuting maituro ang mga sensitibong isyu kaugnay sa 
social justice or katarungang panlipunan. Sinukat ng mga mananaliksik ang 
pananaw ng 70 mag-aaral sa sekondardya na may edad na 12 hangang 19 (M= 
12.57 gulang) patungkol sa mga kaganapan noong Martial Law. Matapos ang 
unang pagsukat ng pananaw, pinasiyasat sa mga kalahok ang mga 
impormasyong makukuha sa Facebook at iba pang social media sites tungkol sa 
Martial Law. Nagkaroon ng malayang talakayan kung saan gumamit ng debate, 
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pangkatang gawain, at concept mapping upang pag-usapan ang mga nakalap na 
impormasyon mula sa internet at linawin ang mga hindi konkretong usapin. 
Matapos nito, muling sinukat ang pananaw ng mga kalahok. Ginamit ang 
dependent-samples t-test upang makikumpara ang pananaw ng mga kalahok 
bago at pagkatapos talakayin ang isyu tungkol sa Martial Law. Makikita sa 
resulta na mayroong significant difference sa mga pananaw bago pag-usapan 
ang Martial Law (M=2.95; SD= 0.49) at pagkatapos ng malayang talakayan 
(M=2.82, SD= 0.53); t (75) =3.133, p=0.002. Mas mababa ang ibinigay na 
marka ng mga kalahok sa mga indikasyon patungkol sa katarungang panlipunan 
noong panahon ng Martial Law matapos ang malayang talakayan. Kalakip ng 
papel ang mga mungkahing ibinahagi ng mga kalahok kaugnay sa gawain at pag-
uugali na makatutulong sa pagpapaunlad ng katarungang panlipunan. Nagbigay 
rin ang mga mananaliksik ng mga tagubilin na susuporta sa mas malaya at 
mabisang pagtuturo ng katarungang panlipunan. 
 
Ang Saloobing “Ako at ang Aking Bayan” ng mga Botanteng Pilipino 
Julieta C. Mallari at Hilana Roman 
University of the Philippines Diliman Extension Program in Pampanga 
jcmallari15@yahoo.com 
 
Ang oryentasyong pulitikal ng mga botanteng Pilipino ay base sa kanilang 
pinapahalagahang katuwiran, kaisipan at pag-uugali. Tulad ng tabak na may 
dalawang talim, ang mga ito ay maaring maging kapaki-pakinabang o kaya 
naman ay maging pinsala sa lipunan. Nakaugnay sa sinabi ni Jocano na 
kaisipang “personalismo,” “pamilismo,” “partikularismo” at damdamin 
(1999:36-37; 200:67) ng mga Pilipino madalas ang kanilang mga desisyon. 
Maaarng maging negatibo ang resulta nito lalo kung nagiging basehan ng mga 
naghahalal sa mga pulitiko tuwing eleksyon: nagiging sentro ang sarili at pamilya 
kaysa sa bayan ang kanilang pananaw at mga adhikain. Sa mga masa lalo na, ang 
ninanais nila ay iyon lamang nakikita nilang agarang mapapakinabangan. Hindi 
nila masyadong tinitingnan ang matagalang ibubunga ng kanilang desisyon sa 
pagboto.  Kaya nga mas madalas ang pagpili ng maling klase ng namumuno sa 
kanila at ito ay nagbubunga ng katiwalian at di pag-asenso. Ang pag-aaral na ito 
ay nakatuon sa isang sarbey na ginawa noong eleksyong 2010 para sa 
gubernador ng Pampanga.  Apat na kandidato ang pinagpilian: isang artista, 
isang coach sa basketball, isang pari, at isang kilalang asawa ng jueteng lord. 
Tinipon ang mga sagot ng mga botante patungkol sa mga dahilan ng kanilang 
pagpili ng kandidato. Ang resulta ng sarbey ay nagpatunay na ang mga 
nabanggit na konsepto ni Jocano ang  pumaimbabaw sa sikolohiya ng maraming 
manghahalal. 
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Arkeolohiya ng mga Talastas ng Extrajudicial Killing sa Pilipinas 
Hadji A. Balajadia 
Ateneo de Davao University 
hadji_addu@yahoo.com 
 
Ang patibayang papel na ito ay isang pangkatangiang pagsusuri (qualitative 
research) ng mga sikolohikal na historiograpiya ng mga namayaning talastas 
(discourses) hinggil sa extrajudicial killing sa panahon ng paglilipat-kapangyarihan 
mula sa rehimeng Gloria Macapagal-Arroyo tungo sa pamamahala ni Pangulong 
Benigno Simeon Aquino III.  
 
Gamit ang discursive psychology binalangkas ng papel na ito ang mga laksa-laksang 
talastas (discourses) mula sa lente ng labing isang (11) sektor: pamilya ng mga 
biktima, mga opisyal ng pamahalaan, mga relihiyoso, mga opisyal ng 
Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ng Pambanang Pulisya, Media, mga 
mangangalakal, NGO, lokal na pamayanan at pandaigdig na pamayanan, at 
akademya.  
Dinadalumat ng pag-aaral na ito na ihayag ang mga proseso ng paglikha-
kahulugan (meaning-making) ng extra-judicial killing; pagbuo-katauhan (identity-
construction) ng mga taga-talastas sa lawak-talastasan (discursive space) at ang 
pagtukoy sa mga espasyo ng paglikha-kahulugan o depenisyon ng mga 
nagsasalungatang talastas (discourses) hinggil sa di-makataong pagkitil-buhay.   
 
 

Sesyon 2A 
IDENTIDAD 
YH 501 

                           
Pagpaparami o Reproduksyon ng Pagkakakilanlan sa Pamamagitan ng 
mga Tambayan 
Zhanina U. Custodio 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
custodio.zu@pnu.edu.ph 
 
“Hinuhubog ng tao ang lugar at ang lugar ay humuhubog sa tao.” Ito ay isang 
mutwal at dinamikong relasyon o ugnayan ng dalawang entitidad na nagpapakita 
ng isang pag-uugnayan. 
 
Sa paaralan, higit na marami ang bilang ng populasyon ng mga mag-aaral at 
espasyong minamarkahan nila bilang tambayan at siayng nagiging 
pagkakakilanlan nila. Ang Tambayan (isang lugar kung saan madalas puntahan 
at tigilan ng mga tao), kasama ang iba’t ibang uri ng taong sumasakop sa lugar 
relatibo sa kanilang kapaligiran, kultura at proseso ng pagkatuto ang 
nagmamarka kung paanong ang interaksyon ng elemento ng mga tao ang 
naglalarawan sa lugar at ginagawa itong kakaiba kumpara sa iba. 
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Ang tambayan sa mga paaralan ang nagsisilbing “hub” ng interaksyon, 
pagkamalikhain at pagkaproduktibo; maging isang lugar para paglipasan ng oras. 
Ang relasyon sa pagitan ng mga tao at lugar ang nagbibigay sa atin ng 
pagkakataon para Makita ang “dynamics” ng paggawa ng kahulugan at ng 
pagkakakilanlan habang ito’y nabubuo sa isang espasyo. 
 
Ang mga tao bilang isang pangkat ay isang makapangyarihang ahente ng lipunan 
para matukoy kung ano ang hinuhulma ng isang lugar – hindi lang ng sinakop 
na lugar at kahulugan nito kundi pati na rin ang pagkakakilanlan na nabubuo. 
Ang bawat sulok ng paaralan ay itinuturing bilang tambayan na pagmamay-ari 
ng mga grupo na maaaring bumuo/lumikha ng isang matibay, kolektibong 
pagkakakilanlan o ng mga grupong hindi gaanong napapansin. 
 
Ang mga tambayan na ito ay inaangkin ng mga pangkat na kadalasan ay 
nagpupunta at tumitigil dahil sa kakayahag magamit, kaginhawaan, at atmospera 
ng lugar na siyang nagsisilbing balang ng mga mag-aaral para sa mga gawaing 
pang-akademiko, panlibangan, pampalipas oras, espiritwal at sosyal. 
Gayunpaman, hindi na rin maitatanggi na ang interaksyong ito ang bumuo sa 
korelasyon ng lugar at ng tao na may dahilan o gawa upang sila ay makilala 
kapag nababanggit. 
 
Colonial Mentality at ang Mental Health Help-Seeking Attitudes ng mga 
Filipino Americans 
Anna Cristina A. Tuazon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
annacristina.tuazon@gmail.com 
 
Pumapangalawa ang mga Filipino Americans sa pinakamalaking imigranteng 
grupo sa Amerika at sa pinakamalaking Asyanong grupo. Sila din ang nag-iisang 
Asyanong grupo na may kasaysayang kolonyal sa Amerika. Subalit, tila kakaunti 
ang nagsasaliksik tungkol sa kanila, lalo na pagdating sa mga pangangailangan sa 
mental health. Kung ikumpara sa ibang grupong etniko sa Amerika, ang mga 
Filipino Americans ay may mataas na incidence ng psychological distress, 
depression, at schizophrenia ngunit sila ang pinakamadalang na gumamit ng 
mga serbisyong pang mental health. Tinignan ng pananaliksik na ito kung ang 
mga natititrang epekto ng kolonyalismo katulad ng colonial mentality - ang di-
kritikal at pakusang pagtangkilik sa mga aspetong Amerikano at ang di-kritikal 
at pakusang pagtanggi sa mga aspetong Filipino - ay may impluwensiya sa hindi 
paghingi ng tulong ng mga Filipino Americans ukol sa mental health. Tinignan 
din ng pananaliksik na ito ang posibleng relasyon ng acculturation (pagtangkilik 
sa kultura ng bansang tinitirahan) at enculturation (pagtangkilik sa etnikong 
kultura) sa colonial mentality at paghingi ng tulong. 218 Filipino American na 
may 18 gulang at pataas ang lumahok. Gamit ang correlation at multiple 
regression, nakita na ang colonial mentality at enculturation ay may negatibong 
relasyon sa paghingi ng tulong tungkol sa mental health. Lumabas sa 
karagadagang pagsusuri na ang interpersonal norms (na isang subset ng 
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enculturation) ang may negatibong impluwensiya sa paghingi ng tulong. May 
implikasyon ito sa paghubog ng mga programa para sa mental health, katulad 
ng pag-alis ng stigma at pag-tugma ng mga programa sa kultural na 
pangangailangan ng mga Filipino Americans. 
 
Pagkakaisa ng mga Batang Muslim 
Adrian Paul Pineda Liangco, Charles William Vitug Manansala, Maica Angela 
Cardona Padua at Marlon Paclibar Lising 
Angeles University Foundation 
adrianliangco@gmail.com, manansalacharles@gmail.com, maicaangela.padua@gmail.com, 
marlon_lising081378@yahoo.com 
 
Ang pagkakaisa ng pamayanan ay isang mahalagang bahagi ng makataong 
lipunan.  Sinasalamin nito ang matagumpay na pagsasalin ng karaniwang hanay 
ng mga paniniwala, kaugalian, at adhikain na bumubuo ng kultura at 
tradisyon.  Napakaraming literatura ang naglalahad sa pagkakapatiran ng mga 
Muslim.  Maging ang mga nakababatang Muslim ay nagkapagpakita ng 
pagsasamahan sa kanilang araw-araw na pamumuhay.  Nailalarawan sa 
pagsasaliksik na ito ang katangi-tanging pamumuhay ng mga nakababatang 
Muslim sa kanilang karanasan sa pag-aaral alinsunod sa pagpapalago ng 
Madrasah. Sa pamamagitan ng Etnograpikong pamamaraan na pananaliksik, 
sinaklaw ang mga karanasang itinala, ang kalagayan ng mga nakababatang 
Muslim na nakikipamuhay kasama ang ibang mag-aaral na hindi 
Muslim. Kaakibat ng pagmamasid at binalangkas na panayam, ang Scanlon-
Monash Index ay ginamit upang mapatunayan at maipaliwanag ang limang 
katangian ng pagsasamahan: Pag-aari; Pagpapahalaga; Panlipunang-katarungan; 
Paglahok; Pagtanggap-pagtangi at ang Pagiging lehitimo.  Ang mga 
nakababatang Muslim ay nagpakita ng isang buhay na naaayon sa karanasan ng 
mga nakatatandang Muslim. Bukod sa pananamit, ang pagkakakilanlan bilang 
isang mangangalakal at negosyante ay naipahayag sa kanilang sariling 
pamamaraan.  Ang kanilang paglahok sa komunidad ay nagsisimula sa 
napakamurang edad. Ang kanilang pamumuhay ay nababatay sa kasaysayan at 
mga aral ng Islam.  Naipakita sa isang nilikhang sociogram ang aspeto ng pag-
aari, pagtanggap at pagiging lehitimo.  Maliban sa mga naisaad, pinapahalagahan 
nila ang pagiging Filipino-Muslim.  Ang kanilang munting adhikain sa buhay 
ang nagpapatunay nito. Gayunpaman, kahit na may mga pagsusumikap ang mga 
naitayong Madaris, ang panlipunang-katarungan ay isang  alalahanin.   Ninanais 
ng mga mag-aaral na Muslim na magkaroon ng sapat na pamamaraan sa 
pagpapalaganap ng Madrasah hindi lamang sa mga nakababatang Muslim na 
nag-aaral sa mababang paaralan gayun din sa mga nakatuntong sa mataas na 
paaralan. 
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Ang Transkontekstwalisasyon ng Kultural na Pagkakilanlan ng mga 
Japino sa Tokyo, Japan 
Dindo Palce Café 
Unibersidad ng Pilipinas Manila 
dpcafe@up.edu.ph 

 
Ang konsepto ng Japino sa papel na ito ay ginamit para ilarawan ang sinerhiya 
ng sinkretong kultural na pagkakilanlang nag-ugat sa Hapon at Pilipino na 
pinanggalingan. Sa kabuunan, ang papel ay naglalayong suriin ang kakayahang 
umangkop ng mga nomadikong mga indibidwal na siyang aktibong ahente sa 
paghulma ng kanilang kultural na pagkakilanlan. Ang tuon na ito ay 
nagsusulong ng argumento na ang mga indibidwal ay hindi lamang pasibong 
repository ng mga impluwensyang structural kundi mga aktibong ahente sa 
pagbuo ng kanilang mga sarili bilang kultural na tao.  
Sa usapin ng teorya, ang pag-aaral ay nakasentro sa ugnayan ng mga indibidwal, 
ang mga Japino, at ang konteksto ng Lipunang Hapon.  
 
Ang koneksyon ng tao at ang istruktura ay inanalisa alinsunod sa teorya ni 
Bourdieu ng field and habitus. Batay sa sanaysay na nakalap gamit ang 
pakikipagpanayam, ang mga Japino ay patuloy na nagmamaneobra sa pagbuo ng 
kanilang kultural na pagkakilanlan. Ang iba’t ibang impluwensya ng Hapon at 
Pilipino sa mga Japino ay bumubuo ng isang sinkretong kultural na 
pagkakilanlan. 
 
 

Sesyon 2B 
PAGSISIYASAT SA TEORYA NG KAPWA 1 
YH 502 

 
Hmpf, Inc.: Ang Konseptuwalisasyon, Manipestasyon, at Implikasyon 
ng Tampo sa Daigdig ng Paggawa at ng Industriya 
Carl O. Dellomos 
University of Caloocan City 
carldellomos@gmail.com 
Jayson D. Petras 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Malaking salik na maituturing ang damdamin ng mga kabahagi sa industriya 
bilang pinanggagalingan ng anyo ng pag-uugali, katayuang pangkaisipan, at 
pakiramdam sa trabaho (Ponticell 2006). Sa pagsasakonteksto, maididikit ang 
usapin ng tampo bilang isang kaasalang kultural ng mga Pilipino na masasabing 
umiinog maging sa daigdig ng lakas-paggawa. Binigyan ng inisyal na 
pakahulugang “pagpapakita ng sama-ng-loob at hindi pagkatuwa, karaniwan sa 
pamamagitan ng pananahimik at paglayo sa ibang tao,” (UP Diksiyonaryong 
Filipino, 2010), mahalagang ganap na masiyasat ang kabuuang diwa ng tampo 
bilang isa sa mga associated behavior pattern ng mga Pilipino (Enriquez 1992) 
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sa larangan ng ugnayang paggawa at industriya. Sa katunayan, magpahanggang 
sa ngayon, naniniwala ang mga praktisyuner ng human resource development 
na may pagkakapareho ang mga pangangailangan ng mga manggagawa na 
tumutukoy sa pagiging kaisa, pagkilala, respeto, at kagustuhang makapagbigay 
ng epektibo at malikhaing trabaho sa pinagtatrabahuan (Ellemers et al. 2008). 
Kaalinsabay nito ang positibong pagtingin ng mga empleyado sa trabaho ay 
dulot ng nararamdamang tiwala, pag-aalaga, pagbibigay-kabuluhan, sariling 
karunungan, hamon, oportunidad para sa personal na pag-unlad, at dignidad 
(Ellemers 2008; Maccoby 1988). Mula o sa paglihis sa mga ito, maaaring 
umiinog ang tampo. Ninais ng pananaliksik na ito na maitampok ang 
konseptuwalisasyon, manipestasyon, at implikasyon ng tampo sa iba’t ibang 
ugnayan na pangunahing kinasasangkutan ng empleyado, namamahala/boss, at 
ng administrasyon. Sa pangangalap ng mahahalagang datos at impormasyon, 
gumamit ang mga mananaliksik ng methodological triangulation kung saan ang 
pagtatanong-tanong, obserbasyon, pakikipagkuwentuhan, at sarbey ay magiging 
bahagi ng kabuuang metodo ng pananaliksik. Sa ganang ito, napalawig ang 
pagtanaw sa tampo sa pamamagitan ng pagbabalangkas nito hindi lamang sa 
antas ng pagtutunguhang “hindi ibang tao” kundi maging sa “ibang tao” at 
nadalumat nito ang diwa sa pagpapahalaga ng mga Pilipino sa paggawa. 
 
