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It is with great pride that I welcome the Pambansang Samahan sa Sikolohiyang
Pilipino (PSSP), its members, and this year’s conference delegates to the University
of the Philippines Diliman! I understand that it has been 10 years since the PSSP
held its last conference here, and though much has changed in a decade—for
instance, the State is now mandating a Professional Regulatory Board to oversee the
licensing of psychologists—the university’s steadfast commitment to support the
social sciences, together with our shared vision of improving the quality of our
disciplines and the lives of our fellow Filipinos, has remained the same.
I am one with all of you in all of your endeavors as you continuously strive to make
psychology relevant to the Filipino people. May this conference bring you closer to
your goal of further developing concepts, theories, and methodologies in
Sikolohiyang Pilipino. As your theme suggests, may you look back at this moment
with contentment knowing that you’ve contributed significantly in the form of
excellent paper presentations and invigorating exchanges of ideas. I am hopeful that
the fruits of your labor in the present will push the discussion forward and that I will
get to hear them again in the near future in the form of paper presentations and
publications.
Enjoy your stay in the university and I wish for productive sessions ahead. Remain
committed to your call for a malaya at mapagpalayaang sikolohiya. Mabuhay kayo.
(Sgd.) Dr. Caesar Saloma
Chancellor, University of the Philippines-Diliman
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Minamahal naming mga kasama at kaibigan, magandang umaga!
Ikinatutuwa ng UP Departamento ng Sikolohiya ang muling pagbalik ng
Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino, pagkatapos ng sampung taon,
dito sa kampus. Malaking karangalan din ang maging co-sponsor para sa taong ito.
Ang tema ngayong taon, Sikolohiyang Pilipino: Kahapon, Ngayon at Bukas, ay
nagbibigay ng magandang pagkakataon upang isipin muli ang mga programang
sinimulan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, kasabay sa mga
maaaring patutunguhan ng mga ito.
Marami man ang nagbago o magbabago, kabalikat ng PSSP ang departamento sa
pagpapatuloy ng tradisyong kahusayan at paglilingkod sa bayan at mga kababayan.
Sumasainyo,
Dr. Aurora Odette Corpuz-Mendoza
Tagapangulo, Departamento ng Sikolohiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
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(larawang kinuha sa websayt ng DLSU-Manila)

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat mula sa pamunuan ng Pambansang Samahan
sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa okasyon ng pagdiriwang ng ika-36 na
Pambansang Kumperensiya na may paksang Sikolohiyang Pilipino: Noon, Ngayon at
Bukas. Ang pagdaos ng kumperensiyang ito ay sumasalalim sa ibayong sigla at lalo
pang umaalab na dedikasyon ng mga kasapi ng samahan sa pagsulong ng disiplina ng
sikolohiya sa kontekstong Pilipino.
Samantalahin natin ang pagkakataong ibinibigay ng Pambansang Kumperensiya ito
na muling balikan ang mga batayang kaalaman at siyasatin ang mga nabuo nang mga
konsepto, teorya, balangkas at metodolohiya tungkol sa kultura, lipunan at
sikolohiyang Pilipino batay sa sistematiko, interdisiplinaryo at empirikal na pag-aaral
nito. Atin din titingnan ang gamit ng mga kaalamang ito tungo sa pagkamit ng
karangalan, katarungan at kalayaan ng mga isinasagilid, sinasamantala at walang
kapangyarihang sektor ng lipunang Pilipino. Inaasahan na ang kumperensiyang ito
ay magbibigay-daan sa pagtalakay ng mga mahahalagang isyung kinakaharap ng
sikolohiyang Pilipino gayundin ang pagsuri, paglagom at paghabi ng mga bagong
paglalahad ng pananaw ng mga sikolohista at iba pang eksperto tungkol sa mga paksa
at usapin sa sikolohiya at kulturang Pilipino.
Binabati ko ang lahat ng mga naging abala sa pagtaguyod ng kumperensiyang ito sa
pangunguna ni Prop. Jose Antonio Clemente bilang Convenor. Maraming salamat sa
Departamento ng Sikolohiya ng UP-Diliman, sa mga tagapagsalita na hindi
tumangging magbahagi ng kanilang mga karanasan at pananaliksik, sa mga delegado
at tagapaglahad ng papel, at sa lahat ng mga nangasiwa at isponsor ng
kumperensiyang ito.
Dr. Benito L. Teehankee
Pangulo, Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
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Sa wakas ay magkakasama na po tayo! Maligayang pagdating po sa kumperensyang ito!
Excited po kaming lahat na nagtulung-tulong para mabuo ang programa natin ngayong taon.
Katuparan po ng pangarap ng ilan sa amin ang daloy ng mga plenary sessions at sabayang
paper presentations dahil sisikapin po nitong sagutin ang ilan sa mga mahihirap na tanong na
patuloy na tinatanong (o binabato?) sa Sikolohiyang Pilipino—anong wika ba ang dapat
ginagamit, pwede ba ang mga kwantitatibong pag-aaral sa SP, paano ba dapat aralin ang
kultura, atbp. Ang magaganap po sa loob ng tatlong araw ay isang malakihang pag-uusap,
kwentuhan, huntahan, at batuhan ng mga ideya. Tulad po ng sinasabi ng ating tema, huhugot
po tayo sa mga karanasan natin sa mga nagdaang taon hanggang sa kasalukuyan habang
patuloy tayong bubuo ng mga panibagong kwento para sa kinabukasan.
Cheesy o corny man pong pakinggan, alam kong mananatili ang Sikolohiyang Pilipino at
patuloy itong uunlad sa mahaba pang panahon. Dahil po ito sa patuloy ninyong pagsuporta sa
disiplina at sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino—mula sa mga panauhing
pandangal, mga delegado, mga boluntir, at mga estudyante. Sana marami po tayong matutunan
sa tatlong araw nating pagsasamahan. Sana marami po tayong tanong na masagot at marami
pang tanong na mabuo. Sana marami po tayong makilala. At sana marami pa po tayong mainspire na sumama sa pagpapalago ng SP pagkatapos ng kumperensiyang ito.
Nawa’y maging simula po ito ng marami pa nating panahon at pagkakataong pagsasamahan sa
mga darating na taon.
Mabuhay ang SP, ang PSSP, at lahat tayong nagsusulong at nagsasabuhay nito.

Prop. Jose Antonio R. Clemente
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Kalihim, Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino
Convenor, Kumperensiya 2011
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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.
2.
3.
4.

Ipalaganap ang sikolohiyang Pilipino sa unibersidad, Simbahan, pribadong
ahensiya, media at pamahalaan.
Mag-ambag sa diskurso ukol sa mga napapanahong usaping pambansa at
pandaigdigan na gamit ang perspektibo ng sikolohiyang Pilipino
Linangin at gamitin ang kaalaman, kaisipan at metodolohiyang batay sa
yaman ng mga kultura at karanasan sa Pilipinas
Bumuo ng sistematikong paglikom ng mga materyal at kaalaman ukol sa
kultura at lipunang Pilipino

Pangulo
Pangalawang Pangulo
Kalihim
Ingat-Yaman
Mga Kasapi

Tagapangasiwang
Direktor

6

Benito L. Teehanke, DBA
Jay A. Yacat, M.A.
Jose Antonio Clemente, M.A.
Josefina Andrea R. Cantiller, M.A.
Jose Maria Bartolome
Grace Aguiling-Dalisay, Ph.D.
Ma. Angeles Guanzon-Lapeña, MA.
Maria Theresa Ujano-Batangan, Ph.D.
Cherrie Joy F. Billedo, M.A.
Eric Julian D. Manalastas, MSc
Rene M. Zubieto, MAEd
Jay A. Yacat, M.A.

Virgilio G. Enriquez

Pangulong Tagapagtatag
Esther S. Reyes
1979-1980

Grace Aguiling-Dalisay
1993-1994

Manuel F. Bonifacio
1981-1982

Proserpina D. Tapales
1995-1996

Abraham B. Velasco
1983-1984

Elizabeth Protacio-Marcelino
1997-1998

Felipe De Leon Jr.
1984-1985

Ma. Angeles Guanzon-Lapeña
1999-2000

Alfredo V. Lagmay
1987-1988

Flordeliza Lagbao-Bolante
2001-2002

Lilia F. Antonio
1989-1990

Grace Aguiling-Dalisay
2003-2007

Rogelia Pe-Pua
1991-1992

Jose Maria Bartolome
2008-2011
Benito L. Teehankee
2011

MGA KASAPING PANDANGAL
Teodoro A. Agoncillo, Kasaysayan
Renato Constantino, Kasaysayan
Jose “Pepe” W. Diokno, Pulitika
Alfredo V. Lagmay, Sikolohiya
Cecilio Lopez, Linggwistika

Genoveva Edroza Matute, Panitikan Tagalog
Ramon Munzones, Panitikang Hiligaynon
Ponciano B.P. Pineda, Wika
Bonifacio P. Sibayan, Linggwistika

GAWAD SIKOLOHIYANG PILIPINO
Virgilio G. Enriquez, 1994
Prospero R. Covar, 2000
Lilia F. Antonio, 2004

Rogelia E. Pe-Pua, 1998
Zeus A. Salazar, 2002
Estefania Aldaba-Lim, 2009
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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, Geraldine R. Asis, Jose Ma. F. Bartolome, Allan B.I.
Bernardo, Cherrie Joy F. Billedo, Manuel F. Bonifacio, 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 EstradaClaudio, Elena Flores, Roberto E. Galvez, Ma. 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 LagbaoAniban, 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, 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, Elizabeth Protacio-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, 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 PROPESYUNAL
Evelyn F. Acoba, Jenesis S. Adriano, Pia Boughdette C. Agustin, Karen Grace DG.
Alvarez, Raymond Charles R. Anicete, Jay C. Arellaga, Romulo S. Arsenio, Liezl R.
Astudillo, Florence N. Bahni, Joseph G. Balaoing, Marshaley G. Baquiano, Czarina
G. Bermas, Merlene M. Bernal, Mertchelene J. Bernardo, Alpha Cristina P. Bolinao,
Carolina V. Boquio, Ann Christine V. Braga, Gerardo V. Cabochan, Maria Joan A.
Cabural, Dindo A. Café, Susan V. Caler, Johanna Beatrix Dominique M. Calica,
Narcisa C. Calinao, Jean E. Cardiño, Valerie Judy R. Casiban, Liberty R. Catbagan,
Ma. Divina F. Cavestany, Alejandro N. Ciencia Jr., Antonio P. Contreras, Laicez
Cordero-Tibig, Lilibeth T. Cortez, Ros A. Costelo, Normita R. Cruz, Christine
Angela A. Dalioan, Gilda Dans-Lopez, Flordelyn R. De Real, Maria Theresa Del
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Rosario, Dorothea C. Dela Cruz, Dominador F. Dela Cruz, Crispina M. Delen,
Maria Ana B. Diaz, Victoria Lourdes C. Diaz, Eduardo M. Domingo, Angelo R.
Dullas, Sandra C. Ebrada, Alejandro C. Enriquez, Bernadette B. Enriquez, Girlie E.
Enriquez, Dennis S. Erasga, Queeny Joy C. Espaldon, Raul F. Espinosa, Pearl
Natalie B. Estrada, Frederick M. Fabellon, Melissa Belinda P. Faronillo, Maria Reina
T. Flaviano, Ma. Nancy B. Florendo, Ricardo D. Francisco, Noli D. Franco, Noel T.
Franco, Adrianne John R. Galang, Charmaine P. Galano, Mursha D. Gapasin, Rhoda
Fe E. Gaufo, Charle Magne B. Gomez, Ma. Joycelyn A. Go-Monilla, Raymond A.
Gonzales, Clarafe A. Gonzales, Anna Marie Gregorio, Irene R. Guan, Rowena S.
Guiang, Jose Rommel B. Hernandez, Alvin M. Ignacio, Gail T. Ilagan, Lyn E. Isidro,
Maria Rousselle G. Jandoc, Carolyn R. Jardiniano, Reynante F. Labordo, Ma. Renin
B. Lagrio, Linda C. Landicho, Divina V. Laureta, Maji Jane A. Lee, Jaymee Q.
Leonen, Denise L. Liamzon, Vida Aurora Llevares, Michael David T. Lopez, Ira S.
Lucas, Napoleon R. Mabaquiao Jr., Jonathan V. Macayan, Teobaldo Jojo Q.
Magdamit, Mona Liza A. Maghanoy, Darwin C. Magpili, Vilma Malay-Duka, Jose
Ma. Arcadio C. Malbarosa, Ali G. Mamaclay, Honeylet L. Manalang, Ma. Kathryn
D. Manalo, Teodora Luz S. Mangahas, Noahlyn C. Maranan, Juliet R. Masangcap,
Hernina B. Medrano, Christine Marie A. Mendoza, Rita Maria S. Mirano, Jojet
Lamberto R. Mondares, Michelle Angela S. Montana, Monina C. Montaniel,
Renylyn A. Nepomuceno-Carranza, Maria Teresa C. Operio, Edlyn OrtegaBurgonio, Joanne Salve P. Osea, Consuelo E. Pagaduan, Anton Simon E. Palo,
Virginia C. Pascual, Ma. Dolores C. Patag, Pura G. Peñamante, Jayson D. Petras,
Karl Anne P. Pineda, Diwa Malaya A. Quiñones, Evangeline F. Ram, Tala Aurora S.
Ramos, Ron R. Resurreccion, Esperanza T. Reyes, Ana Leah M. Rivera, Isabella
Nazarene F. Rubi, Johann Andrew V. Sagmit, Major P. Salipot, Ma. Cecilia R. San
Luiz, Alvin A. Sario, Ma. Caridad R. Sembrano, Antonia C. Siy, Andrew Z.
Sobreviñas, Oliver B. Sta. Ana, Alicia Q. Tablizo, Eleonor R. Teopy, Lucia P.
Ticzon, Beatriz A. Torre, Lars Raymund C. Ubaldo, John Hermes C. Untalan, Joel
M. Valencia, Chkizna Gelica A. Velasquez, Maria Lyra R. Verzosa, Arvin Manuel
D. Villalon, Rizalyn D. Wagas, Criselda C. Yambao, Khristine B. Zamudio.

KASAPING ORGANISASYONG PANG-MAG-AARAL
CSU Psychology Circle (CSU Psych Circle), DLSU Samahan ng mga Mag-aaral sa
Sikolohiya (DLSU SMS), DLSU-D Psychological Society at Work (DLSU-D
PSW), DLSU-D Psychology Program Council (DLSU-D PPC), PNU Psychology
Society-Kalipunan sa Sikolohiyang Pilipino (PNU PSYCHSOC-KAISIP), PUP
Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino (PUP BSP), SLPC Samahan sa Sikolohiyang
Pilipino (SLPC SSP), at UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino (UP BUKLODISIP).
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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 Tatsulok sa PSSP upang pagtagpuin ang mga pinuno ng mga
organisasyong pang-mag-aaral ng iba’t ibang eskwelahan, kolehiyo at unibersidad na
nagsusulong ng pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino. Pagkakataon ito para sa
pagpupulong tungkol sa pakikipagtulungan ng mga organisasyon sa mga gawain at
programa ng PSSP at pagbubuo ng mga gawain at programa ng pagtutulungan ng
mga organisasyong pang-mag-aaral.

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
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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.sikolohiyangpilipino.org

1975

(Quezon City): Unang Pambansang Kumperensya: “Ang Kahalagahan ng
Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kaunlaran.” Abelardo Hall
Auditorium at Faculty Center Conference Hall, University of the
Philippines, Diliman, Quezon City, 6-11 Nobyembre 1975.
Pinamahalaan ni Virgilio Enriquez.

1976

(Manila): Ikalawang Pambansang Kumperensya: “Ang Kahalagahan ng
Sikolohiyang Pilipino sa Pambansang Kamulatan.” Bulwagang Paulino J.
Garcia, Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng Agham, Pedro Gil,
Manila, 9-11 Nobyembre 1976. Pinamahalaan ni Zeus Salazar.

1977

(Manila):

1978

(Laguna):

Ikatlong Pambansang Kumperensya: “Mga Katutubong
Philippine Normal
College, Manila, 16-19 Nobyembre 1977. Pinamahalaan ni Esther Reyes.

Konsepto at Pamamaraan sa Lipunang Pilipino.”

Ika-apat na Pambansang Kumperensya: “Ang Kabataang
Pilipino at ang Ikatlong Daigdig.” University of the Philippines, Los
Baños, Laguna, 25-28 Oktubre 1978. Pinamahalaan ni Abraham Velasco.
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1979

(Leyte): Ikalimang Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiyang Pilipino
sa Pagpapaunlad ng Nayon.” Divine Word University, Tacloban City,
Leyte, 24-27 Oktubre 1979. Pinamahalaan ni Leonardo Mercado.

1980

(Albay):

Ika-anim na Pambansang Kumperensya: “Ang Kamalayang
Etniko at Pananagutang Pambansa.” Bicol University, Legazpi City, Albay,
22-25 Oktubre 1980. Pinamahalaan ni Jesus Fer Ramos.

1981

(Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiyang
Pilipino sa Pagtuturo at Kaalamang Pantao.” University of the Philippines,
Baguio, Baguio City, 11-14 Nobyembre 1981. Pinamahalaan ni Nellie
Alabanza.

1982

(Marawi):

Ikawalong Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiya at
Pagkataong Pilipino sa Katutubong Sining.” Mindanao State University,
Marawi City, Lanao del Sur, 26-30 Oktubre 1982. Pinamahalaan ni
Angelito Flores.

1983

(Nueva Ecija): Ikasiyam na Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiya
ng Mambubukid na Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz,
Nueva Ecija, 24-28 Oktubre 1983. Pinamahalaan ni Anselmo Lupdag.

1984

(Quezon City): Ikasampung Pambansang Kumperensya: “Ang Pamilya sa
Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City,
24-27 Oktubre 1984. Pinamahalaan ni Manuel Bonifacio. (Pagdiriwang
ng Ikasampung Taon ng PSSP, 23 Oktubre – 6 Nobyembre 1984.
Pinamahalaan ni Abraham Velasco.)

1985

(Manila): Ikalabing-isang Pambansang Kumperensya: “Kaalaman, Gamit
at Etika ng Sikolohiyang Pilipino.” Pambansang Aklatan, Manila, 19-21
Nobyembre 1985. Pinamahalaan ni Rogelia Pe-Pua.

1986

(Bulacan): Ikalabindalawang Pambansang Kumperensya: “Ang Sikolohiya
ng Pelikulang Pilipino: Direktor, Artista at Manonood.” Hiyas ng
Bulacan, Malolos, Bulacan, 23-25 Oktubre 1986. Pinamahalaan nina
Corazon Samaniego at Felipe de Leon Jr.

1987

(Quezon City/Quezon): Ikalabintatlong Pambansang Kumperensya: “Ang
Kamalayang Ispiritwal ng mga Pilipino.” University of the Philippines,
Diliman, Quezon City at Bundok Banahaw, Dolores, Quezon, 13-14
Oktubre/5-7 Nobyembre 1987. Pinamahalaan nina Violeta Bautista at
Prospero Covar.

1988

(Manila): Ikalabing-apat na Pambansang Kumperensya: “Ang Katutubong
Medisina sa Sikolohiyang Pilipino.” De La Salle University, Manila, 1415 Oktubre 1988. Pinamahalaan ni Lilia Antonio.
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1989

(Quezon City): Ikalabinlimang Pambansang Kumperensya: “Katiwalian at
Pananagutan sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines,
Diliman, Quezon City, 16-18 Nobyembre 1989. Pinamahalaan nina
Proserpina Tapales at Rogelia Pe-Pua.

1990

(Quezon City): Ikalabing-anim na Pambansang Kumperensya: “Ang Lihis
na Pagkilos sa Lipunang Pilipino.” Ateneo de Manila University, Quezon
City, 10-11 Disyembre 1990. Pinamahalaan ni Alma Santiago de la Cruz.

1991

(Batac): Ikalabinpitong Pambansang 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

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

1993

(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.

1994

(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

(Quezon City):

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

(Manila): 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.

Ikadalawamputdalawang Pambansang Kumperensya:
Balay Kalinaw,
University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 10-11 Disyembre
1996. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

“Sikolohiya ng Kabayanihan at Lideratong Pilipino.”
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Ikadalawamputlimang Pambansang Kumperensya: “Hamon sa
Kapayapaan: Konteksto ng Mindanaw.” Marco Polo Hotel, Davao City, 23-

2000 (Davao):

25 Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si
Albert Alejo.

2001 (Quezon City): 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.

Ikadalawamputwalong Pambansang Kumperensya: “Iba’t Ibang
Yuchengco
Seminar Room, De La Salle University, Manila, 27-29 Nobyembre 2003.
Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.

2003 (Manila):

Mukha ng Pamilyang Pilipino sa Nagbabagong Panahon.”

Ikadalawamputsiyam na Pambansang Kumperensya: “Kayod
Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng Manggagawang Pilipino (Ang Sikolohiya ng
Paggawa).” Severino de las Alas Hall, De La Salle University, Dasmariñas,

2004 (Cavite):

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 (Manila): 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): Ikatatlumput-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 (Manila):

Ikatatlumput-dalawang

Pambansang

Kumperensya:

“www.PINOYster.com: Sikolohiyan, Teknolohiya, at Lipunan.” University
Conference Center, Far Eastern University, Sampaloc, Manila, 22-24
Nobyembre 2007. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Jose
Maria Diestro Jr.

2008 (Pampanga): Ikatatlumput-tatlong Pambansang Kumperensya: “Gaan at Gana
sa Buhay: Ang Sikolohiya ng Sarap, Ligaya at Ginhawa.” Auditorium, Holy
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Angel University, Angeles, Pampanga. 20-22 Nobyembre 2008. Pinamahalaan
ng Lupong Tagapamahala kasama sina Josefina Andrea Cantiller at Homer
Yabut.
2009 (Manila): Ikatatlumput-apat na Pambansang Kumperensya: “Pera, Negosyo, at
Sikolohiya: Puwede Bang Magsama? Little Theatre, Miriam College Quezon
City. 19-21 Nobyembre 2011. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala
kasama sina Dr. Benito Teehankee, Jose Maria Diestro, Jr., at Dean Ma.
Concepcion Lupisan.
Ikatatlumput-limang Pambansang Kumperensya: “Sikolohiyang
Pilipino: Sa Isip, sa Salita at sa Gawa.” Auditorium, University of the

2010 (Baguio):

Philippines, Baguio City. 25-27 Nobyembre 2010. Pinamahalaan ng Lupong
Tagapamahala kasama sina Homer Yabut at Victoria Lourdes C. Diaz.
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Lupong Tagapagpaganap

Jose Antonio R. Clemente
Jayson D. Petras
Christine Ann A. De Villa
Aurora Odette Corpuz-Mendoza

Programa

Ma. Angeles Guanzon-Lapeña
Jay A. Yacat
Grace Aguiling-Dalisay
Ma. Theresa Ujano-Batangan

Sekretaryat at Dokumentasyon

Kenneth Carlo L. Rives
Pia Anna Perfecto-Ramos
UP Buklod-Isip

Palatuntunan

Cherrie Joy F. Billedo
Rene P. Zubieto
Psychedelics (UP Diliman Dept. of
Psychology Student Core Group)
mga Guro ng UP-Diliman
Psychology Department

Paanyaya at Promosyon

Kenneth Carlo L. Rives
Homer J. Yabut
Bea Lee
Pia Vega
DLSU-SMS

Lohistika

Kenneth Carlo L. Rives
R-La Pudadera
TATSULOK

Marketing at Pananalapi

Christine Ann A. De Villa
Josefina Andrea R. Cantiller
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Itatampok sa tatlong araw na kumperensiya ang mga pagtalakay sa mga
mahahalagang isyung kinakaharap ng sikolohiyang 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. Linawin at balangkasin ang iba't ibang konsepto, teorya, balangkas at
metodolohiyang binuo at patuloy na nililinang sa larangan ng Sikolohiyang Pilipino;
2. Itampok ang mga pananaliksik sa iba’t ibang larangan ng sikolohiya.

MGA TIYAK NA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA:
Pangunahing Pananalita: Pagrebyu ng naging direksyon ng SP mula sa perspektibo o

disiplinang labas sa sikolohiya. Pagtuunan ng pansin ang mga naging kontribusyon
ng SP, maging ang ilang kahinaan nito. Pagtalakay ng mga posibleng direksyon ng SP
sa hinaharap.

Plenary Session 1: Pagrebyu ng teorya ng kapwa at loob. Pagtalakay sa mga isyu sa
teorya at loob. Bagong direksyon sa pananaliksik sa konsepto ng kapwa at loob.

Plenary Session 2: Pagnilay ukol sa mga isyu ng pagsasakatutubo at kung paano nito
hinubog ang kanilang mga pananaliksik.

Invited Symposium 1: Paglahad ng lohika sa likod ng nilalaman at metodolohiya sa
pagtuturo ng panimulang kurso sa SP

Invited Symposium 2: Pagtalakay sa kalakasan at kahinaan ng paggamit ng lokal,
nasyunal (Filipino) at global na wika (Ingles) sa disiplina ng SP.

Invited Symposium 3:

Paano ba pag-aaralan ang kultura sa SP? Paglahad ng
pananaw ukol sa direksiyon ng SP sa larangan ng metodolohiya sa pananaliksik.
Kailangan bang pawang katutubong metodo ang lapit? Maaari bang gumamit ng mga
kwantitatibong metodo tulad ng ekpserimento o sarbey sa SP?

Invited Symposium 4: Paglahad ng mga salik, paksa at larangang hindi gaanong
napagtuunan ng pansin sa SP tulad ng: kasarian, kapangyarihan at relihiyon.
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Nobyembre 24, 2011 (Miyerkules)
7:00–8:30 n.u.
Pagpapatala
8:30–10:00 n.u.
Pagbubukas ng Kumperensiya
1. Mga mensahe mula sa Dekano ng UP Asian Center (Dr. Carolyn
Sobritchea), mula sa Dekano ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at
Pilosopiya (Dr. Michael Tan) at Tagapangulo ng Departamento ng
Sikolohiya (Dr. Aurora Odette Corpuz-Mendoza)
2. Pagbubukas, pagpapakilala sa mga delegado at pagpapaliwanag sa
Tema at Disenyo ng Kumperensiya (Prop. Jose Antonio R. Clemente)
3. Pagpapasalamat (Bb. Christine Ann A. de Villa)
4. Presidential Address: Pagpapakilala ng NASPI (Dr. Benito L.
5.
6.

Teehankee)

Paglulunsad ng ISIP (Prop. Josefina Andrea R. Cantiller at Prop. Jay

A. Yacat)

Gawad Sikolohiyang Pilipino: Carmen Enrile (Dr. Benito L.

Teehankee at Prop. Jay A. Yacat)

10:00–10:30 n.u.
Snacks
10:30-12:00 n.t.
Pangunahing Pananalita: Sikolohiyang Pilipino bilang pantayong sikolohiya:
Sikolohiya atin, sikolohiyang natin sa makabagong panahon

(Prop. Jay A. Yacat)

Tagapagdaloy: Prop. Jayson D. Petras
12:00–1:30 n.h.
Lunch
1:30–3:00 n.h.
Plenaryong Sesyon 1: Kapwa at Loob sa Sikolohiyang Pilipino: Saan na Patungo?
1. Kapwa, Sentral na Konsepto sa Sikolohiyang Pilipino? (Dr. Cecilia

2.

Gastardo-Conaco)

Lakas ng Loob bilang Konseptong Sikolohikal (Dr. Madelene Sta.

