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MENSAHE MULA SA PANGULO NG
REPUBLIKA NG PILIPINAS

Isang malugod na pagbati sa pamunuan at mga kasapi ng Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino sa pagdaraos ng kanilang ika-37 na Pambansang Kumperensiya
sa Nobyembre 22-24, 2012.
Nakaharap ang Pilipinas sa matitinding hamong kaakibat ng mga pagbabago sa
kasalukuyang panahon. Isang mahalagang layunin ng Kumperensiya ang pagpakuan
ng pansin ang mga programang magpapatatag sa mga Pilipino at magbibigay-daan
sa tunay na pagbabago, at iugnay ang mga pananaliksik ng mga sikolohista at iba
pang dalubhasa sa naturang mithiin.
Halos apatnapung taon pagkatapos maitatag ang Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino noong 1975 sa pangunguna ni Dr. Virgilio Enriquez,
napatunayan ng Samahan na ang interdisiplinaryo at sistematikong pag-aaral ng
kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino sa katutubong wika ay lubhang mahalaga
tungo sa higit na malalim na pagtuklas ng mga ugat at batis ng pananaw ng Pilipino.
Isang mahalagang ambag ito ng Samahan upang igiit at bigyang puwang ang makaPilipinong pagsusuri ng kultura sa gitna ng pangkalahatang kolonyal na edukasyon sa
ating mga unibersidad.
Sa taong ito, pinili ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino ang temang
‘’Tibay, Tapang at Tatag : Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.‘’ Isa itong
mahalagang paksa sapagkat idinidiin nito ang kahalagahan ng sikolohiya hindi
lamang sa pagdalumat ng kamalayang Pilipino kundi sa paghahanda sa pamayanan
sa pagsuong sa mga magkakaugnay na pagbabagong dala ng mga malawakang
kalakaran sa loob at labas ng ating bansa.
Mabuhay!

Benigno S. Aquino III
Pangulo ng Republika ng Pilipinas
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MENSAHE MULA SA CHAIRPERSON NG
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

Isang malugod na pagbati sa pamunuan at mga kasapi ng Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino sa pagdaraos ng kanilang ika-37 na Pambansang Kumperensiya
sa Nobyembre 22-24, 2012.
Nakaharap ang Pilipinas sa matitinding hamong kaakibat ng mga pagbabago sa
kasalukuyang panahon. Isang mahalagang layunin ng Kumperensiya ang pagpakuan
ng pansin ang mga programang magpapatatag sa mga Pilipino at magbibigay-daan
sa tunay na pagbabago, at iugnay ang mga pananaliksik ng mga sikolohista at iba
pang dalubhasa sa naturang mithiin.
Halos apatnapung taon pagkatapos maitatag ang Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino noong 1975 sa pangunguna ni Dr. Virgilio Enriquez,
napatunayan ng Samahan na ang interdisiplinaryo at sistematikong pag-aaral ng
kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino sa katutubong wika ay lubhang mahalaga
tungo sa higit na malalim na pagtuklas ng mga ugat at batis ng pananaw ng Pilipino.
Isang mahalagang ambag ito ng Samahan upang igiit at bigyang puwang ang makaPilipinong pagsusuri ng kultura sa gitna ng pangkalahatang kolonyal na edukasyon sa
ating mga unibersidad.
Sa taong ito, pinili ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino ang temang
“Tibay, Tapang at Tatag : Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.” Isa itong
mahalagang paksa sapagkat idinidiin nito ang kahalagahan ng sikolohiya hindi
lamang sa pagdalumat ng kamalayang Pilipino kundi sa paghahanda sa pamayanan
sa pagsuong sa mga magkakaugnay na pagbabagong dala ng mga malawakang
kalakaran sa loob at labas ng ating bansa.
Mabuhay!

Patricia B. Licuanan, Ph.D.
Chairperson
Commission on Higher Education
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MENSAHE MULA SA PANGULO NG
LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY
LUNGSOD BATANGAS, BATANGAS

Isang malugod na pagbati sa pamunuan at mga kasapi ng Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino sa pagdaraos ng kanilang ika-37 na Pambansang Kumperensiya
sa Nobyembre 22-24, 2012.
Nakaharap ang Pilipinas sa matitinding hamong kaakibat ng mga pagbabago sa
kasalukuyang panahon. Isang mahalagang layunin ng Kumperensiya ang pagpakuan
ng pansin ang mga programang magpapatatag sa mga Pilipino at magbibigay-daan
sa tunay na pagbabago, at iugnay ang mga pananaliksik ng mga sikolohista at iba
pang dalubhasa sa naturang mithiin.
Halos apatnapung taon pagkatapos maitatag ang Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino noong 1975 sa pangunguna ni Dr. Virgilio Enriquez,
napatunayan ng Samahan na ang interdisiplinaryo at sistematikong pag-aaral ng
kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino sa katutubong wika ay lubhang mahalaga
tungo sa higit na malalim na pagtuklas ng mga ugat at batis ng pananaw ng Pilipino.
Isang mahalagang ambag ito ng Samahan upang igiit at bigyang puwang ang makaPilipinong pagsusuri ng kultura sa gitna ng pangkalahatang kolonyal na edukasyon sa
ating mga unibersidad.
Sa taong ito, pinili ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino ang temang
“Tibay, Tapang at Tatag : Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.” Isa itong
mahalagang paksa sapagkat idinidiin nito ang kahalagahan ng sikolohiya hindi
lamang sa pagdalumat ng kamalayang Pilipino kundi sa paghahanda sa pamayanan
sa pagsuong sa mga magkakaugnay na pagbabagong dala ng mga malawakang
kalakaran sa loob at labas ng ating bansa.
Mabuhay!

Patricia B. Licuanan, Ph.D.
Chairperson
Commission on Higher Education
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MENSAHE MULA SA PANGULO NG
PAMBANSANG SAMAHAN SA
SIKOLOHIYANG PILIPINO

Maligayang bati mula sa pamunuan ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang
Pilipino.
Labis-labis ang aming galak sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga aktibidad at
gawain ng PSSP lalo na sa inyong pagdalo sa pambansang kumperensiya. Ngayong
taong ito, sa okasyon ng ika-37ng Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang
Pilipino, handog namin ang temang “Tibay, Tapang at Tatag: Pagharap ng Pinoy sa
mga Hamon ng Buhay.” Lubhang angkop ang pagtuon sa paksang ito dahil na rin sa
ating pagranas ng kabi-kabilang mga hamong sumsusubok sa ating tibay, tapang at
tatag bilang mga inibidwal, pamilya, institusyon at komunidad. Sa kabila nang lahat
ng mga ito, nanatili pa rin ang ating positibong pananaw, matibay na pag-asa sa
magandang bukas at patuloy na pakikipagsapalaran sa buhay. Subalit bukod sa pagunawa sa mga iba’t ibang hamong kinakaharap nating mga Pilipino, nais naming
magsilbi ang kumperensiyang ito bilang isang bukas na pag-uusap sa mga mabubuti
at maiinam na mga programa at interbensiyon sa ilang piling mga paksa: family
violence, overseas migration, trafficking, armed conflict at natural disasters.
Angkop rin na ang Lyceum of the Philippines University – Batangas ang maging host
ng ating kumperensiya ngayong taon, ang unang pagkakataon na bibisita ang
Pambansang Kumperensiya sa Batangas. Kilala ang mga Batangueño sa kanilang
angking tibay, tapang at tatag – at maging ang mga simbolo produkto ng lalawigan,
tulad ng balisong at kapeng barako, ay patunay sa mga katangiang ito.
Umaasa kami mula sa PSSP na magiging mabunga ang halos tatlong araw nating
pagsasama-sama. Nawa’y makamit ng bawat isa ang kanilang mga layunin sa
pagdalo sa kumperensiya at higit pa. Umaasa kaming makakasama namin kayo sa
mga susunod pang mga gawain ng PSSP.
Lubos ang aming pasasalamat sa mga indibidwal at grupo sa kanilang tibay, tapang
at tatag upang isguraduhin ang tagumpay ng kumperensiyang ito. Mabuhay kayong
lahat!!!

Jay A. Yacat, M.A.
Pangulo, Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino

5

MENSAHE MULA SA CONVENOR NG
IKA-37NG PAMBANSANG KUMPERENSIYA

Isang malugod na pagbati sa pamunuan at mga kasapi ng Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino sa pagdaraos ng kanilang ika-37 na Pambansang Kumperensiya
sa Nobyembre 22-24, 2012.
Nakaharap ang Pilipinas sa matitinding hamong kaakibat ng mga pagbabago sa
kasalukuyang panahon. Isang mahalagang layunin ng Kumperensiya ang pagpakuan
ng pansin ang mga programang magpapatatag sa mga Pilipino at magbibigay-daan
sa tunay na pagbabago, at iugnay ang mga pananaliksik ng mga sikolohista at iba
pang dalubhasa sa naturang mithiin.
Halos apatnapung taon pagkatapos maitatag ang Pambansang Samahan sa
Sikolohiyang Pilipino noong 1975 sa pangunguna ni Dr. Virgilio Enriquez,
napatunayan ng Samahan na ang interdisiplinaryo at sistematikong pag-aaral ng
kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino sa katutubong wika ay lubhang mahalaga
tungo sa higit na malalim na pagtuklas ng mga ugat at batis ng pananaw ng Pilipino.
Isang mahalagang ambag ito ng Samahan upang igiit at bigyang puwang ang makaPilipinong pagsusuri ng kultura sa gitna ng pangkalahatang kolonyal na edukasyon sa
ating mga unibersidad.
Sa taong ito, pinili ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino ang temang
‘’Tibay, Tapang at Tatag : Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.‘’ Isa itong
mahalagang paksa sapagkat idinidiin nito ang kahalagahan ng sikolohiya hindi
lamang sa pagdalumat ng kamalayang Pilipino kundi sa paghahanda sa pamayanan
sa pagsuong sa mga magkakaugnay na pagbabagong dala ng mga malawakang
kalakaran sa loob at labas ng ating bansa.
Mabuhay!

Miriam Grace Aquino-Malabanan, M.A.
Lyceum of the Philippines University-Batangas
Convenor, Ika-37ng Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino
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MENSAHE MULA SA CO-CONVENOR NG
IKA-37NG PAMBANSANG KUMPERENSIYA

Isang mapagpalayang pagbati sa lahat!
Napakaraming hamon at pagsubok ang dumarating sa buhay nating mga Pilipino sa
ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga bagyong tulad ni Ondoy at Sendong ay
naghatid ng maraming kapinsalaan sa ating mga kapatid sa iba’t ibang panig ng
bansa. Maliban sa mga bagyong ito, may iba’t ibang bagyo ring kinakaharap sa
pang-araw-araw ang marami nating mga kababayan tulad ng kahirapan at
kalungkutan. Sa gitna ng lahat ng bagyong ito, hindi matatawaran ang tibay, tapang
at tatag ng mga Pilipino.
Ang tanong ng marami, “saan nakukuha ng mga Pilipino ang kanilang tibay, tapang
at tatag sa pagharap sa maraming pagsubok na ito?” Itinatampok ng kumperensiya
ang mga posibleng sagot sa tanong na ito. Sama-sama nating pagnilayan at pagusapan sa kumperensiya hindi lamang ang mga pagsubok at hamon kundi para na
rin mailarawan at mapag-usapan kung ano ang nagbibigay ng tibay, tapang at tatag
sa ating mga Pilipino. Ito ay hindi lamang para sa atin kundi para na rin sa lahat ng
taong tumitingala sa katatagan nating mga Pilipino.
Hindi ako mangingiming
sabihing tayo ay mga huwaran sa buong mundo bilang isang bayang puno ng tibay,
tatag at lakas!
Maraming-maraming salamat sa pagdalo. Halina’t sama-sama tayong makinig,
magmuni-muni, magtanong at magbunyi sa ika-37ng Pambansang Kumperensiya sa
Sikolohiyang Pilipino!

Homer J. Yabut, Ph.D.
De La Salle University
Co-Convenor, Ika-37ng Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino
Chair, Scientific Program Committee
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PAGPAPAKILALA SA PSSP
Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang panlipunan at
propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 sa layuning isulong at itaguyod
ang Sikolohiyang Pilipino bilang disiplina at kilusan para sa makabuluhan at
makatuturang pag-aaral, pagsusuri at pag-unawa ng diwa at pagkataong Pilipino
mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa pagpapalawak ng
pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino.
Partikular na mga Layunin ng PSSP:
1.
2.
3.
4.
5.

Bumuo ng kritikal na bilang ng mga indibidwal at grupong magsusulong sa
Sikolohiyang Pilipino.
Mahikayat ang iba’t ibang sektor sa lipunan na maitaguyod ang
Sikolohiyang Pilipino.
Makalikom ng mga materyal ukol sa kultura, lipunan, at sikolohiyang
Pilipino.
Malinang ang paggamit ng mga pananaw at pamamaraan na batay sa
yaman ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino.
Mapahusay ang kakayahan ng samahan sa pagpapalaganap ng
Sikolohiyang Pilipino.

LUPONG TAGAPAMAHALA 2012
Pangulo
Pangalawang Pangulo
Kalihim
Ingat-Yaman
Mga Kasapi

Ex-Officio
Tagapangasiwang
Direktor
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Jay A. Yacat, M.A.
Jose Antonio Clemente, M.A.
Jayson D. Petras, M.A.
Josefina Andrea R. Cantiller, M.A.
Girlie E. Amarillo, Ph.D.
Clemen C. Aquino, Ph.D.
Miriam Grace Aquino-Malabanan, M.A.
Howell B. Calma
Zeus A. Salazar, Ph.D.
Lyra R. Verzosa, M.A.
John Hermes C. Untalan, M.A.
Homer J. Yabut, Ph.D.
Benito L. Teehankee, DBA
Jose Antonio Clemente, M.A.

TALAAN NG MGA NAGING PANGULO
Virgilio G. Enriquez
Pangulong Tagapagtatag
Esther S. Reyes
1979-1980

Proserpina D. Tapales
1995-1996

Manuel F. Bonifacio
1981-1982

Elizabeth Protacio-Marcelino
1997-1998

Abraham B. Velasco
1983-1984

Ma. Angeles Guanzon-Lapeña
1999-2000

Felipe De Leon Jr.
1984-1985

Flordeliza Lagbao-Bolante
2001-2002

Alfredo V. Lagmay
1987-1988

Grace Aguiling-Dalisay
2003-2007

Lilia F. Antonio
1989-1990

Jose Maria Bartolome
2008-2011

Rogelia Pe-Pua
1991-1992

Benito L. Teehankee
2011

Grace Aguiling-Dalisay
1993-1994

Jay A. Yacat
2012-2013

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

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

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

Virgilio G. Enriquez, 1994
Prospero R. Covar, 2000
Lilia F. Antonio, 2004
Carmen Enrile, 2011
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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. AlfonsoTynan, 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 Estrada-Claudio, Elena Flores, Roberto E. Galvez,
Ma. Cecilia Gastardo-Conaco, Elaine Geronimo-Reyes, Ma. Angeles GuanzonLapeña, Margarita Go Singco-Holmes, Roberto E. Javier Jr., Ma. Carmen C. Jimenez,
Elsa P. Jurado, Fredisvinda Lagbao-Aniban, Flordeliza Lagbao-Bolante, Leticia A.
Lagmay, Violeta Lagmay, Godofredo A. Lanuza, Lourdes V. Lapuz, Augusto Venanico
C. Legazpi, Patricia B. Licuanan, Anselmo Lupdag, Lourdes V. Lapuz, Cipriano R.
Magnaye Jr., Miriam Grace A. Malabanan, Eric Julian D. Manalastas, Filoteo A.
Mangulabnan, Elaissa Marina Mendoza, Erlinda S.A. Mendoza, Roberto N. Mendoza,
Leonardo N. Mercado, Christian Vernon Mogol, Ma. Divina Gracia Nakar, 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
Nixon V. Agaser, Jainus Pearl C. Aguirre, Flordeliza E. Alvendia, Girlie E. Amarillo,
Ernesto W. Annayo, Jr., Clemen C. Aquino, Normita A. Atrillano, Alma S. Bayudan,
Ann Christine V. Braga, Gerardo V. Cabochan, Jr., Howell B. Calma, Betsie May S.
Causing, Ricardo A. Clores, Ma. Suzette D. Conanan, Maria Corazon C. Constantino,
Lilibeth T. Cortez, Normita R. Cruz, Christine Angela A. Dalioan, Gilda Dans-Lopez,
Maria Dolores A. Dela Cruz, Deux Fils M. Dela Cruz, John Mark S. Distor, Angelo R.
Dullas, Roseanne Marie G. Echivarre, Alejandro C. Enriquez, Amparo Roberta A.
Espinosa, Cristabel D. Fagela-Tiangco, Julie Ann C. Faustino, Sofia E. Guillermo, Edith
G. Habig, Belinda Lourdes M. Habulan, Ma. Stella Rose R. Hilario, Jaymee Q. Leonen,
Elna R. Lopez, Gesela S. Macas, Mona Liza A. Maghanoy, Vilma Malay-Duka, Aimee
Rose A. Manda, Andrea B. Martinez, Rita Maria S. Mirano, Agnes F. Montalbo, Flor
D. Morales, Elizabeth O. Morillo, Arminda A. Muga, Silfa C. Napicol, Justin Francis
Leon V. Nicolas, Mary Jane B. Opsima, Edlyn Ortega-Burgonio, Jayson D. Peras, Ana
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Leah M. Rivera, Major P. Salipot, Daisy May Q. Santos, Antonia C. Siy, Charity B.
Soriano, Icelle B. Soriano, Alicia Q. Tablizo, Vanessa R. Tamayo, Maria Caridad H.
Tarroja, John Hermes C. Untalan, Lyra R. Verzosa, Judy C. Vinuya, Timothy H. Zarco
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MGA GAWAIN AT PROGRAMA NG PSSP
PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Isinasagawa taun-taon ang Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino.
Kumprehensibong tinatalakay sa mga pambansang kumperensiya ang isang piling
tema. Nitong mga nakaraang taon, isinasagawa ang pambansang kumperensiya
tuwing Nobyembre bilang paggunita rin sa kaarawan ni Dr. Virgilio G. Enriquez, ang
Ama ng Sikolohiyang Pilipino. Sa tuwing ikalawang taon, isinasagawa ang
kumperensiya sa labas ng Kalakhang Maynila.

KAPIHAN SA PSSP
Itinataguyod ang Kapihan sa PSSP isang Sabado minsan sa isang semestre sa
tanggapan ng PSSP. Isa itong okasyon kung saan tinatalakay ang mga bagong
pananaliksik kaugnay ng mga isyung konseptwal, teoretikal, pilosopikal at
metodolohikal sa Sikolohiyang Pilipino.

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

TATSULOK SA PSSP
Itinataguyod ang Tatsulok sa PSSP upang pagtagpuin ang mga pinuno ng mga
organisasyong pang-mag-aaral ng iba’t ibang eskwelahan, kolehiyo at unibersidad na
nagsusulong ng pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino. Pagkakataon ito para sa
pagpupulong tungkol sa pakikipagtulungan ng mga organisasyon sa mga gawain at
programa ng PSSP at pagbubuo ng mga gawain at programa ng pagtutulungan ng
mga organisasyong pang-mag-aaral.
Ang Tatsulok ay samahan ng mga mag-aaral na naglalayong isulong at isabuhay ang
Sikolohiyang Pilipino. Kasalukuyan itong may 10 kasaping organisasyong pang-magaaral:

CEU Psychology Society

DLSU Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya

FEU Psychology Society

HAU Psychology Society

PLM Psychological Society

PNU Psychological Society

PUP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino

SBC Pscyhology Society

UE Psychological Society

UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino
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LINANGAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Binubuo ng iba’t ibang pagsasanay sa lalong pagpapalaganap ng Sikolohiyang
Pilipino ang Linangan sa Sikolohiyang Pilipino (LSP). Sa kasalukuyan, may dalawang
natatanging kurso at programa ang LSP:

Mga Katutubong Pamamaraan ng Pananaliksik

Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino

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

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

Pamamahala at Pamumuno

Pagkatao at Sekswalidad

Kulturang Popular at Media

PUBLIKASYON SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Itinataguyod ang iba’t ibang Publikasyon sa Sikolohiyang Pilipino gaya ng mga aklat,
jornal at monograp tungo sa higit pang paglalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.
Inilalathala ang mga katitikan at ulat ng Pambansang Kumperensya sa Sikolohiyang
Pilipino, Kapihan sa PSSP, Piling Piling Araw at materyales mula sa Linangan sa
Sikolohiyang Pilipino at Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino. May mga digital na
publikasyon din bukod pa sa pagkakaroon ng website: www.sikolohiyangpilipino.org
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TALAAN NG MGA PAMBANSANG KUMPERENSIYA
SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
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, 911 Nobyembre 1976. Pinamahalaan ni Zeus Salazar.
1977 (Manila): Ikatlong Pambansang Kumperensya: “Mga Katutubong Konsepto at
Pamamaraan sa Lipunang Pilipino.” Philippine Normal College, Manila, 16-19
Nobyembre 1977. Pinamahalaan ni Esther Reyes.
1978 (Laguna): Ika-apat na Pambansang Kumperensya: “Ang Kabataang Pilipino at
ang Ikatlong Daigdig.” University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 25-28
Oktubre 1978. Pinamahalaan ni Abraham Velasco.
1979 (Leyte): Ikalimang Pambansang 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
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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, 14-15
Oktubre 1988. Pinamahalaan ni Lilia Antonio.
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, 1011 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.
1994 (Quezon City): Unang Pandaigdigang Kumperensya at Kultura/Ikalabinsiyam
na Pambansang Kumperensya: “Katutubong Sikolohiya at Kultura.” University
of the Philippines, Quezon City, 8-10 Disyembre 1994. Pinamahalaan ng
Lupong Tagapamahala.
1995 (Nueva Ecija): Ikadalawangpung Pambansang Kumperensya: “Pamumuno at
Pagpapahalagang Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva
Ecija, Tag-init 1995. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
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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):
Ikadalawamputdalawang Pambansang Kumperensya:
“Sikolohiya ng Kabayanihan at Lideratong Pilipino.” Balay Kalinaw, University
of the Philippines, Diliman, Quezon City, 10-11 Disyembre 1996.
Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala.
1997 (Palawan): Ikadalawamputtatlong Pambansang Kumperensya: “Kalikasan,
Kabuhayan at Kulturang Pilipino.” Palawan State University, Puerto Prinsesa
City, Palawan, 12-14 Disyembre 1997. Pinamahalaan ng Lupong
Tagapamahala.
1998 (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.
2000 (Davao): Ikadalawamputlimang Pambansang Kumperensya: “Hamon sa
Kapayapaan: Konteksto ng Mindanaw.” Marco Polo Hotel, Davao City, 23-25
Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Albert
Alejo.
2001 (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.
2003 (Manila): Ikadalawamputwalong Pambansang Kumperensya: “Iba’t Ibang
Mukha ng Pamilyang Pilipino sa Nagbabagong Panahon.” Yuchengco Seminar
Room, De La Salle University, Manila, 27-29 Nobyembre 2003. Pinamahalaan
ng Lupong Tagapamahala.
2004 (Cavite):
Ikadalawamputsiyam na Pambansang Kumperensya: “Kayod
Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng Pinoy sa Trabaho (Ang Sikolohiya ng Paggawa).”
Severino de las Alas Hall, De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, 24-26
Nobyembre 2004. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Jose
Ma. Bartolome, Roberto Galvez, Godofredo Lanuza, Jason Laguerta, Selfa
Napicol at Nonalyn Vista.

16

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): Ikatalumput-isang Pambansang Kumperensya: “Taos Puso, Bukas
Palad: Kultura at Sikolohiya ng Pagkalinga.” Conference Hall, Lyceum of Aparri,
Aparri, Cagayan, 23-25 Nobyembre 2006.
Pinamahalaan ng Lupong
Tagapamahala kasama sina Carmelo Callueng at Joel Reyes.
2007 (Manila):
Ikatatlumpu't
dalawang
Pambansang
Kumperensiya:
“www.PINOYster.com: Sikolohiya at Teknolohiya sa Kultura at Lipunang
Pilipino.” Far Eastern University Conference Hall, 22-24 Nobyembre 2007.
Pinamahalaan nina Jay Yacat at Jose Maria Diestro.
2008 (Pampanga): Ikatatlumpu't tatlong Pambansang Kumperensiya: "Gaan at
Gana sa Buhay: Ang Sikolohiya ng Sarap, Ligaya at Ginhawa sa Kultura at
Lipunang Pilipino." Holy Angel University - Angeles, Pampanga, 20-22
Nobyembre 2009. Pinamahalaan nina Jonathan Tinio, Josefina Andrea
Cantiller at Homer Yabut.
2009 (Quezon City): Ikatatlumpu't apat na Pambansang Kumperensya: "Pera,
Negosyo at Sikolohiya: Pwede bang Magsama?" Miriam College-Quezon City,
19-21 Nobyembre 2010, Pinamahalaan nina Dr. Ben Teehankee, Jose Maria
Diestro, Jr. at Dean Ma. Concepcion Y. Lupisan.
2010 (Baguio): Ikatatlumpu't limang Pambansang Kumperensya: "Sikolohiyang
Pilipino: Sa Isip, sa Salita, at sa Gawa." University of the Philippines-Baguio,
25-27 Nobyembre 2010. Pinamahalaan nila Homer Yabut at Ma. Victoria Diaz.
2011 (Quezon City):
Ikatatlumpu't anim na Pambansang Kumperensya:
"Sikolohiyang Pilipino: Kahapon, Ngayon at Bukas." University of the
Philippines-Diliman, 24-26 Nobyembre 2011. Pinamahalaan ni Jose Antonio
R. Clemente.
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MGA LUPON NG KUMPERENSIYA
Lupong Tagapagpaganap

Miriam Grace Aquino-Malabanan
Homer J. Yabut

Programa

Homer J. Yabut
Jose Antonio R. Clemente
Maria Guadalupe C. Salanga

Sekretaryat

Jayson D. Petras
Josefina Andrea R. Cantiller
Kenneth Carlo L. Rives
Luz V. Garcia
Raymond Charles R. Anacite
Denise L. Liamson

Pananalapi

Josefina Andrea R. Cantiller
Kenneth Carlo L. Rives
Luz V. Garcia

Dokumentasyon at Ebalwasyon

Lyceum of the Philippines
University-Batangas

Paanyaya at Promosyon

Lyra R. Verzosa
Kenneth Carlo L. Rives

Lohistika

Lyceum of the Philippines
University-Batangas

Marketing

Girlie E. Amarillo
Jayson D. Petras
Homer J. Yabut
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TUNGKOL SA KUMPERENSIYA
Itatampok sa kumperensiya ang mga pagtalakay sa mga mahahalagang isyung
kinakaharap ng mga Pilipino sa kanilang buhay 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
workshops na patuloy na maglilinang sa mga kaalaman at kasanayan ng mga dadalo
sa kumperensiya.