Ang Karanansan ng Pakikisama ng mga Pilipinong Nagbibinata at 
Nagdadalaga 
Rafael C. Salamat at Pia Anna Perfecto-Ramos 
Ateneo de Manila University 
rsalamat@ateneo.edu 
 
Sa perspektibo ng isang sikolohista, maraming pagkakaintindi sa pakikisama—
magandang ugali, antas ng pagtutunguhan, interpersonal na katangian o halaga.  
Kasabay ng pagiging masalimuot ng pakikisama ang pagiging malaking bahagi 
nito sa buhay ng mga Pilipino, lalo na sa nagbibinata o nagdadalagang nasa 
kolehiyo.  Makabuluhang tuklasin ang karanasan ng pakikisama ng nagbibinata 
o nagdadalagang nasa kolehiyo, na siyang gumagamay sa pagsasarili at nakakilala 
ng iba’t ibang tao.  Lumitaw mula sa pakikipagkuwentuhan ang tatlong 
dimensyon ng pakikisama: sakripisyo o tulong, pinaninindigang kilos at 
pagpepreserba ng imaheng ‘marunong makisama’.  Kapansin-pansin din ang 
dinamika at pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng teorya sa pakikisama.  
Samakatuwid, lumutang ang teorya ng pakikisama, at para sa mga nagbibinata at 
nagdadalagang nasa kolehiyo, ang pakikisama ay isang prosesong may apat na 
bahagi: pagkilala sa grupong kinabibilangan ng taong sasamahan, pag-iisip ng 
dahilan sa pagsang-ayon sa pagsama, pagkakaroon ng tensyon at pag-alam sa 
pinagmulan nito at ang pagpaparaya sa tensyon.  Kapaki-pakinabang ang resulta 
ng pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino at sa pagbuo ng Pilipinong pakikiramay. Sa 
pag-usbong ng proseso ng pakikisama ng mga Pilipinong nagbibinata at 
nagdadalaga, mapapadali at mabibigyang direksyon ang mga sikolohista sa 
pakikiramay sa aseptong interpersonal. Isang hakbang ang pag-aaral na ito sa 
pagtuklas sa diwa ng pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino. 
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Ang Loob at Pakikipagkapwa sa Kagandahang-Loob 
Charmaine P. Galano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
cpgalano@gmail.com 
 
Ang kagandahang-loob ay nauna nang tinukoy ni Enriquez  (1992) bilang isang 
pagpapahalagang tulay ng sarili at lipunan o “linking socio-personal value”. Ito 
ay may dalawang kalikasan: ang pagkakaroon ng aspektong loob-labas at ang 
pakikipag-ugnayan sa kapwa. Itinuturing rin itong isang moral at etikal na 
pagpapahalaga na ginagamit upang maging gabay sa pagtatasa ng tama o mali at 
ng angkop o di-angkop na mga kilos. Sa kasalukuyang pananaliksik na ito, 
dalawang pag-aaral ang isinagawa upang masuri ang mga pagpapakahulugan ng 
kagandahang-loob na tinalakay sa mga nauna nang mga literatura (Miranda, 
1992; Resurreccion, 2007; Salazar, 1982; Vinzons & Jose, 2013). Sa unang pag-
aaral, lumilitaw na ang mga konseptong pinakamalapit na iniuugnay ng mga 
kabataang kalahok (N=103) sa kagandahang-loob ay malasakit, respeto, 
nagbibigay ng tulong ng walang kapalit, malinis na prinsipyo at may inisyatibong 
tumulong. Gamit ang multidimensional scaling, lumitaw ang apat na klaster ng 
mga konseptong nagpapakita sa loob at labas na dimensiyon ng kagandahang-
loob. Sa ikalawang pag-aaral, kinuha ang correlation ng kagandahang-loob sa 10 
unibersal na pagpapahalaga ni Schwartz (2006). Lumalabas mula sa tugon ng 
mga kalahok (N=177) na ang kagandahang-loob ay may significant positive 
correlation sa mga pagpapahalagang tulad ng universalism (r = .244) at 
benevolence (r= .318). Ipinapahiwatig nito na ang kagandahang-loob ay isang 
pagpapahalagang nakatuon sa pagkilala at pagsusulong sa kapakanan ng kapwa. 
 
Pagpapakahulugan at Behavioral na Manipestasyon ng Pakikiramdam sa 
Konteksto ng Counseling 
Homer J. Yabut at Katrina C. Fernando 
Pamantasang De La Salle 
homer.yabut@dlsu.edu.ph 
 
Itinuturing ni Enriquez (1992) bilang isang pivotal interpersonal value ang 
pakikiramdam o shared inner perception.  Sa pag-aaral ni Mataragnon (1987), 
itinuturing na napakahalaga ng pakikiramdam sa paggawa ng isang pananaliksik 
lalo na sa mga eryang rural at dahil dito ang sensitivity ng isang mananaliksik ay 
isang importanteng katangian.  Sa mga interbensyon sa Sikolohiya na 
ginagampanan ng mga sikolohista at counselor, napakahalaga rin ng 
pagpapahalagang pakikiramdam.  Tatangkain ng pag-aaral na ito ang siyasatin 
ang mga depinisyon at manipestasyon ng katutubong konsepto ng pakikiramdam 
ayon sa mga guidance counselor gamit ang mga focus group discussion sa pagkalap ng 
kwalitatibong datos.  Para sa unang bahagi, magkakaroon ng tatlong focus group 
discussion upang mapag-usapan ng mga kalahok ang mga depinisyon nila sa 
pakikiramdam, mga katangian at mga asal ng isang “taong marunong 
makiramdam” at “taong hindi marunong makiramdam,” at mga personal na 
mga karanasan na tumutukoy sa mga manipestasyon ng mga katangian at asal na 
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nagpapakita ng pakikiramdam sa konteksto ng counseling.  Sa ikalawang bahagi, 
gagawa rin ng isa pang focus group discussion sa ibang grupo naman ng kalahok 
para lalong masiyasat ang mga manipestasyon ng pakikiramdam sa konteksto ng 
counseling sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga resulta ng naunang mga grupo.    
Ang mga resulta ng pag-aaral ay ilalahad gamit ang mga temang nakatuon sa 
mga behavioral na manipestasyon ng pakikiramdam, mga salik na sitwasyonal na 
kung saan naipapakita ang pakikiramdam, at mga relasyonal na katangian ng 
mga taong nakikiramdam.  Tatalakayin rin ang mga implikasyon sa teorya at 
pananaliksik sa Sikolohiyang Pilipino. 
 
 

Sesyon 2C 
PAGTULONG SA KAPWA 
YH 503 

 
Ang Paggamit ng mga Sosyo-Sikolohikal na Pamamaraan Bilang 
Kontribusyon sa Pagbuo ng Isang Istratehiya para sa Integrasyon at 
Pagkatutuo ng mga Mag-aaral: Ang Kaso ng Sampung Mag-aaral ng UP 
Tacloban na Lumipat sa UP Diliman Dahil sa Pananalanta ng Bagyong 
Yolanda 
Joseph L. Torrecampo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
torrecampoj_2000@yahoo.com 
 
Inilalahad ng may-akda ang kaniyang karanasan sa paggamit ng ilang mga sosyo-
sikolohikal na interbensiyon o pamamaraan upang matulungan ang sampung 
mag-aaral ng UP Tacloban na pansamantalang lumikas at lumipat sa UP 
Diliman pagkatapos ng pananalanta ng Bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte 
nuong ika-8 ng Nobyembre, 2013.  Naganap ang pagtulong at paggamit ng mga 
sosyo-sikolohikal na interbensiyon mula ika-18 ng Disyembre 2013 hanggang 
Pebrero 2014 sa iba't ibang lugar sa UP Diliman. Ang layunin ng nasabing 
interbensiyon ay upang makatulong sa integrasyon ng mga sampung mag-aaral 
na nagnais na makatagpo ng bagong buhay at pag-asa sa kanilang pag-aaral, 
higit lalo na sa isang bagong lugar, upang makatulong sa pagpawi ng mga 
masakit at masaklap na damdamin at karanasan dulot ng pagsalanta ng bagyong 
Yolanda sa gitnang kabisayaan. Sa pamamagitan ng mga sosyo-sikolohikal na 
interbensyon tulad ng pag-uusap tungkol sa kanilang mga problema, at 
pagtalakay sa kanilang mga damdamin, pagtulong sa kanilang mga pangunahing 
pangangailangan tulad ng pera, hanapbuhay at pagkain, nagkaroon ng bagong 
lakas at determinasyon ang mga nasabing mag-aaral upang makapagpatuloy ng 
pag-aaral sa UP Diliman. Sa kasalukuyan, ang mga sampung mag-aaral ay 
tuluyan pa ring nag-aaral upang makatapos ng kanil-kanilang kurso. Sila rin ay 
natututong mabuhay, magsumikap at tumugon sa mga hamon ng buhay sa 
pamamagitan ng pagkakaroon ng angkop na hanapbuhay habang sila ay nag-
aaral. 
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Ang Pagtulong at Kaligayahan sa Buhay ng mga Binatang Kabataan  
Reynaldo T. Concepcion 
Far Eastern University 
reyconcepcion50@yahoo.com 
 
Ang pagsasaliksik na ito ay ukol sa mga aspekto ng pagtulong at kaligayahan ng 
mga binatang adolescents. Pagbibigay ng kahulugan sa pagtulong at kaligayahan 
ang binigyan ng pansin at kasama na rin dito ang karanasang pagtulong ng 
bawat isa sa pamilya, mga kaibigan o maging sa sarili, paanu maranasan ng may 
kabuluhan at ang epekto lalo na sa positibong paraan ang naging paksa sa 
pagtatanong. 
 
Ang ginamit na pamamaraan ay penomeonolohikal at sa paraang interbyu sa 
apat na respondents na binata. Ang mga tanong ay binigyan din ng 
interpretasyon at saka naging konklusyon sa mga bagay na nagbigay liwanag 
ukol sa pagtulong at kaligayahan.  
   
Ang tagapaksalisik ay maraming natutunan na may kabuluhan katulad ng mga 
sumsunod:  ang pagtulong ay ibig gawing ng mga binata at ang magandang 
naidulot nito sa buhay nila lalo na galing sa pamilya, mga kaibigan at pansarili 
ang siayng nagbibigay sa kanila ng kapanatagan ng loob.Ibig din nila makaranas 
ng tamang responsibilidad sa sarili at makaiwas sa mga sigalot sa buhay kung 
magawa nila ang pagtulong. Kapag hindi nila nagwang tumuulong ay 
nakararanas sila ng pagsisisi . 
 
Ang kaligayahan ng bawat isa ay binigyan din ng importansiya sa pagsasaliksik. 
Ayon sa mga binata, upang maging tunay ang kaligayahan dapat ay merong 
kabutihang naidudulot sa sarili ang mga aksyon. Importante ang pamilya para sa 
kanilang ugat ng kaligayahan at tama rin maramdamang na ang kaligayahan ay 
sadyang magbibigay ng liwanag sa pagbabago ng bawat kabataan. 
 
Pagkukusang-Loob: Silip sa Puhunang Panlipunan ng Philippine Red 
Cross 
Christian Narito 
UP Open University at Philippine Red Cross 
cmnarito@gmail.com 
 
Bahagi ng pagpapahalagang Pilipino ang mga konseptong kusang-loob, hiya, at 
utang na loob. Gayunpaman, hindi pa ganon kalawak at kalalim ang malaliman 
man o pahapyaw na pag-aaral sa panlipunang puhunan batay sa karanasan ng 
Philippine Red Cross. 
 
Sa larangan ng mga agham panlipunan, nasaksihan natin sa kasaysayan ang 
patuloy na lumalalakas na saysay ng Philippine Red Cross sa kulturang Pilipino 
upang paigtingin pa ang pagmamalasakit na nakaugnay sa kusang-loob, 
kapatiran, hiya, at utang na loob. 
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Ang pagsasalaysay ng karanasang sa Philippine Red Cross, kalakip ang 
siyentipiko at empirikal na pananaliksik sa puhunang panlipunan ay inaasahang 
magbubunsod pa ng mas maraming pag-aaral sa kakayahan ng ating bayan na 
maglunsad at magpatuloy ng tradisyon ng pagkukusa, kapatiran, pagpapakatao 
at pakikipag-kapwa tao. 
 
Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Philippine Red Cross ng halagahin 
Pilipino, lalo pang napapaigting ang kaugnayan nito sa lipunan hindi lamang sa 
usapin ng dugo o pagdurugtong ng buhay, kungdi lalo't higit sa tumitinding 
usapin ng trahedya at pamamahala ng mga sakuna.  
 
Sa huli, ang masasabing tagumpay na tinatamasa ngayon ng organisasyon ay 
hindi lamang bunga ng mahabang panahon ng pagkalap ng dugo, kungdi lalo't 
higit dahil sa pagtalunton ng kilusan patungo sa mas makabuluhang 
pagsusulong ng kusang-loob na pagtulong para sa proseso ng pagpapakatao at 
pakikipag-kapwa tao. 
 
 

Sesyon 2D 
SIKOLOHIYA NG KABATAAN 2 
YH 504 

 
Ang Mundo sa Likod ng Screen: Isang Penomenolohikal na Pag-aaral sa 
mga Biktima ng Cyberbullying 
Jem Irise Rea, Gellie Perez, Cristine Maur at Lualhati Angeles 
First Asia Institute of Technology and Humanities 
jemirise@gmail.com 
 
Sa patnubay ng Teorya ng Humanistic Learning nina Maslow, Frankl at Rogers 
(1960), ang pag-aaral na ito ay naglalayong makagawa ng pagsusuri sa mga 
pananaw, karanasan, salik, epekto at estratehiya ng pagkaya (coping strategy) ng 
mga biktima ng cyberbullying. Para sa pag-aaral na ito, ginamit ng mga 
mananaliksik ang kwalitatibong pananaliksik partikular na ang disenyong 
empirikal penomenolohikal. May dalawang kasangkapang ginamit sa pag-aaral, 
ang talaan ng mga sitwasyon sa cyberbullying at ang gabay na mga katanungan 
sa pakikipanayam. Limang (5) biktima ng cyberbullying na naninirahan saanman 
sa Tanauan City, Lipa City o Malvar, Batangas ang sinadyang kunin bilang mga 
kalahok sa pag-aaral. Ang mga datos ay nakalap gamit ang pakikipanayam na 
semi-structured kung saan ang mga naobserbahang kaugalian, katangian at non-
verbal cues ay isinaalang-alang. Ang mga datos na nakalap ay itinala at sinuri gamit 
ang tematikong pag-aanalisa.  Batay sa pananaliksik na ginawa, ang mga resulta 
ay nagpapakita na ang cyberbullying ay isang karaniwang kaganapan na para sa 
mga kalahok. Karamihan sa mga kalahok ay naniniwalang ang cyberbullying ay 
ginagawa lamang bilang katuwaan. Naniniwala din silang ito ay ginagawa upang 
siraan ang isang tao.  Lahat ng kalahok ay nakaranas ng cyberbullying sa 
Facebook habang isang kalahok ang nakaranas ng cyberbullying sa YouTube at 
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sa Role Playing Games. Ang mga karaniwang uri ng cyberbullying na naranasan 
ng lahat ng kalahok ay ang mga sumusunod: mga status na naipaskil tungkol sa 
kanila, mga ikinakalat na kasinungalingan at tsismis, masasakit o mapanlalait na 
katawagan at mga bastos o negatibong komento laban sa kanila. Ibinunyag ng 
pag-aaral ang dalawang karaniwang salik- pisikal at sosyal- kung bakit ang mga 
kalahok ay nakaranas ng cyberbullying. Samantalang kabilang sa mga epekto sa 
biktima ay ang pakiramdam na mapahiya, masaktan, mainis o mayamot, at ilayo 
ang loob sa mga tao. Ang iba pang epekto ay ang pag-ayaw na lumabas, 
pagbabago sa pagkakaibigan, mga negatibong impak sa pag-aaral at relasyong 
pampamilya. Ang mga karaniwang tugon ng mga biktima upang makayanan ang 
kanilang mga karanasan sa cyberbullying ay ang pag-iwas na nangangahulugang 
hindi pagbibigay-pansin sa cyberbullying. 
 
Karanasan ng Kabataan sa Paghihiwalay ng Kanilang mga Magulang 
Rea L. Camacho  
Central Luzon State University 
May Angelica A. Saludez 
Araullo University-PHINMA Education 
mayangelicaalmoitesaludez@gmail.com 
 
Ang kwalitatibong pag-aaral na ito ay isinagawa upang malaman ang karanasan 
ng mga kabataan sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Ang mga salik sa 
pananaliksik na ito ay ang mga suliraning hinarap, pagbabagong nangyari, 
paraan ng pagharap, social support at mithiin. Ginabayan ng mga tanong ang 
pakikipagkwentuhan ng mananaliksik sa anim (6) na kabataan na may edad na 
labing-apat hanggang labing-siyam (14-19) na taong gulang. May isa hanggang 
tatlong taon nang hiwalay ang kanilang mga magulang. Gamit ang modelo ng 
pagdadala ni Edwin Decenteceo (1997) sa pag-aanalisa, lumabas sa resulta na 
ang mga kabataan ay nagkaroon ng mga negatibong damdamin sa paghihiwalay 
ng kanilang mga magulang. Pangunahing suliranin ng mga kabataan ang 
kawalan ng komunikasyon sa kanilang mga magulang. Samantala, ilan sa mga 
positibong pagbabago ng mga kabataan ay ang magandang relasyon sa kanilang 
ama, pagkakaroon ng tiwala sa sarili, pagkakaroon ng kakayahang hindi umasa 
sa iba, at pagkakaroon ng katahimikan sa pag-aaway ng kanilang mga magulang. 
Hinarap ng mga kabataan ang kanilang suliranin sa pamamagitan ng paglilibang, 
pananampalataya sa panginoon at pagbabasa ng bibliya, pagbabahagi ng 
karanasan sa kanilang kaibigan, at pagtutuon ng pansin sa pag-aaral upang kahit 
paano ay makalimutan ng mga kabataan ang kanilang karanasan. Ilan sa mga 
tumulong sa mga kabataan sa pagdadala ng kanilang suliranin ang panginoon, 
magulang, kapatid, kasintahan, kaibigan, at kamag-anak. Panghuli, magkakatulad 
ang mga kabataan sa kanilang mithiing makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon 
ng magandang buhay, makatulong sa magulang at kapatid, at kagustuhang 
maging matagumpay sa kanilang tatahaking karera. 
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Ang Karanasan ng mga Nawalan ng Magulang 
Charla Rochella G. Santiago 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
charla_santiago@yahoo.com 
 
Isang kwalitatibong pag-aaral ang isinagawa upang tunghayan ang karanasan ng 
mga nawalan ng magulang dahil sa pagpanaw o pag-abandona ng isa sa kanilang 
mga magulang. Labing-anim na mga anak edad 18 hanggang 28 taon sa 
kasalukuyan at hindi bababa sa 15 taon ang edad noong nawala ang magulang, 
ang mga kalahok sa pag-aaral. Walo sa kanila ang nawalan ng magulang dahil sa 
pagpanaw habang walo naman ang nawalan dahil sa pag-iwan. Hindi tiningnan 
na pamantayan para sa pagpili ng mga kalahok ang kanilang kasarian, trabaho, o 
posisyon sa magkakapatid, maging ang sanhi ng pagpanaw ng kanilang mga 
magulang. Gamit ang malalimang panayam, ipinalahad sa mga kalahok ang kani-
kaniyang karanasan patungkol sa pagkawala ng isa sa kanilang mga magulang. 
Para sa pagsusuri, ginamit ang paghahalaw, isang likas na pamamaraan kung 
saan kinuha ang mga panguna’t pinakabuod na mga paksa, proseso, o konsepto 
mula sa mga panayam. Tatlong pangunahing paksa ang namukod-tangi sa 
kwento ng mga nawalan. Isang paksa ang Pagpapatuloy sa Buhay, na 
sumasalamin sa tuloy-tuloy na pag-usad ng mga nawalan sa kanilang buhay at 
mga larangan nito gaya ng pag-aaral o pagtatrabaho, sa kabila ng mga nangyari o 
dinadanas dahil sa pagkawala ng magulang. Isa ring paksa ang Pagtanggap sa 
Pagkawala na tumutukoy sa pagkilala ng isang nawalan sa nangyari o 
pangyayari—pagpanaw, pag-abandona, o di na pagbabalik ng magulang na 
lumisan. Naiiba ito sa isa pang paksa ng Pagharap ng Kawalan na patungkol 
naman sa pagsagupa ng nawalan sa anumang danasin kaugnay ng pagkawala, 
gaya ng malungkot na alaala. Tiningnan din ang datos upang malaman kung ano 
ang ugnayan ng tatlong paksa. Nakita na ang mga paksa ay hindi nagaganap sa 
magkakasunod na paraan. Halimbawa, maaaring makapagpatuloy ang buhay ng 
isang nawalan kahit hindi pa lubos ang kanilang pagtanggap o pagharap. Nakita 
rin na mas madalas na nakatuon ang mga anak na nawalan sa Pagpapatuloy sa 
Buhay, kaysa sa mga pansariling proseso ng Pagtanggap sa Pagkawala at 
Pagharap ng Kawalan. May rekomendasyon na tingnan ang mga paksang ito sa 
karanasan ng ibang grupo ng mga nawalan, maging sa ibang kwento ng 
negatibong sitwasyon o karanasan. Ipinapanukala rin ang ilang konkretong mga 
paraan upang tulungan ang mga nawalan ng magulang, batay sa preliminaryong 
modelong nahalaw sa pananaliksik.  
 
