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MENSAHE MULA SA PANGULO NG 

REPUBLIKA NG PILIPINAS 

 
 
 
 
 
 
 
Kaisa ng sambayanan, binabati ko ang Pambansang Samahan sa 
Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa pagdaraos ng inyong Ika-40 Pambansang 
Kumperensiya, katuwang ang Departamento ng Sikolohiya ng Ateneo de 
Davao University. 
 
Kinikilala natin ang pagtitipong ito bilang isang paraan upang iangat ang antas 
ng inyong propesyon, at upang buksan ang diskurso ukol sa mga isyung 
nakakaapekto sa identitad at sikolohiyang Pilipino.  Maging daan nawa ito 
upang magkaroon ang mga kalahok ng pagkakataong makapag-ambag ng 
kanilang kasanayan at mga karanasan sa larangan ng sikolohiya; nawa’y 
makatulong din ito sa pagsusulong ng edukasyon, at sa pagpapanatili ng 
positibong imahe ng Pilipinas sa kasalukuyang pandaigdigang tagpuan. 
 
Mahalaga ang tungkuling ginagampanan ng mga samahang tulad ng PSSP upang 
higit na mapalawak ang kaalaman ng mga kasapi nito; ipagpatuloy ninyo ang 
inyong nasimulan, at hawak-kamay nating itaguyod ang mga repormang 
magpapabago sa ating bayan.  Sa sama-sama nating pagtahak sa Daang 
Matuwid, kipkip ang integridad at pag-asa sa ating mga puso, mararating natin 
ang maliwanag na bukas na matagal na nating pinapangarap. 
 
Hangad ko ang tagumpay ng kumperensiyang ito at ng iba pa ninyong mga 
proyekto. 
 
 
Kgg. Benigno S. Aquino III 
Pangulo 
Republika ng Pilipinas 
 
 
Maynila 
19 Nobyembre 2015 
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MENSAHE MULA SA TAGAPANGULO NG 

COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 

 
 
 
 
 
 

 
Isang mainit na pagbati sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), 
katuwang ang Departamento ng Sikolohiya sa Ateneo de Davao University, na 
magdaraos ng ika-40 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino na gaganapin 
sa Ateneo de Davao University sa Nobyembre 19-21, 2015.  
 
Itinatag nuong 1975, pangunahing layunin ng PSSP ang pagpapalaganap ng isang inter-
disiplinaryo at maka-Filipinong pananaw at pamamaraan.  Sagot ang PSSP sa 
pangangailangan ng matibay at malikhaing alternatibo sa maka-Kanlurang edukasyon na 
namayani at patuloy na namamayani sa sistemang edukasyunal. 
 
Sa kasalukuyang panahon, sa gitna ng mga krisis sa loob at labas ng ating bansa, ang 
wastong pagtugon sa mga malawakang isyu ay mahalagang bigyan ng pagsusuri.  Mga 
magkakaugnay na puwersa sa lipunan, kasaysayan, kultura, at kalikasan ang nagsama-
sama sa paglikha ng mga aspekto ng ating identidad at siyang naging gabay sa paggalaw 
ng mga indibiduwal sa lipunan. 
 
Ang kompleksidad ng paksa ng identitad ang piniling tema sa pagtitipong ito.  
Nakasentro ang mga sesyong plenaryo at iba pang sesyon sa pagpapalinaw ng temang, 
“Kaisahan at Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, Identidad 
ng Sikolohiyang Pilipino.” 
 
Ang pagdalumat sa kahulugan ng identitad ay isang makabuluhang proseso na buong-
lakas na isinusulong at itinataguyod ng PSSP.  Kailangan ito ng ating lipunan sa gitna ng 
mga banta at panganib na dala ng walang-habas na globalisasyon at internasyunalisasyon 
na maaaring sumikil sa pagkatao ng mga Filipino. 
 
Mabuhay! 
 
 
Patricia B. Licuanan, Ph.D. 
Tagapangulo 
Commission on Higher Education 
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MENSAHE MULA SA  

PUNONG LUNGSOD NG DAVAO 
 
 
 
 
 
 
 
My warmest greetings to all the members of the Pambansang Samahan ng 
Sikolohiyang Pilipino (PSSP) and my most profound wish of success on your 
40th Annual Conference. 
 
I am confident that this multi-disciplinary professional organization can 
propagate Filipino Psychology to different sectors of society. Your discipline 
and its noble intention is what our people need today. 
 
May I also take this opportunity to welcome all of you to our beloved Davao 
City and may you enjoy your short stay with us. Thank you also for counting on 
me as I assure you of my wholehearted support on all your endeavors. 
Goodluck and 
 
“Mabuhay ang PSSP”! 
 
 
Rodrigo R. Duterte 
Punong Lungsod 
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MENSAHE MULA SA PANGULO NG 

ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 

 

 
 

 

 
 

Isang malugod na pagbati sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino 
(PSSP) sa inyong ika-40 Pambansang Kumperensiya! Madayaw na pag-abot sa 
Dabaw! 
 
Totoong napapanahon at naaangkop ang tema ng inyong pagtitipon na layuning 
mapalalim ang ating pag-unawa at akademikong pagdalumat sa pagkamit, pag-
angkin, at pag-unawa sa etniko at pambansang pagkakakilanlan o identity. 
Napapagitna tayo ngayon sa mga usapin ng pagkakakilanlan - ano at paano ang 
pagiging Filipino? ang pagiging Moro, Bisaya o Bikolano? Kung susundin pa 
ang pilosopong Ludwig Wittgenstein na nagsabing ang bawat wika ay may 
kakabit na katutubong pananaw (worldview), sumusunod lamang na ang pagiging-
Filipino ay nahuhubog ng ating wika at ang mga kalakip na kahulugan ng bawat 
salita. Samakatuwid, ano ang pagiging Filipino kung hindi ang pagiging-Tagalog 
–– ang pinaguugatan ng ating wikang pambansa?  
 
Maisasailalim din sa kritikal na lente ang  pagkakakilanlang Filipino lalo na sa 
kasalukuyang mga usapin at pagbubunong-isip patungkol sa Balangkas ng 
Usaping Pangkapayapaan ng Bangsamoro (Bangsamoro Framework Peace 
Agreement) na nilagdaan noong Oktubre 15 sa Malacañan, na siyang 
humahalina sa mas malalim na pagdalumat tungkol sa kung ano ang identidad, 
ang bansa, at ang taglay nitong mga  diskurso. Kung pag-uusapan nga naman 
ang bansa at pagiging-bansa, meron dapat umiiral na pangkalahatan at laganap 
na salaysay (common narrative) ng pagkakakilanlan na makikita sa iba’t ibang 
kumunidad/tribo at midya. Meron bang ganito sa sakop ng Bangsamoro? 
Maaari ding masaklaw ng ating pagninilay-nilay sa pagkakakilanlan ang marami 
pang tanong: ano ang pagkakakilanlang Bangsamoro-Filipino kung binubuo ito 
ng magkakaiba-ibang salaysay ng Tiruray, Maguindanao, Iranun, Balanguingui, 
Tausug, Sama, at iba pa? Papaano rin nasasaklaw ng Bangsamoro ang iba’t 
ibang ekspresyon ng pagiging-Muslim upang ganap na masabi natin na tuwirang 
bansa ang sinasabing Bangsa ng mga Moro? Paano napapaloob ang naratibong 
Moro sa kolektibong naratibo ng Filipino? 
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Ilan lamang ito sa mga posibleng pagnilayan at pag-usapan ng mga 
Sikolohistang Filipino at mga delegado sa pagtititpong ito, lalo na’t napili ninyo 
ang Mindanao para sa inyong ika-40 na kumperensiya. Sa inyong 
pagtatalakayan, nawa'y hindi makaligtaan na ang yaman ng mga bukal, sapa at 
ilog ng ating pagkakakilanlan - ang katutubo, ang hiram, ang lapat, at ang 
banyaga - lahat nagmumula at dumadaloy sa karagatan ng ating Dakilang 
Maylikha.  
 
Pagpalain nawa ng Maykapal ang inyong pagtitipon!  
 
Taos-pusong bumabati, 
 
 

 
Fr. Joel E. Tabora, SJ 
Pangulo 
Ateneo de Davao University 
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MENSAHE MULA SA  

AKADEMIKONG BISE PRESIDENT NG   

ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 
 
 
 
 

 
 
 

Sa ngalan ng Pamantasan ng Ateneo sa Davao, malugod kong binabati ang mga 
kalahok sa Ika-40 Pambansang Kumpersensiya sa Sikolohiyang Pilipino!  Isang 
karangalan para sa amin ang pagdaraos ng pagtitipong ito sa aming pamantasan, 
lalo na sa okasyon ng ika-40 anibersaryo ng Pambansang Samahan sa 
Sikolohiyang Pilipino.  Binabati ko ang lahat ng mga nagpasimuno at patuloy na 
nagtataguyod sa Sikolohiyang Pilipino sa loob nitong nakaraang apatnapung 
taon.   Naniniwala akong malaking bahagi ng pagbubuo ng matatag na bayan  
ang patuloy na paglago ng pananaliksik at ng artikulasyon ng Sikolohiyang 
Pilipino.   Sa pamamagitan ng kumperensiyang ito, nawa’y dumami pa lalo ang 
magkaroon ng interes sa gawaing ng PSSP at lumalim pa lalo ang ating pag-
uunawa sa Sikolohiyang Pilipino.   
 
Samantala, maging pagkakataon din sana ito para sa mga dumalo na makilala 
ang siyudad at ang mga mamamayan ng Davao.  Maging inspirasyon sana ang 
mga nag-uugnayang iba’t ibang kultura at sari-saring identidad ng mga tao sa 
Davao para sa ating mga talakayan tungkol sa kaisahan at kaibahan sa kaakuan.  
Isang matagumpay at makabuluhang kumperensya para sa ating lahat! 
 
 
 
Fr. Gabriel Jose T. Gonzalez, S.J. 
Akademikong Bise Presidente 
Ateneo de Davao University 
  



9 
 

 

 

 

 

MENSAHE MULA SA PANGULO NG 

PAMBANSANG SAMAHAN SA 

SIKOLOHIYANG PILIPINO 
 
 
 
 
 
 
Makasaysayan ang pagdaraos ng Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang 
Pilipino ngayong taon dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, ipinagdiriwang 
ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ang ika-40 taong 
pagkakatatag bilang isang organisasyon.  Ikalawa, matapos ang halos 
labinlimang taon, muling ibinalik ang pagdaraos ng kumperensiya sa Mindanao.  
Ikatlo, napapanahon ding muling pagtuunan ng pansin ang isang paksang 
makabuluhan na para sa Sikolohiyang Pilipino: ang isyu ng ating napaka-
kumplikadong identidad. 
 
Inilahad ni Dr. Virgilio G. Enriquez, ang ama ng Sikolohiyang Pilipino at 
tagapagtatag ng PSSP, na isa ang identidad sa mga makabuluhang pokus para sa 
Sikolohiyang Pilipino. Magpasahanggang ngayon, masalimuot pa rin ang mga 
usaping may kinalaman sa ating identidad.  Sa ilang mga mahahalagang isyu, 
mahirap tiyakin kung aling identidad ang mananaig sa atin. Halimbawa, nagiging 
matingkad ang identidad natin bilang Kristiyano o Muslim sa ating paninindigan 
sa anumang usapin na may kinalaman sa kalagayan ng Mindanao, sa usapin man 
ng Bangsamoro Basic Law o sa pananaw natin sa insidenteng naganap sa 
Mamasapano. Maging ang ating reaksyon sa kaso ng pagpaslang kay Jennifer 
Laude ng isang Amerikanong sundalo ay nakukulayan ng lente ng ating 
kasarian, oryentasyong sekswal, lahi at/o pambansang identidad. Hindi 
malayong isipin na maging ang ating pagboto ay nakabatay din sa ilang mga 
kunsiderasyong dulot ng ating identidad at identidad ng mga kandidatong ating 
pagpipilian.  Bukod dito, makabuluhang okasyon ang kumperensiya upang 
muling pagnilayan ang nabuong identidad ng Sikolohiyang Pilipino bilang 
disiplina at kilusan sa nakalipas na 40 taon.  
 
Sa ngalan ng pamunuan ng PSSP, ipinaabot namin ang lubos at malugod na 
pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng Departamento ng Sikolohiya ng Ateneo de 
Davao University, na siyang katuwang ng PSSP sa kumperensiyang ito, sa 
pangunguna ng kanilang tagapangulo na si Dr. Nelly Z. Limbadan at ang 
suporta nina Dr. Gail Tan-Ilagan at Prop. Hadji A. Balajadia.   
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Pinasasalamatan din namin ang ating mga tagapagsalita sa plenaryong sesyon, 
ang mga tagapaglahad ng mga papel, ang mga tagapagdaloy ng mga sesyon, at 
ang mga faculty at student volunteers na tumulong upang maging maayos ang 
daloy ng kumperensiya.  Malugod din ang aming pasasalamat sa lahat ng mga 
delegado at mga dati at bagong kasapi ng PSSP, na siyang pinakabuhay ng 
organisasyon. 
 
Ipinaaabot ko rin ang aking personal na pasasalamat sa mga kasapi ng Lupon ng 
Kadiwa, ang pamunuan ng PSSP, na aking nakasama sa pag-agapay sa PSSP sa 
loob ng tatlong taon.  Hindi matatawaran ang inyong kontribusyon sa ating 
organisasyon.  Huli, nagpapasalamat ako sa tulong at suporta ni G. Kenneth 
Carlo Rives, ang program associate ng PSSP, na laging maasahan ng PSSP sa 
lahat ng pagkakataon. 
 
Lubos na sumasainyo, 
 
 
Jay A. Yacat, M.A., RPsy 
Pangulo, Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino 
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MENSAHE MULA SA DEKANO NG  

SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES NG   

ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 
 
 
 

 
 
 
Mainit na pagbati sa mga delegado sa pambansang kumperensya ng Pambansang 
Samahan ng Sikolohiyang Pilipino na ngayo’y nagdiriwang din ng ika-40 taon ng 
pagkakatatag!   
 
Ang Pamantasan ng Ateneo de Davao ay lubos na nagagalak na maging kabahagi ng 
pagdiriwang na ito, lalong lalo na sa preparasyon ng kumperensya na may temang 
“Kaisahan at Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, 
Identidad ng Sikolohiyang Pilipino.”  Bilang isang Heswita, Katolika, at Pilipino na 
Unibersidad, ang Ateneo de Davao ay taos-pusong sumusuporta sa mga 
akademikong pagtitipong tulad nito upang maitaguyod ang paghahanap sa 
katotohanan, sa pagkakataong ito ang katotohan tungkol sa ating pagka-Pilipino. 
 
Ang identidad bilang isang tao ay isa sa mga pinakamainit na isyu sa kasalukuyan 
hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo bunsod ng mga 
pangyayaring kultural at politikal.  Iba-ibang grupong na kilala sa tawag na “social 
movements”ay nakikibaka sa pagkilala sa kanilang identidad tungkol sa kanilang lahi, 
sekswalidad, kasarian, pagka-katutubo, wika, relihiyon, at iba pa.  Ang identidad ay 
isang masalimuot at komplikadong isyu na hanggang sa ngayon ay nanatiling walang 
kasagutan.   
 
Umaasa ako na sa pamamagitan ng kumperensyang ito tayo ay maliwanagan sa ilang 
mga bagay tungkol sa identidad.  Nawa’y ang ating pag-uusap ay maging daan upang 
itaguyod ang paghahanap ng katarungan sa mga biktima ng diskriminasyon at 
maling pagtrato dahil sa kanilang kakaibang identidad.      
 
Maraming salamat! 
 
 
 
Renante D. Pilapil, Ph.D. 
Dekano, School of Arts and Sciences 
Ateneo de Davao University  
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MENSAHE MULA SA TAGAPANGULO NG 

DEPARTAMENTO NG SIKOLOHIYA NG   

ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY 
 
 
 

 
 

 
Malugod na pagbati mula sa Ateneo De Davao sa ika-40 na Pambansang 
Kumperensya ng Sikolohiyang Pilipino! Sampu ng aking mga kasamahan sa 
departamento ng sikolohiya, ikinararangal namin na maging katuwang ng 
pagtitipong ito. Ito ang ikaapat pagkakataon na ang PSSP ay nagdaos ng 
kumperensya sa Mindanao at lubos namin itong ikinagagalak sapagkat ito ay 
nagbibigay ng pagkakataon sa mga guro, sikolohista, at mga estudyante mula sa 
kalakhang Mindanao na makibahagi at makaambag sa kaalamang sikolohikal. 
Napakaakma ng tema ng kumperensyang ito sapagkat ang Mindanao ay binubuo ng 
iba’t ibang kultura at kasaysayan na siyang humubog na pagkakakilanlan ng bawat 
isa. Nawa’y ang pagtitipong ito ay magbigay daan para mapagtibay ang identidad ng 
bawat isa.  
 
Akin ding ipinaabot ang pagbati mula sa Psychological Association of the 
Philippines (PAP). Bilang Internal Realtions Officer ng pambansang samahang ito, 
kabilang sa aking tungkulin ang paghikayat ng partisipasyon mula sa mga sikolohista 
sa iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas. Umaasa ako na ang pagtitipon na ito ay 
humikayat sa iba pang mga probinsya partikular na sa Visayas at Mindanao na 
ipagpatuloy ang pagsisikap upang mapag-isa at mapagtibay ang larangan ng 
sikolohiya.  
 
Kasama ng San Pedro College na naging katuwang namin sa paghahanda, malugod 
namin kayong tinatanggap dito sa Lungsod ng Dabaw. Nawa’y ang pagbisita ninyo 
ay maging makabuluhan at puno ng bagong kaalaman at masiglang pagkakaibigan. 
Maligayang paggalugad  sa aming pinakamamahal at ipinagmamalaking lungsod. 
 
Wika nga nila, Life is Here! 
 
 
 
Nelly Z. Limbadan, Ph.D., RPsy, RPm, CSCLP 
Tagapangulo, Departamento ng Sikolohiya 
Ateneo de Davao University   
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MENSAHE MULA SA CONVENOR NG 

IKA-40 PAMBANSANG KUMPERENSIYA 
 
 
 
 
 
 
 
Habang tayo ay narito sa Mindanao, maraming usapin ang lulutang na 
naghahanap ng kasagutan. Nariyan ang Bangsamoro Basic Law na sa 
kasalukuyan ay hindi pa naitatawid bilang batas.  Hindi pa rin natin napapanagot 
ang lahat ng may kinalaman sa Maguindanao masaker.  At hanggang ngayon, 
nakabinbin pa rin ang usapin ng Mamasapano masaker.   
 
Marahas nga ba ang mga tao dito sa Mindanao? Anong elemento ng ating 
kultura, kung hindi man kaisipan at pagkatao, ang maaring habiin upang 
ipaliwanag ang mga kaganapan at karahasang ito? Pareho o may pagkakaiba-iba 
ba ang mga taga Mindanao, Luzon at Visayas? Ilan lamang ito sa maaring 
maitanong natin.  
 
Subalit, bago natin simulan ang bahaginan, hayaan ninyo munang batiin ko 
kayo, sa ngalan ng PSSP 2015 Lupon ng Kumperensiya, ng isang mainit at 
malugod na pagtanggap sa inyong pagdalo sa ika-apatnapung taong 
Pambansang Kumperensiya. Sa mga delegadong nagmula pa sa mga isla ng 
Luzon at Visayas, isang ispesyal na pagpupugay, at harinawa ay maging masaya 
at makabuluhan ang mga karanasang inyong babaunin mula sa isla ng 
Minadanao 
 
Ang tema ng Kumperensiya ay “Kaisahan at Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya 
ng Identidad bilang Pilipino, Identidad ng Sikolohiyang Pilipino”. Sumasalamin 
ang tema sa kabuuang layunin ng samahan na maisulong at maitaguyod ang 
Sikolohiyang Pilipino bilang disiplina at kilusan tungo sa makabuluhang 
pagsususuri at pag-unawa hindi lamang ng mga usaping kinakaharap natin kung 
hindi upang arukin pa ang diwa at pagkataong Pilipino. Gamit ang oryentasyon 
at perspektibong Pilipino, nawa ay hindi lamang mapaigting ang pagunawa sa 
mga usaping kinakaharap natin kung hindi pati na rin ang mga bagay na may 
kinalaman sa ating identidad.  
 
Gayundin, ang Kumperensiya ngayong taon ay isang pamamaraan ng paglalatag 
at pagbabahaginan ng mga pananaliksik at mga bagong ideya at lapit kung 
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papaano patuloy na mapapaunlad ang ating samahan bilang panlipunan at 
propesyonal na organisasyon, na may responsabilidad sa pagpapalawak ng 
pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang Pilipino ukol sa kanyang 
sarili at lipunan. Kaakibat din ng pagtitipon na ito ang layuning mabigyang-
pansin at masuri ang katayuan ng SP bilang maka-agham na disiplina at ang 
papel nito sa paghubog ng ating identidad. 
 
Nais kong pasalamatan ang lahat ng nakatuwang namin upang maisakatuparan 
ang mga layunin ng Kumperensiyang ito. Dalangin at hinahangad ko na sa 
pagtatapos ng tatlong araw ng gawaing ito ay mayroon kayong mabaong sagot 
sa mga katanungan. O, di naman kaya ay makapagpanganak pa ng mga 
katanungang maaari pa nating hanapan ng kasagutan ukol sa ating sarili at 
lipunan.    
 
Mabuhay po kayo! 
 