MGA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA:
1.
2.

3.
4.

linawin at balangkasin ang iba't ibang mga matitingkad na hamon na
kinakaharap ng mga Pilipino sa kasalukuyang panahon;
pagtutuunan ng pansin ang mga programang nagpapatibay,
nagpapatapang at nagpapatatag sa mga Pilipino sa pagharap sa mga
hamong ito;
itampok ang mga pananaliksik sa sikolohiya, kultura at lipunang Pilipino; at
magbahagi ng kaalaman at kasanayan na nagtataguyod ng Sikolohiyang
Pilipino.
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PANGKALAHATANG PROGRAMA NG KUMPERENSIYA
Nobyembre 22, 2012 (Huwebes)
7:00–8:30 n.u.
Pagpapatala
8:30–10:00 n.u.
Pagbubukas ng Kumperensiya
1. Mensahe mula sa Pangulo ng Lyceum of the Philippiens UniversityBatangas (G. Peter Laurel)
2. Pagbubukas, pagpapakilala sa mga delegado at pagpapaliwanag sa
Tema at Disenyo ng Kumperensiya (Prop. Miriam Grace AquinoMalabanan)
3. Pagpapasalamat (Dr. Homer J. Yabut)
4. Presidential Address (Prop. Jay A. Yacat)
10:00–10:30 n.u.
Meryenda
10:30-12:00 n.t.
Pangunahing Pananalita: Dr. June Caridad Pagaduan-Lopez (Department of
Psychiatry, College of Medicine, University of the Philippines-Manila)
12:00–1:30 n.h.
Tanghalian
1:30–3:00 n.h.
Plenaryong Sesyon 1: Pagtugon sa mga Hamong Pang-indibidwal at Pamilya




Resilience: Dr. Elizabeth de Castro (Departamento ng Sikolohiya,
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman)
Overseas Employment: Fr. Nilo Tanalega, S.J. (Executive Director,
UGAT Foundation)
Family Violence: Dr. Maria Theresa Ujano-Batangan (Kawaksing
Dekano, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Unibersidad ng
Pilipinas-Diliman)

3:00–3:30 n.h.
Meryenda
3:30–5:00 n.h.
Plenaryong Sesyon 2: Pagtugon sa mga Hamong Pang-Komunidad at Panlipunan
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Violation of Human Rights: Josephine Acuna-Lascano (Deputy
Director, Balay Rehabilitation Center)




Trafficking: Apolinario Maranan (Coordinator, Visayan ForumBatangas)
Community Resilience sa Mindanao: Dr. Gail Tan-Ilagan (Ateneo de
Davao University)

Nobyembre 23, 2012 (Biyernes)
7:00–8:30 n.u.
Pagpapatala
8:30–10:00 n.u.
Sabayang Sesyon 1

Symposium: Lakas at Tibay ng Loob: Pag-aaral sa mga Kahangahangang mga Pagkatao (Multimedia Room)

Sikolohiya ng Pagpapatawad (SHL Room 403)

Tibay, Tapang at Tatag sa Kasaysayan (SHL Room 404)

Kamusta ang Buhay sa Kalsada? (SHL Room 405)

Mga Hamon sa mga Batang may Pananagutan sa Batas (SHL Room
406)

Kalikasan, Kapaligiran, Kahusayan (SHL Room 407)

Mga Kahulugan at Pagpapakahulugan ng Iba't Ibang Karanasan (SHL
Room 408)

Mga Ama sa Pamilyang Pilipino (SHL Room 409)
10:00–10:30 n.u.
Meryenda
10:30-12:00 n.t.
Sabayang Sesyon 2

Round Table Discussion: Mga Pilipinong LGBT na Humaharap sa Iba’t
Ibang Hamon: Isang diskusyon tungkol sa Pagsulong ng Tibay, Tapang,
at Tatag (Multimedia Room)

Mga Hamon sa Buhay-Estudyante (SHL Room 403)

Depresyon (SHL Room 404)

Katatagan at Pagbangon sa mga Hamon ng Buhay I (SHL Room 405)

PagkaPilipino at Nasyonalismo (SHL Room 406)

Mga Kababaihan sa Iba’t Ibang Larangan at Panig ng Pilipinas (SHL
Room 407)

Mga Metodolohiya sa Pananaliksik (SHL Room 408)

Pamumuno (SHL Room 409)
12:00–1:30 n.h.
Tanghalian
1:30–3:00 n.h.
Sabayang Sesyon 3
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Round Table Discussion: Kasalukuyang Katayuan at Hinaharap ng mga
Hamon at Oportunidad ng Katutubong Pagdalumat tungkol sa
Kaayusan ng Lipunan, lalo na yung sa Panahon ng Krisis (Multimedia
Room)
Symposium: Mga Panimulang Paraan ng Pagtulong Tungo sa
Pagpapayabong ng Tibay at Lakas ng Loob (SHL Room 403)
Symposium: Tibay, Tapang at Tatag ng mga Pilipinong LGBT (SHL
Room 404)
Katatagan at Pagbangon sa mga Hamon ng Buhay II (SHL Room 405)
Kaligayahan at Kagandahan ng Buhay (SHL Room 406)
Paano maging Malikhain? (SHL Room 407)
Kabuhayan, Industriya, Organisasyon (SHL Room 408)
Pag-aaral sa Pag-unlad: Pokus sa Bata at Kabataan (SHL Room 409)

3:00–3:30 n.h.
Meryenda
3:30–5:00 n.h.
Sabayang Sesyon 4

Symposium: Ang Tulong ng Psychispiritual na Lapit sa Pagpapaunlad
ng Tibay at Lakas ng Loob sa Panahon ng Kalamidad

Mga Katutubong Sikolohikal na Konsepto (SHL Room 403)

Klinikal na Interbensyon (SHL Room 404)

Pag-aaral sa Pag-unlad: Pokus sa Pagtanda (SHL Room 405)

Iba't Ibang Mukha ng Pamilyang Pilipino (SHL Room 406)

Ligawan, Romantikong Ugnayan, Kasalan (SHL Room 407)

Kulturang Pilipino (SHL Room 408)

Sitwasyong Pulitikal: Noon at Ngayon (SHL Room 409)
Nobyembre 24, 2012 (Sabado)
7:00–8:00 n.u.
Pagpapatala sa SP Workshop Series
8:30–12:00 n.t.
Sikolohiyang Pilipino Workshop Series
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PROGRAMA NG SABAYANG SESYON
Nobyembre 24, 2012 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 1: 8:30-10:00 n.u.
SYMPOSIUM: LAKAS AT TIBAY NG LOOB: PAG-AARAL SA MGA KAHANGAHANGANG MGA PAGKATAO
Multimedia Room
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P. (Convenor)
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Ang Pinag-uugatan ng Posttraumatic Growth (PTG) sa mga Survivors ng Torture at
Karahasang Politikal
Annabel M. Manalo, Ph.D., CCLP
Asian Theological Seminary
Ang mga Natural na Gumaling (Natural Remitters): Mga Kaalaman at Kasanayan
Mula sa mga May Adiksyon na Gumaling ng Walang Terapi
Ramon Lachica, Ph.D., Cand.
University of St. La Salle, Bacolod City
Ang Istres at Psychological Hardiness ng mga Mandirigmang Sundalo ng Hukbong
Kawal Pandagat ng Pilipinas
Arlin Ocampo, Ph.D., Cand.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Ang Pagkatao ng Manggagawa sa Pinakamahihirap na Komunidad
Violeta Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

SIKOLOHIYA NG PAGPAPATAWAD
SHL Room 403
Ang Buhay-Salaysay Bilang Pamamaraan sa Pagtuklas ng Proseso ng
Pagpapatawad
Teresita Tabbada-Rungduin
Philippine Normal University
Forgiveness (Pagpapatawad)
Liezl Rillera-Astudillo
Pamantasang De La Salle
Ang pagpapatawad sa konteksto ng kapwa
Darwin C. Rungduin
Colegio De San Juan de Letran
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Experimental Intervention among Children: A Study on the Psychology of
Forgiveness
Analiza R. Adarlo, Janine Mae V. Corpuz, Joan C. Villanueva, at Dr. Lida C. Landicho
Lyceum of the Philippines University-Batangas

TIBAY, TAPANG AT TATAG SA KASAYSAYAN
SHL Room 404
ILUB, UNONG, at AMOK: Pag-unawa sa Katatagan ng Loob ng mga Bayaning
Bisaya sa Pagtaguyod ng Himagsikang Pilipino, 1896-1902
Dr. Vicente C. Villan
Departamento ng Kasaysayan at Tri-College Philippine Studies Doctoral Program,
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Danas at Punyagi: Ang Kababaihan ng Tundo, 1946-2008
Dr. Nancy Kimuell-Gabriel
San Beda College
Konsepto ng Kapwa sa ’71 Diliman Commune: Mga Lebel ng Pakikipagkapwa-tao
at Sikolohiyang Pilipino sa Karanasang Diliman Commune
Randy T. Nobleza
Marinduque State College
Ang Dalumat ng Tibay, Tapang at Tatag sa Naratibo ng mga Bayani ng mga Epikong
Pilipino: Isang Panimulang Talakay
Jayson D. Petras
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

KAMUSTA ANG BUHAY SA KALSADA?
SHL Room 405
Isang Eksploratoryong Pag-aaral Tungkol sa Persepsyon ng Tahanan ng mga Taong
Grasa Gamit ang Pagguhit ng Bahay, Puno at Tao (H-T-P Test)
Kristine Marie C. Rojas, Mary Ann Q. Mape, Maureen Anne A. Elamparo at Maria
Edralyn C. Vicente
De La Salle University-Dasmariñas
Buhay sa Kalansing ng Barya...Sulyap sa Buhay Lansangan
Ali G. Mamaclay, Josefina O. Aranel at Potenciana Babasoro
Wesleyan University-Philippines
Padyak, Pidal, Kayod at Sikap: Eksena ng Buhay
Rolaila V. Delovino, Reubien Q. Ignacio at Ana-Marie R. Galang
Wesleyan University-Philippines
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PUJ Drivers Characteristics and Driving Practices: Index of Aggressive Behavior
Rene P. Zubieto
College of Arts and Sciences, Southern Luzon State University

MGA HAMON SA MGA BATANG MAY PANANAGUTAN SA BATAS
SHL Room 406
Pagsubok, Kapalaran, at Kalooban ng Diyos: Pagpapakahulugan ng mga Discharged
Youth Offenders sa kanilang mga Negatibong Karanasan sa Buhay
Pierce S. Docena
University of the Philippines Visayas Tacloban College
Konsepto ng Krimen ng mga Batang may Pananagutan sa Batas (Children in
Conflict with the Law) sa Bahay-Kalinga, Cavite
Ricardo Astorga Clores
Behavioral Sciences Department, De La Salle University-Dasmarinas
Psychological Profiles and Psychopathology of Minor Sexual Perperators Seen at
the Child Protection Unit-UP PGH
Howell B. Calma
De La Salle University
Norietta Calma Balderrama
University of the Philippines-Philippine General Hospital

KALIKASAN, KAPALIGIRAN, KAHUSAYAN
SHL Room 407
The impact of religiosity as a climate change adaptive capacity
Bryan P. Tanangonan at Glenn Banaguas
De La Salle Araneta University
Pilosopiya at ang Krisis sa Kapaligiran
Napoleon M. Mabaquiao, Jr., Ph.D.
Departamento ng Pilosopiya, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasang De La
Salle
Isang Pagsusuri sa mga Kaisipang Kalikasan ng mga Kabataang Pilipino sa Rural at
Urban na Lokasyon
Daisy May Q. Santos
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
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MGA KAHULUGAN AT PAGPAPAKAHULUGAN NG IBA'T IBANG KARANASAN
SHL Room 408
Bakit pumupunta ang mga tao kay APU? Isang pag-aaral sa mga deboto ni APU
tungkol sa kanilang mga aktibidad, rason at tingin nilang naidudulot nito sa
kanilang buhay
Homer J. Yabut, Ph.D.
Departamento ng Sikolohiya, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasang De La
Salle
Finding Meaning in Life Among Selected Filipinos Inspired by Blessed John Paul II
Jet Uy Buenconsejo
Letran Research Center, Colegio de San Juan de Letran
Mahaba man ang prusisyon, sa Simbahan pa rin ang tuloy” Panata at Pamantayan
sa Pagpapakatao: Ang Lakas ng Loob
Roberto E. Javier, Jr., Ph.D.
Departamento ng Sikolohiya, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasang De La
Salle
From “me” to “you”: Personal pronoun shifts and the Filipino writer/speaker’s
connection to readers and listeners
Edwin Decenteceo, Noahlyn Maranan, Al Rey Romero
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

MGA AMA SA PAMILYANG PILIPINO
SHL Room 409
Attitudes of Grade School Pupils towards their OFW Father
Franco A. Quodala
Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa
Submisibong Padre de Pamilya: Dulot sa Sikolohikal, Sosyal at Moral na Aspeto ng
Buhay
Ana Marisse M. Mangubat, Chrisselle B. Abalon, John David Fajilan at Lida C.
Landicho, Ph.D.
Lyceum of the Philippines University-Batangas
Karanasan ng mga Ama mula sa Bigong Pagsasama
Joy S. Alcantara at Evelyn F. Acoba
Central Luzon State University
Pakikilahok ng Amang Pinoy sa Paghubog ng Anak
Eduardo Caligner, Ph.D., RGC, CCOP
Pamantasang Ateneo de Manila
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Nobyembre 23, 2012
Sabayang Sesyon 2: 10:30-12:00 n.t.
ROUND TABLE DISCUSSION: MGA PILIPINONG LGBT NA HUMAHARAP SA IBA’T
IBANG HAMON: ISANG DISKUSYON TUNGKOL SA PAGSULONG NG TIBAY, TAPANG,
AT TATAG
Multimedia Room
Eric Julian Manalastas (Convenor)
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Niel Steve M. Kintanar
University of San Carlos, Cebu City
Remedios C. Moog
University of the East
Nico A. Canoy
Pamantasang De la Salle University

MGA HAMON SA BUHAY-ESTUDYANTE
SHL Room 403
Personal Problems and Depression Among College Students and Their Perceptions
of School Social Support
Dr. Ma. Joycelyn A. Go-Monilla
University of the East-Caloocan
Mga Mabubuting Gawi sa Pag-aaral at Pagiging Tamad ng mga Mag-aaral sa Klase
Jean Grace M. Solina at Ma. Marineth Magaling
Marinduque State College
“Kaya ko pa... Itutuloy ko na... Gusto ko mag-silbi": Isang Penomenolohikal na
Pag-aaral sa Pagtugon sa mga Hamon ng mga Nangungunang Mag-aaral
Jose Maria A. Diestro, Jr.
Far Eastern University

DEPRESYON
SHL Room 404
Depresyon ng Magsasaka
Dakila Salviejo Salvador
Central Luzon State University
Kuwento, Karanasan at Depresyon
Evelyn F. Acoba
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Central Luzon State University
Alituntunin para sa pangunang lunas sa pagtulong sa taong magpapatiwakal: isang
Delphi Consensus na pag-aaral sa Pilipinas
Dr. Dinah Palmera Nadera, Erminia Colucci, Claire Kelly, Harry Minas at Anthony
Jorm
University of the Philippines Open University

KATATAGAN AT PAGBANGON SA MGA HAMON NG BUHAY I
SHL Room 405
Anxiety, Resilience, Coping Strategies, and Quality of Life of Individuals with
Paraplegia: Basis for a Holistic Wellness Program
Melissa A. Alcazaren, Ph.D.
Philippine Women’s University
Marie Ann S. Vargas, Ph.D.
University of Santo Tomas
Personality Traits and Coping Strategies of Schizophrenic and Bipolar Outpatients
Rafael Valentine del Rosario, Ryan Magtoto at Howell Calma
Holy Angel University
Perspketibo ng mga Individwal na may FASD ukol sa Kanilang Kondisyon
(Suliranin, Kakayahang Mapagtagumpayan at Suportang Kailangan)
Arvin M. Teopaco
Colegio de Sebastian
Olga Angelinetta P. Tulabut
Angeles University Foundation

PAGKAPILIPINO AT NASYONALISMO
SHL Room 406
Sino ang Pilipino, Ikaw Ba o Ako?: A Quantitative Study Regarding the National
Identity of Filipinos through the Use of the Social Identity Approach
Jeremiah S. Adriano, Michael Erick D. Carvajal at Paolo Martin G. Portillo
Pamantasang De La Salle
ImaheNasyon: Imahe ng Nasyonalismo ng mga Mag-aaral sa Unang Taon sa
Mataas na Paaralan
Diane I. Fajardo at Aiza Balino
University of the Philippines-Los Baños
The Genealogy of the Concept of Filipino
Rodrigo Abenes
Lyceum of the Philippines University-Batangas
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Identity Processes in Filipino Emerging Adults: Parental Influences and Mental
Health Outcomes
Ivan Jacob A. Pesigan
Ateneo de Manila University/Miriam College
Koen Luyckx
Catholic University of Leuven, Belgium
Liane P. Alampay
Ateneo de Manila University

MGA KABABAIHAN SA IBA’T IBANG LARANGAN AT PANIG NG PILIPINAS
SHL Room 407
Resilience of Benguet Women in the Context of Climate Change
Karryl Mae Ngina, Mursha Gapasin, Ruth Batani, Matyline Camfili at Jones Napaldet
Benguet State University
Living Condition and Life Chances: A Case Study of Women Farmers in Barangay
Labney, Munoz, Nueva Ecija
May Angelica A. Saludez at Myra Christine Caragan Caguioa
Central Luzon State University
Ang Mga Kababaihan sa Pangisdaan ng Naic, Cavite
John Xavier B. Nepomuceno
Cavite State University-Naic
Women's Political Participation in the Province of Batangas
Ma. Rosario B. Tamayo
Lyceum of the Philippines University-Batangas

MGA METODOLOHIYA SA PANANALIKSIK
SHL Room 408
Is There A Masculine-Sensitive Qualitative Research? A Personal Reflexivity in
Using Qualitative Research Methods in Studying Masculinity
John Hermes C. Untalan
University of Santo Tomas
Development and Validation of a Neuropsychological Assessment Test as a Soft
Sign of Brain Damage Using Filipino
Joy Rigonan-Tungol at Rosalito G. de Guzman
University of Santo Tomas

29

Organizational Performance and Change-Assessment Inventory (OPAC-AI):
Development, Standardization and Validation
Aljero F. Rodriguez
Emilio Aguinaldo College/University of Santo Tomas

PAMUMUNO
SHL Room 409
Ang Ikakikilala sa mga Pilipinong Lider: Isang pag-aaral sa mga batayang katangian
ng pagkalider
Darren E. Dumaop
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman at De La Salle-College of St. Benilde
Tungo sa Parehas na Laban: Negosasyon sa Pagitan ng mga Magsasaka at
Mamimili ng Kape sa Minantok Silangan, Amadeo, Cavite
Aidel Paul G. Belamide
Ateneo de Manila University
Charismatic Leadership, Achievement Motivation and Machiavellianism among
Political Leaders: Its Effect on Followers' Self-concept
Maureen Anne V. De Lara, Catherine A. Ferrancullo, Rachel A. Ibarrientos, Lida A.
Landicho, Ph.D.
Lyceum of the Philippines University-Batangas

Nobyembre 23, 2012
Sabayang Sesyon 3: 1:30-3:00 n.h.
ROUND TABLE DISCUSSION: KASALUKUYANG KATAYUAN AT HINAHARAP NG MGA
HAMON AT OPORTUNIDAD NG KATUTUBONG PAGDALUMAT TUNGKOL SA
KAAYUSAN NG LIPUNAN, LALO NA YUNG SA PANAHON NG KRISIS
Multimedia Room
Dr. Antonio Conteras (Tagapamagitan)
Pamatasang De La Salle-Maynila
Dr. Roberto Javier, Sikolohiya
Pamatasang De La Salle-Maynila
Dr. Dennis Erasga, Sosyolohiya
Pamatasang De La Salle-Maynila
Dr. Lars Ubaldo, Kasaysayan
Pamatasang De La Salle-Maynila
Dr. Rhommel Hernandez, Kasaysayan
Pamatasang De La Salle-Maynila
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Dr. Napoleon Mabaquiao, Pilosopiya
Pamatasang De La Salle-Maynila

SYMPOSIUM: MGA PANIMULANG PARAAN NG PAGTULONG TUNGO SA
PAGPAPAYABONG NG TIBAY AT LAKAS NG LOOB
SHL Room 403
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P. (Convenor)
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Ang Landas Tungo sa Paggaling sa Tulong ng Ginhawa at Kabuoan Terapi
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Pagdadala ng Ginhawa at Kabuoan sa mga Bata at Kabataangmay Asperger sa
Pamamagitan ng Pagsabay
Giselle Principe, Ph.D. Cand.
Mind Matters School
Mga Ebokatibo at Mapagpahayag na Pamamaraan sa Pagtulong sa mga
Komunidad na Lumikas Bunga ng Giyera sa Mindanaw
Annabel M. Manalo, Ph.D., CCLP
Asian Theological Seminary
Sikolohiya ng Duda: Ang Pagharap sa Duda Bilang Isang Paraan ng Pagpapatibay ng
Loob
Divine Salvador, Ph.D., Cand.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

SYMPOSIUM: TIBAY, TAPANG AT TATAG NG MGA PILIPINONG LGBT
SHL Room 404
Eric Julian Manlastas (Convenor)
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Karaniwang Problema at Natutunang Pagpapahalaga ng Tomboy at Bakla na Magaaral ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao): Batayan sa
Interbensyon na Group Guidance
Venus M. Dis-aguen
Philippine Normal University
Ang pang-araw-araw na pakikibaka at pagpapakatotoo ng mga lesbian, gay, bakla,
at tomboy
Mira Alexis P. Ofreneo
Ateneo de Manila University
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“I wouldn’t have fought that hard if it was not happening to me personally”:
Narratives of collective action and advocacy of Filipino LGBT rights activists
Beatriz Torre at Eric Julian Manalastas
University of the Philippine-Diliman

KATATAGAN AT PAGBANGON SA MGA HAMON NG BUHAY II
SHL Room 405
Isang Pagsusuri sa Katatagan at Patotoo ng Posttraumatic Growth Inventory sa
mga Kababaihang Biktima ng Intimate Partner Abuse
Amor Mia Arandia,
Verlanie Foundation, Inc.
John Hermes C. Untalan
UST Graduate School Psychotrauma Clinic at Miriam College
Ma. Jenina Nalipay
St. Paul University-Manila at De La Salle University-Manila
Resiliency and Subjective Well-Being of Teen Mothers in San Jose City, Nueva Ecija
Louise Angelyn A. C. Pinera at Angelo R. Dullas
Central Luzon State University
Kabahaginan ng Kasawian at Pagtugon Ukol sa Pagkaya ng mga Piling Residente
ng mga Bahaing Lugar sa Barangay Panghulo, Siyudad ng Malabon
Mardy E. Dizon
Far Eastern University at De La Salle Araneta University
Erwyn De Leon
De La Salle Araneta University

KALIGAYAHAN AT KAGANDAHAN NG BUHAY
SHL Room 406
Pagsusuri ng Kasiyahan sa Konteksto ng Choice Theory: Perspektibo ng mga
Adolescents
Nino Jose C. Mateo at Jesus Alfonso D. Datu
Pamantasang De La Salle
Life Satisfaction, Self-concept, Possible Selves of Clarkfield Aytas
Rosanne Marie E. Echivarre, Bryan U. Engay, Eden H. Terol at Cristabel F. Tiangco
University of the Philippines Diliman Extension Program in Pampanga
Problems Experienced and Happiness of Filipina Breast Cancer Survivors
Percelyn Cabrillas at Angelo R. Dullas
Central Luzon State University
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Attachment, Satisfaction, and Coping Mechanism of College Students with Family
Member’s Illness and the Level of Social Support among Cancer Patients
Dr. Lida C. Landicho, Donna Mae C. Faltado, Geneva Rose E. Maningat at Danica
Loryn G. Villanueva
Lyceum of the Philippines University-Batangas

PAANO MAGING MALIKHAIN?
SHL Room 407
Malikhaing Isipan sa Pasulat na Pamamaraan
Ma. Graciel Retardo at Rubelyn Cagape
Marinduque State College
Sining ng Pagpinta Bilang Paraan ng Pagpapahayag
Nhonnie Jean Mayores at Camille Logmao
Marinduque State College
Diskarte: Ang Konsepto, Paglinang, at Karanasan ng Street Smarts ng Kabataang
Pilipino
Danielle P. Ochoa, Amanda Dominique D. Antonio, Rachelle Dianne C. Benavidez,
Mark Willis L. Malaki
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

KABUHAYAN, INDUSTRIYA, ORGANISASYON
SHL Room 408
Positive Outcomes from Negative Experiences: Adult Driven vs Youth Driven
Organizations
Darwin C. Magpili
De La Salle Lipa
Denice Liamson
De La Salle University
Teacher's self-efficacy moderating the relationship of autonomy, perceived
collective efficacy, supervisory support
Josefina C. Ochoa
Bulacan State University

PAG-AARAL SA PAG-UNLAD: POKUS SA BATA AT KABATAAN
SHL Room 409
Paano Naapektuhan ng Musika ang Emosyon ng mga mag-aaral ng School of Arts
and Sciences
Deah Rose Jalimbawa at Ma.Marineth Magaling
Marinduque State College
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Age and Gender Differences on Episodic Future Thinking Among Filipino Children
Nixon V. Agaser at Claire Dancel
Central Luzon State University
Understanding How Birth Order Affects Personality and Identity: A Validation of
Birth Order Theory of Alfred Adler
Jonabelle Andal, Crystel Marie Gonzales, Loise Angieleen Landicho at Lida Landicho,
Ph.D.
Lyceum of the Philippines University-Batangas

Nobyembre 23, 2012
Sabayang Sesyon 4: 3:30-5:00 n.h.
SYMPOSIUM: ANG TULONG NG PSYCHOSPIRITUAL NA LAPIT SA PAGPAPAUNLAD
NG TIBAY AT LAKAS NG LOOB SA PANAHON NG KALAMIDAD
Multimedia Room
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P. (Convenor)
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Ang Psychospiritual na Pamamaraan ng Pagsuporta sa mga Nakaligtas ng
Kalamidad
Annabel M. Manalo, Ph.D., CCLP
Asian Theological Seminary
Ang Psychospiritual na Pamamaraan ng Pagsuporta sa mga Humanitarian Workers
sa Panahon ng Kalamidad
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Pagsasama sa Panahon ng Sakuna: Panimulang Pag-aaral sa Halaga ng
Organisasyon sa Pagpapatibay ng Loob
Johnrev Guilaran, MA Cand.
College of Arts and Sciences, University of the Philippines-Visayas
Ang Hamon ng Spiritual Sensitivity sa Mga Serbisyong Sikolohikal sa Panahon ng
Kalamidad
Lorenzo C. Bautista, M.Div., Th.M., Ph.D.Cand.
Asian Theological Seminary
MGA KATUTUBONG SIKOLOHIKAL NA KONSEPTO
SHL Room 403
An exploratory study on Sapo as an Indigenous Psychotherapy: The Case of
Northern Sagada
Karryl Mae Ngina at Emma Ruth Calde
Benguet State University
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A Qualitative Study on the Filipino Tagasalo in an Urban and Rural Family
John Hermes C. Untalan, Bb. Regina Marie R. Magtaan, Bb. Abigail R. Salva at Dr.
Rosario T. Chu
De La Salle Araneta University
The Sakop concept of kinship among Filipinos: its perceived effects on the
individual and implications to counseling
Dr. Samuel T. Galvez
Southville Foreign University
The Coming of the Hero: Psychological Dimensions of Heroism in the Narratives of
Typhoon Sendong Survivors
Randolph R. Reserva
Ateneo de Davao University