Mga Bully-Victim: Ang Naiibang Grupo sa Bullying 
Ana C. Caguiat, Kristel Anne Batul, Danica Clarisse Cacho, Joshua Galang at 
Cheribi Ann Reyes 
Angeles University Foundation 
normanmendoza0421@gmail.com 
 
Ang dalawang pangkaraniwang grupo sa bullying ay ang mga nambubully at ang 
mga biktima ng mga nambubully. Ang nakapupukaw ng interes ay ang isang 
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espesyal na grupo na nagsasagawa ng pandalawahang posisyon bilang isa na 
nambubully at biktima ng mga nambubully - ang mga bully-victim. Kaunting 
kaalaman lamang ang mayroon sa grupong ito kung ikukumpara sa nalalaman 
tungkol sa mga nambubully at mga biktima ng mga nambubully sa kabuuan. 
Ang kasalukuyang pag-aaral ay naglalayong ilarawan ang mga bully-victim sa 
mga mag-aaral na kabilang sa ikapito at ikawalong baiting (N=3,367) na naka-
enrol sa mga pampublikong paaralan sa sekondarya sa siyudad ng Angeles na 
nakapokus sa deskriptibong pag-aaral ng kanilang edad, kasarian, big five 
personality domains (extraversion, agreeableness, cosnscientiousness, emotional 
stability, openness), at ang kanilang uri ng aggression, kung ito at reactive o 
proactive. Ayon sa mga resulta, 42.5% ng kabuuang kalahok ay napapabilang sa 
grupo ng mga nasa edad na 13. Sa big five personality domains naman, ang 
maga bully-victim ay nakakuha ng pinakamataas na mean score sa extraversion 
at pinakamababang mean score sa emotional stability. Para sa uri ng kanilang 
aggression, ang mga bully-victim ay ay mayroong mas mataas na average score 
sa proactive na aggression kaysa reactive na aggression. Ang deskriptibong mga 
resulta ay nagpapakita na ang mga bully-victim ay hayag na makikita sa lugar ng 
pananaliksik. Ang malawakang pag-aaral ay kinakailangan para makakuha ng 
mas malalim na kaalaman tungkol sa grupong ito. 
 
 

Sesyon 2E 
KATATAGAN AT GINHAWA 
YH 505 

 
Psychological Well-Being: Katangian at Katumbas sa Sikolohiyang 
Pilipino  
Silfa C. Napicol at Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
scnapicol@dlsud.edu.ph; dedumaop@dlsud.edu.ph 
 
Isang mahalagang konsepto ang psychological well-being (PWB) sa Kanluran sa 
dekada ng pag-usbong ng positive psychology. Kagaya ng ibang konseptong 
unang binigyang ngalan sa Kanluran, naging paksa rin ang PWB ng ilang pag-
aaral sa ating bansa. Madalas itong nababanggit sa mga gradwadong pag-aaral, 
tesis at disertasyon. Layunin ng dalawang pag-aaral sa papel na ito na ilarawan 
ang mga inaasahang katangian ng mga taong nakaabot sa kahustuhan ng PWB. 
Sa Pag-aaral 1, limapung undergraduate at 30 gradwadong mag-aaral ang 
nagbigay paglalarawan sa isang taong psychologically well. Sa Pag-aaral 2, 
labinlimang mag-aaral sa kolehiyo ang nagsagawa ng ginabayang talakayan 
upang ilarawan ang PWB at hanapan ng katumbas na katutubong konsepto. 
Inilarawan ang taong nakaabot sa PWB bilang: may pagkilala sa sarili, 
emotionally mature, may kakayahang lumutas sa sariling problema, may 
positibong pagtingin sa mga bagay, may positibong pakikipagtunguhan sa iba, 
may kaugnayang ispiritwal, namumuhay ng wasto ayon sa pamantayang moral, 
malusog ang pangangatawan, may kakayahang humarap sa mga pagsubok at 
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malikhain. Natagpuan din na may kaugnayan ang PWB sa mga katutubong 
konsepto tulad ng gaan ng loob, kaginhawahan, kaalwanan, naraot, naulihan at 
hayahay. Tinalakay ang mga ideyang ito ayon sa gamit ng PWB sa pagpapa-
alwan sa kalagayan ng mga Pilipino. 
 
Nakagiginhawang Dulot ng Pagkukuwento ng Karanasan 
Evelyn F. Acoba 
Central Luzon State University 
acobaevelyn@gmail.com 
 
Nakapokus ang pag-aaral na ito sa mga nakagiginhawang dulot ng 
pagkukuwento ng mga karanasan sa buhay. Inalam sa pag-aaral na ito kung anu-
ano ang naidudulot ng pagkukuwento ng mga karanasan at pakikinig sa mga 
kuwento ng ibang tao tungkol sa kanilang mga karanasan. 
 
Nagmula ang mga datos sa Reflection Papers ng mga mag-aaral sa klase ng Group 
Dynamics. Bahagi ng klase ng Group Dynamics na bigyan ng pagkakataon ang 
mga mag-aaral na ikuwento at pagnilayan ang kanilang iba’t ibang karanasan sa 
buhay. Gumamit ng thematic analysis para sa pag-aanalisa ng datos.  
 
Lumabas sa resulta na maraming mabuting naidudulot ang pagkukuwento ng 
mga karanasan sa buhay, sa nagkuwento at pati na rin sa mga nakinig ng 
kuwento.  Sa bahagi ng nagkuwento ng karanasan, lumabas sa resulta na bunga 
ng kanilang pagkukuwento, malaya nilang naipahayag ang kanilang saloobin, 
gumaan ang kanilang loob, nabawasan ang kanilang dinadala, at mas 
naintindihan ang kanilang sarili. Sa pakikinig naman sa mga kuwento ng iba, 
lumabas sa resulta na nagdulot ito sa mas malalimang pagkilala sa ibang tao, mas 
pagkaintindi sa iba at mas tumibay na samahan ng buong  klase.  
Nakita sa pag-aaral na ito na ang pagkukuwento ng karanasan sa buhay, na 
karaniwang gawain ng mga Pilipino ay maaaring magbunga ng mga 
nakagiginhawang pakiramdam. Mahalagang bigyan ito ng pansin upang mas 
higit pang pagyamanin ang gawaing ito sa ibabubuti ng kalagayan ng tao.  
 
Katatagan at Pagharap sa Kinabukasan: Isang Pagtingin sa mga 
Karanasan ng mga Taong Naghahanap ng Kalutasan ng Kanilang Sawi 
sa Pag-aasawa 
Hector M. Perez 
Far Eastern University 
hperez@feu.edu.ph 
 
Ang pag-aasawa ayon sa kasabihan ng mga matatanda ay hindi isang parang 
kanin na pagsubo mo at napaso ka ay iyong iluluwa. Pero paano kung ang 
pagsasama bilang mag-asawa ay isang parusa o puno ng pag durusa at pang-aapi 
ng isang kabiyak? Ang paglalahad na ito ay karanasan ng akda sa kanyang 
pakikipag-ugnayan sa mga taong naghahanap ng kasagutan para makawala o 
makaalis sa isang pagsasamang hindi na masaya ang isa o bawat isa sa kanila. 
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Base sa mga karanasan na inilarawan sa may akda ng mga kalahok sa paglalahad 
na ito, ang buhay pag-aasawa sa kanila ay isang pagkakamali na gusto na nilang 
kalimutan. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng pagmamalupit, panloloko at 
pagsasamantala kaya sinasabi nilang ang pag-aasawa nila ay isang maling 
desisyon sa buhay na ginawa nila.  Ang muling pagbangon nila sa mga mapait 
na karanasan sa kanilang mga kabiyak ay isang paglalarawan ng kainilang 
katatagan sa buhay. Karamihan sa kanila ay hindi nawawalan ng tiwala sa Dyos 
o sa kanilang sarili na makakaalis din sila sa sitwasyong hindi nila inaasahan sa 
tanang buhay nila. Ang pagsang-ayon at pagiging malaya sa kanilang 
kinasasadlakang sitwasyon ay isang mithiin nila sa buhay. 
 
Pagtitiis 
Olga Angelinetta P. Tulabut, Norman B. Mendoza at Myron Glenn Fernando 
Angeles University Foundation 
tulabut.olga@auf.edu.ph 
 
Ito ay isang penomenolohiyang pag-aaral na ang hangad ay mabigyang-linaw 
ang konsepto ng Pag-titiis. Ang mga naging kalahok ay siyam (9) na Overseas 
Filipino Workers (OWFs) na nagtatrabaho bilang Domestic Helper ng sampung 
(10) taon o higit pa sa bansang Hong Kong. Napag-alaman na ang nagtulak 
para sa karamihan sa mga kalahok na magtrabaho sa nasabing bansa ay sa mga 
kadahilanan dala ng kapaligiran (environmental reasons) tulad ng kahirapan ng 
buhay at kakulangan ng trabaho sa Pilipinas. Napag-alaman din na ang 
pagtatrabaho sa ibang bansa ay may kaakibat na pagtitiis; pagtitiis na sa pag-lipas 
ng mga taon, ay nababawasan kundi man nawawala. Sa pag-aaral na ito, 
nalaman na ang pagpapakahulugan ng mga kalahok sa salitang pagtitiis ay 
pagbabata o endurance at pagsasakripisyo. Ito, at ang mga iba pang 
mahahalagang bahagi at tema ng pag-aaral ay nakasaad at palalawakin. 
 
 

Sesyon 2F 
SYMPOSIUM: ANG LAKAS AT KAPANGYARIHAN SA PAKIKIPAG-
UGNAYAN  
YH 506 

 
Ang pagkakaroon ng magkakaibiang antas ng kapangyarihan ay isang 
mahalagang salik sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao at mga grupo. 
Kadalasan, ang pagkakaibang ito ay humuhubog at gumagabay sa dinamikong 
proseso ng mga relasyon.  Sa symposium na ito, tatalakayin ang iba’t-ibang mga 
salik at prosesong maaaring sinasandalan ng power relations ng mga nabanggit na 
ugnayan. Kasama dito ang pagpapatawad, paghihiganti, pagtanggap ng 
herarkiya, at pagkamakabayan. Nilalayon ng symposium na ito na maintindihan 
ang laro ng kapangyarihan na sumasaklaw sa ating mga pakikipag-ugnayan sa 
kunteksto ng lipunan. 
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Pagpapatawad at Hindi Pagpapatawad: Isang Leksikal na Pagsusuri 
Paul Danielle P. Labor 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
pdplabor@gmail.com 
 
Ang pagpapatawad at hindi pagpapatawad ay bahagi ng karanasan ng 
pakikipagrelasyon. Sa ganitong konteksto, mahalagang maunawaan kung paano 
naiintindihan ng isang indibidwal ang konsepto ng pagpapatawad at hindi 
pagpapatawad. Para malaman ito, isinagawa ang isang pag-aaral. Dalawangpung 
kalahok mula sa Metro Manila na labinwalong taong gulang at pataas ang 
pinasagot sa isang palatanungan na humahalaw ng kanilang pag-unawa sa 
pagpapatawad at hindi pagpapatawad. Ang datos galling dito ay ipinasailalim sa 
lexical domain analysis. Lumalabas sa pag-aanalisa na ang mga maigting na salik 
sa pagpapatawad ay: (1) negatibong emosyon, (2) pag-iisip ukol sa negatibong 
karanasan, sa sarili at sa nagkasala, at (3) pagkilos tungo sa pakikipagbabati sa 
nagkasala at pagpapahupa ng negatibong emosyon. Sa hindi pagpapatawad, ang 
mga maigting na salik ay: (1) negatibong emosyon na naramdaman ng 
naagrabyado, (2) pag-iisip na nagpapanatili ng negatibong emosyon, at (3) 
pagkilos tungo sa paghihiganti. Ang negatibong emosyon ay lumilitaw na salik 
para sa parehong konsepto. Ang pagkakaiba ay nasa pag-iisip at pagkilos ukol sa 
nagkasala. Ang mga implikasyon sa kapangyarihan sa mga relasyong social ay 
tatalakayin.      
 
Pagkamapaghiganti: Pagsusuri sa Isang Konsepto 
Arlen Sandino V. Barrameda at Paul Danielle Labor 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
arlensandino.acad@gmail.com 
 
May kasabihan tayo na lintik lang ang walang ganti, gaano nga ba kalalim ang 
pagkakahabi ng pagkamapaghiganti sa ating lipunan na pinaniniwalaang isang 
collectivist society, kung saan namamayani ang konsepto ng kapwa at 
pakikipagkapwa? Layunin ng pag-aaral na ito na hanapin ang prototypical na 
depinisyon ng pagkamapaghiganti at ang papel nito sa ating lipunan. 
 
Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng mga panayam ng mga mag-aaral na walang 
background sa sikolohiya para makuha ang prototypical na pagkakaintindi sa 
konsepto ng pagkamapaghiganti. Ginamitan ng lexical analysis ang mga tugon 
para makalikha ng balangkas ng konsepto ng pagkamapaghiganti. 
 
Ayon sa mga tugon, ang pagkamapaghiganti ay isang proseso na nagmumula sa 
isang masamang karanasan na nagdudulot ng negatibong damdamin tulad ng 
galit, pagkamuhi at sama ng loob sa maykasalanan. Kapag ito ay naramdaman, 
nagkakaroon ng intensyon na makapanakit para maisatama ang maling 
naisagawa sa iyo o sa iyong kapwa. Dahil dito, iniuugnay din ang 
pagkamapaghiganti sa konsepto ng hustisya tulad ng paghuhukom, sakdal, 
pagpaparusa at paglalagay ng batas sa sariling kamay. Ang prosesong ito ay 
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umuulit dahil sa ang ginantihan ay siya naming maghihiganti hanggang sa 
maramdaman ng magkabilang panig na nakamit na ang hustisya. Ang 
paghihiganti ay nahahadlangan sa pamamagitan ng pagpapatawad, paghuhulus-
dili, at pagninilay. 
 
Pagkatao ng Makabayang Kabataang Pilipino 
Diwa Malaya A. Quiñones at Christie P. Sio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
diwaquinones@kssp.upd.edu.ph; siochristie@gmail.com 
 
Tumutukoy ang pagkamakabayan sa antas ng pagkilos ng mamamayan upang 
isulong ang pag-unlad ng bayang kinabibilangan.  Bukod dito, masisinagan din 
ang pagkamakabayan sa damdamin at pag-iisip ng mamamayan patungkol sa 
kanyang bayan. 
 
Upang maunawaan ang pagkatao ng makabayang kabataang Pilipino, sinukat 
namin ang antas ng kanilang pagkamakabayan (N=144; nmales=31; Mage=18.5, 
SDage=1.52) at siniyasat ang personalidad, paniniwala at opinyon ng mga ito.  
Lumalabas na ang makabayang kabataang Pilipino ay mas mapagtiwala, 
maunawain,  masikap, maplano, responsable, palakaibigan, masigla at mas 
malakas ang loob.  Sila rin ay mas makasining, mas mahilig sa bagong kaalaman, 
at may mas malawak na pag-iisip. 
 
Pinakikita din ng datos na kumpara sa ibang kalahok, hindi sumasang-ayon ang 
mga makabayang kabataang sa seksismo, sa pagtatangi laban sa ibang etniko, at 
sa pagkakaroon ng parusang kamatayan.  Higit na maigting ang paniniwala nila 
na dapat pantay-pantay ang katayuan at kapangyarihan ng mga grupo sa lipunan, 
at sumasang-ayon ang mga ito sa egalitarianismo, just-world hypothesis at noblesse 
oblige o ang paniniwalang ang mga naka-aangat sa buhay ay nararapat na 
nagbibigay at kumikilos para sa mga mas kapus sa buhay.   
 
Sa pagtaas ng antas ng pagkamakabayan, tumataas din ang paniniwala ng mga 
kabataan na imoral at ilehitimo ang di-pantay na katayuan ng mayayaman at 
mahihirap sa lipunan. Nakitang ang mga makabayan ay mas hindi tumatakas, 
umiiwas, o kumakaila (Ellemers & Haslam, 2012) sa kanilang identidad bilang 
miyembro ng marhinalisadong ekonomikang pangkat kahit na ito'y nagdudulot 
ng tensyong sikolohikal. 
 
  

mailto:diwaquinones@kssp.upd.edu.ph
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Sesyon 3A 
KULTURA AT KASAYSAYAN  
YH 501 

 
Buhay, Ginhawa, at Dangal: Ang Dalumat at Kabuluhan ng Kaloobang 
Bayan sa Pag-aaral ng Kasaysayang Pilipino 
Vicente C. Villan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
vicvillan@yahoo.com 
 
Paglalatag ang akdang ito ukol sa inaapuhap na pinakamakubuluhang sanhi 
(causal factor) na makapagbibigay-liwanag sa bumabangong penomenong 
panlipunan (social phenomena) sa pangkalahatan sa Pilipinas, at ng kaganapang 
pangkasaysayan sa partikular (historic event). Pinaninindigang higit na kapaki-
pakinabang sa pangkalahatan ang kaalamang pangkasaysayang nakukuha mula 
sa pagtuklas, paghahalukay, at pagpapalitaw ng mga pangmatagalang 
panlipunang maituturing na nanatili, nagpapatuloy at pangmatagalang baryabol 
at kung magkagayo’y tagapagbigay-hugis ng mga kaganapang pangkasaysayan sa 
agos ng panahon. 
 
Nilalayon ng papel na ito na; (a) maghain ng pangkasaysayang pananaw na 
nakasalig at nagbibigay halaga sa importansya ng dalumat na sikolohikal sa 
anumang salaysay na pangkaganapan sa kasaysayang pambansa man, panglokal, 
at pang-institusyon; (b) makapagbigay ng kongkretong halimbawa ng mga 
talang pangkasaysayang hinubog ng nabangit na pangmatagalang salik sa 
karanasan ng mga Pilipino sa kabuuan; at (c) maunawaan sa huli na ang 
kasaysayan ay hinubog ng mga nakalubog na mga salik mula sa kanilang 
kinagisnang kamalayang panlupunan na mahalaga sa hinahangad na simulang 
pagpapaunlad sa sambayanang Pilipino. 
 
Inaasahang sa pamamagitan ng inihahaing simulain at layunin ng pananaliksik 
na ito ay makapag-ambag ang may-akda ng kaalamang magpapalago ng 
talastasang pangkasaysayang nakasalig sa kinagisnang sikolohiya ng mga 
Pilipino. 
 
Mula Ninuno hanggang Kapwa-Tao: Ang mga Ugnayang Panlipunan sa 
Sinaunang Kaayusang Pilipino 
Jose Rhommel B. Hernandez 
Pamantasang De La Salle 
 jose.rhommel.hernandez@dlsu.edu.ph 
 
Relihiyon at pananampalataya ang siyang nag-uugnay sa lahat ng mga salik sa 
sinaunang lipunang Pilipino, panlipunan man ito, pulitikal o pang-ekonomiya. 
Ang anumang ugnayan na mayroon sa pagitan ng mga tao at ng mga Anito o 
Ninuno ay tiyak na itinatakda ng etika ng pakikipag-kapwa. Ang pakikipag-
kapwa tao nama’y naka-ugat sa kung paanong ang isang tao’y nakikipag-
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ugnayan sa kanyang mga Anito o Ninuno. Ito ang mahihinuha sa mga 
deskripsyong etnograpiko mula sa panig ng mga misyonerong Espanyol sa 
Pilipinas. Sa pagtalakay sa papel na ito, magsisimula ang pag-unawa sa libel ng 
mga konseptong pangunahing kaugnay ng sinaunang pananampalatayang 
Pilipino. Isusunod dito kung paanong dumadaloy ang mga konseptong ito sa 
kanilang pamumuhay sa larangan ng pulitika at ekonomiya. Sa huli’y magtatakda 
ng ilang pangkalahatang puna sa gayo’y makabuo ng ilang paunang kaalaman sa 
pagpapalawig ng kaisipang Pilipino. 
 