 
Silfa C. Napicol, M.A., RPm 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
Convenor, Ika-40 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino 
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PAGPAPAKILALA SA PSSP 
 
Ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP) ay isang panlipunan 
at propesyonal na organisasyong itinatag noong 1975 sa layuning isulong at 
itaguyod ang Sikolohiyang Pilipino bilang disiplina at kilusan para sa 
makabuluhan at makatuturang pag-aaral, pagsusuri at pag-unawa ng diwa at 
pagkataong Pilipino mula sa oryentasyon at perspektibong Pilipino tungo sa 
pagpapalawak ng pambansang kamalayan at kamulatan ng sambayanang 
Pilipino.   

Partikular na mga Layunin ng PSSP: 

1. Bumuo ng kritikal na bilang ng mga indibidwal at grupong 
magsusulong sa Sikolohiyang Pilipino. 

2. Mahikayat ang iba’t ibang sektor sa lipunan na maitaguyod ang 
Sikolohiyang Pilipino. 

3. Makalikom ng mga materyal ukol sa kultura, lipunan, at sikolohiyang 
Pilipino. 

4. Malinang ang paggamit ng mga pananaw at pamamaraan na batay sa 
yaman ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino. 

5. Mapahusay ang kakayahan ng samahan sa pagpapalaganap ng 
Sikolohiyang Pilipino. 

 

LUPONG TAGAPAMAHALA 2015 
 

Pangulo Jay A. Yacat, M.A., RPsy 
  

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

Kalihim Jayson D. Petras, M.A. 
  

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

Mga Kasapi      Miriam Grace A. Malabanan, M.Sc.  
Howell B. Calma, M.Sc 
Jose Mari A. Carpena 
Michael David Tan Lopez 
Carl O. Dellomos, MHSS 
Roberto E. Javier, Jr., Ph.D., RPsy 
Silfa C. Napicol, M.A., RPm  
Maria Guadalupe C. Salanga, Ph.D. 

 
Sekretaryat      Kenneth Carlo L. Rives 
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TALAAN NG MGA NAGING PANGULO 
 

Virgilio G. Enriquez 
Pangulong Tagapagtatag 

 
Esther S. Reyes 

1979-1980 
 

Manuel F. Bonifacio 
1981-1982 

 
Abraham B. Velasco 

1983-1984 
 

Felipe De Leon Jr. 
1984-1985 

 
Alfredo V. Lagmay 

1987-1988 
 

Lilia F. Antonio 
1989-1990 

 
Rogelia Pe-Pua 

1991-1992 
 

Grace Aguiling-Dalisay 
1993-1994 

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

MGA KASAPING PANDANGAL 
 

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

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

 
 

GAWAD SIKOLOHIYANG PILIPINO 
 

Lorenzo Tañada, 1988  Prospero R. Covar, 2000 
Rogelia E. Pe-Pua, 1998  Lilia F. Antonio, 2004 
Zeus A. Salazar, 2002  Carmen Enrile, 2011 
Estefania Aldaba-Lim, 2009 F. Landa Jocano, 2014 
Virgilio G. Enriquez, 1994 
 
 

MGA KASAPING PANGHABAMBUHAY 
 

Alexa P. Abrenica, Andresito E. Acuña, Jasmin E. Acuña, Teruya Adachi, 
Grace Aguiling-Dalisay, Alwin C. Aguirre, Albert E. Alejo, Hermin S. Alejo, 
Amelia B. Alfonso-Tynan, Milagros B. Alfonso, Nilda R. Almonte, Rosario 
Alonzo, Annie Antonio, Lilia F. Antonio, Clemen C. Aquino, Geraldine R. 
Asis, Jose Ma. F. Bartolome, Allan B.I. Bernardo, Cherrie Joy F. Billedo, 
Manuel F. Bonifacio, Howell B. Calma, Josefina Andrea R. Cantiller, Clarita R. 
Carlos, Annadaisy J. Carlota, Rolando Carub, Bernardita R. Churchill, Susan 
Cipres-Ortega, Jose Antonio R. Clemente, Aurora Odette Corpuz-Mendoza, 
Ma. Elna R. Cosejo, Prospero R. Covar, Ma. Trinidad Crisanto, Romeo V. 
Cruz, Pamela Cruz-Constantino, Lenore de la Llana-Decenteceo, Alma S. De la 
Cruz, Felipe M. de Leon, Jr., Christine Ann A. de Villa, Gregorio del Pilar II, 
Jose Maria A. Diestro, Jr. Ma. Fe A. Domingo, Proserpina Domingo-Tapales, 
Sylvia Estrada-Claudio, Elena Flores, Roberto E. Galvez, Maria Cecilia 
Gastardo-Conaco, Elaine Geronimo-Reyes, Ma. Angeles Guanzon-Lapeña, 
Margarita Go Singco-Holmes, Roberto E. Javier Jr., Ma. Carmen C. Jimenez, 
Elsa P. Jurado, Fredisvinda Lagbao-Aniban, Leticia A. Lagmay, Violeta Lagmay, 
Godofredo A. Lanuza, Lourdes V. Lapuz, Augusto Venanico C. Legazpi, 
Patricia B. Licuanan, Anselmo Lupdag, Lourdes V. Lapuz, Cipriano R. Magnaye 
Jr., Miriam Grace A. Malabanan, Eric Julian D. Manalastas, Filoteo A. 
Mangulabnan, Elaissa Marina Mendoza, Erlinda S.A. Mendoza, Roberto N. 
Mendoza, Leonardo N. Mercado, Christian Vernon Mogol, Ma. Divina Gracia 
Nakar, Victoria Narciso-Apuan, Atoy M. Navarro, Michelle G. Ong, Editha 
Panay, Emy M. Pascasio, Elizabeth A. Pastores, Surapol Payonyaam, Consuelo 
J. Paz, Ma. Carmen V. Peñalosa, Rogelia E. Pe-Pua, Jayson D. Petras, Elizabeth 
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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, 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 PROPESYONAL 
 

Bernadette V. Abella, Jan Vincent P. Abella, Evelyn F. Acoba, Nixon V. 
Agaser, Emerlinda C. Aguirre, Almon M. Alegado, Annie Dinh Maria M. 
Alfaro, Bituin Gracia Z. Almonte, Donnie Ray B. Alolor, Ma. Joanna T. 
Añonuevo, Alessandra T. Arpon, Liezl R. Astudillo, Normita A. Atrillano, 
Amelyn Anatalia R. Baclagan, Hadji A. Balajadia, Lorelie Ann M. Banzon-
Librojo, Domingo Barcarse, Arlen Sandino V. Barrameda, Edna Marie D. 
Bartolome, Kristine Joy B. Bautista, Richard Martin C. Bautista, Mary Fil M. 
Bauyot, Maria  Concepcion J. Bayot, Arlene P. Bernardo, Agnes G. Berosa, 
Alpha Cristina P. Bolinao, Maria Rosario I. Bulanan, Azucena L. Cabanero, 
Gino A. Cabrera, Dindo P. Café, Ana C. Caguiat, Jose Mari A. Carpena, 
Saturnino C. Carranza, Winstone D. Carrera, Evangeline R. Castronuevo-Ruga, 
E.V. Diane M. Catibog, Michael Charleston B. Chua, Laurene L. Chua-Garcia, 
Ricardo A. Clores, Reynaldo T. Concepcion, Maria Corazon C. Constantino, 
Joseph Mirvin A. Dadap, Gladycel T. Contreras, Lilibeth T. Cortez, Vinnie 
Marie D. Cruz, Zenaida T. Cruz, Zhanina U. Custodio, Ermelito V. Daroy, 
Flordeliza D. David, Jenneth G. de Guia, Michael P. de Guzman, Edgardo DC. 
de Jesus, Joedel M. de Juan, Jonathan C. de la Cerna, June R. de Leon, Joanna 
Liezl C. de Luna, Edwin T. Decenteceo, Catherine R. dela Cruz, Erika Jane D. 
dela Peña, Carl O. Dellomos, Arnel A. Diego, Pierce S. Docena, Angelo R. 
Dullas, Darren E. Dumaop, Ma. Loreto Heide Dy,  Teresita C. Elayba, Adonis 
L. Elumbre, Bernadette B. Enriquez, Derwin D. Escamos, Evelyn G. Eugenio, 
Cristabel D. Fagela-Tiangco, Ma. Victoria L. Fajardo, Jay B. Fallan, Frederick 
M. Fabellon, Rowena G. Fernandez, Leny O. Figuracion, Naida R. Flores, Noli 
D. Franco, Adrianne John R. Galang, Eden T. Gallardo, Paulino C. Galvez, 
Gloria Marisse B. Gamalo, Grace A. Garcia, Rhandee Garlitos, Mary Joyce A. 
Garming, Ria Katrina DJ. Geroleo, Ma. Joycelyn A. Go-Monilla, Peter R. Go-
Monilla, Gemma P. Gosgolan, James Andrew Grasparil, Elena Habon, Rowena 
P. Heradura, Angelbert Z. Hernandez, Kristopher A. Hilario, Herwin E. 
Icasiam, Emerald Jay D. Ilac, Sylvia P. Izon, Carolyn R. Jardiniano, Muriel M. 
Jover, Julius Martin R. Katigbak, Ann Heather E. Kiwang, Paul Danielle P. 
Labor, Deborah V. Lacas, Maria Maureen Jean B. Lara, Antonete Z. Lat, Mari 
Jane A. Lee, Aida C. Legarteja, Christine Joy C. Lim, Fides Joyce D. Llegado,  
Michael David T. Lopez, Santina Joy B. Lora, Erlinda D. Loria, Raymond A. 
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Macapagal, Bernardo G. Magbanua, Darwin C. Magpili, Grace Sharon M. 
Magtibay, Julieta C. Mallari, Reynalda Vilma V. Manansala, Armina B. Mangaoil, 
Anna Muriel T. Mangaran, Jovielyn S. Mañibo, Maridette Joyce D. Maranan, 
Loida G. Marasigan, Andrea B. Martinez, Carmelo L. Martinez, Argel B. 
Masanda, Samantha Erika N. Mendez, Norman B. Mendoza, Angelito B. 
Meneses, Ma. Alodia C. Mercado, Grazielle K. Micklay, Jojet Lamberto R. 
Mondares, Marie Diane Y. Monsada, Elizabeth Judith C. Montecillo, Remedios 
C. Moog, Elizabeth O. Morillo, Marvie Anthony F. Muroda, Mary Pauline E. 
Namoca, Silfa C. Napicol, Ma. Lourdes J. Navarro, John Xavier B. 
Nepomuceno, Renylyn A. Nepomuceno-Carranza, Bernadette V. Neri, Rene M. 
Nob, Randy T. Nobleza, Eda Lou I. Ochangco, Danielle P. Ochoa, Vernice G. 
Omagap, Louella B. Orillaza, Edlyn Ortega-Burgonio, Demetria B. Panganiban, 
Jericho Mari A. Pascual, Maria Laarni Carla C. Paranis, Rochelle Ann V. 
Pararuan, Apryl Mae C. Parcon, Enrilen M. Pascual, Eden J. Patricio, Marilyn 
M. Payumo, Ryan R. Pecson, Pura G. Peñamante, Hector M. Perez, Rosemarie 
S. Perez, Diwa Malaya A. Quiñones, Ester T. Rada, Marietta B. Rasonabe, Jem 
Irise D. Rea, Kenneth Carlo L. Rives, Giselle M. Rocha, Wawie D. Ruiz, 
Darwin C. Rungduin, Teresita T. Rungduin, Carla Joy T. Sabado, Araceli N. 
Sabalbarino, Rafael C. Salamat, Maria Guadalupe C. Salanga, Major P. Salipot, 
Ana Maria Margarita S. Salvador, Divine Love A. Salvador, Grace Ann P. 
Salvador, Charla Rochella G. Santiago, Daisy May Q. Santos, Christopher Sasot, 
Christie P. Sio, Aurora S. Sion, Katrina A. Stangl, Florabel S. Suarez, Dorislyn 
A. Tabunda, Anna Lisa A. Tabuzo, Alberto I. Tamisen, Maria Melinda G. Tan, 
Arvin M. Teopaco, Eleonor R. Teopy, Efren Lorenz S. Tigas, Grace O. 
Tomacder, Beatriz A. Torre, Joseph L. Torrecampo, Dexter L. Torres, Anna 
Cristina A. Tuazon, Olga Angelinetta P. Tulabut, Josietin L. Umali, Maria Luisa 
E. Umingli, Edgar G. Villan, Vicente C. Villan, Venus A. Vitales, Rizalyn L. 
Wagas, Catlleya C. Yee, Carmen L. Yupangco 

 

  

   

 

 

 

  



20  

 

MGA GAWAIN AT PROGRAMA NG PSSP 

 

PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 
Isinasagawa taun-taon ang Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino.  
Kumprehensibong tinatalakay sa mga pambansang kumperensiya ang isang 
piling tema. Nitong mga nakaraang taon, isinasagawa ang pambansang 
kumperensiya tuwing Nobyembre bilang paggunita rin sa kaarawan ni Dr. 
Virgilio G. Enriquez, ang Ama ng Sikolohiyang Pilipino.  Sa tuwing ikalawang 
taon, isinasagawa ang kumperensiya sa labas ng Kalakhang Maynila.   

 

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

 

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

 

TATSULOK SA PSSP 
Itinataguyod ang TATSUOLOK sa PSSP upang pagtagpuin ang mga pinuno ng 
mga organisasyong pang-mag-aaral ng iba’t ibang eskwelahan, kolehiyo at 
unibersidad na nagsusulong ng pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.  
Pagkakataon ito para sa pagpupulong tungkol sa pakikipagtulungan ng mga 
organisasyon sa mga gawain at programa ng PSSP at pagbubuo ng mga gawain 
at programa ng pagtutulungan ng mga organisasyong pang-mag-aaral. 
 
Ang Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay 
samahan ng mga mag-aaral na naglalayong magtatag ng isang alyansa upang 
isulong at isabuhay ang Sikolohiyang Pilipino. Kabalikat ang Pambansang 
Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), nilalayon ng TATSULOK na 
magsilbing pangunahing tulay ng mga mag-aaral upang mapalaganap ang mga 
prinsipyo ng Sikolohiyang Pilipino. 
 
Kasalukuyan itong may labing-pitong (17) kasaping organisasyong pang-mag-
aaral: 

 CEU Psychology Society 

 DLSU Samahan ng mga Mag-aaral sa Sikolohiya  

 DLSU-D Psychological Society 
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 Psychology Society @ De La Salle Lipa 

 EAC-C Psychology Society 

 FEU Psychology Society 

 HAU Psychology Society 

 LPU-B Psychology Association 

 MTC Psychology Society 

 OLFU Quezon City Psychological Society 

 PLM Psychological Society 

 PNU Psychological Society 

 PUP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino 

 Psychology Society of SBC 

 SBC Alabang Bedan Psychological Society 

 UE Psychological Society 

 UP Bukluran sa Sikolohiyang Pilipino 

 

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

 Mga Katutubong Pamamaraan ng Pananaliksik 

 Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino 

 

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

 

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

 Pamamahala at Pamumuno 

 Pagkatao at Sekswalidad   

 Kulturang Popular at Media  

 

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

PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP) 
 

1. Pilosopiya ng Patakarang Pangwika ng PSSP 
 
1.1 Ayon sa Artikulo XIV, Seksyon 6 ng Konstitusyong 1987: 

 
Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. 

Habang ito’y nabubuo, patuloy itong pauunlarin at 
payayamanin batay sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang 
wika. 

 
  Sinasabi rin ng Artikulo XIV, Seksyon 7, na: 
 

Para sa komunikasyon at pagtuturo, ang mga 
opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at, hangga’t walang 
ibang itinatakda ang batas, Ingles. 

 
1.2 Sa panig ng PSSP, itinakda ng Artikulo II – Deklarasyon ng 

mga Pagpapahalaga at Paninindigan, Seksyon 3: 
 

Naniniwala ang PSSP sa pagtataguyod ng sariling 
wika sa pag-aaral ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino. 

 
1.3 Ang Pilipinas ay isang multilinggwal na bansa. Tinatayang 

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

1.4 Ang Sikolohiyang Pilipino (SP) ay sikolohiya ng kapwa na 
bunga ng karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino.  
Umuugnay ito sa pagtingin sa SP bilang disiplina at bilang 
kilusan.  Bilang disiplina, patuloy itong tumutugon sa hamon 
ng pagkokonseptuwalisa at pagteteyorisa na nakaangkla sa 
pagsasalin sa wikang Filipino ng mga konsepto, teorya, 
metodolohiya, at panukat mula sa labas (pagsasakatutubo 
mula sa labas) at sa patuloy na pag-unawa sa historikal at 
sosyo-kultural na reyalidad; pagkilala sa mga lokal na wika; 
pagpapalitaw ng katangiang Pilipino at pagpapaliwanag sa 
mga ito batay sa katutubong pananaw (pagsasakatutubo mula 
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sa loob/kultural na pagpapatibay).  Bilang kilusan, patuloy 
itong kumikiling sa naisasantabi sa pamamagitan ng 
pananaliksik at panlipunang pagtataguyod.  Lahat ng ito ay 
bumabaybay sa tunguhin ng SP na makapag-ambag sa 
pagpapaunlad ng isang tunay na sikolohiyang unibersal. 

 
1.5 Kailangan natin ang pambansang wikang Filipino bilang 

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

 
1.6 Sa kabuuan, bentahe ang pagiging multilinggwal ng disiplina 

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

2. Filipino bilang Pambansang Wika 
 
2.1 Mangunguna ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang 

Pilipino sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng pambansang 
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya. 
 
2.1.1 Sapagkat ang wikang Filipino ay hindi lamang 

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

2.1.2 Sinimulan ni Virgilio G. Enriquez, Ama ng 
Sikolohiyang Pilipino at punong tagapagtatag 
ng PSSP, ang tunguhing intelektuwalisasyon ng 
wikang Filipino sa larangan ng sikolohiya sa 
pamamagitan ng paglinang at pag-aantas ng 
mga terminong sikolohikal at panghihiram, 
pagsasalin, at pagbubuo ng mga bagong 
terminolohiya sa SP. 

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

 
2.2 Filipino ang magiging midyum ng komunikasyon at 

transaksiyon ng PSSP. Kaugnay nito: 
 

2.2.1 Isusulat sa wikang Filipino ang lahat ng mga 
ulat, katitikan, korespondensiya, paanyaya, 
pahayag, pabatid, at iba pang dokumento.  
Magiging pantulong na mga wika ang mga 
lokal at rehiyonal wika at ang wikang Ingles, 
kung kinakailangan. 

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

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

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

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

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

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

 
3. Ang mga Wikang Rehiyonal bilang Bukal ng Wikang Filipino 

 
3.1 Tangan ng mga wikang lokal at rehiyonal ang kakanyahan ng 

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

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

 
3.3 Sa ganap na pagpapaunlad ng Filipino bilang pambansang 

wika: 
3.3.1 Pasisiglahin ng PSSP ang mga pananaliksik sa 

mga konseptong lokal at rehiyonal na maaaring 
isulat sa katutubong wika kasama ang salin nito 
sa wikang Filipino. 

3.3.2 Kung kinakailangan, isasalin sa mga wikang 
lokal at rehiyonal ang mga mga dokumento ng 
samahan. 

3.3.3 Aktibong makikipag-ugnayan ang samahan sa 
iba’t ibang sentro sa araling rehiyonal at lokal. 

3.3.4 Maninindigan ang PSSP sa pagkiling sa 
naisasantabi sa usaping pangwika at 
pangkultura. 
 

4. Ingles Bilang Pandaigdigang Wika 
 

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

4.2 Nag-aambag sa pag-unlad ng wikang Filipino ang Ingles.  
Gayundin, kasama ng Filipino, isa ito sa mga opisyal na wika 
ng Pilipinas. 
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4.3 Dahil sa katayuan ng Ingles, kinikilala ng PSSP ang wikang 
ito bilang pangunahing pandaigdigang wika. 
4.3.1 Ingles ang magsisilbing pangunahing wika ng 

samahan sa paglahok sa mga gawaing 
intelektwal sa labas ng bansa. 

4.3.2 Sa mga publikasyon ng samahan, isasalin sa 
wikang Ingles ang mga abstrak ng pananaliksik. 
Gayunman, mauuna pa rin sa daloy ng 
pagkakasulat ang abstrak sa wikang Filipino at 
mananatili rin sa pambansang wika ang 
kabuuan ng papel-pananaliksik. 

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

4.3.4 Kung kinakailangan, partikular sa pakikipag-
ugnayan sa mga pribadong organisasyon at 
kompanya, isusulat at/o isasalin sa Ingles ang 
mga liham at iba pang dokumento ng samahan. 
Gayunman, ang bersyong Ingles ay 
magsisilbing kalakip lamang ng mga 
dokumentong nasa wikang Filipino. 