KLINIKAL NA INTERBENSYON
SHL Room 404
Status of Mental and Psychosocial Programs and Services on Selected Barangays in
North Caloocan City
Bernadette Bobis-Enriquez, DPA at Carl O. Dellomos
University of Caloocan City
Concepts and Experiences of Counseling in the College Level
Ma. Joycelyn A. Go-Monilla
University of the East
Ang impluwensya ng kaalaman sa mga inaasahan sa isang propesyunal na
paggabay (counseling) sa kagustuhan at intensyong humingi ng propesyonal na
tulong: Isang pagsubok na pag-aaral
Aylin M. Bello
Ateneo de Manila University
Maxine Joyce T. Pinson
'Skwelahang Sikolohiya
Antover P. Tuliao
University of Nebraska-Lincoln
Tagalog instructions for meditation
Edwin Decenteceo
University of the Philippines-Diliman

PAG-AARAL SA PAG-UNLAD: POKUS SA PAGTANDA
SHL Room 405
Ang Penomenolohiya ng Pagtatampo ng mga Matatanda
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Pia Marie M. Tupas, Maria Micah C. Chua at Meissel Louise T. Danzil
Pamantasang De La Salle
Sarap at Ligaya Ayon sa Matatandang Dalaga: Isang Pag-aaral
Alyanna Ysabelle M. Soriano, Eunice Mari P. Jovellanos,Margie Mae H. Arevalo at
Dr. Lida Landicho
Lyceum of the Philippines University-Batangas
Pangungulila: Tagumpay sa Gitna ng Pag-iisa
Esperanza Tobias-Reyes at Jonah Santos-Pineda
Good Samaritan Colleges
Takot, Kamatayan at Tagumpay: Isang Analitikong Pagsusuri
Alfred James Ellar
Lyceum of the Philippines University-Batangas

IBA'T IBANG MUKHA NG PAMILYANG PILIPINO
SHL Room 406
Mga Anak ng Solong Magulang, Naitataguyod ang Pag-aaral
Cher Flores- Casaclang at Carmela S. Dizon, Ph.D.
Angeles University Foundation
Subjective Well-Being: Difficulties and Coping Mechanisms of Children belonging
to a Broken Family
Alyssa Mae N. Macasakit at Angelo R. Dullas
Central Luzon State University
Pakikiramdam ng Isang Ina sa Kanyang Anak: Isang Pag-aaral sa mga Pamamaraan
ng Pagtukoy ng Isang Ina Kung Ang Kanyang Anak ay May Suliranin at Paghihikayat
sa mga Anak na Magbukas-loob sa mga Pamilya ng Malitbog, Bukidnon
Jaymee Q. Leonen
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Mga Pagpapakahulugan ng Mga Magulang sa Karanasan ng Pagkakaroon ng Anak
na may Autismo
Ron R. Resurreccion
Pamantasang De La Salle

LIGAWAN, ROMANTIKONG UGNAYAN, KASALAN
SHL Room 407
Marry Up or Marry Your Kind? Attitude Towards Cross-Class Marriages
Richard Martin C. Bautista at Ailen Marylou S. Bigay
Ateneo de Manila University
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Money or Love? Attitude Toward Mate Selection Based on Gender and Choice
Richard Martin C. Bautista, Ailen Marylou Bigay at Janine Agbon
Ateneo de Manila University
Lakas ng Loob: Kahalagahan at Kalagayan nito ayon sa Barakong Manliligaw
Myricar R. Du, Al Ryane B. De Sagun, Jasmin G. Magsino, Dr. Lida C. Landicho
Lyceum of the Philippines University-Batangas

KULTURANG PILIPINO
SHL Room 408
Kulturang Pilipino sa Pagbabasa ng Baligtad na Libro
April M. Bagon-Faeldan
Mindoro State College of Agriculture and Technology
Pagtawang Pinoy: Pagbubuo ng isang multimodal database para sa pagtawa bilang
ekspresyon ng emosyon
Madelene Sta. Maria, Jocelyn Cu, Merlin Suarez
Pamantasang De La Salle University
Ang teorya at praktika ng METACOGNITION: nasasalamin sa ating katutubong
kakanyahan
Diwa A. Lagura
University of the Philippines-Diliman, Sining Laro para sa Batang Pinoy, Inc.

SITWASYONG PULITIKAL: NOON AT NGAYON
SHL Room 409
A Comparative Study that Attempts to Compare the Concept of Poverty
between Chosen Highland and Lowland Communities
Maricel B. Tindugan at Bernadette V. Abella
St. Louis University
Occupy Rizal Park: Shared Inner-Selves in the slogan We are the 99%
Randy T. Nobleza
Marinduque State College
Pag-unawa sa Karanasan at Katatagan ng Anim na Pilipinang Na-traffick para sa
Eksploytasyong Sekswal
Agnes B. Villegas
De La Salle University/Visayan Forum Foundation, Inc.
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PAGPAPAKILALA SA PANGUNAHING TAGAPAGPASALITA
DR. JUNE CARIDAD PAGADUAN-LOPEZ
Kolehiyo ng Medisina
Unibersidad ng Pilipinas-Manila
junelopezmd76@yahoo.com
Sa loob ng 23 taon, nagsisilbing guro si Dr. June
Paagaduan Lopez sa Kolehiyo ng Medisina sa
Unibersidad ng Pilipinas na kaniya ring
pinagtapusan. Sa panahong pangunahing adyenda
ng maraming nasa larangan ng medisina ang
makapangibang-bansa, pinili ni Dr. Lopez na
manatili sa Pilipinas upang magbigay ng libreng
paggabay sa mga kababaihang nahaharap sa krisis
at sa mga batang nasa gitna ng tunggalian sa mga
lugar na gaya ng Mindanao. Taos-puso niyang
ipinagkaloob ang kaniyang serbisyo sa mga kasong
legal kung saan buong tapang na humaharap ang
kababaihan sa mga nanlalapastangan, gaya sa kaso
ni “Nicole” sa Subic rape case at Karen Vertido na
biktima rin ng pang-aabusong sekswal.
Ang di-matatawarang dedikasyon ni Dr. Lopez sa pagpapaabot ng serbisyo sa mga
Pilipino ay hindi napagtataka. Sa panahon ng rehimeng Marcos, binuo niya, kasama
ng iba pang manggagamot, ang Medical Action Group at Philippine Action Against
Torture. Siya rin ay isa sa mga kasamang tagapagtatag ng International Council for
the Rehabilitation of Torture Victims and their Families (IRCT) noong 1989, isang
organisasyong may layuning pigilan ang pagpapahirap/pang-aabuso na nagaganap
sa daigdig at magkaloob ng serbisyo sa mga biktima. Ang kaniyang karanasan sa
paggabay sa mga biktima ng pang-aabuso ang nagbunsod upang makabuo siya ng
mga pag-aaral kaugnay ng pagpapahirap, karapatang pantao, at trawmang
saykososyal. Noong 2005, isa siya sa 1000 kababaihang nanomina para sa Nobel
Peace Prize kaugnay ng kaniyang mga proyketong pangkapayapaan. At noong ika-10
ng Disyembre 2010, sa ika-25 anibersaryo ng IRCT, ginawaran siya ng Inge Genefke
Award para sa kaniyang naging ambag sa paglaban sa pang-aabuso.
Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy niya ang kaniyang pangakong magsilbi sa mga
mamamayan. Nagkaloob si Dr. Lopez ng serbisyong paggabay sa mga asawa at anak
na babae ng mga naging biktima ng Maguindanao massacre. Nagbigay rin siya ng
pagsasanay hinggil sa kalusugang pangkaisipan at saykosoyal na pagtugon sa
panahon ng sakuna sa mga tauhan ng Health Emergency Staff at ng mga Local
Disaster Coordinating Council sa Mindanao. Upang maipaabot ang mga kaalaman
maging sa iba pang Local Disaster Coordinating Council sa bansa, inilathala ni Dr.
Lopez ang kaniyang libro at video ng pagsasanay para sa Kagawaran ng Kalusugan.
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PAGPAPAKILALA SA MGA TAGAPAGSALITA SA
PLENARYONG SESYON
FR. NILO TANALEGA, S.J.
Pangulo, UGAT Foundation, Inc.
nilosj@yahoo.com
Si Father Nilo ay isang Heswita na siyang pangulo ng
UGAT Foundation, Inc. (Ugnayan at Tulong para sa
Maralitang Pamilya) isang NGO na nagbibigay ng
pagsasanay at counseling services para sa mga
pamilya sa komunidad, at kasalukuyang may
pagtutok sa mga OFW at kaanak nila. Siya rin ay
Project Director ng ABS-CBN Bayaning Pilipino
Awards, isang programang nagbibigay-pugay sa mga
Pilipinong nagpapamalas ng dakila at walang pagiimbot na pagbibigay ng sarili sa kapwa. Kabilang sa
kanyang mga nailimbag na katha ang Sanggunian sa
Maralita (Counseling for the Poor) at Sanggunian
para sa Migrante (Counseling for Migrants). Nagtapos
si Fr. Nilo ng AB Economics sa Ateneo de Manila
University at naging tagapagtatag at unang director ng MBA program ng Xavier
University. Siya rin ay may Doctorate in ministry with a concentration in Family
Counseling mula Colgate-Rochester Divinity School, New York; Masters of Science in
Pastoral Counseling mula sa Loyola College sa Maryland; Masters of Arts in Theology
mula sa Loyola School of Theology ng Ateneo; at Post-Graduate professional
diploma in religion and Religious Education with major in Family Ministries mula
Fordham University.

DR. ELIZABETH PROTACIO-DE CASTRO
Director, Psychosocial Support and Children’s Rights Resource Center (PSTCRRC)
Associate Professor, Departamento ng Sikolohiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
beth_pst@yahoo.com, bethpstcrrc@gmail.com
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DR. MA. THERESA UJANO-BATANGAN
Associate Professor, Departamento ng Sikolohiya
Kawaksing Dekano, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
tdujanobat@yahoo.com
Si Dr. Ma. Theresa Ujano-Batangan ay kasalukuyang
Associate Professor sa Sikolohiya sa Unibersidad ng
Pilipinas-Diliman.
Naglilingkod din siya bilang
Associate Dean for Academic Affairs ng Kolehiyo ng
Agham Panlipunan at Pilosopiya. Siya rin ang Deputy
Director for Training and Outreach ng UP Center for
Women’s Studies. Bukod dito, kasapi siya ng Board
of Directors ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang
Pilipino at isang fellow ng Psychological Association
of the Philippines.
Kasapi rin siya sa iba’t ibang lokal at internasyunal na
samahan tulad ng Asian Association of Social
Psychology, Philippine Studies Association, Women’s Studies Association of the
Philippines, Asian Women’s Studies Association, Pi Gamma Mu International Honor
Society, American Psychological
Association at Psychologists for Social
Responsibility.
Aktibo si Dr. Ujano-Batangan sa pagdebelop at pagtatasa ng iba’t ibang mga
programa at interbensiyong may kinalaman sa reproductive at sexual health, mga
bata at kabataan, panginibang-bayan, at mga families in transition. Ang kaniyang
mga publikasyon ay kaugnay din sa mga larangang nabanggit. Noong Agosto 2012
ay iginawad sa kanya ng Psychological Association of the Philppines ang Estefania
Aldaba-Lim Award bilang pagkilala sa kaniyang natatanging kontribusyon at
paglilingkod bilang developmental at feminist psychologist.

JOSEPHINE “JOY” ACUNA-LASCANO
Deputy Executive Director, BALAY Rehabilitation Center
joylascano@yahoo.com
Barefoot Mental Health Practitioner. Mahigit isang dekada na ang paglalakbay ni
Josephine “Joy” Acuna-Lascano para maisulong at maipagtanggol ang karapatang
pantao ng mga biktima ng tortyur kasama na ang pagbibigay ng serbisyo para sa
mga pamilya nila. Bilang Deputy Executive Director ng BALAY Rehabilitation Center
(http://www.balayph.net), isinusulong din niya ang adbokasiya ng Karapatan ng mga
Kabataan at pagsasanay sa mga komunidad bilang paghahanda at pagresponde sa
panahon ng disaster. Kabilang din siya sa mga Kadiwa ng Philippine Alliance for
Human Rights Advocates (PAHRA) at kasalukuyang panelist ng Center for the Study
of Violence and Reconciliation (CSVR) na bumubuo ng isang modelo para sa
pangkabuuang rehabilitasyon ng mga biktima ng tortyur sa South Africa.
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DR. GAIL TAN-ILAGAN
Tagapangulo, Departamento ng Sikolohiya
Direktor, Psychological Extension and Research Services
Ateneo de Davao University
gail@mindanews.com
Guro. Manunulat. Sociologist. Clinical at Social
Psychologist.
Manlalakbay.
Tagapangulo
ng
Departamento ng Sikolohiya at Direktor ng
Psychological Extension and Research Services ng
Ateneo de Davao University . Ang mga sanaysay ni
Dr. Gail Tan-Ilagan mula sa kanyang regular na kolum
na
Wayward
and
Fanciful
(http://www.mindanews.com) ay salamin ng kanyang
saloobin na ang disiplina ng Social Psychology ay
katambal ng kultura na mahalaga sa pagbuo ng mga
programang makakatulong sa mga komunidad na
apektado ng kalamidad. Kabilang sa mga nailimbag
niyang katha ang War Wounded, tungkol sa
karanasan ng mga sundalo at ang Fly on the Wall 1 & 2 , isang koleksyon ng kanyang
mga sanaysay. Pinamunuan din ni Dr. Ilagan ang Mindanao Resilient Communities
Project (http://afrim.org.ph/resilient4/pages/MRCP ) na nagtatampok ng mga likas
na kakayahan ng mga barangay sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao na nakaigpaw sa
mga krisis ng digmaan at disaster.

G. APOLINARIO MARANAN
Visayan Forum Foundation
Tangan ni G. Apolinario Maranan, o Kuya Polly sa
kaniyang mga kasama sa VFF, ang 17 taong
karanasan sa pagtataguyod at pagtatanggol sa
karapatan ng mga bata at adbokasiya laban sa
human trafficking at pang-aabuso sa mga batang
domestic worker. Nagtapos siya ng digring batsilyer
sa St. Joseph’s College sa Lungsod Quezon noong
1987. Makaraan nito, nagsilbi siyang campaign
coordinator ng Promotion of Church People’s Rights
sa Maynila mula 1987 hanggang 1991; assistant
campaign and advocacy coordinator ng Philippine
Environmental Action Network sa Lungsod Quezon
mula 1991 hanggang 1995; education and training
officer ng ATikha, isang NGO na nakatutok sa pamilyang naiwan sa Pilipinas ng mga
OFW, noong 2001; regional coordinator ng VF sa Batangas mula 2002 hanggang
2011; at bahagi ng policy center at organizing team sa Kamaynilaan at Batangas
mula 2011 hanggang 2012. Bukod sa mga nabanggit, aktibong kasapi rin si Kuya
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Polly ng Provincial Women’s Coordinating Council ng Batangas, ng Regional Level ng
A&B Interagency Council Against Human Trafficking in Persons sa ilalim ng Atas
Republikas 9208 o Anti human trafficking, ng Provincial Council for the Protection of
Children sa Batangas, at Provincial Council on Gender and Development.
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA PLENARYONG SESYON
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 pagintindi 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

43

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 nag-uugnay 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.
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 pakikipagkapwa-kalooban 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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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA SABAYANG SESYON
Nobyembre 24, 2012 (Biyernes)
Sabayang Sesyon 1: 8:30-10:00 n.u.
SYMPOSIUM: LAKAS AT TIBAY NG LOOB:
HANGANG MGA PAGKATAO

PAG-AARAL SA MGA KAHANGA-

Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P. (Convenor)
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
violeta_wholeness@yahoo.com
Ito ay isang simposya ng mga pag-aaral tungkol sa mga tangi at kahanga hangang
grupo ng mga tao. Matatawag silang tangi dahil sa harap ng hirap na dinanas sila ay
hindi bumigay at sa halip ay lumago pa ang pagkatao ( PTG at biktima ng torture),
napagtagumpayan nila ang kanilang suliranin ng hindi gumagamit ng terapi o gamut
(natural remitters), nagpapakita ng lakas ng loob at pananatili ng kabuoan ng
pagkatao gayung paulit-ulit ang exposure sa giyera (mga sundalo) at pananatili sa
mahirap at walang gantimpalang gawain (manggagawa sa komunidad ng
mahihirap). Tinitingnan sa mga papel na ito ang mga elementong tumutulong sa
pagkabuo at pagpapanatili ng kanilang “tibay” at “lakas ng loob”.
Ang Pinag-uugatan ng Posttraumatic Growth (PTG) sa mga Survivors ng Torture at
Karahasang Politikal
Annabel M. Manalo, Ph.D., CCLP
Asian Theological Seminary
Sa pamamagitan ng life story narrative at malalimang panayam, inalam ang personal
na kasaysayan at pamamaraan ng pagharap sa mga hamong bunga ng torture at
karahasang polikital ng 8 survivors. Gamit ang isang piling kwentong buhay,
ipinakita ang ilang mga tema at proseso ng PTG. Mula sa pananaliksik ay nakahango
ng framework o balangkas na makatutulong sa pag-unawa sa penomeno ng PTG.
Ang mga Natural na Gumaling (Natural Remitters): Mga Kaalaman at Kasanayan
Mula sa mga May Adiksyon na Gumaling ng Walang Terapi
Ramon Lachica, Ph.D., Cand.
University of St. La Salle, Bacolod City
Binigyang pansin ang karanasan ng mga nalululong sa drugs na gumaling ng walang
tulong ng terapi o pagtira sa rehab, na karaniwang paraan kung paanong nakakalaya
ang isang tao sa adiksyon sa bawal na droga. Nilinaw ang mga personal personal
and pampamilyang salik na maiuugnay sa paggaling. Pinalutang rin ang mga
kasanayang ginamit sa pagtulong sa sarili ng mga nakalaya sa pagkakakapit ng droga
sa kanilang buhay.
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Ang Istres at Psychological Hardiness ng mga Mandirigmang Sundalo ng Hukbong
Kawal Pandagat ng Pilipinas
Arlin Asuncion-Ocampo, Ph.D., Cand.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Ito ay isang pag-aaral na tumalakay sa mga pinanggagalingan ng istres at ang mga
paraan ng pagtugon dito ng mga mandirigmang sundalo ng Hukbong Kawal
Pandagat ng Pilipinas. Lumahok ang anim na sundalo sa malalimang interbyu upang
pag-usapan ang kanilang mga karanasan sa pandirigma. Mula sa mga salaysay na ito
ay nalinaw ang anyo ng mga istres na nakakabahala sa mga sundalo sa kanilang
iba’t-ibang gampaning tungkulin at responsibilidad bilang sundalo at bilang haligi ng
kanilang tahanan. Ang kanilang mga pagtugon sa istres ay nagpapahiwatig ng isang
positibong pananaw at pagkilos na tumutumbok sa mga konseptong tulad ng
emotional hardiness, resilience, PTSD, at PTG. Hinango sa mga kuwento ng sundalo
ang mga prinsipyo at pamamaraan na maaaring makatulong sa pagsasanay ng mga
sundalong may tibay at lakas ng loob.
Ang Pagkatao ng Manggagawa sa Pinakamahihirap na Komunidad
Violeta Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Ang pag-aaral ay nagbigay pansin sa mga taong maituturing na naglilingkod sa
mapagsakrispisyong paraan sa mga pinakamahihirap na komunidad. Inalam kung
saan nangggagaling ang inspirasyon ng mga taong ito sa kanilang walang kapagalang
paglilingkod sa komunidad. Tiniyak rin kung may mga may pagkakahawig ang
pagkatao at personal na kasaysayan ng mga taong ito. Inalam rin kung ano ang mga
personal na kasanayan ng mga taong ito na tumutulong sa kanila na manatili sa
kanilang gawain at tumibay ang kanilang loob at pagkatao.

SIKOLOHIYA NG PAGPAPATAWAD
SHL Room 403
Ang Buhay-Salaysay Bilang Pamamaraan sa Pagtuklas ng Proseso ng
Pagpapatawad
Teresita Tabbada-Rungduin
Philippine Normal University
tessa_rungduin@yahoo.com
Forgiveness (Pagpapatawad)
Liezl Rillera-Astudillo
Pamantasang De La Salle
lizrastudillo@yahoo.com; liezl.astudillo@dlsu.edu.ph
Ang pagpapatawad sa konteksto ng kapwa
Darwin C. Rungduin
Colegio De San Juan de Letran
darwinrungduin@yahoo.com
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Experimental Intervention among Children: A Study on the Psychology of
Forgiveness
Analiza R. Adarlo, Janine Mae V. Corpuz, Joan C. Villanueva, at Dr. Lida C. Landicho
Lyceum of the Philippines University-Batangas
analiza_adarlo@yahoo.com
TIBAY, TAPANG AT TATAG SA KASAYSAYAN
SHL Room 404
ILUB, UNONG, at AMOK: Pag-unawa sa Katatagan ng Loob ng mga Bayaning
Bisaya sa Pagtaguyod ng Himagsikang Pilipino, 1896-1902
Dr. Vicente C. Villan
Departamento ng Kasaysayan at Tri-College Philippine Studies Doctoral Program,
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
vicvillan@yahoo.com
Hindi kongreto at lohikal na maipapaliwanag sa kabuuan ang pangkasaysayan at
panlipunang penomena ng himagsikan sa pamamagitan ng mga struktural na mga
salik noong ika-19 na siglo. Ang pagsambulat ng himagsikang nagluwal ng kaunaunahang konstitusyunal na Republika sa Asya ay malimit na maiuugnay sa mabilis na
sosyo-ekonomikong kaganapan sa nakalipas na siglo ng Pilipinas na dala diumano ng
pagbubukas ng Suez Canal at nagpaikli kung gayon ng paglalakbay kung kaya’t may
implikasyon samakatuwid ang mga kaganapang nabanggit sa mabilis na
pagbabagong panlipunan sa kapuluang Pilipinas. Kabilang sa ipinamaraling epekto
ng gayong pagbabagong sosyo-ekonomiko ay ang pagkakalikha ng mga uring
ilustradong nagtaguyod ng kilusang propaganda na paglaon ay naghasik ng kaisipang
liberal sa kapuluan. Mula sa kanilang hanay maisisingkaw ang pagkakalathala ng
mga anti-kolonyal na mga lathalaing nagpagising sa diwang malabayan ng mga
mamamayan sa kapuluan at naging salik sa pagsilang ng himagsikang Pilipino.
Itatampok sa papel na ito ang isang alternatibong pagtingin upang punan ang
malaking kakulangan ng gayong lapit ng pag-unawa sa pinakakongreto at lohikal na
mga salik, sanhi at kadahilanan ng pagsigabong ng panlipunang bomba noong 18961898. Ipinangangatwiranan sa inihandang presentasyon ang pangsikolohikal na
saligan ng katatagan ng loob ng mga Pilipino sa Kabisayaan sa pagharap sa mga
Espanyol noong panahon ng himagsikan. Sa pamamagitan ng pagtatampok ng taal
na konseptong ilub, unong at amok, masasalunga natin ang kahungkagan ng
malaganap na struktural na lapit at maihahain sa kabilang dako ang bagong lapit at
pagtingin sa makasaysayang tagpo sa buhay ng sambayanang Pilipino sa nakaraang
siglo.
Danas at Punyagi: Ang Kababaihan ng Tundo, 1946-2008
Dr. Nancy Kimuell-Gabriel
San Beda College
naksgabriel@yahoo.com
Konsepto ng Kapwa sa ’71 Diliman Commune: Mga Lebel ng Pakikipagkapwa-tao
at Sikolohiyang Pilipino sa Karanasang Diliman Commune
Randy T. Nobleza
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Marinduque State College
rtnobleza@gmail.com
Ang Dalumat ng Tibay, Tapang at Tatag sa Naratibo ng mga Bayani ng mga Epikong
Pilipino: Isang Panimulang Talakay
Jayson D. Petras
Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
jaysonpetras_upd@yahoo.com