Ang Daloy ng Ganap na Buhay na Mula sa Sagradong Lupa: Ang 
Katutubong Kamalayan ng Panlipunang Kaunlaran ng mga Ambala Ayta 
sa Sitio Alibang at ang mga Implikasyon nito sa Gawaing Panlipunan at 
Pagpapa-unlad ng Pamayanan 
Angelito B. Meneses 
Saint Joseph's College of Quezon City 
joltzenjen@yahoo.com 
 
Kahit pa man nasa kasalukuyang panahon tayo ng developmentalismo o 
globalismo, taglay pa rin ng mga katutubong Ambala Ayta ang kamalayan 
tungkol sa kaunlaran na nakaugat sa lupa. Ang pag-aaral na ito ay isang 
paglalarawan ng  katutubong pananaw ng pag-unlad ng buhay na hango sa 
kultural na buhay, karanasan at pangarap ng mga  Ambala Ayta sa Sitio Alibang 
na tinawag nilang kahampatan. Ang kahampatan ang sarling pakahulugan at 
sarling determinasyon para sa isang ganap na buhay na dumadaloy mula sa 
sagradong lupa na kanilang tinubuan. Ang pananaw na ito ay maihahalintulad sa 
dati pang artikulasyon ni Apo Macliing Dulag na ang lupa ay buhay at ang 
buhay ay lupa. May pagkakahambing din ang kahampatan sa sikolohikal at 
ispirituwal na konteksto ng panlipunang kaunlaran ng ibang mga katutubong 
pamayanan na nakasaad sa mga kaugnay na pag-aaral at literatura.      
Ang pag-aaral ay naging pagkakataon para sa mga Ambala Ayta upang sama-
sama nilang suriin at isalarawan ang kanilang pamayanan na nagresulta sa 
pagkabuo ng kanilang profile ng pamayanan.  Ang paraan na ito ay di pagsunod 
sa dati nang metodo ng mga di-katutubo sa pangangalap ng datos na gagawing 
batayan ng kanilang interbensiyong pangkaunlaran para sa mga katutubo.  
 
Tinalakay din ang mga implikasyon ng pag-aaral na ito sa gawaing panlipunan 
(social work) at pagpapa-unlad ng pamayanan (community development). 
Nilinaw nito ang pagkakaroon ng ibang pamamaraan sa pagtulong sa mga 
katutubong pamayanan na angkop sa kanilang katutubong kamalayan, kultura at 
sariling pagpapasya ng isang ganap na buhay na naka-angkla sa daloy ng 
kanilang sagradong lupa.             
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Sesyon 3B 
PAGSISIYASAT SA TEORYA NG KAPWA 2 
YH 502 

 
Ang Papel ng Hiya sa Desisyong Gumawa ng Tama: Paunang 
Pagpapatibay sa Iskala ng Hiya bilang Isang Pagpapahalaga 
Jose Antonio R. Clemente 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Adrianne John R. Galang, Alessandra T. Arpon 
Pamantasang De La Salle  
galangaj@gmail.com 
 
Itinakda ni Enriquez (1994) ang hiya bilang isang pagpapahalaga (value) sa 
kanyang Teorya ng Kapwa. Paano nga ba pag-iibahin ang isang taong may 
mataas na pagpapahalaga sa hiya (may hiya) kumpara sa isang taong mababa ang 
pagpapahalaga dito (walang hiya)? Dalawang pag-aaral ang isinagawa upang 
masagot ito. Sa unang pag-aaral, binigyang-kahulugan namin ang hiya bilang 
isang paniniwala sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng iniisip at 
nararamdaman ng ibang tao bago ang ano mang pagkilos. Bumuo kami ng isang 
iskala para sukatin ito. Hinango ang mgaitem mula sa mga naunang 
konseptwalisasyon ng hiya (hal., Bulatao, 1964; Salazar, 1985; Enriquez, 1994). 
Ipinasagot ang iskala sa 105 mag-aaral at nakitang reliable ang unang porma nito 
(α = .92). Sa ikalawang pag-aaral, tinangka naming alamin ang kaugnayan ng 
hiya sa mga sumusunod: (1) mga katangiang Pilipino (Filipino traits); (2) 
pagsunod o paglabag sa mga patakaran ng lipunan (norm-violating behaviors); 
at (3) pananaw tungkol sa iba’t ibang isyu (attitudes toward personal-sexual and 
illegal-dishonest issues). Tatalakayin ang posibleng papel na ginagampanan ng 
hiya sa mga kilos na nagpapanatili ng maayos na takbo ng mga relasyon tulad ng 
pagsunod sa mga batas, pagkilos nang naaayon sa dikta ng lipunan, at pagtupad 
sa mga obligasyon o kasunduan. 
 
Panget, ang Kapal! Pambungad na Pagkilatis sa Sikolohiya ng 
Pagmumukha 
Darren E. Dumaop at Jacinto E. Gallarte 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
dedumaop@dlsud.edu.ph 
 
Sa ating pakikipagtunguhan, mukha ang una nating inihaharap. May iba’t-ibang 
lapit sa pagpapaliwanag sa silbi ng mukha sa tao. Nilayon ng kasalukuyang pag-
aaral na alamin kung paano tinatasahan ng mga Pilipino ang paggamit sa 
katagang “mukha” at kung saan ito tumutukoy. Pitumpu’t apat na mag-aaral sa 
kolehiyo na may edad 15-19 ang nagbigay ng tig-10 katagang may kaugnayan sa 
pagmumukha. Natagpuan na may kinalaman ang mukha sa pisikal na itsura, 
pagpapahayag ng damdamin, pagkakakilanlan at puri. Sumasang-ayon ito sa 
ilang paglapit na nagsasabing mukha ang nagsilbing sinaunang palatandaan ng 
pagkakakilanlan na siyang ugat ng pagpapanatili ng puri o dangal. Gamit ang 
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lente ng Sikolohiyang Pilipino, tinangka ng mga mananaliksik na magbigay ng 
gamit ng mukha sa pang-araw-araw na pamumuhay. 
 
Hiya at Pakikipagkapwa: Mga Hamon at Hakbang Tungo sa Kalusugan 
ng mga Freelance Sex Workers sa Isang Lungsod ng Kalakhang Maynila 
Raymond Aquino Macapagal at Danielle P. Ochoa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
batadklp@gmail.com 
 
Maraming balakid sa paggawa ng hakbang tungo sa ating kalusugan dito sa 
Pilipinas. Para sa mga freelance sex workers, ‘di hamak na mas marami pang 
hadlang dahil sa kanilang ilegal at tinuturing na hindi marangal na trabaho. 
Ngunit dahil sa lumalawak na problema ng Sexually Transmitted Infection, 
Human Immunodeficiency Virus at Acquired Immune Deficiency Syndrome 
(STI-HIV-AIDS) sa Pilipinas, kinakailangang paigtingin ang mga programa 
upang iudyok na magpatingin sa mga sentrong pangkalusugan ang mga pinaka 
nanganganib na mga populasyon. Bilang bahagi ng isang kwalitatibong pagtatasa 
ng mga programang ukol sa STI-HIV-AIDS ng health department ng isang 
lungsod sa Kalakhang Maynila, nagsagawa kami ng pag-aaral sa mga Social 
Hygiene Clinic (SHC) at freelance sex workers. Gamit ang pagmamasid sa SHC 
at ginabayang talakayan sa tatlong grupo ng health workers at isang grupo ng 
freelance sex workers, inalam namin ang mga balakid at tulong sa pagkonsulta 
ng mga sex workers sa mga SHC. Naging hadlang sa pagpapatingin ng mga sex 
worker ang hiya na kanilang nararamdaman sa pagpunta sa isang pampublikong 
lugar kung saan makikilala sila bilang sex worker. Dagdag pa rito ang mangilan-
ngilang karanasan ng panghihiya ng ibang health worker. Mayroon ding mga 
napunang bahagi ng proseso ng pagkonsulta at pisikal na istruktura ng mga 
SHC na nagpapatingkad ng karanasan ng hiya. Naging mahalaga naman ang 
pagturing ng health workers sa mga sex worker bilang kapwa tao sa kanilang 
patuloy na pagpapakonsulta sa SHC. Kung nanaising paigtingin ang kagustuhan 
ng mga sex worker na gumawa ng hakbang para sa kanilang kalusugan, 
kinakailangang bigyang pansin ang kahalagahan ng hiya at pakikipagkapwa-tao 
sa sistemang pangkalusugan. 
 
  



96  

 

Sesyon 3C 
PAGLALAHAD NG MGA PROGRAMA 
YH 503 

 
Pagpapahalaga sa Kakayahan at Interes ng mga Bata: Pagsasalin ng 
mga Kasanayan mula sa Reggio Emilia sa Kontekstong Pilipino 
Efren Lorenz Tigas 
The Johns Hopkins University 
efrenlorenztigas@gmail.com 
 
Ang Reggio Emilia ay isang lungsod sa Italya na kilala sa pamamaraan ng 
pagtuturo sa mga batang mag-aaral. Layunin ng papel na ito na suriin ang mga 
kasanayan at tuntunin ng mga paaralan sa Reggio Emilia. Ang pagpapahalaga sa 
kakayanan at interes ng mga bata ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng mga 
paaralan sa Reggio Emilia. Higit din ang pagpapahalaga ng mga nakakatanda sa 
imahe ng mga bata gaya nang aktibong pakikilahok ng mga bata sa mapanuring 
talakayan. Pinapahalagahan din ng mga paaralan sa Reggio Emilia ang ugnayan 
ng mga bata sa kanilang kapaligiran. Sinasalamin ng pilosopiyang ito na ang 
silid-aralan, paaralan at pamayanan ay maituturing din mga guro. Pinapamalas 
ng mga paaralan sa Reggio Emilia ang pagkilala sa halaga ng pamilya sa paglago 
ng kakayanan ng mga bata. Binanggit din ng mananaliksik ang mga theoryang 
sikolohikal na tumutugma sa mga gawain sa Reggio Emilia. Kalakip din ng 
papel na ito ang mga halimbawa kung saan mailalapat sa kontekstong Pilipino 
ang mga gawain sa Reggio Emilia. Layunin ng mga halimbawa na maging gabay 
sa paglinang at pagpapahalaga sa kakayanan ng mga batang Pilipino, at 
tumugma sa pagsulong ng pamayanang kanilang kinabibilangan. 
 
Wika, Panitikan, Kultura at Pamumuhay ng mga Residente ng Barangay 
Saray: Batayan para sa Programang Pang-Ekstensyon 
Aurora S. Sion 
Laguna State Polytechnic University Siniloan Host Campus 
au_silvasion@yahoo.com 
 
Ang mga barangay ang sinasabing matibay na batayan kung ang bansa ay 
umuunlad sapagkat sila ang makadarama kung ganap nga bang may pagbabago 
sa antas ng kanilang kabuhayan. Ang mga barangay rin ang nag-iingat ng 
mayamang kalinangan ng ating lahi kung kaya’t malaki ang silbi ng mga 
barangay sa pag-iingat ng mayaman nating wika, panitikan at kultura kung saan 
masasalamin ang ating kaugalian, tradisyon, pamumuhay at pagkakakilanlan 
bilang isang bansa. 
 
Subalit kung ang barangay ay nasa kabundukan katulad ng Saray na isang maliit 
na barangay na sakop ng Pakil,Laguna at malayo sa kabihasnan, 
mangyari  kayang maabot din ang mga residente nito ng pagkalinga ng 
pamahalaan? May kakayahan kaya silang maingatan ang panitikang minana pa 
nila sa kanilang mga ninuno na unang nanahan doon? Ang wika kayang 
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sinasalita noon ay umiiral pa rin sa kasalukuyan? Ang kultura ba nila at mga 
kaugalian ay nananatili pa rin o napalitan na sa paglipas ng  panahon? Ang uri 
kaya ng pamumuhay nila ay nabago na o nananatili pa ring kagaya ng mga 
unang tumira sa kanilang barangay? Iyan ay ilan lamang sa mga katanungang 
maaaring magkaroon ng kasagutan kung may mga pag-aaral na ginagawa sa 
kanilang barangay na nasa kabundukan at liblib na lugar. 
 
Ang gawain ng guro ay hindi natatapos sa simpleng pagtuturo lamang, bahagi 
ng gawain ng mga gurong nagtuturo sa mga pamantasan ang  pananaliksik at 
pagsasagawa ng mga ekstensyong inihahatid sa mga barangay na nasasakupan 
ng service area ng kanilang unibersidad. Ito ang dahilan kung kaya’t 
kinakailangang ang mga gumagawa ng programang pang-ekstensyon ay 
magsaliksik upang ganap na makatugon sa tunay na pangangailangan  ng mga 
kliyente nila. Ito ang magsisilbing batayan nila upang makagawa ng isang 
programang pang-ekstensyon na angkop sa serbisyo na kanilang ihahatid. 
 
Ito ang dahilan kung kaya’t ang mananaliksik ay nagsagawa ng pag-aaral tungkol 
sa wika, panitikan, kultura at pamumuhay ng mga residente ng Saray upang 
maging batayan para sa programang pang-ekstensyon. Ang mga 
pangangailangan nila sa iba’t ibang aspetong ito ang maaaring pagbatayan sa 
paggawa ng mga programang pang-ekstensyon na maaaring makatulong sa 
kanilang kalagayan. Nais ding alamin ng mananaliksik kung may mga 
tradisyon/kaugalian, wika, panitikan at kultura ang mga taga-Saray na umiiral pa 
rin o nananatili pa sa barangay hanggang sa kasalukuyan . 
  
Sa pag-aaral na ito ay gumamit ang mananaliksik ng Participatory Rural 
Appraisal, pakikipanayam, obserbasyon at talatanungan-tseklist para makakuha 
ng kinakailangang datos. Matapos ang pag-aaral nabatid na karamihan sa mga 
respondente ay mababa ang buwanang kita, pagsasaka ang ikinabubuhay, Bicol 
at Tagalog ang wikang ginagamit, may iniingatan pa ring magagandang 
kaugalian at panitikan. Ang mga pangunahing pangangailangan ng mga 
residente ng Barangay Saray na maaaring tugunan ng NGO’s, LGU o 
programang pang-ekstensyon ay: sementadong kalsada,  koryente, pagsasanay 
pangkabuhayan, pagtuturo ng English Grammar, pagkakaroon ng silid-aklatan, 
maayos na linya ng tubig , pagtuturo tungkol sa pagplaplano ng pamilya, 
pangangalaga ng kalikasan, at pangangalaga ng kalusugan o tulong medikal at 
ang huli ay mga gamit pang-eskwelahan para sa mga mag-aaral. 
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Makabagong Radyo ng mga Pirata ng Himpapawid sa Panahon ng 
Krisis sa Klima: Kontemporaryong Ethnograpi ng Radyo Itim, at 
Kasalukuyang Krisis sa Klima  
Randy T. Nobleza 
Marindukanon Studies Center 
randynobleza2014@gmail.com 
 
Sa konteksto ng Asya-Pasipiko sa taong 2015 kung saan pormalidad na lamang 
ang paggiging iisang palengke ng 10 bansa kabilang sa Timog-Silangang Asya, 
matagal nang nanalasa ang unos ng globalisasyon. Bagamat mayroong krisis sa 
ekonomiya, kagaya ng konsensus na mayroon ding krisis sa klima. 
Kinakailangang iglobalisa ang aklasan sa pamamagitan ng paggoglobalisa ng 
inspirasyon na mayroon pusibleng kinabukasang walang pananamantala. Sa 
pamamagitan ng teknolohiya, pusible ang alternatibang inalalatag sa krisis ng 
kapitalismo at klima. Sa pamamagitan ng kilusang alter-globalisasyon, mula sa 
nabuong network sa mga nagsasariling grupo, kolektibo, indibidwal ay 
nagkaroon ng mga inisyatiba upang makilahok sa pagbabago. Ang Radyo Itim 
ay bahagi ng installation art kabilang sa mapagpalaya at malayang sining sa 
CivLab (Civilization Laboratory). Inspirasyon nito ang Radyo Alice na naunang 
ginawa sa Italya ng mga autonomista at sumunod sa mga situationista ng 
Europa ng dekada 70s at ang Indymedia ng 1990s pagkatapos ng Labanan sa 
Seattle kontra sa World Trade Organization. Mapapansin sa dalawa o higit pang 
pagkakataon, pagka mayroong krisis ay mayroon ding tugon ang mga 
mamamayan. Ang CivLab ay nagsimula bilang undergraduate na thesis sa studio 
arts ng Unibersidad ng Pilipinas na kumuha ng mga ideya kay Joseph Beuys 
(social sculpture), Thomas Hirschhorn (archival sculptural construction) at Ivan 
Ilych (Tools for Conviviality). 
 
 

Sesyon 3D 
VALUES 
YH 504 

 
Pagtatasa ng mga Pumapaimbabaw na Pagpapahalaga sa Pagtuturo ng 
mga Nagsasanay Maging Guro Batay sa Pananaw ng mga Gurong Taga-
Gabay 
Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
rungduin.tt@pnu.edu.ph 
 
Nilayon ng pag-aaral ang siyasatin ang mga pagpapahalagang binibigyang diin 
ng mga gurong taga-gabay sa kanilang pagtatasa ng kgalingan sa pagtuturo ng 
mga mag-aaral na nagsasanay maging guro (pre-service teachers).  Gamit ang 
practicum supervisors' comments mula sa mga evaluation forms sinuri ang mga 
pumapaimbabaw na pagpapahalaga na binibigyang diin ng mga gurong-taga-
gabay ng 1944 na mag-aaral mula sa 14 na institusyong nagbibigay ng 
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programang pang-guro.  Gamit ang content analysis, lumabas sa pagsusuri ang 
mataas na pagpapahalaga ng mga gurong taga-gabay sa relasyong nabubuo ng 
mga pre-service teachers sa kanilang mag-aaral.  Malaking bahagi din ang 
pagtukoy nila sa pagiging malikhain, mapamaraan, at mahusay sa paggamit ng 
mga stratehiya sa pagtuturo.  Ang classroom management din ay nakitang 
mahalaga sa pagkakaroon ng higit na epektibong pagtuturo.  Nakikitang 
mahalaga ang kinahinatnan ng pag-aaral sa pagbibigay ng impormasyon sa mga 
institusyong kalahok ukol sa kanilang mga pre-service teachers at kung paano 
mapapayaman ang kanilang mga programang pang-guro. 
 
Ang Paglilinaw ng Pahalaga Bilang Paunang Gawain sa Pagriresolba ng 
Pagdududa 
Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
dlasalvador@gmail.com 
 
Bilang bahagi ng mas malawak na kuwalitatibong pananaliksik sa karanasan ng 
duda at sa kaugnayan nito sa psychological wellbeing, 15 kalahok (mga 
Pilipinong mula sa iba-ibang pinanggalingan at 40 to 64 taong gulang) ang 
inanyayahang ibahagi ang kanilang mga kuwento ng pagdududa. Gamit ang 
isang panimulang balangkas, sinuri ang mga naratibo ng pagdududa ayon sa iba-
ibang elemento o aspeto ng karanasan (tulad ng ikinadududa, pinagdududahan, 
pahalaga, ginagawa, nararamdaman, kahihinatnan, at pakahulugan). 
Ipinaghambing din ang pagdududa na may resolusyon sa pagdududa na wala o 
wala pang resolusyon. Isa sa mga mahahalagang temang natukoy sa pagsusuri 
ng mga naratibo ay ang papel ng paglilinaw ng pahalaga sa pagriresolba ng 
pagdududa. Ang paglilinaw ay hindi nangyayari sa antas ng kaalaman o “facts” 
kundi sa mas malalim na antas ng pagpapahalaga o “values”. Ang paglilinaw ng 
pahalaga ang nagiging paunang gawain tungo sa pagpapalit ng pakahulugan sa 
duda, mula sa pagtingin na ito ay isang negatibong karanasan patungo sa 
pagtingin na ito ay may saysay at benepisyo para sa nagdududa. 
 