Maria)

Tagapagdaloy: Dr. Maria Theresa D. Ujano-Batangan
3:00–3:30 n.h.
Snacks
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3:30–5:00 n.h.
Plenaryong Sesyon 2: Salin o Sariling Atin?: Mga Isyu sa Pagsasakatutubo
1. Pagsasakatutubo sa SP: Kakaiba ba? (Dr. Regelia Pe-Pua)
2. Panlipunang Pagbabanghay: Piling Usapin sa Pag-unawa sa Sariling
Lipunan (Dr. Clemen C. Aquino)
3. Psychosocial Services: Pag-aangkop at Pagpapakatotoo sa Konteksto
ng Pilipino (Bb. Lyra Verzosa)
Tagapagdaloy: Prop. Josefina Andrea R. Cantiller
Nobyembre 25, 2011 (Biyernes)
7:00–8:30 n.u.
Pagpapatala
8:30–10:00 n.u.
Sabayang Sesyon 1
 Invited Symposium 1: Pagtuturo ng Sikolohiya: Ano, Bakit at Paano?




(Dr. Aurora Odette Corpuz-Mendoza at Prop. Jose Maria Diestro, Jr.)
Symposium: Sikolohiya ng Pagdadala, Pamilya, Kaluluwa at Ginhawa
Values I
Bata at Kabataan

10:00–10:30 n.u.
Snacks
10:30-12:00 n.t.
Sabayang Sesyon 2
 Invited Symposium 2: Ang SP at Wika: Lokal, Nasyunal o Global?




(Prop. Jayson D. Petras at Dr. Roberto Javier, Jr.)

Filipino Personality
Interbensiyon I
Invited Round Table Discussion ukol sa LGBT Psychology

12:00–1:30 n.h.
Lunch
1:30–3:00 n.h.
Sabayang Sesyon 3
 Invited Symposium 3: Pag-aaral ng Kultura sa SP: Paano Ba?




(Dr. Ma. Theresa D. Ujano-Batangan, Prop. Gilda Dans-Lopez at
Prop. Carlos Tatel)
Values II
Ispitiwalidad I
Relasyon

3:00–3:30 n.h.
Snacks
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3:30–5:00 n.h.
Sabayang Sesyon 4
 Symposium: Mapa ng Loob
 Interbensiyon II
 Ispirtwalidad II
 Katutubo at Isinakatutubong Konsepto
Nobyembre 26, 2011 (Sabado)
7:00–8:30 n.u.
Pagpapatala
8:30–10:00 n.u.
Sabayang Sesyon 5
 Symposium: Impluwensiya ng Istruktura ng Pamilyang Pilipino sa
Pag-unlad ng Kabataang Pilipino
 Research Methods
 Kwalitatibong Pananaliksik I
 Pag-aaral sa mga Kababaihan
10:00–10:30 n.u.
Snacks
10:30-12:00 n.t.
Sabayang Sesyon 6
 Invited Symposium 4: Mga Paksang Naisasagilid sa SP
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(Dr. Sylvia Estrada-Claudio, Dr. Vicky N. Apuan at Prop. Mary Jane
B. Rodriguez-Tatel)
Trabaho at Hanap-Buhay
Kwalitatibong Pananaliksik II
Samu’t Saring Isyung Panlipunan

Nobyembre 25, 2011
Sabayang Sesyon 1: 8:30-10:00 n.u.
INVITED SYMPOSIUM: PAGTUTURO NG SIKOLOHIYA: ANO, BAKIT
AT PAANO?

Seminar Room, Asian Center

May Butas ba ang Batas? Ang Lugar ng Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino sa RA
10029
Dr. Aurora Odette Corpuz-Mendoza

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Pananaw sa Sikolohiya bilang Disiplina at Propesyon
Jose Maria A. Diestro, Jr.

Departamento ng Sikolohiya, Far Eastern University-Manila
SYMPOSIUM : SIKOLOHIYA NG PAGDADALA, PAMILYA, KALULUWA
AT GINHAWA

China Hall Asian Center

Paglalakbay Tungo sa Sikoterapi ng Ginhawa
Dr. Violeta Villoroman-Bautista

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Pagdadala bilang Kuwento, Metapora, Balangkas at Salaysay
Dr. Edwin Decenteceo

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Iba’t ibang Mukha ng Pamilyang Filipino: Implikason sa Psychotherapy
Dr. Caridad Tarroja

Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang De La Salle

Ang Pagmulat ng Kamalayan sa Pag-unlad at Paggaling Tungo sa Kabuoan: Ang
Lapit ng Inner Gardening (Awakening the Psyche for Growth and Healing to
Wholeness: An Inner Gardening Approach)
Dr. Maria Ramos

Ateneo de Manila University
VALUES I

Philippine Hall, Asian Center
Persepsyon ng Pagpapahalagang Pilipino na Ipinakita sa Pinoy Big Brother
Mark Lester M. Chico

Kolehiyo ng Komunikasyong Pangkaunlaran, Unibersidad ng Pilipinas-Los Baños
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Sino ang Karapat-dapat? Pagpapalawig ng Relasyon bilang Batayan Sa Pagpapatawad
Darwin C. Rungduin, Colegio de San Juan de Letran
Teresita Tabbada-Rungduin, Philippine Normal University
Ang Paglalakbay Patungo sa Pagpapatawad: Isang Perspektibong Debelopmental
Teresita Tabbada-Rungduin, Philippine Normal University
BATA AT KABATAAN

Bulwagang Sala’am, Romulo Hall
Subjective Well-Being of Children Engaged in Farming
Marvin N. Tolentino at Angelo R. Dullas

Central Luzon State University

Pambatang Teoretrikal na Perspektibo ukol sa Moral na Pangangatwiran Tungo sa
Pagdedesisyon
Rebecca S. Deliso at Miriam Grace Aquino-Malabanan

Lyceum of the Philippines University-Batangas
Nobyembre 25, 2011
Sabayang Sesyon 2: 10:30-12:00 n.t.

INVITED SYMPOSIUM: ANG SP AT WIKA: LOKAL, NASYUNAL O
GLOBAL?

Seminar Room, Asian Center

Ugnayang Wika at Sikolohiya: Isang Pagtatasa sa Elaborasyon ng Wikang Filipino
sa Larangan ng Sikolohiya
Jayson D. Petras

Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura,
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Kung gusto may paraan, kapag ayaw panay dahilan: Nasa Paggamit ng Wika ang
Lakas Nito
Dr. Roberto Javier, Jr.

Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang De La Salle-Manila
FILIPINO PERSONALITY
China Hall, Asian Center

Ang Pag-unawa sa Konsepto ng Dark Triad of Personality Gamit ang MakaPilipinong Katangiang Pampersonalidad
Ryan Ross C. Sierra, Angeles University Foundation
John Hermes C. Untalan at Victoria DM. Ching, Graduate School, University of

Sto. Tomas

Cariñez P. de la Cruz at Christopher P. Hernandez, Colegio de San Juan de Letran
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Katangiang Pangkatauhan at Panghanapbuhay na Interes ng mga Nagbago ng Kurso
Mardy E. Dizon at Graciel A. Lintag

Departamento ng Sikolohiya, Far Eastern University

Ang ‘Loob’ at ‘Epimeleia Heautou’ sa Sikolohiyang Pilipino ng Pagkatao at
Katauhan
Dr. Alvin A. Sario, Aquinas University of Legazpi
Richard De La Cruz Nebres, Ateneo De Naga University
Ang Pag-unawa sa Konsepto ng Psychopathy Gamit ang Maka-Pilipinong
Katangiang Pampersonalidad
John Hermes C. Untalan at Victoria DM. Ching, Graduate School, University of

Sto. Tomas

Ryan Ross C. Sierra, Angeles University Foundation
Cariñes De La Cruz at Christopher P. Hernandez, Colegio de San Juan de Letran
INTERBENSIYON I
Philippine Hall, Asian Center
Codependency at Depression: Isang Correlational na Pag-aaral
Ma. Veronica G. Felipe

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Evaluating Emotion-Focused Therapy Among Angry Adolescents Using Emotional
Awareness Regulation and Transformation Scale (EARTS)
Dr. Nelly Z. Limbadan

Ateneo De Davao University

Ang Konsepto ng Pagsasabi ng Patawad ng Bata: Sulyap sa Gawi ng Pagpapatawad at
mga Implikasyon sa Pagtuturo ng mga Mag-aaral Sa Pre-school
Teresita Tabbada-Rungduin, Philippine Normal University
Darwin Rungduin, Colegio de San Juan de Letran
INVITED ROUND TABLE DISCUSSION UKOL SA LBGT PSYCHOLOGY
Bulwagang Sala’am, Romulo Hall
SP-LGBT? Isang Talakayan tungkol sa Interseksyon ng SP at Sikolohiyang LGBT
Tagapagdaloy: Eric Julian D. Manalastas

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Dr. Sylvia Estrada-Claudio

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Mira Alexis Ofreneo

Ateneo de Manila University
J. Neil Garcia

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
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Nobyembre 25, 2011
Sabayang Sesyon 3: 1:30-3:00 n.h.
INVITED SYMPOSIUM: PAG-AARAL NG KULTURA SA SP: PAANO BA?
Seminar Room, Asian Center
Ang Kultura sa Sikolohiya: Mga Palagay at Implikasyon sa Pag-aaral ng Sikolohiyang
Pilipino
Dr. Maria Theresa Ujano-Batangan

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Loob, Intuition, and Metaphors
Dr. Gilda Dans Lopez

Ateneo de Manila University

Pag-aaral ng Kultura sa Antropolohiya: Mga Metodong Maaaring Magamit sa
Sikolohiyang Pilipino
Prop. Carlos Tatel

Departamento ng Antropolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
VALUES II
China Hall, Asian Center

Natatangi ba sa mga Pinoy ang ating Values?
Cherrie Joy F. Billedo, Jose Antonio R. Clemente, Eric Julian D. Manalastas, Diwa
Malaya Quinones, at Jay A. Yacat, Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng

Pilipinas-Diliman
Ronald Fischer, Victoria University of Wellington
Hiyasmin Cariño-Mattison, Jollibee Foods Corporation

Ang Papel ng Values sa Pagtiyak ng Intensiyong Magboluntir ng mga Estudyante sa
Kolehiyo
Christine Ann de Villa at Jay A. Yacat, Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng

Pilipinas-Diliman

Charmaine Galano, Unibersidad ng Pilipinas-Los Baños
Kapwa sa Trabaho: Panimulang Pag-aaral ng mga Values sa Pagturing sa
Manggagawang Pinoy
Josefina Andrea R. Cantiller, Aurora Corpuz-Mendoza, Flordeliza Lagbao-Bolante,
at Jay A. Yacat, Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Hiyasmin Cariño-Mattison, Jollibee Foods Corporation
ISPIRITWAIDAD I
Philippine Hall, Asian Center
Spiritualidad ng mga Filipino: Mga Paniniwala at Pagpapakahulugan tungkol sa
Spiritualidad
Dr. Homer J. Yabut

Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang De La Salle-Maynila
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Ang Babaylan sa Kalooban ng Sikolohistang Tagahilom
Lyra R. Verzosa, Ixara Padua, at Gemma Malong

Ateneo de Manila University

Ang Katutubong Ritwal ng “Taong Putik.” Tulay ng Taimtim na Pananampalataya
Ali G. Mamaclay, Evangeline I. Agpoon, Josefina O. Aranel

Wesleyan University-Philippines

RELASYON
Bulwagang Sala’am, Romulo Hall
Relationship-Building and Self-Presentation through Facebooking
Maja E. Francisco, Celeste Manila

Aquinas University of Legazpi

Marital Beliefs, Conflict Resolution Strategies and Marital Satisfaction among
Ilocano Husbands and Wives
Lavie Mae A. Ramos, Evelyn F. Acoba

Central Luzon State University

Kasal-Lakas: Sakal-Kalas…Paglaya sa Bigkis ng Matrimonyo
June Minnie C. Crisostomo at Esperanza T. Reyes

Wesleyan University-Philippines

Ang Diborsyo at Sikolohiyang Pilipino
Dr. Romulo S. Arsenio

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila
Nobyembre 25, 2011
Sabayang Sesyon 4: 3:30-5:00 n.h.
INTERBENSIYON II
Seminar Room, Asian Center

Mga Kasanayang Pangkaisipan: Pagpapalalim at Pagpapalawig ng Dunong
Noahlyn Maranan at Dr. Edwin Decenteceo

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Tibay ng Loob: The Mindanao Resilient Communities Project Report
Dr. Gail Tan Ilagan

Ateneo De Davao University

“Plastik-plastikan: Transformation through Art” Isang pagsilip sa isang metodong
nagpapalawig ng pagkilala sa sarili sa pagbuo ng pilosopiya ng pagbabago

Jojet Lamberto R. Mondares, Philippine Military Academy
Jonna F. Mondares, Baguio Patriotic High School
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Paghahalaw: Isang Panimulang Pananaliksik
Dr. Edwin Decenteceo at Noahlyn Maranan

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
SYMPOSIUM: MAPA NG LOOB
China Hall, Asian Center
Ang Kaugnayan ng Init ng Ulo sa Neuroticism at Agreeableness
Christie Sio, Dr. Gregorio E. H. del Pilar

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Nasaan ang Social Curiosity sa Mapa ng Loob?
Antonia C. Siy

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Isang Empirikal na Pag-aaral sa Kaugnayan ng Gamit ng "Bahala Na" at
Personalidad
Dr. Gregorio E. H. del Pilar

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Ang Pagbubuo ng Eksperimental na Iskala ng Social Desirability ng Mapa ng Loob
Louie P. Cagasan Jr.

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman at De La SalleCollege of Saint Benilde
ISPIRITWALIDAD II
Philippine Hall, Asian Center

Ang Pagsasabuhay ng Relihiyon sa Kabataang Pilipino
Bryan P. Tanangonan, De La Salle Araneta University
Rosemary C. Ramos, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at Home Development

Mutual Fund

Ang Kabuluhan ng Pamilya sa Iglesia Ni Cristo Bilang Isang Relihiyong Pilipino na
Lumaganap sa Daigdig: Pagsusuri mula sa Isang Tagaloob
Darren E. Dumaop

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Ang Pagpapalagay ng Katolikong Pilipino ng Katuparan ng Kahilingan sa mga
Relihiyosong Gawain
Rita Maria S. Mirano

Assumption College-Makati

KATUTUBO AT ISINAKATUTUBONG KONSEPTO
Bulwagang Sala’am, Romulo Hall
Bayanihan: Pananaw, Pagpapahalaga at Pagsasagawa
Icelle B. Soriano, Maric Victoria T. Juan, Maria Jackielyn Bernardino, Jocelyn B.
Recillo at Fr. Joel Beronque

Bataan Peninsula State University
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Kaayusan sa Mukha ng Kaguluhan Bilang Pagsasalarawan ng Pulitikang Katutubo
Dr. Antonio P. Contreras

Pamantasang De La Salle-Manila

Kontekstuwal na Paghahambing sa Pangkaisipan, Pandamdamin at Pangkagawiang
Komponent sa Pagpapatawad at Pagpapalampas
Darwin C. Rungduin

Colegio de San Juan de Letran

Nobyembre 26, 2011
Sabayang Sesyon 5: 8:30-10:00 n.u
SYMPOSIUM: IMPLUWENSIYA NG ISTRUKTURA NG PAMILYANG
PILIPINO SA PAG-UNLAD NG KABATAANG PILIPINO
Room 309, Palma Hall Annex
The influence of family structure on adolescent mental health
Dr. Madelene A. Sta. Maria

De La Salle University-Manila

Using family socio-economic indices in youth development research
Dr. Melissa Reyes

De La Salle University-Manila

Family structure and its influence on adolescent well-being
Dr. Homer Yabut, Dr. Maria Guadalupe Salanga, and Howard Chester Lee

De La Salle University-Manila

RESEARCH METHODS
Room 304, Palma Hall Annex
Ang Pakikilahok ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo sa Sikolohikal na Pananaliksik:
Isang Eksperimental na Pagtataya
Evette Marie Baticula, Alyssa Marie Aldea, Mara Shannen Buelos, Cheyselle
Cuaresma at Jana Patricia Valdez

Colegio de San Juan de Letran-Manila

Utilizing Sikolohiyang Pilipino Theories and Methods in Human Rights Research
Joy Anne Icayan, Ramil Andag

Philippine Human Rights Information Center

Ang Kuwento ang siyang Susi: Pagsusuri sa Kaangkupan ng Kuwentong-Buhay bilang
Pamamaraan ng Pag-unawa sa mga Pilipino
Pierce S. Docena

University of the Philippines Visayas Tacloban College
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KWALITATIBONG PANANALIKSIK I
Room313-315, Palma Hall Annex
Habag ng Ina sa Irog na Anak
Rolaila V. Delovino, Lucille Grace C. Hilario, Dr. Clarafe A. Gonzales at Rio Anne
B. Dizon

Wesleyan University-Philippines

Pakikisangkot ng Barako bilang Ama sa Pagpapalaki ng Anak: Barako si Itay pero
Mamon kung Magmahal
Alyssa June Q. Cruz at Miriam Grace Aquino-Malabanan

Lyceum of the Philippines University-Batangas

Mga Katutubong Kaugalian ng Ayta Pagkapanganak: 20 Taon Pagkatapos ng
Pinatubo
Juanito C. Leabres Jr., Abi Gutierrez at Jessieka Marie L. Laya

Kolehiyo ng Narsing, Wesleyan University-Philippines
PAG-AARAL SA MGA KABABAIHAN
PPL, Palma Hall Annex

Ang De-mistipikasyon ni Maria Clara sa mga Kababaihan ng Bulacan at Tunggalian
ng mga Namumukod sa Katangian ng mga Kababaihan sa Panahon ng Rebolusyong
Teknolohiya
Dr. Lualhati H. Valmonte

La Consolacion University Philippines

Ang Pagsusuri sa mga Estereotipo at Konseptong Pansarili ng mga Kababaihan
Bilang Salik ng Estereotipong Panarili
Daniel Astillero

Aquinas University of Legazpi

Ang Karanasan sa Bilangguan sa Pananaw ng Babae, Asawa at Ina (Kaso ng Aklan
Rehabiltation Center)
Eleonor Relojero-Teopy at Dr. Remedios Somcio

Aklan Catholic College

Nobyembre 26, 2011
Sabayang Sesyon 6: 10:30-12:00 n.t.
INVITED SYMPOSIUM: MGA PAKSANG NAISASAGILID SA SP
Room 309, Palma Hall Annex
Postmodernism at SP: Pagkatao, Identidad, Sekswalidad
Dr. Sylvia Estrada-Claudio

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
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Nang ang “Ibang Tao” ay Itiniwalag sa “Sarili”: Ang Politika ng Pagiging “Iba” sa
Dalumat ng “Kapwa” (Ang Usapin ng Etnisidad sa Sikolohiyang Pilipino)
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Ang mga Katutubong Kababaihan: Pokus sa mga Ayta ng Pampanga
Dr. Vicky N. Apuan

Miriam College

TRABAHO AT HANAP-BUHAY
Room 304, Palma Hall Annex
Mapagal, Magtagal o Matanggal: Karanasan ni Juan bilang Manggagawa
Dr. Ma. Dolores Correa-Patag at Oliver B. Sta. Ana

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Performance Rating through Customer Satisfaction Using German Satisfaction
Rating on the Devolved Agricultural Services Performed by Provincial and
Municipal Agricultural Offices in Tiaong, Quezon
Mario M. Valencia at Mardy E. Dizon

De La Salle Araneta University

Kapit-tuko at Hunyango sa Mata ng Karaniwang Manggagawa
Dr. Ma. Dolores C. Patag at Oliver B. Sta. Ana

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Mga Problema ng mga Manggagawa sa Holy Face Rehabilitation Center for Mental
Health sa Tabaco City
Raymund Gerard V. Banzuela at Maja E. Francisco

Aquinas University of Legazpi

KWALITATIBONG PANANALIKSIK II
Room313-315, Palma Hall Annex
Pagsisid sa Kamalayan ng mga Mangingisda Hinggil sa Santwaryo ng Dagat-Naic
John Xavier B. Nepomuceno

Cavite State University-Naic

Katotohanan sa Loob ng Abaya at Tarha: Mga Karanasan ng mga Guro sa Riyadh,
Saudi Arabia
Dr. Venus A. Vitales, RGC

Wesleyan University-Philippines

Nakakaluwag: Ang Hermenyutikong-Penomenolohikal na Pananaliksik Tungo sa
Pagtuturo ng Lakas-kayang Pamumuhay
Dr. Antonio Levy S. Ingles

De La Salle-College of Saint Benilde
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Ang Epekto ng Matagalang Pagbabago ng Klima mula sa Pantalan ng Navotas
Abigail Salva at Glenn Banaguas

Environmental and Climate Change Research Institute, De La Salle Araneta
University
SAMU’T SARING ISYUNG PANLIPUNAN
PPL, Palma Hall Annex

Paglilinang ng Pangkultura at Pandaigdigang Kaalaman sa Pag-aaral ng Ikalawang
Wika: Ang Karanasan ng Pilipinas
Noel T. Franco, Jr., La Consolacion University Philippines
Valerie Robles-Casiban, Holy Spirit Academy
Nag-iba na kaya ang Kamao, o iba lang talaga Ako? Pababa ang Direksyon ng
Pacquiao Effect sa Isang Palengke sa Quezon City
Adrianne John R. Galang, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman at Pamantasang De La

Salle

Diwa Malaya A. Quinones, Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-

Diliman

Pagkakatuto ng mga Botante at mga Kandidato sa Post Marcos Presidential
Elections ng 1992, 1998, 2004, at 2010
Marion M. Valencia at Jennifer Remigio-Reyes

De La Salle Araneta University

Ugnayan ng Gawi, Kaalaman at Paniniwala sa Pagsugpo sa Dengue
Oliver B. Sta. Ana at Jessy Jimenez Reyes

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila
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PROP. JAY A. YACAT
Departmento ng Sikolohiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Halos 15 taon ang iginugol ni Prop. Jay Yacat sa
pagtuturo ng panimulang kurso sa Sikolohiyang
Pilipino sa Departamento ng Sikolohiya sa
Unibersidad ng Pilipinas. Bukod dito, abala din
siya sa pagsubaybay sa pagsasanay ng mga magaaral sa kwalitatibong pananaliksik.
Sa larangan ng pananaliksik, sinimulan rin niya
ang isang programang pananaliksik sa konsepto
ng kapwa, na naglalayong pagtibayin at palawakin
ang balangkas ni Dr. Virgilio Enriquez sa
sikolohiya ng kapwa. Kasama ang iba pang kapwa
guro, dinebelop niya ang Filipino Social Relationship Questionnaire (FSRQ), isang
instrumento na sumukat sa ugnayang ibang tao-hindi ibang tao. Sa kasalukuyan,
sinisikap ng grupo na pagtibayin ang values structure na ipinanukala ni Enriquez.
Aktibo rin siya sa mga pananaliksik na may kinalaman sa mga usaping kinakaharap
ng mga bata at kabataan, kasarian at sekswalidad, pambansang identidad,
volunteering at pakikilahok sa lipunan. Ang kaniyang mga nailathalang akda ay nasa
mga paksang ito.
May halos sampung taon nang nagsisilbi si Prop. Yacat sa Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino bilang Tagapangasiwang Direktor at kasapi ng Lupon ng mga
Kadiwa. Kasapi din siya ng Board of Directors ng Psychological Association of the
Philippines. Bukod dito, siya rin ang Tagapangasiwa ng Tanggapan ng Usaping
Pangmag-aaral ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya sa UP Diliman. Sa
kasalukuyan, isa siyang PhD candidate sa Sikolohiyang Panlipunan sa Departamento
ng Sikolohiya sa UP.
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DR. MA. CECILIA GASTARDO-CONACO
Departmento ng Sikolohiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Si Dr. Ma. Cecilia Gastardo-Conaco ay kasalukuyang
Propesor sa Sikolohiya sa Unibersidad ng Pilipinas.
Natamo niya ang kaniyang PhD sa Social Psychology
mula sa University of California, Santa Barbara noong
1989. Sa kasalukuyan, siya ang President-Elect ng
Asian Association for Indigenous and Cultural
Psychology bukod pa sa pagiging miyembro ng iba
pang mga internasyunal na mga samahan tulad ng
American Psychological Association, American Psychological Society, Asian
Association for Social Psychology at International Society of Political Psychology.
Aktibong miyembro din siya ng Psychological Association of the Philippines at
kasaping panghabambuhay ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino.
Kasalukuyan din siyang miyembro ng Technical Committee for Psychology ng
Commission on Higher Education.
Bilang pagkilala sa kaniyang husay sa pananaliksik, ginawaran si Dr. Conaco ng
Outstanding Young Scientist Award ng National Academy of Science and
Technology noong 1989. Batikang mananaliksik sa larangan ng social psychology,
ang ilan sa mga publikasyon niya sa mga lokal at internasyunal na mga journals ay
may kinalaman sa mga social movements, action research, at social identity. Ilan sa
kaniyang pinakabagong pinagtutuunan ng pansin ay ang pasisiyasat sa ilang mga
katutubong konsepto tulad ng pakikiramdam at kapwa.

DR. MADELENE A. STA. MARIA
De La Salle University-Manila
Kasalukuyang Direktor ng University Research
Coordination Office, Propesor at Dating Tagapangulo
ng Departamento ng Sikolohiya, De La Salle
University-Manila si Dr. Madelene A. Sta. Maria.
Siya ay kasalukuyang Direktor rin ng Commission on
Higher Education-Zonal Research Center sa nabanggit
na pamantasan. Nagtapos siya ng B.A. Psychology,
cum laude, M.A. Psychology sa UP Diliman at Ph.D.
Psychology, magna cum laude sa Cologne University, Germany. Siya ay kasaping
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panghabambuhay ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino. May akda siya
ng mahahalagang artikulo kaugnay ng Sikolohiyang Pilipino tulad ng “Is the
Indigenization Crisis in Philippine Social Sciences Resolved in Sikolohiyang
Pilipino?,” “Ang Dalawang Krisis sa Agham Panlipunan: Implikasyon sa Agham ng
Sikolohiya” at “Indigenous Psychology, Ethnopsychology, Cross-Cultural
Psychology and Cultural Psychology: Distinction and Implications for Sikolohiyang
Pilipino.”

DR. ROGELIA PE-PUA
Head of School, School of Social Sciences
University of New South Wales, Australia
Si Rogelia (“Rogee”) Pe-Pua ay kasalukuyang Head of
School at Associate Professor ng School of Social
Sciences and International Studies sa University of New
South Wales sa Australia. Nagtapos siya ng PhD sa
Pilipinolohiya (1988), Master sa Sikolohiya (1981), at
Batsilyer sa Agham sa Sikolohiya (cum laude, 1977) sa
Unibersidad ng Pilipinas (UP). Siya ay dating Associate
Professor sa Sikolohiya sa UP na kung saan nagturo siya
ng 15 taon (1977-1992) bago siya nag-migrate sa Australia.
Si Rogee ay kabalikat sa pagtatatag at pagpapaunlad ng Sikolohiyang Pilipino (SP),
mula pa noong 1974, sa ilalim ng pagtuturo at paggabay ng yumaong Dr. Virgilio
Enriquez. Aktibo niyang pinalaganap ang SP sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo
sa UP sa undergraduate at postgraduate na antas; at sa pamamagitan ng mga
pananaliksik at gawaing pang-organisayon, sa ilalim ng Akademya ng Sikolohiyang
Pilipino at ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino na katulong niyang
itinatag.
Sa Australia, nanatili sa akademya si Rogee, na kung saan nagawa niyang ituro ang
pagtatanong-tanong, pakapa-kapa at mga makabuluhang metodo ng kros-kultural sa
mga estudyante niya sa klase sa metodo ng pananaliksik. Bukod sa pagtuturo, aktibo
siyang mananaliksik sa larangan ng akulturasyon, pagkakaibang kultura (cultural
diversity) at mga isyung kros-kultural sa Australia. Kabilang sa mga paksang may
kaugnay sa Australia ay: ang karanasan ng mga banyagang mag-aaral, mga kabataang
etniko, mga pamilyang refugee, mga migranteng taga-HongKong, mga pamilyang
Muslim, legal na pangangailangan ng mga migrante, rasismo at laban-rasismo.
Kabilang naman sa mga proyektong mayroong international collaboration ay: pagaaral tungkol sa identidad at akulturasyon ng mga kabataang etniko sa 13 bansa; at
pananaliksik sa culture and trait sa 4 na bansa.
Mula 2009-2010, isinagawa ni Rogee ang pagsusuri sa teoretikal na kontribusyon ng
katutubong sikolohiya sa Pilipinas, Taiwan at Japan. Ang kasalukuyan niyang
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pananaliksik ay tungkol sa social cohesion, social division and conflict in
multicultural Australia na pinondohan ng Australian Government Department of
Immigration.