KAMUSTA ANG BUHAY SA KALSADA?
SHL Room 405
Isang Eksploratoryong Pag-aaral Tungkol sa Persepsyon ng Tahanan ng mga Taong
Grasa Gamit ang Pagguhit ng Bahay, Puno at Tao (H-T-P Test)
Kristine Marie C. Rojas, Mary Ann Q. Mape, Maureen Anne A. Elamparo at Maria
Edralyn C. Vicente
De La Salle University-Dasmariñas
itsmetine@gmail.com
Ang pag-aaral na ito ay isang ekploratoryo na tumutukoy sa pagkuha ng persepsyon
ng tahanan ng walong taong grasa gamit ang pagguhit ng bahay, puno at tao (HTP
Test). Kinapapalooban ang pag-aaral na ito ng limang lalaki at tatlong babaeng
kalahok na natagpuan sa mga lansangan ng Dasmariñas at Tanza, Cavite.
Mula sa mga nakalap na datos, ang mga kalahok ay nasa edad na 21-43 taong
gulang. Karamihan sa mga kalahok na natagpuan ng mga mananaliksik ay lalaki na
may bilang na lima kumpara sa mga babae na tatlo lamang. Ang kasalukuyan nilang
pinaglalagian ay hindi nalalayo sa kanilang dating tirahan.
Masasabing ang karamihan ng mga kalahok ay mayroong hindi magandang relasyon
sa kanilang pamilya. Ito ay pinatuyan na ang naging resulta base sa pagguhit ng
bahay, puno at tao (HTP Test) ay kinakitaan ng posibilidad na maaaring makaranas
ng kondisyon kung saan ang mga karamdaman ay nasa isip lamang ngunit tunay ang
sakit na nararamdaman o psychosomatic condition, pagkabalisa at pakiramdam na
nililimitahan ang sarili ng kanyang kapaligiran.
Ang lumutang na persepsyon ng tahanan ng mga kalahok ay nahahati sa dalawang
aspeto: negatibo at positibo. May mga pagkakataon na sila ay nakakaranas ng labis
na pagiging emosyonal pagdating sa tahanan at sitwasyon sa pamilya.
Nakakaramdam din sila ng pagka-aligaga at labis na pag-iwas sa isang bagay na
nagreresulta sa pagkabalisa. Dagdag pa riyan, ang kanilang pagkabaliw na sanhi ng
mahinang oryentasyon sa reyalidad at pag-alis ng sarili sa reyalidad na maaaring
ituring na naging resulta ng pagkawala ng kanilang identidad.
Masasabing ang mga taong grasa ay maaari pa rin makabuo ng persepsyon ng isang
bagay sa kabila ng kanilang kondisyon. Taliwas ito sa paniniwala ng karamihan sa
kanila ay walang emosyon at walang kakayanan na magbigay kahulugan sa mga
bagay-bagay.
Buhay sa Kalansing ng Barya...Sulyap sa Buhay Lansangan
Ali G. Mamaclay, Josefina O. Aranel at Potenciana Babasoro
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Wesleyan University-Philippines
mcgior2002@yahoo.com
Padyak, Pidal, Kayod at Sikap: Eksena ng Buhay
Rolaila V. Delovino, Reubien Q. Ignacio at Ana-Marie R. Galang
Wesleyan University-Philippines
elladelovino@yahoo.com
PUJ Drivers Characteristics and Driving Practices: Index of Aggressive Behavior
Rene P. Zubieto
College of Arts and Sciences, Southern Luzon State University
angguro_rene@yahoo.com
Sa loob ng mahigit sampung taon, nagkaroon ng mataas na interes sa pananaliksik at
nagbigay pansin ang ilang eksperto tungkol sa pagmamaneho. Partikular na sakop
nito ang pag-analisa ukol sa impluwensya ng agresibong pag-uugali sa
pagmamaneho na siyang nagdudulot ng panganib sa kalye at iba pang kaugnay na
aksidente (Berdoulat, et.al, 2012). Dito sa Pilipinas pa lamang, ang iba’t ibang
aksidenteng sangkot ang mga pampublikong drayber ay ika-apat na sanhi nang
pagkamatay sa karamihang Pilipino, bata man o matanda. Partikular ang nabanggit
sa Health Policy Notes na mga aksidenteng banggaan ay siyang pangalawang sanhi
ng injury o pagkamatay sa Pilipinas (DOH, 2008). Sa ulat mula elsevier.com (2012)
ang isa hanggang dalawa sa mga seryosong aksidente ay napag-alamang nau-ugnay
sa agresibong pagmamaneho ng mga pampublikong drayber. Gamit ang
makapilipinong lapit sa pananaliksik at ang mga piling baryabol tulad ng family
background, mga katangiang personal (edad, pinakamataas na antas ng edukasyong
inabot at tagal nang pagmamaneho); sosyal na karanasan (pakikisama sa kapwa
drayber) at karanasang emosyunal (timpi o yabang sa pagmamaneho) ay sinuri sa
pagtatangkang papel na ito ang ukol sa pagmamaneho ng ilang pampublikong
drayber ng jeep sa Lukban, Quezon. Batay sa mga nakalap na impormasyon, ang
pagmamaneho ay isang mayamang bukal ng kaalaman ukol sa ugali at pagkatao ng
isang indibidwal. Maaring makita mula sa pagsusuri ng kanilang mga karanasan ang
may kaugnayan sa kanilang sosyal, emosyunal at pagkataong pag-unlad bilang tao at
indibidwal. Ang ebolusyunaryong perspektibo na nabanggit sa papel nina Denson,
Pedersen, Friese, Hahm at Roberts (2011) “ganap sa ating sinaunang kalikasan ay
ang agresibong ugali na gumamit sa paraan ng survival-related experience”.
Makikita ito sa karanasan ng mga drayber sa pagkuha ng pasahero. Hindi eksklusibo
ang kanilang mga karanasan kung ihahambing sa ordinaryong mamamayan. Dahil
ang mga pagsasaliksik ay sinasabing ang tao sa kaniyang paligid mismo ay ang
pwersang minsan na nagtutulak para ang ibang tao ay maging mapusok at agresibo.
Bagay na hindi maiiwasan lalo na kung ang isang tao’y puno na nang galit o
kapusukan (Wilkowski at Robinson, 2007). Dahil sangkot rin sa kanilang araw-araw
na pasada ang mga ordinaryong Juan de la Cruz, makikita sa mga kwento ng kalahok
na ang ilan dito ay may katotohanan. Gayundin, may katulad na pananaw ang
kinasapitan ng pag-aaral nina Kenny, West, Ciiessen, Coie, Dodge, Hubbard at
Schwartz (2007) kapag siniyasat natin ang pagtingin ng indibidwal sa kanyang mga
naipon na karanasan sa pangaraw-araw, mapupunang totoo ang agresibong ugali
nito kung paulit-ulit o consistent na. Kapuna-punang totoong totoo ito na hindi
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lamang ang pumupuna (perceiver) kundi ang may katawan mismo (person/ tao) ay
merong magkatulad na obserbasyon. Sa katulad na pag-aaral nina Kenny, et.al.
(1996) mayroong mataas na .50 accuracy hanggang .53 ang pagtitiyak ng
pagmamasid (observation) sa mga agresibong pag-uugali sa tao. Lutang rin sa mga
kalahok ang pagbibigay halaga sa pananampalataya sa Diyos o pagiging pagkamadasalin; katulad rin sa kinasapitan ng imbestigayon nina Bremmer, et.al, (2011)
“ang pagdarasal ay nagpapakita ng pagpapatawad sa mga taong napapalapit sa
atin”. Sa kabuuan, masasabing kahalintulad ang direksyon ng mga kwentong
nagmula sa piling kalahok ng pagtatangkang papel na ito na mayroon pagkakaugnay
ang agresibong ugali sa mga pampublikong drayber ng dyip.

MGA HAMON SA MGA BATANG MAY PANANAGUTAN SA BATAS
SHL Room 406
Pagsubok, Kapalaran, at Kalooban ng Diyos: Pagpapakahulugan ng mga Discharged
Youth Offenders sa kanilang mga Negatibong Karanasan sa Buhay
Pierce S. Docena
University of the Philippines Visayas Tacloban College
piercecology@gmail.com
Layon ng pag-aaral na siyasatin ang pagpapakahulugan ng mga discharged youth
offenders sa kanilang mga negatibong karanasan sa buhay, partikular na ang nagawa
nilang krimen na siyang dahilan kung bakit sila nabilanggo at/o naipasok sa
rehabilitation center. Gamit ang kuwentong-buhay bilang metodo ng pananaliksik,
nagsagawa ang may-akda ng malalimang pakikipanayam sa sampung discharged
youth offenders. Batay sa kanilang mga kuwentong-buhay, napag-alamang
karamihan sa kanila ay gumamit ng “external attributions” tulad ng pagsasabi na ang
nagawa nilang krimen ay isang pagsubok, bahagi ng kanilang kapalaran, o kaya
naman ay kalooban ng Diyos. Pinaniniwalaang ang ganitong mga pagpapakahulugan
ay mekanismong ginagamit ng mga discharged youth offenders upang mapagaan
ang kanilang dala-dalang masamang karanasan at mas maging madali ang
pagtanggap sa kanilang nakaraan. Tatalakayin din ng may-akda ang implikasyon ng
kinasapitan ng pag-aaral sa proseso ng crime desistance o pagtalikod sa buhaykrimen.
Konsepto ng Krimen ng mga Batang may Pananagutan sa Batas (Children in
Conflict with the Law) sa Bahay-Kalinga, Cavite
Ricardo Astorga Clores
Behavioral Sciences Department, De La Salle University-Dasmarinas
raclores@dlsud.edu.ph, tobe_wtdpoor@yahoo.com
Psychological Profiles and Psychopathology of Minor Sexual Perperators Seen at
the Child Protection Unit-UP PGH
Howell B. Calma
De La Salle University
Norietta Calma Balderrama
University of the Philippines-Philippine General Hospital
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howell_calma@yahoo.com

KALIKASAN, KAPALIGIRAN, KAHUSAYAN
SHL Room 407
The impact of religiosity as a climate change adaptive capacity
Bryan P. Tanangonan at Glenn Banaguas
De La Salle Araneta University
brytanangonan@yahoo.com
Pilosopiya at ang Krisis sa Kapaligiran
Napoleon M. Mabaquiao, Jr., Ph.D.
Departamento ng Pilosopiya, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasang De La
Salle
nmabaquiao@yahoo.com, mabaquiaon@dlsu.edu.ph
Isang Pagsusuri sa mga Kaisipang Kalikasan ng mga Kabataang Pilipino sa Rural at
Urban na Lokasyon
Daisy May Q. Santos
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
dcqt8@yahoo.com

MGA KAHULUGAN AT PAGPAPAKAHULUGAN NG IBA'T IBANG KARANASAN
SHL Room 408
Bakit pumupunta ang mga tao kay APU? Isang pag-aaral sa mga deboto ni APU
tungkol sa kanilang mga aktibidad, rason at tingin nilang naidudulot nito sa
kanilang buhay
Homer J. Yabut, Ph.D.
Departamento ng Sikolohiya, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasang De La
Salle
homer.yabut@dlsu.edu.ph
Finding Meaning in Life Among Selected Filipinos Inspired by Blessed John Paul II
Jet Uy Buenconsejo
Letran Research Center, Colegio de San Juan de Letran
jet.uy.buenconsejo@gmail.com, jbuenconsejo@letran.edu
Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? Saan at paano ito nakakamtan? Kilala ang mga
Pilipino sa kanilang pagmamahal sa Santo Papa. Marami ang napukaw at nabigyang
pag-asa dahil sa kanyang presensiya. Ang eksistensyal-penomenolohikal na pagaaral na ito ay naglalayong saliksikin kung paanong ang mga piling Pilipino ay
nakahanap ng kahulugan sa buhay sa pamamagitan ng inspirasyon na dulot ni Beato
Juan Pablo Ikalawa. Layunin ng pananaliksik na ito na matukoy ang mga direkta at
hindi-direktang karanasan ng mga kalahok kasama ang yumaong Santo Papa,
malaman kung paano naapektuhan ng mga nasabing karanasan ang kanilang
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paghahanap ng kahulugan sa buhay, at tukuyin ang kahulugan sa buhay na kanilang
natagpuan sa pamamagitan ng mga tagpong ito. Ang mananaliksik ay nakipanayam
sa tatlong Romano Katolikong Pilipino na nakaranas ng pagbabagong-buhay o
transisyon mula sa estado ng kawalan ng kahulugan patungo sa makabuluhang
buhay sa pamamagitan ng kanilang direkta at hindi-direktang mga tagpo kasama ang
Santo Papa. Inilahad ng mananaliksik ang detalyadong karanasan ng bawat kalahok.
Nagbunga ang tematikong pagsusuri (thematic analysis) ng siyam na tema na
hinango mula sa karanasan ng bawat kalahok, ito ay ang mga sumusunod: Personal
na Koneksyon, Maka-amang Relasyon, Hindi Pag-iimbot, Misyon at Paglilingkod,
Larawan ni Kristo, Tawag sa Kabanalan, Pagdurusa, Katapangan, at Kagalakang
Kristiyano. Batay na rin sa resulta ng pag-aaral na ito, mabubuod ang penomenon ng
paghahanap ng kahulugan sa buhay sa pamamagitan ni Beato Juan Pablo Ikalawa sa
apat na pahayag, (1) bawat isa ay may personal na paraan ng paghahanap ng
kahulugang eksistensyal; (2) maari itong makamtam sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa kapwa at sa Diyos; (3) ang relihiyon at ispirituwalidad ay may
mahalagang gampanin sa proseso ng paghahanap ng kahulugan sa buhay; at (4)
maaari itong matamo sa pamamagitan ng pagtugon sa sariling bokasyon, pagdanas
ng kamangha-mangha at transendensiyal na karanasan, at pagtanggap sa hindimaiiwasang pagdurusa sa buhay. Tunay ngang masasabi na ang inspirasyon na dulot
ni Beato Juan Pablo Ikalawa ay maaring pagmulan ng kahulugan sa buhay. Tinalakay
ng mananaliksik ang kahalagahan ng pag-aaral na ito.
Mahaba man ang prusisyon, sa Simbahan pa rin ang tuloy” Panata at Pamantayan
sa Pagpapakatao: Ang Lakas ng Loob
Roberto E. Javier, Jr., Ph.D.
Departamento ng Sikolohiya, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasang De La
Salle
javierr@dlsu.edu.ph
Saanmang dambana dito sa atin dagsa ang tao para sa kanilang panata. Ang panata
ay isang marubdob na pakikipag-ugnay ng karaniwang mananampalataya sa
kanyang sinasambang Diyos. Pinakatanyag sa mga panata ang sa Poong Hesus
Nazareno sa Simbahan ng Quiapo sa Lungsod ng Maynila. Hindi mahulugang
karayom ang pook ng Quiapo tuwing anueve ng Enero dahil sa dami ng deboto na
lumalahok sa prusisyon. Tinatalakay sa papel na ito ang ilang pagsisikap sa
pagpapakatao tulad ng pagtitiis, pagtitika, pagtitiyaga, pakikiisang-loob, pagpapakapanatag. Isang pagalugad na pag-aaral ito na bunga ng mga isinagawang
obserbasyon habang naki-ugaling nagmasid sa panahon ng pagdalaw-dalaw pati
pakikipagkuwentuhan sa ilang taong may panata sa Poong Nazareno. Masasalamin
sa panata ang loob ng Pilipino lalo na ang lakas nito na harapin ang hamon ng buhay
at kahit pa ang pagtawid sa mahirap na kalagayan tulad ng malubhang karamdaman.
Halaw sa mga kuwento ng mga piling kinapanayam na may panata sa Poong
Nazareno ang mga paglalarawan ditokung saan nahinuha naman ang mga
pamantayan sa pagpapakatao.
From “me” to “you”: Personal pronoun shifts and the Filipino writer/speaker’s
connection to readers and listeners
Edwin Decenteceo, Noahlyn Maranan, Al Rey Romero
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Unibersidad ng Pilipinas-Diliman

MGA AMA SA PAMILYANG PILIPINO
SHL Room 409
Attitudes of Grade School Pupils towards their OFW Father
Franco A. Quodala
Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa
faquodala@yahoo.com
Submisibong Padre de Pamilya: Dulot sa Sikolohikal, Sosyal at Moral na Aspeto ng
Buhay
Ana Marisse M. Mangubat, Chrisselle B. Abalon, John David Fajilan at Lida C.
Landicho, Ph.D.
Lyceum of the Philippines University-Batangas
anamarissemangubat@yahoo.com
Haligi ng tahanan kung tawagin ang mga ama ng tahanan na siyang naghahanapbuhay at nagtataguyod ng kanilang pamilya. Ngunit sa kasalukuyang panahon
mapapansin na karamihan sa mga padre de pamilya ang nagiging ilaw na din ng
tahanan, gumagawa ng mga gawaing pambahay na dati’y gawain lamang ng mga
kababaihan. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy ang sikolohikal,
sosyal at moral na implikasyon ng pagiging isang submisibong ama. Gumamit ang
mga mananaliksik ng tatlong metodo ang pakikipanayam, pakikipagkwentuhan at
anekdota upang makakalap ng sapat na datos sa limampu’t dalawang submisibong
ama. Napatunayan sa pananaliksik na may negatibong epekto ang pagiging
submisibo ng isang ama sa kanyang sikolohikal,sosyal at moral na aspeto ng buhay.
Karanasan ng mga Ama mula sa Bigong Pagsasama
Joy S. Alcantara at Evelyn F. Acoba
Central Luzon State University
acobaevelyn@gmail.com
Ang pag-aaral na ito ay tumutukoy sa iba’t-ibang karanasan ng mga ama bilang isang
ama, asawa at indibidwal matapos ang hiwalayan. Layunin nito na sagutin ang mga
katanungan na: sa kabuuan, anu-ano ang mga karanasan ng mga ama mula sa
bigong pagsasama bilang ama, asawa at indibidwal; anu-ano ang suliranin ng mga
ama bilang ama, asawa at indibidwal; ano ang mga pagbabago sa mga ama matapos
ang hiwalayan; at ano ang pangkasalukuyang layunin ng mga ama matapos ang
hiwalayan.
Ang pag-aaral na ito ay binubuo ng anim na kalahok, tatlong kailan lamang
nakipaghiwalay (tatlong taon - pababa) at tatlong matagal ng hiwalay sa asawa (apat
na taon – pataas). Ito ay isinagawa sa mga bayan ng Guimba, Quezon, Muñoz at
Rizal.
Napag-alaman na pangunahing suliranin ng mga ama matapos ang hiwalayan ay ang
pangungulila sa anak, pagkaramdam ng matinding hinanakit sa asawa at kahirapan
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sa pagbangon o moving on. Pangunahing pagbabago naman sa buhay ng mga ama
ay ang panibagong family set up.
Gayun din, dahil sa pagkakaiba-iba ng mga pinanggalingang sitwasyon ay ang
pagkakaiba-iba rin ng pangkasalukuyang layunin ng mga ama matapos ang
hiwalayan. Pangunahin sa mga ito ay ang muling pagpasok sa isang relasyon,
pagpapabuti ng kapakanan ng mga anak at ang pagnanais na patunayan ang sarili.
Pakikilahok ng Amang Pinoy sa Paghubog ng Anak
Eduardo Caligner, Ph.D., RGC, CCOP
Pamantasang Ateneo de Manila
edcaligner@yahoo.com, doctorsicologia@rocketmail.com

Nobyembre 23, 2012
Sabayang Sesyon 2: 10:30-12:00 n.t.
ROUND TABLE DISCUSSION: MGA PILIPINONG LGBT NA HUMAHARAP SA IBA’T
IBANG HAMON: ISANG DISKUSYON TUNGKOL SA PAGSULONG NG TIBAY, TAPANG,
AT TATAG
Multimedia Room
Eric Julian Manalastas (Convenor)
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
eric.manalastas@gmail.com
Niel Steve M. Kintanar
University of San Carlos, Cebu City
nielsteve@yahoo.com
Remedios C. Moog
University of the East
remcmoog@gmail.com
Nico A. Canoy
Pamantasang De la Salle University
canoy_nico10@yahoo.com
Tulad ng ibang Pilipino, hindi malayo sa karanasan ng mga lesbiyana, gay, bisekswal,
bakla, tomboy, trans, silahis, at iba pa (LGBT) ang hamon sa buhay. Anu-ano ang
ilang matitingkad na isyu at suliranin ng mga Pilipinong LGBT sa kasalukuyan?
Papaano hinaharap ito ng mga LGBT, ng kanilang mga pamilya, at ng lipunan? At
anu-ano ang naging at maaaring maging papel ng mga sikolohista, counselor,
mananaliksik, at guro para sa kapakanan at karapatan ng mga Pilipinong LGBT?
Sasagutin ng mga imbitadong kalahok ang mga tanong na ito mula sa kanilang
pananaw at karanasan sa sikolohiya, counseling, at adbokasiya sa iba’t ibang
larangang pang-LGBT. Bibigyang-pokus ang tatlong konteskto bilang halimbawa ng
tibay, tatag at tapang ng mga LGBT: ang karanasan ng mga Bisayang LGBT sa
Lungsod ng Cebu laban sa karahasan at diskriminasyon, ang pagtataguyod ng isang
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LGBT support program para sa mga estudyanteng LGBT sa pribadong unibersidad, at
ang pagharap sa hamon ng HIV/AIDS ng mga Pilipinong LGBT.

MGA HAMON SA BUHAY-ESTUDYANTE
SHL Room 403
Personal Problems and Depression Among College Students and Their Perceptions
of School Social Support
Dr. Ma. Joycelyn A. Go-Monilla
College of Arts and Sciences, University of the East-Caloocan
jgm_joy@yahoo.com
Sa pananaliksik na ito, pinagaralan ang kaugnayan ng personal na problema at
depresyon ng mga mag-aaral ng isang unibersidad sa Caloocan. Descriptive ang
disensyo ng pagsasaliksik; particular na ang paggamit ng pag-aaral na pag-uugnay.
393 na mag-aaral sa kolehiyo ang nagsilbing kalahok na natipon sa pamamagitan ng
random sampling. Ginamit ang Checklist of Adolescent Problem Situations (CAPS) at
Beck Depression Inventory (BDI) upang masuri ang personal na problema at antas ng
depresyon. Ginamit din ang Survey on School Social Support upang masuri ang
pananaw ng mga mag-aaral ukol sa emosyonal na suporta na ipinagkakaloob ng
unibersidad. Ayon sa resulta, ang problemang palagian na nararanasan ng mga
kalahok ay may kinalaman sa magulang. Ipinakita sa datos na sa 393 kalahok, 112 o
halos 30% ay nakaranas ng “borderline” hanggang “extreme” levels ng depresyon.
Nalaman din sa paggamit ng correlation na may relasyon ang personal na problema
sa depresyon. Batay sa resulta ng regression analysis, ang mga problemang may
kinalaman din sa magulang ay ang panunahing nagdudulot ng depresyon. Dahil mas
mahaba ang nilulugod na oras ng mga mag-aaral sa eskwelahan, pumapaibabaw ang
kahalagahan ng suporta ng eskwelahan upang mapanatili ang positibong pananaw
ng mga kalahok hinggil sa buhay. Subalit, natukoy na halos kalahati (186 or 47%) ng
mga kalahok ang nagsasabing hindi nila maaasahan ang mga guro, guidance
counselor, at school administrators para sa emosyonal na suporta. Sa ganang ito,
nilalayon ng pananaliksik ang kahalagaan ng emosyonal na suporta tulad ng
pakikipagpanayam sa mga mag-aaral.
Mga Mabubuting Gawi sa Pag-aaral at Pagiging Tamad ng mga Mag-aaral sa Klase
Jean Grace M. Solina at Ma. Marineth Magaling
Marinduque State College
jeangrace.solina@yahoo.com
“Kaya ko pa... Itutuloy ko na... Gusto ko mag-silbi": Isang Penomenolohikal na
Pag-aaral sa Pagtugon sa mga Hamon ng mga Nangungunang Mag-aaral
Jose Maria A. Diestro, Jr.
Far Eastern University
jomadiestrojr@yahoo.com.ph

DEPRESYON
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SHL Room 404
Depresyon ng Magsasaka
Dakila Salviejo Salvador
Central Luzon State University
dakilasalvador@ymail.com, salvadordakila@gmail.com
Tumutukoy ang pag-aaral na ito sa pagdanas ng depresyon ng mga magsasaka.
Nilayon ng papel na ito na malaman kung nakararanas nga ba ng depresyon ang mga
magsasaka. Ang mga sosyo-demograpikong katangian ng mga magsasaka tulad ng,
edad, antas ng pinag-aralan, bilang ng mga anak, pagmamay-ari ng lupa, estadong
sibil, pagiging part-time o full-time na magsasaka at sukat ng lupang sinasaka,
gayundin naman ang sistema ng patubig na ginagamit ng mga magsasaka at ang mga
kontekstual na varyabol tulad ng pagtaas ng mga presyo ng mga kagamitang
pambukid at pagbaba ng presyo ng produktong palay ay ginamit sa pag-aaral na ito.
Inalam din sa pag-aaral na ito kung anu-ano ang ginagawang paraan ng mga
magsasakang nakararanas ng matinding kaso ng depresyon sa kanilang pagharap sa
depresyong ito. Gayundin ang kanilang mga mithiin sa buhay sa kabila ng
depresyong kanilang nararanasan.
Magkahalong quantitatib at qualitatib ang pag-aaral na ito. Walumpung kalahok ang
naging kalahok sa pag-aaral na ito. Mula sa mga ito napili ang anim na kalahok na
mayroong matinding kaso ng depresyon. Ginamit sa pag-aaral na ito ang
questionnaire at panayam upang malaman ang pagdanas ng depresyon ng mga
magsasaka. Isinagawa ang pananaliksik na ito sa bayan ng Guimba, particular sa
barangay San Miguel, Galvan, Bantug at Macatcatuit.
Lumabas sa pag-aaral na ito base sa questionnaire na nakararanas ng depresyon ang
mga magsasaka subalit ito ay nasa mababang antas lamang. Ang mga sosyo
demograpikong katangian ng mga magsasaka ay napag-alamang walang mahalagang
kinalaman sa kanilang pagdanas ng depresyon. Mula naman sa panayam, ang
pagkakaroon ng irigasyon ay nakagagaan sa mga magsasaka sa kanilang pagsasaka
upang mabawasan ang depresyong kanilang nararanasan samantalang nakabibigat
naman ang pag-asa lamang sa tubig-ulan at pagtaas ng presyo ng mga kagamitang
pambukid at pagbaba ng presyo ng produktong palay sa depresyon ng mga
magsasaka. Gayundin naman, mula pa rin sa panayam, lumabas na nakararanas nga
ng depresyon ang mga magsasaka at ang sintomas na kanilang nararanasan ay hindi
pangkaraniwan lamang. Paglilibang sa sarili sa pamamagitan ng
pakikipagkuwentuhan, pamamasyal, pagtatanim sa bukid, pagpunta-punta sa bukid,
pananalangin, panunuod at pakikinig sa radio at TV, pag-iisip sa mga magagandang
karanasan, paghahanap ng mapagkakakitaan at hindi masyadong pag-iisip sa mga
problema ang ginagawang paraan ng mga magsasakang ito sa pagharap nila sa
kanilang depresyon.
Karaniwang masaganang ani, maayos na bahay, masaganang pamumuhay at
edukasyon para sa kanilang mga anak ang mithiin ng mga magsasaka.
Kuwento, Karanasan at Depresyon
Evelyn F. Acoba
Central Luzon State University
acobaevelyn@gmail.com
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Ang pag-aaral na ito ay tumutukoy sa mga kwento ng karanasan sa depresyon.
Layunin nito na saguting ang mga katanungan na: ano ang kwento ng karanasan ng
depresyon; ano ang nilalaman ng mga kwento ng karanasan ng depresyon na
nakasulat sa taalarawan ng mga piling kalahok; paano ikinuwento ng mga piling
kalahok ang kanilang kwento ng karanasan ng depresyon.
Sa pag-aaral na ito, nagmula ang mga datos sa taalarawan na isinulat sa mahabang
panahon ng mga piling kalahok na nakararanas ng depresyon. Ginamit ang Modelo
ng Pagdadala bilang teoretikal na balangkas sa pagsusuri ng mga kuwento.
Napagalaman na naglalarawan ang mga kwento ng iba’t ibang dalahin sa buhay
katulad ng relasyon sa minamahal at responsibilidad sa trabaho at pamilya.
Naglalaman din ang mga kwento ng mga dalahin tungkol sa sarili. Naglalarawan din
ang mga kwento ng mga mithiin sa buhay pati na rin ang mga paraan kung paano
hinaharap ang buhay.
Gayundin, naglalaman ang mga kwento ng mga metapora at talinghaga upang
maipahayag sa kwento ang kalaliman ng karanasan ng depresyon.
Napagalaman na ang mga kwento ng karanasan sa depresyon ay nagpapakita ng
pamamaraan ng pagdadala sa buhay.
Alituntunin para sa pangunang lunas sa pagtulong sa taong magpapatiwakal: isang
Delphi Consensus na pag-aaral sa Pilipinas
Dr. Dinah Palmera Nadera, Erminia Colucci, Claire Kelly, Harry Minas at Anthony
Jorm
University of the Philippines Open University
dnadera@upou.edu.ph