Ang YOLO bilang Pananaw sa Buhay: Isang Panimulang Pagsusuri sa 
mga Dimensiyong Sikolohikal sa Likod ng Pagkiling sa Paniniwalang 
"You Only Live Once" 
Jay A. Yacat, April Mae Parcon at Christie Sio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jayacat@gmail.com 
 
Nilayon ng pananaliksik na ito na suriin ang mga sikolohikal na dimensiyon sa 
likod ng paniniwalang "YOLO" o "You Only Live Once."  Sa pamamagitan ng 
isang online na questionnaire na sinagutan ng 91 respondents (77% ng mga 
tumugon ay babae; 23% ay lalake; may karaniwang edad na 26.5 taong gulang), 
tiningnan kung may kinalaman ang paniniwalang ito sa pananaw ukol sa 
panahon at salik-personalidad tulad ng conscientiousness.  Napag-alaman na 
may dalawang uri ang paniniwalang YOLO: isang anyong padalus-dalos at isang 
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gawing maingat at mapagplano. Sa unang anyo, ang paniniwala sa YOLO ay 
maaaring kaakibat sa pagpokus sa kasalukuyan at nakatuon sa pagkamit ng mga 
kakaibang karanasan nang walang alintana sa anumang panganib. Samantala, 
ang ikalawang anyo ng YOLO naman ay nakatuon sa pagpapahalaga sa 
kinabukasan kung kaya't nakatuon sa pag-iingat at pag-iwas sa mga bagay na 
makakapagdulot ng panganib sa buhay. Napag-alaman din na ang mga taong 
may mataas na antas ng conscientiousness ay mas umaayon sa maingat at 
mapagplanong YOLO. 
 
Pag-angkla ng Dalumat ng Social Emotional Learning (SEL) para sa 
Batayang Edukasyon sa Konsepto ng mga Halagahing Inilatag ni 
Enriquez 
Liezl Rillera-Astudillo 
Berkeley School, Inc. 
lizastudillo@berkeley.edu.ph 
 
Naipakilala ang dalumat ng social emotional learning (SEL) sa panahon ng 
umiigting na pagbibigay-pansin ng mga paaralan sa paglilinang ng karakter at sa 
pag-usbong ng mga kilusang nagtataguyod ng integratibo at holistikong 
debelopment ng mga bata.  Niyakap ng maraming paaralan sa kanluran ang 
nasabing balangkas sa paniniwalang napapabuti ang pagkatuto kung ito ay 
nahahasa sa isang kontekstong mapanghikayat at nagkakaloob ng suportang 
emosyonal.  Noong 2009, ipinaloob ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang 
SEL sa programa sa Edukasyong Pagpapakatao bilang bahagi ng pagsusulong 
ng mataas na kalidad ng edukasyon, partikular sa mga pampublikong paaralan.  
Bagama’t nagkakaisa ang mga guro at administrador sa pagtataguyod ng 
kurikulum na epektibong nakapagpapaunlad sa karakter ng mga mag-aaral, may 
mga pagkakaiba sa pag-unawa hinggil sa kultural na kahalagahan ng SEL bilang 
dalumat. Pangunahin na rito ang pananaw ng DepEd sa SEL na nakaangkla sa 
kaisipang buhat sa kanluran kaugnay ng emotional quotient.  Kaya naman, 
mahihiwatigan ang lumalakas na panawagan at hamon sa pagtingin sa SEL sa 
hulmang maka-Pilipino. Ang papel na ito, kung gayon, ay isang pagtatangkang 
apuhapin ang halaga ng konsepto ng mga halagahing binalangkas ni Enriquez sa 
pagbubuo ng dikit-sa-kulturang programang SEL para sa batayang edukasyon. 
 
 

Sesyon 3E 
SYMPOSIUM: SIKOLOHIYANG LGBT: PANANALIKSIK, 
PAGTUTURO, AT PAGSUPORTA  
YH 505 

 
Aktibo at buhay ang sikolohiyang LGBT — ang larangan ng sikolohiya na 
naglalayong suriin ang karanasan ng mga lesbiyana, gay, bakla, bisekswal, silahis, 
transgender, at iba pang minoridad sa kasarian at sekwalidad.  Tampok sa 
natatanging symposium na ito ang lawak ng mga gawain sa sikolohiyang LGBT, 
mula pananaliksik, pagtuturo, at pagtataguyod ng mga programang sikolohikal 
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at pamamatnubay na sumusuporta sa mga Pilipinong LGBT. Ang unang papel 
ay isang pag-aaral ng isa sa mga kilalang hamon sa buhay ng mga lesbiyana: ang 
homophobia sa mga konteksto ng tahanan at trabaho. Ang pangalawang papel 
ay isang pagsusuri ng mga dala-dalang tanong ng mga estudyante na nag-enrol 
sa isang kurso na nakatugon sa sikolohiyang LGBT. Ang pangatlo at pang-apat 
na papel ay paglalahad ng dalawang interbensiyon para sa pagsuporta sa mga 
kabataang LGBT sa konteksto ng unibersidad.    
 
Homophobia sa Pamilya at Trabaho: Tugong Pag-angkop ng mga 
Lesbiyana 
Evangeline R. Castronuevo-Ruga 
Pamantasang De La Salle- Dasmariñas 
ecastronuevo@yahoo.com 
 
Ang homophobia ay ekspresyon ng takot o pagkamuhi sa mga lesbiyana at mga 
bakla.  Kadalasan, nararananasan ito sa iba’t ibang institusyon sa lipunan lalo na 
sa pamilya at sa trabaho. Madalas ito ay pinapalagay na nagdudulot ng masama 
sa pagkatao ng isang lesbiyang nakararanas nito. May paniniwala rin na 
kinakailangang makaangkop nang epektibo ang sinumang nakaranas ng 
homophobia upang magkaroon ng produktibo, malusog at makabuluhang 
buhay sa kabila ng karanasang ito. Isang sarbey ang isinagawa kasama ang 
mahigit na 60 lesbiyana upang makita ang iba’t ibang anyo ng homophobia, 
paano ang naging pananaw nila dito, paano sila umaangkop, at ilang piling salik 
gaya ng edad, ordinal position, family income, locus of control, posisyon sa trabaho, at 
paglaladlad (kung sila’y tago o kaya ay “out” bilang lesbiyana).  Iba’t ibang anyo 
ng karanasang homophobic ang napag-alaman — sikolohikal, emosyonal, pang-
ekonomiko, pisikal, sekswal, at berbal na pang-aabuso, sa pamilya man o sa 
trabaho.  Kung paano tinitignan ng mga lesbiyana ang karanasang homophobic 
sa pamilya ay naimpluensiyahan ng family income, habang sa trabaho naman ay 
naapektuhan ng edad. Nakita rin paggamit ng mas positibong pag-angkop sa 
mga karanasang homophobic na mas nakatulong para maigpawan ang mga ito o 
magkaroon ng “stigma conversion” — ang pagkakaroon ng tibay ng loob at 
kapanatagan sa sarili. Bukod dito, nakatulong rin ang pagdarasal, pagpapanatili 
ng pag-asa na magbabago rin ang mga taong homophobic, at pagkimkim sa 
sarili ng mga negatibong saloobin.  May ilang salik na nakaapekto kung paano 
umangkop ang mga lesbiyana gaya ng posisyon sa trabaho, civil status, paglaladlad, 
at locus of control. 
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Paano Ba Kapag LGBT? Mga Tanong ng mga Estudyante sa Kursong 
LGBT Psychology Tungkol sa Buhay at Karanasan ng mga Pilipinong 
LGBT 
Pierce S. Docena 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 
piercecology@gmail.com 
Eric Julian Manalastas 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
eric.manalastas@gmail.com 
 
Layon ng papel na ito na suriin ang mga tanong ng mga estudyante tungkol sa 
buhay at karanasan ng mga Pilipinong lesbiyana, bakla, silahis, at transgender sa 
konteksto ng isang di-gradwadong kurso sa LGBT Psychology. Ang datos ay 
mula sa 71 na tanong mula sa 51 na estudyante mula sa UP Tacloban at sa UP 
Diliman na sinuri sa iba’t ibang tema batay sa pagkakapareho ng nilalaman ng 
mga tanong. Anim na tema ang natukoy ng mga mananaliksik: (1) tanong 
tungkol sa dahilan o pinagmulan ng pagiging LGBT, (2) tanong tungkol sa mga 
kategorya ng sekswalidad, (3) ang proseso ng paglaladlad, (4) relasyon, pag-ibig, 
at pagnanasa para sa mga LGBT, (5) pagtiyak sa identidad bilang LGBT, at (6) 
mga isyung panlipunan. Tatalakayin ang implikasyon ng mga tanong na ito sa 
pagtuturo ng kursong LGBT Psychology, pati na ang mga batayang palagay at 
paniniwala tungkol sa mga LGBT. 
 
Nang ang SAKAL ay maging LAKAS: Isang Pagsusuri sa Programang 
Panglinang ng Positibong Pagtingin sa Sarili 
Angelbert Z. Hernandez 
Kolehiyo ng Miriam 
angelberthernandez@hotmail.com 
 
Ang “SAKAL, KALAS, KASAL at LAKAS” ay isang programang binubuo ng 
apat na modyul na tumatalakay sa aspeto ng paglinang ng positibong pagtingin 
sa sarili ng mga kabataang LGBT. Bawat isang modyul ay ibinibigay ng dalawa 
at kalahating oras sa parehong indibidwal at grupong pamamaraan. Ang mga 
gawain ay halaw sa teorya ni Alexander at Brown at mga katutubong 
pamamaraan. Kasama sa mga nakapaloob na gawain sa bawat modyul ang 
ginabayang talakayan, mga laro at pagpapalitan ng kuro-kuro sa mga mga 
paksang tumatalakay sa oryentasyon bilang LGBT tulad ng mga yugto ng 
kalituhan, paraan ng pagpili, mga postibo at negatibong karanasan bilang LGBT 
at mga paraan ng pagharap sa mga pagsubok bilang LGBT. Ginagamitan din ng 
mga iba’t ibang metodo sa pamamatnubay ang bawat gawain tulad ng 
existential, behavioral at reality counseling. Ang mga LGBT na kalahok ay 
inaasahang mas tumaas ang lebel ng pagtingin sa kanilang sarili sa mga aspetong 
pangakademiko, pampamilya, panlipunan at pansarili matapos mabuo ang 
kabuuang programa. Layunin rin ng programa na maturuan ang mga kalahok ng 
mga pamamaraan upang positibong harapin ang mga isyu ng diskriminasyon, 
negatibong pagtrato, at pakikipaglaban para sa kanilang karapatan. Upang 
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masuri ang pagiging epektibo ng programa, ginamitan ng parehas na pormatib 
na ebalwasyon sa pamamagitan ng Activity Evaluation Form at samantalang 
Self-Esteem Index naman para sa samatib na ebalwasyon. 
 
Programang Pansuporta Para sa Estudyanteng LGBT sa Pamantasan ng 
Silangan 
Remedios C. Moog 
Pamantasan ng Silangan 
remcmoog@gmail.com 
 
Ang programang pansuporta para sa estudyanteng LGBT na ipinatutupad ng 
University of the East Guidance and Counseling Office ay base sa isinagawang 
pananaliksik na naglalayong paghusayin ang pagkilala sa kanilang mga sarili, 
pakikitungo sa kapwa, pamamahala ng kanilang tensyon, pakikibagay sa buhay, 
at positibong pagkalahatang kalooban. Ang nasabing programa na nagsimula 
noong taong 2011 ay positibong tinanggap ng komunidad ng Pamantasan ng 
Silangan. Ang tinatawag na “buzz session” ang unang aktibidad na isinasagawa 
kada taon sa nasabing programa. Ang layunin nito ay para mabigyan ng 
oportunidad na magkatipon-tipon ang mga nagpakilalang LGBT, maipakilala 
ang programa ng Guidance and Counseling Office at mapag-usapan ang 
kanilang mga pag-aalala, pangangailangan, at kagustuhan. Ito ay sinusundan ng 
iba’t ibang mga aktibidad kagaya nang mga seminar-workshop tungkol sa 
Exploring Human Rights and Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI), LGBT 
Psych 101 at T-Cell Non-Adversarial Communication. Meron ding isinasagawang 
outreach, Pride Walk, salu-salong pamasko, at iba pa na tumutugon sa kanilang 
pangangailangan bilang mga estudyanteng LGBT. Ang mga estudyanteng 
LGBT ay naghahalal din ng kanilang mga opisyal taun-taon para mas lalong 
maging aktibo at maging matagumpay ang programa. 
 
 

Sesyon 3F 
SAMU'T SARING PAG-AARAL 
YH 506 

 
Ang Kaugnayan ng mga Coping Strategies at Optimism na Ginagamit 
ng mga Pilipinong Ama ng mga Batang May Kanser  
June Rivera de Leon, Crys Lorraine Astrero, Cristienne Marielle Mercado, at 
Joelle May Santiago 
Angeles University Foundation 
normanmendoza0421@gmail.com 
 
Ang mga magulang ng mga batang napag alamang may sakit na kanser ay may 
mataas na posibilidad na makaranas ng mataas na lebel ng stress. Malaki ang 
naitutulong ng mga coping strategies at positibong pananaw o Optimism sa 
kanilang pagharap sa mahirap na sitwasyon. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa 
upang mailarawan ang mga Ama ng mga batang may kanser (N=35) base sa 
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kanilang coping strategies (CHIP) at lebel ng Optimism (LOT-R). Layunin din 
ng mga mananaliksik na alamin ang ugnayan ng dalawang baryante. Napag 
alaman sa pag-aaral, na ang mga Ama na nagpapanatili ng integrasyon sa 
pamilya, kooperasyon, at ang positibong depinisyon ng sitwasyon (Coping 
pattern 1) at ang pag-unawa ng kondisyong medikal sa pamamagitan ng 
pakikipag-usap sa mga sa parehong sitwasyon at konsultasyon sa mga medikal 
na kawani (Coping pattern 3) ay lubos na nakakatulong habang ang pag-
sasaayos ng social support, self-esteem, at psychological stability (Coping 
pattern 2) ay hindi lubos nakakatulong. Katulad ng inaasahan, karamihan o 60% 
sa mga Ama ay may mababang antas ng Optimism. Walang kaugnayan ang 
Optimism at coping patterns 1 at 2 ayon sa correlation analysis, samantalang 
positibo ang korelasyon ng Optimism at coping pattern 3. Ang mga 
interpretasyon ng mga datos at ugnayan nito sa ibang mga pananaliksik ay 
nailahad din sa pag-aaral na ito. 
 
Usapang Lalaki: Ang Konsepto ng Sawâ at Pambababae sa Panahon ng 
Midlife 
Rowena Gaspay-Fernandez 
Palawan State University 
whengwriter@gmail.com 
 
Ang pamilya ay bahagi ng ating kapwa. Ang buhay may asawa ay isang ugnayan 
na nangangailangan ng patuloy na pakikipagkapwa-tao upang manatili itong 
matatag. Gayun din naman, ang pagpapakatao sa loob ng isang relasyon ay 
nagdudulot ng isang maayos na pagsasama. Ngunit paano na lamang kung ito ay 
masira? Ayon sa mga pag-aaral, marami ng pamilya at relasyon ang sinisira ng 
isang maling ugnayan sa labas ng matrimonyo. Kadalasan, ang isyu ng kaliwaan 
ay naipupukol sa mga kalalakihan. At ang pambabae ay karaniwang 
pinagmumulan ng alitan ng mag-asawa. Maraming nagsasabi na ang mga 
lalaking nasa midlife stage ay kadalasang nagkakaroon extramarital relationship. 
Dahil nga ba sa hindi pagpapakatao ng lalaki kaya ito nagkakaroon ng ibang 
babae? O baka naman mayroon pang ibang dahilan? Kaya naman, nilayon ng 
pag-aaral na ito na tuklasin ang sikolohiya ng mga lalaking nasa midlife stage. 
 
Ito ay isang kwalitatibong pag-aaral na gumamit ng pakikipagkwentuhan upang 
kumuha ng datos mula sa 11 lalaking kalahok na mga kawani ng pamantasan. 
Ang ilan ay guro at ang iba naman, maliban sa pagiging guro ay mga 
administrador din. Ang kanilang mga edad ay nasa pagitan ng 37 – 60 taong 
gulang nang sila ay makapanayam. Gamit ang tematikong pag-aanalisa, 
lumutang ang konsepto ng sawâ, machismo, at mga salik na nagbubuyo at 
nagiging pananggalang sa pambababae. 
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Pagiging Maginoo: Persepsyon sa Komunikasyong Berbal at Di-Berbal 
ng mga Mag-aaral ng MinSCAT Main Campus 
April M. Bagon-Faeldan, Jonbert M. Caoli 
Mindoro State College of Agriculture and Technology-Main Campus 
aprilbfaeldan@yahoo.com 
 
Ang mga inaasahan sa isang kultura, at ang pag-unlad ng katauhan at 
pagkakaroon ng pagkakakilanlan ay naaapektuhan ng konsepto ng kasarian.  
 
Ang kasarian ng isang tao ay may kaakibat na tungkulin. Ang tungkuling ito ay 
kadalasang inaasahan na sa uugaling ipinakikita ng isang babae o lalaki. Kasama 
sa mga inaasahan o ekspektasyong ito ay ang asal, kilos at katauhang ikinakabit 
sa pagiging lalaki partikular sa isang kultura (Tobach 2001). 
 
Ang pagglalahat o stereotype, ay isang kaisipan na tumutukoy sa isang tao o 
grupo ng tao batay sa isang partikular na katangian. Ang paglalahat ukol sa 
kasarian ay isa naming kaisipan na nagtatakda ng mga katangian ayon sa 
pagiging lalaki o babae. Dahil dito, may mga katangian na sadyang inaasahan sa 
isang kasarian. Ang pag-aaral na ito ay ukol sa katangian ng pagiging maginoo 
na iniuuukol sa kalalakihan. Ilan sa paglalahat ukol sa kalalakihan ay ang 
sumusunod na katangian: pagiging mapusok, lohikal, sigurado, hindi 
maramdamin, hindi sensitibo, hindi maalaga, maiksi ang pasensya at marunong 
sa paggamit ng makina. 
May mga mananaliksik na naniniwala na ang pagtanggap sa lahat ng uri ng 
paglalahat na ito ay maaaring humantong sa pagkiling sa kalalakihan at 
kababaihan (Gliche at Fishe, 2001). May mga mananaliksik naman na nagsasabi 
na ang pagtanggap sa tanging mga positibong paglalahat ay mas katanggap-
tanggap sa lipunan. Halimbawa ng mga positibong paglalahat ukol sa mga lalaki 
ay ang katangian ng pagiging malakas at  tagapagtanggol ng kababaihan. At ito 
ay ang pangunahing palatandaan ng pagiging maginoo. Layuning sagutin ng 
pag-aaral na ito ang sumusunod: 
 

 Ano-ano ang persepsyon at pakahulugan ng mga mag-aaral na lalaki at 
babae sa isang lalaking maginoo? 

 Ano-ano ang kilos, berbal at di-berbal na indikasyon ng pagiging 
maginoo? 

 Ano-ano ang nagiging batayan ng pagpapahalaga at konsepto ng 
kalalakihan ukol sa pagiging maginoo? 

 Sa ano-anong indikasyon nagkakasundo at hindi nagkakasundo ang 
pananaw ng lalaki at babae tungkol pagiging maginoo? 