DR. CLEMEN C. AQUINO
Departmento ng Sosyolohiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Si Dr. Clemen C. Aquino ay kasalukuyang propesor at
dating tagapangulo ng Departamento ng Sosyolohiya sa
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman. Nagtapos siya ng
Batsilyer ng Sining sa Sosyolohiya, cum laude at nakamit
ang masterado sa gayunding larangan sa UP-Diliman, at
ang doktorado sa Sociological Studies sa University of
Sussex, United Kingdom. Naging tagapag-ugnay siya ng
Area Studies Program ng UP-Diliman Kolehiyo ng
Agham Panlipunan at Pilosopiya. Naging kasamang may-akda siya ng aklat na
“Kuwentong Bayan: Noong Panahon ng Hapon” at “Everyday Life in a Time of
War” at may-akda at patnugot ng aklat na “Jose P. Laurel: On Polity, Economy, and
Education” at ng monograp na “Mula sa Kinaroroonan: Kapwa, Kapatiran at Bayan
sa Agham Panlipunan.”

BB. MARIA LYRA R. VERZOSA
Center for Emergency Aid and Rehabilitation
(CONCERN)
Ateneo de Manila University
Si Bb. Maria Lyra R. Verzosa ay kalakbay ng mga
survivor ng mga karanasan ng krisis, kalamidad at dahas
mula Basilan, Cotabato, Maguindanao, Zambales, Albay,
Leyte, Benguet, Iloilo at Maynila katuwang ng mga
ahensya ng gobyerno, simbahan, akademya, NGO at mga
PO. Isa siya sa mga nag-ambag sa aklat na GINHAWA:
Well-Being in the Aftermath of Disasters, na ipinalimbag
ng Philippine Psychiatric Association. Sinisikap niyang
mapagsanib ang mga disiplina ng Chemical Engineering- na siyang tinapos niya sa
UP-Diliman, ang pabaong MA Counseling Psychology ng Ateneo de Manila
University, at higit sa lahat, ang diwa ng pakikipagkapwa hango sa karanasan ng
pakikipamuhay sa mga katutubo at maralita patungo sa pagbuo ng isang
Mapagmalasakit na Agham Panlipunan.
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Sikolohiyang Pilipino bilang pantayong sikolohiya: Sikolohiya natin, sikolohiyang atin sa makabagong
panahon
Prop. Jay A. Yacat

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Babalangkasin sa papel na ito ang pinagdaanan ng Sikolohiyang Pilipino bilang isang disiplina at kilusan sa
loob ng lagpas tatlong dekada. Ipinapanukala na nananatiling isang makabuluhang tunguhin sa
makabagong panahon na paigtingin ang kalikasan ng sikolohiyang Pilipino bilang isang pantayong
sikolohiya: isang sikolohiyang nasa punto de bista ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Lilinawin ang mga
batayang kaisipan ng isang pantayong sikolohiya sa pamamagitan ng pagtugon sa mga nakabinbing mga
mahalalagang isyu at usaping kinakaharap ng Sikolohiyang Pilipino: isyu ng representasyon;
pagsasakatutubo at kontribusyon sa pangkalahatang sikolohiya; paggamit ng wika, at pagturing sa
kulturang Pilipino. Huli, maglalahad ng mga halimbawang pananaliksik at paglalapat sa praktis ng
sikolohiya na kumakatawan sa SP bilang pantayong sikolohiya.
Kapwa, Sentral na Konsepto sa Sikolohiyang Pilipino?
Dr. Ma. Cecilia G. Conaco

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Sa pagsasateorya ni Enriquez, ang kapwa ay binibigyan ng sentral na posisyon sa Sikolohiyang Pilipino
kaya minsan ang SP ay tinataguriang sikolohiya ng kapwa. Nguni’t hanggang ngayon, kulang pa rin ang
mga pananaliksik at marami pang mga katanungan tungkol sa kahulugan at relasyon nito sa iba pang mga
konsepto sa SP. Balak suriin ng may-akda ang tatlong bagong direksyon sa pananaliksik at pagsasateorya ng
kapwa. Titingnan din ang mga alternatibong metodolohiya at pananaw sa kapwa at susuriin ang katuturan
at gamit ng konsepto sa ating pag-intindi sa sikolohiyang panlarangan ng Pilipino. Isang simpleng
modelo para sa kapwa ay imumunkahi para sa mga may balak mananaliksik ukol dito.
Pagsasakatutubo sa SP: Kakaiba ba?
Dr. Rogelia Pe-Pua

University of New South Wales, Australia
Mahaba ang kasaysayan ng pagsasakatutubo ng sikolohiya sa Pilipinas; halos 36 taon ang binibilang na
panahon. Ang presentasyon na ito ay pagbabalik-tanaw sa naging tagumpay ng pagsasakatutubo mula sa
loob at mula sa labas, sa konteksto ng Sikolohiyang Pilipino. Layunin ding ihambing nang panimula sa
naging kasaysayan at proseso ng pagsasakatutubo sa dalawa pang konteksto: sikolohiyang katutubo sa
Taiwan at sa Japan.
Panlipunang Pagbabanghay: Piling Usapin sa Pag-unawa sa Sariling Lipunan
Dr. Clemen C. Aquino

Departamento ng Sosyolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Sa artikulong "Mula sa Kinaroroonan: Kapwa, Kapatiran at Bayan sa Agham Panlipunan" (1999), unang
nilinang ang kapwa mula sa mga akda ni Propesor Virgilio G. Enriquez (Sikolohiyang Pilipino), ang
kapatiran mula sa mga sulatin ni Propesor Prospero R. Covar (Pilipinolohiya) at ang bayan mula sa mga
ginawa ni Propesor Zeus A. Salazar (Pantayong Pananaw), kaugnay ng paksain ng panlipunang
organisasyon sa disiplina ng sosyolohiya. Kaakibat ng paglalagom ng mga pagpapakahulugan sa tatlong
katagang ito, inihain sa nasabing artikulo ang integratibng lapit ng panlipunang pagbabanghay na naguugnay sa antas ng indibidwal sa malawakang lipunan.
Sa papel na ito, bilang pagbabahagi ng patuloy na pagbabanghay, tatalakayin ang ilang piling usapin
kaugnay ng pag-unawa sa sariling lipunan. Kabilang dito ang paglilinang ng dalumat, konsepto at
malawakang konsepto bilang mga kategorya ng pagsusuri. Kaakibat din dito ang pagbabalangkas ng mga
lapit at paraan ng pananaliksik, tulad ng pagpapakuwento, na sensitibo at naaangkop sa sariling konteksto.
Ipinapalagay na may implikasyon ang mga ito sa pag-igpaw sa karaniwang hangganan ng mga disiplina sa
agham panlipunan at sa usapin ng pagsasakatutubo sa Sikolohiyang Pilipino.
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Psychosocial Services : Pag-aangkop at Pagpapakatotoo sa Konteksto ng Pilipino
Bb. Maria Lyra R. Verzosa

Center for Emergency Aid and Rehabilitation (CONCERN) at Ateneo de Manila University
Paano ipapaliwanag ng isang psychologist ang kanyang sadya sa komunidad na ang pagtingin sa
propesyong nabanggit ay para lamang sa mga nasisiraan ng bait ? Sapat na ba ang sabihing “naghahatid
kami ng psychosocial service “ tutal ay ito naman ang terminong ginagamit ng mga international NGO, ng
DOH, DSWD at maging ng ilang mga lokal na PO? May mga pagkakataong hindi nagtutugma ang
pagkakaunawa sa salitang psychosocial – alien ang dating, ika nga. Minsan din ay nangingilag ang mga
taong hahatiran sana ng ganitong serbisyo dahil sa stigma na nakakawing dito. Kaya naman layunin ng
pagbabahaging ito na isalarawan ang karanasan ng pagbibigay ng psychosocial service o pakikipagkapwakalooban sa hanay ng mga maralitang taga-lungsod na nasalanta ng kalamidad, kapamilya ng mga biktima
ng karahasan, samahan ng mga may-kapansanan at mga mandaragat na nakaligtas sa pagsalakay ng mga
pirata. Bibigyang diin din ang sariling pakahulugan at pag-aangkop ng mga nabanggit na sektor sa kanilang
angking likas na pamamaraan ng pagbangon mula sa trahedyang pinagdaanan, ayon sa kani-kanilang
konteksto at sa sariling wika. Sa huli, maisasalamin ng mga salita ng isang dakilang bayani ang proseso ng
pagsasakatutubo at pagiging likas-kaya (sustainable) ng psychosocial service , “Kapagka ang baya’y sadyang
umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanglang kalayaan nasa ring masapit katulad ng ibong nasa
himpapawid …”
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NOBYEMBRE 25, 2011
SABAYANG SESYON 1 (SS1)
8:30-10:00 n.u.
Invited Symposium: Pagtuturo ng SP: Ano, Bakit at Paano?
Seminar Room, Asian Center
Pananaw sa Sikolohiya bilang Disiplina at Propesyon
Jose Maria A. Diestro, Jr. at Andrea Carmelli D.G. Mendoza

Far Eastern University

Nilayon ng pag-aaral na bigyang-linaw ang makitid na pananaw ng karamihan tungkol sa sikolohiya.
Matapos makuha ang permiso ng mga mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino at General Psychology, muling
sinuri ang mga datos mula sa limang panayam at sa 1178 palatanungang isinagawa bilang bahagi ng
kanilang pagsasanay sa pananaliksik. Matingkad sa kinasapitan ang pagkiling sa aspetong "clinical" ng
sikolohiya. Gayumpaman, kinikilala rin ang "education" at "industrial" na mga aspeto. Nananatili pa rin
ang mga ss. na maling pag-unawa: (1) para sa may mga kapansanan sa isip lamang ang sikolohiya (2)
kakayahang magbasa ng isip at/o pagkatao. Madalas na nakukuha ang mga impormasyon tungkol sa
sikolohiya mula sa sariling karanasan, paaralan at telebisyon. Malaki ang implikasyon ng pag-aaral hinggil
sa adhikain na isakatutubo ang larangan. Partikular dito ang pangangailangan para sa angkop na
pagpapaksa kaugnay ng pagtuturo at pananaliksik, iba pang pamamaraan sa pagpapakalat ng kaalaman
tungkol sa sikolohiya, at higit sa lahat, pakikisangkot ng mas nakakaraming Pilipino. Kaugnay nito,
sasalunguhitan ang mga nagawa/ginagawa ng PSSP.
Symposium : Sikolohiya ng Pagdadala, Pamilya, Kaluluwa at Ginhawa
China Hall, Asian Center
Convenor: Dr. Violeta Villoroman-Bautista

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Ang symposium ay isang pagsubaybay sa pag-unlad ng mga pananaw at pamamaraan sa sikoterapi ng mga
clinical psychologists na nakalubog sa aktwal na praktis ng kanilang disiplina. Makikita sa mga papel na
babasahin na ang larangan ng clinical psychology ay nagbago mula sa makakanluraning lapit tungo sa mga
mga konsepto, pamamaraan at teorya na higit na nakaugat sa kamalayan at kulturang Pilipino. Binabagtas
sa Symposium na ito ang sikoterapi na nakaugat sa konsepto ng ginhawa ni Bautista, sa konsepto ng
pagadala ni Decenteceo, sa nagbabagong mukha ng pamilya ni Tarroja at sa katunayan ng paglinang ng
kamalayan ni Ramos.
Values I
Philippine Hall, Asian Center
Persepsyon ng Pagpapahalagang Pilipino na Ipinakita sa Pinoy Big Brother
Mark Lester M. Chico

Kolehiyo ng Komunikasyong Pangkaunlaran, Unibersidad ng Pilipinas-Los Baños
Sa pag-aaral ay (1) natuklasan ang mga pagpapahalagang Pilipinong nakita ng mga kabataang manonood
mula sa Pinoy Big Brother (PBB); (2) naisa-isa ang mga sitwasyon kung saan naipamalas ang mga
pagpapahalagang Pilipino; (3) nalaman kung paano tiningnan ang mga pagpapahalagang Pilipino –
positibo o negatibo; at (4) nalaman kung ang mga pagpapahalagang Pilipinong ito ay tugma sa mga
kategorya at depinisyon ng pagpapahalagang Pilipino ni Virgilio Enriquez. Gumamit ng post-test only
design ang pag-aaral na nilahukan ng 84 na mag-aaral mula sa tatlong mataas na paaralan sa Lungsod ng
San Pablo, Laguna (20 mula sa Mataas na Paaralang Agham ng Lungsod ng San Pablo, 24 mula sa Mataas
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na Paaralan ng VYP-MSC, at 40 mula sa Pambansang Mataas na Paaralang Pag-alala kay Col. Lauro D.
Dizon).
Nanood ang mga kalahok sa pag-aaral ng 60-minutong bahagi ng unang edisyon ng Pinoy Big Brother at
saka nagsagot ng isang self-administered survey questionnaire. Lahat ng mga pagpapahalagang Pilipino na
nasa listahan ni Virgilio Enriquez ay nakita ng mga kalahok sa pag-aaral. Kasama rito ang mga sumusunod:
lambing, pakikisama/pakikipagkapwa-tao, sikap at tiyaga, pagsasabi ng “po” at “opo” o paggalang,
biro/kantyaw, tampo, kapit-bisig, strong family ties, pagmamano o paghalik sa kamay ng nakatatanda,
religiosity, hiya, utang na loob, humor, hospitality, lack of discipline, inggit, bahala na, isang salita, crab
mentality, mapamahiin, sisi, balato, colonial mentality, inferiority complex, ningas-kugon, mañana habit, at
metikuloso.
Labing-apat na pagpapahalagang Pilipino ang nakita bilang positibo at 13 naman bilang negatibo. Mula sa
27 pagpapahalagang Pilipino, may apat na hindi tugma sa kategorya ni Virgilio Enriquez. Ang
biro/kantyaw at mapamahiin ay negatibo ayon kay Virgilio Enriquez subalit ito ay positibong naipamalas
sa PBB. Samantalang ang bahala na at balato ay naipamalas nang negatibo subalit ito ay mga positibong
pagpapahalagang Pilipino ayon kay Virgilio Enriquez.
Sino ang Karapat-dapat? Pagpapalawig ng Relasyon bilang Batayan Sa Pagpapatawad
Darwin C. Rungduin, Colegio de San Juan de Letran
Teresita Tabbada-Rungduin, Philippine Normal University
Sa nakaraang dekada, nagkaroon ng malawak na interes upang pag-aralan ang proseso, dinamiko, at
manipestasyon sa pagkikipag-ugnayan sa ibang sa tao ng konsepto ng pagpapatawad. Ang mga nakalap na
resulta sa mga pag-aaral na ito ay naging malaking tulong upang mahinuwa ang kahalagahan nito at sa
pagbuo ng mga modelo ng counseling at psychoeducational interventions. Marami sa mga ito ay
nakatuon sa kung paano magagamit ang konsepto ng pagpapatawad sa pagpapaunlad ng sarili. Bagamat
marami ang mga naging pag-aaral hingil dito, ito rin ay nagdulot ng maraming tanong mula sa iba't-ibang
espesyalisasyon sa sikolohiya gaya ng personality, social, at developmental psychology. Ang mga usapin
tulad ng pagtanto sa isang unibersal na kahulugan ng pagpapatawad at kung paano ito nararapat pagaaralan ay ang mga sinasabing nangangailangan ng mabilisang pansin upang lalong mapalawak ang
paggamit ng konsepto.
Bagamat ganito ang lawak ng kaalaman hinggil sa pagpapatawad, ito ay maituturing pa rin na bago sa
Pilipinas. Sa may mga pagkakataong nilayong alamin ang dinamiko ng pagpapatawad ng mga Pilipino, ang
mga modelong banyaga pa rin ang mga nagiging batayan upang bigyan ng kahulugan ang kanilang mga
karanasan. Dahil dito, ang pag-aaral na ito ay naglalayong maghain ng modelo na maaring magamit upang
maunawaan ang batayan ng pagpili sa kung sino at kung paano ang mga Pilipino ay nagpapatawad.
Ang pag-aaral na ito ay sinalihan ng 138 na estudyante sa kolehiyo mula sa isang pribadong pamantasan sa
Maynila. Ang mga ito ay sumagot ng opend-ended questions hinggil sa kung sino ang maari nilang
mapatawad at kung ano ang kanilang isinasaalang-alang upang mapatawad ang mga nagkasala at nagdulot
ng matinding pait sa kanila. Kanila ring itinala ang uri ng relasyon na meron sila sa mga taong kanilang
binanggit. Upang magkaroon ng kahulugan ang mga naging sagot at makabuo ng modelo ng
pagpapatawad, dalawa pang eksperto ang sumama sa mga mananaliksik sa paghinuha ng mga tema.
Ayon sa mga sagot at nabuong mga tema, nagiging isa sa mga batayan ng kanilang pagpapatawad ay ang
lalim ng relasyon na meron sila sa kanilang nakaalitan. Ang mga myembro ng kanilang pamilya at mga
taong mayroon silang malalim ng ugnayan ang mga ninanais nilang patawarin. Bagamat ang uri at lalim ng
ugnayan ay mahahalagang salik, mayroon ding ibang mga aspeto ang kanilang isinasaalang-alang katulad ng
intensyon ng nakaalitan sa paggawa ng mali, bigat ng emosyon na naramdamdaman, at uri at bigat ng
naggawang o pagkakamali. Bukod pa sa nabanggit, ang mga kalahok ay nagtatakda ng personal at social
criteria na kanilang ginagamit upang malaman ang kanilang kahandaan upang magpatawad lalo ng kung
ito ay isinasamo. Para sa personal criteria, kanilang binibigyang pansin ang kagustuhan ng nakaalitan na
maayos ang hidwaan at ang pagiging totoo nito sa paghingi ng tawad. Sa kabilang dako, ang mga social
criteria ay nakabatay pagkukusa ng makaalitan sa paghingi ng tawad, epekto ng mga nangyari sa isa't-isa, at
pagbibigay kasiguraduhan na ang mga nangyari ay hindi na mauulit.
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Ang Paglalakbay Patungo sa Pagpapatawad: Isang Perspektibong Debelopmental
Teresita Tabbada-Rungduin

Philippine Normal University

Nilayon ng pag-aaral na ito na matugunan ang direksyon ng pananaliksik na iminungkahi sa mga pag-aaral
na galugarin ang mga isyu, proseso, at ang kahihinatnan ng pagpapatawad sa pananaw ng mga tao sa iba’t
ibang yugto ng kanilang buhay. Binubuo ang pag-aaral na ito ng mga buhay-salaysay (life narratives) ng
dalawampu’t pitong (27) tao na ninais ding ibahagi ang tinahak nilang landas upang sa huli ay
magpatawad ayon sa pananaw at pakahulugan nila sa konsepto at damdaming kaakibat nito. Sinuri sa pagaaral na ito ang proseso ng pagpapatawad sa iba’t ibang antas ng debelopment sa pamamagitan ng mga
buhay-salaysay ng mga kalahok. Ang mga kalahok ay nanggaling sa iba’t ibang antas ng pamumuhay at
pinag-aralan.
Ginamit ang cross sectional developmental design at grounded theory approach sa pagkuha at pagsuri ng
mga buhay salaysay na inaayon sa life narratives model ni McAdams (2006). Sumailalaim sa apat na
pagtitining ang mga salaysay, ang unang pagtitining ay pagsasaayos ng buhay-salaysay, ang ikalawang
pagtitining ay ang line-by-line coding at frequency word count, ang ikatlong pagtitining ay ang pagsusuri
ng salaysay ayon sa kabuuan nito at pagkuha ng tema mula sa mga salaysay, at ang ikaapat ay pagbuo ng
herarkiya ng mga tema gamit ang axial coding.
Lumabas sa mga buhay-salaysay ng mga nasa middle childhood na nagiging sanhi ng kanilang alitan ang
pag-aagawan ng atensyon at kaibigan. Humahantong ito sa pisikal na pananakit at pagpapalitan ng
masasamang salita; ngunit sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanila, sila ay nagagabayan upang
makipagbati sa kanilang nakaalitan. Naipapakita ang pakikipagbati sa pamamagitan ng pagsasabi ng
‘sorry’ at pagkilos tulad ng pagyakap at paghalik. Sa mga nasa adolescence, sanhi ng alitan ang paglabag sa
tiwala sa pagitan ng magkakaibigan at paghahanap ng kalinga ng magulang. Humahantong ito sa pagharap
sa problema at pagsasabi ng antas ng sakit na naramdaman. Nagkakaroon ng pagpapatawad sa
pamamagitan ng pagtanggap, pagpaparaya at paniniwalang nagsisisi ang nakagalit. Ang maipagpatuloy at
mapatatag ang relasyon sa pagitan ng magkakaibigan at magulang ang isa sa mga tunguhin ng
pagpapatawad.
Sanhi ng pananakit sa yugto ng early adulthood ang paglabag sa pinaniniwalaang karapatan ng indibidwal
sa ginagampanan niyang papel. Naiproproseso ito sa pamamagitan ng pagsususri ng sarili at nagkakaroon
ng pagpapalit ng pagtingin sa sanhi o sa dahilan ng pagkakaroon ng alitan. Isang responsibilidad sa grupo
na kanilang kinabibilangan at sa kanilang mga pagpapahalaga ang pagpapatawad.
Sa middle adulthood naman, ang paglabag sa tiwalang ibinigay ang nagiging sentro ng nagpapatawad.
Dahil ibinigay ito, umaasa rin sila na susuklian ito ng karampatang pag-uugali at respeto sa kanila bilang
magulang, asawa, kasintahan o malapit na kaibigan. Pinoproseso ang pagpapatawad sa pamamagitan ng
pagpaparaya, pakikiusap, at paniniwala na nagsisisi ang nanakit. Ang pagpapatawad ay paggaan ng loob na
maaaring ilarawan sa pamamagitan ng pagkawala ng galit, sama ng loob, takot, pag-aalala, at bigat ng
emosyonal na dinadala.
At ang panghuli ay ang late adulthood na umiikot ang sanhi ng alitan sa paglabag sa kanilang karapatan
bilang matatanda. Sa kanilang edad, inaasahan nila ang karapat-dapat na respeto at paggalang mula sa mga
nakababatang miyembro ng komunidad. Kung hindi ito maibibigay, nagkakaroon sila ng mabigat na
damdamin. Humahantong sila sa pagpapatawad sa pamamagitan ng pagtingin sa higit na positibong
pananaw hinggil sa mga bagay-bagay.
Binubuo ang pagpapatawad ng tatlong mahalagang salik – ang pag-iisip sa pamamagitan ng paniniwala na
nagsisisi ang nagkasala, sa pakiramdam na gumaan ang loob at sa pagbabago ng ugali na makikita sa
pagpapahayag ng higit na positibong pananaw. Ang modelong ito ay isang pagtatangka na maipaliwanag
ang proseso na pinagdaraanan ng mga Pilipino sa pagpapatawad sa iba’t ibang yugtong debelopmental.
Masasabing isa ito sa mga unang nabuong modelo sa pag-intindi mula sa pinaghuhugutang kundisyon
hanggang sa kinahinatnan.
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Bata at Kabataan
Bulwagang Sala’am, Romulo Hall
Subjective Well-Being of Children Engaged In Farming
Marvin N. Tolentino at Angelo R. Dullas

Cenral Luzon State University

Subjective well-being (SWB) is defined as a person's over-all evaluation of life, emotionally and cognitively.
SWB of children engaged in farming in Quezon, Nueva Ecija was determined in this study. The nature of
their farm work engagement and their farming experiences were also identified.
Using quantitative method, the study concludes that children engaged to farming have high level of SWB
(which is characterized by high levels of positive emotion, life satisfaction and work satisfaction and low
level of negative emotion). Although gender differences on the level of SWB were not found, significant
differences were found between in-school and out-of-school farm children characterized by high level of
SWB among in-school farm children.
Using qualitative method, the study concludes that children in Quezon, Nueva Ecija are engaged in various
kinds of farming activities. Positive and negative experiences of children on farming were also discussed.
Pambatang Teoretrikal na Perspektibo ukol sa Moral na Pangangatwiran Tungo sa Pagdedesisyon
Rebecca S. Deliso at Miriam Grace Aquino-Malabanan

Lyceum of the Philippines University-Batangas

Sinubok sa pag aaral na ito ang isang kanluraning teorya ukol sa moral na pangangatwiran ng mga bata na
binuo ni Lawrence Kohlberg. Binigyang diin nang resulta ang sopistikado at mainam na moral na
pangangatwiran ng mga batang Pilipino bilang pangunahing kalahok sa pag aaral na ito. Gamit ang
kwantatibong disenyo ng pananaliksik at istatistikal na pag aanalisa ng mga datos, inilalahad ng resulta ang
mataas na antas ng mahalagang pagkakaiba, (sig<0.05, sig=.000) sa lahat ng kondisyon na dinisenyo ng
mananaliksik upang masubok ang orihinal na panuntunan nang nasabing sikolohista. Pinahihintulutan ng
nasabing kinasapitan ang mananaliksik na di-tanggapin ang null hypothesis na ang mga bata sa murang
edad bilang kalahok sa unang lebel ng teorya ni Kohlberg ay wala pang muwang sa prinsipyo at tuntunin
ng lipunan. Gamit naman ang kwalitatibong pamamaraan, binigyang pansin din ng pag-aaral ang
pinagsasaligang kaisipan sa likod ng moral na pangangatwiran ng mga kalahok pati na ang aspetong
umiimpluwensya dito. Iminunungkahi ng nakalap na datos ang dalawang pangunahin, inaasahang resulta
ng aksyon at pamamaraan ng mga magulang upang mahubog ang moral na pangangatwiran ng kanilang
mga anak.
SABAYANG SESYON 2 (SS2)
10:30-12:00 n.t.
Invited Symposium: Ang SP at Wika: Lokal, Nasyunal o Global?
Seminar Room, Asian Center
Ugnayang Wika at Sikolohiya: Isang Pagtatasa sa Elaborasyon ng Wikang Filipino sa Larangan ng
Sikolohiya
Jayson D. Petras

Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Pangunahing sandigan ng Sikolohiyang Pilipino ang wikang Filipino. Mula sa pagdukal ng mga
katutubong konsepto hanggang sa pagdalumat ng mga maka-Pilipinong pamamaraan ng pananaliksik at
pagsusuri, napatunayan ang bisa ng wikang pambansa at mga wikang rehiyonal sa Pilipinas sa
pagpapaunlad ng disiplina ng sikolohiyang nakalubog sa ating sariling konteksto at kasaysayan. Kaya
naman, sa pagsisimula pa lamang ng SP, tinalakay na ni Dr. Enriquez ang papel ng wikang Filipino sa
nasabing larangan ng agham panlipunan na partikular niyang binabanggit sa kaniyang papel na “Ang
Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino sa Disiplina ng Sikolohiya” (1976). Sa ganang ito, nilalayon ng
pag-aaral na bigyan ng panimulang pagtatasa ang mga pag-aaral sa SP sa konteksto ng paglilinang nito sa
bokabularyong sikolohikal ng Filipino. Susuriin dito ang mga nagawang pag-aaral sa SP na nasusulat sa
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Wikang Filipino mula sa Unibersidad ng Pilipinas na siyang pinagsibulan ng disiplinang ito. Mahalagang
mabanggit na hindi lamang ito iinog sa pag-aaral ng SP sa Departamento ng Sikolohiya, kundi maging sa
pagtataguyod ng Departmento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa pamamagitan ng asignaturang
Sikolohiya ng Wikang Filipino o FILIPINO 195 na nagsimulang ituro noong Hunyo 1981. Sa
pamamagitan nito, nilalayon ding makapag-ambag ng ilang mga mungkahi tungo sa higit pang
pagpapatatag ng papel ng wikang Filipino sa pagkokonseptuwalisa at pagsasateorya sa larangan ng
Sikolohiyang Pilipino.
Filipino Personality
China Hall, Asian Center
Ang Pag-unawa sa Konsepto ng Dark Triad of Personality Gamit ang Maka-Pilipinong Katangiang
Pampersonalidad
Ryan Ross C. Sierra, Angeles University Foundation
John Hermes C. Untalan at Victoria DM. Ching, Graduate School, University of Sto. Tomas
Cariñez P. de la Cruz at Christopher P. Hernandez, Colegio de San Juan de Letran
Sinasabi na may taglay na kakayahan ang leksikong pananaw upang tukuyin ang mga pang-araw-araw na
salitang tumutukoy sa mga katangian ng pagkatao. Tatalakayin sa papel na ito ang gamit ng mga makaPilipinong traits upang linawin ang mga posibleng pantukoy sa personalidad na nakapaloob sa dark triad
of personality (Paulhus & Williams, 2002). Ang dark triad ay binubuo ng tatlong independent-yet-related
constructs na Machiavellianism, narcissism, at psychopathy. May 368ng kalahok na mag-aaral sa kolehiyo
ang sumagot sa mga palatanungang Dirty Dozen Scale (D12; Jonason & Webster, 2010) at ang Panukat ng
mga Katangian ng Personalidad (PKP; Church, Katigbak, & Reyes, 1996). Bagaman good-fit ang panukat
na D12, may mga suliranin ito ukol sa katatagan sa kadahilanang ang panukat na D12 ay isang maiksing
panukat lamang kumpara sa mga standard na panukat ukol sa dark triad. Samantala, nakita na may
significant relationships sa pagitan ng dark triad at ang mga katutubong domeyn na pagkataong Pilipino.
Dagdag dito, gamit ang regression analysis, tinignan kung anu-anong mga salita ang maaaring gamiting
pantukoy sa tatlong dark traits. Sa kinasapitan, makikitang maaaring gamitin ang mga modelong
katutubong traits upang ipantukoy sa mga banyagang konsepto alinsunod sa patakarang pagsasakatutubong
papalabas.
Katangiang Pangkatauhan at Panghanapbuhay na Interes ng mga Nagbago ng Kurso
Mardy E. Dizon at Graciel A. Lintag

Department of Psychology, Far Eastern University

Sa pananaliksik na ito, pinag-aralan ang kaugnayan ng katangiang pangkatauhan (personality traits) at
panghanapbuhay na interes (vocational interest) ng mga mag-aaral ng FEU na nagbago ng kani-kanilang
mga kurso. Descriptive ang disensyo ng pananaliksik; partikular na ang paggamit ng pag-aaral na
paghahambing (comparative) at pag-uugnay (correlation). Pitumpu’t apat (74) na mag-aaral ng FEU ang
nagsilbing kalahok. Ang mga demographic variable na bingyan-pansin sa pag-aaral na ito, sa pamamagitan
ng PASW , ay ang mga sumusunod: kasarian ng kalahok, tipo o klase ng kalahok na nagbago ng kurso,
kasalukuyang kurso, pinanggalingang kurso, limit ng pagbago ng kurso at dahilan ng pagbago ng kurso.
Manchester Personality Questionnaire ang ginamit upang matiyak ang antas ng katangiang pangkatauhan
ng mga mag-aaral; ginamit naman ang Curtis Interest Scale para matiyak ang panghanapbuhay na interes
ng mga kalahok. Napaghambing, naanalisa at napakahuluganan ang mga resulta sa pamamagitan ng
PASW , tulad ng mga percentage, mga mean score, standard deviation, t-test para sa independent means,
One-way Analysis of Variance, at Pearson Product-Moment Correlation.
Napag-alaman sa pag-aaral na ito na karamihan ng mga kalahok ay babae, transferee mula sa ibang iskwela
o pamantasan, kasalukuyang nag-aaral sa Instituto ng Sining at Agham ng FEU, dating nag-aral sa
Instituto ng Kontaduriya (Accounts), Kalakalan, at Pinansiya ng parehong pamantasan, isang beses lang
nagbago ng kurso at personal ang dahilan.mga dahilan kaya nagbago ng kurso.
Natuklasan din sa pananaliksik na ito na nasa karaniwang antas (average level) ang iskor ng mga kalahok sa
Manchester Personality Questionnaire. Pagdating naman sa panghanapbuhay na interes (batay sa Curtis
Interest Scale), mataas ang pang-interpersonal na interes ng mga kalahok, ngunit mababa ang kanilang
interes sa usaping agrikultural.
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Mayroong mahalagang pagkakaiba sa antas ng katangiang pangkatuhan ng mga kalahok kapag ang mga
katangiang ito ay ikinlasipika ayon sa klase o tipo ng mag-aaral na nagbago ng kurso, kasalukuyang kurso,
pinanggalingang kurso, at dahilan ng pagbago ng kurso. Ang mga panghanapbuhay na interes ng mga
kalahok ay may mahalaga ring pagkakaiba batay sa mga karakterstikong demograpiko binigyang pansin sa
pananaliksik na ito. Lumalabas sa pag-aaral na ito na mayroong mahalagang pagkakaugnay ang katangiang
pangkatauhan at panghanapbuhay na interes.
Ang ‘Loob’ at ‘Epimeleia Heautou’ sa Sikolohiyang Pilipino ng Pagkatao at Katauhan
Dr. Alvin A. Sario, Aquinas University of Legazpi
Richard De La Cruz Nebres, Ateneo De Naga University
Pinapakita at pinapatunayan ng pag-aaral na ito na ang konsepto ng loob bilang isang pagpapahalagang
sosyal ay walang pinagkaiba sa konsepto ng epimeleia heautou. Kinakailangang bigyan ng pansin ng loob
ang sarili bilang loob, para sa pagpapatuloy na pagpapahalaga at pagkalinga ng loob bilang sariling loob at
ito ay maipakita rin sa mga loob na nasa labas ng loob na nangangailangan din ng pagpapahalaga at
pagkalinga. Ang katotohanan at katunayan ng sarili bilang loob ay matatagpuan at nasasalamin sa kanyang
labas, ang kapwa loob. Ang epimeleia heautou bilang cura sui ay kinakalinga rin ang ibang loob. And loob
at epimeleia heautou ay mga konseptong pagpapahalagang sosyal. Ang epimeleia heautou ay ausarbetung
ng loob.
Ang loob at epimeleia heautou bilang mga pagpapahalagang sosyal ay kasama at kauri ng mga mahahalang
pagpapahalang moral kagaya ng katarungan, pag-ibig, at kapayapaan. Ang gumawa ng mga bagay na di
makatarungan sa lipunan ay siya ring paggawa ng di makatarungan sa sarili. At ito ay isang paghamak at
paglapastangan sa loob at epimeleia heautou. Ang sarili ay kumikilala sa mga karapatang pantao at nagiging
bukas sa kapwa na ayon at dumadaloy sa loob at epimeleia heutou. Ang dalawang konseptong ito ay dapat
mapasama at mabigyan ng diin at dahilan para sa pagtataguyod at pagtatayo ng isang makataong mundong
gingalawan nating lahat. Sila ay pamamaraan at daloy ng katarungan at kapayapaan.
Ang lipunan ng loob at epimeleia heautou sa pamamagitan ng kapwa, na nakikita sa pagbubukas-loob,
pakikipagpalagayang-loob, pakikisangkot, pakikiisa, at loob ng bayan, ang siyang bumubuo ng
pakikipagkapwa-kalooban. Kapag ito ay tuluyang naganap, magkakaroon ng malalim at malawak na
pagmemeron at kahulugan ang ating kasaysayan at lipunan.
Ang Pag-unawa sa Konsepto ng Psychopathy Gamit ang Maka-Pilipinong Katangiang Pampersonalidad
John Hermes C. Untalan at Victoria DM. Ching, Graduate School, University of Sto. Tomas
Ryan Ross C. Sierra, Angeles University Foundation
Cariñes De La Cruz at Christopher P. Hernandez, Colegio de San Juan de Letran
Sa disiplinang pangklinika sa sikolohiya, nakalalamang ang mga pag-aaral ukol sa mga Kanluraning
konsepto ukol sa sikopatolohiya. Isa sa halimbawa ay ang konsepto ng psychopathy na binansagang isang
patolohiya ng personalidad na may kinalaman sa kawalan ng pagpapahalaga sa damdamin ng iba, pagiging
iresponsable, mapanlinlang at mapanloko, at dagdag pa dito ang iba’t-ibang pag-uugali na nakakasakit ng
ibang tao o sa lipunan (Hare, 2003). Dalawa ang tinalakay sa pag-aaral na ito gamit ang 368ng kalahok
na nasa kolehiyo na sumagot sa isang sarbey. Una, maaaring makita ang istraktura ng psychopathy gamit
ang isang sub-klinikang populasyon gamit ang panukat na Self-Report Psychopathy Scale (SRP-III;
Paulhus et al., in press). Pangalawa, tinignan ang istraktura ng psychopathy gamit ang katutubong model
ng traits nina Church, Katigbak at Reyes (1998) sa kondisyon na may kapangyarihan ang leksikong
pananaw upang tumukoy ng mga iba’t-ibang katangian ng pagkatao hango sa wikang ginagamit ng isang
lipunan. Base sa kinasapitan, bagaman may katampatang katatagan ang panukat na SRP-III sa kabuuan,
makikitang ang dalawang facets nito na bumubuo sa unang domeyn ng psychopathy ay hindi katanggaptangap ang katatagan nito. Gamit ang eksploratoryong factor analysis (FA), nakita na ang apat na facets
ay bumubuo ng isang uni-dimensional factor lamang. Gamit ang parehong datos nang ito ay sinubok sa
isang confirmatory FA, pinapakitang ang two-factor-four-facet na modelo ng psychopathy ay wasto ang fit
kaysa sa isang one-factor na modelo. Ukol naman sa relasyon sa pagitan ng psychopathy at ng siyam na
trait factors ng katutubong modelo nina Church, Katigbak at Reyes, nakitang may relasyon ito sa pagiging
makasarili, kalog, at sumpungin, kawalan ng disiplina at hindi pagiging relihiyoso, at pagkakaroon ng mga
katangiang ‘di kanais-nais. Sinuri rin ang mga leksikong nakapaloob sa bawat trait factors gamit ang
regression analysis at nakita ang kawastuhan ng mga salitang trait adjectives upang tukuyin ang apat na
facets at kabuuan ng psychopathy. Makikitang karamihan sa mga pantukoy na salitang traits ay may
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kinalamaan sa pagkakaroon ng mga negatibong katangiang pampersonalidad na maaaring pantukoy sa
isang masamang tao. Sisikapin ring ibahagi ng papel na ito ang mga posibilidad at alternatibo sa
pananaliksik ng psychopathy gamit ang isang maka-Pilipinong pamamaraan at perspektibo.
Interbensiyon I
Philippine Hall, Asian Center
Codependency at Depression: Isang Correlational na Pag-aaral
Ma. Veronica G. Felipe

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

And adiksyon ay isang palasak na terminolohiyang nasa kamalayan ng nakararaming Filipino. Ito ay hindi
nakapagtataka dahil ayon sa pinakahuling datos mahigit anim na milyong Filipino ang gumagamit at
umaabuso ng pinagbabawal na gamot. Kinikilala ang adiksyon ng mga propesyonal sa larangan ng
pangkaisipang kalusugan bilang sakit na yumabong sa at pinapagana ng sistema sa pamilya. Ayon sa isang
pag-aaral ang isang adik ay nakakaapekto sa dmdamin at sikolohiya ng apat o higit pang tao (Hemfelt,
Minirth & Meier, 1989). Bagamat hindi kinikilalang isang Saykayatrikong pagsusuri ang codependency, ito
ay napagtuunan ng pansin ng ilang pananaliksik. Ayon kay Charles Whitfield, ang mga codependents ay
maaring makaranas ng depression at pagkabahala, na pinalalala ng kanilang kagustuhang mapatigil ang
kanilang adik na kamilya sa paggamit ng bawal na gamot.
Tayong mga Filipino ay may malalim na pagpapahalaga sa pagtitiis sa sarili para sa ika-uunlad ng
nakakarami. Ito ay maaaring magpalawak ng codependent na pag-uugali kung saan ang pagiging martir,
matiisin at pagkalito sa hanganan ng pakikipag-ugnayan ay pangkaraniwang karanasan. Ito ay maaring
ipagtitibay ng kahihiyang dulot ng pagkakaroon ng kaanak na adik. Pangkaraniwang humahanap ng lunas
at tulong ang mga myembro ng pamilya para sa kanilang adik na kaanak, ngunit bihira sa kanila ang
hihinge ng tulong para sa sarili. Pangkaraniwang kaisapan ang hinde pagsang- ayon sa paggastos sa
psychotherapy para sa kanila.
Ang Codependents Anonymous (CoDA) ay nagbibigay ng libreng tulong sa mga codependents. Ito ay
isang self-help group na binubuo ng mga taong may karaniwang layunin na makabuo at makapagpanatili
ng makabuluhang ugnayan, kung saan ang bawat kalahok ay tinuturing na pantay-pantay at wlang
kinkilalang estado sa buhay.
Sa pag-aaral na ito ay susuriin ang epekto ng CoDA meetings sa antas ng codependency at depression ng
mga taong nakikibahagi sa kanilang pulong. Ang mananaliksik ay nakilahok sa CoDA meetings, bilang
isang codependent. Sa panahon ng pag-aaral may slimang aktibong CoDa meetings sa Pilipinas: 3 sa
Makati, 1 sa Lungsod ng Quezon at 1 sa Lungsod ng Baguio. Gumamit din ng Beck Depression Inventory
at Spann-Fischer Codependency Scale upang masuri ang antas ng depression at codependency.
Ang karaniwang katangian ng mga taong dumadalo sa CoDA ay mga babae, nakapagtapos ng kolehiyo,
may edad na 40-59, at may kasaysayan ng 2-3 antas ng adiksyon sa pamilya. Ang kawalang kakayahan ng
mga codependents na ihinto ang adiksyon ay humahantong sa negatibong pagpapalagay na maaring
humantong sa depression. Lumabas din sa pagsusuri na may pagkakaiba ng antas ang mga codependents na
matagal nang nakikibahagi sa CoDA meetings.
Evaluating Emotion-Focused Therapy Among Angry Adolescents Using the Emotional Awareness
Regulation and Transformation Scale (EARTS)
Dr. Nelly Z. Limbadan

Ateneo De Davao University

Layon na tugunan ang patuloy na tumataas na bilang ng karahasan at pagiging bayolente ng mga kabataan
sa paaralan nang dahil sa galit, sinuri ng pag-aaral na ito ang bisa ng Emotion-Focused Therapy (EFT)
bilang tugon sa matinding antas at sidhi ng galit ng ilang kabataan. Upang masuring mabuti ang antas ng
galit na kasalukuyang naranasan ng mga kalahok sa pag-aaral na ito, ang Adolescent Anger Rating Scale ay
ginamit. Ang pagsasaliksik na ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang una ay kinabibilangan ng pagbuo ng
isang instrumentong susukat kung gaano ka-epektibo ang EFT sa napiling mga mag-aaral.
Ang
instrumentong ito na gawa ng mananaliksik ay pinangalanang Emotional Awareness, Regulation and
Transformation Scale (EARTS). Ang pangalawang bahagi naman ay ang aktwal na pagsasagawa ng
psychotherapeutic intervention na ito sa labindalawang (12) magkasunud-sunod na sesyon. Naging
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kalahok dito ay ang labing-anim (16) na mga mag-aaral sa isang mataas na paaralan ng isang pribadong
unibersidad sa lungsod ng Davao. Ang mga sesyon sa EFT ay sinadyang dinesenyo upang bigyan ng
alternatibong paraan kung paano tugunan ang emosyon na ito. Batay sa resulta ng EFT, may naitalang
pagbabago sa mga partisipante o kalahok sa pag-aaral na ito at napatunayan na epektibo ang EFT ayon sa
kanilang karanasan.
Ang Konsepto ng Pagsasabi ng Patawad ng Bata: Sulyap sa Gawi ng Pagpapatawad at mga Implikasyon sa
Pagtuturo ng mga Mag-aaral Sa Pre-school
Teresita Tabbada-Rungduin, Philippine Normal University
Darwin Rungduin, Colegio de San Juan de Letran
Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagbibigay kahulugan at pag-unawa ng mga bata hinggil sa pagsasabi
ng sorry. Dahil na rin sa mabilis na paglawak ng kanilang kakayanan upang maipahayag ang kanilang
saloobin at gayun din na maunawaan ang gawi ng ibang tao, inaasahan ang pag-usbong ng kanilang
kakayanan na mapahalagahan ang perspektibo ng ibang tao at magaganyak nito ang pagsulong ng prosocial
na pag-uugali. Bagamat ganito sa tinatahak ng kanilang debelopment, ang pagpapatawad ay kanilang
nauunawaan batay na rin sa antas ng pag-unlad ng kanilang wika. Dahil dito ang pagpapatawad ay
maaring magkaroon lamang ng buhay kung ito ay isinasalarawan sa paraang kongkreto; ito ay
pamamagitan ng pagpapahayag sa saloobin katulad ng paghingi ng sorry. Kung sila ay mayroong ganap na
pang-unawa sa kung ano ang pakahulugan sa paghingi ng tawad, maaring maghanda ng mga gawain sa mga
batang nasa preschool upang higit na mapalawak ang aspeto na ito ng kanilang pag-unlad.
Mula sa mga naging tugon ng mga bata na naging kalahok ng pag-aaral, sila ay nagpapakita ng limitadong
pang-unawa sa kung ano ang pagpapatawad bagamat ito ay kanilang naipapahayag sa pamamagitan ng
paghingi ng sorry. Sa kanilang mga pahayag, pumapaimbabaw ang kahalagahan ng pagsasabi ng sorry
bilang mahalagang aspeto upang mapanatili ang maayos na pakikipag-ugnayan sa iba, lalo na sa kanilang
mga kaibigan. Masasabi rin na ang mga taong nakakasalamuha ng mga bata ay ang nagiging gabay upang
sila ay humingi ng tawad at higit na maunawaan ang kahulugan ng mga gawing ito. Sa kabuuan, ang pangunawa sa pagpapatawad ay nakapaloob sa konteksto ng pangyayari at ang mga gawain na nagsusulong rito.
Ang mga guro sa preschool ay maaring magbigay ng mga pagkakataon sa upang higit na maunawaan ng
mga bata ang kahalagahan ng pagpapatawad at gayun din ang paghingi nito sa pagkakataong sila ay
nagkamali.
Invited Round Table Discussion ukol sa LGBT Psychology
Philippine Hall, Asian Center
SP-LGBT? Isang Talakayan tungkol sa Interseksyon ng SP at Sikolohiyang LGBT
Tagapagdaloy: Eric Julian D. Manalastas

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Kung susuriin sa konteksto ng sekswalidad at kasarian, sinu-sino ang mga "Pilipino" sa Sikolohiyang
Pilipino? Ano ang maiaambag ng pagsusuri ng buhay at karanasan ng mga Pilipinong LGBT sa pagbuo ng
isang ganap at masaklaw na Sikolohiyang Pilipino? At ano na ang naggawa at maaaring magawa ng SP
para sa mga Pilipinong LGBT? Tatalakayin ng mga imbitadong eksperto sa sikolohiya, sekswalidad, at
isyung LGBT ang mga interseksyon ng SP at sikolohiyang LGBT, tulad ng papel ng heterosexismo sa
pagbuo ng sikolohiya sa Pilipinas, ang mga isyu ng kultura at katutubong pananaw sa pag-aaral ng LGBT
sa Pilipinas, at ang potensyal ng SP para isulong ang karapatan at kapakanan ng mga LGBT sa lipunang
Pilipino.
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SABAYANG SESYON 3 (SS3)
1:30-3:00 n.h.
Invited Symposium: Pag-aaral ng Kultura sa SP: Paano Ba?
Seminar Room, Asian Center
Ang Kultura sa Sikolohiya: Mga Palagay at Implikasyon sa Pag-aaral ng Sikolohiyang Pilipino
Dr. Maria Theresa Ujano-Batangan

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Ang pagtatalakay ay tutuon sa paglalatag ng iba’t ibang lapit at palagay sa pagtatakda ng ugnayan ng
kultura at sikolohiya. Mula sa pagtingin at pagtatasa ng mga piling naisagawang mga pag-aaral sa
sikolohiya, lalagumin ang mga kasalukuyang pananaw ukol sa ugnayang nabanggit. Iuugnay ang mga
ito sa mga pangunahing mga pagtingin ukol sa pinaniniwalaang ugnayan ng kultura at sikolohiya sa
mga naunang mga pagpapaliwag nito mula sa usapin ng positibismo tungo sa usaping post- structural.
Kaalinsabay nito ang paglalahad ng mga kaakibat na lapit sa metodo ng pananaliksik sa nasabing
larangan. Itatalaga din ang mga implikasyon nito sa mga pagsusuri at pananaw sa Sikolohiyang
Pilipino, at sa pagsulong ng pagpapahalaga ng SP tungo sa isang malaya at mapagpalayang sikolohiya.
Loob, Intuition, and Metaphors
Prop. Gilda Dans-Lopez

Ateneo de Manila University

The presentation summarizes exploratory studies we have undertaken on perceiving loob of others and the
questions that arise as a result of our investigations. It focuses on the use of intuition in perceiving loob
and the use of metaphors in describing what is perceived (e.g. maganda ang loob, malakas ang loob).
Proposed methods are discussed. While future studies will be instrumental in understanding this
important cultural concept, doing so perhaps will also contribute to a deeper understanding of the
intuitive process and the use of conventional metaphors.
Values II
China Hall, Asian Center
Natatangi ba sa mga Pinoy ang ating Values?
Cherrie Joy F. Billedo, Jose Antonio R. Clemente, Eric Julian D. Manalastas, Diwa Malaya Quinones, at
Jay A. Yacat, Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Ronald Fischer, Victoria University of Wellington
Hiyasmin Cariño-Mattison, Jollibee Foods Corporation
Sa pag-aaral na ito, tinangka naming bigyang linaw ang ugnayan ng unibersal na values na ipinanukala ni
Schwartz (1992) at ang mga lokal na values na inilahad ng ilang mga Pilipinong iskolar (hal., Enriquez,
Jocano, Talisayon, at iba pa). May 121 mag-aaral sa kolehiyo mula sa dalawang state universities ang
nagtasa sa kahalagahan ng 57 values sa Schwartz Values Survey at ng 64 na lokal na values. Gamit ang
multidimensional scaling, sinuri ang pagkakapareho at pagkakaiba ng pinagsama at pinaghiwalay na mga
listahan ng mga values. Pagtutuunan ng pansin ang implikasyon ng mga resulta sa pananaliksik ukol sa
Filipino values.
Ang Papel ng Values sa Pagtiyak ng Intensiyong Magboluntir ng mga Estudyante sa Kolehiyo
Christine Ann A. de Villa at Jay A. Yacat, Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Charmaine Galano, Unibersidad ng Pilipinas-Los Baños
Sinuri ng pag-aaral ang impluwensiya ng ilang sosyolohikal (pagsapi sa mga organisasyon, enrolment sa
mga citizenship courses) at sikolohikal na mga salik (values, motibo, kilos, identidad) sa instensiyong magvolunteer ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Sinagutan ng 182 kalahok ang isang sarbey na nagtasa ng mga
sumusunod: personal na salik, values, motibo sa pagbu-volunteer, at intensiyong lumahok sa sibikong kilos
kasama ang volunteering. May makabuluhang asosasyon ang mga sumusunod: pagsapi sa mga volunteer
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organizations; benevelonce, universalism at achievement values; lahat ng limang motibo sa pagbu-volunteer
mula sa Volunteer Functions Inventory; pagturing sa sarili bilang volunteer; at ang nakaraang pagbuvolunteer. Batay sa hierarchical multiple regression analysis, napag-alaman na ang values motive (pagtulong
sa kapwa) at nakaraang pagbu-volunteer ay malalakas na predictor ng intensiyong mag-volunteer. Paguusapan ang implikasyon ng mga resulta sa programang pagbu-volunteer sa mga unibersidad at paaralan.
Kapwa sa Trabaho: Panimulang Pag-aaral ng mga Values sa Pagturing sa Manggagawang Pinoy
Josefina Andrea R. Cantiller, Aurora Corpuz-Mendoza, Flordeliza Lagbao-Bolante, at Jay A. Yacat

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Hiyasmin Cariño-Mattison, Jollibee Foods Corporation

Sa panimulang pag-aaral na ito, sumailalim sa mga ginabayang talakayan ang mga empleyado at supervisors
ng limang high-performing na kumpanyang Pilipino upang pagnilayan ang mga namamayaning kilos at
gawing sa kanilang organisasyon na may kinalaman sa malasakit, pananagutan at bayanihan. Gamit ang KJ
analisis, pinagtuunan ng pansin ang pagkakahulugan sa tatlong konsepto. Napag-alaman din na sa kabila
ng pagkakaiba sa mga patakaran sa human resources, kinakitaan ng matinding commitment ang mga
empleyado sa kanilang mga organisasyon. Iniuugnay ang ganitong commitment sa pormal at inpormal na
praktis ng malasakit, pananagutan at bayanihan.
Ispiritiwalidad I
Phillipine Hall, Asian Center
Spiritualidad ng mga Filipino: Mga Paniniwala at Pagpapakahulugan tungkol sa Spiritualidad
Dr. Homer J. Yabut

Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang De La Salle

Madalas ay iniuugnay ang spiritualidad at relihiyon pero sa paglaganap ngayon ng sekularismo, tinitingnan
na ngayon ang kaibhan ng spiritualidad sa pagiging relihiyoso (Zinnbauer, Pargament, Cole, Rye, Butter,
Belavich, Hipp, Scott, & Kadar, 1997).
Ang pag-aaral na ito ay ang unang bahagi ng isang malakihang pag-aaral tungkol sa spiritualidad.
Gumamit ito ng pakikipanayam sa sampung kalahok mula sa iba’t ibang disiplina sa agham panlipunan.
Ang datos ay ginamitan ng kwalitatibong analysis. Ipinapakita ng mga resulta na ang spiritualidad ay isang
subjective experience na kung saan ay nauugnay ang isang indibidwal sa kanyang sarili, sa Diyos at sa ibang
tao. Ito ay isang karanasang hindi maihihiwalay sa relihiyon. Malaki ang naiaambag ng spiritualidad sa
kaginhawaan ng isang tao. Tinalakay ang mga resulta kaugnay sa kultura at sikolohiya ng mga Filipino.
Ang Babaylan sa Kalooban ng Sikolohistang Tagahilom
Lyra R. Verzosa, Ixara Padua at Gemma Malong