KATATAGAN AT PAGBANGON SA MGA HAMON NG BUHAY I
SHL Room 405
Anxiety, Resilience, Coping Strategies, and Quality of Life of Individuals with
Paraplegia: Basis for a Holistic Wellness Program
Melissa A. Alcazaren, Ph.D.
Philippine Women’s University
malcazaren@pwu.edu.ph, liza.alcazaren@gmail.com
Marie Ann S. Vargas, Ph.D.
University of Santo Tomas
Personality Traits and Coping Strategies of Schizophrenic and Bipolar Outpatients
Rafael Valentine del Rosario, Ryan Magtoto at Howell Calma
Holy Angel University
rafael_delro@yahoo.com
Perspketibo ng mga Individwal na may FASD ukol sa Kanilang Kondisyon
(Suliranin, Kakayahang Mapagtagumpayan at Suportang Kailangan)
Arvin M. Teopaco
Colegio de Sebastian
arvin_teopaco@yahoo.com
Olga Angelinetta P. Tulabut
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Angeles University Foundation
olgatulabut@yahoo.com

PAGKAPILIPINO AT NASYONALISMO
SHL Room 406
Sino ang Pilipino, Ikaw Ba o Ako?: A Quantitative Study Regarding the National
Identity of Filipinos through the Use of the Social Identity Approach
Jeremiah S. Adriano, Michael Erick D. Carvajal at Paolo Martin G. Portillo
Pamantasang De La Salle
jeremiah_adriano@yahoo.com
Sa pamamagitan ng Social Identity Theory at pag-kontrol sa wika, inalam ng mga
mananaliksik kung may epekto ang derogasyon sa pambansang pagkakakilanlan ng
isang tao. Nakasaad sa ginamit nilang teorya na magreresulta sa positibong
pagtingin sa in-group at sa sarili ang derogasyon laban sa out-group. Para sa
eksperimento ng mga mananaliksik, gumamit sila ng apat (4) na iba’t ibang artikulo
bilang (a) may derogasyon sa wikang Inggles, (b) may derogasyon sa wikang Filipino,
(c) walang derogasyon sa wikang Inggles at, (d) walang derogasyon sa wikang
Filipino, ukol sa laban ni Manny Pacquiao at Shane Moseley. Bukod dito, gumamit
din ang mga mananaliksik ng dalawang (2) artikulong walang kinalaman sa laban ni
Pacquiao at Moseley bilang control group. Sa kabuuan, 288 mag-aaral mula sa
Pamantasang De La Salle at Kolehiyo ni San Benildo ang sumali sa pananaliksik. Sa
paggamit ng Analysis of Covariance (ANCOVA), natuklasan nila na walang main
effect ang wika (p = 0.46) at derogasyon (p = 0.69) ngunit mayroong interaksyon (p =
0.01) ang dalawa. Sa pagtingin naman sa Post-hoc Tukey HSD, natuklasan ng mga
mananaliksik na hindi kinakailangan ang derogasyon upang mapataas ang antas ng
pambansang pagkakakilanlan at confounded ang resulta sa grupo ng Wikang
Filipino. Bukod pa rito, natuklasan din nila, gamit ang Mixed Model ANOVA, na
walang significant na resulta para sa interaskyon sa Test at Independent Variable.
Inihambing ng mga mananaliksik ang mga resulta ng pananaliksik sa mga naunang
teorya na nagbabanggit na mayroong ibang mga paraan upang maiangat ang antas
ng pambansang pagkakakilanlan tulad ng Social Modeling. Bukod dito, napagtanto
rin nila na mas sanay ang mga kalahok sa eksperimento sa wikang Inggles kaysa as
Filipino.
ImaheNasyon: Imahe ng Nasyonalismo ng mga Mag-aaral sa Unang Taon sa
Mataas na Paaralan
Diane I. Fajardo at Aiza Balino
University of the Philippines-Los Baños
fajardo.diane@gmail.com
Ang nasyon ay isang kathang-isip na politikal na komunidad (Anderson, 1991). At
bilang isang nasyon, ang Pilipinas ay may mahinang imahenasyon sa sarili nito
(Lallana, 1995). Sa panahon ng globalisasyon, modernisasyon at transculturation,
magiging tama lamang ang paggamit ng kulturang banyaga kung ang isang bansa ay
may matibay na sariling kultura. Ninanais ng pag-aaral na ito na malaman ang
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depinisyon, imahe at tema ng nasyonalismo para sa mga mag-aaral sa unang taon sa
publiko at pribadong matataas na paaralan sa rural at urban. Pinupunan ng pagaaral ang puwang sa pananaliksik ng komunikasyon at paggamit ng katutubong
metodolohiya. Ito ay gumamit ng Sikolohiyang Pilipino bilang gabay sa pag-intindi sa
konsepto ng pagka-Pilipino.
Kinilala ng pag-aaral ang likas na mapagkwento at mapagtanghal na katangian ng
mga Pilipino kaya’t mga dula-dulaan, panayam, at obserbasyon ng mga kalahok ang
mga ginamit na pamamaraan sa pangangalap ng datos.
Ang mga pinagsama-samang resulta ng tatlong pamamaraan ay nagbunga ng 16 na
tema ng nasyonalismo na hinati ayon sa paggaamit ng mga kalahok― depinisyon,
manipestasyon, at resulta ng nasyonalismo.
Pinakahulugan ng mga kalahok ang nasyonalismo bilang pagmamahal sa bayan na
nagreresulta sa kaunlaran, kapayaan, at kasikatan ng bansa. Samantala, ang mga
manipestasyon ng nasyonalismo ay hinati sa tatlo ayon sa saklaw; Sarili, Kapwa at
Bansa.
Ayon sa mga pinagsama-samang datos, ang nasyonalismo ay isang “estado ng
pagiging” kung saan ang pagkakaroon ng nasyonalismo ay hindi lubos na kategorikal
na katangian ng isang tao bagkus ito ay depende sa sitwasyon. Ang hindi
pagpapakita ng mga manipestasyon ng nasyonalismo ay hindi katumbas ng hindi
pagkakaroon ng nasyonalismo, bisebersa.
Dagdag pa dito, mayroong tensyon sa pagitan ng “pagiging moderno” at “pagiging
nasyonalismo”. Para sa mga kalahok, ang nasyonalismo ay ang pagtangkilik sa
‘sariling atin’; sa kabilang banda, sa panahon ng globalisasyon at modernidasyon,
nahihirapan ang mga kalahok na tangkilikin ang ‘sariling atin’ dahil sa hindi nito
kasikatan sa pamilihang daigdig.
Ang pag-aaral na ito ay naglalatag ng pagsubok para sa gobyerno at iba pang mga
institusyon na may kapangyarihan, impluwensya at kapasidad na itaguyod, palakasin
at ipalaganap ang nasyonalismo sa mga Pilipino. Tinutulak din nito ang
pagsasakatutubo ng mga pananaliksik sa komunikasyon dahil ang komunikasyon ay
nakakabit sa kultura. Higit sa lahat, binibigyang pansin ng pag-aaral na ito ang
komunikasyong kultural bilang mahalagang larangan ng komunikasyong
pangkaunlaran dahil ang pagpapahalaga at pagtangkilik sa kultura ay direktang
nakakaapekto sa pambansang kaunlaran.
The Genealogy of the Concept of Filipino
Rodrigo Abenes
Lyceum of the Philippines University-Batangas
rodrigo.abenes@delasalle.ph
Identity Processes in Filipino Emerging Adults: Parental Influences and Mental
Health Outcomes
Ivan Jacob A. Pesigan
Ateneo de Manila University/Miriam College
ijapesigan@gmail.com, ipesigan@ateneo.edu, ipesigan@mc.edu.ph
Koen Luyckx
Catholic University of Leuven, Belgium
Liane P. Alampay
Ateneo de Manila University
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MGA KABABAIHAN SA IBA’T IBANG LARANGAN AT PANIG NG PILIPINAS
SHL Room 407
Resilience of Benguet Women in the Context of Climate Change
Karryl Mae Ngina, Mursha Gapasin, Ruth Batani, Matyline Camfili at Jones Napaldet
Benguet State University
mdgapasin@yahoo.com.ph
Ang Benguet ang sentro ng industriya ng gulay pangkomersyal sa bansa. Ito din ang
isa sa mga lugar na pinakapektado ng pagbabago ng klima o climate change. Ilan sa
mga indikasyon ng pagbabago ng klima na nararanasan ng mga nasa pagtatanim ng
gulay pangkomersyo ay ang pagtaas ng temperatura, mas mainit na maximum at
mas malamig na minimum na temperatura sa loob ng isang araw, paglakas at di
mahulaang pagdating ng ulan at bagyo, at mas mahabang tagtuyot. Dulot ng mga
pagbabagong ito ay ang pagbaba ng produksyon mula sa pagsasaka na nagreresulta
sa mababang kita, banta ng disaster sa buhay at ari-arian, pagdami ng insedente ng
sakit, at pagkonti ng suplay ng tubig na ginagamit sa bahay at taniman ng gulay.
Ang mga pagbabagong pangklima na ito ay may dulot ding pagbabago sa papel ng
mga kababaihan, bilang tugon sa mga pagsubok na kinaharap ng kanilang mga
pamilya dala ng climate change. Mula sa pagiging katuwang ng kanilang mga asawa
sa iba’t-ibang gawain sa taniman, ang mga babae ay mas aktibo na ngayong
nakikilahok sa pag-angat ng kita ng pamilya sa pamamagitan ng lokal at overseas
employment, maging sa pangangalakal at mga negosasyong pampinansyal.
Ang pagganap sa mga dagdag na tungkuling ito ay nagpapakita ng kakayahang magangkop o adaptive capacity ng mga kababaihan sa Benguet upang harapin ang mga
iba’t ibang vulnerabilities ng kahirapan, pagsasaka at kalusugan na dala ng climate
change. Ginagamit ng mga ito ang kanilang pagkamalikhain upang matustusan ang
mga pangangailangan ng pamilya. Ginagamit din ang mga katutubong kaalaman at
kaugalian, tulad ng aluyon o bayanihan at binnulod o pagpapahiram ng pera o bagay
na walang interes, upang malunasan ang suliranin ng seguridad sa pagkain.
Nagdudulot man ang mga karagdagang tungkulin na ito ng pisikal, sikolohikal at
pinansyal na stress sa mga kababaihan, nagpapakita rin ang mga ito ng tibay at tatag
sa gitna ng mga hamon dala ng climate change.
Living Condition and Life Chances: A Case Study of Women Farmers in Barangay
Labney, Munoz, Nueva Ecija
May Angelica A. Saludez at Myra Christine Caragan Caguioa
Central Luzon State University
mayangelicaalmoitesaludez@yahoo.com
This study was conducted to determine the relationship between the living
condition and life chances of women farmers in Barangay Labney, Munoz, Nueva
Ecija. Factors such as education level attained, type of work, time allocation,
technology used and owned, income generated from work, expenditures, and
health condition as well as feelings and attitudes towards life chances and coping
strategies were taken into account. Results showed that lack of education is the
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primary factor which leads the women into their consequent working condition and
their feelings and attitudes towards their future. Furthermore, types of work of the
women affect their time allocation and income thus affecting their expenditure.
Technology use and ownership is not usual for the women farmers. Their working
condition worsens because of the health problems they can acquire from working in
the field and the lack of access to health services. Thus, women’s living condition
affects the attitudes and feelings of the women farmers towards their future. But
this study showed that the attitudes and feelings have no direct consequence on
their living condition. This is due to the effects of other factors like the problems and
issues within their community.
Ang Mga Kababaihan sa Pangisdaan ng Naic, Cavite
John Xavier B. Nepomuceno
Cavite State University-Naic
jxbnep@yahoo.com
Women's Political Participation in the Province of Batangas
Ma. Rosario B. Tamayo
Lyceum of the Philippines University-Batangas
chery_tamayo@yahoo.com.ph
Ang Partisipasyong Pulitikal ng mga kababaihan ay naghahangad ng malawakang
aksyon at mga estratehiya o mga pamamaraan. Mabibilang dito ang pagboto, ang
kandidaturang pang nasyonal/pambansa at local na eleksyon, makadagdag suporta
sa mga kandidato sa mga kasariang sensitibo na mangangalaga sa mga patakarang
salungat sa karapatan ng mga kababaihan at adbokasiya para sa karapatan ng mga
kababaihan na ang adyenda ay ang mga plataporma ng mga kandidato at partido.
Ang mga estratehiya sa partipasyong pulitikal ay binubuo ng mga mekanismo na
makapagdaragdag sa mga kababaihan na makisangkot o makilahok sa mga gawaing
pampulitikal. (Bello, 2003)
Ayon kay Igwe (2002) ang mga partisipasyong pulitikal ay isang antas at uri ng
kinabibilangan ng mga taong namamahala at mga taong namamahala at mga
kaugnay na institusyong panlipunan. Sa madaling salita, ito ay kinabibilangan ng
partisipasyong pulitikal at mga pagtatalo at mga usaping partidong pulitikal, pagboto
sa panahon ng halalan, pagtayo bilang kandidato sa panahon ng halalan at
mangasiwa ng pamahalaan na mayroong kapangyarihang makapagpatupad nito.
Ang pag-aaral ay may layuning alamin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa
electoral na pulitika sa Lalawigan ng Batangas, mga salik na humahadlang sa
pakikipag partisipasyon. Ang pag-aaral ay naglalarawan ng palarawang pamamaraan
ng pananaliksik para matamo ang mga impormasyon tungkol sa katayuan ng mga
kababaihan sa pulitika. Ang mga respondent ng pag-aaral na ito ay kababaihang
nagwagi sa local na halalan noong taong 2007 mula gobernador hanggang sa mga
kagawad ng munisipyo. Pinili ng mananaliksik ang mga respondent mula sa mga
kababaihang nasa posisyong elektibo.
Lumabas sa naging resulta ng pag-aaral na ang pangunahing prioridad ng mga
kababaihan sa pulitika ay ang kalusugan. Sila ay hinikayat na makilahok at naging
miyembro ng mga partido pulitikal at ang kanilang karanasan sa pulitika ay bilang
mga kagawad ng kanikanilang barangay. Pinaniniwalaan nila na ang suporta ng
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pamayanan at pamilya ay malaking bahagi ng kanilang tagumpay sa eleksyon. Ang
kakulangan sa pinansyal na pagkukunan at sistemang electoral tulad din sa
kakulangan ng pagbabahagi ng mga salik na pang-ekonomiya na nakapipigil sa mga
kababaihan sa paglahok sa gawaing pampulitika. Sa kabilang banda, ang salik
kultural at institusyonal na nabibilang sa kakulangan ng suporta ng partido, pinasyal
at iba pang mapapagkunan, kawalang pakikipag-ugnayan at suporta sa organisasyon
ng kababaihan at iba pang samahan tulad ng NGO’s (Non-Government
Organization), paraan paano inilalarawan ang mga kababaihan sa media ay kabilang
sa idiyolohikal at sikolohikal na salik na pumipigil sa kakabaihan na lumahok sa
gawaing pampulitika.

MGA METODOLOHIYA SA PANANALIKSIK
SHL Room 408
Is There A Masculine-Sensitive Qualitative Research? A Personal Reflexivity in
Using Qualitative Research Methods in Studying Masculinity
John Hermes C. Untalan
University of Santo Tomas
jh_untalan@yahoo.com
Development and Validation of a Neuropsychological Assessment Test as a Soft
Sign of Brain Damage Using Filipino
Joy Rigonan-Tungol, Ph.D. at Rosalito G. de Guzman, Ph.D.
University of Santo Tomas
joyrigonan@yahoo.com
Isa sa pinakatatanging kakayahan nating mga tao kung ihahambing sa mga hayop ay
ang kakayahang makapag-isip nang higit sa karaniwan na kung saan ang pagbibigay
kahulugan natin sa mga bagay at pangyayari ang nagsisilbing sandata natin upang
patuloy na matugunan ang iba’t ibang pagsubok at hamon ng buhay. Ito ay
tinatawag na abstract reasoning. Dahil sa kakayahang ito ng ating utak, nagagawa
nating makapagpasya, at makagawa ng mga kaparaanan upang bigyan ng solusyon
ang iba’t ibang suliranin na ating kinakaharap sa ating pang-araw araw na
pamumuhay. Ang mga kakayahang ito ang siyang bumubuo sa tinatawag na
executive functions na kung saan kabilang din ang abstract reasoning. Dahil dito,
layunin ng pag-aaral na ito na bumalangkas at makabuo ng isang panukat upang
malaman ang lebel ng abstrak na pag-iisip sa pamamagitan ng mga Salawikaing
Pilipino (Filipino Proverbs). Isang talaan ng mga salawikaing Pilipino ang ibinigay sa
230 na kalahok sa paunang bahagi ng pag-aaral upang malaman kung alin sa mga ito
ang karaniwang ginagamit. Mula sa 75 salawikaing Pilipino, may 45 sa mga ito ang
isinama para bumuo sa 1st draft ng panukat na ibinigay sa 261 na kalahok kung
saan kinailangan nilang ibigay ang kanilang sariling pakahulugan sa bawa’t
salawikaing kabilang sa questionnaire. Mula sa mga tugon na ito, binuo ng
mananaliksik ang 2nd draft na siyang ibinigay sa 6 na paham na clinical
psychologists at linguists na kung saan ang baawa’t salawikain ay nagkaroon ng
tatlong (3) pakahulugan na binubuo ng concrete, semi-concrete and abstract level.
Kasama ng mga pagbabago mula sa panukala ng mga paham, nabuo ang preliminary
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form ng panukat na binubuo ng 45 na salawikain na may 3 pakahuluguan ang bawa’t
isa. Ito ay ibinigay sa 1840 na kalahok mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan
(karaniwang mangagawa, professionals, mag-aaral, etc) sa Metro Manila kung saan
may katatagan (reliability) na mula sa Chronbach’s L = .8 at Split half r = .78. Dahil sa
ang lahat ng 45 na salawikain ay may moderate to high discriminatory indices (.28 .58), ito na rin ang bumuo sa final form ng panukat na binigay sa 1427 na kalahok na
kung saan nagkaroon din ng katatagan na r = .787 mula sa Chronbach’s L at Split
half reliability coefficient. Sinukat din ng panukat ang patotoo (validity) nito sa
pamamagitan ng pagkumpara ng mga scores ng final form ng mga kalahok sa
kanilang scores gamit ang Verbal Reassoning Test mula sa DAT na siya namang
nagtamo ng r = .647. Bilang konlusyon, lumabas sa pag-aaral na ang antas ng
edukasyong narating (educational attainment) lang ang siyang nakakaapekto sa
lebel ng abstract reasoning at hindi ang gulang (age), kasarian (gender), o estado sa
trabaho (working status) bilang mga kasamang variables sa pag-aaral.
Organizational Performance and Change-Assessment Inventory (OPAC-AI):
Development, Standardization and Validation
Aljero F. Rodriguez
Emilio Aguinaldo College/University of Santo Tomas
aljero.rodriguez@yahoo.com
Ang pananaliksik na ito ay ukol sa pagbuo ng isang iskala para sa pagtatasa ng
kakahayahan ng orgnisasyon sa paganap at pagbabago (Organizational Performance
and Change Assessment). Sa pagbuo ng iskalang ito, ginamit ng mananaliksik ang
modelo ni Burke and Litwin (1992) ng Organizational Perfomance and Change, kung
saan ang 11 salik na tinukoy ng modelo ay ginamit upang makabuo ng mga
pangungusap na naglalarwan ng kalagayan ng isang organisasyon. Ang mga nabuong
pangungusap ay dumaan sa pangunang pagsusuri (preliminary analysis) na binubuo
ng Expert Evaluation, Pilot Testing, Inter-item Correlation at Exploratory Factor
Analysis. Sa psgsusuring ito ang mananaliksik ay nakabuo ng 31-item na iskala. Ang
natirang 31-item ay dumaan sa panghuling pagsusuri kung saanang mananaliksik ay
gumamit ng Confirmatory Factor Analysis at Convergent Validation (gamit ang
Organiational Change Recipients’ Belief Scale)para patunayan na ang iskalang nabuo
ay balido.

PAMUMUNO
SHL Room 409
Ang Ikakikilala sa mga Pilipinong Lider: Isang pag-aaral sa mga batayang katangian
ng pagkalider
Darren E. Dumaop
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman at De La Salle-College of St. Benilde
dedumaop@yahoo.com, darren.dumaop@up.edu.ph
Ang mga batayang katangian ng Pilipinong pagkalider mula sa paglalarawan ng mga
literatura ay sinuri gamit ang mga maka-Pilipinong panukat na MAPA at PPP sa 133
lider at 143 hindi lider ng Rosario, Cavite. Apat na katangian ang naging
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makabuluhang ikakikilala ng mga lider: pagkamababa sa pagkadimayabang,
pagkamatulungin, pagkapalakaibigan at pagkamababa sa pagkamaayos. Lumabas
din na karaniwan sa mga lider ay lalake, higit na matatanda at nakaabot sa kolehiyo
pataas. Sa katapusan ng pag-aaral, nakabuo ng bagong modelo ng paliwanag ukol sa
pagtangkilik sa mga Pilipinong lider batay sa taglay nilang katangian.
Keywords: FFM, Filipino leadership, katangian, leadership, pagkalider, personality,
political leadership, traits
Tungo sa Parehas na Laban: Negosasyon sa Pagitan ng mga Magsasaka at
Mamimili ng Kape sa Minantok Silangan, Amadeo, Cavite
Aidel Paul G. Belamide
Ateneo de Manila University
psylac_hood@yahoo.com
Madalas tinitingnan ang mga magsasaka bilang mga taong nabubuhay nang “isang
kahig, isang tuka” sa isang lipunang hawak ng mga makapangyarihan. Ganunpaman,
sa ibang pook, nakikipagnegosasyon sila sa mga makapangyarihan upang igiit ang
interes, tugunan ang pangangailangan, o pabutihin ang kalagayang-panlipunan. Ang
pananaliksik na ito ay tungkol sa negosasyon sa pagitan ng mga magsasaka at
mamimili ng kape sa Minantok Silangan, Amadeo, Cavite. Tinutukoy nito ang mga
hayag at hindi hayag na pamamaraan ng mga magsasaka sa pakikipagnegosasyon sa
aspeto ng pangungutang, pagbebenta, at pagpapakiskis ng kape. Inuugat din ang
kakayahang makipagnegosasyon sa kasaysayan at kalikasan ng bayan, sa balangkas
ng industriya ng pagkakape, at sa uri ng ugnayan ng mga magsasaka at mamimili ng
kape. Sa huli, tinalos nito ang mga ibinunga ng negosasyon sa kalagayan ng mga
magsasaka at industriya ng pagkakape sa Amadeo. Ibinatay ito sa mga kaalamang
nakalap mula sa pakikipanayam, pakikilahok, at pagmamasid habang nakikipamuhay
sa Minantok Silangan sa loob ng mahigit na limang buwan.
Charismatic Leadership, Achievement Motivation and Machiavellianism among
Political Leaders: Its Effect on Followers' Self-concept
Maureen Anne V. De Lara, Catherine A. Ferrancullo, Rachel A. Ibarrientos, Lida A.
Landicho, Ph.D.
Lyceum of the Philippines University-Batangas
catherineferrancullo@rocketmail.com, ibarrientos_rachel@yahoo.com
Malaki ang impluwensya na naidudulot ng isang lider. Ngunit walang matatawag na
lider o pinuno kung walang taong sumusunod sa kanyang mga nasasakupan. Ang
pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy ang kaugnayan sa pagitan ng
‘Charismatic Leadership’, ‘Achievement Motivation’ at ‘Machiavellianism’ ng mga
pulitikong lider at ang epekto nito sa pansariling konsepto ng kanilang mga
tagasunod. Layunin din ng pag-aaral na malaman kung mayroong makabuluhang
pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng kasarian sa mga nabanggit na ‘variables’.
Gumamit ang mga mananaliksik ng tatlong kuwestyonaryo upang makakalap ng
sapat na datos mula sa isang daang pulitikong lider na kinabibilangan ng mga
kapitan at konsehal na nagmula sa mga piling barangay na sakop ng probinsya ng
Batangas, samantalang pakikinayam naman sa mga piling tagasunod na
kinabibilangan ng mga kalihim, ingat-yaman at tanod o pulis ng barangay. Nakita sa
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pag-aaral na tanging ang ‘Charismatic Leadership’ at ‘Achievement Motivation’
lamang ang mayroong makabuluhang ugnayan. Natagpuan din sa pananaliksik na
walang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng kasariang ginamit. Gayunpaman,
napatunayan sa pag-aaral na ang lider ay may malaking epekto sa pansariling
konsepto ng kanyang mga tagasunod base sa tatlong aspeto: kognetibo, apektibo at
kilos o gawi.