 Sang-ayon sa natuklasan, ano-anong mga programang Gender and 
Development (GAD) ang maaaring isagawa ? 

 
Ang mga mag-aaral sa kolehiyo ng MinSCAT Main Campus ang magiging 
kalahok sa pag-aaral na ito. Gagamit ito ng stratified random sampling na may 
pantay na pagkakahatihati. 
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Inaasahang makakatulong ang makakatulong ang pananaliksik na ito sa lalo 
pang pagkilatis sa mga katangian at pag-unawa sa parehong kasarian. Gayundin, 
kailangang higit na palakasin ang mga programang para sa Gender and 
Development. 
 
Pananaw ng mga Preservice Teacher sa Pagiging Bilingwal 
John Xavier B. Nepomuceno 
Cavite State University Naic 
jxbnep@yahoo.com 
 
May iilang pag-aaral lamang na iniuugnay ang mga preservice teacher sa mga 
isyung may kinalaman sa bilingwalismo. Ang mga preservice teacher sa Pilipinas 
ay sinasabing bilingwal sa Filipino at Ingles dahil bilingwal ang sistema ng 
edukasyon sa bansa (Bernardo, 2008). 
 
Layon ng pag-aaral na ito na matukoy ang pananaw ng mga Pilipinong 
preservice teacher tungkol sa gampanin ng isang bilingwal sa lipunan, maging 
ang halaga ng mga wikang Ingles at Filipino, at ang mga hakbang na gawain 
upang maging matatas ang isang bilingwal sa dalawang wika. 
 
Labingapat (14) na mga preservice teacher na nagtatapos ng pagka-guro sa isang 
pamantasan sa timog ng Maynila ang kinalahok sa pag-aaral na ito. Ang 
talatanungang ginamit sa pag-aaral ay binuo ng mananaliksik. 
 
Kwalitatibong tinukoy ng pag-aaral na ito ang mga tema mula sa tugon ng mga 
kalahok. Ang validity ng pag-aaral ay tiniyak gamit ang istratehiyang low-
inference descriptor. 
 
Natukoy ng pag-aaral na ito na ang mga Pilipinong preservie teacher ay 
naniniwalang ang mga bilingwal ay silang mga pinuno, manggagawa at 
entreprenyur sa lipunan, at isinasalarawan ang mga bilingwal bilang aktibo, 
makabago at may sapat na kaalaman at kasanayan. Ang katatasan sa Pilipino ay 
tanda umano ng pagkamakabansa, habang ang katatasan sa Ingles ay tanda ng 
kakayahang gamitin ang wika bilang pandaigdigang wika. Ayon pa sa pag-aaral, 
limitado ang pananaw ng mga preservice teacher lalo na tungkol sa mga 
bilingwal na mag-aaral. 
 
Ipinapakita ng pag-aaral na ito na may mga isyung pang-wika ang mga 
preservice teacher na kailangang matugunan. Maaaring magkaroon ng 
interbensyon o karugtong pang mga pag-aaral na susuri sa kurikulum ng mga 
preservice teacher. Partikular na isinaalang-alang sa pag-aaral na ito, at maaari 
pang palalimin sa mga susunod na pagsusuri, ang kamalayan ng mga preservice 
teacher hinggil sa pagkakaiba-iba sa wika, maging ang pansarili nilang 
kahandaan sa larangan ng wika. 
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Sesyon 4A 
SIKOLOHIYA NG MGA KATUTUBO 
YH 501 

 
Gawi–Gawi, Pag-uugali At Paniniwala ug Hanunuo-Mangyan: Batayan 
ng Mungkahing Kagamitang Pampagtuturo 
Loida G. Marasigan 
Mindoro State College of Agriculture and Technology- Calapan City Campus 
loi26marasigan@yahoo.com 
 
Ang bawat tao ay may kinabibilangang kultura na siyang kinalakhan  at 
nagtuturo  sa papel na dapat  gampanan sa lipunan at kung paano  ito 
maisagawa sa pamamaraang maituturing na kanais-nais. Higit sa lahat ang 
kulturang ito ang nagsisilbing sandigan at gabay sa kanyang paglalakbay tungo sa 
makabuluhang buhay. Ang kulturang ito ay nabibigay- anyo, naipapahayag, at 
naipapasa sa ilang henerasyon sa pamamagitan ng wika. Habang natutuhan ng 
isang bata ang kanyang katutubong wika, unti-unti rin niyang nakukuha ang 
kanyang kultura.Ang  pananaliksik na may ganitong uri tulad ng kasalukuyan ay 
isang pagsusumikap na matugunan ang nasasaad sa 1987 Konstitusyon ng 
Pilipino Artikulo XIV, Seksyon 17 “Dapat kilalanin, igalang at pangalagaan ng 
Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa 
pagpapanatili at pagpapayaman ng kanilang mga kultura, mga tradisyon at mga 
institusyon.” 
 
Nilalayon ng pag- aaral na ito na makagawa ng gamit- panturo at mapagtibay 
ang karanasan ng mga mag- aaral ukol sa kanilang gawi- gawi, pag- uugali at 
paniniwala na naka-ugat sa kulturang Hanunuo Mangyan. Sila’y may mayamang 
kultura na nakakalimutan at nakakaligtaan na kapupulutan ng mayamang 
kaugalian na makatutulong sa panahong darating. 
 
Ginamit ang deskriptibo- ebalwatibo sa pag- aaral at Focus Group Discussion. 
Sa pamamaraang deskriptibo inilarawan ang datos, gayundin ang pagtatanong- 
tanong at pakikipagkuwentuhan sa komunidad ng Hanunuo Mangyan.Isang 
gabay ang pagtatanong- tanong samantalang ginamit din  ang 
pakikipagkuwentuhan upang malayang  mailahad ang kuwento ng buhay ng mga 
Hanunuo- Mangyan batay sa kanilang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa 
kanilang mga gawi- gawi, pag- uugali at paniniwala. 
 
Integral sa katutubong lapit sa pag- aaral at mahusay na paggamit ang 
katutubong wika o dayalekto ng minoryang katutubong grupo. Tanging sa 
kanilang inang wika nila lubusang naipapahayag ang kanilang pinakamalalim na 
ideya, damdamin, pananaw at pag- uugali, makaagham at makatwirang gamitin 
ang katutubong wika bilang batis o sanggunian ng teorya, metodo at praktis 
sapagkat eksklusibong paggamit ng dominenteng wika, makakaligtaan ang 
yaman ng katutubong konsepto at metodo na nakapaloob sa isang wikang higit 
na makabuluhan para sa kultura.Sa pamamagitan ng ganitong pag- aaral, 
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nakabuo ng babasahin ng mga Hanunuo-Mangyan na sasalamin sa mga gawi- 
gawi, pag- uugali at paniniwala tungkol sa kapaligiran, pangingisda at pagtatanim 
na  magagamit  bilang kagamitang panturo tulad  ng nasasaad sa Sariling 
Linangan Kit. 
 
Nawa, ang lahat ng mga pagsisikap upang ito’y makatulong sa pagbuo ng isang 
daigdig na may pagpapahalaga sa mga Hanunuo- Mangyan at itampok ang 
natatanging kultura ng pangkat etnikong nananahan sa Silangang Mindoro. 
 
Gawi at Kilos ng mga Kabataang Mangyan sa Mindoro: Hamon sa 
Pagbabago ng Edukasyon 
Jay B. Fallan, Ma. Jessica A. Enriquez,Constancia M. Dagsaan, Myrna M. 
Mamador, at Edna G. Piol 
Mindoro State College of Agriculture and Technology 
jay_fallan_14@yahoo.com 
 
Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa gawi at kilos ng mga kabataang mangyan 
–Hanunuo at Buhid sa aspeto ng pagkatuto na nag-uugat sa katayuang 
pinansiyal at kalagayang emosyunal at ang epekto nito sa mabilis na pagbabago 
ng edukasyon ng lipunan. Gamit ang descriptive-qualitative na metodo sa 
pagkuha at pagsusuri ng datos tulad ng malalimang panayam sa mga kalahok 
(in-depth interviews) at ilang katutubong pamamaraan gaya ng pagmamasid, 
pagtatanung-tanong, pakikipagkwentuhan, pakikitungo at pakikilahok mula sa 
mga kalahok na may edad 12 hanggang 18 na kasalukuyang nag-aaral sa 
sekundarya at tersyarya. Siniyasat din ng pananaliksik na ito ang stress level, 
coping responses at depressive tendencies.  
 
Napag-alaman sa pananaliksik ang mga sumusunod: ang mga kalahok ay hindi 
maiwasang gawin ang mga nakagawiang kilos sa kanilang tahanan sa paaralan; 
limitado ang pakikipagkaibigan lalo na sa hindi nila katribo; mababang interes o 
pokus sa mga aralin sa paaralan sapagkat hindi nila maiugnay sa kanilang 
nakagisnang kapaligiran; nakatuon ang isipan sa maagang pag-aasawa at 
pagkakaroon ng pamilya. 
 
Nabunyag din sa pananaliksik na ito na mas nakakaramdam ng kawalan ng pag-
asa ang mga batang lalaking mangyan na makapagtapos ng pag-aaral kumpara sa 
mga kababaihan. Nalaman din sa pag-aara na ito ang pagiging panatag ng mga 
kalahok sa pag-iisang pagmumuni-muni sa gitna ng kalumbayan o kalungkutan. 
Habang tumataas ang antas ng pagkalumbay ng mga batang mangyan, tumataas 
din ang pagkiling na bigyang kahulugan ang suliranin sa negatibong paraan 
habang tinatanggap ang katayuan nila sa lipunan. Dagdag pa rito na walang 
ipinapakitang interes ang mga magulang sa kahalagahan ng edukasyon na lalo 
pang nagpapababa ng kanilang pagtanaw sa maayos na buhay. 
 



109 
 

Changing Changah: Nagbabagong Anyo ng Bayanihan sa Isang 
Katutubong Pamayanan sa Hagdan-Hagdang Palayan ng Batad, 
Banaue, Ifugao 
Raymond Aquino Macapagal 
Università degli Studi di Torino 
batadklp@gmail.com 
 
Ang “changah”, isang gawain ng mga katutubong Ifugao na katulad ng 
bayanihan ng mga Tagalog, ay tinitignan sa konteksto ng nagbabagong lipunan 
at ekonomiya sa isang maliit na pamayanan sa bulubundukin ng Cordillera. Ang 
Hagdan-Hagdang Palayan sa Batad, isang barangay na nasa listahan ng World 
Heritage Sites ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO), ay isang lugar kung saan makikita kung paanong 
binubuno ng katutubong kultura ang mga puwersa ng globalisasyon. Gamit ang 
pakikipagkwentuhan at nakikilahok na pagmamasid galing sa humigit-kumulang 
na limang taong gawaing kultural sa barangay na ito, inalam ko mula sa mga 
matatanda at nakaaalala kung paano dating idinaraos ang “changah” at 
ikinumpara ko ito sa kasalukuyang mga gawain. Tinanong ko rin ang mga 
matatanda kung ano ang palagay at nararamdaman nila kapag inihahambing ang 
mga katutubong gawi noon at ngayon. Ipinakita ng mga salaysay nilang, 
bagamat ang mga dahilan para sa “changah” ay nariyan pa rin at 
pinahahalagahan, may mga impluwensiyang galing sa labas (hal. turismo, 
matatapang na alak, ang “cash economy”) na nagdulot ng hindi kanais-nais na 
pagbabago sa pagdaraos ng “changah”. Nang dahil dito, gumawa ng mga 
hakbang ang iba upang mapanatili ang dangal ng ganitong tradisyon. Nailahad 
din ang istorya ng kung paanong ginamit ng ilang taga-labas ang mababaw na 
pag-unawa ng konsepto ng “changah” upang ipatupad ang isang programang 
panturismo. Gaya ng ginawang pagtuligsa ng mga sinaunang Ifugao sa tatlong 
daang taon ng kolonisasyon, makikitang ipinaglalaban pa rin nila ang kanilang 
paraan ng pamumuhay hanggang sa kasalukuyang panahon. 
 
 

Sesyon 4B 
PAGSISIYASAT SA TEORYA NG KAPWA 3 
YH 502 

 
Birtud-Tambay: Perspektibong Kultural ng mga Kapampangan at 
Tagalog na Mag-aaral Tungo sa Pagpapakatao at Pakikipagkapwa-Tao 
Ryan R. Pecson 
Bataan Peninsula State University 
ryanramoletepecson@yahoo.com 
 
Layon ng pananaliksik na ito ay malaman ang birtud o pagpapahalaga ng anim 
(6) na istambay na mag-aaral sa konsepto ng pagpapakatao at pakikipagkapwa-
tao. 
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Batay sa resulta, ang mga mag-aaral ay may edad 14 hanggang 19 (M= 15.5 
taong gulang), nasa ika-8 at 9 baitang, at pinaghalong Kapampangan at Tagalog 
ang etnisidad, kung saan lahat ay may mga tala ng paglabag sa mga alituntunin 
ng paaralan; ang dahilan ng pag-i-istambay ay upang magpahinga at 
magpapresko kapag nagugutom at habang kumakain, hindi sinasadya ang pag-i-
istambay, at isang beses hanggang tatlong beses kung tumambay sa kubo at 
kantina ng paaralan; sa konsepsyon sa pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao, ang 
tao ay masasabing nagpapakatao kapag siya ay matulungin sa kanyang kapwa at 
masipag bilang tao, samantalang nakikipagkapwa-tao naman kapag siya ay 
tumutulong ng bukal sa kanyang loob at mabuti bilang isang tao; sa konsepsyon 
sa pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao, ang pagiging matulungin at responsable 
at pagiging mabait o mabuti ang naituro ng pamilya, ang pagiging matulungin, 
mabuti, at magalang sa kapwa naman ang naituro ng paaralan, samantalang ang 
pagiging palakaibigan, marunong makisama at makipagkapwa naman ang 
naituro ng lipunan, kung saan lahat ng mga birtud na nailahad ng mga istambay 
na mag-aaral ay sinasalamin ng kanilang mga naiguhit na larawan; sa antas-
pagganap ng mga istambay na mag-aaral sa mga matuwid na birtud para sa 
pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao, madalas na naisasagawa at nagagampanan 
(M=4.23) ng mga mag-aaral ang mga nasabing birtud; walang pinagkaiba sa 
lebel ng pagganap ng mga mag-aaral (f=0.24; p=0.94) sa mga matuwid na birtud 
para sa pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao batay sa etnisidad, bagaman ang 
mga istambay na Kapampangan-Tagalog (M=4.35) ang may pinakamataas na 
pagganap samantalang ang mga Kapampangan (M=4.03) naman ang may 
pinakamababa; at sa implikasyon ng resulta ng pananaliksik sa pagpapahalagang 
Pilipino, patuloy pa ring ginagawa, ginagampanan, at isinasabuhay ng mga 
kabataang Pilipino ang mga ugali at birtud na ipinamana at itinuro ng mga 
ninuno at magulang anuman ang kultural na apilyasyon na kinabibilangan. 
 
Kalakip ng papel ang mga iginuhit na larawan ng mga mag-aaral ukol sa 
pagpapakatao at pakikipag-kapwa tao. Nagbigay rin ang mananaliksik ng mga 
rekomendasyon para masolusyonan ang mga problemang nailahad. 
 
Pakikipag-Ibang-Tao 
Albert E. Alejo, SJ 
Ateneo de Zamboanga University 
paringbert@yahoo.com 
 
Sa ‘Zamboanga Siege’, daang libong mga ‘bakwit’ ang gutom na tumakas sa 
putukan. Malalim na kasiyahan ang nadama ng mga boluntir na nagluto para sa 
mga kapwa, Muslim man o Kristiyano, na nagtiis mamaluktot sa masisikip na 
tent. Makalipas ang ilang araw, umalma ang mga Badjao, “Bakit pritong manok 
na naman?” Nagkasakit kasi ang mga bata na mas kumain ng isda. Ang 
pagmamalasakit sa kapwa ay hindi namalayang nauwi sa panunumbat, “Bakit 
sila magrereklamo, espesyal na putahe pa nga ang dinala sa kanila?” Hinahamon 
ng ganitong tagpo ang minsa’y limitadong pag-unawa sa pakikipagkapwa-tao. 
Oo, sa birtud ng pakikipagkapwa, ang ibang tao ay tao ring katulad ko at 
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kaugnay ko. Alalaong baga, sa ibabaw ng tubig, ang sari-saring mga isla ay 
magkakahiwalay, subalit kapag iyong sinisid, lahat pala’y magkakaugnay. 
Magkagayun man, kailangan ipaalala at ipagdiinan, na hindi dapat tabunan ng 
pagturing sa tao bilang kapwa ang likas ding kakanyahan ng tao bilang iba. Baka 
sa pagsisikap nating itanghal ang “kapwa” bilang sentro ng pagkataong Pilipino, 
matabig naman natin ang sari-saring indibidual at pangkat na gusto ring 
kilalanin na sadyang “iba”? Sisikapin sa papel na ito na ipakitang buhay at 
kamatayan ang implikasyon ng ganitong pagtatanong, lalo na sa paghahagilap ng 
kapayapaan sa Mindanao. Marahil, makasisilip tayo ng munting liwanag kapag 
ating natanggap at natanghal na mismong tayo ay ibang tao. 
 
Ang Kapwa at Pakikipagkapwa sa Konteksto ng Magkapisang 
Nakatatandang Ina at Nangangalagang Anak na Babae 
Christine Joy C. Lim 
Mariano Marcos State University 
christinejoy.c.lim@gmail.com 
 
Naisin ng pag-aaral na masiyasat ang ugnayan at pakikipagkapwa ng matandang 
ina at ng nangangalagang anak na babae habang sila ay magkapisan sa iisang 
tahanan. Anim na tambal ng mag-inang may naturang estado ang naging 
kalahok sa pag-aaral na ito. Gamit ang malalimang pakikipanayam, tinukoy ang 
pansariling pananaw, damdamin o saloobin ng bawat pares ng kalahok ukol sa 
kanilang relasyon sa isa't isa. Tinignan din ang kanilang pagtutunguhan at 
pagpapalitan ng pagtugon sa kanya-kanyang pangangailangan pati na rin ang 
kanilang mga positibo at negatibong karanasan sa kanilang pagsasama. Dito 
nakita ang kinalaman ng ugnayan ng mag-ina nang nakaraan sa kanilang 
kasalukuyang relasyon. Ang kadalasang palitan din ng suportang makikita sa 
isang relasyong may pagmamahalan ay bumabagtas sa buong panahon ng 
kanilang buhay bilang mag-ina. Mula sa resulta ng pananaliksik, may mga 
mungkahing programa at pag-aaral para sa ikauunlad ng kapakanan ng 
parehong matandang magulang at kanyang nangangalagang anak at ng 
pamilyang Pilipino sa pangkalahatan. 
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Sesyon 4C 
PAGTATASA NG MGA PROGRAMA 
YH 503 

 
Isang Tangka sa Paghubog ng Pagpapahalaga sa Kalikasan at 
Leadership ng mga Kabataan ng Caloocan Gamit ang Executive 
Education Program 
Bernadette B. Enriquez 
University of Caloocan City 
detski28@hotmail.com 
 
Noong Setyembre 06, 2013 inilungsad ng University of Caloocan City ang 
EXECUTIVE EDUCATION PROGRAM – isang serye ng workshop at 
seminar para sa student leaders ng UCC. Ang EEP ay “brainchild” ni Dr. Cesar 
B. Chavez, isang batikang komentarista sa radio na ngayon ay University 
President, at nakahulma sa executive courses sa Ivy League sa US ngunit 
WALANG BAYAD. Naisakatuparan ito sa pagtutulungan ng lokal na 
pamahalaan ng Caloocan at ng Manila Broadcasting Company.   
 