4.3.5 Kung hihingin ng pagkakataon sa larangan ng 
sikolohiyang pandaigdig, kikilalanin din ng 
PSSP ang pagpasok ng mga konsepto at 
kaalamang nagmumula sa ibang wika sa Asya at 
sa mundo.  Sisikapin din ng samahan na 
manguna sa pagsasalin at pag-aangkop ng mga 
ito sa wika at kulturang Pilipino. 
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PAHAYAG NG PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP) 

LABAN SA DISKRIMINASYON AT PAGPAPABABA NG DANGAL  

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

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

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

SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 
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Pamilya sa Lipunang Pilipino.” University of  the Philippines, Diliman, 
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at Etika ng Sikolohiyang Pilipino.” Pambansang Aklatan, Manila, 19-21 
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TUNGKOL SA KUMPERENSIYA 
 

Masalimuot na usapin ang identidad.  Bilang mga Pilipino, sala-salabit at sapin-
sapin ang dala-dala nating identitad: batay sa ating pananampalataya, wika, 
rehiyong pinagmulan, kasarian, kabuhayan o uring panlipunan.  Sa ilang mga 
mahahalagang isyu, mahirap tiyakin kung aling identidad ang mananaig sa atin. 
Halimbawa, nagiging matingkad ang identidad natin bilang Kristiyano o Muslim 
sa ating paninindigan sa anumang usapin na may kinalaman sa kalagayan ng 
Mindanao, sa usapin man ng Bangsamoro Basic Law o sa pananaw natin sa 
insidenteng naganap sa Mamasapano. Identidad din ang ating tuntungan sa isyu 
ng patakaran ukol sa wikang panturo.  Maging ang ating reaksyon sa kaso ng 
pagpaslang kay Jennifer Laude ng isang Amerikanong sundalo ay nakukulayan 
ng lente ng ating kasarian, oryentasyong sekswal, lahi at/o pambansang 
identidad. 
 
Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ng 
pagkakatatag ng PSSP, muling pagtutuunan ng Pambansang Kumperensiya sa 
Sikolohiyang Pilipino ang mga usaping may kinalaman sa identidad natin bilang 
Pilipino.  Inilahad ni Dr. Virgilio G. Enriquez na isa ang identidad sa mga 
makabuluhang pokus para sa Sikolohiyang Pilipino. Bukod dito, nais ding 
pagnilayan ang nabuong identidad ng Sikolohiyang Pilipino bilang disiplina at 
kilusan sa nakalipas na 40 taon. 

 
MGA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA: 

 
1. magsagawa ng inter-disiplinaryong talakayan ukol sa mga usaping may 

kinalaman sa sapin-sapin at sala-salabat na antas ng ating identidad 
(rehiyonal, etno-linggwistiko, pambansa, relihiyon at iba pa) lalo na sa 
konteksto ng ASEAN integration; 

2. bigyan-pansin at suri ang katayuan ng Sikolohiyang Pilipino bilang 
maka-agham na disiplina at ang papel nito sa paghubog ng ating 
identidad bilang Pilipino; 

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

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

NOBYEMBRE 19, 2015 (HUWEBES) 
Venue: Finster Hall Auditorium 

 
7:00–8:30 n.u. 
     Pagpapatala 
 
8:30–09:00 n.u. 
     Pambungad na Palatuntunan 
     Mga Guro ng Palatuntunan: Hadji A. Balajadia 
                                                  Miriam Grace Aquino-Malabanan 

 Pambansang Awit 

 Pagbubukas ng Kumperensya (Prop. Jay A. Yacat) 

 Pagbati at Pagtanggap (Kgg. Rodrigo R. Duterte, Fr. Joel E. Tabora, SJ 
at Dr. Nelly Z. Limbadan) 

 Pagpapakilala ng mga Delegado at Pagpapaliwanag ng Tema at 
Disenyo ng Kumperensiya (Prop. Silfa C. Napicol) 

 Pagpapakilala sa Pangunahing Tagapagsalita 
 

9:00–10:00 n.u. 
     Pangunahing Pananalita 
     Prop. Rudy B. Rodil (Retiradong Propesor, Mindanao State University-Iligan Institute  
     of Technology) 
 
10:00–10:30 n.u. 
     Meryenda 
     Pampasiglang Bilang 
 
10:30-12:00 n.t. 
     Plenaryong Sesyon 1: Hamon ng Pagiging Babae sa Gitna ng mga Usapin  
     sa Mindanao 
     Prop. Rufa Cagoco-Guiam (Mindanao State University-General Santos) 
 
12:00–1:30 n.h. 
     Tanghalian 
      Pulong ng Kasapian 

 Pagpapakilala sa Lupon ng mga Kadiwa ng PSSP 
(Prop. Jay A. Yacat) 

 Ulat ng Pangulo (Prop. Jay A. Yacat) 

 Ulat ng Ingat-Yaman (Prop. Josefina Andrea R. Cantiller) 

 Panunumpa ng Bagong Kasapi ng PSSP (Prop. Jayson D. Petras) 
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1:30–3:00 n.h. 
     Plenaryong Sesyon 2:  Ako Bilang Sikolohista sa Gitna ng mga Usaping  
     Sosyo-Politikal sa Mindanao 
     Dr. Gail Tan-Ilagan (Ateneo de Davao University) 
     
3:00–3:30 n.h. 
     Meryenda 
     Pampasiglang Bilang 
 
3:30–5:00 n.h.  
     Plenaryong Sesyon 3:  Ang Identidad ng Sikolohiyang Pilipino sa  
     Konteksto ng Globalisasyon 
     Dr. Napoleon M. Mabaquiao, Jr. (Pamantasang De La Salle) 
 
 

NOBYEMBRE 20, 2015 (BIYERNES) 
Venue: Finster Hall  700, 702-704, 706, 708 

 
7:00–8:30 n.u. 
     Pagpapatala 
 
8:30–10:00 n.u. 
     Sabayang Sesyon 1  

 Sesyon 1A— Pagsisiyasat ng Katutubong Konsepto at Karanasan 
(F702) 

 Sesyon 1B— Kultural na Identidad (F703) 

 Sesyon 1C— Pag-aangkop sa Sakuna (F704) 

 Sesyon 1D— Sekswalidad (F700) 

 Sesyon 1E— Personalidad at Pagkataong Pilipino (F706) 

 Sesyon 1F— Edukasyon (F708) 
 
10:00–10:30 n.u. 
     Meryenda 
 
10:30-12:00 n.t. 
     Sabayang Sesyon 2  

 Sesyon 2A— SP bilang Disiplina (F702) 

 Sesyon 2B— Symposium: Pagbubuo-Katauhan ng mga Filipino 
at Bangsamoro (F703) 

 Sesyon 2C— Symposium: Iba't Ibang Mukha ng Pagbangon sa 
Unos at mga Pagbabago sa Buhay (F704) 

 Sesyon 2D— Symposium: Paglugar: Iba’t Ibang Buhay-
Konteksto sa Sikolohiyang LGBT (F700) 
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 Sesyon 2E— Relihiyon, Spiritwalidad at Moral na Identidad 
(F706) 

 Sesyon 2F— Trabaho at Paggawa (F708) 
 
12:00–1:30 n.h. 
     Tanghalian 
 
1:30–3:00 n.h. 
     Sabayang Sesyon 3  

 Sesyon 3A— Sining, Wika at Kultura (F702) 

 Sesyon 3B— Pulitikal na Identidad (F703) 

 Sesyon 3C— Pagbangon at Pagtugon sa mga Hamon (F704) 

 Sesyon 3D— Pakikipag-ugnayan at Romantikong Relasyon 
(F700) 

 Sesyon 3E— Pananaw ng Kabataan (F706) 
 
3:00–3:30 n.h. 
     Meryenda 
 
3:30–5:00 n.h. 
     Sabayang Sesyon 4  

 Sesyon 4A— Kwalitatibong Lapit sa Pananaliksik (F702) 

 Sesyon 4B— Pagka-Pilipino at Pambansang Identidad (F703) 

 Sesyon 4C— Pag-aangkop sa Teknolohiya (F704) 

 Sesyon 4D— Symposium: Pagluwas: Interbensyon, 
Mapagpalayang Konteksto, at ang Sikolohiyang LGBT (F700) 

 
 

NOBYEMBRE 21, 2015 (SABADO) 
Venue: Finster Hall 700, 702-704, 706, 708 

 
8:30–12:00 n.t. 
     Learning Session 

 Salundiwa: Pang-salô at Pangsalu-salò ng Diwa (F700)  
Joey Ayala 

 Creative Therapies: Alternatibong Metodong Klinikal tungo sa 
Pagtanggap at Papalaya sa Sarili (F702) 
Jojet Lamberto R. Mondares 

 Mula Paghihimagsik Pabalik sa Pagiging Mamamayan: Ang 
Pagbabago ng Pagkakakilanlan bilang Kahihinatnan ng 
Reintegrasyon (F703) 
Filmor A. Malnegro 
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 Workshop tungkol sa Enriquez Panukat ng Ugali at Pagkatao 
(F704) 
Maria Angeles Guanzon 

 Pagtuturo, Pagkabilang at Pagkapantay-pantay: Introduksyon sa 
Sikolohiyang LGBT Para sa Mga Guro (F706) 
Beatriz A. Torre at Eric Julian Manalastas 

 Paano Isasa-DIWA ang Iyong Papel-Pananaliksik? 
Ang Paglalathala bilang Makabuluhang Ambag sa Sikolohiyang 
Pilipino (F708) 
Jay A. Yacat 
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PROGRAMA NG SABAYANG SESYON 
 
Nobyembre 20, 2015 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 1:  8:30-10:00 n.u. 
 

Sesyon 1A 
PAGSISIYASAT NG KATUTUBONG KONSEPTO AT KARANASAN  
F702 

                            

Tagapagdaloy: Maureen Jean B. Lara 
San Pedro College 

 
Bawi: Ang Kusang Pagkalinga ng Apo sa Kaniyang Lola at Lolo 
Mary Grace M. Raymundo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Mga Salaysay ng Pakikidalamhati: Isang Pagsusuri 
Maureen Jean B. Lara 
San Pedro College 
Nelly Z. Limbadan 
Ateneo de Davao University 
Margaret Helen U. Alvarez 
Silliman University 
 
Malasakit at Mala”sakit”: Ang Pagmamalasakit sa Pamilya at sa mga 
Miyembro ng Komunidad 
John Angelo V. Galang, Homer J. Yabut 
Pamantasang De La Salle 
 
Pagtahak sa Dako Roon: Isang Pagsiyasat sa Kusang-Loob na Pagtulong 
ng Volunteer-Helpers sa mga Sakunang may Kinalaman sa Pagbaha 
Gecelle Grace F. Galenzoga 
Ateneo de Davao University 
 
 

Sesyon 1B 
KULTURAL NA IDENTIDAD  
F703 

 

Tagapagdaloy: Gina R. Lamzon  
Ateneo de Davao University 

 

Morospora: Pagbibigay-diin sa Identidad Bilang Moro at Muslim sa 
Pagbubuo ng Komunidad ng mga Muslim sa Metro Manila 
Crisanto Q. Regadio, Jr. 
Pamantasang De La Salle 
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Pagkabutang, Surundon, at Pamatasan: Mga Larangan sa Pag-unawa ng 
Sikolohiya ng Pagpapahalagang Panlipunan at Paglikha ng Identidad sa 
Kanlurang Kabisayaan 
Vicente C. Villan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
“Tribo,” “Katutubo,” at Iba pa: Muling Pagbasa sa Kolonyal na Dalumat 
ng “Non-Christian Tribes” sa Lente ng Kasalukuyan 
Mary Jane B. Rodriguez 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
 

Sesyon 1C 
PAG-AANGKOP SA SAKUNA 
F704 

 
Tagapagdaloy: Pierce S. Docena 

Unibersidad ng Pilipinas Visayas Kolehiyo ng Tacloban 
 
Paghahanda at Pag-aangkop ng mga Biktima ng Sakuna sa 
CAMANAVA Area: Karanasan mula sa Bagyong Ondoy at Habagat 
Ma. Joycelyn Go-Monilla, Peter R. Go-Monilla, Ana Liza M. Dy, Maribel G. 
Miraflor 
University of the East Caloocan 
 
Adaptive Coping, Katatagan, at Kapanatagan ng Loob ng mga Internally 
Displaced Survivors ng Bagyong Haiyan 
Ma. Regina M. Hechanova 
Ateneo de Manila University 
Pierce S. Docena 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Kolehiyo ng Tacloban 
 
Pag-aagkop at Paghahanda sa Sakuna at Kalamidad sa mga Flood-Prone 
Areas sa CAMANAVA, Bulacan, at Pampanga: Batayan para sa 
Community-Based Approaches to Disaster Mitigation 
Ma. Joycelyn A. Go-Monilla at Ana Liza M. Dy 
University of the East Caloocan 
 
Isang Panukala para sa Three-Process View ng Rehabilitasyon 
Edwin T. Decenteceo 
Retirado 
Charla Rochella Santiago-Saamong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Sesyon 1D 
SEKSWALIDAD 
F700 

 
Tagapagdaloy: Filmor A. Malnegro  

Ateneo de Davao University 
 
Lalaki sa Lalaki: Pagtalakay sa Relasyong Seksuwal ng Lalaki sa Kapwa 
Lalaki 
Jay Errol V. Baral 
Wesleyan University-Philippines 
 
Perspektibo ng mga Lalakeng Nananakit ng Kapareha tungkol sa 
Daynamiks ng Pang-aabuso 
Lorizza Mae C. Posadas 
Puerto Princesa School of Arts and Trades at Palawan State University 
 
Daloy-Buhay ng mga “Pusit”  na Nakaranas ng Karahasan Batay sa 
Kasarian: Isang Penomenolohikal na Pag-aaral 
Evangeline Castronuevo-Ruga, Ricardo A. Clores 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
 

Sesyon 1E 
PERSONALIDAD AT PAGKATAONG PILIPINO 
F706 

 
Tagapagdaloy: Josefina Andrea Cantiller  

Unibersidad ng Pilipinas-Diliman 
 
Oras para sa Sarili, Oras Mag-isa: Preference for Solitude sa Mapa ng 
Loob 
Rene Ela Ignacio, Eric Julian Manalastas, Josefina Andrea R. Cantiller 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Iskalang Pagkamaramdamin sa Masaklaw na Panukat ng Loob 
(Mapa ng Loob): Epekto ng Kontekstong Ibang Tao - Hindi Ibang Tao 
Gregorio E. H. del Pilar, Karyl Christine A. Abog, Miguel Enrico P. Teves 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Katangian ng Loob: Mga Karanasan sa Buhay ng mga Piling Kabataan 
sa Kolehiyo at Kanilang Pagkakilala sa Sarili 
Lulette U. Matammu 
Far Eastern University 
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Sesyon 1F 
EDUKASYON 
F708 

 
Tagapagdaloy: Imma Concepcion Oani 

Ateneo de Davao University 
 
Vigor bilang Tiyak na Dahilan ng Pagiging Kuntento at Aktibo sa 
Trabaho ng mga Pampublikong Guro sa Mataas na Paaralan sa Lungsod 
ng Malabon 
Bryan F. Tanangonan, Sheila Marie D. Yor, Pauline Mae S. Espiritu 
De La Salle-Araneta University 
 
Prediksyon ng Academic Integrity Gamit ang Self-Control at Academic 
Motivation 
Ann Christine V. Braga, Krizzia Camille D. Fontecilla, Pia Marie Therese P. 
Papa 
De La Salle-Araneta University 
 
Kaugnayan ng Kasarian, Akademikong Pagganap at “Self Esteem” sa 
“Perceived Stress” ng mga Mag-aaral sa Mataas na Paaralan 
Rosario T. Chu, Unica Felicci Condag, Sirc Lemmor Pagaran, Bryan F. 
Tanangonan 
De La Salle-Araneta University 
 
Ang Courage Quotient ng mga Magsisipagtapos na Estudyanteng 
Kolehiyo mula sa mga Piling Unibersidad ng CAMANAVA: Batayan ng 
Paggawa ng Strength-Based Intervention Program 
Regina Marie R. Magtaan 
De La Salle-Araneta University 
 
 
Nobyembre 21, 2015 
Sabayang Sesyon 2:  10:30-12:00 n.t. 
 

Sesyon 2A 
SP BILANG DISIPLINA 
F702 

                           
Tagapagdaloy: Jay A. Yacat 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman  
 
Identidad at Oryentasyon ng Sikolohiyang Pinoy: Pagmumuni sa mga 
Temang Pangkumperensya ng PSSP at PAP sa nakalipas na 40 Taon 
Nixon V. Agaser, Jan Vincent P. Abella, Angelo R. Dullas 
Central Luzon State University 
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Mga Pakahulugan sa Pakikipagkapwa-Tao: Isang Pagsisiyasat sa isang 
Kultural na Pagpapahalaga 
Jay A. Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pakikipag-Ibang-Tao 
Albert E. Alejo, SJ 
Ateneo de Manila University 
 
 

Sesyon 2B 
PAGBUBUO-KATAUHAN NG MGA FILIPINO AT BANGSAMORO 
(SYMPOSIUM) 
F703 

 
Convenor: Gail Tan-Ilagan 

Ateneo de Davao University 
 
Ang Pagkakakilanlang Bangsamoro: Kahihinatnan ng mga Correlate at 
Latent Class 
Francis Dee 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Christian Hope Reyes, Steven Rood 
The Asia Foundation   
 
Mujahidat: Mga Karanasan at Pakikibaka ng mga Kababaihang 
Hukbong Mapagpalaya ng Moro Islamic Liberation Front 
Hadji A. Balajadia, Sayuri Ando, Quennie Calunsag, Dewanie Kim Catapang, 
Bai Ridah Macasayon 
Ateneo de Davao University 
 
Mga Haka ng Bayan sa mga Nobelang Pilipino 
Gabriel Jose T. Gonzalez, S.J. 
Ateneo de Davao University 
 
Ang Kawalang Katarungan Ba ay Sikolohikal na Karanasan Lamang? 
Honneth at ang Teorya ng Pagkilala 
Renante D. Pilapil 
Ateneo de Davao University 
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Sesyon 2C 
IBA'T IBANG MUKHA NG PAGBANGON SA UNOS AT MGA 
PAGBABAGO SA BUHAY (SYMPOSIUM) 
F704 

 
Convenor: Nelly Z. Limbadan 

Ateneo de Davao University 
 
Konseptwal at Operasyonal na Balangkas sa Post-Disaster Resilience-
Enhancement  
Randolph R. Reserva 
Ateneo de Davao University 
 
Kapag ang Sinalanta at ang Tagapagdala ng Tulong ay Iisa: Mga 
Elemento para sa Psychosocial Intervention 
Rogelio Lelis, Jr. 
Ateneo de Davao University 
 
Ang Sikolohiya ng Kahandaan sa Pagretiro ng mga Manggagawa ng 
Isang Pribado at Katolikong Unibersidad: Isang Panimulang 
Pananaliksik 
Nelly Z. Limbadan, Analyn O. Leysa, John Paul G. Martin 
Ateneo de Davao University 
 
Kawalan ng Magulang bilang Banta sa Academic Performance ng mga 
Naiwang Nag-aaral na Anak 
Analyn O. Leysa 
Ateneo de Davao University 
 
 

Sesyon 2D 
PAGLUGAR: IBA’T IBANG BUHAY-KONTEKSTO SA 
SIKOLOHIYANG LGBT (SYMPOSIUM) 
F700 

 
Convenor: Eric Julian Manalastas 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Karanasan ng mga Bakla sa Baryo: Paglabas, Paghahanap, 
Pagpapahalaga 
Floper Gershwin E. Manuel 
Philippine Rice Research Institute 
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#Gayweather: Ilang Obserbasyon tungkol sa Homonegativity sa Twitter 
Pagkatapos ng Labang Pacquiao-Mayweather 
Gideon P. Bendicion 
Ateneo de Manila University 
Eric Julian Manalastas 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Babae (pa rin) Ako: Mga Karanasan at Pagpapakahulugan sa Proseso ng 
Paglaladlad at Transitioning ng Isang Babaeng Transgender 
Pierce S. Docena 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Kolehiyo ng Tacloban 
 
 

Sesyon 2E 
RELIHIYON, SPIRITWALIDAD AT MORAL NA IDENTIDAD  
F706 

 
Tagapagdaloy: Danielle P. Ochoa 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Noon, Ngayon, at Bukas: Isang Pagsusuri sa Kahalagahan ng Folk 
Catholicism sa Pag-aaral ng Kultura’t Lipunan ng Pilipinas 
Jeremiah So Adriano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagdadala at Spiritwalidad: Paano Mo Iku-kuwento ang Iyong 
Spiritwalidad? 
Edwin T. Decenteceo 
Retirado 
 
Pagsusuri sa Panloob at Panlabas na Moral na Identidad 
Danielle P. Ochoa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Sesyon 2F 
TRABAHO AT PAGGAWA 
F708 

 
Tagapagdaloy: Miriam Grace Aquino-Malabanan  

Lyceum of the Philippines University-Batangas 
 
Paggalugad sa mga Karanasan ng Sama at Gaan ng Loob sa Isang 
Organisasyon: Ang Pagtukoy sa Halaga Nito sa Gawain at Relasyong 
Propesyonal 
Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
Kamalayan sa Krimen, Istres at Ganap na Kamalayan: Epekto sa 
Kasiyahan sa Trabaho, Paniniwala sa Sarili at Kalusugang Sikolohikal ng 
mga Manggagawang Panggabi  
Miriam Grace Aquino-Malabanan, Charlene E. Gavino, Kimberly Shane D. 
Atienza 
Lyceum of the Philippines University-Batangas 
 
Positibong Damdamin, Sikolohikal na Pag-angkop at Katalusan sa 
Damdamin ng mga Manggagawang Naglalagom ng Buhay at Trabaho 
Miriam Grace Aquino-Malabanan, Jenifer Kate L. Alvar, Karen Amparo D. 
Panganiban 
Lyceum of the Philippines University-Batangas 
 
 
Nobyembre 20, 2015 
Sabayang Sesyon 3:  1:30-3:00 n.h. 
 