Nobyembre 23, 2012
Sabayang Sesyon 3: 1:30-3:00 n.h.
ROUND TABLE DISCUSSION: KASALUKUYANG KATAYUAN AT HINAHARAP NG MGA
HAMON AT OPORTUNIDAD NG KATUTUBONG PAGDALUMAT TUNGKOL SA
KAAYUSAN NG LIPUNAN, LALO NA YUNG SA PANAHON NG KRISIS
Multimedia Room
Dr. Antonio Conteras (Tagapamagitan)
Pamatasang De La Salle-Maynila
antonio.contreras@dlsu.edu.ph
Ang panukala ay para sa isang RTD-workshop, na kung saan walang papel na
ilalahad, kundi isa itong malayang talakayan tungkol sa usapin ng kasalukuyang
katayuan at hinaharap ng mga hamon at oportunidad ng katutubong pag-dalumat
tungkol sa kaayusan ng lipunan, lalo na yung sa panahon ng krisis.
Ang balangkas ng aktibidad ay magkakaroon ng ilang piling kasapi ng kaguruan ng
Pamatasang De La Salle-Maynila na magpapasimula ng talakayan, at pagkatapos nito
ay magkakaroon na ng ginabayang talakayan tungkol sa usapin. Ang mga
sumusunod na Propesor ang nakilalang masasangkot dito:
Dr. Roberto Javier, Sikolohiya
javierr@dlsu.edu.ph
Dr. Dennis Erasga, Sosyolohiya
dennis.erasga@dlsu.edu.ph
Dr. Lars Ubaldo, Kasaysayan
lars_ubaldo@yahoo.com
Dr. Rhommel Hernandez, Kasaysayan
jorbhern@hotmail.com
Dr. Napoleon Mabaquiao, Pilosopiya
nmabaquiao@yahoo.com, mabaquiaon@dlsu.edu.ph
Ang konsepto ng “pagsasaayos” ay nagpapalitaw ng maraming usapin na maaaring
magpabago sa kaparaanan kung papaano natin inaaral at dinadalumat ang mga
ugnayan ng kapangyarihan sa Pilipinas. Ang pagkilala sa “pagsasaayos” bilang
pangunahing prosesong pulitikal ay angkop sa mga sitwasyong ang ugnayan ng
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kapangyarihan na kumikilos sa konteksto ng pagbubuo ng pamayanan ay
nagmumula sa iba’t-ibang katayuan at pagkatao. Dito nagiging matingkad ang
pagiging totoo, at hindi lamang kathang-isip, ng konsepto ng kapwa, lalo pa’t ang
kaibahan na nakikita sa pakikipag-ugnay sa mga ibang tao ay hindi balakid sa
pagbubuo ng pamayanan, bagkus ito ay nagbibigay ng pagkakataon na pairalin ang
pakikipagkapwa. Sa mas mataas na antas ng pagdalumat, lalong tumitingkad ang
patunay na hindi likas sa kamalayan ng Pilipino ang konsepto ng estado (“state”) o
nasyon o kabansaan (“nation”) na kung saan mayroong pwersang tumutulak sa pagiisa ng identidad na siya namang tumutulak upang ang kaibahan, lalo na kung ito ay
mahina o kaya ay banta, ay tingnan bilang isang bagay na dapat alisin. Bagkus, mas
lantay sa ating pananaw sa mundo ang komunidad o pamayanan (community) na
kung saan ang pagpapanatili ng kaibahan, at pakikibagay na ayon sa konsepto ng
pakikipagkapwa ay mas likas. Ang konsepto ng “pagsasaayos” ay mas angkop na
proseso sa pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan sapagkat ito ang kumakatawan sa
diwa ng kapwa at pakikipagkapwa. Nakalugar ang kaayusang ito hindi sa estado o
pamahalaan kung hindi sa pamayanan, o kung sa dalumat ni Salazar (2006), sa
maraming bakas ng “banua/banwa.” Ito ang pinaghuhugutan ng lakas ng kung
tawagin natin ay “civil society.” Dahil dito kaya hindi ngayon nakapagtataka kung
bakit ang Pilipinas ay kinikilala bilang isang bansang malakas ang mga pwersa ng
pamayanan, hindi lamang sa mga batayang sector, kung hindi pati na rin sa mga
tagapag-ugnay na mga organisasyon katulad ng mga NGOs at POs.
Dapat ipagpatuloy ang pagdalumat sa proseso ng “pagsasaayos” hindi lamang bilang
isang post-kolonyal na tugon sa gahum ng mga kanluraning konsepto, pamantayan
at teyoriya na umiiral sa kasalukuyan sa Agham Pampulitika, kung hindi isa ring uri
ng dalumat na bukas sa pagkilala sa mga angking post-modernong kakanyahan sa
lipunan sa kasalukuyan. Bagama’t hindi pa rin dapat iwaksi ang adhikaing makabuo
ng isang bayan ng mga Pilipino, ang dapat maging hamon sa ngayon ay kung
papaano ito gagawin hindi lamang sa teyoritikal na pagtingin, kung hindi maging sa
makatotohanang pagdalumat. Nasa gitna nito ang usapin kung paano nilalaro ng
mga Pilipino ang mga post-kolonyal na diskurso ng pag-aangkop at paghahalo, lalo
na sa sitwasyong malakas ang impluwensya hindi na ng mga bansang kolonyal, kung
hindi ng mga diskursong mula sa labas na wala nang pinagmumulang mga bansa at
mas higit na makapangyarihan kesa sa mga naunang porma ng kolonyalismo. Dapat
ding suriin ang mga epekto sa pagkataong Pilipino ng mga umiiral na mga
simulasyon sa larangan ng mass midya, na siyang nagpaparami hindi lamang ng mga
representasyon ng kaibahan, kung hindi pati na rin ng pinagkukunan ng katwiran at
bait ng mga mamamayan sa panahon ng di-katiyakan at kalungkutan. Dito natin
makikita ang kakayahan ng Pilipino na makibagay sa at mag-angkin ng kaibahan,
hindi upang lukuban nito, kung hindi upang gamitin ito sa pagpapayaman ng
kabuuan ng pamayanan at ng kaayusan nito. Nararapat ding pag-ibayuhin ang
pagkilala mula sa kritikal na lente sa mga pagdalumat ng taga-labas at mula sa mga
iba sa atin at kung papaano ito magagamit sa pag-yabong ng mga naratibong
katutubo.
Ang likas na pakikipagkapwa ng Pilipino ay nakita na sa kawalan ng karahasan sa
EDSA, at sa mga nakangiting mukha ng mga handang tumulong sa panahon ng
pangangailangan na nakita hindi lamang sa panahon ng Ondoy kung hindi sa
napakarami pang pagkakataong ang Pilipino ay nasa bingit ng trahedya. Ang mga ito
ay hindi nangailangan ng matatayog na naratibo o salaysay ng estado o pamahalaan,
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bagkus ay humulagpos pa nga sa gapos ng mga institusyong tradisyonal upang
maging kadluan ng “pagsasaayos” na sumakop sa poot na dapat sana ay mamayani
sa mga taong inabuso ng diktadura, o kaya naman sa pait at kawalan ng pag-asa na
dapat sana ay maramdaman ng mga pamilyang nawalan ng tahanan o kaya ng mga
mahal sa buhay. Subali’t hindi dapat isipin na ang “pagsasaayos” ay isang porma ng
ideyolohiya ng pananahimik o pagpapanatili ng gahum, na kung saan ang
pakikipagkapwa na nakikita sa mga ngiti at pagtulong ay magiging lambong na
tatakip sa mga mapaniil na ugnayan sa lipunan. Kaakibat ng dalumat ng
“pagsasaayos” ang adhikaing ayusin ang lipunan. Ang katiwalian at kawalan ng
katarungan ay isang kalagayang hindi ayon sa isang maayos na pamayanan. Ito ay
kailangang ilagay sa kaayusan, bagama’t ang pag-aayos ay hindi kailangang umaayon
lamang sa dalumat ng mga kanluraning konsepto ng paglaban, o sa mga matatayog
na salaysay ng pag-aklas. Madaling sabihin na ang pananahimik ng mamamayan ay
tanda ng pagtanggap at pagpayag sa umiiral na kalagayang pulitikal. Subali’t maaari
din itong makita bilang tanda ng di pag-pansin, o kung sa wikang kanto, “pagdedma” sa isang sistemang kung susuriin ay hindi naman lehitimo o kaya naman ay
walang saysay. Higit pa dito, ang di-pagpansin ay maaaring tanda na may iba pang
pinagkukunan ng katinuan at kaayusan ang mamamayan.

SYMPOSIUM:
MGA PANIMULANG PARAAN NG PAGTULONG TUNGO SA
PAGPAPAYABONG NG TIBAY AT LAKAS NG LOOB
SHL Room 403
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P. (Convenor)
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
violeta_wholeness@yahoo.com
Ang simposya ay pagbabahagi ng mga sikoterapist tungkol sa kanilang malikhaing
paraan ng pagtulong sa mga taong nanagailangan ng lakas at tibay ng loob upang
makaahon o para malampasan ang suliraning dulot ng kanilang kalagayan.
Ibinabahagi ni Prncipe ang buting naibibigay ng pagsabay sa pamamagitan ng
mentoring at social groups sa mga bang may Asperger. Binibigyang pokus naman ni
Manalo ang halga ng pagbibigay kahulugan sa paghihirap bilang daan sa paglampas
sa mga hamon sa buhay sa mga biktima ng miigtarisasyon. Ipinakita naman ni
Salvador ang buting nagagawa ng pagharap sa duda sa pagpapatibay ng loob ng
isang tao, at ibababahagi naman ni Bautista ang tulong ng sikoterapi ng ginhawa at
kabuoan sa mga seryosong psychiatric na kaso tulad ng sikosis at affective disorders.
Ang Landas Tungo sa Paggaling sa Tulong ng Ginhawa at Kabuoan Terapi
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
violeta_wholeness@yahoo.com
Ang papel ay isang pagbabahagi ng paraan ng pagtulong ng may akda sa mga
kliyente na may mabibigat na suliraning sikolohikal tulad ng abuso, saykosis,
depression, atbp. Nilinaw ng may akda ang mahahalagang konsepto na gumagabay
sa kanyang terapi na tumulong sa kanyang mga kliyente na harapin ang hamon ng
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buhay na may pasang kapansanang sikolohikal. Naglahad rin ang may akda ng mga
tanging kaso na nagsisilbing halimbawa sa proseso ng pagtulong na kanyang
sinusundan.
Pagdadala ng Ginhawa at Kabuoan sa mga Bata at Kabataangmay Asperger sa
Pamamagitan ng Pagsabay
Giselle Principe, Ph.D. Cand.
Mind Matters School
Ang Asperger ay katawagan sa mga itinuturing na mga taong may dunong at
kakayahan nguni’t may suliranin sa istilo ng pag-iisip na may hawig sa kakulangang
makikita sa mga taong itinuturing na high functioning autism. Pinaksa sa papel na ito
ang karanasan ng may akda sa pagtulong sa mga batang may Asperger na higit na
maging buo at may ginhawa sa buhay sa pamamagitan ng programa ng pagsabay.
Mga Ebokatibo at Mapagpahayag na Pamamaraan sa Pagtulong sa mga
Komunidad na Lumikas Bunga ng Giyera sa Mindanaw
Annabel M. Manalo, Ph.D., CCLP
Asian Theological Seminary
Ang papel ay pagbabahagi ng karanasan ng may akda ng pagtulong sa mga
komunidad na lumikas bunga ng giyera sa Mindanaw noong 2008. Binigyang linaw
sa papel ang mga expressive at evocative na pamamaraan ng pagtulong upang
mabigyang kahulugan ang mga kahirapang pinagdaraanan ng mga taong nasalanta
ng giyerang nabanggit. Naglatag din ng mga rekomendasyon kung paano pauunlarin
pa ang ganitong mga pamamaraan ng pagpapadaloy ng pagpapagaling (healing) sa
konteksto ng gawaing pangkomunidad sa panahon ng giyera.
Sikolohiya ng Duda: Ang Pagharap sa Duda Bilang Isang Paraan ng Pagpapatibay ng
Loob
Divine Salvador, Ph.D., Cand.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
Hango sa pag-unawang literature tungkol sa duda at kaugnay na mga konsepto, at
sa mga pakahulugan mula sa pauna at kwalitatibong pag-aaral ng pagdududa ng
mga Pilipino, kikilatisin natin ang pakiwari na ang karanasan ng duda ay pagkakataon
upang mapaigting ng nagdududa ang kanyang tibay ng loob. Pinapakiwari na ang
pagpapatibay ng loob ay naka-angkla sa: 1) pagkilala at pagtanggap ng nagdududa
na siya ay nagdududa, at 2) kanyang pagharap nito nang may kamalayan. Ipapakita
ang ilang mga paraan ng pag-intindi at pag-aaral sa karanasan ng duda (halimbawa,
bilang kwento, bilang galaw/sayaw, at bilang diyalektiko) at sa maaaring kinalaman
nito sa tibay ng loob at psychological well being ng tao. Maglalahad din ng ilang mga
tanong at palagay tungkol sa papel ng sikoterapist sa paggabay at pag-alwan ng
prosesong ito.

SYMPOSIUM: TIBAY, TAPANG AT TATAG NG MGA PILIPINONG LGBT
SHL Room 404
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Eric Julian Manlastas (Convenor)
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
eric.manalastas@gmail.com
Tema ng natatanging symposium na ito ang tibay, tapang, at tatag ng isang bahagi
ng kulturang Pilipino na may mahabang kasaysayan ng pagharap sa mga hamon ng
ating lipunan: ang mga Pilipinong LGBT (lesbiyana, gay, biseksual, trans, atbp.).
Tampok sa mga papel ang matitingkad na suliranin na hinaharap ng mga Pilipinong
LGBT, ang kanilang mga pagpapahalaga bilang mga Pilipinong LGBT, at ang mga
posibleng aksyon sa pagharap at pagtugon sa hamon ng buhay LGBT sa Pilipinas.
Ang unang papel ay tatalakay sa mga kabataang lesbiyana at bakla sa konteksto ng
isang pampublikong paaralan, ang kanilang mga problema at pagpapahalaga, at ang
disenyo ng isang programang group guidance na tumutugon sa kanilang
pangangailangan bilang mga estudyanteng LGBT. Ang ikalawang papel ay paglalahad
ng anim na taong karanasan bilang isang kolumnistang nagbibigay ng payong
sikolohikal sa mga pang-araw-araw na tanong at problema ng mga Pilipinong
lesbian, gay, bakla, at tomboy. Susuriin naman sa ikatlong papel ang kuwento at
hamon ng aktibismo at pakikibakang pulitikal mula sa karanasan ng mga aktibistang
sumusulong ng karapatang pantao ng mga LGBT sa lipunang Pilipino.
Karaniwang Problema at Natutunang Pagpapahalaga ng Tomboy at Bakla na Magaaral ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao): Batayan sa
Interbensyon na Group Guidance
Venus M. Dis-aguen
Philippine Normal University
venusmdisaguen@yahoo.com
Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang karaniwang nararanasang
problema at natutuhang pagpapahalaga ng mga tomboy at bakla na mag-aaral ng
Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao) taong 2012-2013 bilang batayan
sa pagbuo ng isang interbensyong Group Guidance. Apatnapu’t tatlong tagatugon na
kinabibilangan ng 30 bakla at 13 tomboy na mag-aaral mula una hanggang ikaapat
na taon ang sumagot sa sarbey upang malaman ang propayl ng tomboy at bakla sa
Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao); mga problemang may kinalaman
sa sarili, panlipunan at pag-aaral o nararanasan sa paaralan; at gayundin ang
kanilang pagpapahalaga ayon sa mga nabanggit na aspeto. Lumabas sa mga
karaniwang pansariling problemang nararanasan ay ang sosyo-ekonomikong
katayuan, at nabuong pansariling estigma; para sa suliraning panlipunan ay ang
panlipunang estigma at karahasan; at para sa problemang may kinalaman sa pagaaral o nararanasan sa paaralan ay ang pang-aapi, diskriminasyon at pagkalito sa
plano sa buhay pagkatapos ng hayskul. Ang natutuhang pagpapahalagang pansarili
ng mga tomboy at bakla na mag-aaral ay pagpapahalaga, pagtanggap sa sarili at
espiritwalidad; sa panlipunang pagpapahalaga ay ang pagpapanatili ng magandang
relasyon sa pamilya, at panlipunang pagtanggap; at sa pag-aaral o natutuhang
pagpapahalaga sa paaralan ay ang pagkakaroon ng maayos na grado, konkretong
plano pagkatapos ng hayskul, at pantay na pagtingin sa mga mag-aaral. Ang mga
nabanggit na pagpapahalaga ay ang kabuuan ng interbensyong Group Guidance
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para sa paglinang ng kakayahan sa pagdedesisyon at pagtugon sa hamon sa buhay
na siya ring makatutulong sa pagpapanatili ng positibong pagkakakilanlan ng tomboy
at bakla.
Ang pang-araw-araw na pakikibaka at pagpapakatotoo ng mga lesbian, gay, bakla,
at tomboy
Mira Alexis P. Ofreneo
Departamento ng Sikolohiya, Pamantasang Ateneo de Manila
miraofreneo@yahoo.com
Mula 2001 hanggang 2007, ako ay naging kolumnista sa Women’s Journal magazine
kasama si Ms. Anna Leah Sarabia, isang kilalang lesbyanang aktibista at peminista.
Ang kolum na may pamagat na From the Hip ay ang kauna-unahang lesbian advice
column sa Pilipinas. Linggo-linggo ay nakakatanggap kami ng mga sulat, email,
tawag, at text hindi lamang mula sa mga lesbian kundi mula rin sa mga gay, bading,
bakla, tomboy, silahis, at iba’t ibang taong hindi pa maturing kung sino o ano ang
kanilang sekswalidad. Mula sa mga nalikom na liham na nagsasaad ng mga
karanasan at katanungan na may kinalaman sa sekswalidad, ang presentasyong ito
ay maglalahad ng ilang piling liham na tumutukoy sa mga pangunahing isyu ng mga
lesbian, gay, bakla, at tomboy. Ilalahad sa presentatsyon ang mga katanungan ukol
sa pagkatao at identitad, mga kuwento ng pag-ibig at pakikipagrelasyon, mga isyu sa
pamilya, magulang, anak, at kaibigan, at mga karanasan ng diskriminasyon at
homophobia. Sa pamamagitan ng mga naging kasagutan sa nasabing kolumn,
tatalakayin ko kung paano nakikibaka ang mga lesbian, gay, bakla, at tomboy sa
araw-araw upang mabuhay nang malaya, na may pagkakataong maging maligaya, at
tumatahak sa tuwid na daan ng pagpapakatotoo.
“I wouldn’t have fought that hard if it was not happening to me personally”:
Narratives of collective action and advocacy of Filipino LGBT rights activists
Beatriz Torre at Eric Julian Manalastas
University of the Philippines Diliman
beatriz.torre@gmail.com
Key political events in 2009 and 2010 brought to national consciousness the
marginalization and ongoing struggle for equality of Filipinos who are lesbian, gay,
bisexual, and transgender. In this paper, we examine how Filipino LGBT rights
activists face these challenges by participating in collective action and engaging in
advocacy for LGBT human rights. Using a peer-nomination procedure with
participating organizations in the 2009 LGBT Manila Pride March, we identified key
actors in the Filipino LGBT rights movement. In-depth qualitative interviews delved
into pathways to participation in advocacy work, subjective experiences in and
motivations for LGBT activism, and reflections on the meanings of LGBT activism in
the Philippines. Our findings highlight key themes in the personal narratives of
Filipino LGBT activists, including lived and vicarious experiences of anti-LGBT stigma,
the perceived benefits and costs of being an LGBT activist in the Philippines, and
evolving motivations and commitment for engaging in LGBT rights work. These
narratives were lived out in the context of rights claims pursued by the Filipino LGBT
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movement, particularly freedom from discrimination, political representation and
participation in the legislative sphere, and marriage equality.

KATATAGAN AT PAGBANGON SA MGA HAMON NG BUHAY II
SHL Room 405
Isang Pagsusuri sa Katatagan at Patotoo ng Posttraumatic Growth Inventory sa
mga Kababaihang Biktima ng Intimate Partner Abuse
Amor Mia Arandia,
Verlanie Foundation, Inc.
miaarandia@yahoo.com
John Hermes C. Untalan, at
UST Graduate School Psychotrauma Clinic at Miriam College
jh_untalan@yahoo.com
Ma. Jenina Nalipay
St. Paul University-Manila at De La Salle University-Manila
Resiliency and Subjective Well-Being of Teen Mothers in San Jose City, Nueva Ecija
Louise Angelyn A. C. Pinera at Angelo R. Dullas
Central Luzon State University
dullas.angelo@yahoo.com
There are many studies regarding children coming from a broken family, but the
main focus of those studies were to know the negative effect and consequences
brought by their conditions.
In relation to the prevailing literatures, this research “Subjective Well-Being,
Difficulties and Coping Mechanisms of children belonging to a broken family” aims
to provide literature that would give a different way of understanding them through
exploring the state of their happiness. Using descriptive type of research, the
researcher gathered the data from six children (four females and two males)
belonging to a broken family which is currently living with one of their biological
parents, with ages 12-15 years old.
It was found that these children were having positive evaluation on the components
of Subjective Well-being even if they were exposed to adversity of their conditions.
However, it was found that these children were filled with Negative Emotions such
as sadness, loneliness, and envy and hurt as they encountered difficulties brought
by the separation of their parents.
Moreover, Positive Emotions counteract negative emotions they experienced,
through the help of their family members, relatives and friends as part of their social
support. This serves as their main coping mechanism to buffer the problems brought
by the brokenness of their family.
In their current state they are happy and have positive views with their lives.
Keywords: SWB (Subjective Well Being), difficulties, coping mechanisms, children
belonging to a broken family

Kabahaginan ng Kasawian at Pagtugon Ukol sa Pagkaya ng mga Piling Residente
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ng mga Bahaing Lugar sa Barangay Panghulo, Siyudad ng Malabon
Mardy E. Dizon
Far Eastern University at De La Salle Araneta University
mdizon_818@yahoo.com
Erwyn De Leon
De La Salle Araneta University
May mga bahagi ng mga katangi-tanging karanasan ng mga maygulang o adult na
impluwensiyado ng pakikipagsapalaran sa kanyang kapaligiran. Malakas ang
impluwensiya nito pagdating sa naiisip, kinikilos at nararamdaman ng bawat tao. Sa
pakikipagsapalaran ng tao sa kanyang kapaligiran, hindi niya maiiwasang mapinahan
ang mga suliraning parehong gawang-tao at mga pangyayaring naturál na hindi niya
kayang kontrolín. Ang abilidad ng isang tao na malabanan ang iba’t ibang kasawian
sa buhay ay larawan ng kanyang kakayahang malampasan itong mga suliranin o
maging mas maayos / mas matatag na indibidwal.
Ang Adversity Quotient o kabahaginan ng kasawian ay nilinang ni Paul Stolz (1997)
upang masukat kung paano tumugon ang isang tao sa masamang kapalaran.
Naipapakita ng AQ kung gaano kahusay ang isang taong malampasan ang
kasamaang palad at ang kakayahang mapangibabawan ito. Nahuhulaan din nito
kung sino ang mananaig sa kasawian at kung sino ang hindi.
Gayundin, kalakip ang iba’t ibang diskarte ng pagkaya o coping strategies sa
kakayahang mapangibabawan ang mga kasawian sa buhay. Tumutukoy ito sa mga
pagpupunyaging pangkognitibo at pang-ugali upang pamagitan ang mga
pangyayaring nakakahapo (stressful events) sa kanyang pagsasagawang
pampisikal,panlipunan at pandamdamin.
Napag-isipang gawin ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito dahil kulang ang
literatura sa kakayahang makabawi agad (resiliency) at mga pagtugon/paraan ng
pagkaya o coping responses ng mga taong nasalanta ng bagyo at baha o iba pang
sakunang nagmula sa kalikasan. Nilayon ng pag-aaral na ito na matiyak ang
kabahaginan ng kasawian at pagtugon ukol sa pagkaya ng mga piling residente sa
mga bahaing lugar ng Barangay Panghulo sa siyudad ng Malabon. Sinubukan ding
malaman kung may pagkakaugnay ang kabahaginan ng kasawian at pagtugon ukol
sa pagkaya.
Gumamit ang pag-aaral na ito ng deskriptibong disenyo, partikular na ang paguugnay na pag-aaral o correlational study. Ginamit ito upang mapagtibayan ang
mahalagang pagkakaugnay ng kabahaginan ng kasawian at pagtugon ukol sa
pagkaya. Nakuha ang datos sa pamamagitan ng Adversity Quotient ni Paul Stolz at
Coping Responses ni Rudolf Moos.
Dalawampung manggagawang nasa hustong gulang mula sa Barangay Panghulo,
siyudad ng Malabon ang nagsilbing mga kalahok sa pag-aaral na ito. Binigyang
pansin ang mga demograpikong variable ng mga respondiyente tulad ng kasarian,
katayuang sibil, antas ng edukasyon, katayuang pantrabaho, at kinikita kada buwan.
Ang resulta ng pag-aaral na ito ay pinaghambing, sinuri at at ipinaliwanag sa
pamamagitan ng PASW 18 tulad ng bahagdán, mean scores, standard deviation at
Pearson Product-Moment Correlation.
Natuklasan ng pag-aaral na ito na mas epektibong nagagawan ng paraan ng mga
babae ang kanilang mga kasawian sa buhay at mas may kontról sila sa sitwasyon
kumpara sa mga lalaki. Gayunman, hindi pinapayagan ng mga lalaking maapektuhan

72

ng masamang kapalaran ang kanilang buhay. Nabatid din ng pag-aaral na ito na
walang kinalaman ang antas ng edukasyon sa kadalian ng kanilang pag-ahon sa
kasawian. Pagdating sa pagkaya, ang mga kalahok na hindi nakapagtapos ng mataas
na paaralan ay gumamit ng pagtatangkang kognitibo sa kanilang pagtaulî sa
kasawian. Ito ay nagagawa nila sa pamamagitan ng pagkilala sa mga kasawiang ito at
sa pagdudulóg ng gantimpala (seeking rewards). Gayundin, ang kakayahang
malabanan ang kasamaang palad na naranasan ng mga kalahok ay kayang
mapakitunguhan sa positibong paraan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga
kasawian sa buhay at sa pag-iwas na gumamit ng kognitibong paliwanag sa
kasawiang naranasan.