Isa sa mga expected output ng programa ay “model and exude the values of leadership, 
environmental concern and stewardship as well as professionalism which will be the core values 
that embodies the training program.” 
 
Ang 230 delegado ay pinili batay sa rekomendasyon ng mga dekano, academic 
standing, at pagsala ng Student Affairs Director. 
 
Mga primyadong pinuno ng pamahalaan na mga eksperto sa larangan ng 
pamumuno at pulitika at kaalaman sa kalikasan ang mga naging tagapagsalita sa 
loob ng limang araw.  Ilan sa mga paksang tinalakay ay: (1) pamamahayag, (2) 
kalikasan at kultura at (2) responsibilidad, pamumuno at pagmobilisa ng 
komunidad. 
 
Bago sumali sa EEP, sa 230 delegado, 21% lamang ang may direktang 
pakikialam/pagaalala sa mga kaganapan sa komunidad, pamumuno sa lokal na 
pamahalaan at kalikasan sa kanilang syudad.  Ito ay tumaas sa 97% pagkatapos 
ng kanilang partisipasyon sa EEP.  Ang 3% ay binubuo ng mga delegadong 
hindi natapos ang programa.  Ang mga pagpapahalaga at katangian ay napag-
ibayo sa pamamagitan ng kanilang pagsali sa EEP: (1) leadership (92%); (2) 
social awareness and commitment: (i) pagpapahalaga sa kalikasan (88%), (ii) 
pakikilahok sa proyekto ng lokal na pamahalaan (83%); (3) pagmamalaki sa 
kultura (81%); at (4) appreciation and understanding of public service (78%). 
 

Batay sa panayam, 61% ang nagsabi na naging daan ang programa upang madali 

silang matanggap sa kanilang inapplyan na trabaho. Base rin dito, lumitaw na 

ang EEP ay humubog ng kanilang kumpiyansa sa sarili.  May 43% ng mga 

kalahok ang nagpahayag na naging dahilan ang EEP upang sila ay maging 



113 
 

aktibong mamamayan ng lungsod at 37% naman ang nagsaysay na nagpaibayo 

ito ng kanilang kakayahan bilang isang pinuno. 

 

Para sa rekomendasyon, ipinahayag ng mga delegado ang kanilang suporta 

upang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng EEP. Iminumungkahi rin na 

magkaroon pa ng mas maraming “practical application” o “simulation 

exercises”. 

 
Pagtumbok sa Nilalayon ng “Group Art Therapy” 
Jojet Lamberto R. Mondares 
Philippine Military Academy 
jetmondares@yahoo.com 
Jonna F. Mondares 
Baguio Patriotic High School 
 
Ang panaliliksik na ito ay nagmithing matumbok ang mga nilalayun ng Group 
Art Therapy mula sa mga naidulot nito sa dalawampu’t anim (26) na mga 
kalalakihang may edad disi-siyete (17) hanggang bente-kwatro (24) na kalahok sa 
pananaliksik na ito.   Ninais din na mula sa resulta nito ay mas lalong 
maintindihan ang proseso ng Group Art Therapy na siyang magiging gabay sa 
lalong pagpapayabong nito.   Ang mga datos na ginamit sa kwalitatibong pag-
aaral na ito ay mula sa “evaluation essays” ng mga kalahok sa kanilang unang 
anim na Group Art Therapy Sessions, Unang Semestre, AY 2014-2015 .  Upang 
mabigyan ng layang lubusang makapagpahayag, hindi na kinailangang ilagay pa 
ng mga kalahok ang kanilang pangalan sa kani-kanilang papel.  Ang mga datos 
ay kwalitatibong inalisa sa pamamagitan ng pag-code ng mga ideya at pag-
cluster sa mga tema ng mga ito.  May dalawang coding at clustering na naganap. 
Una ay ang pag-cluster ng mga pangkalahatang  tema at ang pangalawa ay ang 
pag-analisa sa mga subcomponents ng mga pangkalahatang clusters.  Ang 
analisis ng datos ay nagresulta sa dalawang natatanging tumbok ng Group Art 
Therapy.  Ito ay ang “personal” at “interpersonal”.  Napapaloob sa “personal” 
na nilalayon ng Group Art Therapy ang self-reflection, self-awareness, self-
discovery at self-acceptance.  Napapaloob naman sa “interpersonal” na 
nilalayon ng Group Art Therapy ang pagiging bukas ang isipan at di 
mapanghusga, pagbabahagi ng sarili at pakikilahok, at ang pagkilala at pag-intidi 
sa iba.  Base sa mga resulta, nakahalaw ang mananaliksik ng proseso ng 
pagtangap sa sarili; at pagkilala at pag-intindi sa iba. 
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Ang Teatro bilang Instrumento ng Pagbabago: Pagtatasa sa Papel ng 
isang Dulang Pangteatro sa Pagbabago ng Saloobin ukol sa Corporal 
Punishment  
Danielle Ochoa, Beatriz Torre, Jay A. Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
danielle.ochoa@gmail.com 
 
Sa pag-aaral na ito, tinasa ang bisa ng Rated PG, isang dula na bahagi ng 
Advocate Right To Safety (ARTS) Zone Project ng Philippine Educational 
Theater Association (PETA), sa pagbabago ng saloobin ng manunuod ukol sa 
corporal punishment.  Nagpasagot ng isang survey bago at matapos 
makapanuod ng naturang dula ang 637 manunuod (399 batang edad 9-16 at 238 
matanda) upang tiyakin kung nagbago ang kanilang pag-endorso ng mga 
istratehiyang may kinalaman sa pagpaparusa (corporal punishment) at 
istratehiyang may kinalaman sa positibong pagdidisiplina. isinailalim sa isang chi 
square tests ang datos na nakalap mula sa mga manunuood.  Napag-alaman na 
naging mabisa ang Rated PG sa paghahatid ng mensahe laban sa corporal 
punishment: Mas dumami ang hindi nag-endorso ng mga gawaing may 
kinalaman sa pagpaparusa at mas dumami din ang nag-endorso ng mga 
istratehiyang kaugnay ng positibong pagdidisiplina matapos mapanuod ang 
Rated PG. Pareho ang naging pattern ng impluwensiya ng dula sa parehong 
bata at matandang manunuod. 
 
Ang Epekto ng Star First Initiative (SARFI) sa Kahulugan sa Buhay at 
Pagganap ng mga Student-At-Risk (STAR) 
Maria Laarni Carla C. Paranis 
Valenzuela National High School 
carlacayanan.paranis@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa upang malaman ang epekto ng Inisiyatibang 
Mag-aaral na Nanganganib Muna ( Student-at-Risk First Initiative) o SARFI sa 
kahulugan sa buhay at sa pagganap sa aspeto ng pagliban sa klase at pagiray-
giray na pagkatuto ng mga mag-aaral na nanganganib bumagsak o huminto sa 
pag-aaral (student-at-risk) o STAR. Ang interbensyon na ito na sinimulan ng 
Tanggapan ng Pamamatnubay at Tanggapan ng Punong-guro ay batay sa isyu 
ng pagliban sa klase, dropout, at akademikong pagganap. Samakatuwid, 
mayroon itong tatlong-lupiang gawain: pagpapabuti ng pagdalo sa klase; 
pagbabawas ng dropout rate; at pagpapabuti ng akademikong pagganap ng mga 
mag-aaral na nanganganib na bumagsak o huminto sa pag-aaral. 
 
Base sa resulta ng pag-aaral, ang mga STAR ay nakaranas ng indecisiveness o 
walang kasiguruhang layunin at kahulugan sa buhay bago ang interbensyon. Ang 
malinaw na layunin at kahulugan sa buhay (t = -9.27 ) ay natamo ng mga 
kalahok matapos maisagawa ang SARFI. Dagdag pa rito, ang pagliban sa klase 
at pagiray-giray na pag-aaral ng mga kalahok ay nabawasan (t = 5.98 & t 
=15.31,ayon sa pagkakabanggit), sa gayon, napabuti ang pagdalo sa klase at 
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akademikong pagganap ng mgakalahok.Ang resulta ng pag-aaral ay maaaring 
hindi tumutukoy sa komprehensibong mga katangian ng lahat ng mga STAR. 
Sinasalamin ng mganatuklasan na ang mga STAR ay nangangailangan ng higit 
pang tulong hindi lamang sa kanilang mga pang-akademikong gawain ngunit 
higit sa kanilang paghahanap para sa kahulugan at layunin sa buhay upang 
harapin ang kanilang mga personal napagpupunyagi kabilang ang mga 
akademikong suliranin. Nakatulong ang SARFI sa mga mag-aaral na 
nanganganib bumagsak at huminto sa pag-aara upang makamit ang mas 
malinaw na kahulugan at layunin sa buhay pati na rin ang pinahusay na pagdalo 
sa klase at akademikong pagganap . 
 
 

Sesyon 4D 
SIKOLOHIYA NG PAMILYA 
YH 504 

  
Buhay, Pamilya at Kaligayahan ng mga Single Father 
Angelo R. Dullas at Jon Albert S. Asuncion 
Central Luzon State University 
dullas.angelo@yahoo.com 
 
Napakahalaga ang papel ng mga magulang sa paghubog ng aspetong kaisapan, 
sosyal at personalidad ng kanilang mga anak, lalong lalo na ang mga ina 
sapagkat sila ang itinuturing na ilaw ng tahanan. Ngunit papaano kung ang 
tanging gumaganap nito ay ang ama? 
 
Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na alamin ang karanasan ng mga single father 
sa aspeto kung (1) paano nila pinapalaki ang kanilang mga anak, (2) paano ang 
pakikitungo nila bilang single father sa kanilang anak, pamilya at kaibigan at (3) 
ano-ano ang mga suliranin ng mga single father at paano nila ito hinaharap. 
Kasama rin sa saklaw ng pag-aaral kung ano ang kanilang kaligayahan. 
 
Ang pag-aaral na ito ay binubuo ng limang kalahok, na custodial single fathers 
tatlong hiwalay sa asawa (may dalawa o tatlong anak) at dalawang nabiyudo 
(may dalawa o tatlong anak). Ito ay isinagawa sa bayan ng San Jose at Muñoz, 
Nueva Ecija. 
 
Ayon sa resulta ng pag-aaral, lumabas na naging matatag, matiisin at 
masakripisyo ang mga single father sa pagtataguyod sa kanilang mga anak. 
Sadyang trabaho ang nagpapaligaya sa mga single father dahil dito nasusuportahan 
nila ang kanilang pangangailangan. Pakikipaglaro at pagbibigay ng oras at 
panahon sa mga anak ang isa ring lumilitaw nilang kaligayahan at siya ring 
nagpapatatag ng bigkis ng pamilya. Mithiin nilang mapagtapos ang mga anak at 
umasenso sa buhay, gayunpaman itinuturing nila na napagtagumpayan at 
mapagtatagumpayan pa nila sa hinaharap na mapalaki ang kanilang anak kahit 
sila ay nag-iisa. 
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Lumabas din sa pag-aaral na ayon sa mga kalahok, naging maayos naman ang 
kanilang paghubog sa kanilang mga anak. Lumaki silang mabait, masunurin at 
magalang sa mga nakatatanda. 
 
Suliranin naman nila ang paggastos o pagbabadyet. Lumabas din na naging 
suliranin ng mga hiwalay na single fathers ang pagtataksil ng kani-kanilang asawa 
kaya napilitan silang hiwalayan ang mga ito. Para naman sa mga biyudo, 
nakararanas naman sila ng pangungulila. Suliranin din nila ang pakikisama sa 
magulang dahil sa kanila naiiwan ang mga anak. Dahil dito, isa sa kanilang 
paraan ay ang kanilang bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-inom upang maibsan 
ang bigat na dinadala. 
 
Gayumpaman, nakakatanggap sila ng suporta sa kanilang mga magulang, 
kapatid at mga kaibigan dahilan upang mabawasan ang kanilang mga dalahin.  
 
Karanasan sa Pagpapamilya ng mga Male Homosexuals: Isang 
Interpretative Phenomenological Analysis 
Richard Arambulo at Argel Masanda 
Central Luzon State University 
richardarambulo@yahoo.com 
 
Layunin ng pag-aaral na ito ang magbigay kaalaman ukol sa mga karanasan ng 
mga male homosexual fathers. Nakatuon ito sa kanilang mga suliranin, 
kaligayahan, adjustments, suportang panlipunan (social support), kundisyong 
panlipunan (social condition) at mga mithiin/pangarap sa buhay. Ang maka-
Pilipinong pamamaraan ang ginamit sa pakikipag-kwentuhan sa limang (5) 
kalahok at ang mga datos ay inanalisa sa pamamagitan ng Interpretative 
Phenomenological Analysis (IPA) ni Osborn at Smith (1997; 2007) at ginabayan 
ng Role Theory ni Feldsman (1985). Sa kabuuan, ang karanasan ng mga male 
homosexual fathers  ay mahirap ngunit masaya. Sa kabila ng mga pagsubok at 
hindi magandang tingin ng ilan sa lipunan; gaya ng di pag-kakaunawaan ng loob 
ng tahanan, pagkakaroon ng limitasyon sa mga nakagawian pamumuhay at mga 
panunukso at panghuhusga ng iba, sila ay nananatiling masiyahin at matatag. Ito 
ay bunga ng kanilang masaya at nagdadamayang pamilya. Bagamat sila’y 
maituturing na mga “bading”, sila’y lubhang responsableng mga ama at ito ay 
hindi naging hadlang upang mapalaki nila ng mabuti at gabayan sa tamang 
direksyon ang kanilang mga anak. Datapwat walang mahalagang pagkakaiba ang 
mga bading na ama sa mga tunay na lalaking ama, may mga tao pa rin na hindi 
lubusang tanggap ang ganitong uri ng pagpapamilya. Gayunpanman, nanatili pa 
ring positibo ang pananaw sa buhay ng mga kalahok at ang kanilang mga 
mithiin ay para sa knilang mga anak na makapgtapos sa pag-aaral at magkaroon 
ng magandang buhay at nawa’y magkaroon ng mas bukas na isipan ang 
karamihan ukol sa gnitong uri ng pagpapamilya. 
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Subjective Well-Being: Isang Kwalitatibong Pananaliksik Hinggil sa 
mga Karanasan sa Buhay ng mga Senior na Naninirahan sa Bahay-
Ampunan at Kasama ang Pamilya 
Maria Antonette Lat, Gemma Cel Magat, Gee Ann Molinyawe at Yolanda Chua 
First Asia Institute of Technology and Humanities 
antonettezapantalat@yahoo.com 
 
Ang subjective well-being ay ang emosyonal at pangkaisipang pagtatasa ng mga 
indibidwal ng kanilang mga buhay, kasama na rin ang kung ano ang kanilang 
pakahulugan sa kaligayahan, kapayapaan, kaganapan at kasiyahan sa buhay. Ang 
pag-aaral na ito ay isinagawa upang maintindihan ang mga nararamdaman ng 
mga matatandang naninirahan sa bahay-ampunan at iyong mga nasa kani-
kanilang mga pamilya. Walong matatandang babae mula sa Sta. Ana-San 
Joaquin Bahay Ampunan Foundation, Inc. na matatagpuan sa Brgy. Altura, 
Tanauan City, Batangas ang napili ng mga mananaliksik at ganun bilang din para 
sa mga kalahok na mula sa kani-kanilang mga pamilya. Ang mga datos ay 
nakalap gamit ang isang interview schedule. Gamit naman ang Ed Diener’s 
Satisfaction with Life Results, napag-alaman ng mga mananaliksik na parehas na 
grupo ng mga kalahok ay may positibong saloobin kaugnay ng pagtanda subalit 
nagkaroon ng pagkakaiba sa social na pakikipag-ugnayan ng mga matatandang 
naninirahan kasama ang kanilang mga pamilya at ng mga nakatira sa bahay-
ampunan. Kapansinpansin din na may pagbaba sa overall efficiency, sociability, 
at degree of involvement in work and hobbies. Sa kabilang banda, mas 
magandang social na pakikipag-ugnayan ang mayroon sa mga naninirahan 
kasama ang kanilang pamilya sapagkat mayroon silang regular na ugnayan, 
pagpapahayag ng damdamin at suporta mula sa pamilya. 
 
Malayo man sa Isa’t-isa, Damdamin ay Nakikiisa: Mga Karanasan at 
Pagtugon ng mga Taga-Luzon na may Kamag-anak sa mga Lugar na 
Nasalanta ng Bagyong Yolanda 
Kristopher Hilario 
Sienna College, Taytay 
kahilario@gmail.com 
Cristabel Fagela-Tiangco 
University of the Philippines Diliman Extension Program in Pampanga 
cfagela@yahoo.com 
Ana Maria Margarita S. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
termaits@gmail.com 
 
Sa isang kultura na nagpapahalaga sa relasyon ng bawat isa, ang paghihirap ng 
isa ay dama rin ng ibang kasapi sa grupong kinabibilangan.  Sampung tao ang 
nakapanayam na naninirahan sa Luzon pero may kamag-anak na nasa mga lugar 
sa Visayas na dinaanan ng bagyong Yolanda.  Mula sa kanilang mga kwento ng 
kanilang karanasan gamit ang metodong pananaliksik na pakikipagkwentuhan at 
pagtatanung-tanong, napagalaman na ang unang ginawa ng karamihan ay 
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kumalap ng impormasyon mula sa ibang tao, radyo, telebisyon, at social media.  
Subalit naging problema ang pag-verify sa gaano katotoo ang impormasyon.  
Marami rin ang nagdasal at nagsiayos ng iniisip at nararamdaman nung natanto 
na wala nang ibang pwedeng gawin muna kundi maghintay. Nakita rin nila na 
bahagi ng pagtugon ay ang paglusong sa sitwasyon ng mga nasalanta upang sa 
abot ng kanilang makakaya ay makatulong silang maibsan ang paghihirap na 
nararamdaman ng kapwa. Sinalamin ng mga kalahok sa kanilang mga iba’t ibang 
pagtugon ang kakayahan nilang lumampas sa kanilang mga sarili upang maabot 
ang kapwa. Dito makikita na nabura ang demarkasyon sa pagitan ng kapwang 
itinuturing na hindi ibang tao at ang kapwang dati’y itinuturing na ibang tao. 
Nakita sa ginawa ng ilang mga kalahok—mula sa pagdarasal para sa lahat ng 
naaapektuhan ng bagyo noong mga panahong iyon, hanggang sa pagpunta sa 
lugar na pinangyarihan ng bagyo, o pagpapayong patuluyin ang lahat ng 
nangangailangan sa kanilang tahanan o pagboluntir para sa ikagiginhawa ng mga 
naapektuhan ng bagyo—na kayang yakapin ng Pilipino ang ibang kapwa at 
gawin silang hindi iba at bahagi ng isang pangmalawakang pamilya.  Mula sa 
mga kwento, makikitang naisasabuhay ang mga konseptong bahala na, 
pakikiramay, pagdadala, kapwa at resilience. 
 