Sesyon 3A 
SINING, WIKA AT KULTURA  
F702 

 
Tagapagdaloy: Rogelio Lelis, Jr.  

Ateneo de Davao University 
 
Boses ng Tagalabas: Ang Daloy-Sining ng Espasyo Siningdikato sa 
Cavite 
Ricardo A. Clores, Heidi Sarno, Mary Ann Salvador 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Glosaryo ng Alangan-Mangyan sa Silangang Mindoro: Tungo sa 
Intelektuwalisasyon 
Loida G. Marasigan 
Mindoro State College of Agriculture and Technology Calapan City Campus 
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Poklor: Pagsasatitik at Pagsusuri tungo sa Pagpapayaman ng mga Oral 
na Literatura ng Lianga, Surigao Del Sur 
Erwin R. Bucjan 
Surigao del Sur State University 

 
 

Sesyon 3B 
PULITIKAL NA IDENTIDAD 
F703 

 
Tagapagdaloy: Diwa Malaya A. Quiñones 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Epekto ng Uri ng Impormasyon sa Pagbabago ng Atityud tungkol sa 
Bangsamoro 
Diwa Malaya A. Quiñones 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Ugnayan ng mga Representasyon tungkol sa Demokratikong 
Pagkamamamayan, Social Identity bilang mga Pilipino, Political 
Efficacy at Pulitikal na mga Pagkilos 
Maria Cecilia Gastardo-Conaco, Diwa Malaya A. Quiñones 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Identidad bilang Pilipino, Pagkamakabayan at ang Pananaw ng Pilipino 
sa Tsina 
Christie P. Sio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
 

Sesyon 3C 
PAGBANGON AT PAGTUGON SA MGA HAMON 
F704 

 
Tagapagdaloy: Margaret Helen U. Alvarez 

Silliman University 
 
Anong mga Kadahilanan ang Naghahatid sa Pagkaunlad o 
Pagkalugmok ng mga Tao Kapag Nalalagay Sila sa Parehong Mahirap 
na Sitwasyon? : Positibo at Negatibong Proseso ng Pagbabago ng mga 
Bilanggo sa Isang Maximum Security Prison 
Alexis T. Ledesma 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Pananalig, Tibay ng Loob, Kaganapan at Karanasan ng mga Solong 
Magulang 
Icelle B. Soriano 
Bataan Peninsula State University 
 
Stress at Adversity Quotient ng mga Nagtatrabahong Single Mothers  
Dianne B. Solis 
Batangas State University 
 
Patungo sa Paghilom: Pagsiyasat sa Karanasan, Isyu at Pangagailangan 
ng Houseparents na Nag-aalaga ng mga Batang Naulila, Napabayaan, 
Naabuso o May Kapansanan 
Maria Melinda G. Tan, Carlos Pizarro 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
 

Sesyon 3D 
PAKIKIPAG-UGNAYAN AT ROMANTIKONG RELASYON 
F700 

 
Tagapagdaloy: Jay A. Yacat 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Tayo na Hindi Tayo: Ang MU bilang Istatus ng Relasyong Romantiko 
ng mga Kabataang Pilipino 
Harvey G. Yulo, Divine Cabrera, Tristan Colasito, Sharry Lagdameo, Darren E. 
Dumaop 
Pamantasang De La Salle 
 
Romantic Beliefs: Pag-aaral sa Iba’t Ibang Paniniwala sa Pag-ibig 
Apryl Mae C. Parcon, Jay A. Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Anxious at Avoidant Attachment Styles bilang Prediktor ng Separation 
Anxiety  
Rosario T. Chu, Eña Lea M. Manalaysay, Levine Joseph D. Matriz 
De La Salle-Araneta University 
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Sesyon 3E 
PANANAW NG KABATAAN  
F706 

 
Tagapagdaloy: Gabriel Sebastian N. Lizada  

Ateneo de Davao University 
 
Ang Orentasyon at Social Stigma ng mga Estudyante ng Crossing 
Bayabas National High School Tungo sa HIV: Isang Eksperimental na 
Pag-aaral 
Blessica Delos Reyes-Reserva, Jan Mykel Jaime, Joena Marie Lim, Maritoni 
Nanini 
Ateneo de Davao University 
 
Isang Pagsipat sa Kaisipang Pilipino ng Makabagong Kabataan sa 
Kultura ng Home for the Aged sa Pilipinas 
Reynele Bren Zafra 
Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Interpersonal Reactivity bilang Prediktor ng Pagtulong ng Kabataang 
Pilipino 
Ann Christine V. Braga, Elida Beloved A. Muñoz, Joan Camille DL. Suarez 
De La Salle-Araneta University 
 
 
Nobyembre 20, 2015 
Sabayang Sesyon 4:  3:30-5:00 n.h. 
 

Sesyon 4A 
KWALITATIBONG LAPIT SA PANANALIKSIK 
F702 

 
Tagapagdaloy: Silfa C. Napicol 

Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Ang Pandaigdigang Pananaw ng mga Pedikab Drivers na Pumapasada 
sa Paligid-ligid ng De La Salle-College of Saint Benilde 
Jose A. Fadul 
De La Salle-College of Saint Benilde 
 
Mga Hari ng Kalsada: Isang Pag-aaral sa Kultura ng mga Pilipinong 
Drayber sa Konteksto ng Deindividuation 
Marie Franz A. Gavino  
Smart Driving School at Pamantasang De La Salle 
Marc Sherwin A. Ochoco 
De La Salle-College of Saint Benilde 
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Kahulugan ng Buhay at mga Hangarin: Kwento ng mga Pasyenteng 
Pinoy na may Lupus 
Maria Laarni Carla C. Paranis 
Kagawaran ng Edukasyon  
 
 

Sesyon 4B 
PAGKA-PILIPINO AT PAMBANSANG IDENTIDAD 
F703 

 
Tagapagdaloy: Jayson D. Petras 

Mahidol University at Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Filipino sa Paglalarawan ng mga Novo Ecijano: Mga Katangian na 
Dapat at Hindi Dapat Taglayin 
Venus A. Vitales, Annie Dinh Maria M. Alfaro 
Wesleyan University-Philippines 
 

คนฟิลิปปินส์ในเมืองไทย / Pilipino sa Thailand: Pagpopook at 

Pagpapakahulugan ng/sa “Tatak Pinoy” mula sa mga Pilipino sa 
Bangkok, Thailand 
Jayson D. Petras 
Mahidol University at Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Kuwento ng Ating mga Pangalan: Ilang Hakbang tungo sa Pag-
unawa ng Ating Identidad bilang Pilipino 
Josefina Andrea R. Cantiller 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Piling Estratehiya sa Pagkatuto ng Panitikan tungo sa Bisa ng Pagka-
Pilipino ng mga Mag-aaral 
Ophir V. Ferriol, Jay B. Fallan 
Mindoro State College of Agriculture and Technology 
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Sesyon 4C 
PAG-AANGKOP SA TEKNOLOHIYA  
F704 

  
Tagapagdaloy: Homer J. Yabut 

Pamantasang De La Salle 
 
Karanasan, Pananaw, at Epekto ng Paglalaro ng Video Games sa mga 
Mag-aaral sa Kolehiyo  
Ma. Joycelyn Go-Monilla, Peter R. Go-Monilla, Michael De Guzman 
University of the East Caloocan 
 
"Komuntidad": Identidad at Komunidad sa Lesbian Community 
Organization sa Online Panlipunang Network  
Randy T. Nobleza 
Marindukanon Studies Centre at Info Shop Marinduque 
 
Self-Compassion and Parental Authority bilang Prediktor sa Problematic 
Internet Use ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 
Ann Christine V. Braga, Roseanne Christina B. Kempis, Mary Aimerene B. 
Tagalog, Rosario T. Chu 
De La Salle-Araneta University 
 

Sesyon 4D 
PAGLUWAS: INTERBENSYON, MAPAGPALAYANG 
KONTEKSTO, AT ANG SIKOLOHIYANG LGBT (SYMPOSIUM) 
F700 

  
Convenor: Eric Julian Manalastas 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagbawi at Pagtatakwil: Christian Moral Identity ng mga LGBT ng 
Metropolitan Community Church 
Darren E. Dumaop, Zyra Evangelista 
Pamantasang De La Salle 
 
Tibay at Tatag ng mga Lalaking Homosekswal Matapos Makaranas ng 
Pang-aabusong Sekswal 
Argel B. Masanda 
Central Luzon State University 
 
Ano Ka Nang Ipinanganak Ka: Mga Saloobin, reaksyon at Inisyatiba ng 
LGU Pilar tungo sa Sikolohikal na Kagalingan ng LGBT Community 
Salvacion Laguilles-Villafuerte 
Bicol University  
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PAGPAPAKILALA SA MGA TAGAPAGSALITA 
 

PROP. RUDY B. RODIL 

Retiradong Propesor 
Mindanao State University-Iligan Institute of 
Technology 
ompong42@yahoo.com 
 
Si Prop. Rudy Rodil ay aktibong historyan ng 
Mindanao at a tagapagtaguyod ng kalinaw 
(kapaypaaan).  Noong  1988, nagsilbi siyang 
komisyoner ng Regional Consultative Commission in 
Muslim Mindanao na tumulong sa pagbuo ng  
Organic Act for the Autonomous Region in Muslim 
Mindanao na ipinasa sa Kongreso sa katulad na 

taon.  Siya ay kinikilalang eksperto sa kasaysayan sa hidwaan ng Moro at mga 
Lumad ng Mindanao;  dalawang beses siyang naging miyembro ng Government 
Peace Negotiating Panel,  una sa pakikipag-usap sa Moro National Liberation Front 
(MNLF), 1993-1996, at sa Moro Islamic Liberation Front (MILF), Disyembre 
2004-3 Setyembre 2008. Naging visiting professor din siya sa Hiroshima University 
mula Oktubre hanggang Disyembre 2011.  
 
Nagsimulang mag-aral si Prop. Rodil tungkol sa buhay ng Moro at Lumad sa 
Mindanao-Sulu noong 1973. Siya ay nakapagsulat ng apat na libro at 127 
artikulo.  Nagturo siya sa Sulu, sa Lungsod Cotabato, sa Lungsod Davao, sa 
Maynila at sa Lungsod Iligan.  Naging propesor ng kasaysayan sa Mindanao State 
University-Iligan Institute of Technology mula Hunyo 1983 hanggang Oktubre 2007. 
Siya ay gumagamit ng Bisaya at Tagalog sa paaaralan at sa komunidad.  Bilang 
peace advocate, siya ay kalahok at tagapagsalita sa 755 mga forum, seminar at 
kumperensiya na may kinalaman sa pagbubuo ng kultura ng kalinaw sa 
Mindanao-Sulu, sa ibang bahagi ng Pilipinas, at maging sa ibang bansa.     
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PROP. RUFA CAGOCO‐GUIAM 

Propesor III, Departamento ng Sosyolohiya, 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Humanidades  
Direktor, Institute of Peace and Development in 
Mindanao 
Mindanao State University-General Santos  
rcguiam@gmail.com 
 
Si Rufa Cagoco-Guiam ay Propesor III sa 
Departamento ng Sosyolohiya, Kolehiyo ng 
Agham Panlipunan at Humanidades ng 
Mindanao State University-General Santos 
(MSU-Gensan).  Nagsilbi siyang dekana ng 
Kolehiyo ng Malalayang Sining ng Notre Dame 

University, Lungsod Cotabato bago napabilang ka kaguruan ng MSU-Gensan. 
Si Prop. Guiam ang naging kauna-unahang babaeng patnugot ng The Mindanao 
Cross, na kaniyang ginampanan sa loob ng limang taon (1991-1995).  
 
Siya ay itinalagang Direktor ng Research and Development Center (mula Setyembre 
1997 hanggang Hunyo 2001) at Direktor ng Center for Peace and Development 
Studies (mula 2001 hanggang 2008) ng MSU-Gensan.  Mula Disyembre 2006 
hanggang 2007 ay naging Visiting Research Fellow siya sa Center for Southeast Asian 
Studies (CSEAS) sa Kyoto University, Japan.  Muli siyang hinirang na Direktor ng 
Institute of Peace and Development in Mindanao ng MSU-Gensan simula 10 
Nobyembre 2010 hanggang kasalukuyan. 
 
Si Prop. Guiam ay isang Asian Public Intellectual (API) Senior Fellow ng The 
Nippon Foundation, Batch 2008-2009.  Bilang API Senior Fellow, siya ay 
nabigyan ng pagkakataong maging visiting research fellow sa Kyoto University 
(anim na buwan), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (tatlong 
buwan), at Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia (tatlong buwan).   
Noong Setyembre 2008, siya ay nakatanggap ng grant mula sa Nippon 
Foundation para lumahok sa Global Salzburg Seminar Session 455, tungkol sa 
kontribusyon ng kababaihan sa peacebuilding, na ginanap sa Salzburg, Austria.  
Noong Enero ng kasunod na taon ay napagkalooban naman siya ng short 
fellowship sa Women and Security Program, Kennedy School of Government, 
Harvard University, para sumailalam sa dalawang linggong Executive Education 
Program para sa kababaihang tagapagtaguyod ng kapayapaan.  Si Prop. Guiam 
ay isang antropohista batay sa pagsasanay mula sa Silliman University, Lungsod 
Dumaguete at University of Hawaii, Honululu, Hawaii, Estados Unidos.  Siya 
ay isa sa pitong kababaihang Pilipino na nakatala sa international directory of women 
peace advocates/experts  na ginawa ng Institute of Inclusive Security, Washington, 
DC, at ang kaisa-isahang propesor mula sa MSU na nakapagsalita sa policy forum 
sa Kennedy School of Government, Harvard University. 
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Si Prop. Guiam ay nakapaglathala na ng maraming artikulo at mga kabanata sa 
libro hinggil sa epekto ng hidwaan sa Mindanao sa magkakaibang populasyon, 
kabilang na ang mapanghawang pag-aaral hinggil sa mga Batang Sundalo ng 
Gitna at Kanlurang Mindanao na inilathala ng International Labour 
Organization noong 2002 sa Geneva, Switzerland.  Ang kaniyang mga bagong 
pag-aaral (2012-2015) ay kinapapalooban ng Gender and Conflict in Mindanao 
(inilathala ng The Asia Foundation at isinulat kasama ni Leslie Dwyer ng 
George Mason University, Washington, DC); Gender and Livelihoods for Internally 
Displaced Persons: The Case of Mindanao, na online na inilathala ng Brookings 
Institute at London School of Economics Project on Internal Displacement; “A 
Deadly Cocktail: Illicit Drugs, Politics and Violent Conflicts in Maguindanao 
and Lanao del Sur,” na nasa librong Out of the Shadows: Violent Conflict and the 
Real Economy of Mindanao, na isinulat kasama ni Steven Schoofs; “Coming to 
Terms: Dialogue as a Day to Day Reality,” ng Peace Mindanao na inilathala ng 
UST Press, at ang Resolving Post-Disaster Displacement: Insights from the Philippines 
after Typhoon Haiyan (Yolanda) (partikular sa dimensiyong pangkasarian sa post-
disaster displacement), na inilathala ng Brookings at International International 
Organization for Migration (IOM), 2015, at “Peacebuilding from Below: The 
role of women, civil society organizations in conflict resolution in selected 
Maguindanao and Cotabato communities,” na nasa librong No More Guns: 
Documenting Peace initiatives in selected Asian communities, sa pamamatnugot ni 
Rosalie Arcala-Hall, at inaasahang mailabas bago matapos ang kasalukuyang 
taon. 
 

 

DR. GAIL TAN-ILAGAN 

Director, Center of Psychological Extension and 
Research Services (COPERS) 
Ateneo de Davao University  
gail@mindanews.com 
 
Si Dr. Gail Ilagan ay kasalukuyang Direktor ng 
Center of Psychological Extension and Research Services 
ng Ateneo de Davao University.  Siya ay 
sertipikadong espesiyalista sa panlipunang 
sikolohiya ng Psychological Association of the 
Philippines.  Nagsisilbi rin siyang Vice Chair ng 
Mindanao News and Information Services Cooperative 

Center, Inc. at kasapi ng lupon ng Alternate Forum for Research in Mindanao, Inc.  
May-akda, kasamang may-akda at patnugot si Dr. Ilagan ng ilang mga libro at 
kontribyutor din ng journal articles at research publications para sa Embahada ng 
Estados Unidos sa Pilipinas, sa United Nations Population Fund (UNFPA), at sa 
World Health Organization (WHO).  Noong 2010 ay inilathala ng Hukbong 
Katihan ng Pilipinas (Philippine Army) ang kanyang librong may titulong War 
Wounded.  Patuloy na pinagtutuunan ng pansin ni Dr. Ilagan ang mga gawain na 
may kaugnayan sa sakuna (disaster) at trauma recovery lalo na sa konteksto ng 
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Mindanao.  Siya ay nagsilbi ring Tagapangulo ng AdDU Departamento ng 
Sikolohiya at kasapi ng lupon ng Psychological Association of the Philippines. 
 
 

DR. NAPOLEON M. MABAQUIAO, JR. 

Kawaksing Propesor, Departamento ng 
Pilosopiya 
Pamantasang De La Salle  
napoleon.mabaquiao@dlsu.edu.ph 
 
Si Dr. Napoleon M. Mabaquiao, Jr. ay 
kasalukuyang isang Kawaksing Propesor 
(Associate Professor) sa Pilosopiya sa Pamantasang 
De La Salle. Natapos niya ang kanyang 
doktorado sa Pilosopiya sa nasabing pamantasan. 
Samantala, natapos naman niya ang kanyang 
batsilyer at masterado sa Pilosopiya sa 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Naging tagapangulo siya ng Departamento 
ng Pilosopiya ng Pamantasang De La Salle mula 2009 hanggang 2014. Bago siya 
nagturo sa Pamantasang De La Salle, siya ay nagturo sa Departamento ng 
Pilosopiya ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman ng 15 taon. Ang kanyang mga 
pinagkakadalubhasaan ay ang mga larangan ng pilosopiya ng wika, pilosopiya ng 
kamalayan, at etika. 
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA PLENARYONG SESYON 
 
Pagtanggap sa isang’t isa 
Prop. Rudy B. Rodil 
Retiradong Propesor 
Mindanao State University-Iligan Institute of Technology 
  
Naisip ko pong ibahagi sa inyo ang aking sariling karanasan sa pagiging Filipino 
ko mula sa aking pagkatao (Tagalog ng Cavite) doon sa Upi, Maguindanao, 
patungo sa pagiging Filipinong Mindanawon. Dito ko naranasan na iba talaga 
ang Mindanao-Sulu. Mahaba ang aking karanasan, 1942 hanggang 2015, 73 
taon, malawak at malalim, bilang titser, bilang tigmugna ng kasaysayan at bilang 
historyan. Pero hayaan ninyong iikot ako sa tatlong estratehikong punto. Una 
ang isyu ng wika sa mga tao ng Mindanao-Sulu, pangalawa ang pagkilala sa 
sarili, at pangatlo ang pakiramdam sa isa’t isa. Ang Filipino ay kasalukuyang 
nabubuo pa lamang, nakasalalay sa pagtanggap sa isa’t isa. Ayon sa isang 
Timuay ng Erumanen ng Cotabato, gumagamit ng wikang Bisaya, masdan natin 
ang Mindanaw na isang palayok, nakatungtong sa tatlong bato, binubuo ng 
tatlong sambayanan,  mga Lumad (10%), mga Moro (20%) at mga Settlers 
(70%). Hindi tayo pantay sa bilang, pero parehong tao tayo na pantay sa dungog 
(dangal). Diyan tayo sumasalok ng ating ikinabubuhay. 
 
Pagbabalangkas ng mga Gampaning Pangkasarian sa mga Lugar na 
Apektado ng Armadong Hidwaan sa ARMM: Mga Hamon at Posibilidad 
Prop. Rufa Cagoco-Guiam 
Direktor, Institute of Peace and Development in Mindanao 
Mindanao State University-General Santos 
 
Masalimuot ang dinamikong pangkasarian sa alinmang konteksto, na higit pang 
pinaiigting ng kapaligiran at komunidad kung saan ang mga nagpapanagpong 
hidwaan ay halos bahagi na ng pang-araw-araw na reyalidad.  Ang panayam na 
ito ay batay sa mga obserbasyon at kongklusyon mula sa iba’t ibang pag-aaral na 
isinagawa ng may-akda bilang isang antropolohistang kultural, na lubog sa iba’t 
ibang inisyatibang sosyo-debelopmental, upang tugunan ang sari-saring suliranin 
sa seguridad ng mamamayan at hamon sa ilang komunidad sa Autonomous 
Region in Muslim Mindanao (ARMM). 
 
Nakahulma na ang gampaning pangkasarian sa estrukturang panlipunan ng 
alinmang komunidad.  Bagaman ang ganitong pagtatakda ay hindi nananatili, 
may mga sinusunod nang kahingian sa pagganap sa mga gampaning panlipunan 
at sa mga inaasahan nito, partikular sa kababaihan.  Sa lunang marahas na 
nagbabago dulot ng armadong hidwaan, hindi natitinag ang mga nasabing 
kahingian.  Patuloy na inaasahan sa kababaihan ang maging tagapangalaga ng 
lahat ng miyembro ng kaniyang pamilya, kaalinsabay ng kaniyang pagigiit ng 
puwang bilang produktong miyembro ng lipunan.  Sa unang tingin, ang 
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ganitong sitwasyon ay tila pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan sa 
paggalugad ng mga espasyong malaon nang pinaglugaran ng kalalakihan, at 
kahit papaano ay kinikilala na sa kanilang eknomikong kontribusyon.  Subalit, 
gaya ng ipinapakita sa presentasyon, nililinlang tayo nito upang tanggapin ang 
limitadong konseptuwalisasyon – na habang nagiging produktibong bahagi ng 
lipunan ang kababaihan sa sitwasyong wala ang kalalakihan (dulot ng digmaan at 
mga bunga nito), dinidiktahan pa rin sila ng lipunan upang tupdin ang 
“inaasahang” gampanin ng pagkalinga.   Ang ganitong kalagayan ay pasakit sa 
kababaihan, at dagdag na pinagmumulan ng kanilang tensiyon. 
 