KALIGAYAHAN AT KAGANDAHAN NG BUHAY
SHL Room 406
Pagsusuri ng Kasiyahan sa Konteksto ng Choice Theory: Perspektibo ng mga
Adolescents
Nino Jose C. Mateo at Jesus Alfonso D. Datu
Pamantasang De La Salle
nino.mateo@dlsu.edu.ph, jesus.datu@dlsu.edu.ph
Life Satisfaction, Self-concept, Possible Selves of Clarkfield Aytas
Rosanne Marie E. Echivarre, Bryan U. Engay, Eden H. Terol at Cristabel F. Tiangco
University of the Philippines Diliman Extension Program in Pampanga
regalv@yahoo.com
Isiniyasat ng pag-aaral na ito ang life satisfaction, self-concept at possible selves ng
mga Ayta, isang katutubong pangkat sa Pilipinas.
Ang mga paraan ng
pakikipagkuwentuhan, pagmamasid at pagpapanayam ay isinagawa sa mga kalahok
mula sa limangpu’t dalawang (52) pamilyang naninirahan sa Sitio Monicayo at
Marcos Village sa loob ng Clarkfield, Pampanga. Lumabas sa mga resulta na
mayroon inilahad na pagkayamot o dissatisfaction ang karamihan sa mga kalahok na
umiikot sa kalagayan ng pamumuhay sa kanilang kinaroroonan. Sa kasalukuyan,
hindi sila nakakaranas ng kaginhawaan dahil sa kakulangan ng pirmihang trabaho at
walang tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Naglahad rin ang mga kalahok ng takot sa
possibleng pagkakaroon ng pagguho ng lupa o landslide sa lugar nila dahil ito ay
reclaimed area mula sa ilog. Ikinalulungkot rin nila ang kakulangan ng sapat na
pagkakataong makatapos ng pag-aaral. Sa kabila nito, ikinasisiya naman nila ang
pagpapanatili ng mabuting pakikisama sa mga naninirahan sa pook at pati na rin ang
pagkakaroon magandang kalusugan. Sa dako naman ng kanilang possible selves, di
nalalayo ang kanilang mga hangarin dito. Ang mga inaasahan para sa kanilang mga
sarili at mga pamilya ay ang maging malusog, magkaroon ng sapat na
panggagalingan ng kabuhayan, matugon ang pangangailangang makatapos ng pagaaral ang mga kabataan at maipagawa at patibayin ang kanilang mga bahay.
Samantala, ang pangunahing mga kinatatakutan nilang mangyari ay ang magkasakit
at ang maagang pagkamatay. Kanilang inaalala ang maiiwang pamilya at baka wala
ng magtataguyod sa kanila. Kung mayroon man silang mga trabaho, ang posibleng
aksidente sa tinatrabahuan o ang pagpapatanggal sa trabaho ang ayaw nilang
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kasapitan. Nasabi rin na ang alitan sa mga magkakapitbahay ay kinatatakutan rin.
Batay sa mga resultang ito, masasabi na ang mga Ayta ay patuloy na nakikiayon sa
mga tao, lugar kung saan at panahon kung kalian sila nabubuhay. Nananatili pa rin
ang katutubong aspeto ng kanilang pamumumuhay – ang pagpapahalaga sa
pamilya, ang pagtatanim at ang pagkakaisa ng mga pulutong. Ngunit nakiayon na
rin sila sa realidad ng pagtatrabaho kasama ang mga di-tulad nila at sa kahalagahan
ng edukasyon sa pagpapaunlad ng katayuan sa lipunan. Mahalaga na di mapatid ang
pagsasagawa ng mga programa na magbibigay ng pagsasanay at pagkakataong
makapagtrabaho sa mga komunidad ng Ayta na may kooperasyon ng
administrasyon ng Clark Freeport Zone, ng mga NGO at ng mga privadong
organisasyon, maging ng pamahalaan.
Problems Experienced and Happiness of Filipina Breast Cancer Survivors
Percelyn Cabrillas at Angelo R. Dullas
Central Luzon State University
dullas.angelo@yahoo.com
Breast cancer survival is another chapter in one’s life of those who suffered from
this kind of disease. Life after having this illness can mean returning to the life they
have before is different now. Moreover, happiness may play a protective role to
breast cancer for it is an emotion that is experienced in reaction to situations that a
person has experienced in life. This study aimed to know the problems experienced
and happiness of Filipina breast cancer survivors in San Jose City, Nueva Ecija.
Descriptive qualitative method of research using in-depth interview was used to
gather information regarding this study. Moreover, Authentic Happiness (AH) theory
of Martin Seligman was used to analyze the data. Results show that two prominent
themes of Authentic Happiness (AH) theory are present to the life of Filipina breast
cancer survivors, the Engaged and Meaningful life. These components are observed
in the breast cancer survivor’s family, religion, social and work life.
The findings also showed that breast cancer survivors were shocked, felt terribly
hurt, cried, and lots of questions on what will happen next has lingering on their
minds when they are first diagnosed with breast cancer. Chemotherapy is also one
of the most painful treatment they have ever encounter having breast cancer which
results them fatigue, lack of sleep, pain and fear. Social support group such as
family, friends and relatives are one of the strong factors for the breast cancer
survivor to fight from their illness. Moreover, it was also found that breast cancer
survivors focused more on the positive changes after dealing with breast cancer
rather than on its negative effects. Although they stated some negative changes in
their lives, they give more importance to the positive impact of their illness. The
presence of negative cancer experience may help explain why they perceive life as
less pleasant. The sources of breast cancer survivors’ happiness are family life, social
life and work life. Finally, social support group such as family, friends, relatives and
other agency such as PCSO and Health Insurances like Phil Health help the breast
cancer survivors and their families in finances particularly on the treatment and
medication.
Keywords: Authentic Happiness (AH) theory, problem experienced, breast cancer
survivor
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Attachment, Satisfaction, and Coping Mechanism of College Students with Family
Member’s Illness and the Level of Social Support among Cancer Patients
Dr. Lida C. Landicho, Donna Mae C. Faltado, Geneva Rose E. Maningat at Danica
Loryn G. Villanueva
Lyceum of the Philippines University-Batangas
donna_kingze@yahoo.com

PAANO MAGING MALIKHAIN?
SHL Room 407
Malikhaing Isipan sa Pasulat na Pamamaraan
Ma. Graciel Retardo at Rubelyn Cagape
Marinduque State College
graciel_retardo04@yahoo.c
Sining ng Pagpinta Bilang Paraan ng Pagpapahayag
Nhonnie Jean Mayores at Camille Logmao
Marinduque State College
lloyd_hernandez04@yahoo.com
Diskarte: Ang Konsepto, Paglinang, at Karanasan ng Street Smarts ng Kabataang
Pilipino
Danielle P. Ochoa, Amanda Dominique D. Antonio, Rachelle Dianne C. Benavidez,
Mark Willis L. Malaki
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
danielle.ochoa@gmail.com
Pinagtuunan ng pansin sa pag-aaral na ito ang konsepto, karanasan at proseso ng
paglinang ng street smarts sa mga kabataang Pilipino. Nagsagawa ang mga
mananaliksik ng focus group discussions at mga panayam kasama ng mga
estudyante mula sa mga mataas na paaralan upang makamit ang layuning ito.
Upang mas palalimin ang pag-unawa rito, ipinaghambing ang karanasan ng mga
kabataan mula sa mataas at mababang antas ng lipunan, kung saan ang uri ng
paaralan (pribado o pampubliko) ang ginamit bilang pagkakaiba ng antas.
Mula rito ay natuklasan na ang katumbas na salita ng street smarts sa Filipino ay
diskarte, na kinikilala bilang kakayahang maghanap ng praktikal na paraan sa
paglutas ng mga suliranin, maging sa pang araw-araw na mga sitwasyon o mas
mabibigat na hamon ng buhay. Sa pangkalahatan, ang diskarte ay ginagamit ng
kabataan sa mga kontekstong nakararanas ng pag-aalinlangan tulad ng pag-aaral,
ngunit may pagkakaiba rin base sa kinalalagyan sa lipunan. Para sa mga kabataan
mula sa mataas na antas, ang diskarte ay mahalaga sa paglalakbay o pag commute
kung saan hindi sila sanay at walang gabay ng kanilang mga magulang. Sa mababang
antas ng lipunan naman, ang diskarte ay mahalaga sa pagtulong sa pamilyang
makaahon sa kahirapan.
Ngunit hindi lahat ng kabataang nakararanas ng suliranin ay masasabing may
diskarte. Marahil, ito ay nagbubunga mula sa mga karanasan sa buhay, pagharap sa
mga sitwasyong kinakailangan ang diskarte, at iba pang mga sanhi tulad ng suliranin
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sa pamilya, pagbabago sa kapaligiran, pagtanda, tiwala sa sarili at sariling
kagustuhan. Lahat man ay makaranas ng suliranin sa buhay, kinakailangan pa ring
piliin ng isang taong maging madiskarte upang tuluyang linangin ito.

KABUHAYAN, INDUSTRIYA, ORGANISASYON
SHL Room 408
Positive Outcomes from Negative Experiences: Adult Driven vs Youth Driven
Organizations
Darwin C. Magpili
De La Salle Lipa
dcmagpili_psych@yahoo.com
Denice Liamson
De La Salle University
Ang pag-aaral na ito ay ukol sa mga positibong bagay na naidudulot sa mga
kabataan ng kanilang mga negatibong karanasan sa pagiging kasapi ng alinman sa
samahang pangkabataan (youth-driven) o samahang pinamumunuan ng
nakatatanda (adult-driven).
Gumamit ng penomenolohikal na pagdulog o
“phenomenological approach” ang pag-aaral upang lubos na alamin ang mga
negatibong karanasan ng mga kabataan kasapi ng dalawang samahan. Mula sa
dalawang samahang pangkabataan—Junior Philippine Institute of Accountants –
FAITH Chapter at Christ’s Commission Fellowship (CCF)—anim (6) na mga kabataan
may edad 18 hanggang 25 taong gulang ang napiling kapanayamin ukol sa pag-aaral.
Ang pagpili sa mga respondente--limang (5) babae at isang (1) lalaki—ay batay sa
kanilang aktibong partisipasyon sa dalawang nabanggit na samahan/organisasyon.
Sa pag-aaral na ito, itinuring na isang adult-driven na samahan ang JPIA-FAITH
sapagkat may mga nakatatandang gumagabay sa mga kasapi nito samantalang
itinuring namang youth-driven ang CCF dahil sa kanilang kalayaan at di
nangangailangan ng superbisyon sa pagpapaplano at implementasyon ng mga
gawain ng samahan.
Batid ng mga kabataan na sa kanila magmumula ang mga solusyon sa mga problema
sa samahan sapagkat kung hindi sila ang kikilos, ito’y magiging pabigat o alalahanin
sa kanila na makakaapekto sa kanilang mga gawain. Para sa samahang ginagabayan
ng isang moderator, batid nila ang kadalian sa pagbibigay-solusyon sa mga suliranin
na nangangailangan lamang ng kusa at bukas na pagsangguni sa mga nakatatanda.
Batay sa resulta ng pag-aaral, ang tamang pangangasiwa sa oras ay nagdudulot ng
positibong epekto kabilang na ang pagpapaunlad ng sarili sa kanilang
pakikisalamuha sa iba’t ibang uri ng tao at personalidad at ang pagharap nila sa mga
suliranin sa hinharap. Ang mga resultang ito ay napakahalaga sa pagpapatatag at
pagpapanatili ng samahan at kapatiran sa mga kasapi nito. Sa madaling salita,
mahihinuha na sa halip na makasira sa pag-unlad ng mga kabataan, ang mga
negatibong karanasan dulot ng pagiging kasapi ng mga samahang pangkabataan ay
nagsisilbing isang maganda at epektibong kaparaanan tungo sa pagtuklas ng mga
positibong bagay sa may kaugnayan sa buhay at pakikipamuhay.
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Teacher's self-efficacy moderating the relationship of autonomy, perceived
collective efficacy, supervisory support
Josefina C. Ochoa
Bulacan State University
josefina_ochoa2003@yahoo.com
Ang pananaliksik na ito ay naglayong makalikha ng isang modelo na umuugnay sa
mga konseptong nakaaapekto sa pagiging kampante ng guro sa kanyang trabaho o
teachers’ job satisfaction (Spector, 1997) gaya ng self – efficacy-paniniwala sa
kakayahan (Grabowski, Call, Thiede & Mortimer, 2001), teacher’s autonomyawtonomiya, perceived collective efficacy – pananaw ng kolektibong paniniwala at
supervisory support- suporta ng superbisor. Ang teacher’s self – efficacy ay
pumapagtina sa relasyon ng supervisory support at job satisfaction. May 639 na mga
guro mula sa elementarya at sekondarya ang kabilang sa pananaliksik na ito. Gamit
ang Hierarchical Regression Analysis, natuklasan ng pag – aaral na ito na ang
teacher’s autonomy, perceived collective efficacy at supervisory support ay maaring
tumukoy o magdulot ng job satisfaction. Bukod pa sa nakitang resulta, nakita rin na
ang teacher’s efficacy in overcoming challenges- paniniwala sa kakayahang
malampasan ang mga pagsubok and gaining trust and appreciation – makuha ang
tiwala at pagkilala ay pumapagitna sa relasyon ng supervisory support at ng
personal, relational at work – condition job satisfaction.

PAG-AARAL SA PAG-UNLAD: POKUS SA BATA AT KABATAAN
SHL Room 409
Paano Naapektuhan ng Musika ang Emosyon ng mga mag-aaral ng School of Arts
and Sciences
Deah Rose Jalimbawa at Ma.Marineth Magaling
Marinduque State College
deah_jalimbawa2000@yahoo.com
Age and Gender Differences on Episodic Future Thinking Among Filipino Children
Nixon V. Agaser at Claire Dancel
Central Luzon State University
nixon_agaser@yahoo.com
Understanding How Birth Order Affects Personality and Identity: A Validation of
Birth Order Theory of Alfred Adler
Jonabelle Andal, Crystel Marie Gonzales, Loise Angieleen Landicho at Lida Landicho,
Ph.D.
Lyceum of the Philippines University-Batangas
jonabelleandal@yahoo.com

Nobyembre 23, 2012
Sabayang Sesyon 4: 3:30-5:00 n.h.
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SYMPOSIUM: ANG TULONG NG PSYCHOSPIRITUAL NA LAPIT SA PAGPAPAUNLAD
NG TIBAY AT LAKAS NG LOOB SA PANAHON NG KALAMIDAD
Multimedia Room
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P. (Convenor)
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
violeta_wholeness@yahoo.com
Ang kalamidad ay nagbubunga ng dislokasyon sa buhay ng mga indibidwal, pamilya
at organisasyon. Ang simposya ay paglalahad ng mga sinuring mga karanasan sa
pagtulong sa pamamagitan ng psychospiritual sikoterapi --ang lapit sa pagtulong
kung saang ang ispirtwal na dimension ng buhay ay binibigyang pamahalaga.
Nililinaw sa mga papel ang mahahalgang konsepto at pamamaraan sa pggamit ng
Psychospiritual na lapit sa mga tao at organisasyon na apektado ng kalamidad.
Ang Psychospiritual na Pamamaraan ng Pagsuporta sa mga Nakaligtas ng
Kalamidad
Annabel M. Manalo, Ph.D., CCLP
Asian Theological Seminary
Idinokumento sa papel na ito ang karanasan ng isang seminaryo na binubuo ng mga
mag-aaral na galing sa iba’t ibang iglesia sa pagtulong sa mga nakaligtas (survivors)
ng nagdaang Habagat at bagyong Gener at Pedring. Ibinahagi sa papel ang
pagsasanib ng sikolohiya at spiritualidad bilang paraan ng pagtulong. Ipinakita rin
ang kahalagayan ng interbasyon na ginawa sa konteksto ng gawaing
pangkomunidad.
Ang Psychospiritual na Pamamaraan ng Pagsuporta sa mga Humanitarian Workers
sa Panahon ng Kalamidad
Violeta V. Bautista, Ph.D., R.G.C., C.C.P.
Departamento ng Sikolohiya, Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
violeta_wholeness@yahoo.com
Ang mga emergency at humanitarian workers sa panahon ng kalamidad ay mga
“invisible victims” ng kalamidad na kailangan rin ng pag-aalaga. Ang papel ay
paglilinaw ng mga pangangailangan ng mga manggagawa na masasagutan ng
psychospiritual na paraan ng pagtulong. Inilahad rin sa papel ang mga mga
konsepto at pamamaraan na maituturing na psychospiritual ang lapit na hinalaw ng
may akda sa kanyang gawain ng pagbibigay ng alaga sa mga manggagawa ng isang
development, relief at mergency organisasyon sa panahon ng kalamidad mula 2010
hanggang sa 2012.
Pagsasama sa Panahon ng Sakuna: Panimulang Pag-aaral sa Halaga ng
Organisasyon sa Pagpapatibay ng Loob
Johnrev Guilaran, MA Cand.
College of Arts and Sciences, University of the Philippines-Visayas
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Ang kasulukayang papel ay sumisiyasat sa kaugnayan ng uri ng samahan sa
organisasyon at ang paninidigan nito sa kakayahan ng mga miyembro nitong harapin
ang hamon ng pagbibigay tulong sa panahon ng kalamidad ng hindi sila nabibilang
na biktima nito. Sa tulong ng malalimang pakikipagpanayam sa piling Humanitarian
relief workers, ang panimulang pag-aaral na ito ay nagbigay linaw sa dimension ng
buhay sa organisasyon na tumutulong sa pagpapaunlad ng laks at tibay ng loob ng
mga miyembro nito na siyang nagsisilbing “bakuna” nila sa compassion
fatigue.Tinatalakay din nito ang implikasyon sa pag-aalaga ng HRWs sa panahon ng
sakuna.
Ang Hamon ng Spiritual Sensitivity sa Mga Serbisyong Sikolohikal sa Panahon ng
Kalamidad
Lorenzo C. Bautista, M.Div., Th.M., Ph.D.Cand.
Asian Theological Seminary
Ang papel ay pagbubuo at paglilinaw ng pang-etikang prinsipyo ng “spiritual
sensitivity” na may panggitnang halaga sa mga gawaing sikospiritual. Ang
pagbubuong ginawa ay batay sa mga literature sa paksa at sa karanasan ng may
akda sa gawain ng pagsuporta sa mga humanitarian relief workers sa panahon ng
kalamidad. Binigyan ng pokus ang paglalapat ng prinsipyong ito sa gawain ng
pagtulong sa panahon ng kalamidad.

MGA KATUTUBONG SIKOLOHIKAL NA KONSEPTO
SHL Room 403
An exploratory study on Sapo as an Indigenous Psychotherapy: The Case of
Northern Sagada
Karryl Mae Ngina at Emma Ruth Calde
Benguet State University
karrylngina@gmail.com; karrylslife@yahoo.com
A Qualitative Study on the Filipino Tagasalo in an Urban and Rural Family
John Hermes C. Untalan, Bb. Regina Marie R. Magtaan, Bb. Abigail R. Salva at Dr.
Rosario T. Chu
De La Salle Araneta University
jh_untalan@yahoo.com, rosechu2004@gmail.com
The Sakop concept of kinship among Filipinos: its perceived effects on the
individual and implications to counseling
Dr. Samuel T. Galvez
Southville Foreign University
stgalvez04@yahoo.com, sgalvez@sfu.edu.ph
Ang sakop bilang isang konsepto ng pagkakamag-anak ay isa sa mga tradisyong
Pilipino. Sa paglipas ng panahon, pinaniniwalaan na ang sakop ay nagkaroon na ng
mga pagbabago at pagkakaiba kung ihahambing sa dating pinamuhay ng mga
nakaraang henerasyon. Ang mga katanungang saklaw ng pag-aaral ay: paano
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isinasabuhay ang sakop ng mga kontemporaryong pamilyang Pilipino; at, anu-ano
ang mga di kanais-nais at negatibong kasanayan nito na nakaaapekto sa relasyong
pampamilya? Ilalahad, ipapakita, at ilalantad sa pamamagitan ng limang dimensyon
– emosyonal, ekonomiko, ispiritual, edukasyonal, at sosyal/pisikal – ang epekto ng
sakop sa pang araw-araw na pamumuhay ng mga magkakapamilya. Inanalisa rin ang
epekto sa sakop ng globalisasyon, media, at makabagong teknolohiya.
Kinukumpirma ng pag-aaral na ang sakop ay isinasabuhay pa rin ng mga mas
nakatatandang miembro ng pamilya pati na ng mga nakababatang kasapi nito.
Samantala, ang sakop ay di na katulad ng nakaugalian noong mga nakaraang
panahon. Bagamat may mga pagbabago nang nangyari sa proseso ng pagsasabuhay
nito sa paglipas ng maraming taon, ang sakop ay nananatiling malakas at buhay.
Ang pag-aaral ay nagpapakita rin na ang sikolohiya-edukasyonal na isang proseso ng
kownseling ay mabisang paraan upang maitaas ang kaalaman at kamalayan ng mga
magkakapamilya sa kanilang pang araw-araw na pagsasabuhay ng sakop.
The Coming of the Hero: Psychological Dimensions of Heroism in the Narratives of
Typhoon Sendong Survivors
Randolph R. Reserva
Ateneo de Davao University
rr.reserva@gmail.com
Ang mitolohiya ng kabayanihan ay laging nakahabi sa mga kasaysayan ng mga
sibilisasyon saanman, nananatiling isang mahalagang bahagi ng tradisyonal na
kaalaman at ipinapasa sa bawat henerasyong nagdaraan. Sa modernong mundo, ang
mitolohiya ng kabayanihan ay patuloy na naghihikayat ng interes sa kamalayan ng
sinuman sa kabila ng katotohanan na ito ay madalas nang naituturing na
impertinente sa makamundong pamumuhay ng kasalukuyang henerasyon. May mga
maituturing pa nga ba tayong bayani sa kasalukuyang panahon? At kung meron
man, sino at paano sila nagiging bayani? Siniyasat ng pag-aaral na ito ang penomena
ng kabayanihan paggamit ng tatlong narratives na nagmula sa Critical Incident Stress
Debriefing (CISD) na ibinigay sa mga residente ng Cagayan de Oro City na apektado
ng Sendong flashfloods noong Disyembre 16-17, 2011. Sa pag-aaral na ito ay ginamit
ang pahiling na pamaaran ng pag-iinterview upang magamit ang transcripts ng CISD
bilang datos sa pag-aaral. Ang datos ay sumailalim sa Intepretative
Phenomenological Analaysis (IPA) na siyang nagbigay ng daan sa pagkilala ng naming
na tema at limang cognitive patterns na nauugnay sa mga makabayanihang gawa.
Ang mga resulta ay nasuri upang magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa
mga kaugalian, pag-iisip, at kilos na lumilitaw mula sa mga ordinaryong tao na
tumutugon sa mga pambihirang pangyayari.

KLINIKAL NA INTERBENSYON
SHL Room 404
Status of Mental and Psychosocial Programs and Services on Selected Barangays in
North Caloocan City
Bernadette Bobis-Enriquez, DPA at Carl O. Dellomos
University of Caloocan City
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detski28@hotmail.com; detski28@gmail.com
This study investigates the status of mental health and psychosocial rehabilitation
programs in selected barangays of North Caloocan City. Furthermore, this study
assesses the demography, history of mental health conditions, general mental
health status, and barangay programs that are maintained and being implemented
for mental health and psychosocial rehabilitation of constituents in selected
barangays of North Caloocan City. A cross-generational approach with
methodological-data triangulation was utilized to see the holistic implementation of
barangay programs and to lay a comprehensive state of mental health and
psychosocial rehabilitation among constituents in North Caloocan City. The clusterpurposive sampling was used to identify the respondents/subjects of the study, the
distribution of age brackets were pre-determined by the researchers. Hence, the
respondents/subjects were 1,200 ages 0-15 year-olds gathered in 11 barangays
(some of the subjects in this bracket were represented by their parent/s to answer
the questions of the researchers and survey form), 1,076 ages 16-25 year-olds
gathered in 10 barangays and 1,409 ages 26-above gathered in 17 barangays (i.e.
N=3,685) of North Caloocan City. Results showed that financial problems, parents’
separation and study troubles are the three major circumstances that directly affect
the child’s life, thus, children and juveniles that were lack of guidance from their
parents were more prone to different vices. Results further showed that some of
the barangay programs were still deficient in mental health and psychosocial
rehabilitation. Most of the barangays in Caloocan City still need more attention and
budget support to uplift constituents’ awareness on mental health and empower
the implementation of the barangays’ health and education programs, which play a
significant role in maintaining sound mental health.
Keywords: history of mental health conditions, general mental health status,
barangay programs, mental health and psychosocial rehabilitation
Concepts and Experiences of Counseling in the College Level
Ma. Joycelyn A. Go-Monilla
University of the East
jgm_joy@yahoo.com
Ang pananaliksik na ito ay may layon na suriin ang konsepto at karanasan tungkol sa
counseling ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang mga kalahok ay sumagot ng openended questions. Partikular na napagalaman na bagamat lahat ng mga kalahok sa
pag-aaral na ito ay naniniwala na napakahalaga ng counseling sa kolehiyo, mas
nakakarami ang hindi humingi ng tulong sa counselor para sa counseling. Ang pagaaral ay nagbunga ng mga sumusunod na dahilan: (1) may mga pamilya o kaibigan
sila na makakatulong para lutasin ang kanilang problema; (2) may kakayahan sila na
lutasin ang sariling problema; (3) hindi ganoong kalala ang problema; (4) nahihiya
silang ibahagi ang kanilang problema sa counselor; (5) walang sapat na oras; (6)
walang ginawang mali sa paaralan; at (7) hindi alam ang lokasyon ng guidance
center. Para sa dahilan ng pagpunta para sa counseling, ang mga resulta ay ang mga
sumusunod: (1) problema sa pamilya; (2) bagsak na grado; (3) maling pagpili ng
kurso; (4) biktima ng bullying sa paaralan; (5) adjustment problem sa school; (6) pagiisip ng pagpapatiwakal; at (7) kasong disiplina. Ang resulta ng pag-aaral ay
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nagpapakita ng kahalagaan ng epektibong programa sa counseling para sa mga magaaral sa kolehiyo.
Ang impluwensya ng kaalaman sa mga inaasahan sa isang propesyunal na
paggabay (counseling) sa kagustuhan at intensyong humingi ng propesyonal na
tulong: Isang pagsubok na pag-aaral
Aylin M. Bello
Ateneo de Manila University
aylin.bello@gmail.com
Maxine Joyce T. Pinson
Ateneo de Manila University, 'Skwelahang Sikolohiya
maxinepinson@gmail.com
Antover P. Tuliao
University of Nebraska-Lincoln
tojie@yahoo.com
Sa kabila ng dami ng bilang ng literatura na nagsasabi kung anong mga posibleng
makaimpluwensya sa intensyong humingi ng propesyunal na tulong, nanatiling hindi
ganoong kahayag sa kaalaman ng nakararami kung paano naiimpluwensyahan ng
kaalaman (cognitive scripts) sa counseling o paggabay ang kagustuhan ng isang tao
na maghanap at humingi ng tulong propesyunal. Sa paglalayon na malaman kung
paano naiimpluwensyahan ng kaalaman ang intensyong humingi ng propesyunal na
tulong, isinagawa ang experimentong may 2x2x2 factorial design sa mga mag-aaral
na Filipino mula sa mataas na paaralan (N=44) at sa kolehiyo (N=88). Gamit ang
2x2x2 factorial ANOVA, lumalabas sa pag-aaral na ang intensyong maghanap at
humingi ng tulong propesyunal ay bumababa matapos ihain ang mga kaalaman ukol
sa counseling (cognitive scripts in counseling). Samakatuwid, ang inaasahan sa isang
counseling ay maaring magdulot ng higit na pagbaba ng intensyon at kagustuhan
humingi ng counseling o prepesyunal na tulong. Ito ay may implikasyon hindi lamang
sa pagiging epektibo ng proseso ng counseling kung hindi maging sa proseso ng
bahagian ng personal (disclosure) at kaakibat na impormasyon sa counseling o
propesyunal na paggabay at sa mga pamamaraan ng panghihikayat na humingi ng
propesyunal na tulong ang mga taong nangangailangan nito.
Tagalog instructions for meditation
Edwin Decenteceo
University of the Philippines-Diliman
etdecenteceo@gmail.com