 

Sesyon 4E 
RTD: MAHALAGA ANG MAG-ANAK SA BUHAY LGBT: MGA 
KWENTONG PAMBATA AT ANG SIKOLOHIYA NG PAMILYA  
YH 505 

 
Eric Julian Manalastas 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
eric.manalastas@gmail.com  
 
Pierce S. Docena 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Tacloban College 
piercecology@gmail.com 
 
Bernadette Villanueva Neri  
May-akda ng "Ang Ikaklit sa Aming Hardin" 
Rhandee Garlitos 
May-akda ng "Ang Bonggang Bonggang Batang Beki" 
 
Michael P. De Guzman 
May-akda ng "Dalawa Ang Daddy ni Billy" 
 
Tulad ng ibang Pilipino, malaki ang pagpapahalaga sa relasyong pampamilya ng 
mga Pilipinong LGBT (lesbiyana, gay, bakla, bisekswal, silahis, transgender at 
iba pang minoridad sa kasarian at sekwalidad). Layunin ng natatanging 
diskusyon na ito na tuklasin ang iba’t ibang temang nakapaloob sa 
pagpapahalagang ito sa pamamagitan ng lente ng panitikan — partikular, ng 
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mga kwentong pambata na may temang LGBT.  Mapakikinggan natin ang 
kwento sa likod ng mga kwento ng tatlong awtor ng panitikang pambata sa 
Pilipinas — si Bernadette Villanueva Neri (may-akda ng “Ikaklit sa Aming 
Hardin”), si Rhandee Garlitos (may-akda ng “Ang Bonggang Bonggang Batang 
Beki”), at si Michael P. De Guzman (may-akda ng “Ang Dalawang Daddy ni 
Billy”). Tatalakayin kasama ang mga awtor ang papel ng pamilya sa mga 
Pilipinong LGBT, ang pagkakaroon ng mga miyembrong LGBT sa isang 
pamilyang Pilipino mapa-magulang o anak, at ang potensyal ng panitikan, 
partikular ng mga kwentong pambata, sa pagbukas ng kaisipan at pagsulong ng 
karapatan at magandang buhay para sa iba’t ibang Pilipino, lalo na ng mga bata 
at magulang na LGBT. 
 
 

Sesyon 4F 
MGA EKSPERIMENTONG SIKOLOHIKAL  
YH 506 

  
Ang Lider na Katanggap-tanggap 
Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle- Dasmariñas 
dedumaop@dlsud.edu.ph 
 
Sa isang demokrasya, ang pagtanggap sa isang lider ang susi sa kanyang 
tagumpay. Ngunit, sino ang lider na tinatanggap? Sa mga nakaraang pag-aaral, 
inilarawan ang Pilipinong lider bilang dominante at palakaibigan. Sa 
kasalukuyan, sinuri ang pagtataglay ng mga katangiang ito kung tunay ngang 
nakapanghihikayat sa mga tagasunod na tanggapin ang isang lider. Pitumpu’t 
siyam na mag-aaral sa kolehiyo ang umantas sa walong lider na kumbinasyon ng 
pagiging dominante at palakaibigan. Apat sa kumbinasyon na ito ay tumutukoy 
sa babaeng lider at apat ang tumutukoy sa lalakeng lider. Natagpuan na mas 
tinatanggap ang mga lider na palakaibigan kesa hindi sa lahat ng kundisyon. 
Hindi pinagmulan ng mapagkakatiwalaang pagkakaiba sa pagtanggap ng 
pagkalider ang pagiging dominate, babae o lalake ng isang lider. Tinalakay ang 
implikasyon nito sa kaalaman tungkol sa pamumunong Pilipino, pagdadala ng 
pamunuan, at kalagayang pulitikal ng Pilipinas. 
 
Mga Bahagi ng Working Memory bilang Prediktor sa Mathematical 
Word Problem Solving Accuracy ng mga Bata sa Elementarya 
Wawie DG. Ruiz at Nixon V. Agaser 
Central Luzon State University 
wawiedeguzmanruiz@gmail.com 
 
Ang working memory (WM) ay tumutukoy sa kakayahang mapanatili at 
manipulahin ang isang impormasyon sa isipan habang gumagawa ng isa pang 
cognitive task (Baddeley, 2001).  Binubuo ito ng  mga bahagi kabilang ang central 
executive, phonological loop at visouspatial sketchpad. Kaugnay nito, isinagawa ang 
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pananaliksik upang malaman kung alin sa mga components ang may kaugnayan 
sa mathematical word problem solving accuracy ng mga batang kalahok mula sa ika-
apat, lima at anim na baitang (N=120) mula sa pampubliko at pribadong 
paaralan. Naglalayon ding imbestigahan kung alin sa mga bahagi  nito ang 
maituturing na prediktor sa mathematical word problem solving accuracy ng mga 
batang kalahok. 
 
Apat na pagsusulit ang indibidwal na isinagawa upang masukat ang kakakayahan 
sa working memory at mathematical word problem solving accuracy ng mga batang 
kalahok. Gamit ang Pearson Moment Correlation, lumabas na ang tatlong mga 
bahagi ay may positibong kaugnayan sa mathematical word problem solving accuracy 
ng mga bata. Samantala, lumabas sa Stepwise Regression Analysis na dalawang 
components (phonological loop at visouspatial sketchpad) lamang ang prediktor sa 
abilidad ng mga bata na sumagot ng wasto sa mathematics. Karagdagan nito, ang 
tatlong grupo ng mga kalahok ay magkakaiba sa kakayahang manipulahin ang 
impormasyon sa isipan habang gumagawa ng isa pang cognitive task. Samantala, 
ang mga kalahok mula sa ika-apat na baitang ay tanging ang visouspatial sketchpad 
at phonological loop ang naging prediktor, ngunit pagdating sa ika-limang baitang 
ang visouspatial sketchpad lamang ang lumabas na prediktor, at mula naman sa ika-
anim na baitang tanging ang phonological loop ang nakitang prediktor.  Lumabas 
din sa pag-aaral na ang pagtaas ng edad ng mga kalahok ay may positibong 
kaugnayan sa kanilang kakayahan pagdating sa mga pagsusulit hinggil sa working 
memory.  Sa kabuuan, may positibong kaugnayan ang working memory sa pagtukoy 
ng kakayahan ng mga kalahok pagdating sa mathematical word problem solving 
accuracy ngunit may pagkakaiba sa bawat baitang. 
 
Epekto ng Aggression sa Hand-Eye Coordination 
Enrilen M. Pascual at Jay C. Santos 
Central Luzon State University 
enrilenpascual@yahoo.com 
 
Ang sports ay itinuturing na isa sa mga mahahalagang parte ng mga aktibidad ng 
mga kabataan dahil sa mga naidudulot nitong mga benepisyo tulad ng 
pakikisalamuha sa ibang tao, disiplina, treyning at iba pa (Zengaro, 2010). 
Ngunit, ang sports din ay nagpapakita din ng best and worst of ethical conduct. Sa 
larangan ng sports, ang pagiging agresibo ay sinasabing isang skill sapagkat ito 
ay nakakatulong para maging isang mas mahusay na manlalaro (Loughead, 
1999). 
 
Subalit, ang koneksyon sa pagitan ng pagiging agresibo o aggression at athletic 
performance ay isa pa ding malaking katanungan. Kung kaya, isang layunin ng pag-
aaral na ito ang malaman kung ang aggression o pagiging agresibo ay 
nakakaapekto hindi lamang sa ibang tao o bagay na nasa paligid natin, kung 
hindi pati na rin sa ating sarili lalong lalo na sa ating physical functioning. Maliban 
pa dito, ang pag-aaral na ito ay maaaring makatulong sa mga manlalaro upang 
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kanilang maintindihan kung paano nga naaapektuhan ng kanilang pagiging 
agresibo ang kanilang mga laro. 
 
Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng completely randomized design (CR2) upang 
malaman kung ang mga treatment conditions patungkol sa aggression ay 
nakakaapekto sa hand-eye coordination. Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay ang 
mga student-athletes. Gumamit ang mananaliksik ng buzz wire game upang masukat 
ang hand-eye coordination ng mga kalahok ng pag-aaral.  
 
Tulad ng lumabas sa ilang mga pag-aaral, napatunayan na ang pagiging agresibo 
o aggression ay nakakaapekto sa fine motor skills ng mga manlalaro at maaaring 
makatulong na mapahusay ang kanilang paglalaro lalo na sa mga sports  na 
nangangailangan ng kahusayan ng hand-eye coordination. At napatunayan din na 
walang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babaeng kalahok 
pagdating sa kanilang hand-eye coordination. Kaya naman masasabi na kahit na 
babae o lalaki, malaki ang posibilidad na magkaroon ng mas mahusay na 
performance sa mga hand-eye coordination tests at makakuha na mas mababang 
pagkakamali, hangga’t nasa mataas na lebel ng aggression.  
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PAGLALARAWAN SA MGA LEARNING SESSION 
 

Paraan Po: Mga Metodo ng Pananaliksik sa Oryentasyon ng Kapwa 
Roberto E. Javier, Jr. 
Departamento ng Sikoliya, Pamantasang De La Salle 
roberto.javier@dlsu.edu.ph 
 
Babalikan ang mga piling pamamaraan sa pananaliksik na nakaugat sa 
Pilipinong pagpapahalaga sa kapwa.  Masigasig ang mga mananaliksik sa 
Sikolohiyang Pilipino sa mga paraan o pamamaraan ng pag-aaral sa sikolohiya, 
kultura at karanasang Pilipino. Ang mga pamamaraang ito ay hango mismo sa 
buhay natin sa lipunan na ang oryentasyon sa parati ay ang kapwa. Hindi 
hiwalay ang mga ito sa ating karaniwang karanasan sa pang araw araw sa ating 
mga pagtutunguhan. Halimbawa, ang pagtatanong-tanong ay gawi na natin kung 
may hinahanap tayo na anumang mahalaga. Nakikipagkuwentuhan tayo sa mga 
taong malapit sa atin upang makipagpalitan ng mga kuwento ng karanasan. 
Naririnig natin tuwina sa mga istasyon ng telebisyon at radyo ang mga talakayan 
sa mga isyung apektado ang marami. Hindi rin kaila sa atin ang kaliwa at kanang 
panayam na ginagawa sa mga taong kinikilala bilang mga dalubhasa, paham o 
pantas sa isang larangan ng kaalaman o kasanayan. Ang pagtatanong-tanong, 
pakikipagkuwentuhan, ginabayang talakayan at pakikipanayam ay ilan lamang sa 
mga pamamaraang Sikolohiyang Pilipino na mal'uwat nang napaunlad ng mga 
mananaliksik na babad sa ating kultura at karanasan. Ang mga ito ay patuloy na 
ginagamit sa kasalukuyan. 
 
Ang Sikolohiya ng Kapwa: Pagbabalangkas ng mga Kaisipan sa 
Pagdadalumat at Pananaliksik  
Jay A. Yacat at Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco 
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jayacat@gmail.com, cconaco@kssp.upd.edu.ph 
 
Sa sesyong ito, magbibigay ng maikling kasaysayan sa pagsasateorya at 
pananaliksik ukol sa kapwa bilang pangunahing konsepto sa Sikolohiyang 
Pilipino. Pagtutuunan rin ng pansin ang mga pagtatangkang subukin ang mga 
batayang proposisyon sa likod ng Teorya ng Kapwa kasama ang iba pang mga 
kaugnay na pag-aaral dito.  Pag-uusapan ang ilang bagong kaisipan sa 
pagdadalumat ng kapwa at mga kaugnay na mga istatehiya sa larangan ng 
pananaliksik. Inaasahan na makakabuo ng isang programa ng pananaliksik na 
magpapalawig sa kaalaman ukol sa sikolohiya ng kapwa. 
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Pagsasaayos bilang Konseptong Pulitikal 
Antonio P. Contreras 
Departamento ng Agham Pampulitika, Pamantasang De La Salle 
antonio.contreras@dlsu.edu.ph 
 
Ang konsepto ng “pagsasaayos” ay nagpapalitaw ng maraming usapin na 
maaaring magpabago sa kaparaanan kung papaano natin inaaral at dinadalumat 
ang mga ugnayan ng kapangyarihan sa Pilipinas.  Ang pagkilala sa “pagsasaayos” 
bilang pangunahing prosesong pulitikal ay angkop sa mga sitwasyong ang 
ugnayan ng kapangyarihan na kumikilos sa konteksto ng pagbubuo ng 
pamayanan ay nagmumula sa iba’t-ibang katayuan at pagkatao.  Dito nagiging 
matingkad ang pagiging totoo, at hindi lamang kathang-isip, ng konsepto ng 
kapwa, lalo pa’t ang kaibahan na nakikita sa pakikipag-ugnay sa mga ibang tao 
ay hindi balakid sa pagbubuo ng pamayanan, bagkus ito ay nagbibigay ng 
pagkakataon na pairalin ang pakikipagkapwa.   
 
Sa mas mataas na antas ng pagdalumat, lalong tumitingkad ang patunay na hindi 
likas sa kamalayan ng Pilipino ang konsepto ng estado (“state”) o nasyon o 
kabansaan (“nation”) na kung saan mayroong pwersang tumutulak sa pag-iisa 
ng identidad na siya namang tumutulak upang ang kaibahan, lalo na kung ito ay 
mahina o kaya ay banta, ay tingnan bilang isang bagay na dapat alisin.  Bagkus, 
mas lantay sa ating pananaw sa mundo ang komunidad o pamayanan 
(community) na kung saan ang pagpapanatili ng kaibahan, at pakikibagay na 
ayon sa konsepto ng pakikipagkapwa ay mas likas.  Ang konsepto ng 
“pagsasaayos” ay mas angkop na proseso sa pagpapanatili ng kaayusan sa 
lipunan sapagkat ito ang kumakatawan sa diwa ng kapwa at pakikipagkapwa.  
 
Sa Isip, Sa Diwa, at sa Paglikha:  Ang Pagsulat at Paglathala ng Papel-
Panananaliksik 
Jayson D. Petras 
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jaysonpetras@diwa.pssp.org.ph 
Adonis L. Elumbre 
Departamento ng Kasaysayan at Pilosopiya, Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
adoniselumbre@diwa.pssp.org.ph 
 
Isa sa mahahalagang gawain ng mga akademiko at propesyonal ang pagbuo ng 
mga pananaliksik na maipaaabot at makapag-aambag sa kaalaman ng publiko.  
Sa kaso ng PSSP, nagpapatuloy ang sigasig sa paglikha at paglikom ng mga pag-
aaral hinggil sa kultura, lipunan, at Sikolohiyang Pilipino, sa pamamagitan ng 
mga publikasyong gaya ng Isip at Diwa E-Journal, tungo sa pagpapatatag ng SP 
bilang disiplina at kilusan. Kaya naman, ang gawaing akademiko tulad ng 
kumperensiya at mga seminar ay panimulang hakbang sa pagtutulay ng saliksik 
patungo sa paglalathala. Nakalaan ang sesyon na ito sa mga usaping kaakibat ng 
pagsulat at paglathala ng artikulo sa dyornal: (1) Ano-ano ang mga proseso sa 
pagsulat ng manuskrito? (2)  Paano tutugon sa mga rebisyong inirekomenda ng 
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editor at mga referee? (3) Paano tutugon kung sakaling hindi matanggap para sa 
publikasyon ang pananaliksik? Hinihikayat ang sinumang dadalo na magdala ng 
isang orihinal at natapos na pag-aaral na hindi pa nailalathala bilang tungtungan 
ng ating gagawing talakayan at bahaginan. 
 
Maka-Pilipinong Pananaliksik tungkol sa Ispiritualidad at 
Pananampalataya 
Homer J. Yabut 
Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang De La Salle 
homer.yabut@dlsu.edu.ph 
Josefina Andrea R. Cantiller 
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jangrc@yahoo.com 
 
Sinasabi lagi na ang mga Pilipino ay mga relihiyosong mga tao.  Nagiging cliché 
na nga ba ito?  Ang mahalagang tanong siguro ay saan ba patutungo o saan 
papunta ang kanilang pagiging relihiyoso?  Ito ay napakahalagang pag-usapan 
lalo na sa ating panahon kung saan tila talamak ang katiwalian sa ating lipunan.  
Tatalakayin ng workshop na ito ang Ispiritualidad at Pananampalataya gamit ang 
Sikolohiyang Pilipino.  Itatampok ang mga pananaliksik at mga metodong 
ginamit para pag-aralan ang Ispiritualidad.  Isang kuwentuhan ang mangyayari 
na kung saan ikukuwento ni Propesor Yabut at Propesor Cantiller ang kanilang 
mga karanasan sa kanilang pananaliksik sa mga nasabing paksa.  Layunin ng 
workshop na bumuo ng research groups at mga topics tungkol sa 
pananampalatayang Pilipino para lalong mapayabong ang linya ng pnanaliksik sa 
paksang ito. 
 
Sikolohiya ng Wika: Ugat at Daluyan ng Pag-unawa ng Sikolohiyang 
Pilipino 
Susana Corazon C. Ortega 
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
sccortega@yahoo.com 
 
Tinalakay ang papel ng ginampanan ng sikolohiya ng wika sa pag-unlad ng 
sikolohiyang Pilipino mula noong panahon ni Dr. Virgilio Enriquez hanggang 
sa kasalukuyan. Binigyang pansin ang mga metodo ng pananaliksik na 
pinagmulan ng pag-unawa sa perspektibong Pilipino (hal., ang larangang 
leksikal) hanggang sa mga makabagong teorya at tunguhin ng mga pananaliksik 
(hal., pag-unlad ng wika ng mga bata, mga depekto ng pananalita at 
sikolohiyang bayolohikal). Ilang mga isyu kaugnay ng pag-aaral ng wika ang 
binigyan din ng pansin tulad ng istandardisasyon at pagdedelop ng wika, 
pagiging bilinggwal o multilinggwal at ang epekto nito sap ag-iiisip o kognisyon 
at pagkatao lalo na sa panahon ng globalisasyon, kahalagahan ng wikang 
pambansa, papel ng komunikasyong pangmadla, wika at pulitika, wika at 
makabagong teknolohiya, wika at batas, at usapang doctor-pasyente. Bibigyan 
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din ng mga posibleng haka-haka o tunguhin ang pag-aaral ng sikolohiya ng 
wika.  
 
Ang Pagbubuo ng Masaklaw na Panukat ng Loob (Mapa ng Loob) at 
ang Pag-aaral ng Valdity Nito 
Gregorio E. H. del Pilar III 
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
gregorioehdelpilar@gmail.com 
 
Ang Mapa ng Loob ay binubuo ng dalawampung iskala na naglalayong sukatin 
ang mga katangiang bumubuo ng kilalang Five-Factor Model sa pamamagitan 
ng mga katangiang Pilipino.  Apat na iskala, na pawang may walong item bawat 
isa, ang sumasalamin sa iba’t ibang aspeto ng Neuroticism, Extraversion, Openness to 
Experience, Agreeableness, at Conscientiousness.  Binuo ito sa loob ng limang tuloy-
tuloy na semestre, at nangalingan ng anim na pag-aaral, para piliin ang mga item 
na sasasapt sa mga pangangailangan ng katatagan (reliability), malawak na sakop 
ng katangian (content validity), balanse ng pag-iskor ng bawa’t item (keying balance), 
at istruktura ng mga factor o factor structure.  Ang huling pag-aaral na nagluwal sa 
bersyong pinal ng Mapa ng Loob ay nakabatay sa pinagsama-samang datos 
mula sa apat na paaralang pangkolehiyo (N=384), at sa mga mas nakatatandang 
mga kalahok (N = 190; kabuuang N = 574).  Ipapaliwanag ang disenyo ng 
Mapa ng Loob, ang pagbubuo nito, at ang isa sa mga pag-aaral ng validity ng 
instrumento.   
 
Pagkilala sa Sariling Pagkatao batay sa Enriquez “Panukat ng Ugali at 
Pagkatao” 
Ma. Angeles Guanzon-Lapeña 
Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang De La Salle 
maeyetg@yahoo.com 
 
Sa loob ng tatlong oras, malalaman ng mga kalahok kung ano ang sinusukat ng 
Panukat ng Ugali at Pagkatao (PUP) sa pamamagitan ng isang maikling 
paglalahad.  Sasagutan din ng mga kalahok ang bersyong kompyuterayzd ng 
PUP, at pagkatapos nito ay tuturuan sila kung papaano bibigyang kahulugan ang 
mga iskor na nakamit nila sa PUP. 
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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:  sekretaryat@pssp.org.ph 

Website:  www.pssp.org.ph 
 

 

 

 

 

 

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