Ako Bilang Sikolohista sa Gitna ng mga Usaping Sosyo-Politikal sa 
Mindanao 
Dr. Gail Tan-Ilagan, CSSoP, RPsy 
Director, Center of Psychological Extension and Research Services 
Ateneo de Davao University 
 
Karahasan, kaguluhan, kahirapan, at sapin-saping sakuna ang karaniwang imahe 
ng Mindanao para sa mga tumitingin galing sa labas. Ito ay nangangahulugan na 
sadyang kakaiba ang tawag ng pangangailangan ng Mindanao para sa kanyang 
mga sikolohista. Nangangailangan ito ng isang matatag na panindigan sa 
pagkilala ng naiibang konteksto ng Mindanao at ng mga Mindanawon na naiipit 
sa gitna ng mga usaping sosyo-politikal. Sa pagtataguyod ng matatag, 
makatarungan, at mapag-arugang lipunan dito sa katimugan, tinatawag magsilbi 
ang sikolohista sa pagsaliksik hinggil sa kalusugang pang-isip, pangkapayapaan, 
at intercultural dialogue tungo sa angkop na pagtugon sa samu’t saring hirap na 
dinadaranas ng mga Mindanawon. Ang sesyon na ito ay magbibigay-linaw sa 
mga usapin at kasanayang pinagtutuunan ng AdDU Center of Psychological 
Extension and Research Services sa nakaraang apat na taon pagkatapos maisabatas 
ang RA 10029 tungo sa isang disciplinal application sa pag-intindi at pagtugon sa 
tawag ng Mindanao.  
 
Sikolohiyang Pilipino, Pilipinong Identidad, at Globalisasyon: Mula sa 
Isang Pilosopikong Perspektibo 
Dr. Napoleon M. Mabaquiao, Jr. 
Kawaksing Propesor, Departamento ng Pilosopiya 
Pamantasang De La Salle 
 
Gamit ang isang pilosopikang pananaw, tatalakayin ang kahalagahan ng mga 
pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino sa paghubog at pagtaguyod ng Pilipinong 
identitad sa konteksto ng globalisasyon. Hahatiin sa apat na bahagi ang 
panayam. Sa unang bahagi, babalikan ang mga pangunahing layunin ng 
Sikolohiyang Pilipino at ang ilan sa mga naging tagumpay nito. Sa ikalawang 
bahagi, sisiyasatin ang epekto ng globalisasyon sa pambansang identidad ng mga 
Pilipino. Sa ikatlong bahagi, isusulong ang isang pilosopikong pananaw sa 
pagtataguyod ng Pilipinong identidad. Ang naturang pananaw ay ihahango sa 
mga pagsusuring ginawa ng mga pilosopo sa kalikasan at mga katangian ng 
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kamalayan (tulad ng “intensyonalidad” ng kamalayan) at sa batayan ng personal 
na identidad ng tao (kung paano nasasabing siya pa rin ang taong tinutukoy 
bagamat marami nang nabago sa kanya). At sa ika-apat na bahagi, gamit ang 
nasabing pananaw, ipapakita ang kritikal na ginagampanang papel ng 
Sikolohiyang Pilipino sa paghubog at pagtaguyod ng Pilipinong identidad sa 
konteksto ng globalisasyon.    
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA SABAYANG SESYON 
 

Sesyon 1A 
PAGSISIYASAT NG KATUTUBONG KONSEPTO AT KARANASAN  
F702 

                            

Bawi: Ang Kusang Pagkalinga ng Apo sa Kaniyang Lola at Lolo 
Mary Grace M. Raymundo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
raymundo.mgm@gmail.com 
 
Nilayon ng pag-aaral na alamin kung paano nagbabago at nagpapatuloy ang 
ugnayan ng apo at kaniyang lolo at lola mula sa pagkabata ng apo hanggang sa 
pagtungtong nito sa pagiging isang young adult. Apat na babae at apat na 
lalaking apong nasa edad na 20 hanggang 29 taong gulang, at ang kanilang lolo 
at lola ang kinapanayam tungkol sa nabanggit na paksa.  
 
Sa pamamagitan ng paghalaw sa mga datos na nakalap ay napag-alaman na 
bumabawi ang apo sa kaniyang lolo at lola sa ginawa nilang pag-aaruga sa kaniya 
noong siya ay bata pa sa pamamagitan ng kusa niyang pagkalinga sa mga ito. Sa 
pagbawi ng apo sa kaniyang lolo at lola ay nagagawa niyang pagdugtungin ang 
kaniyang mga karanasan noong siya ay bata pa sa piling ng mga ito at ang 
kaniyang mga ginagawa para sa mga ito sa kasalukuyan. Ang proseso ng 
pagbawi ay nagsisilbing muhon sa pagbabago ng papel ng apo mula sa pagiging 
alagain patungo sa isang tagapangalaga. Ang konsepto ng “bawi” ay nagmula 
mismo sa mga kalahok.  Kaiba sa madalas na negatibong konotasyon ng salitang 
ito, positibo naman ang kahulugan nito para sa kanila.  
 
Ang lolo at lola naman ay nagpapatuloy sa kanilang papel bilang tagapag-aruga. 
Mahalaga ang papel ng words of wisdom na ibinabahagi ng mga lolo at lola.  
 
Lumabas sa pag-aaral ang kayamanan ng ugnayan sa pagitan ng lolo at lola at 
kanilang mga apo. Hindi lamang ito mahalaga sa pagpapanatili ng samahan ng 
mga magkakapamilya ngunit ito rin ay itinatangi ng apo at kaniyang lolo at lola 
upang patuloy nilang maranasan ang idinudulot nitong kaginhawaan at 
kagalakan sa isa’t-isa. 
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Mga Salaysay ng Pakikidalamhati: Isang Pagsusuri 
Maureen Jean B. Lara 
San Pedro College 
lara.maureen921@gmail.com 
Nelly Z. Limbadan 
Ateneo de Davao University 
nelly_limbadan@yahoo.com 
Margaret Helen U. Alvarez 
Silliman University 
margaretualvarez@su.edu.ph 
 
Ang papel na ito ay tumatalakay sa mga karanasan ng mga tao sa tuwing sila ay 
dumadalo o nakikiramay sa mga kakilalang namatayan ng kamag-anak o 
kaibigan.  Kabilang sa pagsusuri ang mga karaniwang gawain na maaring 
ginagawa upang ipakita ang pakikiramay at pakikidalamhati. Gamit ang 
kwalitatibong pamamaraan ng pagsusuri ng datos, sinikap ng mananaliksik na 
alamin ang mga kataga na karaniwang nababanggit, sampu ng mga di-berbal na 
kilos na karaniwang ipinapamalas sa mga pagkakataong ito. Sinubukan ng 
mananaliksik na hanapin ang mga magkaugnay na tema ng mga nasabing kataga 
at bigyan ng karampatang kahulugan ang mga ito. Kasama rin sa pagsusuri ang 
pag-usisa ng mga posibleng dahilan ng pagbigkas ng mga kataga, partikular ang 
layon ng pagbibigay ng lunas o pampalubag loob sa mga kakilalang 
nagdadalamhati, at ang posibleng kagaanan na naidudulot ng mga kataga sa mga 
mismong nagbigkas nito. Nilayon ng pananaliksik na suriin ang motibasyon na 
nakapaloob sa phenomena ng pakikidalamhati, kung ito nga ba ay gawaing 
nakatuon para sa kapwa, o may pansariling interes na nakapaloob sa nasabing 
gawain. Ang pangunahing datos ay nakalap sa pamamagitan ng pagpapadala ng 
email na naglalaman ng talatanungan sa mga kakilala ng mananaliksik, at mula sa 
mga ito, labindalawang kalahok naman ang napili upang lumahok sa isang 
malalimang pakikipanayam. Ang pagsusuri ay nakasentro sa konsepto ng kapwa 
at pakikiramdam bilang mga pangunahing paraan ng pagkaka-angkop ng mga 
kilos at salita ng mga nakikidalamhati upang ipakita ang kanilang pakikiisa sa 
mga nakaranas ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. 
 
Malasakit at Mala”sakit”: Ang Pagmamalasakit sa Pamilya at sa mga 
Miyembro ng Komunidad 
John Angelo V. Galang, Homer J. Yabut 
Pamantasang De La Salle 
jav.galang@gmail.com, homer.yabut@dlsu.edu.ph 
 
Likas sa mga Pilipino ang maging mapagmalasakit sa kapwa.  Ngunit ano nga ba 
ang malasakit para sa ating mga pilipino?. Gamit ang teorya ng kapwa ni 
Enriquez (1986).   Sa pamamagitan ng indigenization from within upang gabay 
ay naglalayon ang pagaaral na ilahad ang depinisyon, manipestasyon ng 
pagmamalasakit para sa kamalayang Pilipino at kung bakit kaakibat ang salitang 
“sa-kit” sa salitang malasakit. Gamit ang pagtatanung-tanong bilang 
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instrumento ng pananaliksik  ay nag interbyu ng ilang mga informant mula sa 
isang bayan sa Luzon.  Nabatid sa resulta ng pag aaral na ang mga tema tulad ng 
pamilya at kapwa, pakikipagkapwa, bukal sa puso at utang na loob ay 
nakapaloob sa depinisyon ng pagmamalasakit. Kasama ang mga  manipestasyon 
nito, gaya ng pagtulong sa nangangailangan, pagkukusang loob at pagtanaw ng 
utang na loob na sumasalamin sa malasakit na naka pokus sa kapwa tao  sa 
npagbibigay tulog at pagdamay nito upang magbigay ng kaluwagan sa panahon 
ng pangangailangan. Kasama rin dito, nakita sa pag aaral na ang sakrispisyo, 
hirap at sakit ay sumasalamin sa salitang “sa-kit” sa aspeto ng pagmamalasakit sa 
kapwa at sa pamilya. Ang pag aaral ay tinalakay sa pamamagitan ng konsepto ni 
Enriquez sa kapwa at mga konsepto na naiiugnay sa Sikolohyang Pilipino upang 
mabigyang diin ang malasakit sa kamalayang Pilipino. 
 
Pagtahak sa Dako Roon: Isang Pagsiyasat sa Kusang-Loob na Pagtulong 
ng Volunteer-Helpers sa mga Sakunang may Kinalaman sa Pagbaha 
Gecelle Grace F. Galenzoga 
Ateneo de Davao University 
 
Ang pag-aral na ito ay magbibigay-tuon sa karanasan ng mga taong kusang loob 
na tumulong sa mga biktimang nasalanta ng bagyong Sendong at Pablo. Sa dalas 
na pagdating ng kalamidad sa Pilipinas, ang kasalukuyang pambansang interes 
ay nakasentro sa muling pagbangon ng mga taong apektado sa nasabing sakuna. 
Ito ang nag-udyok sa mananaliksik na bigyang pansin ang mga taong 
bumoluntaryo bago, habang at pagkatapos ng kusang-loob nilang pagtulong. 
Ang mga datos ng pag-aaral ay nakalap mula sa labing-walong boluntaryo 
bagamat ang mga taong ito ay walang mga pagsasanay kaugnay sa disaster 
response. Gamit ang kwalitatibong pamamaraan, nakalap ang mga datos mula 
sa isang semi-structured na interbyu. Mula sa mga malalimang pag-uusap, 
tinalakay ng mga kalahok ang mga hamong kanilang hinarap bilang mga 
volunteer-helpers at ang kanilang mga pamararaan sa pagharap nito. Ibinahagi 
rin nila ang mga motibasyong nag-udyok sa kanila na kusang magbigay ng 
tulong at mga teknik na kanilang ginamit upang pangalagaan ang kanilang sarili 
matapos na tumulong sa mga taong nasalanta. Isa sa mga importanteng tema na 
nailahad sa pag-analisa ng datos ay ang mataas na antas ng pakikisangkot ng 
mga volunteer-helpers sa pagbigay ng serbisyo dala ng kaalamang ginagawa nila 
ito para sa kanilang kapwa. 
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Sesyon 1B 
KULTURAL NA IDENTIDAD  
F703 

 
 

Morospora: Pagbibigay-diin sa Identidad Bilang Moro at Muslim sa 
Pagbubuo ng Komunidad ng mga Muslim sa Metro Manila 
Crisanto Q. Regadio, Jr. 
Pamantasang De La Salle 
crisanto.regadio@dlsu.edu.ph 
 
Ang papel ay isang pagtingin sa pagbubuo ng panliping pamumuno at 
pamamahala sa isang komunidad ng Muslim sa Barangay Culiat sa Quezon City. 
Nakabalangkas ang pag-aaral sa pagtanaw na ang pagtatalaga ng pamunuan at 
pamamaraan ng pamamahala ay nakabalangkas sa kanilang pagbibigay-diin sa 
kanilang identidad bilang Moro at Muslim mula sa Mindanao. Kinalap sa 
pamamaraang ethnograpiko ibinubunyag ng pag-aaral na sa kanilang 
pagtatangka na magbuo ng komunidad ay hinarap nila ang iba’t ibang porma ng 
paghihiwalay, pagbubukod at paghamon mula sa kanilang bagong komunidad. 
Ang pagtanggap ng komunidad, ang kanilang identidad bilang Moro at Muslim 
ang nagsilbing katalisis sa pagbubuo ng isang bugtong na pamumuno at 
pamamaraan ng pamamahala. Ang mga ito ay halaw mula sa kanilang pag-
intindi sa mga gawi at tradisyun ng kanilang mga tribo sa Mindanao at 
nagresulta sa mestizo ng sistemang kadatuan, pang-angkan at modernong 
organisasyon. Ang pagsasaayus ng mga panlipi at maki-panliping pagdaing, 
pagtatalo at gulo ay mestizo ng tradisyunal na “agama” at ng sistemang Sharia 
na nagsasaayus ng gusot batay sa ada (nakaugaliang batas) at mga pagsangguni 
sa Quran. Sa loob ng apat na dekada ang kanilang identidad bilang Moro at 
Muslim ay naging haligi ng panloob na pagbubuklod samantalang ang kanilang 
panliping identidad ay nagbunga sa pagbubukod-bukod sa iba’t ibang panliping 
organisasyon. Ang pagbibigay-diin sa kanilang identidad bilang Moro at Muslim 
ang nagsisilbing tulay sa kasalukuyan sa pagtatangka ng mga opisyal na sila ay 
maging ganap na bahagi ng pamayanan ng Culiat. 
 
Pagkabutang, Surundon, at Pamatasan: Mga Larangan sa Pag-unawa ng 
Sikolohiya ng Pagpapahalagang Panlipunan at Paglikha ng Identidad sa 
Kanlurang Kabisayaan 
Vicente C. Villan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
vicvillan@yahoo.com 
 
Taliwas sa kinasanayang pakahulugan at pagkawari sa ideya ng heritage 
(pamana) na nakatuon sa (1) likas ng pamanang-yaman; (b) pangkalinangang 
pamanang-yaman; at (3) pasalita at kaalamang-bayan na pamanang-yaman, nasa 
taal na konseptong palanublion (hango sa unlaping “pa”, interbokalikong “al” at 
katang-ugat na “subli”) masusumpungang nakahabi sa kalinangan at kamalayang 
bayan  na pakahulugan hinggil sa importansya ng mga pagmamay-ari’t 
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kayamanan, kinagisnang paniniwala’t pananagutan, at pati na rin halagahin at 
kaasalan ng nakaraang lipunan para sa kasalukuyan.  
 
Tinitindigan sa pamamagitan ng pananaliksik na ito higit na makikita ng mga 
akademiko, pinunong-bayan at mag-aaral ang sikolohiya ng pagpapahalagang 
panlipunan ng mga Pilipino sa dakong nabanggit na sandigan sa paglikha ng 
inaadhikang identidad hindi lamang ng pook, kundi higit sa lahat, ng 
bumubuong mamamayan. Sa bisa ng lapit na interdisiplinaryo sa pananaliksik, 
mapapatibay at mapapatingkad ng kasalukuyang may-akda ng papel hindi 
lamang yaong larangang metodolohikal ng paglikha ng kaalamang panlipunan sa 
kabuuan, kundi higit sa lahat, ng praksis ng panlipunang pananaliksik na 
magbibigay-liwanag sa mga bumabangong penomenang panlipunan sa Pilipinas 
sa partikular.  
 
Apat na larangan ng disiplina sa Agham Panlipunan ang maaaring pagsasanibin 
para siyasatin ang penomenong panlipunan ukol sa pagpapahalagang 
panlipunan kung saan sa dakong huli,  ang magiging batayan naman sa 
hinahangad na identidad na rehiyunal—Antropolinggwistiks, Pangkalinangang 
Pag-aaral, Sosyolohiya, at Kasaysayan—hinihinuhang maging magkatuwang na 
larangang pangkaalaman ang mga ito upang unawaing kongkreto ang ideya ng 
“palanublion” na bumukal sa nasabing rehiyon ng Pilipinas.  
 
Harinawang magsisilbing munting ambag ang pag-aaral na ito tungo sa patuloy 
na ikasusuong ng lumalawak na interes at pag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino. 
 
“Tribo,” “Katutubo,” at Iba pa: Muling Pagbasa sa Kolonyal na Dalumat 
ng “Non-Christian Tribes” sa Lente ng Kasalukuyan 
Mary Jane B. Rodriguez 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
mrodriguez881@yahoo.com 
 
Bagaman mga Kastila ang nagpakilala ng katagang “tribu” para tukuyin ang 
kanilang mga sakop sa Pilipinas, mga Amerikano ang maituturing na nag-
institusyonalisa  nito simula nang maitatag ang Bureau of Non-Christian Tribes 
noong 1901.  Sa mga etnolohikal na pananaliksik na isinagawa sa pagbalangkas 
ng patakaran ng integrasyon, nakaprodyus ang kagawaran ng mga negatibong 
paglalarawan/representasyon/nosyon na sa proseso’y naging  “kaalaman” at 
naipatanggap sa mga Pilipino bilang “lantay na katotohanan” patungkol sa mga 
katutubong di-Kristiyano.    Mula sa diskurso ng “tribo” nakalikha ang estadong 
Pilipino ng mga opisyal na katawagang inangklahan ng ibang pagkilala sa kanila 
sa agos ng kasaysayan:  “national cultural minorities,” “national minorities,” 
“ethnic minorities,” “tribal Filipinos,” “indigenous cultural communities” 
“indigenous peoples” at “katutubong Pilipino.”  Isang malaking kabalintunaang 
habang pinagpupunyagiang ipaloob sila sa kairalan ng lipunan, napatitingkad 
lamang ang kanilang pagiging “iba” sa “karamihan.”  Pangunahing layon ng 
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papel na ito na maipakita kung paano binibigyang-kahulugan ang mga 
katawagang ito sa kasalukuyan. 
 
Sa lipunang Pilipino na sentral ang usapin ng pakikisama, pakikisalamuha, at ang 
mas malalim na anyo nito, ang pakikipagkapwa, paano nga ba nagkabisa ang 
mga kolonyal na termino ng “ekslusyon”: pag-iiba, pagbubukod, o ang mas 
malalim na anyo nito, ang pagsasaisantabi: marhinalisasyon at minoritisasyon?   
Sa puntong ito, mahalagang itanong:  paano nareprodyus at patuloy na 
nirereprodyus   o isinasalin (translate) nating mga Pilipino (kapwa ng mga 
tinaguriang “mayorya” at “minorya”)     ang kategoryang “tribo”   sa atin na 
mismong sariling diskurso?   Anu-ano ang mga nagpapatuloy na pakahulugan 
nito?   Anu-ano ang mga nagbago?  Partikular na sa hanay mismo ng mga 
tinaguriang “tribo”/“katutubo” napakahalagang sipatin kung paano nila 
tinanggap at  muling binasa o binigyan ng pakahulugan ang mga katawagan?   Sa 
ganang ito, masasabi bang instrumento pa rin ito ng pagbubukod at pag-iiba-iba 
para mapanatili ang superyoridad ng isang grupo laban sa isa, o may mga 
pagtatangkang sumalungat sa trajectori ng kolonyal na diskurso ng nakaraan at 
bumuo ng isang bagong diskurso sa kasalukuyan?     At mula rito, maaaring 
makapagtukoy ng mga lumilitaw na kalakaran (trends) sa usapin ng etnikong 
identidad nating mga Pilipino.     
 