Ateneo de Manila University

Bago pa man nagkaroon ng mga propesyonal na sikolohista sa Pilipinas, nariyan na ang mga Babaylan na
siyang tumutugon sa pangangailangang sikolohikal at higit pa ng mga kababayan. Sa maraming dako ng
bansa sa kasalukuyan kung saan di makahagilap ng sikolohista o sikolohistang abot-kaya para sa mga
maralita, patuloy pa rin ang paglilingkod ng mga kontemporaryong Babaylan. Sa pamamagitan ng pakapakapa at patanong-tanong na panayam, kinilala ng mga mananaliksik ang taglay na mga katangian ng isang
Aytang mag-aanito mula Botolan, Zambales; isang albularyo mula sa kanayunan ng Palawan at isang
magtatawas mula sa lungsod ng Makati. Tinukoy din ang kanilang pananaw at pamamaraan ng paghilom
- kung paanong ang SaKÍT ay naiibsan ng SÁkit at kung paanong pinag-uugnay ang katawan, isip,
damdamin, kapwa, kalikasan at kaluluwa na mahalaga sa kanilang paghatid ng ginhawa. Mula sa
pagkatao ng mga kontemporaryong babaylan, ang modernong clinical psychologist ay makakahalaw ng
mahalagang mga katangian at kasanayan . . . patungo sa pagtuklas ng babaylan sa sarili niyang kalooban.
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Ang Katutubong Ritwal ng “Taong Putik:” Tulay ng Taimtim na Pananampalataya
Ali G. Mamaclay, Evangeline I. Agpoon at Josefina O. Aranel

Wesleyan University-Philippines

Sa ibat ibang panig ng ating kapuluan samut-saring pagdiriwang ang isinasagawa na nagpapatingkad sa
makulay at masining na tradisyong nagpapakilala at sumasalamin sa ating mga paniniwala, gawi at
pagpapahalaga bilang isang bansa. Isa sa mga ito ay ang katutubong ritwal ng mga taga-Bibiclat, Aliaga,
Nueva Ecija ang ‘Taong Putik.” Inilalarawan nito ang masidhing pananampalataya at pagpapasalamat ng
mga mamamayan sa Dakilang Lumikha sa pamamagitan ni San Juan Bautista na siyang Pintakasi ng
nasabing Barangay.
Layunin ng pananaliksik na ito na malaman ang mga pansariling mga kadahilanan kung bakit nakikiisa sa
ganitong ritwal ang mga mamamayan sa nasabing lugar na itinuturing nilang “panata.” Limitado lamang
ang pag-aaral na ito sa mga nakaranas at gumanap sa nasabing ritwal.
Ang etnograpiyang pag-aaral ang gagamitin ng mga mananaliksik upang maisakatuparan ang layunin ng
nasabing papel. Gagamit din ito ng iba pang pamamaraan tulad ng pakikipagkwentuhan, panayam,
obserbasyon sa mga kalahok, pagsulat ng sariling karanasan at pakikiisa sa mismong ritwal.
Relasyon
Bulwagang Sala’am, Romulo Hall
Ang Pagbuo ng Relasyon at ang Paglalahad ng Sarili sa Paggamit ng Facebook
Maja E. Francisco, Celeste Manila

Aquinas University of Legazpi

Ang paglalahad ng sarili at ng Pilipinong personalidad na siyang buod na konsepto ng “kapwa” ay tinuklas
sa mga mag-aaral ng kolehiyo ukol sa pagbuo ng relasyon sa pamamagitan ng paggamit ng social media na
Facebook. Sarbey ang ginamit na pamamaraan ng pananaliksik upang makakalap ng mga palatandaan
tungkol sa mga aktibidad ng paglalahad ng sarili sa pamamagitan ng Facebook at upang masiyasat ang
antas ng pagbubunyag na ito. Sa karagdagan, ang mga piniling kalahok ay kinapanayam sa pamamagitan
ng focus group discussion. Sa unang baitang ng resulta ay inilahad na karamihan sa mga kalahok ay sumali
sa Facebook upang muling makipag-ugnayan sa mga dating kaibigan at magsagawa ng “social sniff” na
aktibidad tungkol sa kanilang mga kaibigan. Ang antas ng pagbubunyag ng sarili, ang pamamaraan at antas
ng interaksyon ay nag-iiba kung pano nila uriin ang kanilang mga “kaibigan” bilang “ibang tao” at “hindi
ibang tao”. Sa antas ng interaksyon tungkol sa “ibang tao” ay kadalasang sa pamamagitan ng
pagkakagusto ng “status updates”, pagbati ng maligayang kaarawan sa “wall” at pagkakaroon ng
interaksyon sa pamamagitan ng “groups.” Sa kabilang dako, ang interaksyon sa “hindi ibang tao” ay
kadalasang pagpaskil sa “wall” ng kanilang mga kaibigan, pagbigay ng komento, paggusto ng status,
magpadala ng mensahe, pakikipag-usap sa pamamagitan ng “chat,” pag-anyaya at pagtugon sa mga
imbitasyon, pagkabit ng larawan, pagpaskil ng mga tala o “links” at pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng
grupo. Ang mga resulta tungkol sa papel na ginampanan sa Facebook sa proseso ng pakikipagkawpa-tao
mula sa “ibang-tao” tungo sa “hindi ibang-tao” at kung paano ginamit ang Facebook sa pagpapahayag ng
iba-ibang impormasyon sa mga social media ay tinalakay.
Marital Beliefs, Conflict Resolution Strategies and Marital Satisfaction among Ilocano Husbands And
Wives
Lavie Mae A. Ramos at Evelyn F. Acoba

Central Luzon State University

This study is primarily concerned with marital beliefs, conflict resolution strategies, and marital
satisfaction of Ilocano husbands and wives of Aurora, Isabela. It is both qualitative and quantitative study.
Eight married couples are selected as respondents for the qualitative part of the study and two hundred
husbands and wives are selected for the quantitative part.
Data are gathered through in-depth interview and researcher-developed questionnaire. Results of the
interview are examined using thematic analysis while data from the questionnaire are analyzed using
descriptive statistics, correlation, t-test, and regression. Snyder’s self-fulfilling prophecy is appealed to as a
framework for both quantitative and qualitative analyses.
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Findings revealed that the Ilocano husbands and wives believe that their spouse is their partner in life and
a gift from God. Marriage means a great responsibility which brings both happiness and difficulties.
Conflict is viewed as normal part of married life. Ilocano husbands and wives practice constructive conflict
resolution strategies like positive problem solving and ignoring. In terms of marital satisfaction, as a whole,
the Ilocano husbands and wives are satisfied. Moreover, based on the global indicators of marital
satisfaction, they are highly satisfied.
Furthermore, results showed significant relationship between marital beliefs, conflict resolution strategies,
and marital satisfaction of Ilocano husbands and wives. Gender differences are observed in terms of
marital beliefs, conflict resolution strategies and marital satisfaction. No significant difference on the said
variables based on length of marriage nevertheless is observed.
Interestingly, the study showed that marital beliefs have self-fulfilling effect to conflict resolution
strategies and marital satisfaction. The marital beliefs generate their realities in conflict resolution
strategies as well as in marital satisfaction.
Finally, results of the qualitative and quantitative parts of the study showed similarities.
Kasal-Lakas: Sakal-Kalas... Paglaya Sa Bigkis Ng Matrimonyo
June Minnie C. Crisostomo, Esperanza T. Reyes at Dr. Ma. Victoria M. Alvarez

Wesleyan University-Philippines

Napakatamis na pangakuan ang nararanasan bago ikasal at habang ikinakasal ang dalawang magsing-irog
na siyang naging sandigan ng kanilang bilang mag-asawa. Sa pagdating ng mga anak na itinuturing na
bigkis ng pag-ibig, tinatayang panghabang-buhay na ligaya ang dulot nito sa sambahayang itinatag. Subalit
sa pagdaraan ng panahon, sa pagdanas ng iba’t-ibang karanasan at di-inaasahang pangyayari, ang tiwasay na
pamumuhay ay nahaharap sa iba’t-ibang anyo ng pagkasiphayo lalo’t higit sa mag-asawa. Ang solusyon :
pagkalas sa tali ng matrimonyo sa pamamagitan ng legal separation noon at annulment sa kasalukuyang
panahon. Ang penomenolohiyang paraan ng pagsusuri ang gagamitin ng mananaliksik upang tuklasin ang
mga buhay na patotoo ng mga ginang na nagpawalang bias ng kanilang kasal sa pamamagitan ng
annulment. Ilalahad din ditto ang yugto ng buhay na kanilang dinaanan bilang asawa at ina. Isasaysay din
ditto ang pagkasumpong ng ibang inspirasyon sa bagong hamon ng buhay na nasumpungan matapos ang
annulment.
Ang Diborsyo at Sikolohiyang Pilipino
Dr. Romulo S. Arsenio

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Ang pag-ibig ay sumisibol sa unang pagkikita o mula sa matalik na pagkakaibigan. Ang mag-anak na
Pilipino ay nagmumula sa matamis na pag-iibigan. Ang mag-anak ay isang banal na paniniwalang lipunan
na binasbasan ng sakramento ng kasal na simbulo ng pag-ibig na lalaki at babae sa isa’t-isa.
Hindi lahat ng ikinasal sa pag-ibig ay nagwawakas sa pagtanda o kamatayan. Mayroon kasal na humantong
sa mapait at malungkot na paghihiwalay.
Isa sa mga maiinit na paksa sa Pilipinas ay ang diborsyo. Ang Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Asya na
walag batas sa diborsyo. Ang diborsyo ay “Ang paghihiwalay ng mag-asawa sa pamamagitan ng batas”.
Ang kadahilanan at kahalagahan ng pananaliksik ay upang malaman ang epekto ng diborsyo sa Sikolohiya
ng lipunan at ng mag-anak na Pilipino. Ang kaisipan, kaalaman at pang-unawa ng kabataan sa buhay maganak, kasal at diborsyo ay kailangang magkaroon ng kaliwanagan.
Ang mga pananaliksik nina Emery, Lapuz, Kelly, Kline at Kollie ay pinag-aralan na kaugnay na literatura.
Ang metodolohiya na ginamit ng pag-sasalarawan, talatanungan at pagtatanong-tanong. Ang mga kalahok
ay isandaang iskolar ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Ang istatistikal na pamamaraan ay bahagdan
na sandaan.
Ang diborsyo ay isinasaad na mabisang tugon sa hindi magkasundong mag-asawa at sa matinding
pananakit o pasakitan ng bawa’t isa. Ang karamihan sa sumagot ay hindi sumasang-ayon sa diborsyo
dahil sa nakita nila ang pagkasira ng mag-anak na Pilipino. Ang mga sumang-ayon ay maaring nadala sa
kanluraning kaisipan. Ang hindi sang-ayon ay kumikilala sa kasal bilang isang sakramento at ang hindi
magandang epekto ng diborsyo sa sikolohiya ng mag-anak na Pilipino.
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SABAYANG SESYON 4 (SS4)
3:30-5:00 n.h.
Mga Interbensiyon II
Seminar, Asian Center
Mga Kasanayang Pangkaisipan: Pagpapalalim at Pagpapalawig ng Dunong
Noahlyn Maranan at Dr. Edwin Decenteceo

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Bahagi ang mga kasanayang pangkaisipang ito ng masaklaw na resulta ng isang pananaliksik sa wisdom sa
hanay ng matatandang-taong professors emeriti. Ang mga ito lamang ang itatampok sa halip na ang
mismong modelo ng wisdom at iba pang kaugnay na resulta sapagkat pinapalagay na susi ang mga
kasanayang ito sa pagpapalalim at pagpapalawig ng dunong na maaring maobserbahan sa isang taong may
malalim o malawig na kaisipan.
Kasama sa mga kasanayang pangkaisipang ito ay ang pagsasalugar, paghugot, pag-aninaw, pagtumbok, at
pagkakawing.
Sa pagsasalugar ay ang paglalagay ng isang obserbasyon sa isang kalalagyan. Ang 'obserbasyon' ay maaring
tungkol sa tao, sitwasyon, kinahahantungan, paniniwala, gawi, ugali, kasanayan, paggampan, atbp.
Samantala, ang 'kalalagyan' naman ay maaring ang (1) pinagmumulan, (2) kasalukuyan, o (3) masaklaw na
kairalan. Sa paglalagay ng isang elemento sa mas malaking lugar nito, umiinam ang perspektiba't pagunawa ng isang indibidwal. Hindi tila hiwalay at walang hugpungan ang isang obserbasyon o elemento,
bagkus, ay nakalugar sa mas malaking kairalan nito. Naghahatid ito ng lalim, igting at lawak sa pag-unawa
ng isang indibidwal.
Sa paghugot ay ang pagkuha ng mga pagkatuto mula sa mga karanasan. Ang mga pagkatutong ito ay
maaring ang mga nagbibigay-linaw na mga obserbasyon at realisasyon, mga inputs galing sa iba na
naghahatid ng mahalagang mga pagbabago, mga aral atbp. Kasama naman sa maaring paghugutan ng
pagkatuto ang mga (1) dinaanang karanasan, (2) mga binalikang karanasan, at ang mga (3) nahagap na
karanasan. Sa namamalayang ideyang bunsod ng pagkatuto mula sa mga ito, lumalago't nalalampasan ng
isang indbidwal ang kanyang mga kahinaan. Hindi nananatiling walang pagbabago't pag-unlad ang kanyang
kamalaya't kamulatan.
Sa pag-aninaw ay ang pagkakita ng mga elementong hindi lantad sa isang kairalan. Ang elemento ay
maaring ang alternatibong paraan ng pagtingin, di kaagarang napapansing mga anyo, ang payak na
kaanyuan o esensiya, mga panloob na damdamin, atbp. Ang kairalan naman ay maaring ang karanasan,
sitwasyon, ugnayan, kakanyahan, paggampan, atbp. At hindi lantad dahil (1) hindi palasak o di
pangkaraninwan, (2) di nakikita, tago, o natatabingan, at (3) di nababatid ng iba. Sa matamang pagtingin
sa isang kairalan—na maaring liglig sa pangkaraniwang mga impresyon, hindi lantad at hindi karaniwang
nababatid— lumalalim ang pag-unawa't nalalampasan ng indibidwal ang obyus at palasak sa kairalang ito.
Nagagawa niyang ukilkilin at makita ang mga bagay na di madaling makita't hindi obyus para sa isang
pangkaraniwang tumitingin. Bunsod nito, kadalasang may katangi-tangi, orihinal, malalim, matining, lapat
at malapit siyang pag-unawa't perspektiba sa isang kairalan.
Sa pagtumbok ay ang pagsapol sa elementong nasa sentro ng isang kairalan. Ang kairalan ay maaring isang
problema, kalagayan, sitwasyon, karanasan o kaya'y dinaanang-buhay. Ang elemento sa kairalang ito ay
maaring ang (1) simula at kahihinatnan, (2) pinakapuso at kaibuturan, (3) pinakamahalaga at
pinakamatingkad. Sa pamamagitan nito, napipiho ng isang indibidwal ang dulo, sentro't matitingkad na
mga bahagi ng isang kairalan at nagkakaroon ng linaw, katiyakan at pinaka-ugat na hugpungan ang isang
kairalan. Hindi basta-basta't pare-pareho ang mga impresyo't kairalan sa kanya; sa halip, nakikita niya ang
pinaka-ugat at pinakamakabuluhang bahagi nito.
Sa pagkakawing naman ay ang pagdurugtong ng mga elemento sa iba pang mga elemento. Ang mga
elementong ito ay maaring mga konsepto, panahon, pangyayari, ideya, tao, at institusyon. Sa pag-uugnay
ng ideya, tao, pangyayari atbp, lumalago at umaangat ang pag-unawa't perspektiba ng isang indibidwal.
Nahahanapan niya ng koneksyon ang mga bagay at elemento sa kanyang kaligirang maaring hindi niya
kinakikitaan dati ng koneksyon. Sa pagkabatid ng mga bagong koneksyon, lumalalim, lumalago, umuunlad,
lumalawak at umiigting ang dunong ng isang indibidwal.
Kognitibo-replektibong mga proseso ang mga kasanayang ito. Kognitibo na nangangahulugang kaugnay ng
isang kaparaanan ng pag-iisip. Replektibo naman na isang paraan ng pag-iisip na may pagninilay-nilay at
matamang pag-iisip. At pawang proseso ang mga ito sapagkat inaasahan nating may kaunabay na mga
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kaganapan sa loob ng isipan ng isang indibidwal ang mga ito na maaring humantong sa pagpapalalim at
pagpapalawig ng dunong.
Tibay ng Loob: The Mindanao Resilient Communities Project Report
Dr. Gail Tan Ilagan

Ateneo De Davao University

The Mindanao Resilient Communities Project is an exploratory study that follows a qualitative
psychological research design with the use of narrative and phenomenological techniques. As such, it
privileges the subjective meanings Mindanawons make of their community experiences of natural and
human-initiated disasters in the last decade, more than seeking to establish or reconstruct the specific
details to these terror-evoking events. Nine community narratives, a short look at the Abu Sayyaf Group
in Jolo and Basilan, and three community features were constructed using the output from a 2-day
workshop series with 25 participants from nine Mindanao communities and a 4-day fieldwork in six
research sites in mainland Mindanao. Resulting data were examined for social imaginaries, experience of
terror-evoking events, homegrown repertoire for emotional regulation, and psychosocial recovery planning.
Community processes to anticipate threat before it happens, enhance coping during the crisis situation,
hasten recovery immediately after, and plan for mitigating or preventing future disasters are discussed.
“Plastik-plastikan: Transformation through Art” Isang Pagsilip sa Isang Metodong Nag-papalawig ng
Pagkilala sa Sarili at Pagbuo ng Pilosopiya ng Pagbabago.
Jojet Lamberto R. Mondares, Philippine Military Academy
Joanna F. Mondares, Baguio Patrioitc High School
Ang plastic bag art ay inumpisahan sa Baguio City noong 2007 bilang isang sagot sa pandaigdigan
panghihikayat upang limitahan ang pagdami ng plastic bags na nagagamit at naittapun sa ating kapaligiran.
Sa pagtataguyod ng adbokasiya, ito ay nabigyang lalim upang maging isang programang magbibigay pagasa sa mga ibat-ibang kommunidad tulad mga batang may problema sa batas, kababaihang nakulong at sa
mga indibidwal an nasa “slump areas” upang itaguyod muli ang kanilang buhay tungo sa mas kaaya-ayang
pamumuhay. Ang programang ito ay nahahati sa tatlo: a) isang pagpapakilala, b) Pag-papalalim, c) pagpapakatutoo
Ang presentasyon ay sesentro sa paggamit ng metodo sa mga seminarista sa lungsod ng Baguio sa taong
2011. Napaploob dito ang proseso, komento ng mga kalahok at ang assessment ng mga tagpagtaguyod ng
programa.
Paghahalaw: Isang Panimulang Pananaliksik
Dr. Edwin Decenteceo at Noahlyn Maranan

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Isinagawa ang panimulang pananaliksik na ito para maunawaan ang mga prosesong nakapaloob sa
“paghahalaw.” Pansamantala, maaring unawain ang ‘paghahalaw’ bilang isang proseso ng pagkuha ng mga
panguna’t pinakabuod na mga ideya mula sa isang teksto o sitwasyon. Inanyayahang lumahok sa
pananaliksik na ito ang mga taal na mga gumagamit ng wikang ito mula sa Timog Katagalugan (e.g.
Laguna, Rizal, Batangas). Pinakausapan silang halawin ang wisdom na maari nilang masumpungan mula
sa 11-pahinang transkript ng panayam na bahagi ng isang pag-aaral sa wisdom. Bagama’t sa panimuula’y
may pagtatangka ang marami sa kanila na linawin ang kahulugan ng ‘halaw,’ hinikayat silang gamitin ang
kanilang sariling pakahulugan sa ‘halaw.’ Kinasaup ang mga kalahok ng isahan o dalawahan. Pinagamit sila
ng bolpen o highlighter. Sa dalawahan, pinagpares sila at pinag-usap sa isa’t isa habang isinasagawa ang
pananaliksik. Sa isahan, kinakausap at tinanong ang mga kalahok sa iba’t ibang punto ng kanilang
paghahalaw hinggil sa kung ano ang naiisip nila sa puntong iyon. Kapag minamarkahan at
sinasalungguhitan ng mga kalahok ang mga linya ng tekstong kanilang binabasa, tinatanong sila kung
bakit. Nagtatagal ng hangang 30 minuto ang unang pasada ng pagbabasa ng transkript, kasama na ang oras
na ginugugol sa pagsagot ng kalahok sa mga tanong ng mga mananaliksik.
Sa umpisa, pinili ng mga kalahok na basahin muna ang kabuuan ng transkript. Batid ng lahat ng mga
kalahok na silang lahat ay may pangunang mga ideya hinggil sa ‘wisdom’ bagama’t hindi pa nila masabi
kung ano ang mga ito. Kahit sa umpisa pa lamang ng kanilang pagbabasa, nagsimula na silang markahan o
salungguhitan ang ilang linya ng kanilang binabasa. May isa naman sa kanila na sa halip na markahan ang
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mga linya ng tekstong binabasa ay malakas na binasa ang mga linyang mahalaga para sa kanya. Iba-iba para
sa bawat kalahok ang mga bahaging minarkahan nila. Kapag tinatanong sila kung bakit nila minarkahan
ang isang bahagi o linya ng binabasang teksto, hindi nila kaagad iniugnay ang teksto sa konsepto nila ng
‘wisdom.’ Sinasabi lamang nila na napukaw ng mga ito ang kanilang atensyon. Kinalaunan, nababatid
nilang minarkahan nilang mahalaga ang mga linyang ito sapagkat may mahalagang ugnayan sila sa wisdom
o na pumukaw sa personal na interes ng mga kalahok. Malinaw rin sa mga kalahok na maaring mabago
ang koneksyon ng binasa nilang mga linya sa teksto habang pinagpapatuloy pa nila ang kanilang
pagbabasa. Sa madaling salita, hindi nila tinatangkang kumpirmihan ang kanilang mga pangunang deya
hinggil sa wisdom. Bagkus, handa silang baguhin ang kanilang mga pangunang pagtingin habang patuloy
nilang binabasa ang teksto. Mahalagang katangian, tila, ng isang humahalaw, batay sa mga obserbasyong
ito ang kanyang pagiging bukas na mabago ang kanyang pangunang mga ideya.
Lumalabas tuloy na kapag pinahalaw sa mga kalahok ang wisdom na maaring makuha sa teksto, nais muna
nilang magkaroon ng malawak na pagkilala sa materyal na binabasa. Ganoon pa man, may mga linya na ng
tekto sa daloy ng kanilang pagbabasa ang nakakapukaw sa kanila. Nagsimula ang mga kalahok sa isang
pangunang konsepto ng ‘wisdom’ subalit maaring mabago ang kanilang panimulang pagtingin rito. Dagdag
pa, ang mga linyang minarkahan nilang mahalaga ay maaring mabago habang patuloy silang nakababasa ng
iba pang mahalahang mga linya. Sa madaling salita, hindi sarado ang proseso ng paghahalaw sapagkat
maaring mabago ang kahihinatnan nito (at ng iba pang mga kaunabay na resulta nito).
Napansin rin na nang malapit nang matapos ang mga kalahok sa pagbabasa ng teksto, may ilan sa kanila
ang nakaramdam ng tensyon na tila ba hindi pa nila nakkokompleto ang proseso ng paghahalaw.
Kapansin-pansin rin na kinumpara ng mga kalahok ang mga mahahalagang linya ng teksto sa pansariling
mga nalalaman na nila hinggil sa wisdom ngunit hindi nila kinumpara ang mga linyang ito sa isa’t isa.
Maaring bahagi ito ng kasunod na yugto ng paghahalaw. Lumalabas tuloy, na isa sa mga kahingian para
higit na maunawaan ang buong proseso ng paghahalaw ay ang paglalaan pa ng mas mahabang panahon
para makumpleto ng mga kalahok ang kanilang paghahalaw.
Wala sa mga kalahok ang nag-ulat na di sila kumportable sa mga pagtatanong ng mga mananaliksik.
Inaasahan na ang pagtatanong sa grupong dalawahan ay naghahatid ng sindaming impormasyon, kagaya ng
sa isahan, hinggil sa proseso ng paghahalaw.
Symposium: Mapa ng Loob
China Hall, Asian Center
Convenor: Dr. Gregorio E. H. del Pilar

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Ibabahagi sa symposium na ito ang mga nagawa at potensyal na pag-aaral na gamit ang Masaklaw na
Panukat ng Loob (Mapa ng Loob), isang panukat ng ugali na nakabatay sa Five-Factor Model ng mga
katangian ng personalidad. Matapos ang isang maikling pagpapakilala ng Mapa ng Loob sa pamamagitan
ng paglalahad ng proseso ng pagbubuo nito, tatalakayin ang tatlong pag-aaral na ginawa kamakailan. Ang
una at pangalawang pag-aaral ay may kinalaman sa paglilinaw ng lugar ng Init ng Ulo (N=805; at
N=383) at ng Social Curiosity (N = 188; at N= 805) sa multidimensyonal na "mapa" na binubuo ng
limang masasaklaw na katangian ng Five-Factor Model (Neuroticsm, Extraversion, Openness to
Experience, Agreeableness, at Conscientiousness). Ang pangatlong pag-aaral ay nakatuon sa kilalang
pariralang "bahala na" na pinaniniwalaang madalas gamitin ng maraming mga Pilipino (N= 383). Inalam
kung anu-ano ang mga katangiang nauugnay sa madalas o di-madalas na pag-gamit ng pariralang ito. Ang
ikaapat na pag-aaral ay may kinalaman sa isang katangiang matagal nang pinagtutuunan ng pansin ng mga
espesyalista sa panukat ng personalidad: ang Social Desirability (N= 191, N=198, N=805). Ilalahad ang
proseso ng pagbubuo ng iskalang ito, gamit ang isang metodolohiyang makabago, na inaasahang higit na
patatalasin ang mga pag-aaral na maaaring gawin gamit ang Mapa.
Ang Kaugnayan ng Init ng Ulo sa Neuroticism at Agreeableness
Christie Sio at Dr. Gregorio E. H. del Pilar

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Malawak ang paniniwala na ang tendensiyang makaramdam ng Init ng Ulo (experience of anger) ay
kaugnay ng Neuroticism (N) habang ang pagpapakita nito (expression) ay kaugnay ng Agreaableness.
Subalit halos lahat ng pag-aaral na may kaugnayan sa unang bahagi ng paniwalang ito (Init ng Ulo at N)
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ay nagpapakita na ang korelasyon ng Init ng Ulo sa A ay halos kasing taas ng korelasyon nito sa N. Sa
isang factor analysis (N=805) na ginawa kasama ang 6 na mga subskala ng N at A ng Mapa ng Loob,
ganito rin ang nakitang resulta: ang iskalang binuo ng Init ng Ulo, na iningatang susukat lamang ng
damdamin ng Init ng Ulo (hindi ang pagpapakita nito), ay pawang may loading sa N (.652) at sa A (–
.518). Nakita nanaman ang ganitong tendensiya sa bagong datos na nakalap mula sa isang subsample
(N=383) ng mga naunang sumagot ng Mapa ng Loob (N=805), na tinanong ng deretso kung madali sila
makramdam ng galit; at kung madali sila magpakita ng galit. Taliwas nanaman sa pangkaraniwang
paniniwala, lumabas na ang mga mataas sa N at ang mga mababa sa A ay pawang madaling makaramdam
ng galit. Subalit ang tendensiyang magpakita ng galit, tulad ng ipinapalagay, ay kaugnay lamang ng A:
yaong mabababa dito ay mas madaling magpakita ng galit.
Nasaan ang Social Curiosity sa Mapa ng Loob?
Antonia C. Siy

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Base sa isang pagsusuri ng istruktura ng mga iskala ng Panukat ng Pagkataong Pilipino (PPP), lumabas na
magkakasama ang iskala ng PPP Social Curiosity (Pagkamadaldal), PPP Pagkapalakaibigan, at PPP
Pagkamasayahin sa isang factor na katumbas ng masaklaw na katangiang Extraversion ng Five-Factor
Model (Church, Katigbak, Guanzon-Lapeña, Carlota, & del Pilar, 2002). Sa kasalukuyang pagsusuri, sa
halip na pagtuunan ng pansin ang aspeto ng pagkamadaldal o pagkatsismoso, binigyang-diin sa kahulugan
ng Social Curiosity ang pagkamausisa tungkol sa ibang tao, at ang hilig sa bagong kaalaman tungkol sa
ibang tao (Siy, 2011). Sa unang pag-aaral (N=188), nakita sa ginawang principal components analysis sa
tatlong iskala ng Mapa ng Loob na sumusukat sa mga aspeto ng Extraversion (Pagkamasayahin,
Pagkapalakaibigan, at Pagkamasigla), at ng Iskala ng Social Curiosity na binuo ng may-akda (8 na aytem,
Cronbach’s alpha = .79) na nagsamasama ang apat na iskalang ito sa iisang factor. Sa pangalawang pagaaral (N = 805), na ginamitan ng kabuuan ng Mapa ng Loog, lumabas na bukod sa Extraversion, may
kaugnayan din ang bahagyang binagong Iskala ng Social Curiosity (10 na aytem, Cronbach’s alpha = .82)
sa masasaklaw na katangian ng Openness to Experience at Neuroticism. Tiningnan ang mga posibleng
paliwanag ng mga resultang ito.
Isang Empirikal na Pag-aaral sa Kaugnayan ng Gamit ng "Bahala Na" at Personalidad
Dr. Gregorio E. H. del Pilar

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Sa isang preliminaryong pag-aaral sa hanay ng mga mag-aaral sa UP Diliman (N=383), tinanong ang mga
kalahok sa pamamagitan ng isang palatanungan kung ilang beses nilang nasabi sa kanilang sarili, sa gipit at
"masayang" situwasyon, ang pariralang "bahala na noong tatlong nakaraang buwan." Mahigit sa 80%
ang nagsabing ginamit nila ito ng tatlo o mahigit pang ulit sa panahong iyon. Para sa situwasyong gipit
lamang (N=130), ang korelasyon (Sperman's rho) ng tantiya ng dalas ng gamit ng BN at ang mga score sa
Mapa ng Loob ay lubos na mapagkakatiwalaan (p < .01) para sa mga katangiang kaugnay ng
Conscientiousness (Pagkaresponsable, rs = - .36 at Pagkamasikap, rs = -.32), Neuroticsm
(Pagkamaramdamin, rs = +.35, Hina ng Loob, rs = +.31, at Pagkamaaalalahanin, rs = +.30), Openness
to Experience (Kakaibang Pag-iisip, rs = -.27), at Agreeableness (Pagkamaunawain = rs = -.30). Nang
sinuri ang datos ng mga kalahok na nagsabing ginagamit nila ang BN sa kontekstong "biruan o
interesanteng situwasyon" lamang, tanging ang Kakaibang Pag-iisip ang nag-iisang nagpakita ng
korelasyong may kataasan (rs = + .23, N = 53, p < .09). Tinalakay ang problema ng mga tantiya ng
gamit ng BN na, para sa ilang mga kalahok, ay maaaring higit na lumalampas sa kanilang tipikal na gamit
nito, dala ng mga problemag personal nang lumahok sa kasalukuyang pag-aaral; at ang pangangailangan ng
mga kalitatibong pag-aaral sa konteksto ng gamit ng BN.
Ang Pagbubuo ng Eksperimental na Iskala ng Social Desirability ng Mapa ng Loob
Louie P. Cagasan Jr.

Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman at De La Salle-College of Saint Benilde
Kinakailangan ang eksaktong pamamaraan ng pag-sukat upang makapagdulot ng makabuluhang pag-usad
sa sikolohiya, at ang Social Desirability ay isa mga posibleng balakid sa pagkamit ito. Naniniwala si
Paulhus (2002) na ang mga panukat ng social desirability ay kinakailangang magbigay ng sapat na
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ebidensiya na ang kanilang sinusukat ay kaiba sa tunay na ugali o personalidad. Ilalahad ng kasalukuyang
papel ang proseso sa pagbuo ng iskalang eksperimental ng Social Desirability ng Mapa ng Loob, at kung
paano tinugunan ang nasabing punto ni Paulhus. Ang self-criterion residual, na sukat ng pagkakaiba ng
score ng isang tao sa isang iskala, at ang score na galing sa ebalwayson sa kaniya ng isang kakilala
(halimbawa, kaibigan) sa parehong iskala, ay isa sa mga naging batayan sa pagpili ng mga aytem para sa
iskalang eksperimental ng Social Desirability. Kinuha ang self-criterion residual ng mga kalahok (N =
198, 99 na paris) sa limang masasaklaw na katangian ng Mapa ng Loob (N, E, O, A, at C) at sa tantiya ng
kanilang grado sa isang kurso. Sinuri din ang iba pang mga item statistic upang masigurado ang katatagan
ng iskala (N = 805). Lumabas sa nakuhang resulta na maganda ang mga katangiang istatistikal ng
panukat. Tinalakay din ang posibleng ambag ng iskalang social desirability at ang mga darating pang mga
pananaliksik.
Ispiritwalidad II
Philippine Hall, Asian Center
Ang Pagsasabuhay ng Relihiyon sa Kabataang Pilipino
Bryan P. Tanangonan, De La Salle Araneta University
Rosamary C. Ramos, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at Home Development Mutual Fund
Ang layunin ng isinagawang pananaliksik ay makilatis ang konsepto ng pagsasabuhay sa relihiyon ng mga
kabataan na kung saan ito ay nahahati sa dalawang aspeto: Una, ang pagsasabuhay ng gawaing banal
kaakibat kung ano ang isinasaad sa relihiyon; at pangalawa, ang hindi taos-pusong pagpapahalaga sa mga
gawaing spiritual. Samantala, ang listahan ng mga katanungan hinggil sa mga gawaing panrelihiyon na
hango sa self-determination theory na isinusog nina Ryan at Deci, 2000 ay nagsisilbing kasangkapan
upang mapag-aralan ang antas ng pagpapahalaga sa relihiyon. Samantala, ang pagsasagawa ng mga gawaing
itinakda ng relihiyon ay inihambing sa mga kabataan ayon sa kanilang kasarian, antas ng pinag-aralan, at
uri ng relihiyong kinabibilangan. Ayon sa resulta ng pananaliksik, tatlumput-anim na lalaki at apatnapu’t
siyam na babae ang nagpapahayag na mataas ang antas ng kanilang pagpapahalaga sa mga gawaing kaakibat
ng relihiyon. Kaugnay nito, ang mga mananaliksik ay natalima na ang mga kabataan ay nanatiling may
matibay na pananaw sa kanilang gawaing spiritual sa kabila ng mga pangyayaring nagaganap sa kanilang
kapaligiran.
Ang Kabuluhan ng Pamilya sa Iglesia Ni Cristo Bilang Isang Relihiyong Pilipino na Lumalaganap sa
Daigdig: Pagsusuri mula sa Isang Tagaloob
Darren E. Dumaop

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Sinuri ng isang tagaloob ng Iglesia Ni Cristo (INC) ang mga pagtuturo nito tungkol sa pamilya. Sinuri rin
ang kabuluhan ng pamilya sa mga miyembro ng INC. Gamit ang mga katutubong paraan ng pananaliksik
na pakikipanayam at pagtatanung-tanong, nasumpungan ang mataas na pagtingin ng Iglesia sa pamilya sa
bahagi ng moralidad. Ang bawat kaanib ng pamilya ay may pananagutan sa isa’t-isa. Ang Iglesia mismo ay
nagsisilbing isang malaking pamilya para sa mga kaanib nito kung saan ang mga lider ang tumatayong
magulang. Ang pamilya naman ay nagsisilbing daluyan ng mga aral at tuntuning ipinatutupad ng Iglesia.
Ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa karangalan ay lalong nagpapa-alab sa mithiin ng pamilya na maging
banal o maging kaanib sa Iglesia ang lahat nilang kaanak. Sa huli, inilahad ng mananaliksik ang mga
posibleng implikasyon nito sa pagtataglay ng impluwensya ng INC sa lipunang Pilipino at sa
pagpapalaganap nito sa buong daigdig.
Ang Pagpapalagay ng Katolikong Pilipino ng Katuparan ng Kahilingan sa mga Relihiyosong Gawain
Rita Maria S. Mirano

Assumption College-Makati

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong magbigay impormasyon sa pagpapalagay ng Katolikong Pilipino ng
katuparan ng kahilingan sa mga relihiyosong gawain. Ito ay isang etnograpikal na pagsasaliksik kung saan
apat na relihiyosong mga kaganapan ang paksa at hindi mga tao. Ang mga kalahok sa mga kaganapan ay
nagsisilbi lamang na mga tagapagbigay ng impormasyon. Ginamit ng pag-aaral na ito ang Santiago-
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Enriquez Model o ang Katutubong Pilipinong Paraan ng Pagsasaliksik kung saan ginamit ang mga
pamamaraan tulad ng Pagmamasid, Pagtatanung-tanong at Pakikilahok. Mula sa mga nakalap ng
pamamaraang ito, ang mga kahilingan ng mga tao ay ukol sa pamilya, buhay, mga kaugnayan, at pansarili.
Ginagamit lamang ng Pilipino ang mga ritwal bilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Ang
katuparan ng mga kahilingan ay nakadepende sa lalim ng pananampalataya ng mga kalahok.
Katutubo at Isinakatutubong Konsepto
Bulwagang Sala’am Romulo Hall
Bayanihan: Pananaw, Pagpapahalaga at Pagsasagawa
Icelle B. Soriano, Maria Victoria T. Juan, Maria Jackielyn Bernardino, Jocelyn B. Recillo at
Fr. Joel Beronque.

Bataan Peninsula State University

Ang bayanihan na isa sa mga maituturing na orihinal na salitang Filipino at katutubong gawain at
tradisyong Pilipino ay natatak sa isipan ng tao bilang isang paraan ng pagtulong-tulong ng magkakapitbahay at magkakalapit barangay sa pagbubuhat ng isang bahay upang ilipat sa ibang lugar. May mga
mangilan-ilang pananaliksik na nagawa patungkol sa kahulugan ng bayanihan at may mga iba pang kultura
at pagpapahalaga na maaaring nakapaloob dito gaya ng pagtutulungan, pakikiisa, pagdadamayan at
pakikipagkaibigan. Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na tiyakin ang pananaw sa Bayanihan ng apat na
pangkat panlipunan na kinabibilanagn ng simabahan, paaralan, kumunidad at industriya. Layunin din
nitong malaman ang mga Pagapapahalagang Filipino na nagpapaigting at sumasalungat sa pagtaguyod ng
kulturang ito. Ang apat na raang (400) kalahok ay natipon sa pamamagitan ng random sampling. Ang mga
datos ay kinuha sa mga sagot ng mga kalahok sa questionnaire at personal na panayam. Ayon sa resulta,
ang Bayanihan ay buhay at naisasagawa pa rin sa mga panahong ito at ito ay makikita sa lahat ng sulok ng
bansa at sa buong daigdig. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ay mga pagpapahalagang Filipino na
maiuugnay sa bayanihan. Samantalang ang pagsasarili at hiya ang mga katangian na sumasalungat o
pumipigil sa pakikipagbayanihan, ang tiwala naman ay nagpapaigting nito. Bukod dito, napatunayan din na
ang pamilya ang higit sa lahat na dapat magpasimula, magpamulat at magpahalaga sa bayanihan.
Kaayusan sa Mukha ng Kaguluhan Bilang Pagsasalarawan ng Pulitikang Katutubo
Dr. Antonio P. Contreras

Pamantasang De La Salle-Manila

Maraming pagkakataon na kung saan ang inaakala nating kaguluhan o magulong sistema ayon sa
pamantayang kanluranin ay isa palang organikong proseso ng pagsasaayos na naaayon sa katutubong
kagawian. Ito ay isang patunay na ang mga kanluraning pagdalumat tungkol sa “governance” at “political
order” ay maaaring hindi akma sa kaayusang katutubo. Uungkatin ng papel na ito ang iilang halimbawa
nito at iuugnay ito sa katutubong dalumat pulitikal na kung saan ang kaayusan ng pamayanan ay nakaugat
sa pakikipagkapwa at pakikiramdam ng mga mamamayan sa isa’t isa, at hindi sa mga panlabas at diorganikong struktura ng estado, batas at pamahalaan. Ilalahad din ang mga pangunahing hamon upang
mapag-aralan ang mga ito sa konteksto ng pagsasakatutubo ng agham pampulitika.
Kontekstuwal na Paghahambing sa Pangkaisipan, Pandamdamin at Pangkagawiang Komponent sa
Pagpapatawad at Pagpapalampas
Darwin C. Rungduin

Colegio de San Juan de Letran

Sa maraming mga pag-aaral ng naglalayong maunawaan ang proseso ng pagpapatawad, ang mga ito ay
madalas na nakatuon sa tatlong aspeto na sinasabing mahahalagang salik ng pagpapatawad - ang mga ito ay
ang mga bagay ng kamalayang pangkaisipan (cognitive functioning), naging karanasan (behavioral
manifestations), at ang emosyong idinulot ang karanasang ito (emotional reactions). Sa debelopmental na
modelo ng pagpapatawad ni Rungduin (2011), ang mga ito rin ang itinuring na mahahalagang sangkap sa
pag-unawa sa kung paano nagpapatawad ng mga Pilipino. Bagamat napatunayan na ang mga salik na ito
ay alinsunod sa pag-uugaling Pilipino, ito ay nangangailangan ng masusing paghahambing sa ibang
katutubong mga salita ng ginagamit upang isalarawan ang karanasan sa pagpapatawad. Ang mga
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katutubong salita ay maaring mayroon pagkakahalintulad ngunit mayroon ding pagkakaiba sa iba't-ibang
aspeto katulad ng salitang pagpapalampas.
Sa pamamagitan ng paggamit ng Immediate Feedback Questioning (IFQ) (Ramos, 2011), pinaghalintulad
ang pagpapalampas at pagpapatawad sa pamamagitan ng paggamit ng isang social network site. Ito ay
inilagay bilang status na humihingi ng kanilang opinyon hinggil sa kung paano maaring maisalarawan ang
pagpapatawad at ihambing ito sa pagpapalampas. Higit sa 224 na mga tugon ang nakalap sa loob ng isang
linggong paglalagay ng mensaheng ito. Ang mga tugon ay pinaghiwalay-hiwalay ayon sa kamalayang
pangkaalaman, karanasan, at emosyong naramdaman.
Ayon sa mga tugon, ang pagpapatawad at pagpapalampas ay maraming pagkakatulad sa maraming aspeto
ngunit ang mga tugod ay nagsalarawan din ng maraming pagkakaiba. Ang pagpapalampas ay maaring
isalarawan bilang panandaliang pakiramramdam at pananaw sa isang alitan. Dahil sa karasang ito,
nagkakaroon ng pagpigil sa mga emosyong nararamdaman (galit, pait ng nararamdaman, at pakainis),
pagwawasto sa nais gawin laban sa nakaalitan (pagsalakay o pagganti sa pamamagitan ng pagsasalita o
pananakit), at pag-intindi sa pangyayari (paglawak ng pang-unawa). Sa kabuuan, ang aspeto ng
kamalayang pangkaalaman ay masasabing mayroong pinakamabigat na ambag upang maisantabi ng
pandalian ang negatibong emosyon at kagustuhang pagganti. Ang pagpapatawad ay masasabing may
masmalalim ng pagpapakahulugan kung ikukumpara sa pagpapalampas. Ito ay nagpapakita ay naglalayon
ng pagpapanumbalik ng pakikipag-ugnayan sa naka-alitan, pagkakaroon ng mas positibong emosyon lalo
na pagkatapos itong ipagkaloob sa iba, at pagtataglay ng malawak ng kaisipan hinggil sa pangyayari na
pinagmulan ng alitan.
NOBYEMBRE 26, 2011
SABAYANG SESYON 5 (SS5)
8:30-10:00 n.u.
Research Methods
Room 304, Palma Hall Annex
Ang Pakikilahok ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo sa Sikolohikal na Pananaliksik: Isang Eksperimental na
Pagtataya
Evette Marie Baticula, Alyssa Marie Aldea, Mara Shannen Buelos, Cheyselle Cuaresma,
at Jana Patricia Valdez

Colegio de San Juan de Letran-Manila

Kadalasan, ang mga mag-aaral ay nagiging kalahok ng maraming pananaliksik. Sa mga kolehiyo at
unibersidad, bahagi sa karanasan ng mga mag-aaral ang makiisa sa mga eksperimento, serbey at iba pang
uri ng mga gawain na may kinalaman sa pag-aaral tungkol sa pag-uugali. Ang pagsali sa mga ganitong
gawain ay madalas na may katumbas na karagdagang marka o insentibo. Ang mga pananaliksik na ito ay
inaasahang makakaroon ng epekto sa kanilang pananaw hinggil sa paglahok sa ganitong mga gawain, lalo
na kung ito ay humihingi ng maraming panahon mula sa kanila. Dahil dito, ang pananaliksik na ito ay nais
patunayan na ang mga mag-aaral ay sumasali sa mga ganitong gawain dahil sa panloob o sa panlabas na
paggaganyak.
Upang mapatunayan ito, bumuo ng dalawang grupo ng mag-aaral ang mga mananaliksik. Ang unang
grupo ay nilapitan at tinanong ng mananaliksik ukol sa kanilang kagustuhan na makiisa sa isang pag-aaral
na kanilang ginagawa. Binigyan sila ng isang panukat naglayong sukatin ang kanilang pagsang-ayon sa pagsali sa nabanggit na pag-aaral. Ang mga may matataas na pagsang-ayon ay tinanong sa kanilang
kagustuhan at kakayahang pumunta sa itinakdang oras at lugar para sa isang eksperimentong kanilang
lalahukan. Ang mga sumang-ayon ay inanyayahang pumunta sa nasabing iskedyul. Ang ganitong paraan
din ang ginamit sa ikalawang grupo maliban sa pagbibigay ng karagdagang insentibo sa mga grado ng magaaral. Ang bilang ng nagpunta sa bawat grupo sa itinakdang oras ay itinala.
Batay sa mga bilang ng nagpunta, mas malaki ng bahagya ang bahagdan ng mga kalahok na dumating sa
grupo kung saan walang insentibong ibinigay. Bagamat mayroong pagkakaiba, ito ay bahagya lamang.
Ang resulta ng pag-aaral na ito ay nagtatakda na ang mga lumalahok ay maaring nauudyok ng panloob o
panlabas na kadahilanan.
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Utilizing Sikolohiyang Pilipino Theories and Methods in Human Rights Research
Joy Anne Icayan at Ramil Andag

Philippine Human Rights Information Center

The paper provides an overview of how Sikolohiyang Pilipino principles and methods can be utilized in
conducting human rights research. It presents several ethical dilemmas that occur in human rights research
including the conflicting role of researcher as an objective observer and human rights advocate, and
balancing cultural relativism and universality. It discusses how Sikolohiyang Pilipino theories can be used
to settle these issues; by constantly negotiating the roles of the researcher and participant, and by weighing
culture and its implications when speaking of human rights. Lastly it discusses the role of psychology,
especially SP, in focusing on the plight of vulnerable groups.
Ang Kuwento ang siyang Susi: Pagsusuri sa Kaangkupan ng Kuwentong-Buhay bilang Pamamaraan ng
Pag-unawa sa mga Pilipino
Pierce S. Docena

University of the Philippines Visayas Tacloban College

Layon ng may-akda na hikayatin ang mga mananaliksik sa Sikolohiyang Pilipino na gamitin ang metodo
ng kuwentong-buhay (life story method) sa kanilang mga pag-aaral. Nahahati sa tatlong bahagi ang
paglalahad na ito: (a) pagbalangkas ng mga katangian at gamit ng kuwentong-buhay bilang metodo sa
pananaliksik; (b) pagsiyasat sa mga lakas at kahinaan nito; at (c) pagtalakay sa kaangkupan ng kuwentongbuhay bilang pamamaraan ng pag-unawa sa mga Pilipino.
Kwalitatibong Pananaliksik Part I
Room 313-315, Palma Hall Annex
Habag ng Ina sa Irog na Anak
Rolaila V. Delovino, Lucille Grace C. Hilario, Dr. Clarafe A. Gonzales at Rio Anne B. Dizon

Wesleyan University-Philippines

Ang unang pag-iyak ng sanggol ay isang kapana-panabik na karanasan sa bawat ina na inaasahang malusog
ang kanyang isinilang. Subalit sa mga inang napag-alaman sa newborn screening na ang kanilang mga
supling ay may kakulangang enzyme na kung tagurian ay G6PD, iba ang kanilang naging karanasan at
saloobin. Layunin ng pag-aaral na ito na isalarawan ang samut-saring yugto na pinagdaraanan ng inang ang
likas na sakit ng kanilang supling ay napag-alaman na habangbuhay na walang lunas. Tatalakayin nito ang
mga yugto ng pananabik at galak, kaba at pagkagulumihanan, pagtanggi at kawalan ng pag-asa,
pagtanggap at pang-unawa, paglalakbay-diwa at damdamin
hanggang sa ito ay humantong sa
habangbuhay na paglingap at pag-ibig . Sa wakas ay magbibigay mungkahi ito sa mga katulad nilang ina
na may katumbas na kalagayan kung paano mapagpupunyagian hanggang sa mapagtagumpayan ang
ganitong kapalaran.
Pakikisangkot ng Barako bilang Ama sa Pagpapalaki ng Anak: Barako si Itay pero Mamon kung
Magmahal
Alyssa June Q. Cruz at Miriam Grace Aquino-Malabanan

Lyceum of the Philippines University-Batangas

Isa sa mga natatanging katangian nating mga Pilipino ay ang pagpapahalaga sa ating pamilya. Malawak ang
kahulugan ng pamilya, para sa atin ang pamilya ay nararapat binubuo ng tatay, nanay at ang mga anak at
bukod dito kasama rin ang lolo, lola, tiya, tiyo at ang mga pinsan. Ang Ama ay ang tinuturing natin na
haligi nito. Sila ang nagsisilbing sandigan ng bawat pamilyang Pilipino Kung kaya’t sila ay may mahalagang
katayuang dapat gampanan sa buhay, pamilya at lipunan.
Ang paniniwalang ito ay lubos pang pinagyayabong ng bawat Pilipino sa ating bansa tulad na lamang ng
mga Batangueno. Kilala ang mga Batangueno sa pagiging barako sapagkat sila ay may kagitingan at
katapangan. Para sa mga Batangueño, ang salitang “barako” ay tumutukoy sa katangian at hindi sa
kasarian. Sa Batangas, ang kahulugan nito ay “matapang”. Kaya tinawag na barako ang kape ay dahil
matapang ito. Gayundin, kaya napadikit sa kalalakihan ang salitang ito, ay dahil ang katapangan ay isa sa
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pinakaiingatang katangian ng mga lalaki (na nagbunga ng mga isteryotipo). Gayunman, ang isang
matapang na babae sa Batangas ay puwede ring tawaging barako. Ngunit paano kaya nakikisangkot ang
isang barako bilang isang ama sa pagpapalaki sa kanilang anak?
Ang pakikisangkot ay konsepto na nangangahulugang paglahok at pakikiisa sa isang gawain. Ito ay isang
malalim na salita na ang katumbas sa wikang banyaga ay active involvement (Wikipedia.com). Ito ay isang
paguugnay ng isang tao sa isang bagay upang pagpakadalubahasa dito.
Ang pagaaral na ito ay isinagawa upang lubos na maunawaan ang iba’t ibang responsibilidad ng ama sa
pagpapalaki ng kanilang anak. Kung ating susuring mabuti, hindi ba’t kalimitang magulang na babae o
nanay lamang ang kadalasang nakikita nating lubos na nakikisangkot sa paghubog ng mga anak? Kung
kaya’t mahalaga ang pag-aaral na ito sa sikolohiyang Pilipino upang lubos na maunawaan ang
partisipasyong ng barakong ama sa paghubog ng iba’t ibang kaugaliang Pilipino sa mga bagong
henerasyon.
Ang pangunahing kalahok sa naturang pag-aaral ay ang mga tatay na buhat sa lunsod ng Batangas na kung
tawagin ay mga Barakong ama. Buhat sa isandaang mga ama dalwampu sa kanila ang napagalamang barako
sa pamamgitan ng isang pre-test. Nangangalap ng impormasyon ang mananaliksik sa pamamagitan ng
paggamit ng pakikipanayam sa dalawampu na barako bilang ama.
Mga Katutubong Kaugalian ng Ayta Pagkapanganak: 20 Taon Pagkatapos ng Pinatubo
Juanito C. Leabres Jr., Abi Gutierrez at Jessieka Marie L. Laya

Kolehiyo ng Narsing, Wesleyan University-Philippines

Ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong taong 1991 ay nagdulot ng maraming pagbabago sa maraming
buhay ng nakaranas nito. Isa sa mga lubhang naapektuhan ay ang mga katutubong Ayta na naalis sa
kanilang mga tinitirhan dahil sa panganib ng pagputok ng bulkan. Tinaguriang pinakaunang naninirahan
sa ating kapuluan, ngayon ang mga Ayta na ito ay namumuhay sa mga relokasyon at pinipilit magsimula
muli ng panibagong buhay. Mga relokasyon na nagdulot ng pagbabago hindi lamang sa nakagawian nilang
pamumuhay kundi maging sa kanilang mga katutubong kaugalian sa panganganak. Ang pag-aaral na ito ay
gumamit ng etnograpiyang pamamaraan upang malaman ang mga katutubong kaugalian ng mga Ayta
pagkapanganak na nahubog sa kanilang paninirahan sa relokasyon. Ilalahad nito ang mga paniniwala na
nag-ugat sa kaisipang “hot or cold”(init o lamig). Tatalakayin din nito ang kanilang pansariling mga
kadahilanan kung bakit patuloy nila itong kinakatigan sa kabila ng makabagong panahon.
Pag-aaral sa mga Kababaihan
PPL, Palma Hall Annex
Ang De-mistipikasyon ni Maria Clara sa mga Kababaihan ng Bulacan at Tunggalian ng mga Namumukod
na Katangian ng mga Kababaihan sa Panahon ng Rebulosyong Teknolohiya
Dr. Lualhati H. Valmonte

La Consolacion University Philippines (dating University of Regina Carmeli)

Isinisiwalat ng pag-aaral ang baseline datos na nagsisiwalat ng batayan para sa mahusay na pagkilala at
papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa Bulacan at tunggalian ng mga piling katangian ng mga
Filipina. Ang pag-aaral ay sumusuri sa mga katangiang Pinay upang maging patnubay na matangap at
igalang ang kanilang gampanin bilang babae at makagawa ng ugma at tugmang kaibhan sa kanilang
buhay.Inilalahad din ng pag-aaral ang impak ng mga kaugaliang natutunan at saling lahi sa mga
naguusbungang kaugalian na bunga ng teknolohiya.
Ang Pagsusuri sa mga Estereotipo at Konseptong Pansarili ng mga Kababaihan Bilang Salik ng
Estereotipong Panarili
Daniel Astillero