PAG-AARAL SA PAG-UNLAD: POKUS SA PAGTANDA
SHL Room 405
Ang Penomenolohiya ng Pagtatampo ng mga Matatanda
Pia Marie M. Tupas, Maria Micah C. Chua at Meissel Louise T. Danzil
Pamantasang De La Salle
pia1126@yahoo.com
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Gamit ang lenteng penomenolohikal, pinag-aralan ang pagtatampo ng mga
matatanda sa kanilang kapisang kapamilya. Anim na matatanda ang kinapanayam
tungkol sa kanilang nararanasan tuwing nagtatampo sa kanilang asawa, anak at apo.
Ginamit ang interpretative phenomenological analysis sa pagsusuri. Limang esensya
ng pagtatampo ng mga matatanda ang lumabas: ang pagtatampo ng mga matatanda
ay dinudulot ng kapamilya, dinudulot ng sarili, may kakabit na negatibong
damdamin, ipinararamdam sa pinagtampuhan at sinisikap ibsan ng sarili. Sinuri din
ang pagkakaiba-iba at pagkakatulad-tulad ng pagtatampo nila sa kanilang kapisang
asawa, anak at apo. Layunin ng pag-aaral na ito na mas mabuting maintindihan ang
mga matatanda at ang ugnayan ng pamilya sa loob ng tahanan.
Sarap at Ligaya Ayon sa Matatandang Dalaga: Isang Pag-aaral
Alyanna Ysabelle M. Soriano, Eunice Mari P. Jovellanos, Margie Mae H. Arevalo at
Dr. Lida Landicho
Lyceum of the Philippines University-Batangas
alyannaysabellesoriano@yahoo.com
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy ang naidulot ng moral, sosyal at
pisikal na aspeto sa sarap at ligaya ng pagiging matandang dalaga. Ang mga kalahok
ay nananatiling dalaga dahil sa pag-iisip na hindi nila ito palad at plano ito ng Diyos
na may diin sa positibong pananaw sa buhay. Ang pagiging panganay sa
magkakapatid ay lumabas na isa din sa mga dahilan ng hindi pag-aasawa dahil sa
mga kaakibat na obligasyon at responsibilidad sa pamilya. Ganun pa man, sagrado
pa din ang pananaw nila sa kasal at naniniwala pa din sa tradisyon ng mga Pilipino sa
panliligaw. Ang tatlong aspeto ay nagdulot sa mga kalahok upang maging batayan ng
kanilang pananaw sa sarap at ligaya sa buhay. Una rito ay pagkakaroon ng mga
kaibigan at pagtulong sa pamilya at pakikilahok sa mga gawaing pang-simbahan at
pang-komunidad. Ang pagka-inggit sa kapwa ay hindi nila nararamdaman dahil sa
seguridad na bunga ng pagmamahal, estado sa buhay at kakuntentuhan sa pisikal na
anyo kaya mas pinipili nilang hindi mag-asawa.
Pangungulila: Tagumpay sa Gitna ng Pag-iisa
Esperanza Tobias-Reyes at Jonah Santos-Pineda
Good Samaritan Colleges
sptreyes@yahoo.com

Malaking bahagi ng buhay ng tao ay umiikot sa loob ng kalinga at aruga ng isang
pamilya, pamilya na binubuo ng ama, ina at isa o higit pang mga kapatid. Ang bawat
isang bahagi nito ay nagsisilbing sandigan at lakas upang maging matatag at
manatiling buo ang pagkatao ng isang indibidwal. Nguni’t dahil sa hindi inaasahang
pagkakataon, ang pamilya ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, at isa na rito ay
ang pagkawala ng isa o higit pang miyembro nito, partikular na ng isa o parehong
magulang. Pagkawala sa pamamagitan ng kamatayan, pangingibang-bayan o
maaari din namang dahil sa “paglipat sa ibang bahay o pamilya” ng isa sa ama o ina,
na siyang dahilan upang ang iniwan ay makadama ng pangungulila. Pangungulila na
magkaminsan ay nagiging daan ng pagkawala ng pag-asa at tuluyang pagkasira ang
buhay at mga pangarap. Magkagayon man, may ilan pa din na indibidwal na
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nagiging matagumpay sa kabila lahat ng mga balakid na ito. Sila ay nagsumikap at
nanatiling nakatayo sa gitna ng mga pagsubok.
Layunin ng pananaliksik na ito na ilahad ang mga karanasan sa buhay ng mga
indibidwal na sa murang edad ay nangulila dahilan sa pagpanaw ng isa o parehong
magulang at kung paanong sa kabila ng mga hirap at pagsubok sa panahon ng
pangungulila ay makasumpong ng tibay, tapang at tatag sa pagharap sa mga hamon
ng buhay. Ang mga datos ay magmumula sa pamamagitan ng patanong-tanong at
pakikipanayam sa gabay ng isang palatanungan (questionnaire) na open-ended. Ang
penomenolohiyang pagsusuri ang gagamitin sa pag-aaral.
Takot, Kamatayan at Tagumpay: Isang Analitikong Pagsusuri
Alfred James Ellar
Lyceum of the Philippines University-Batangas
aljamel33@yahoo.com
Kung ano ang nilalaman ng ating paraan nang pag-uusal ng mga salita o lingwahe ay
kumakatawan kung ano ang nalalaman o nauunawaan natin sa reyalidad o sa
karanasan natin sa ating mundo ginagalawan. Gabay ng batayang analitikong
katotohanang ito, susubukin ng papel na bigyang linaw ang ibig ipakahulugan ng
ating ekspresyong “tàkot sa kamatayan” (as in fear of death) sa lohiko-analitikong
pamamaraan.
Ang takot sa kamatayan ay ang pagka-takot na mamatay. Kaya naman ang katuturan
ng takòt ay tumutukoy sa takot ng paglisan, paghiwalay, at paglimot. Ito ay hindi uri
ng takot sa kabuluhang sindak kundi sa kabuluhang pangamba. Ang pagka-takot na
mamatay ay nakatuon sa takot bilang pangamba sa walang kasiguraduhang
pagbabago sa buhay at pamumuhay ng tao. Hindi tayo nasisindak dahil mamamatay
tayo, or kaya naman ay dahil may kamatayan. Sa halip, tayo ay nangangamba sa
ibubunga o kahahantungan ng ating kamatayan – sa dulot na pagbabago nito sa atin
at sa iba; o dili kaya naman ay kapag ang buhay natin ay patungo na sa kamatayan –
ang pangamba na ang ulirat na nagbubunga ng ating pagkakaalam sa mga bagaybagay ay walang katiyakang magbubunga pa ng kaalaman at kahulugan sa punto ng
kamatayan.
Ang pagka-takot sa kamatayan at ang karanasang mamatayan ay nananatiling
hamon sa ganap, mabuti, at tiwasay na pamumuhay ng isang pamilya o ng isang tao.
Ang mamatay ay tumutukoy sa kamatayang pisikal o kaya naman ay pagbabago ng
ating kalagayan sa mundo; ngunit hindi ang pagkawala ng buhay, pagkawala ng pagasa, o pagkawala ng layuning maging masaya at maligaya. Sahalip, ang kamatayan
ang nagiging panimula sa pagtuklas ng panibagong kahulugan ng buhay at
pamumuhay.
Ang tagumpay mula sa takot ng kamatayan ay maipamamalas sa pamamagitan ng
tibay ng samahan, tapang ng kalooban, at tatag ng pag-asa na ang bawat isa ay
tumutukoy sa pakapagiging-bahagi ng pagbabago (togetherness), pakapagigingbukas sa karanasan (openness) at pakapagiging-tapat sa layunin (commitment), ng
pagkapagiging-tao.

IBA'T IBANG MUKHA NG PAMILYANG PILIPINO
SHL Room 406
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Mga Anak ng Solong Magulang, Naitataguyod ang Pag-aaral
Cher Flores- Casaclang at Carmela S. Dizon, Ph.D.
Angeles University Foundation
malaydizon@yahoo.com; dizoncs@auf.edu.ph
Ang bilang ng mga magulang na nagsosolo sa pagpapalaki ng mga anak ay dumarami
na dito sa Pilipinas (Sabangan, 2008). At dahil hindi naman ito mapigilan, ang
magandang tanong ngayon ay kung ano ang epekto nito sa mga anak. Tiningnan ng
mga mananalisik kung ano ang estado sa pag-aaral ng mga bata na nasa
elementarya na lumaki sa poder ng solong magulang. Isang grupo ng mga batang
nasa ika-anim na baiting sa isang mababang paaralan sa Angeles City and pinagaralan. Sila ay nasa edad na 11 hanggang 13, karamihan ay babae, kabilang sa isang
average na laki ang pamilya (1-3 anak), kalimitan ay average ang IQ (Stanine 4 to 6),
nakatira sa nanay na graduate ng high school o college, ganito na ang estado ng
pamilya mga mahigit 10 taon na, ang magulang ay naghiwalay, walang regular na
sustento galing sa humiwalay na magulang, at ang buwanang sweldo ng solong
magulang ay PhP8,000 – PhP15,000.00.
Makikita sa profile ng mga bata na hindi kainaman ang kanilang estado sa buhay.
Tipikal ang pagiging salat sa anumang yaman ang mapabilang sa pamiyang may
solong magulang (De Bord, Canes & Kerpelman, 2000). Ngunit sa kabila nito, napagalaman sa pag-aaral na ito na ang mga bata ay tila nakakaraos ng maayos. Sila ay
nag-aaral ng leksyon araw-araw dahil sila ay sinasabihan at tinutulungan ng
magulang o kapatid na mag-aral or gumawa ng takdang-aralin. Mainam din ang
kanilang mga marka sa eskwelahan: ang mean scores nila ay 82.57% sa Filipino,
81.65% sa English, 81% sa Math, 81.25% sa Science, at 82.34% sa Makabayan. Ang
general weighted average nila bilang grupo ay 81.77%. Ito ay mas mataas pa ng
kaunti sa mean score na 81.4% ng mga batang kasama ang dalawang magulang.
Maganda rin ang uri ng disiplina na ginagamit ng mga solong magulang. Ayon sa
kanila, authoritative parenting (Baumrind, 1973) ang kanilang ginagamit kung saan
sila ay strikto ngunit nagbibigay ng sapat na panahon sa mga anak upang
maipaunawa ang mga patakaran sa bahay.
Ang mga datos na nakalap ay taliwas sa mga nakagisnang pagsusuri sa academic
performance ng mga anak na lumaki sa solong magulang. Marahil masasabi natin
na nakapag-adjust na ang mga anak at solong magulang sa ganitong estado kung
kayat naitataguyod nila ang kanilang pag-aaral dahil sila naman ay nakakatanggap ng
suporta sa solong magulang.
Subjective Well-Being: Difficulties and Coping Mechanisms of Children belonging
to a Broken Family
Alyssa Mae N. Macasakit at Angelo R. Dullas
Central Luzon State University
dullas.angelo@yahoo.com
There are many studies regarding children coming from a broken family, but the
main focus of those studies were to know the negative effect and consequences
brought by their conditions.
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In relation to the prevailing literatures, this research “Subjective Well-Being,
Difficulties and Coping Mechanisms of children belonging to a broken family” aims
to provide literature that would give a different way of understanding them through
exploring the state of their happiness. Using descriptive type of research, the
researcher gathered the data from six children (four females and two males)
belonging to a broken family which is currently living with one of their biological
parents, with ages 12-15 years old.
It was found that these children were having positive evaluation on the components
of Subjective Well-being even if they were exposed to adversity of their conditions.
However, it was found that these children were filled with Negative Emotions such
as sadness, loneliness, and envy and hurt as they encountered difficulties brought
by the separation of their parents.
Moreover, Positive Emotions counteract negative emotions they experienced,
through the help of their family members, relatives and friends as part of their social
support. This serves as their main coping mechanism to buffer the problems brought
by the brokenness of their family.
In their current state they are happy and have positive views with their lives.
Pakikiramdam ng Isang Ina sa Kanyang Anak: Isang Pag-aaral sa mga Pamamaraan
ng Pagtukoy ng Isang Ina Kung Ang Kanyang Anak ay May Suliranin at Paghihikayat
sa mga Anak na Magbukas-loob sa mga Pamilya ng Malitbog, Bukidnon
Jaymee Q. Leonen
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman
jaymeeqleonen@gmail.com
Mga Pagpapakahulugan ng Mga Magulang sa Karanasan ng Pagkakaroon ng Anak
na may Autismo
Ron R. Resurreccion
Pamantasang De La Salle
psych3r@yahoo.com

LIGAWAN, ROMANTIKONG UGNAYAN, KASALAN
SHL Room 407
Marry Up or Marry Your Kind? Attitude Towards Cross-Class Marriages
Richard Martin C. Bautista at Ailen Marylou S. Bigay
Ateneo de Manila University
bigs_24@yahoo.com
Money or Love? Attitude Toward Mate Selection Based on Gender and Choice
Richard Martin C. Bautista, Ailen Marylou Bigay at Janine Agbon
Ateneo de Manila University
bigs_24@yahoo.com
Lakas ng Loob: Kahalagahan at Kalagayan nito ayon sa Barakong Manliligaw
Myricar R. Du, Al Ryane B. De Sagun, Jasmin G. Magsino, Dr. Lida C. Landicho
Lyceum of the Philippines University-Batangas
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myricardu@yahoo.com
Tayong mga Pilipino ay kilala bilang isang lahing palaban, matatapang, barako o
pagiging barako. Ang panliligaw ay isang gawain ng taong nangingibig, ito ay
nangangailangan ng tapang at lakas ng loob upang maisagawa at
mapagtagumpayan. Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy at lubos na
maunawaan ang pakahulugan ng mga Batangueno sa konsepto ng barako at sa
barakong panliligaw. Gumamit ang mga mananaliksik ng dalawang metodo ang
sarbey at pakikipanayam upang makakalap ng sapat na datos sa labinlimang
barakong kalalakihan. Napatunayan ng mga mananaliksik na may positibong epekto
ang pagiging barako ng isang lalaki sa aspeto ng panliligaw.

KULTURANG PILIPINO
SHL Room 408
Kulturang Pilipino sa Pagbabasa ng Baligtad na Libro
April M. Bagon-Faeldan
Mindoro State College of Agriculture and Technology
aprilbfaeldan@yahoo.com
Ang mga Pilipino ay may mayaman at natatanging kultura. Laganap ang mga Pilipino
saanmang panig ng mundo kung kaya naipapakilala nila ang kulturang maganda at
hindi maganda. Layunin ng pag-aaral na ito na alamin ang konsepto ng kulturang
Pilipino sa piling tatlong aklat na isinulat ni Bob Ong. Ito ay gumamit ng qualitative
na pag-aaral at content analysis upang makabuo ng hinuha sa mga magaganda at
hindi magagandang katangiang taglay ng mga Pilipino na binibigyang-diin sa aklat
Layunin ring ipakilala ang iba pang anggulo ng panimulang pagsipat sa kahalagahan
ng pagbabasa upang magkaroon ng kamalayang panlipunan. Ang implikasyon ng
resulta ng pag-aaral na ito ay lubos na makakatulong sa pagriripina ng magagandang
katangian ng mga Pilipino.
Ipapamalas din sa pag-aaral na ito kung paanong ang pagbabasa ng mga aklat ay
makakatulong sa sinumang Pilipino na mamulat sa pagbabago ng hindi magandang
kulturang nakagisnan at pagpapanatili naman ng mga kulturang kahanga-hanga.
Pagtawang Pinoy: Pagbubuo ng isang multimodal database para sa pagtawa bilang
ekspresyon ng emosyon
Madelene Sta. Maria, Jocelyn Cu, Merlin Suarez
Pamantasang De La Salle University
madelene.stamaria@dlsu.edu.ph
Ang pagtawa ay mahalagang senyales na ginagamit upang maging makahulugan ang
pagpapalitan ng mensahe sa loob ng isang interaksyon. Sa ganoong paraan, ang
pagtawa ay maaaring maging isang epektibong paraan sa pagpapahiwatig ng
emosyon. Ang papel ay tungkol sa isang panananliksik na isinagawa upang
makapagbuo ang isang multimodal corpus ng pagtawa mula sa pagpahayag ng mga
aktor ng mga sumusunod na emosyon: kinikilig, mapanakit, natutuwa, nahihiya at
nasasabik. Na-annotate ng mga eksperto ang mga pag-akto at manual na sinegment
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mula sa simula hanggang sa katapusan ng ekspresyon. Lumabas sa pagsusuri ng mga
expression segments na ang pagtawa ay pinakamainam na nakikilala sa
pamamagitan ng impormasyon audio kaysa sa impormasyong facial. Nakikilala din
ang pagtawa sa konteksto ng pagpapahayag ng emosyon. Binibigyan diin ang
impluwensya ng kultura sa tuwiran at di-tuwirang pagpapahayag ng emosyon sa
pamamagitan ng pagtawa sa pagtatalakay ng mga resulta ng pag-aaral.
Ang teorya at praktika ng METACOGNITION: nasasalamin sa ating katutubong
kakanyahan
Diwa A. Lagura
University of the Philippines-Diliman, Sining Laro para sa Batang Pinoy, Inc.
kapwadiwa@rocketmail.com

SITWASYONG PULITIKAL: NOON AT NGAYON
SHL Room 409
A Comparative Study that Attempts to Compare the Concept of Poverty
between Chosen Highland and Lowland Communities
Maricel B. Tindugan at Bernadette V. Abella
St. Louis University
gtindugan@yahoo.com, berna_velasco_abella@yahoo.com
Ang pagsasaliksik na ito ay may layuning balangkasin at himayin ang pagkakaintindi
o konsepto ng kahirapan sa pagitan ng mga naninirahan sa kabundukan at ang mga
naninirahan sa kapatagan. Naisin din ng pagsasaliksik na ito na balangkasin at suriin
ang at ang kanilang mga tuwiran tugon sa mga ayuda at pro
Ang mga katutubong pananaw at kaugalian ang ginamit ng mga may akda sa
kanilang pakikisalamuha sa mga miyembro ng komunidad na nabanggit. Ang
halimbawa ng mga ito ay ang pakikipagkuwentuhan, pagdalaw-dalaw, at ang
kolektibong katutubong talakayan o Focus Group Discussion. Ang kanilang mga
pananaw at iba’t-ibang antas sa buhay ay masusi ring minatyagan upang magkaroon
ng mas malalim na pang-unawa kung paano nila tinatalakay ang pang-araw-araw na
suliranin ng kahirapan. Manapa, ito rin ang nagbigay daan sa suhestyon kung paano
sana dapat suriin at talakayin ang mga naging mungkahing solusyon ng mga
kinauukulan upang tulungan ang mga katutubong maigpawan ang kahirapan sa kani
kanilang kummunidad.
Ang mga napiling komunidad ay ang Barangay Sabangan, Binmaley, Pangasinan
(Lowland Community), Missionaries of Charity, Tapuac District, Dagupan City
(Lowland Community), San Pascual, Tuba, Benguet (Highland Community) at
Mount Cabuyao, Sto. Tomas, Benguet (Highland Community). Nangyari ang mga
pagdalaw dalaw at kolektibong katutubong talakayan sa pamamgitan ng
koordinasyon sa mga ahensiya gaya ng DSWD, Pangasinan Medical Society at
Missionaries of charity.
Occupy Rizal Park: Shared Inner-Selves in the slogan We are the 99%
Randy T. Nobleza
Marinduque State College
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rtnobleza@yahoo.com, rtnobleza@gmail.com
Pag-unawa sa Karanasan at Katatagan ng Anim na Pilipinang Na-traffick para sa
Eksploytasyong Sekswal
Agnes B. Villegas
De La Salle University/Visayan Forum Foundation, Inc.
agnez_villegas@yahoo.com
Ang papel na ito ay nagtatampok ng kwento ng biktimisasyon at pagkaligtas mula sa
sekswal na exploytasyon ng anim na Pilipinang na-traffick sa loob at labas ng bansa.
Lahat ng kalahok ay nagdesisyon mangibang-bayan upang bigyan ng magandang
buhay ang kani-kanilang pamilya. Isinalaysay ng mga babaeng nabiktima ng human
trafficking ang kanilang karanasan mula ng sila ay marekrut, dalhin sa destinasyon,
mauwi sa sekwal na exploytasyon at pang-aabuso at nang sila ay makatakas mula sa
kamay ng mapang-abusong amo. Inilarawan ang proseso ng human trafficking na
kanilang pinagdaanan mula ng malaman nila ang oportunidad na makapagtrabaho
sa ibang lugar/bansa hanggang sa sila ay makabalik sa Pilipinas/probinsyang
pinagmulan.
Lumabas sa pagsusuri ang matingkad na elemento ng panlilinlang kung saan ang
mga pangako at kasunduan tungkol sa uri ng trabaho, lugar ng pagtatrabahuhan,
laki ng sahod, laki at paraan ng pagbabayad ng utang ay iba sa kinahantungan ng
mga babae sa lugar ng destinasyon. Ang mga kalahok ay agaran at sunud-sunod na
ibinenta sa mga lalaking parokyano, di nakaranas paswelduhin, di nabigyan ng sapat
na pagkain, tulog, pahinga at gamot, limitado ang kilos at galaw. Sila rin ay
nakaranas ng pang-aabusong pisikal, emosyonal at sekswal sa kamay ng kanilang
kliyente, amo at bugaw. Ang malaking pagkakautang, ang sinamsam na pasaporte at
visa, ang kawalan ng pera at pamasahe pauwi at ang pananakot sa buhay at
kaligtasan ng mga babae ang nagsilbing hadlang sa madaliang pag-alis sa sitwasyong
trapiking.
Nabigyang-diin sa pag-aaral na ito ang lakas ng loob, tibay at tapang ng mga kalahok
sa pagharap nila sa panganib na dulot ng sapilitang prostitusyon, ng pagtakas at
pagsasampa ng kaso laban sa kanilang recruiters at amo. Ilan sa mga paraan nila
upang mapagtiisan at malagpasan ang hirap ng sitwasyon: pagtalima sa utos ng
amo, pakikiusap at pakikipag-palagayang loob sa amo at kliyente, pagbuo ng alyansa
sa kahit isang kasama sa trabaho, paghugot ng lakas mula sa mga mahal sa buhay at
pananalangin sa Diyos. Karamihan ay natuto ng mga stratehiya upang maiwasan ang
marahas at malaswang pakikipagtalik sa kliyente. Ang lahat ng kalahok ay nagpakita
ng lakas ng loob, determinasyon, pagtitiis, pagmamahal sa pamilya,
pananampalataya sa Diyos at malasakit sa kapwa. Natukoy din ang mahalagang
pangangailangan sa kanilang pagbalik sa bansa gaya ng katarungan, medikal at
sikolohikal na serbisyo, trabaho at pagkakakitaan.
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SIKOLOHIYANG PILIPINO WORKSHOP SERIES 2012
1. Paano Isasama ang Kulturang Pinoy sa Panimulang Kurso sa Sikolohiya
(seminar)
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 kayangkaya 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. Pagdadala bilang Katutubong Modelo ng Psychosocial Processing (seminar)
Hindi ba’t walang sinisino ang pagdadala ng pasanin sa buhay ? Nagkakaiba lang
marahil sa bigat ng pasan o sa gaan ng pagdadala ng pumapasan ng suliranin. Hango
sa konsepto ng pagdadala ni Dr. Edwin Decenteceo, ang workshop na ito ay may
pagtutok sa pagsasapraktika ng nasabing modelo. Bahagi nito ang mga elemento ng
pag-uugnay , pagtukoy sa suliranin, pagkilala sa angking pamamaraan ng pag-igpaw
sa problema at paghugot ng bukal ng lakas o mga aspeto ng resilience.
Naisapraktika na ang modelong ito sa pagproseso ng mga kabataan (nag-aaral man
o nasa lansangan), mga komunidad na nasalanta ng disaster, mga guro, boluntir ng
simbahan, kawani ng NGO at PO, maging sa pagsasanay ng mga security officer ng
Bureau of Corrections sa Muntinlupa at sa DOJ witness protection program. Dahil
simple ang terminong ginagamit at hindi alien sa wika o kulturang kinalakhan,
angkop din ang modelong ito na gamitin para sa mga pagsasanay ng mga lider o
tagapag-aruga sa komunidad nang hindi kinakailangang maging batayan ang antas
ng pinag-aralan.
3. Paggamit ng Maka-Pilipinong Pamamaraan ng Pananaliksik (workshop)
Ang paggamit ng mga katutubong pamamaraang pananliksik (KPP) ay maituturing na
likas at lakas ng disiplinang Sikolohiyang Pilipino. Sa pamantayang pamamaraan ng
mga Kanluranin, ang KPP ay malapit sa metodong kalitatibo. Layunin ng seminarworkshop na ito na pag-usapan ang mga batayan at kalikasan ng paggamit ng isang
makapilipinong pamamaraan ng pananaliksik. I-re-review ang mga pamamaraan ng
katutubong pananaliksik mula sa lapit/pananaw at pagkolekta ng datos. Sa
pagsusuri ng datos, mga piling pamamaraan ng kalitatibong pagsususri ang
ipakikilala upang maging sistematiko at bigyang kahulugan ang mga datos. Sa
katapusan ng seminar-workshop, inaasahang magkakaroon ng malalim na kaalaman
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ang mga tagapakinig upang gamiting alternatibo ang makapilipinong pamamaraan
sa kanilang pananaliksik.
4. Mula Tesis tungo Journal Article o Conference Presentation: Pagbabagong-Bihis
ng mga Ulat Pananaliksik (workshop)
Isang kasanayan na dapat nating madebelop ay ang mainam at epektibong paraan
ng pagbabahagi ng resulta ng ating mga pananaliksik. Sa seminar-workshop na ito,
pagtutuunan ng pansin kung paano maaaring ayusin ang isang thesis o dissertation
report para sa isang 15-minutong pag-uulat sa isang kumperensiya at para sa isang
manuskrito bilang paghahanda sa paglalathala sa isang journal. Maglalahad ng mga
halimbawa ng mga hindi mainam na conference presentations at magbibigay din ng
ilang payo upang makabuo ng isang mahusay na artikulo.
5. Paggamit ng Social at Digital Media sa Pagtuturo ng Sikolohiya (workshop)
Paano kaya mas mapapagbuti ang pagtuturo ng sikolohiya sa panahon ng social at
digital media (hal., podcasts, vodcasts, online learning portals, social networking
sites, atbp.)? Pagtutuunan sa sesyong ito ang paggamit ng podcasts, isang uri ng
digital media na maaaring mapakinggan at/o mapanuod pagkatapos ma-download
mula sa internet. Ilalatag sa sesyon ang ilan sa mga bentahe ng paggamit ng podcast
sa klase, tulad nang pagbabahagi sa mga mag-aaral ng isang malaman pero kasiyasiyang batis ng kaalaman. Kabilang ang mga sumusunod sa ilan sa mga maaaring
asahan sa sesyon: 1) pagtalakay sa gamit ng podcast bilang paraan ng pagtuturo at
pagtatasa sa mga mag-aaral; 2) paglahad ng mga bentahe at disbentahe ng
paggamit ng social at digital media sa pagtuturo at; 3) pagbahagi ng ilang tips
tungkol sa paggamit ng mga ito. Upang isakongkreto ang mga layuning nabanggit,
ibabahagi sa sesyon ang isang empirical evaluation ng isang episode (tungkol sa selfregulated learning) ng “Psych o’ Clock Habit,” isang programang pangradyo sa DZUP
at isa ring halimbawa ng isang podcast.
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