 

Sesyon 1C 
PAG-AANGKOP SA SAKUNA 
F704 

 
Paghahanda at Pag-aangkop ng mga Biktima ng Sakuna sa 
CAMANAVA Area: Karanasan mula sa Bagyong Ondoy at Habagat 
Ma. Joycelyn Go-Monilla, Peter R. Go-Monilla, Ana Liza M. Dy, Maribel G. 
Miraflor 
University of the East Caloocan 
jgm_joy@yahoo.com , retep91871@yahoo.com 
 
Isinagawa ang pananaliksik sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pagbaha 
sa mga Lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas, at Valenzuela o 
CAMANAVA area. Ang pananaliksik ay naglalayong (1) siyasatin ang mga 
naging karanasan ng mga biktima sa mga komunidad na nasalanta ng bagyong 
Ondoy at Habagat at (2) alamin ang mga paghahanda at pag-aangkop ng mga 
biktima pagkatapos ng sakuna dulot ng matinding bagyo at pagbaha. Ang pag-
aaral ay may kabuuang bilang na 40 na kalahok (Caloocan = 14, Malabon = 15, 
Navotas = 4, Valenzuela = 7). Ayon sa interbyu, ang mga kalahok ay nakaranas 
ng matinding trauma. Isa sa naging coping strategy ng mga biktima ay ang 
pagdarasal. Gamit ang thematic analysis, napag-alaman na kahirapan at bahala 
na mentality attitude ang ilan sa mga nagiging hadlang sa paghahanda sa sakuna 
at kalamidad. Ang resulta ng pananaliksik ay isang magandang indikasyon na 
bagamat ang mga kalahok ay naging biktima ng matinding sakuna, naging 
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matatag at positibo sila sa hamon ng buhay, naging malalim ang kanilang 
pananampalataya sa Diyos, at naging malapit ang ugnayan ng bawat-isa sa 
pamilya.    
 
Adaptive Coping, Katatagan, at Kapanatagan ng Loob ng mga Internally 
Displaced Survivors ng Bagyong Haiyan 
Ma. Regina M. Hechanova 
Ateneo de Manila University 
Pierce S. Docena 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Kolehiyo ng Tacloban 
piercecology@gmail.com 
 
Layon ng pananaliksik na ito na suriin ang kapanatagan ng loob ng mga 
nakaligtas sa bagyong Haiyan na kasalukuyan pa ring nakatira sa isang 
temporary resettlement site sa Tacloban mahigit isang taon na ang nakalipas 
mula nang mawalan sila ng tahanan.  Gamit ang conservation of resources 
theory, isinaalang-alang ng mga may-akda ang katatagan ng sarili at ng 
komunidad bilang panloob at panlabas na lakas na nakakaapekto sa 
kapanatagan ng loob ng mga survivors.  Pagkatapos magsagawa ng sarbey sa 
200 residente ng temporary resettlement site, napag-alamang ang katatagan ng 
sarili at katatagan ng komunidad ay parehong significant predictors ng 
kapanatagan ng loob. Nakita din ang significant na korelasyon ng (a) adaptive 
coping at katatagan ng sarili, (b) adaptive coping at katatagan ng komunidad, at 
(c) katatagan ng sarili at katatagan ng komunidad.  Tatalakayin ang kahalagahan 
ng adaptive coping at ang paglinang ng katatagan ng mga internally displaced 
survivors.  Bibigyang pansin din ang implikasyon nito sa mas mabuting 
pamamahala ng mga temporary resettlement sites.   
 
Pag-aagkop at Paghahanda sa Sakuna at Kalamidad sa mga Flood-Prone 
Areas sa CAMANAVA, Bulacan, at Pampanga: Batayan para sa 
Community-Based Approaches to Disaster Mitigation 
Ma. Joycelyn A. Go-Monilla at Ana Liza M. Dy 
University of the East Caloocan 
jgm-joy@yahoo.com 
 
Layunin ng pag-aaral na ito na matukoy ang mga sanhi ng pagbaha sa mga lugar 
na bahain sa mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas, at Valenzuela o 
CAMANAVA area, Bulacan, at Bgy. Consuelo sa Macabebe, Pampanga. 
Nilayon din ng pag-aaral na ito na malaman kung paano naghahanda at nag-
aangkop sa sakuna at kalamidad ang mga residente, komunidad, at lokal na 
pamahalaan sa mga nasabing lugar. Sa paglaganap ng datos, ang pag-aaral na ito 
ay nagsagawa ng interbyu sa mga residente at opisyal ng lokal na pamahalaan. 
Gamit ang thematic analysis, napag-alaman na may tatlong sangkap na lumitaw 
sa kung paano ang mga residente, komunidad, at lokal na pamahalaan ay 
naghahanda at nag-aangkop sa sakuna at kalamidad: (1) proteksiyon ng 
kapaligiran, (2) kaligtasan ng publiko, at (3) pamamahala at pagtugon sa oras at 
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pagkatapos ng sakuna at kalamidad. Lumalabas sa pag-aaral na isa sa 
pangunahing dahilan ng pagbaha ay ang hindi tamang pagtatapon ng basura sa 
ilog, estero atbp. Samantala, layunin din ng pag-aaral na ito na alamin ang mga 
kadahilanan na may kaugnayan sa paghahanda sa sakuna at kalamidad. Ang mga 
datos ay kinalap sa pamamagitan ng sarbey sa 871 residents (head of household 
and bonafide residents). Napag-alaman na ang paghahanda sa sakuna at 
kalamidad ay may positibong korelasyon sa mga sumusunod: (1) kamalayan sa 
mga regulasyon ng pamahalaan ukol sa disaster risk reduction, solid waste 
management, at climate change, (2) pananaw na manyayari ang panganib ng 
sakuna at kalamidad sa lugar ng paninirahan, (3) pananaw sa epekto ng mga 
panganib ng sakuna at kalamidad, (4) pananaw sa kahinaan sa mga banta at 
epekto ng sakuna at kalamidad, (5) pananaw sa kapasidad at mga 
mapagkukunan ng lokal na pamahalaan sa oras ng sakuna at kalamidad, (6) 
pananaw sa kapasidad at mga mapagkukunan ng pambansang pamahalaan sa 
oras ng sakuna at kalamidad, (7) saloobin sa kapaligiran, at (8) lebel ng 
edukasyon. Ang resulta ng regression analyses ay nagpakita na ang saloobin sa 
kapaligiran ay may pinakamalaking epekto sa paghahanda sa sakuna at 
kalamidad. Base sa resulta, iminumungkahi ang pagbuo at pagsasagawa ng mga 
programang tutugon sa kahalagahan ng paghahanda sa sakuna at kalamidad, 
pangangailangan para sa epektibong pagpapatupad ng mga regulasyon ng 
pamahalaan upang protektahan ang mga tao mula sa mga panganib ng sakuna at 
kalamidad, pati na rin upang mapanatili ang likas na kapaligiran ng bansa. 
 
Isang Panukala para sa Three-Process View ng Rehabilitasyon 
Edwin T. Decenteceo 
Retirado 
paminaw@gmail.com 
Charla Rochella Santiago-Saamong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sa tuwing mayroong sakuna o kalamidad, malimit ang panawagan para sa 
debriefing o psychological first aid na pawang nakabase sa mga Kanluraning 
konsepto. Batay sa Master’s thesis ni Santiago (2013), ipinapanukala sa papel na 
ito ang naiibang lapit sa gawaing pang-rehabilitasyon.  

 
Nagsagawa si Santiago ng malalimang panayam sa mga anak na nawalan ng 
magulang. Natuklasan ni Santiago ang tatlong prosesong pinagdadaanan nila— 
Pagpapatuloy, Pagharap, at Pagtanggap. Natuklasan din niya na ang tatlong proseso 
ay hindi magkakasunod o magkakaugnay— maaaring maganap ang isang 
proseso kahit hindi pa lubos na nagaganap ang ibang proseso. 
 
Tuwing may kalamidad, ang Pagpapatuloy ay ang pag-usad ng isang indibidwal sa 
abot nang kanyang makakaya upang matugunan ang kanyang mga obligasyon at 
responsibilidad. Halimbawa ng mga gawaing ito ay ang paghahanap ng damit, 
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pagkain, o muling pagbuo ng nasirang bahay. Hindi muna inaalintana ng 
survivor ang kanyang kalagayang emosyonal o pisikal.  
 
Sa proceso ng Pagharap muling pumapasok ang isang nasalanta sa alaala ng 
malungkot na karanasan upang damahin ang mga emosyon, imahe, o mga 
nasasaisip na kaugnay nito. Ngunit, maaaring piliin niyang hindi muna harapin 
ang mga ito: “Ayoko munang harapin” o “Isinantabi ko muna,” o “Kinalimutan ko 
na.” Ang survivor ang magpapasya kung kailan niya nais na harapin ang dinanas. 
Maaaring hindi agaran ang pangangailangan para sa “debriefing”, “surfacing” o 
“processing.”  
 
Ang proseso ng Pagtanggap ay ang pagkilala na nangyari o pinagdaanan ang isang 
kalamidad. Maaaring maganap ang ibang proseso kahit hindi pa lubos ang 
Pagtanggap. Mas mapapalalim ang pag-unawa sa mga prosesong ito kung ililinya 
sa modelo ng Pagdadala ni Decenteceo na isang narativ ng commitment. Kung 
kaya, ipinagpapatuloy ang pagdadala sa kabila ng isang masamang karanasan. Ang 
mga emosyon o pakiramdam bunsod ng karanasan ay mga Dalahin. Ngunit, ang 
mga dalahing ito maaaring hindi muna harapin ng isang survivor. Kung 
gagamitin naman ang Pagdadala bilang narativ na binubuo ng isang indibidwal 
ang Pagtanggap ay nangangahulugan na binabago ng survivor ang kanyang 
narativ. Halimbawa, nagpapatuloy ang isang maybahay kahit batid na wala nang 
katuwang na asawa. Binabago ng maybahay ang kanyang narativ ng Pagdadala.  
 
Gamit ang three-process model kailangang kilalanin ng mga relief workers na tulungan 
muna ang mga survivor sa kanilang Pagpapatuloy. Sa pagkilala ng kanilang buhay 
at pagkamit ng kanilang tiwala, maaari nang tumulong ang mga relief workers sa 
Pagharap at Pagtanggap ng mga survivor—ngunit sa pagkakatong handa na ang 
isang survivor, at hindi batay sa oras ng relief workers.   
 
 

Sesyon 1D 
SEKSWALIDAD 
F700 

 
Lalaki sa Lalaki: Pagtalakay sa Relasyong Seksuwal ng Lalaki sa Kapwa 
Lalaki 
Jay Errol V. Baral 
Wesleyan University-Philippines 
jay.villadolid@yahoo.com 
 
Sa katauhan nina Adan at Eba ay nilikha ng Diyos ang lalaki para sa babae. Sa 
kabila nito, bakit nga ba may mga lalaki na mas piniling makipagrelasyon sa 
kapwa lalaki. Ano nga ba ang dahilan ng mga lalaking kalahok sa kanilang 
pakikipagrelasyong seksuwal sa kapwa lalaki?  
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Inalam ng mananaliksik ang saloobin at kadahilanan ng mga lalaki na umaming 
nakikipagrelasyong seksuwal sa kapwa lalaki. Sa pamamagitan ng 
pakikipagkwentuhan sa tatlumpong (30) kalahok ay napag-alaman ang mga 
sumusunod: Karamihan (40%) sa mga kalahok ay nasa edad na 23 – 27, tapos sa 
kolehiyo (90%), at walang asawa (93%). Animnapung porsiyento (60%)  ng mga 
kalahok ay nagsaad na sila ay 5-10 taon ng nakikipagtalik sa kapwa lalaki; bente 
porsiyento (20%) ay nakipagtalik na sa mahigit labinlimang lalaki; at ang mga 
katangian ng lalaking katalik na nagugustuhan ng mga kalahok ay nakapokus sa 
pisikal, gaya ng guwapo, macho, hot, mukhang malinis, maputi, mabango at 
magaling sa sex. Sa pakikipagrelasyon sa babae o lalaki,  mahigit sitenta (73.3%) 
sa mga kalahok ay nasubukan ng makipagrealsyong seksuwal sa babae at lalaki; 
subalit karamihan (73.3%) ay mas nasasarapan sa lalaki, dahil ang lalaking katalik 
ay walang kiyeme, hindi maarte, pwedeng mag-explore at mas nakakakuntentong 
katalik ang lalaki kesa babae. Ang dalas ng kanilang pakikipagtalik ay nasa 2-3 
beses sa isang linggo.  
 
Ayon sa mga kalahok ang mga magagandang naidudulot ng pakikipagrelasyong 
seksuwal sa kapwa lalaki ay: nakakatanggal ng stress, walang nabubuntis, 
pwedeng magpakatotoo, nakakadagdag ng self-confidence, at self-satisfaction.  Ang 
hindi magandang naidudulot nito para sa mga kalahok ay ang pagkakaroon ng 
STD, over fatigue, nakakalimutan ang mga priorities sa buhay, at ito ay hadlang sa 
kagustuhang magkaroon ng anak. Ang mga kalahok ay nagsabi na sila ay 
makikipagrelasyong seksuwal sa kapwa lalaki hanggat gusto nila at walang 
makakapagsabi kung kailan sila titigil.  Limampung porsiyento (50%) ng mga 
kalahok ay nagsabi na naiisip nilang mali ang makipagrelasyong seksuwal sa 
kapwa lalaki at limampung porsiyento (50%) rin ang nag-iisip na hindi ito mali. 
Ang mga dahilan kung bakit ito ay mali ay dahil hindi ito tanggap ng simbahan 
at lipunan, at masarap ang bawal dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng mas higit 
na kaligayahan at satisfaction. Para sa mga nagsabi na hindi ito mali ay dahil wala 
silang nasasagaang ibang tao; at bawat tao ay may karapatang pumili ng gustong 
makarelasyon at hindi naman sila naninira ng ibang relasyon.  
 
Higit na mas nakakarami (87%) ang hindi nakakaramdam ng pagsisisi.  Ang 
dahilan ng mga may pagsisisi (13%) ay ang kanilang relihiyon, ang 
mapanghusgang lipunan, at kapag sila ay nasasaktan dahil nakahanap ng iba ang 
karelasyon. Mahigit sitenta porsiyento (77%) ng mga kalahok ay may balak 
magpakasal; mahigit singkwenta porsiyento (52%) ang gustong magpakasal sa 
lalaki; dalawamput-anim na porsiyento (26%) ay magpapakasal sa babae; at 
dalawamput-dalawang porsiyento (22%) ang nagsabi na magpapakasal sa babae 
o sa lalaki. 
 
Sa kabuuan, ayon sa mga kalahok, bagamat hindi tanggap ng karamihan sa 
lipunan ang pakikipagrelasyong seksuwal sa kapwa lalaki, wala silang nakikitang 
mali.  Masarap ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki dahil dito ay nagpapakatotoo 
sila; nagagawa nilang ipakita at ipadama na  nagmamahal sila kaya sila 
nakikipagtalik; at ang mga kalahok ay naniniwala na ang pakikipagtalik ay isang 



71 
 

pangangailangan ng babae at lalaki, depende lang sa kanila kung sino ang gusto 
nilang katalik; at hindi masamang makipagtalik sa kapwa lalaki basta parehong 
single at parehong gusto ang ginagawa. 
 
Perspektibo ng mga Lalakeng Nananakit ng Kapareha tungkol sa 
Daynamiks ng Pang-aabuso 
Lorizza Mae C. Posadas 
Puerto Princesa School of Arts and Trades at Palawan State University 
lourie_88@yahoo.com 
 
Ang pang-aabuso ay isa sa mga problemang panlipunan na patuloy na pinag-
aaralan ng mga siyentipiko mula noon hanggang ngayon. Sa kabila ng mga pag-
aaral tungkol sa pang-aabuso ay makikita na mas laganap ang pagsisiyasat 
tungkol sa kadalasang biktima, ang mga kababaihan o kabataan. Hindi 
nabibigyang pansin ang bersyon ng mga nang-aabuso na mga kalalakihan. Dahil 
dito ay nagsagawa ng isang penomenolohikal na pag-aaral ang may-akda tungkol 
sa perspektibo ng mga lalakeng nang-aabuso ng asawa o kapareha. Sumailalim 
sa isang pakikipanayam ang apat na kalalakihang ‘di umano’y nakulong dahil sa 
paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children 
Act of 2004, at personal na inamin sa mananaliksik ang nagawang pananakit sa 
kapareha. Sa pamamagitan ng tematikong pag-aanalisa ay lumabas ang tatlong 
pangunahing tema. Una ay ang “mga kundisyon na nagdudulot ng pang-
aabuso”, tulad ng problema sa relasyon at sa kapwa, at mga isyung nagmumula 
sa komunidad o lipunan. Ikalawa ay ang “lalake bilang reaktor” na tumutukoy sa 
kanilang pagiging emosyonal, at iba’t ibang paraan ng pagharap nila sa problema 
o tensyon. At ang pinakahuli ay ng “epekto ng pang-aabuso sa kapareha”, 
kabilang dito ang mga pagsubok na kanilang kinaharap, at ang mga bagay na 
kanilang natutunan nang sila ay nakulong.  
 
Tinalakay din ang implikasyon ng pag-aaral na ito sa mga namamahala sa 
bilangguan, mga tagapayo, at mga interesadong mananaliksik sa nasabing paksa. 
 
Daloy-Buhay ng mga “Pusit” na Nakaranas ng Karahasan Batay sa 
Kasarian: Isang Penomenolohikal na Pag-aaral 
Evangeline Castronuevo-Ruga, Ricardo A. Clores 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
ecastronuevo@yahoo.com, raclores@dlsud.edu.ph 
 
Kasabay ng pag-usbong ng kilusang kababaihan sa Pilipinas ay ang pagtutok ng 
mga mananaliksik at ang mga helping professionals sa karahasan batay sa 
kasarian.  Nabigyan naman ng pansin ang HIV-AIDS nang lumabas ang unang 
kaso nito sa Pilipinas nuong kalagitnaan ng dekada 80. Kamakailan naman ay 
nagkaroon ng interes ang mga mananaliksik sa labas ng bansa sa 
intersectionality ng dalawang phenomena na ito.  Bagay na hindi pa gaanong 
nabibigyang-pansin sa lokal na konteksto na siya namang nais subukang-gawin 
ng pananaliksik na ito.  Sa partikular, gumamit ang mga mananaliksik ng 
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penomenolohikal na lapit upang ilarawan ang daloy-buhay ng mga taong may 
HIV (“Pusit”) na nakaranas ng karahasan batay sa kasarian na may pagdidiin sa 
iba’t ibang anyo ng karahasan na naranasan, ang mga psychosocial/mental 
health consequences nito at ang help-seeking na kilos at gawa ng mga kalahok 
sa pananaliksik kaugnay ng mga ito. Gumamit ng interbyu at focus group 
discussion kasama ang mga kalahok mula sa mga grupong tinaguriang “highly 
vulnerable” sa populasyon ng mga pusit.  Ang daloy-buhay ng mga pusit na 
nakaranas ng ibat’ibang anyo ng karahasan batay sa kasarian ay hinati sa tatlong 
bahagi: bago, nuon at pagkatapos magkaroon ng HIV.  Sa dalawang bahagi 
naman hinati ang datos ukol sa help-seeking na kilos at gawa (pagtutok sa loob 
at labas ng sarili) bilang tugon sa iba’t ibang karahasan na naranasan at sa 
pagiging pusit na rin. 
 
 

Sesyon 1E 
PERSONALIDAD AT PAGKATAONG PILIPINO 
F706 

 
Oras para sa Sarili, Oras Mag-isa: Preference for Solitude sa Mapa ng 
Loob 
Rene Ela Ignacio, Eric Julian Manalastas, Josefina Andrea R. Cantiller 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
rene_ela@yahoo.com 
 
Lungkot, lumbay, yamot… Ilan sa  mga salitang  pumapasok sa isip tuwing 
nababanggit ang salitang solitude o oras mag-isa. Ngunit ayon sa pananaliksik, 
ang oras mag-isa ay maraming benepisyo tulad ng pagkakaroon ng kalayaan sa 
pag-iisip at pagkilos, oras para sa mga malikhaing aktibidad at mas malalim na 
espiritwalidad (Long and Averill, 2003). Para sa panimulang pananaliksik na ito, 
inalam ang prediktors  ng preference for solitude gamit ang five-factor 
model. 253 estudyante ng Sikolohiya 101 sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
ang sumagot ng Preference for Solitude Scale at Mapa ng Loob kasama 
ang  UCLA Loneliness Scale (Version 3) at Cheek and Buss Shyness Scale. 
Lumabas na ang mga katangiang nagprepredik sa preference for solitude ay pagiging 
mababa sa Neuroticism, mababa sa Extraversion at mataas sa Openness to 
Experience. Lumabas din ang pagkalumbay bilang predictor. Sa mga naitalang 
aktibidad na maaring gawin mag-isa, nalamang ang pag-eehersisyo, pagkain sa 
restaurant at window shopping ang isinagawa ng ilang mga kalahok na kanilang 
kinakawilihan at maaring gawin muli sa nalalapit na panahon.  
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Ang Iskalang Pagkamaramdamin sa Masaklaw na Panukat ng Loob 
(Mapa ng Loob): Epekto ng Kontekstong Ibang Tao - Hindi Ibang Tao 
Gregorio E. H. del Pilar, Karyl Christine A. Abog, Miguel Enrico P. Teves 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
gregorioehdelpilar@gmail.com 
 
Ang iskalang Pagkamaramdamin ng Mapa ng Loob ay binubuo ng walong 
aytem.  Lima rito ay nakasaad nang hindi tinutukoy kung ang aytem ay 
nagpapatungkol sa mga taong tinatatawag sa Sikolohiyang Pilipino na “ibang 
tao” o “hindi ibang tao.”  Para malaman ang epekto ng kawalan ng katiyakang 
nabanggit, bumuo ng dalawang grupo ng mga aytem kung saan malinaw kung 
aling konteksto ang tinutukoy ng aytem.  Batay sa kasagutan ng N = 391 na 
mga mag-aaral sa UP Diliman, napag-alamang walang masamang epekto ang 
kakulangan ng konteksto kung ibabatay sa reliability ng mga iskalang tiglilima 
ang mga aytem : .74 sa mga orihinal na aytem na walang konteksto, at .77 sa 
mga aytem na patungkol sa “ibang tao” (p > .05).  Sa katunayan, lumabas na 
mas mahusay pa ang iskalang walang konteksto kung ihahambing sa iskalang 
may kinalaman sa “hindi ibang tao” (r11 = .61, p < .01).  Nang pinagpangkat-
pangkat ang mga kalahok batay sa kanilang iskor sa buong orihinal na iskala 
(r11 = .80), lumabas na iba-iba ang epekto ng kontesktong ibang tao-hindi 
ibang tao para sa tatlong grupo.  Halimbawa, ang mga nasa grupong 
katamtaman at mababa sa pagkaramdamin ay tumaas ang iskor kapag ang mga 
aytem ay patungkol sa “hindi ibang tao,” habang ang mga nasa grupong mataas 
sa pagkamaramdamin ay bumaba.  Sinubukang ipaliwanag ang pagkakaiba ng 
reliability ng iskala kapag ang mga aytem ay walang konteksto at kapag ang mga 
itoy ay patungkol sa “hindi ibang tao,” at ang pagkakaiba-iba ng pagbabago ng 
katampatang iskor (mean score) depende sa antas ng pagkamaramdamin at ng 
konteksto. 
 