Aquinas University of Legazpi

Tatlumput-isang kababaihan ang kabuuang sumali sa eksperimental na pananaliksik na sumuri ng mga
estereotipong pang-kasarian at konseptong-panarili bilang mga salik ng estereotipong panarili. Dalawang
hipotesis ang layong sagutin ng pag-aaral na ito: (1) naiiba ang paraan ng estereotipong-panarili ng babae
sa kapag may kasamang lalaki; at (2) may istatistikal na relasyon sa estereotipong-panarili at konseptong-
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pansarili ng mga babae. Ang pamamaraan ng eksperimento ay dinesenyo upang sukatin ang kapamalagian
ng estereotipong-panarili. Ang konseptong-panarili ay sinukat sa pamamagitan na talatanungan tungkol sa
Feminine Ideology Sacle (FIS). Hinati ang kabuuang eksperimento sa dalawang kategorya. Pinaghiwalay
ang mga kalahok sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay binuo ng labinlimang babaing kalahok at
walang lalaki. Labing-aanim naman ang kalahok sa ikalawang pangkat at may kasamang lalaki. Upang
suriin ang mga datos at masagot ang mga hipotesis, ginamit ang T-test para sa independent samples at ang
Bivariate correlation at ang “rho” ni Spearman. Ipinakita ng mga datos na walang pagkakaiba ang
esterotipong pangkababaihan magkaroon man o walang lalaki.
Nalaman din sa paggamit ng correlation na mataas ang relasyon ng panariling konsepto sa estereotipongpanarili.
Ang Karanasan sa Bilangguan sa Pananaw ng Babae, Asawa at Ina (Kaso ng Aklan Rehabiltation Center)
Eleonor Relojero-Teopy, Dr. Remedios Somcio

Aklan Catholic College

Ang pagaaral na ito ay may layon na suriin ang karanasan ng pagkakabilanggo mula sa pananaw ng babae,
asawa at pagiging isang ina ng siyam (9) na babaeng nakakulong o nakapiit sa Aklan Rehabilation Center
sa Nalook, Aklan gamit ang phenomenological na pamamaraan sa pananaliksik. Ang in-depth interview at
FGD (Focus Group Discussion) ang ginamit bilang pangunahing instrumento sa pagaaral ng siyam (9)
na babaeng nakakulong na lahat ay may mga anak.
Ang pagsusuri sa datos ay ginawa sa pamamagitan ng pagtuklas ng pangunahing tema, kaugnay na tema at
buod ng indibidwal na salaysay na may kasamang repleksyon na naglalarawan ng kanilang karanasan sa
piitan o kulungan at pagkatapos ay paglalahad ng thematic analysis. May tatlong (3) repleksyon na
inilahad ng pagaaral at sa ikatlong repleksyon nagmula ang eidetic insight.
Lumalabas sa resulta ng pagaaral na ang karanasan sa bilangguan o kulungan mula sa pananaw ng babae,
asawa at pagiging ina ng mga babaeng preso ng Aklan Rehabilatation Center ay kabuuan o kumbinasyon
bunga ng interaksyon sa pagitan ng indibidwal (babaeng preso) at ng kanyang sitwasyon o paligid. Base sa
panlipunang tungkulin teorya ( social functioning theory)ni Harriet Bartlett at life space theory ni Kurt
Lewin, ang sariling-pananaw, papel na ginagampanan,mga suliranin at pagharap sa mga problema ay
interaksyon ng kanyang sarili at ng kanyang kasalukuyang panlipunang sitwasyon.Tungkol sa kanyang
salik-personal,ang kanyang pananaw ay impluwensya ng kanyang pisikal na kundisyon,kanyang ugali,
pagpapahalaga, nalalaman, kasanayan at pananaw sa realidad. (lahat ay nauukol sa personal ). Sa kabilang
banda,ang panlipunan sitwasyon ng babaeng preso ay kinukunsiderang dysfunctional dahil ang paligid na
kanyang kinalalagyan sa kasalukuyan ay may balangkas at kulturang hindi sapat o hindi maayos;walang
layunin,walang pokus,malabo,salungat,may banta o mapanganib; kulang sa pinagkukunan ng mga
kailangan at oportunidad;nagpapakita ng
di mapagtagumpayan balakid;pampagising na mga
stress;pagdudulot ng matinding interpersonal role at sagabal na pagpapahalaga (value conflicts);kailangang
pagganap,karunungan at kasanayan na higit sa kanyang indibidwal na kakayahan o abilidad. Ang
interaksyon sa pagitan ng dalawang pwersa-ang indibidwal na kakayahan malagpasan ang problema at
pangangailangan ng sitwasyon ay nagbubunga ng maliit na konsepto sa sarili, mahirap na pagganap at
limitadong kakayahan ng mga babaeng nakakulong.
SABAYANG SESYON 6 (SS6)
10:30-12:00 n.t.
Invited Symposium: Mga Paksang Naisasagilid sa SP
Room 309, Palma Hall Annex
Postmodernism at SP: Pagkatao, Identidad, Sekswalidad
Dr. Sylvia Estrada-Claudio

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
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Nang ang “Ibang Tao” ay Itiniwalag sa “Sarili”: Ang Politika ng Pagiging “Iba” sa Dalumat ng “Kapwa”
(Ang Usapin ng Etnisidad sa Sikolohiyang Pilipino)
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

Unang una, layon ng papel na ito na problematisahin ang dalumat ng “kapwa” bilang itinuturing na buod
ng Sikolohiyang Pilipino sa diskurso ng etnisidad at bansa sa karanasang Pilipino.
Binigyang kahulugan ni Virgilio Enriquez (1978) ang “kapwa” bilang “kabuuan o kaisahan ng ‘sarili’ at
‘ibang tao’” (“unity of the ‘self’ and ‘others’“).
Ang kaisahang ito ay masasabing resulta ng
“pakikipagkapwa” o ng kusang punyaging ituring ang iba bilang kabahagi ng sarili. Sa punyagi at proseso
ng pakikipagkapwa, nalulusaw ang likas na kaibahan sa pagitan ng sarili at ibang tao, at ang namamarali ay
ang likhang kaisahan. Sa ganang ito, maituturing na isang kayarian o panlipunang banghay (construct) ang
“kapwa” na sentral sa proyekto ng pagbubuo ng bansa.
Sa mga ugnayang inter-etniko sa Pilipinas, kung saan may itinuturing na “mayorya” at “minorya”,
nagiging problematiko ang banghay na ito ng “kapwa”. Sa harap ng mga taguring “cultural minority”,
“tribal Filipino”, maging ng diumano’y “polically correct” na “Indigenous Peoples” (IPs) may
madaramang tensyon sa “kapwa” kung ipopook ito sa kabansaang Pilipino bilang pinalaking kaisahan o
kabuuan ng “sarili” at “iba”). Gaya rin ng pakikipagkapwa, ang pagsasaminorya ay isa ring kayariang
nilikha ng politika ng “pag-iiba”/”pagiging “Iba” ng ilang pangkat etniko. Mauugat ang proseso at
politika ng etnikong pag-iiba (ethnic differentiation) sa kolonyalismong Espanyol. Pinasidhi at
nainstitusyonalisa ito sa panahon ng kolonyalismong Amerikano sa bisa ng pagkakatatag ng Bureau of
Non-Christian Tribes bilang pangunahing aparato ng kolonyal na gobyerno sa diumano’y proyekto ng
integrasyon ng mga grupong ito. Nagpatuloy ito sa panahon ng nasyon-estadong Pilipino sa
pamamagitan ng reproduksyon ng kolonyal na kaalaman sa mga di-Kristiyano bilang “tribes” at
“minorities.”
Sa partikular, ipakikita ng pag-aaral na ito, gamit ang ilang piling etnograpikong materyal mula sa
panahong Espanyol hanggang sa kasalukuyan, kung paano prinodyus ng mga kolonisador at nireprodyus
ng mga Pilipino mismo ang mga kaaalamang sumuhay/sumusuhay sa politika ng pag-iiba at pagiging
“Iba” ng mga tinaguriang “minorya”. Sa huling bahagi ng papel, maghahain ng ilang mungkahi kung
paano matutugunan ang mga natukoy na tensyon/kontradiskyon/puwang na nililikha ng usapin ng
etnisidad sa banghay ng “kapwa”. Anupat naniniwala ang may-akda na mahalagang kilalanin ang mga
puwang o kontradiksyong ito sa dalumat ng “kapwa” o ang pagtingin sa “kapwa” bilang isang “kabuuang
may-lamat” at kinatatampukan ng “talaban (i.e., pagtatagpo, pagtutunggali at pagniniig) ng “sarili at iba.”
Sa pagkilalang ito natin mapagmumuni-munian at higit pang malilinaw ang “dalumat ng kapwa” tungo sa
pagpapaibayo nito.
Trabaho at Hanap-Buhay
Room 304, Palma Hall Annex
Mapagal, Magtagal o Matanggal: Karanasan ni Juan bilang Manggagawa
Dr. Ma. Dolores Correa-Patag at Oliver B. Sta. Ana

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Ang pagsasaliksik na ito ay gumamit ng kwantitatibong pamamaraan at sinuri ang ugnayan ng pagkapagal,
pagtatagal at nararamdaman ng mga manggagawa sa isang organisasyon. Walang makabuluhang
pagkakaiba ang mga manggagawang namamahala at tagasunod pagdating sa kanilang karanasan at pananaw
sa kanilang organisasyon. Ayon sa kinahinatnan ng pag-aaral na ito, lumalabas na ang pagkapagal ay may
bahagyang ugnayan sa pagnanasa na umalis sa isang organisasyon (r = 0.32). Hindi rin maikakaila na ang
tagal sa organisasyon at kita ng manggagawa ay may kaugnayan sa kanilang nararamdaman bilang
manggagawa (r = 0.39). Ang naturang kinahinatnan ng pag-aaral na ito ang magiging basehan sa pagbuo
ng modyul para sa Work Commitment and Retention Program.
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Perpormans Reyting sa Kasiyahan ng Kustomer gamit ang German Satisfaction Rating sa mga Devolved
na Sebisyong Agrikultural na isinasagawa ng Provincial and Municipal Agricultural Opises sa Tiaong,
Quezon
Marion M. Valencia at Mardy E. Dizon

De La Salle Araneta University

Ang pananaliksik na ito ay nag-iinkorporeyt ng bagong pampublikong pamamahala sa pampublikong
administrasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa kasiyahan ng mga customer gamit ang German
Satisfaction Index sa devolved na mga serbisyo sa agrikultura mula sa pambansang pamahalaan patungo sa
mga lokal na yunit ng pamahalaan- probinsiya at munisipyo. Ang mga devolved functions ay mga serbisyo
sa pataba, pestisidyo, punla, at teknikal na tulong sa agrikultura. Partikular, ang pananaliksik na ito ay
naglalayon na pag-aralan ang sagot ng mga sumusunod na katanungan: 1. Ano ang profile ng growers ng
crop ayon sa uri ng crop, taon ng pagtatanim, organisasyon kinabibilangan, at pagmamay-ari sa lupa? 2.
Ano ang kanilang kasiyahan ayon sa kalidad at pagiging epektibo ng mga serbisyo sa: pataba; pestisidyo;
punla; at teknikal na tulong? 3. Mayroon bang signipikant na relasyon sa pagitan ng mga profile ng
growers ng crop at ang kanilang mga kasiyahan ayong sa kalidad at pagiging epektibo ng mga serbisyo
nabanggit? Ang lugar ng pag-aaral ay sa Tiaong, Quezon. Ang data na ginamit ay ang mga sagot mula sa
kung saan ang profile at kasiyahan ng customer ay ibinigay. Ang data ay nakolekta sa pamamagitan ng
tulong ng isang palatanungan na ibinahagi sa ang mga respondents sa pamamagitan ng snow balling epek.
Ang antas ng kasiyahan ng customer ay ipinahayag gamit ang German Satisfaction Index at ito ay
ipinahayag sa mga numero 1, 2, 3, 4, at 5 na kung saan ito ay nagsisimula mula sa 1 bilang pinakamababa,
pagpunta sa 5 bilang pinakamataas na marka. Ang kasiyahan ayon sa kalidad ng mga serbisyo sa pataba,
pestisidyo, at punla, ay ipinahayag ayon sa availability, aksesibiliti, at kahustuhan ng naturang mga
serbisyo, habang ang serbisyo sa teknikal na tulong ay ayon sa availability, at kakayanan sa diagnostic at
lunas. Ang pagiging epektibo ng mga serbisyo ay ipinahayag sa pamamagitan ng tulong sa magandang ani.
Ang pag-aaral ay gumamit ng frequency sa unang problema 1, mean sa pangalawa, at Pearson sa pangatlo.
Ang interpretasyon sa resulta ng analisis ay gumamit ng 95% confidence interval. Ang pag-aaral ay
nagbubunga ng mga sumusunod na resulta: profile ayon sa uri ng crop; bigas ay 50%, gulay 37. 5%, at
bungang kahoy ay 12.5%; para sa mga taon ng pagtatanim, 1-9 na may 37.5%, 10-19 na may 25%, 2029 na may 6.3%, 30-39 na may 18.8%, at 40 pataas na may 12.5%; para sa organisasyon kinabibilangan,
50% ay mga miyembro ng samahang magsasaka, at ang natitirang 50% ay hindi mga kasapi; para sa
pagmamay-ari ng lupa, 43.8% ay may-ari ng lupang sinasaka, habang ang 56.3% ay mga nangungupahan.
Para sa kalidad at pagiging epektibo ng mga serbisyo, ang mga resulta ay ang mga sumusunod: pataba;
availability 1.25, aksesibiliti 1.37, kahustuhan 1.31, kontribusyon sa magandang ani 1.43; pestisidyo,
availability 1.25, aksesibiliti 1.18, kahustuhan 1.18, kontribusyon sa magandang ani 1.25; punla ,
availability 1.62, aksesibiliti 1.56, kahustuhan 1.56, kontribusyon sa magandang ani 1.50, at teknikal na
tulong, availability 2.12, kagalingan sa diagnostic 2.25, at lunas 2.18, kontribusyon sa magandang ani
2.12. Signipikant na relasyon ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang variables ng profile, taon ng
pagtatanim at organisasyong kinabibilangan, sa ilang mga serbisyong ibinibigay. Sa pangkalahatan, ang
kasiyahan ng customer ay nagtala ng iskor 1 hanggang 2 out of 5; habang sa mga variables ng profile, ang
taong ng pagtatanim at organisasyong kinabibilangan ay may signipikant na relasyon sa sa ilang mga
serbisyo. Batay sa mga resulta, ang teyoretikal at praktikal na implikasyon ay ibinigay.
Keywords: German Satisfaction Rating; kasiyahan ng customer, devolved function, munisipal at
panlalawigang pamahalaan
Kapit-tuko at Hunyango sa Mata ng Karaniwang Manggagawa
Dr. Ma. Dolores Correa-Patag at Oliver B. Sta. Ana

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Sa pagkakaroon ng kapangyarihan, kadalasang tinitignan ang motibasyon sa pagkakaluklok o pananatili ng
isang mangagawa sa puwesto. Hangarin ng pag-aaral na ito na malaman ang pananaw ng karaniwang
mangagawa sa salitang kapit tuko at hunyango sa pag bansag sa mga kapwa nila empleyado sa publiko at
pribadong sector. Mula sa (n = 45) na mga nagsilahok 35 sa pampubliko at 13 sa pribado, lumalabas sa
kwalitatibong pag-aaral na ito na positibo at negatibo ang mga paglalarawan ng mga mangagawa tungkol
sa mga naturang salita. May mga naglarawan na ang pagiging kapit-tuko ay pagpapakita ng
pagmamalasakit sa organisasyon samantalang ang pagkahunyango ay kakayahan ng isang indibidwal sa
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pakikisalamuha at pagharap sa pagbabago. Ang ugnayan ng kapwa at ibang tao ay naging batayan din
upang ilarawan ang implikasyon ng naturang iskema sa isang organisasyon.
Mga Problema ng mga Manggagawa sa Holy Face Rehabilitation Center for Mental Health sa Tabaco
City
Raymund Gerard V. Banzuela at Maja E. Francisco

Aquinas University of Legazpi

Ang Holy Face Rehabilitation Center for Mental Health (HFRCMH) ay isa sa iilang insitusyon sa
Rehiyong Bikol na nagbibigay ng serbisyong kritikal tungo sa pagpapagaling sa mga taong may sakit sa
pag-iisip. Dahil dito, sinubok ng pag-aaral na ito na alamin ang mga problema ng kinakaharap ng mga
manggagawa sa HFRCMH pagdating sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan sa kanilang mga pasyente,
pamilya ng kanilang mga pasyente, ang namamahala ng Center, mga katrabaho, at ang benipisyong
kanilang natatangap. Ang pag-aaral na ito ay naglalayon ding alamin ang mga hakbang ng mga
manggagawa upang matugunan ng mga problemang kanilang kinahaharap.
Ang participant observation at key informant interviews ay ginamit upang makalikom ng datos.
Natuklasan na ang mga problemang may kinalaman sa mga pasyente sa naturang institusyon ay maaaring
mauri sa dalawa, ang palagian (constant) at paminsan-minsan (intermittent). Ang problemang palagian ay
kinapapalooban ng saloobin ng mga pasyente pagdating sa mga gawain, mahinang pagganap sa mga pangaraw-araw na gawain, at indibidwal na eksentrisidad ng mga pasyente. Sa paminsan-minsan na problema,
sinasaklaw nito ang unpredictability, acute episodes, at relapses.
Ang tanging problemang maiiuri sa lugar na pinagtatrabahuhan ay ang kakulangan sa pasilidad na
ginagamit para sa workshops. Pagdating naman sa kapamilya ng mga pasyente, ang lumulutang na
problema ay pagkukulang ng kanilang suporta. Kahit ang mga manggagawa ay may magandang pakikipagugnayan sa isa’t-isa, ang kakulangan nila sa bilang ay nagreresulta sa multi-tasking at pagsasagawa nila ng
mga gawaing hindi sakop ng kanilang espelisasyon. Pagdating naman sa mga benepisyo at pamamahala,
ang mga manggagawa sa Center ay walang matimbang na problema. Gayunman, ang nag udyok sa mga
mangagawa na manatili sa trabaho ay ang kanilang pagmamahal sa mga pasyente. Sa pagaaral na ito, ang
implikasyon sa pakikidawit ng komunidad at pagkabatid sa mga problema sa pangkaisipang kalusugan ay
tinalakay rin, pati na ang kasalukuyang kalagayan ng mga serbisyong para sa pangkaisipang kalusugan sa
rehiyon.
Kwalitatibong Pananaliksik Part II
Room 313-315, Palma Hall Annex
Pagsisid sa Kamalayan ng mga Mangingisda Hinggil sa Santwaryo ng Dagat-Naic
John Xavier B. Nepomuceno

Cavite State University – Naic

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang sukatin ang kamalayan at saloobin ng mga karaniwang
mangingisda sa Naic. Partikular na inalam ang lawak ng kabatiran sa pamayanang-pangisdaan hinggil sa
santwaryong umiiral sa naturang bayan ng Cavite. Tinukoy rin ang paniniwala ng mga mangingisda hinggil
sa kahalagahan ng pagkakaroon ng santwaryo sa katubigan.
Sa pamamagitan ng pagmamasid, pakikiramdam hanggang sa pakikilahok at pakikisangkot, paunang
nalikom ang mga kaalamang taal, na kapagdaka ay tiniyak sa pamamagitan ng tuwirang
pakikipagpalagayang-loob sa mga mangingisda. Isang daan at dalawampu’t anim (126) na mangingisda
mula sa iba’t ibang baryong kostal ng Naic ang naging kalahok sa pag-aaral na ito.
Matapos ang pananaliksik, napatunayang sinasang-ayunan ng nakararami ang pagkakaroon ng santwaryo sa
dagat-Naic. Higit na bilang din ng mga mangingisda ang nananalig sa magandang dulot ng santwaryo para
sa pangisdaan.
Sa kabila ng mataas na kamalayan at magandang saloobin ng mga mangingisda sa santwaryo, natukoy rin
ang ilang usaping mahalaga hinggil sa pamamahala nito. Ang kinahantungan ng pag-aaral ay ituturing na
gabay ng lupong-tagapangasiwa ng santwaryo sa pagbababa nito ng mga proyekto para sa pamayanang
kostal. Ang mga naturang proyekto ay maaaring hinggil alinman sa mga kinikilalang salik ng santwaryo:
pagpapanibagong-ayos at pangangalaga, pagpapatupad ng batas, pagtuturo at pagsasanay, pangkabuhayan,
at pananaliksik.
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Katotohanan sa Loob ng Abaya at Tarha: Mga Karanasan ng mga Guro sa Riyadh, Saudi Arabia Dr.
Venus A. Vitales, R.G.C.

Wesleyan University-Philippines

Sa taong 2011 ang kabuuang bilang ng mga Filipinong naglilingkod sa Saudi Arabia ay umaabot na sa 1.1
milyon (Commission on Filipino Overseas, 2011). Sa Riyadh na siyang pangunahing lungsod ng Saudi,
ang mga kababaihan, mamamayan man o dayuhan ay inoobliga na magsuot ng belong kung tawagin ay
abaya at tarha. Karamihan ng mga Filipina doon ay nakikipagsapalaran bilang mga domestic helpers.
Subalit, meron ding mga Filipinang propesyunal ang nanunungkulan bilang mga narses at guro. Ang
pananaliksik na ito ay isang paglalahad sa mga katotohanan tungkol sa karanasan ng mga Filipinang guro
sa Saudi. Sa pamamaraang panunuluyan, pakikisalamuha, pakikipagkwentuhan, at pakikisangkot sa mga
guro ng isang Philippine International School sa Riyadh, napag-alaman na ang mga guro ay may sarisaring mga saloobin. Ayon sa kanila, itinuturing nilang masayang karanasan ang pagkakaroon ng mga
panibagong kaalaman sa pagtuturo. Subalit isang mapanglaw na karanasan ang hindi pagsahod ng sapat, at
hindi pagtanggap ng mga benepisyo na nakasaad sa batas paggawa ng Saudi Arabia. Ang mga karanasang
ito at iba pang kwentong buhay ang nagtulak sa mga guro na kumapit sa patalim; pagkapit na mananatiling
isang bangungot. Isang katotohanan pa rin sa karanasan ng mga guro na ang Embahada ng Pilipinas sa
Riyadh, ay may limitasyon sa mga maaaring ibigay na lunas sa kanilang mga hinaing na pawang di-pormal
na idinudulog sa kinauukulang pamahalaang Saudi. Dahil sa mga katotohanang ito, ang mga Filipinang
guro na sa araw-araw ay nakasuot ng abaya at tarha ay patuloy sa pakikipagsapalaran at pagtitiis sa
mapanghamon nilang kalagayan.
Nakakaluwag: Ang Hermenyutikong-Penomenolohikal na Pananaliksik Tungo sa Pagtuturo ng Lakaskayang Pamumuhay
Dr. Antonio Levy S. Ingles