Katangian ng Loob: Mga Karanasan sa Buhay ng mga Piling Kabataan 
sa Kolehiyo at Kanilang Pagkakilala sa Sarili 
Lulette U. Matammu 
Far Eastern University 
lulette_matammu@yahoo.com 
 
Ang kwalitatibong pag-aaral na ito ay tungkol sa katangian ng loob ng mga 
piling kalahok. Hinanap ito sa kanilang karanasan sa tahanan at eskuwelahan, 
partikular mga karanasang nahirapan sila at napagtagumpayan nila. Sa pag-aaral 
na ito, ang katangian ng loob ay tumutukoy sa mga positibo o negatibo na 
pagsasalarawan sa sarili. Labing-lima (15) na mga kabataan sa kolehiyo ng Far 
Eastern University mula idad 16-23 ang piniling kalahok at isa-isang 
nakapanayam. Ang nalakap na datos ay sinuri at inayos ayon sa mga tema na 
lumabas mula sa kwento ng kanilang mga karanasan. Sa kabuuhan, ang mga 
kwentong nalakap ay maituturing na coming-of-age stories.  Ang mga tema ay 
ang mga sumusunod: mahirap na karanasan sa pamilya (hal., mahigpit na 
magulang, problema sa pera); relasyon sa pamilya (hal., malapit o maluwag); 
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mga hangarin sa buhay at relasyon sa kaibigan (hal., hangaring magtagumpay, 
malapit na relasyon sa barkada); mga pinagdaanan sa buhay (hal., pagkakasakit o 
kawalan ng magulang); at pagpapatawad at pagsulong sa buhay (hal., pagtatalo 
ng mga magulang).  Lumabas din sa mga kwento ng mga kalahok na ang mga 
karanasang nahirapan at napagtagumpayan nila ay magkadugtong at ang 
relasyon sa pamilya at kaibigan ay may naiambag sa mga karanasang ito. Higit 
din na nakilala nila ang kanilang sarili sa mga karanasang sinubukan ang karakter 
nila. Mula dito nanggaling ang kanilang pananampalataya, hangarin sa buhay, 
natuklasan ang kanilang lakas, at natutunang magpatawad. Ilan sa mga nakitang 
katangian ng loob ay sumasangayon at lumabas din sa naunang pag-aaral ng 
katangian ng loob (Matammu, 2012). 
 
 

Sesyon 1F 
EDUKASYON 
F708 

 
Vigor bilang Tiyak na Dahilan ng Pagiging Kuntento at Aktibo sa 
Trabaho ng mga Pampublikong Guro sa Mataas na Paaralan sa Lungsod 
ng Malabon 
Bryan F. Tanangonan, Sheila Marie D. Yor, Pauline Mae S. Espiritu 
De La Salle-Araneta University 
brytanangonan1977@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa Vigor bilang tiyak na dahilan ng pagiging 
kuntento at aktibo sa trabaho ng mga pampublikong guro sa Mataas na Paaralan 
sa lungsod ng Malabon. May kabuuang bilang na 244 ang mga gurong lumahok 
sa pag-aaral na ito, na may edad mula 22 hanggag 63 taong gulang. Ang 
kasalukuyang pag-aaral ay naglalayong tukuyin ang mga sumusunod:  Ang 
pagiging kuntento sa trabaho ng mga tagatugon gamit ang Job Satisfaction Survey 
(JSS), ganun din ang pagiging aktibo nila sa trabaho gamit ang Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES) at upang sukatin ang vigor gamit ang Shirom-Melamed 
Vigor Measure (SMVM). Base sa resulta ng pag-aaral, ang vigor ng mga tagatugon 
ay positibong may kaugnayan sa pagiging kuntento sa trabaho ( r = .254, p< 
.01)  at pagiging aktibo sa trabaho (r = .263, p < .01) at ang vigor isang prediktor 
ng pagiging kuntento sa trabaho (β = .254, p < .05) gayundin ng pagiging aktibo 
sa trabaho (r = .263, p< .01).  Samakatuwid, ang vigor ay isang makabuluhang 
prediktor ng pagiging kuntento sa trabaho at pagiging aktibo sa trabaho. 
 
Keywords: Vigor, Pagiging Kuntento sa Trabaho, Pagiging Aktibo sa Trabaho, 
Guro sa Mataas na Paaralan, Pampublikong Paaralan 
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Prediksyon ng Academic Integrity Gamit ang Self-Control at Academic 
Motivation 
Ann Christine V. Braga, Krizzia Camille D. Fontecilla, Pia Marie Therese P. 
Papa 
De La Salle-Araneta University 
annchristine.braga@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong malaman kung nakakaapekto ang self-
control at academic motivation ng mga estudyanteng kalahok sa kanilang 
academic integrity. Ang academic integrity ay ang lahat ng gawang nagpapakita 
at nagpapatibay ng kagandahang asal at pag-uugali sa lahat ng aspeto na may 
ugnay sa pag-aaral. Ang mga mananaliksik ay nakakuha ng kabuuang 274 na 
kalahok na nanggaling sa iba’t-ibang pamantasan at dalubhasaan mula sa 
Pambansang Punong Rehiyon na may edad mula 16 hanggang 42. Ang 
Academic Integrity Scale, Brief Self-Control Scale at Academic Motivation Scale 
(AMS-C 28) ang mga ginamit na instrumento upang masukat ang academic 
integrity, self-control, at academic motivation ng mga kalahok. Ang mga 
nakalap na datos mula sa mga instrumento ay  isinalang sa t-test, f-test, Pearson 
Correlation at Multiple Linear Regression. Napag-alaman na ang kasarian 
(t=.000), kurso (f=.017), at GPA (f=.011) ng mga kalahok ay may kapansin-
pansing pagkakaiba sa academic integrity. Ang academic motivation (r= -237**; 
p=.000) at self-control (r=-.439**; p=.000) ay may negatibong relasyon, ngunit 
tanging self-control (β=-.418; p=.000) at amotivation (β=.214; p=.001) lamang 
ang maaring mag-predik ng academic integrity. 
 
Kaugnayan ng Kasarian, Akademikong Pagganap at “Self Esteem” sa 
“Perceived Stress” ng mga Mag-aaral sa Mataas na Paaralan 
Rosario T. Chu, Unica Felicci Condag, Sirc Lemmor Pagaran, Bryan F. 
Tanangonan 
De La Salle-Araneta University 
rosechu2004@gmail.com 
 
Itinuon ng mga mananaliksik ang kanilang pag aaral sa paghahanap ng 
kaugnayan ng perceived stress at self esteem sa Academic Achievement o Akademikong 
Pagganap ng 154 na mag aaral sa ikatlo at ika-apat na taon ng Caloocan City 
Science High School. Ang mga lumahok na mag-aaral ay nakalap gamit ang 
convenience sampling at may kabuuang grado na hindi bababa o tataas sa 85-97% 
mula sa nakaraang taon. Ginamit ang Rosenberg’s Self Esteem Scale (1965) at 
Perceived Stress Scale (Cohen, 1994) upang makalap ang datos. Sa pamamagitan ng 
Pearson-r Correlation at bivariate analysis, napag-alamang ang kasarian (gender) ay 
may negatibong kaugnayan sa self-esteem. Ang perceived stress naman ay may 
kaugnayan sa akademikong pag-ganap. Gayundin ang self-esteem, na may 
bahagyang negatibong kaugnayan sa perceived stress. 
 
Keywords: Self Esteem, Perceived stress, Akadamikong Pagganap (Academic 
Achievement) 
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Ang Courage Quotient ng mga Magsisipagtapos na Estudyanteng 
Kolehiyo mula sa mga Piling Unibersidad ng CAMANAVA: Batayan ng 
Paggawa ng Strength-Based Intervention Program 
Regina Marie R. Magtaan 
De La Salle-Araneta University 
reginamarie_magtaan@yahoo.com.ph 
 
Ang pag-aaral na ito ay naiiba sa pagtingin sa konsepto ng tapang (courage). Ito 
ay ginawa sa larangan ng edukasyon na naglalayong sukatin ang tapang ng mga 
kolehiyong estudyante mula sa iba’t ibang unibersidad sa CAMANAVA na nasa 
taon ng kanilang pagtatapos. Ang pag-aaral ay ginamitan ng parehong 
kwantitatibo at kwalitatibong metodo ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng 
convenient random sampling, nakakuha ang mananaliksik ng 162 kalahok. T-tests at -
chi-square test ang ginamit sa pagsuri ng datos sa kwantitatibong pamamaraan 
mula sa nakalap sa Woodard and Pury Courage Scale (WPCS-23) nila Woodard ay 
Pury (2007). Gumamit din ng semi-structured na palatanungan sa pagkalap ng 
karagdagang datos na ginamit sa pagpapatunay sa mga nakalap mula sa WPCS-
23. Ang mga paper trails at codings na hango sa Grounded Theory at etnograpiya ang 
ginamit naman sa pagsuri ng datos na nakalap sa kwalitatibong pamamaraan. 
Bukod dito, ang pag-aaral na ito ay nagpokus sa pagpapayabong ng pagkatao ng 
estudyante sa loob ng larangan ng edukasyon. Ang mga resultang nakuha mula 
sa parehong kwantitatibo at kwalitatibong metodo ay ginamit upang makabuo 
ng isang strength-based intervention program na tatawaging “Courage Booster.” Ang 
programang ito ay naglalayong magbigay kasangkapan sa mga estudyante na 
siyang maggagabay din sa kanila patungo sa pagtamo ng isang mas 
makabuluhang buhay pag-aaral, at kalaunan, sa tamang landas rin ng kanilag 
mapipiling karera sa kabila ng kanilang pagtatapos. 
 
 

Sesyon 2A 
SP BILANG DISIPLINA 
F702 

 
Identidad at Oryentasyon ng Sikolohiyang Pinoy: Pagmumuni sa mga 
Temang Pangkumperensya ng PSSP at PAP sa nakalipas na 40 Taon 
Nixon V. Agaser, Jan Vincent P. Abella, Angelo R. Dullas 
Central Luzon State University 
nixon_agaser@yahoo.com, abellavincentjan@yahoo.com.ph, dullas.angelo@yahoo.com 
 
Ang tema sa isang pagtitipon ay nagbubuklod sa lahat ng gawain sa pagtitipon. 
Ang tema ay isang “idea” na saklaw ang napapanahong adhikain ng isang 
programa. Bilang simbolo ng mga bagay na makabuluhan sa pananaw ng grupo 
o ng pagtitipon, maaring maaninag ang identidad at pakay ng pagtitipon. Ang 
pag-aaral na ito ay isang pagtetema sa mga tema ng Pambansang Samahan sa 
Sikolohiyang Pilipino (PSSP) at ng Psychological Association of the Philippines 
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(PAP) sa nakalipas na 40 taon. Layon nitong tingnan ang mga binigyang halaga 
ng PSSP at ng PAP batay sa mga tema ng mga taunang pagtitipon.  
 
Walumpung tema (40 sa PSSP at 40 sa PAP) ang naging datos sa pag-aaral na 
ito. Nakuha ang mga tema ng PSSP at PAP sa mga taunang programa ng PSSP 
at PAP. Sa PSSP, ang taunang tema ng kumperensya mula 1975 hanggang 2015 
(liban sa taong 1999) ang isinama. Sa PAP, ang mga tema sa konbensyon mula 
1976 hanggang 2015 ang isinali. “Simple thematic analysis” ang paraan ng 
pagtetema sa mga tema ng PSSP at PAP.  
 
Sa pangkalahatan, at katulad ng inaasahan, dalawang pagkahilig o oryentasyon 
ng pagsisikolohiya ang nawari sa pagtetema; isa sa PSSP at isa sa PAP.   Ang 
oryentasyong PSSP ay pag-unawa at pagtaya sa mga aspetong panlipunan na 
sumasalamin sa pagkataong Pinoy. Ang oryentasyong PAP ay papapalago at 
papalaganap sa sikolohiya bilang isang disiplina na naka-angkla sa tungkulin ng 
mga sikolohista sa lipunan. Sa magka-ibang oryentasyon at identidad na ito ay 
maaring gamiting salaminan at gabay sa na-iambag at pwede pang i-ambag ng 
sikolohiya at ng mga sikolohista sa lipunang Pilipino. 
 
Mga Pakahulugan sa Pakikipagkapwa-Tao: Isang Pagsisiyasat sa isang 
Kultural na Pagpapahalaga 
Jay A. Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jayacat@gmail.com 
 
Sentral sa Teorya ng Kapwa ang ideya na ang kapwa ay isang pagpapahalaga.  
Ngunit iba-iba ang naging pakahulugan nito maging sa diskurso ni Enriquez na 
maaaring magdulot ng kalituhan sa kalikasan nito bilang sikolohikal na 
konsepto.  Nilayon ng pananaliksik na ito na siyasatin ang kalikasan ng kapwa 
bilang pagpapahalaga (na tinawag na pakikipagkapwa-tao o PKT).  Nagsagawa 
ng walong ginabayang talakayan (GT) sa magkakahiwalay na grupo ng mga 
estudyante at propesyunal sa akademiya mula sa Kalakhang Maynila, Baguio, 
Cebu at Davao.  Isinailalim sa KJ analysis ang mga datos mula sa GT.  Ang mga 
lumitaw na tema ay naging batayan ng isang panukat ng pakikipagkapwa-tao.   
 
Pakikipag-Ibang-Tao 
Albert E. Alejo, SJ 
Ateneo de Manila University 
paringbert@yahoo.com 
 
Sa ‘Zamboanga Siege’ noong Setyembre 2013, daang libong mga ‘bakwit’ ang 
gutom na tumakas sa putukan. Malalim na kasiyahan ang nadama ng mga 
nagmalasakit na magluto at maghatid ng pagkain sa mga nawalan ng tirahan, 
Muslim man o Kristiyano. Makalipas ang ilang araw, dumaing ang mga Badjao, 
“Sana, hindi laging pritong manok ang ulam.” Nagkasakit kasi ang mga bata na 
mas sanay kumain ng isda. Sagot ng ilang boluntir, “Fried chicken na nga ang 
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dinala natin sa kanila, may reklamo pa sila!” Hindi namalayan, ang 
pagmamalasakit sa kapwa-tao ay tila nauwi sa pagsumbat sa ibang-tao.  
 
Hinahamon ng ganitong tagpo ang minsan ay may lamat na pag-unawa sa 
pakikipagkapwa-tao. Oo, ang ibang tao ay tao ring katulad ko at kaugnay ko. 
Kung baga, sa ibabaw ng tubig, ang sari-saring mga isla ay magkakahiwalay, 
subalit kapag iyong sinisid, lahat pala ay magkakaugnay. Gayun man, kailangang 
ipaalala at ipagdiinan, na hindi dapat tabunan ng pagturing sa tao bilang kapwa 
ang likas ding kakanyahan ng tao bilang iba. Baka sa pagsisikap nating itanghal 
ang “kapwa” bilang sentro ng pagkataong Pilipino, matabig naman natin ang 
sari-saring indibidual at pangkat na nais mabigyang-halaga sa taglay nilang 
kaibahan.  
 
Sa panayam na ito, sisikaping ipakita na buhay at kamatayan ang implikasyon ng 
ganitong pagtatanong, lalo na sa paghahagilap ng kapayapaan sa Mindanao. 
Marahil, makasisilip tayo ng munting liwanag kapag ating natanggap at 
naitanghal na tayo mismo ay sabay na kapwa-tao at ibang tao. 
 
 

Sesyon 2B 
PAGBUBUO-KATAUHAN NG MGA FILIPINO AT BANGSAMORO 
(SYMPOSIUM) 
F703 

 
Ang Pagkakakilanlang Bangsamoro: Kahihinatnan ng mga Correlate at 
Latent Class 
Francis Dee 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
fj_dee@yahoo.com 
Christian Hope Reyes, Steven Rood 
The Asia Foundation   
christianhope.reyes@asiafoundation.org, steven.rood@asiafoundation.org 
 
Isang mapanghating isyu ang panukalang Bangsamoro Basic Law (BBL). Sa mga 
nakaraang buwan, naging mas matatag ang paninindigan para sa kani-kanilang 
mga posisyon ang mga nagtataguyod at sumasalungat sa panukalang batas. 
Samakatuwid, mula sa mga debateng patungkol sa mismong batas, tumutungo 
kami sa mga usaping patungkol sa pagkakakilanlan bilang Bangsamoro upang 
lumikha ng mga bagong puwang para sa kompromiso sa diskurso. 
 
Ayon sa Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB), “Those who at the time of 
conquest and colonization were considered natives or original inhabitants of Mindanao and 
the Sulu archipelago and its adjacent islands including Palawan... shall have the right to 
identify themselves as Bangsamoro by ascription or self-ascription” (2012: 2). 
 
Ang pag-aaral na ito ay gumagamit ng mga datos na inipon mula sa mga special 
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probability survey na ginawa noong 2011, 2012 at 2015 ng Social Weather Stations, 
kung saan ang mga katugon ay naninirahan sa panukalang core territory ng 
Bangsamoro at sa mga kalapit na teritoryo nito. Gumagamit ito ng multinomial 
logistic regression upang malaman ang mga katangiang demograpiko ng mga 
katugon na umaangkin ng pagkakalilanlang Bangsamoro. Sumunod, gumagamit 
din ito ng OLS at logistic regression upang malaman kung ang pag-angkin ng 
pagkakakilanlang Bangsamoro ng mga katugon ay may kinalaman sa pananaw 
nila ukol sa iba't ibang mga usaping pambansa.  
 
Gumagamit din ang pag-aaral na ito ng exploratory latent class analysis upang 
tumukoy ng mga latent classes base sa pagpapahalaga ng mga katugong 
umaangkin ng pagkakakilanlang Bangsamoro sa kanilang iba't-ibang mga 
pagkakakilanlan. Ang pokus ng bahaging ito ay limang tanong na naghahambing 
ng kahalagahan ng bawat pagkakakilanlan ng katugon (hal. Pagsang-ayon na 
“Ako ay Muslim muna bago Bangsamoro”). Inaalam din dito kung anu-ano ang 
mga katangiang demograpiko ng mga miyembro ng bawat latent class at kung ang 
latent class ng bawat katugon ay may kinalaman sa kanyang mga pananaw ukol sa 
mga usaping pambansa. 
 
Natuklasan sa pag-aaral na ito na sa pagitan ng mga Muslim, mas mababa ang 
probabilidad ng pag-angkin sa pagkakakilanlang Bangsamoro para sa mga 
nakatira sa BASULTA kaysa sa mga nananahan sa ibang mga lugar na hindi 
bahagi ng ARMM ngunit bahagi ng core territory ng Bangsamoro sa FAB. Ang 
pag-angkin ng pagkakakilanlang ito ay may kinalaman din sa pagsuporta sa mga 
panustos ng FAB. Huli, mas bukas ang pagkakaunawa ng mga umaangkin ng 
pagkakakilanlang ito sa mismong konsepto ng Bangsamoro (hal. Sumasang-
ayon sila na “Ang mga Kristiyano ay maaari ring maituring bilang 
Bangsamoro.”). 
 
Nakatukoy rin kami ng apat na latent class sa pagitan ng mga umaangkin ng 
pagkakakilanlang Bangsamoro: dalawa sa mga grupong ito ay nagsasabi na sila'y 
Bangsamoro  bago Pilipino, habang ang natirang dalawa ay nagsasabi na sila'y 
Pilipino bago Bangsamoro o na hindi tiyak kung alin ang mas mahalaga. Mas 
mataas ang probabilidad na ang mga naninirahan sa Gitnang Mindanao ay 
maibibilang sa unang pares ng mga latent class. Mayroon ding kinalaman ang 
latent class ng katugon sa kanyang mga pananaw ukol sa mga usaping pambansa 
sa 2015, ngunit mahina ang relasyon na ito sa 2011. 
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Mujahidat: Mga Karanasan at Pakikibaka ng mga Kababaihang 
Hukbong Mapagpalaya ng Moro Islamic Liberation Front 
Hadji A. Balajadia, Sayuri Ando, Quennie Calunsag, Dewanie Kim Catapang, 
Bai Ridah Macasayon 
Ateneo de Davao University 
hadji_addu@yahoo.com 
 
Ang papel na ito ay pagkilala sa mga karanasan, ambag, at pakikibaka ng mga 
kababaihang hukbong mapagpalaya (women freedom fighters) sa tagumpay ng 
rebolusyonaryong pagkilos ng MILF na nagbunga ng usaping pagkapayapaan sa 
pagitan ng pamahalaan ng republika ng Pilipinas. 
 