De La Salle-College of Saint Benilde

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong, una (1), ang siyasatin sa pamamagitan ng hermenyutikongpenomenolohikal na pagtatanong sa kung paano na ang nakakaluwag bilang pagpapahalagang Filipino
(Filipino value): (a) ay nagbibigay ng mga kondisyong kaaya-ayan sa lakas-kayang pamumuhay
(sustainable living) sa pananaw ng pangkalahatang-ugnayan (holistic relationality) at (b) naglalaan ng
karaniwang pagtuturong batayan (common pedagogical ground) kung saan maipagsasanib ang mga taasibaba at baba-itaas na mga dulog (top-down and bottom-up approaches) sa lakas-kayang pamumuhay;
pangalawa (2), maipakilala ang nakakaluwag bilang pagpapahalagang Filipino sa pananaw ng
pangkalahatang-ugnayan bilang isang pagtuturong–angkop na balangkas (pedagogically-oriented frame)
para sa isang lakas-kayang pamumuhay, at, pangatlo (3), imungkahi ang mga lakas-kayang hakbangin
tungo sa katarungan, kapayapaan at integridad ng paglikha sa pananaw ng balangkas na nabangit.
Ang pag-aaral na ito ay nagsasangkot sa mga labing-apat (14) na Kasamang Mananaliksik (Co
Researchers / Co-Rs) na sadyang pinili na may layuning buksan ang karanasang-pamumuhay ng
nakakaluwag (lived-experience) na nakabaon sa kanilang pinagsasaluhang-paniniwala, at kumakatawan sa
kanilang pinagbabahaginang-kinasanayang gawi. Ito ay ang mga mga ibat-ibang sektor (multi-sectoral) na
kinatawan ng tersyaryong pamayanang edukasyon ng De La Salle-College of Saint Benilde (DLS-CSB) na
binubuo ng mga sumusunod: dalawang (2) mga administrador ng paaralan, dalawang (2) guro, dalawang
(2) regular na kawani, dalawang (2) nagbabayad ng mga mag-aaral, ang dalawang (2) hindi nagbabayad na
mga mag-aaral, at apat (4) na mga manggagawang-kontraktwal (agency/concessionaire hired employees.).
Ang mga paraan ng paglalakap ng datos na ginamit para sa pag-aaral na ito ay ang mga sumusunod: (1)
pagpapasulat ng repleksyon sa dyurnal (Reflective Journal Entries/RJE), (2) pagpapasalaysay ng sariling
karanasan (Narrative Experience Accounts/NEA) and (3) pakikipagpanayam ng harap-harapan (Face-toface Interview Exchanges/FIE). Ang mga pamamaraan ay pinili dahil natagpuan ang mga ito ng
mananaliksik bilang naaangkop sa proseso ng tematikong pagtatasa (thematic analysis processes) kung
saan ang mga Co-Rs ay pinagsamasama sa paglikha at pagbuo ng mga datos (co-construction of the data)
sa pamamagitan ng pangunawang kabilugang hermenyutiko (hermeneutic circle of understanding). Ang
Co-Rs ay dumaan sa tatlong (3) iba't ibang mga antas, katulad ng mga sumusunod (1) Unang Antas ng
Paginterpreta at Pagsasalarawan [First Interpretive-Descriptive Phase: Reflective Journal Entries (1st IDP:
RJE)], (2) Pangalawang Antas ng Paginterpreta at Pagsasalarawan [Second Interpretive-Descriptive Phase:
Narrative Experience Accounts (2nd IDP: NEA)] at (3) Pangatlong Antas ng Paginterpreta at
Pagsasalarawan [Third Interpretive-Descriptive Phase: Face-to-Face Interview Exchanges (3rd IDP: FIE)].
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Ginusto ng mananaliksik ang isang hermenyutikong- penomenolohikal na dulog bilang isang angkop na
pamamaraan para sa kwalitatibong pananaliksik (qualitative study) na naglalayung maunawaan ang
nakakaluwag bilang pagpapahalagang Filipino na nakabaon sa kanilang pinagsasaluhang-paniniwala, at
kumakatawan sa kanilang pinagbabahaginang-kinasanayang gawi ng labing-apat (14) na sinadya napiling
Co-Rs. Si Laverty ay kumilala ng kaibahan ng penomenolohikal na lapit sa hermenyutikongpenomenolohikal na dulog, at sinabi niya mga sumusunod na salita: ang isang hermenyutikong dulog ay
humihiling sa mananalisik na pumasok sa isang proseso ng sariling pagninilay-nilay na ibang iba sa
layuinin ng penomenolohiko. Partikular rito ang mga pagkiling at pagpapalagay (biases and assumptions)
ng mananalikisk na hindi ginagamitan ng panaklong (bracket), sa halip ay nakabaon at mahalaga sa
proseso ng pagtanggap at paginterpreta ng mga impormasyong nakatala na. Ang mananaliksik ay tinatawag
sa isang patuloy na batayan, upang magbigay ng pag-iisip na may pagsasaalang-alang sa kanilang mga
sariling karanasan at upang tahasang angkinin ang mga paraan kung saan ang kanilang mga posisyon o
karanasan ay nauugnay sa mga isyu na sinasalikisk. Ang huling dokumento ay maaaring isama ang mga
pansariling palagay ng mananaliksik at ang pilosopikong mga pagkiling na pinagmumulan kung saan ang
interpretasyon ay nagaganap (Allen; Cotterill & Letherby Binanggit sa Laverty, 2003, p. 17).
Ang pangkalahatang-ugnayan ay malawak na balangkas ng paginterpreta at pagsasalarawan (interpretivedescriptive framework). Ito ay tumingin sa nakakaluwag bilang pagpapahalagang Filipino na nagsisilbing
pook at konteksto (horizonal). Ang balangkas na ito ay binubuo ng mga konseptong makatwirang
paliwanag (conceptual rationale) at batayan ng pag-aaral na ito upang pagsamahin ang mga iba’t-iba at
mga kaugnay na mga pagtingin sa isang pinagiisang dulog (cohesive approach). Ang pananaw na
pangkalahatan o ang mga prinsipyo ng makaapat na mahahalagang ugnayan (fourfold essential relations):
sa Diyos, sa sarili, sa kapwa-tao at sa buong sanilikha ay umusad at nagsanib bilang isang balangkas ng
paginterpreta at pagsasalarawan ng pangitain (phenomenon) ng karanasang-pamumuhay ng nakakaluwag
sa pamamagitan ng pagsasama at paglalapat ng isinaayos na bersyon (modified version) ng limang (5)
hakbang ng tematikong pagtatasa (thematic analysis) ni Aronson (1994): Unang Hakbang (1) pagkakalap
ng lahat ng mga datos, Ikalawang Hakbang (2) Ang pagkilala sa mga hubog (pattern) ng karanasan,
Ikatlong Hakbang (3) Pagkakatalogo ng mga magkakaugnay na hubog sa mga sub-tema at tema (subthemes and themes), Ikaapat na Hakbang (4) pagkuha ng feedback mula sa kasamang mananaliksik
(informants), at Ikalimang Hakbang (5) paglalahad ng buong kuwento. Ang mga limang (5) hakbang na
ito ay inilapat sa pangitain (phenomenon) ng karanasang-pamumuhay ng nakakaluwag sa pamamagitan ng
RJE, NEA at FIE ng labing-apat (14) na Co-Rs.
Sa pamamagitan ng tematikong pagtatasa, pitong (7) tema ang lumitaw na sumasagot sa mga katanungan
ng pananaliksik: (1) kabuluhan ng mga karanasang-pamumuhay na nakakaluwag kasama (a) ang Diyos, (b)
ang sarili, (k) ang kapwa-tao, at (d) ang sanilikha; (2) patuturong implikasyon (pedagogical implications)
para sa lakas-kayang pamumuhay at (3) ang etikong–pagtuturo ng karaniwang batayan (ethicalpedagogical common ground) o gitnang dulog (middle-in approach).
Ang hermenyutikal na pananaw ng mananaliksik ay ginagabayan ayon sa paniwala ni Gadamer tungkol sa
ugnayang katangian (relationality character) ng teksto bilang (1) kabahagi ng isang tradisyon, (2)
pagkakaroon ng pangsariling kahulugan, (3) pagkakaroon ng may-akda, (4) may orihinal na tagapakinig
(audience), (5) may isang taga-interpreta, (6) ang pagkakaroon ng taga-interpreta na may makasaysayang
kalagayan (historical situation), at (7) ang kabuuang makasaysayang kalagayan na pumaloob sa lahat.
Malinaw na tinukoy nila Taylor & Bogdan (tulad ng binanggit sa Aronson, 1994) ang mga tema bilang
mga yunit na hinango mula sa mga hubog katulad ng mga pinag-uusapang mga paksa, bokabularyo, paulitulit na mga gawain, kahulugan, damdamin o katutubong kasabihan at mag kawikaan (par. 7). Sa kabila ng
katotohanang ito, sa unang banda, sinasabi ni Reyes (2002) na ang mga kawikaang Filipino o ang mga
salawikain ay mga kasabihan na mayaman sa kulturang Filipino at karunungang tradisyonal, at may
malakas na pagpapahayag na nakabalot sa mga talinghaga na maaaring magamit upang bigyang-diin ang
isang punto. Sa kabilang banda, ayon kay del Rosario (2007) tulad ng halos lahat ng kawikaan sa buong
mundo, ang mga salawikain ay naghahatid ng isang aral na ipinahahayag ang isang pangkalahatang
saloobin tungkol sa buhay at sa mga batas na namamahala sa buhay at ipinahahayag din nito ang
pangkalahatang katotohanan at mga pagtingin tungkol sa buhay at pagkatao ". (par. 1) Kanya ring iniisaisa kung ano nga ba ang mga salawikain, katulad ng: (1) bilang bahagi ng kulturang pamana na hindi
dapat nakalimutan, (2) ang mga ito ay magandang mapagkukunan ng kaalaman tungkol sa mga tradisyon,
paniniwala at kaugalian; (3) nagsisilbi sila bilang gabay sa pamumuhay, bilang payo sa mga panlipunang
ugnayan at nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay; at panghuli, (4)
ang pangunahing layunin ng kawikaan ay upang magturo ng isang aral sa buhay (del Rosario, 2007, par 2).
Sina Reyes (2002) at del Rosario (2007) ay parehong sumasng-ayon na ang mga salawikain ay ang ating
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pamanang kulturang Filipino na naghahatid sa atin ng isang sulyap ng mga tradisyong Filipino, paniniwala,
at kaugalian, na hanggang ngayon ay naghahatid sa atin ng mga gabay sa pamumuhay at sa pagharap sa
mga hamon sa buhay (de Leon, 2007). At sa mga hubog na lumitaw at lumutang, ang mananaliksik ay
hindi sinasadyang nasumpungan ang salawikain bilang naaangkop na makahulugang hubog na
nagdurugtong sa apatnapu't apat (44) sub-tema na lumitaw mula sa labing-apat (14) na Co-Rs , na kung
saan ay sinasaloob ng pitong (7) kawikaan-tema: Unang Tema (1) "Ang buhay ay parang gulong, minsang
nasa ibabaw, minsang nasa ilalim” tumutugon ito sa (a) sarili;" Ikalawang Tema (2) "Nasa Diyos ang awa,
nasa tao ang gawa” tumutugon ito sa (b) Diyos; Ikatlong Tema (3) "Kung gusto may paraan, kung ayaw
may dahilan” at ang ika-apat na Tema (4) “Kung may isinuksok, may madudukot” tumutugon ito sa (3)
gitnang dulog (middle-in approach). Ika limang Tema (5) "Ang hindi marunong lumingon sa
pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan" tumutugon ito sa (k) kapwa-tao; ika=anima na Tema
(6) “Kung walang tiyaga, walang nilaga" tumutugon ito sa (d) sanilikha, at sa pangwakas, ika pitong Tema
(7) "Hanggang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot" tumutugon ito sa (2) ang sining ng pagtuturo
para sa lakas-kayang pamumuhay.
Mayroong hamon sa atin ang pagpapakatao at maging isang taong maka Diyos para sa ating kapwa-tao at
para sa sanilikha. Mayroon ring tawag sa atin na mag sakripisyo para sa kanila, ang isaisantabi ang
pagkamakasarili at itaya para sa adhikaing tunay na magdudulot karagdagang kadalian at kaluwagansa
kanilang buhay, dahil sa pinakahuling pagtatasa at repleksyon: "anumang nakapag-uugnay sa Diyos, sa
kapwa-tao, sa sarili sa sa kalikasan ay nakakapagpaluwag" (ugnayan sa Diyos, ugnayan sa kapwa-tao,
ugnayan sa sarili at ugnayan sa sanilkha na naghahatid ng isang buhay ng kagaanan). Sa ibang salita,
"anumang nakapag-uugnay ay nakakapagpaluwag" (relationships make for a life of ease).
Ang Epekto ng Matagalang Pagbabago ng Klima mula sa Pantalan ng Navotas
Abigail Salva, Glenn Banaguas

Environmental and Climate Change Research Institute, De La Salle Araneta University
Ang mga pamayanan sa mga baybaying dagat ang higit na naaapektuhan ng pandaigdigang pagbabago ng
klima at ng mga panganib ng kalamidad. Ang palibot ng baybaying dagat din ang pinakamasiglang likas na
kapaligiran dahil sa lawak ng kayamanan at kapakinabangan nito na mahalaga sa bawat indibidwal.
Naninirahan sa mga lugar na ito ang mga tao upang samantalahin ang ganitong mga pagkakataon. Subalit,
dahil sa pagbabago ng klima at kapaligiran, ang biopisikal na penomena, ang sosyo-ekonomikong mga
kalagayan, at ang sikolohikal na pagsasaayos sa mga mamamayan ay nalalagay sa panganib.
Ang pag-aaral na ito ay nagsisiyasat sa bunga ng pagbabago ng klima na nakatuon sa mga sumusunod na
aspeto: ang lawak ng pagbabagong pisikal na dinaranas ng mga pamayanan; ang mga sosyo-ekonomiko at
sikolohikal na epekto nito sa mga mamamayan (hal., mga mangingisda) dahil sa kanilang nauunawaan at
nararanasang bunga ng kapaligiran; at ang ibat-ibang pangunguna at programa o palatuntunanan ng mga
lokal na ahensiya upang matugunan ang mga epekto at panganib ng pagbabago ng klima.
Ang Participatory Action Research, isang pangkapaligiran at panlipunang sinang-ayunan na kagamitan, ay
ginamit sa pag aaral na ito. Ang DPSIR Framework aay inilakip bilang bahagi ng Community-Based
Disaster Risk Management.
Samu’t Saring Isyung Panlipunan
PPL, Palma Hall Annex
Paglilinang ng Pangkultura at Pandaigdigang Kaalaman sa Pag-aaral ng Ikalawang Wika: Ang Karanasan
sa Pilipinas
Noel T. Franco, Jr., La Consolacion University Philippines
Valerie Robles-Casiban, Holy Spirit Academy
Sinuri sa pag-aaral na ito ang lawak ng epekto ng mga kursong Ingles na itinuturo sa isang pamantasan sa
bansa sa mga mag-aaral ng ikalawang wika sa aspeto ng pagtaas ng antas ng kanilang pangkultura at
pandaigdig na kaalaman. Ang mga mag-aaral sa kolehiyo na nakakuha na ng kursong pampanitikan sa
Ingles ay tinanong kung gaano ang antas ng kanilang pangkultura at pandaigdig na kaalaman sa
pamamagitan ng mga sumusunod na batayan: 1) Pangkulturang kaalaman (kaalaman sa sariling kultura;
kaalaman sa kasaysayan at impluwensiya nito; perspektibo na may kinalaman sa kasaysayan; estereotipo at
pagkiling; pagpaparaya; kasanayan sa wika; pakikihalubilo sa mga indibidwal na galing sa iba’t ibang
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kultura; paggamit ng mapagkukunan mula sa iba’t ibang kultura; kamalayan kung paano
naiimpluwensiyahan ng teknolohiya ang pandaigdig na pananaw; at kultura ng kapaligirang teknolohikal)
at 2) Pandaigdig na kaalaman (kamalayan sa epekto ng teknolohiya sa pagkakakunekta sa pagitan ng mga
bansa/indibidwal at pandaigdigang ekonomiya; pagkaunawa sa pagkakakabit-kabit ng pandaigdigang
ekonomiya; pagkaunawa sa epekto ng pandaigdigang ekonomiya sa pagpapasyang pulitikal; pagkaunawa sa
epekto ng mga desisyon ng mga pambansa at pandaigdigang samahan patungkol sa lipunan, kapaligiran at
ekonomiya; pagkaunawa sa mga epekto ng kultura sa mga relasyong pulitikal; pagkaunawa sa epekto ng
ideyolohiya at kultura sa mga desisyong may kaugnayan sa teknolohiya at paggamit; at partisipasyon sa
pandaigdigang lipunan). Ang resulta ng pag-aaral ay nagpapakita ng malakas na kuneksyon sa pagitan ng
paggamit ng pagtuturong nakabase sa panitikan sa loob ng silid-aralan ng ikalawang wika at ang pag-unlad
ng pangkultura at pandaigdig na kaalaman ng mag-aaral.
Nag-iba na kaya ang Kamao, o iba lang talaga ako? Pababa ang direksyon ng Pacquiao Effect sa isang
palengke sa Quezon City
Adrianne R. Galang, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman at Pamantasang De La Salle-Manila
Diwa Malaya A. Quinones, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Sinuri sa pag-aaral na ito ang lawak ng epekto ng mga kursong Ingles na itinuturo sa isang pamantasan sa
bansa sa mga mag-aaral ng ikalawang wika sa aspeto ng pagtaas ng antas ng kanilang pangkultura at
pandaigdig na kaalaman. Ang mga mag-aaral sa kolehiyo na nakakuha na ng kursong pampanitikan sa
Ingles ay tinanong kung gaano ang antas ng kanilang pangkultura at pandaigdig na kaalaman sa
pamamagitan ng mga sumusunod na batayan: 1) Pangkulturang kaalaman (kaalaman sa sariling kultura;
kaalaman sa kasaysayan at impluwensiya nito; perspektibo na may kinalaman sa kasaysayan; estereotipo at
pagkiling; pagpaparaya; kasanayan sa wika; pakikihalubilo sa mga indibidwal na galing sa iba’t ibang
kultura; paggamit ng mapagkukunan mula sa iba’t ibang kultura; kamalayan kung paano
naiimpluwensiyahan ng teknolohiya ang pandaigdig na pananaw; at kultura ng kapaligirang teknolohikal)
at 2) Pandaigdig na kaalaman (kamalayan sa epekto ng teknolohiya sa pagkakakunekta sa pagitan ng mga
bansa/indibidwal at pandaigdigang ekonomiya; pagkaunawa sa pagkakakabit-kabit ng pandaigdigang
ekonomiya; pagkaunawa sa epekto ng pandaigdigang ekonomiya sa pagpapasyang pulitikal; pagkaunawa sa
epekto ng mga desisyon ng mga pambansa at pandaigdigang samahan patungkol sa lipunan, kapaligiran at
ekonomiya; pagkaunawa sa mga epekto ng kultura sa mga relasyong pulitikal; pagkaunawa sa epekto ng
ideyolohiya at kultura sa mga desisyong may kaugnayan sa teknolohiya at paggamit; at partisipasyon sa
pandaigdigang lipunan). Ang resulta ng pag-aaral ay nagpapakita ng malakas na kuneksyon sa pagitan ng
paggamit ng pagtuturong nakabase sa panitikan sa loob ng silid-aralan ng ikalawang wika at ang pag-unlad
ng pangkultura at pandaigdig na kaalaman ng mag-aaral.
Pagkakatuto ng mga Botante at mga kandidato sa Post Marcos Presidential Elections ng 1992, 1998,
2004, at 2010
Marion M. Valencia at Jennifer Remigio-Reyes

De La Salle Araneta University

Ang pananaliksik ay nagpapaliwanag ng pagbuo ng pambansa at pampulitikal na kamalayan ng lipunan ng
Pilipinas sa panahon ng post Marcos elections ng 1992, 1998, 2004 at 2010. Ito ay ayon sa kung paano
ang mga pampanguluhang kandidato at botante ay rasyonal na kumilos, sa nasabing mga panahon, upang
bawasan ang pag-aaksaya ng boto sa isang pampanguluhan halalan. Ang pag-aaral ay ginamit bilang isang
eksplanatori tool ang teorya ng Duverger learning hypothesis. Sang-ayon dito, ito ay sumasagot sa mga
sumusunod na katanungan: 1.Ilan ang bilang ng pampanguluhan halalan, bilang ng mga
nakikipagkumpitensyang kandidato, at epektibong bilang ng mga kandidato sa Post Marcos Presidential
elections?2. Mayroon bang signipikant na relasyon sa pagitan ng dami ng beses ng pampanguluhan halalan
at ang bilang ng mga nakikipagkumpitensyang mga kandidato?
3. Mayroon bang signipikant na relasyon sa pagitan ng bilang ng pampanguluhan halalan at epektibong
bilang ng mga nakikipagkumpitensya ng mga kandidato? Ayon sa teorya, sa plurality na may isang
magnitude, habang dumadami ang bilang ng halalan kaalinsabay nito ang pagkatuto ng mga kandidato at
botante. Upang ma operationalize ito, sa pagtaas ng bilang ng halalan, sa pagbaba ng bilang ng mga
kandidato at pagkalat ng boto ng mga botante sa mga naglalabang kandidato na nagpapahiwatig ng
pagkatuto ng dalawa hanggang sila ay parehong magkaron ng bilang na dalawa. Ang pakatuto ng mga
kandidato ay ipinahahayag sa pamamagitan ng bilang ng naglalabang kandidato habang sa botante ay

66

gamit ang epektibong bilang ng mga nakikipagkumpitensya mga kandidato. Ang datos na ginamit sa pagaaral ay ang resulta ng bawat pampanguluhang halalan ng 1992, 1998, 2004, at 2010. Ang pag aaral ay
gumamit ng mag sumusunod na analisis: frequency sa beses ng pampanguluhan halalan; summation sa
bilang ng mga nakikipagkumpitensya
kandidato; Laakso-Taagapera index para sa epektibong bilang ng mga nakikipagkumpitensyang mga
kandidato; Pearson sa pamamagitan ng SPSS 17 upang matukoy ang kaugnayan sa pagitan ng bilang ng
pampanguluhan halalan sa bilang ng mga nakikipagkumpitensya kandidato, at epektibong bilang ng mga
nakikipagkumpitensya kandidato. Ang interpretasyon sa resulta ng analisis ay gumamit ng 95% confidence
interval. Ang pag-aaral ay nagbubunga ng mga sumusunod na resulta: 1.Sa pagitan ng beses ng
pampanguluhan halalan at ang bilang ng mga nakikipagkumpitensya na mga kandidato, walang signipikant
na kaugnayan sa .058. 2. Sa pagitan ng beses ng pampanguluhan halalan at epektibong bilang ng mga
nakikipagkumpitensyang mga kandidato, may mataas na negatibong ugnayan sa-0.816, ngunit hindi
signipikant. Sa pangkalahatan, sa panahon ng Post Marcos Presidential elections ng 1992, 1998, 2004, at
2010, ang Duverger learning hypothesis ay mas ipinapahayag ng mga botante kaysa sa mga kandidato.
Batay sa mga resulta, ang implikasyon sa demokrasya, sa procedural at substantive na aspeto, ay ibinigay.
Keywords: bilang ng pampanguluhan halalan, bilang ng mga nakikipagkumpitensyang kandidato, at
epektibong bilang ng mga kandidato
Ugnayan ng Gawi, Kaalaman at Paniniwala sa Pagsugpo sa Dengue
Oliver B. Sta. Ana at Jessy Jimenez-Reyes

Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

Sa ugnayan ng tao at kapaligiran, hindi maikakaila na malaki ang papel na ginagampanan ng pagiging
seryoso ng tao sa paglutas ng problemang pangkalusugan (Enriquez, 1994). Batid ng lahat na maaaring
makuha ang sakit na dengue sa mga lamok na mula sa kapaligiran. Subalit sapat bang batayan ang
kaalaman upang mapuksa ang paglaganap nito? Gamit ang kwantitatibong pamamaraan sa pananaliksik,
layunin ng pagaaral na ito na ipakita ang relasyon ng gawi, kaalaman, at paniniwala ng kabataang Pinoy
ukol sa Dengue. Lumalabas na sa tatlong aspeto na may kinalaman sa Dengue, tanging ang paniniwala at
gawi lamang ang may makabuluhan at bahagyang ugnayan sa isa’t isa (r = 0.30). Gamit ang Regression
analysis makikita rin na 29 % ng variance sa pagsugpo sa sakit na dengue ay nanggagaling sa pananaw at
paniniwala ng tao sa Dengue. Nangangahulugang bagamat alam nila ang pinanggagalingan ng sakit kung
taliwas ang kanilang disposisyon ay makakaapekto ito sa pagkontrol sa sakit na Dengue.
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1. Paano Palilitawin ang Pinoy sa Panimulang Kurso sa Sikolohiya? (PHAn 205)
Dr. Maria Theresa Ujano-Batangan (Unibersidad ng Pilipinas-Diliman)
Sa pagtuturo ng isang panimulang kurso sa sikolohiya (introductory course in psychology; Psych 101),
madalas na maka-Kanluraning teksbuk ang nagiging batayan para sa pagbubuo ng balangkas ng kurso, mga
tema o paksang pag-uusapan sa klase, mga halimbawang tatalakayin, at mga gawaing ipaparanas sa mga
estudyante. Bibihira—o marahil isang malaking hamon?—ang pagsasakonteksto ng mga paksa at
pagpapalitaw ng mga karanasan ng mga Pilipino sa ganitong kurso. Kung kaya, layunin ng workshop na
ito ang makapagbigay ng mga praktikal na mungkahi para sa pag-integrate ng mga konsepto, teorya, at
prinsipyo ng Sikolohiyang Pilipino sa isang kurso tulad ng Psych 101. Ang pangunahing mensahe ng
workshop na ito ay kayang-kaya ng mga guro na tiyaking ang kanilang itinuturo ay sang-ayon sa isang
sikolohiyang malaya, mapagpalaya, at makakatulong sa pagsulong ng pag-unlad ng buhay ng nakararami sa
lipunang Pilipino.
2. Kwalitatibong Analisis ng Datos: Pokus sa Metodong KJ (PHAn 304)
Prop. Jay A. Yacat (Unibersidad ng Pilipinas-Diliman)
Pagtutuunan ng pansin sa workshop na ito ang pagsasagawa ng kwalitatibong pagsusuri ng datos.
Tatalakayin ang kalikasan ng proseso kasama ang mga partikular na hakbang dito: mula coding, pagbubuo
ng mga tema at kategorya, hanggang sa pagbubuo ng mga modelo at balangkas. Huli, ipakikilala ang
metodong KJ, ipinangalan kay Jiro Kawakita, bilang isang istratehiya ng kulektibong pagsusuri ng datos.
3. Pagtatanung-tanong (PPL)
Dr. Rogelia Pe-Pua (University of New South Wales)
4. Ginabayang Talakayan (PHAn 302)
Dr. Roberto Javier, Jr. (Pamantasang De La Salle-Maynila)
Isa sa mga mahahalagang ambag ng Sikolohiyang Pilipino sa larangan ng pananaliksik ang pagpapanukala
ng mga mas maka-Pilipino at mas angkop na mga pamamaraan ng pagkalap ng datos. Layunin ng
dalawang (2) magkahiwalay na workshops na ito na ipakilala, iparanas, at ipatasa sa mga kalahok ang 2
katutubong metodo sa kwalitatibong pananaliksik: ang pagtatanong-tanong at ang ginabayang talakayan.
Ilalatag muna ng mga tagapagdaloy ang mga saligang prinsipyo ng maka-Pilipinong pamamaraan ng
pananaliksik. Lilinawin din ang mga katangian ng pagtatanong-tanong at ginabayang talakayan. Gamit ang
mga aktwal na research problems, iisa-isahin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng 2 metodong ito.
Magmumungkahi rin ang mga tagapagdaloy ng mga posibleng gamit ng mga metodong ito at mga
posibleng paraan para sa suriin ang mga datos na makakalap gamit ang mga ito. Bilang pagtatapos, paguusapan ang ilan sa mga isyu na maaaring kaharapin ng sino mang gagamit ng mga metodong ito, tulad ng
reliability, validity, bias, wika, at etika.
Bukas at makakatulong ang workshops na ito sa mga di-gradwado at gradwadong mag-aaral, pati na rin
ang sino mang nais magsagawa ng mga pag-aaral sa sikolohiya at agham panlipunan.
5. Konsepto, Kasanayan at Karanasan sa Psychospiritual Psychotherapy (PHAn 203)
Dr. Violeta Villaroman-Bautista (Unibersidad ng Pilipinas-Diliman)
Ang workshop ay magbibigay ng punto de bista tungkol sa papel ng ispirtwalidad sa sikoterapi. Lilinawin
sa punto de bistang ito ang konsepto ng ispiritwalidad sa literatura sa loob at labas ng bansa. Ibabanghay
rin ang mga mahahalagang isyu sa sikoterapi at spiritwalidad tulad ng pagdama at pagkilala sa ispiritwal na
karanasan, pagpapayaman ng ispiritwalidad, pagiging spiritually sensitive at pag aaral ng paraan ng
pakikipag usap na mapagkaibigan sa ispiritwalidad ng kausap. Upang higit na maging malinaw ang papel
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ng ispiritwalidad sa proseso ng pag-unlad ng pagkatao, ang mga kalahok sa Workshop ay magkakaroon
ng pagkakataon na makasama sa ilang ehersisyong experiential.
6. Maka-Taong Pamumuno ng Organisasyon (PHAn 201)
Dr. Benito L. Tehankee (Pamantasang De La Salle-Maynila)
Ang workshop ay mag-papaliwanag ng mga mahalagang konsepto, prinsipyo at metodo tungkol sa makataong pamumuno. Base sa balangkas ng kabuuang pag-unlad ng tao at sa total quality management,
susuriin ang mga karaniwang metodo ng pamumuno sa organisasyon upang ihambing ito sa mga
metodong mas maka-tao. Ipapaliwanag ang kahalagahan ng maka-taong pamumuno sa panahon ngayon
ng lumalaganap na kahirapan at kawalan ng trabaho sa buong mundo na nagiging sanhi ng dumaraming
protesta.
Pag-katapos ng workshop, inaasahang ang mga kalahok ay magiging mas mapanuri ng mga metodo ng
pamumuno gamit ang makataong perspektibo at mas sensitibo sa sariling kabuuang pag-unlad sa kanyakanyang organisasyon at sa pag-unlad ng mga mang-gagawa o kawani na pinamumunuan.
Makatutulong kung ang mga kalahok ay may interes at kaalaman sa pamumuno at paghubog ng kaunlaran
ng mga indibidwal sa konteksto ng isang organisasyon. Lalong makikinabang ang mga kasalukuyang
mayroong pinamumunuang mang-gagawa o kawani.
7. Epektibong Paglalahad ng Sikolohikal na Pananaliksik (PHAn 313-315)
Prop. Eric Julian D. Manalastas (Unibersidad ng Pilipinas-Diliman)
Bukod sa pagsusulat at paglalathala, isang mahalaga -- at masayang -- paraan ng pagbahagi ng mga pagaaral sa sikolohiya ang paglalahad sa harap ng ibang tao. Layunin natin sa workshop na ito na mailarawan
ang mga katangian ng epektibong paglalahad ng pananaliksik sa sikolohiya gamit ang presentation
software na PowerPoint. Pag-aaralan natin ang mga istratehiya sa pagbuo ng isang "kwentong-research"
na malinaw, malaman, at higit sa lahat, makaka-satisfy sa parehong manonood at tagalahad. Tatalakayin
din natin ang mga madalas na hamon sa paglalahad, tulad ng mga datos na kailangang pasimplehin,
maikling oras na kailangang habulin, at mga tanong mula sa awdyens na kailangang harapin. Iniimbitahan
ang lahat ng mananaliksik, propesyunal o estudyante na may tinatapos o may kakatapos na pag-aaral (at
maaaring magdala ng kanya-kanyang laptop na may PowerPoint) para sa isang masayang sesyon ng
kwentuhan, pagbabahagi, at pagsasanay sa paglalahad sa sikolohiya.
8. Critical Perspectives in Psychology (PHAn 309)
Dr. Erica Burman & Dr. Ian Parker (Manchester Metropolitan University)
This workshop will introduce key theoretical and methodological ideas in the emerging alternative
tradition of ‘critical psychology’. We will discuss why this has appeared now in Britain, but situate this in
the context of the globalization of psychology. We will include discussion of the ‘turn to language’ in
psychology and ‘discourse analysis’, and look at the role of feminist research, Marxism and ideas from
‘post-structuralism’ (specifically the work of Michel Foucault).
Objectives: To enable understanding of the development of a new area in psychology (Critical
Psychology) and assess the relevance to different cultural contexts.
Skills: Critical reflection on theoretical and methodological assumptions in mainstream quantitative and
qualitative psychology.
Themes: Qualitative research, discourse analysis, feminist psychology, social theory (and their relevance for
the discipline of psychology).
Reading: Participants may like to look at issues of Annual Review of Critical Psychology which are online
at the www.discourseunit.com website (and which include special issues on feminism, psychoanalysis,
critical psychology around the world and ‘psychologisation’.
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