Gamit ang interpretative phenomenological analysis (Smith and Orborn, 2007) 
bilang metodo ng pagsasaliksik hinimay ng papel na ito ang pag-buo kahulugan 
(meaning-making) ng mga Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade 
(BIWAB) sa kanilang mga karanasan sa military training bilang mga babaeng 
tagapagtanggol-kalayaan ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at mga 
dahilan sa pagsapi sa MILF bilang basehan sa kanila pakikibaka. 
 
 
Mga Haka ng Bayan sa mga Nobelang Pilipino  
Gabriel Jose T. Gonzalez, S.J. 
Ateneo de Davao University 
vp.academics@addu.edu.ph 
 
Ang isang temang tumatakbo sa mga Pilipinong nobela ay ang pagbabago ng 
kaakuhan mula sa pagiging kolonya patungong pagiging isang bayan. Ang 
paulit-ulit na temang ito ay makikita sa mga nobela mula sa iba’t ibang 
kapanahunan – noong panahon ng  pananakop ng mga Kastila noong ika-
labinsiyam na siglo hanggang ika-dalawampu’t isang  siglo – at mula sa mga 
manunulat na may iba’t ibang pinagmulan na  ideolohiya, estado sa lipunan, at 
kasarian.  Ang pagkahumaling sa temang ito ay mas lubos na maipapahayag sa 
pamamagitan ng pag-unawa na napakasalimuot ang pagbuo ng identidad ng 
pagiging Pilipino, lalo na dahil sa kawalan ng mga pre-kolonyal na mga 
istrukturang kultural na siyang ginamit ng ibang kolonisadong bayan  upang 
ilunsad ang kanilang pagsasarili. Dahil sa kawalan nito, ang mga Pilipino ay 
nakulong sa kabalintunaan na paggamit ng mga istrukturang kultural  hango o 
hiram sa mga mananakop upang ilunsad ang ating kalayaan  at pagkapantay  sa 
mananakop. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng mga nobela mula sa iba’t ibang 
panahon ng kasaysayan tulad ng Noli Me Tangere (1887) at El Filibusterismo (1891) 
ni Jose Rizal, The Winds of April (1941) ni NVM Gonzalez, The Woman Who Had 
Two Navels (1961) ni Nick Joaquin, My Brother, My Executioner (1973) ni F. Sionil 
Jose, at Dream Jungle (2004) ni Jessica Hagedorn, ating mababakas kung paano 
ang mga Pilipino ay nagbuo ng mga haka na sambayanang Pilipino. Susuriin ang 
mga tekstong ito sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga kayariang Freudian sa 
mga romansa sa loob ng pamilya. Ang kayariang Freudian sa mga romansa sa 
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loob ng pamilya ay nauukol na paglalahad ng mga batayang alegorya para sa 
mga makabayang haka na kinakatawan ng mga teksto.  Ang romansa sa loob ng 
pamilya ay sa katunayan ang iminungkahing tiyak na metapora na ginagamit ng 
mga kanluraning bansang-estado upang itatag ang mga ugnayang kapangyarihan 
sa loob ng kanilang sariling sambayanan at sa kanilang mga kolonya. 
Samantalang ang romansa sa loob ng pamilya ay nangyayari sa pamamagitan ng 
pagputol ng pagsasalaysay (narrative discontinuities), ang pakikibaka ng mga 
nasakupang bansa upang magbago mula sa pagiging kolonya tungo sa pagiging 
isang bayang may kasarinlan ay isinagawa doon sa pamamagitan ng pag-akda ng 
mga pagputol (discontinuities) sa pagsasalaysay ng ating sarili. Makikita sa mga 
nobelang nabanggit itong mga pagputol sa pagsasalaysay na naganap. Itinanghal 
ayon sa kapanahunan ng pag-akda ang  pagsusuri ng mga nobelang ito. Makikita 
rito ang progresyon ng uri at lalim ng mga naganap na pagputol sa 
pagsasalaysay:  Mula sa pagputol  ng awtoridad na magsalaysay at anyo ng 
pagsasalaysay, tungo sa ganap na pagputol  ng mga dating tinangggap na 
pagsasalaysay, hanggang sa ganap na pagputol sa mga maka-patriyarkong  
sasalaysay, kabilang na sa huli ang nananaig na modelo ng salaysay ng isang 
bayan. 
 
Ang Kawalang Katarungan Ba ay Sikolohikal na Karanasan Lamang? 
Honneth at ang Teorya ng Pagkilala 
Renante D. Pilapil 
Ateneo de Davao University 
reyphilo@yahoo.com 
 
Ang papel na ito ay kritikal na sumusuri sa konsepto ng katarungan ni Axel 
Honneth hango sa kanyang teorya ng pagkilala na nagbigay diin sa moral-
sikolohikal na mga pagpapalagay ukol sa pagkatao para sa personal na 
pagkakakilanlan.  Ito ay naglalayong matukoy kung ang moral-sikolohikal na 
mga patunay tulad ng tiwala sa sarili, paggalang sa sarili, at pagpapahalaga sa 
sarili ay lehitimong batayan para sa isang teorya ng panlipunang 
katarungan.  Hangad din ng papel na ito na matukoy kung ang ganyang 
pananaw sa panlipunang katarungan ay maaaring makapasa sa kawalang-
kinikilingang saligan ng katarungan.  Gumagawa ng dalawang argumento ang 
papel na ito: Una, bilang pagtatanggol kay Honneth, ang papel ay 
nangangatwirang ang ideya ng pag-unawa sa sarili o ang karanasang moral ay 
may mahalagang papel na hindi dapat isawalang bahala sa isang teorya ng 
panlipunang katarungan.  Ang “pagsasasikolohikal” ng kawalan ng katarungan 
ay normatibong mapahihintulutan upang maiwasan ng mga biktima ng kawalan 
ng katarungan ang pagkakalayo sa anumang diskurso ukol sa katarungang 
panlipunan.  Pangalawa, ang papel na ito ay nangangawitrang ang konsepto ng 
katarungan batay sa moral-sikolohikal na karanasan ay makakapasa sa ‘publicity’ 
o sa kawalang-kinikilingang saligan ng katarungan. Ang dapat gawin ay lumikha 
ng isang demokratikong paraan ng pakikipag-usap na bukas, madamdamin at 
mapagpagana sa mga biktima ng kawalan ng katarungan upang mabigyang 
pangalan nila ang kanilang mga karanasan ng paghihirap. 
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Sesyon 2C 
IBA'T IBANG MUKHA NG PAGBANGON SA UNOS AT MGA 
PAGBABAGO SA BUHAY (SYMPOSIUM) 
F704 

 
Konseptwal at Operasyonal na Balangkas sa Post-Disaster Resilience-
Enhancement 
Randolph R. Reserva 
Ateneo de Davao University 
rr.reserva@gmail.com 
 
Ang ulat na ito ay naglalahad ng balangkas na ginamit ng Association of 
Psychologists and Helping Professionals sa pagpapatupad ng Leyte Community 
Resilience Enhancement Project (LCREP). Kasama ng labing-pitong mga 
katambal na komunidad (partner communities) mula sa Tacloban at Palo, ang 
LCREP ay isang programang nagtagal ng labinlimang buwan na naglayong itala 
ang sama-samang karanasan at sanaysay ng mga nakaligtas mula sa Bagyong 
Yolanda. Nilayon rin ng ulat na ito na pagtibayin ang kakayahan ng mga 
komunidad at makaambag sa pagsasaayos ng pamamaraan ng paghahatid ng 
Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) para sa susunod pang 
programa ukol sa post-disaster public health intervention. Mula nang inumpisan ang 
LCREP, ang programang ito naging isang programa na naging isang pagsasanib 
ng iba’t-ibang disiplina tulad ng Mental Health and Psychosocial Support, Disaster 
Risk Reduction and Management, at Development Work.  
 
Ang programang LCREP ay isinagawa sa kabila ng maselang sitwasyon na 
nakapalibot sa isang post-disaster recovery. Sa kabila ng mga sitwasyong walang 
katiyakan, ginamit ng LCREP ang paraang pagkamapagdamam upang 
matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga katambal na komunidad 
upang kilalanin ang mga umuusbong na kadahilanan ng pagkabalisa (emerging 
stressors) ng mga nakaligtas sa sakuna sa bawat transisyon nila tungo sa nomal 
na pamumuhay. Ang mga resulta mula sa pag-aaral na ito ay makakapagbigay ng 
dagdag na kaalaman sa mga sikolohista at iba pang Mental Health Professionals 
kung paano tutugunan ang pagbabago na nararanasan sa pagbibibigay ng 
MHPSS.  
 
Kapag ang Sinalanta at ang Tagapagdala ng Tulong ay Iisa: Mga 
Elemento para sa Psychosocial Intervention 
Rogelio Lelis, Jr. 
Ateneo de Davao University 
rodgepl@live.com 
 
Ang sikolohikal na epekto na  naidudulot ng mga nakaligtas sa sakuna na may 
ginagampanang katungkulan ay nagdudulot ng isang natatanging sitwasyon na 
nangangailangan ng isang programa ukol sa pangkalusugang pangkaisipan at 
saykososyal na suporta na hinango sa partikular nilang pangangailangan. 
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Kailangang matupad ng pangkat na ito ang kanilang mga tungkulin bilang 
tagasulong ng karapatang pantao habang tinatahak nila ang daan tungo sa 
kanilang pansariling paggaling o personal recovery. Ang papel na ito ay isang ng 
mga kaganapan ng labing-pitong buwan na programa na isinagawa ng Center of 
Psychological Extension and Research Services (COPERS) para sa mga tauhan ng 
Social Security System (SSS) – Eastern Visayas. Isa sa panimulang hakbang ng 
programang ito ay ang pagtantya ng mga pangunahing pangangailangan ng mga 
kasangkot upang maihango ang programang ilalahad para sa kanila partikular na 
sa aspeto ng paghahatid ng paunang lunas o first aid, psychological debriefing, stress 
inoculation training, at ang pagganap ng mga ritwal na nagsasaad ng pagwawakas 
(closure rituals). Gamit ang malalalimang panayam sa mga piling mga kalahok 
(key informant) at visual output mula sa pangkatang sesyon kasama ng mga 
nakaligtas sa sakuna, sinikap ring tuklasin ng pag-aaral na ito ang ang sikolohikal 
na pagbabago ng mga kalahok na sinukat sa aspeto ng pagganap ng katungkulan 
sa trabaho, panlipuang paggawa (social functioning), coping strategies, pati na rin 
ang persepsyon ng pag-aasam at suportang natatanggap nila.  Ang mga bagay na 
natutunan at napagtanto mula sa nabanggit na karanasan ay nakasaad rin sa 
papel na ito sa paglalayong makapagbigay ng mga mungkahi ng mga paraan na 
matugunan ang mga agwat o kakulangan sa paraan ng pagbibigay ng MHPSS sa 
panahon ng sakuna.  
 
Ang Sikolohiya ng Kahandaan sa Pagretiro ng mga Manggagawa ng 
Isang Pribado at Katolikong Unibersidad: Isang Panimulang 
Pananaliksik 
Nelly Z. Limbadan, Analyn O. Leysa, John Paul G. Martin 
Ateneo de Davao University 
nelly_limbadan@yahoo.com, nylana_1004@yahoo.com, jpgmartin_83@yahoo.com 
 
Ang pagreretiro, bilang isang debelopmental na pagbabagong-kalagayan sa 
karanasan ng bawat empleyado o manggagawa, ay nangangailangan ng 
karampatang panahon ng pagpaplano at paghahanda. Ang mga pagsusuring 
nagawa tungkol sa tema na ito ay madalas na nakasentro sa paghahandang 
pinansyal at sa pisikal na sukat ng kalusugan (physical health dimensions) ng 
mga retiradong manggagawa at ng mga empleyadong malapit nang mag retiro. 
Ang kasalukuyang pananaliksik ay nakatuon sa pagtuklas ng sikolohikal na 
aspeto ng pag-retiro na apatnapu’t walong (n=48) empleyado na ritrado o 
malapit nang mag-retiro ng isang unibersidad, na may diin sa lebel ng kasiyahan 
sa buhay o life satisfaction at ang pag-aaring yaman ng pagreretiro (retirement 
resources) na tinuklas ng mga mananaliksik gamit ang isang standardized self-report 
measure. Upang makatulong sa administrasyon ng nasabing unibersidad na 
makapagdisenyo ng mga programa na naglalayong makatulong sa kanilang mga 
empleyado na nasa estadong ito ng kanilang buhay, tinuklas din ng 
kasalukuyang pananaliksik ang mga kaisipan, ninanais, at mga kinakatakutan ng 
mga kalahok pagdating sa usaping pagreretiro. Base sa mga nakalap na datos ng 
mga mananaliksik, nakita na sa usaping pagreretiro, hindi naababala ang mga 
kalahok, partikular na sa aspetong pinansyal, emosyonal at panlipunan. Dagdag 
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pa rito, mula sa nakalap na datos, ang mga kalahok ay may mataas na antas ng 
kasiyahan sa buhay.  Nakasaad sa mga resulta na sa kasalukuyan, ang mga 
kalahok ay walang nararanasang pagbabago sa lebel ng kasigasigan (enthusiasm) 
at pagtanggap ng personal na responsibilidad partikular na sa aspeto ng kanilang 
indibidwal na tungkulin sa loob ng unibersidad. Mula sa mga datos, napag-
alaman na may katamtamang lebel ang mga kalahok sa pag-aaring yaman ng 
pagreretiro (pisikal, pinansyal, panlipunan, emosyonal at pagganyak o 
motivational). Gamit ang statistikal na pag-aanalisa, napag-alaman na ang antas 
ng kasiyahan sa buhay at pag-aaring yaman ng pagreretiro ng mga kalahok ay 
nagkakaroon ng makabuluhang resulta kung itatapat ang mga baryante 
(variable) ng posisyon or katayuan ng mga kalahok sa unibersidad kung saan 
nagdudulot ang nasabing katayuan ng pagkakaiba ng pinansyal na kayamanan ng 
mga kalahok pagdating ng pagreretiro, ngunit ang kasalukuyang katayuan ng 
mga kalahok ay hindi nagdudulot ng makabuluhang resulta pagdating sa lebel 
ng kasiyahan sa buhay ng mga kalahok. Upang makatulong sa sikolohikal na 
paghahanda ng mga empleyadong malapit nang mag retiro, iminumungkahi ng 
mga mananaliksik ang isang Psycho-Bio-Social Model of Retirement (PBSMR) 
Preparation Program na ipatupad sa mga empleyado sampung taon bago sila mag-
retiro.  
 
Kawalan ng Magulang bilang Banta sa Academic Performance ng mga 
Naiwang Nag-aaral na Anak 
Analyn O. Leysa 
Ateneo de Davao University 
nylana_1004@yahoo.com 
 
Ang patuloy na pagdami ng bilang ng mga manggagawang Pilipino na 
nangingibang bansa ay nagdulot din ng pagdami ng mga kabataan na lumalaki 
kasama lamang ang solong magulang o hindi kaya’y kasama ng kanilang ibang 
kamag-anak. Hindi man makakaila ang pinansyal na benepisyo na maidudulot 
ng penomenong ito, maari ring may kaakibat na panlipunang epekto na kung 
saan ang mga anak ng mga nasabing manggagawa ang direktang makakaranas. 
Ang mga panlipunang epektong ito ang paksa ng kasalukuyang pananaliksik, 
kung saan minarapat ng mananaliksik na tuklasin ang mga epektong panlipunan 
ng pangingibang bansa ng mga manggagawang Pilipino partikular na sa kanilang 
mga anak. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nakatuon sa kakayahang 
makisalamuha (relational ability) pati na rin ang pang-akademyang pagganap 
(academic performance) ng mga anak ng mga migranteng manggagawa. Tatlong 
daan at walumpu’t-anim (386) na mag-aaral sa kolehiyo mula sa isang pribadong 
Katolikong unibersidad sa Timog Mindanao na may mga migranteng magulang 
ang sumagot ng Sense of Relatedness Scale. Mula sa mga sagot sa nasabing iskala, sa 
pangkalahatan, ang mga kalahok ay nakakaranas ng karamptang kalakasan sa 
ilang aspeto tulad ng (1) kakayahang tanggapin ang kanilang sarili sa kanilang 
pakikisalamuha sa ibang tao, (2) kakayahang makipagkilala at magkaroon ng 
bagong kaibigan, at ang (3) kakayahang kilalanin ang pagkakaiba ng kanilang 
mga nakakasalamuha at ang pagpatuloy ng pakikisalamuha nila sa kabila ng mga 
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pagkakaroon ng pagkakaibang ito. Sa aspeto naman ng pang-akademikong 
pagawa ng mga kalahok, isa sa bawat apat na kalahok ang umabot lamang ng 
QPI (Quality Point Index) na umabot lamang sa “minimal pass.” Ang larangan 
o kurso kung saan nabibilang ang mga kalahok pati na rin ang mga pagsasaayos 
na kanilang ginawa mula nang nagtapos sila sa hayskul hanggang sa makapasok 
sila sa kolehiyo ay maaring nakaambag sa mababang pang-akademikong 
paggawa ng mga kalahok na ito. Sa pamamagitan ng isang pagsusuring 
korelasyonal, ipanahayag ng resulta na walang kaugnayan (no significant 
relationship) ang Sense of Relatedness ng mga kalahok sa kanilang antas o year 
level, sa disiplina ng pagaaral (school/department) na kanilang kinabibilangan, 
ang bilang ng kapanganakan sa kanilang pamilya, bilang ng mga magulang na 
nangibang bansa, bilang ng taon ng pangingibang bansa ng kanilang magulang, 
at ang kasalukuyang mga kasambahay habang nasa ibang bansa ang kanilang 
mga magulang. Gayunpaman, gamit ang statistikal na pagsusuri, may pagkakaiba 
(significant difference) ang mga iskor na nakuha ng mga babae at lalake sa mga 
iskor sa iskala ng Sense of Relatedness kung saan ang mga babaeng kalahok ay 
nakakuha ng mas mababang iskor kumpara sa mga lalake, na nagsasaad na ang 
mga babae ay mas mababang kabanatan kung ihahalintulad sa mga kalalakihan.  
 
 

Sesyon 2D 
PAGLUGAR: IBA’T IBANG BUHAY-KONTEKSTO SA 
SIKOLOHIYANG LGBT (SYMPOSIUM) 
F700 

 
Eric Julian Manalastas (Convenor) 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
eric.manalastas@gmail.com 
 
Sa laki at lawak ng lipunang Pilipino, saan malayang lumugar ang mga 
minoridad tulad ng mga Pilipinong LGBT — mga lesbiyana, gay, bakla, 
bisekswal, silahis, transgender, at iba pang minoridad sa kasarian at sekwalidad? 
Tampok sa natatanging symposium na ito ang tatlong pagaaral sa sikolohiyang 
LGBT, ang larangan ng sikolohiya na naglalayong suriin ang karanasan, buhay, 
at konteksto ng mga LGBT tungo sa isang lipunang mapagpalaya at malaya sa 
diskriminasyon at stigma. Ang unang papel ay isang pag-aaral tungkol sa 
ruralidad, kanayunan, at karanasan ng pagiging bakla sa maliliit na baryong 
malayo sa siyudad sa Ilocos Norte. Ang pangalawang papel ay isang pagsusuri 
ng di-pisikal na lugar tulad ng Twitter bilang konteksto ng homonegativity 
matapos ang pagkatalo ni Manny Pacquiao kay Floyd Mayweather. Ang 
pangatlong papel ay isang case study tungkol sa paglulugar ng sarili ng isang 
babaeng transgender sa konteksto ng gender binary at proseso ng 
pagtatransisyon. 
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Karanasan ng mga Bakla sa Baryo: Paglabas, Paghahanap, 
Pagpapahalaga 
Floper Gershwin E. Manuel 
Philippine Rice Research Institute 
flop.gershwin@gmail.com 
 
Itong pananaliksik ay tumitingin sa karanasan ng mga kalalakihang namumuhay 
at kinikilala ang sarili bilang “bakla” sa baryo kung saan pagsasaka lamang ang 
ikinabubuhay ng mga tao rito. Isinagawa ang pagaaral sa piling mga barangay ng 
Ilocos Norte noong 2008 at napagpatuloy noong 2014. Tinatala ng pag-aaral 
ang iba’t ibang mga karanasan ng 15 lalaking lumaki sa isang maliit na 
komunidad kung saang hindi uso ang gay dating sites, bar o bathhouse. Layon 
ng mga panayam ang makita ang mga paniniwala tungkol sa pagiging isang 
bakla at kung paano ipinapakita ang pagiging isang bakla hango sa naging 
karanasan habang lumalaki sa piling ng pamilya at ng baryo. Samakatuwid, 
naniniwa sila na ang pagiging isang bakla ay likas o “natural” at hindi pinipili, 
ngunit sa tingin ng iba ito ay nakakahiya dahil paniniwalang ang bakla ay mahilig 
sa seks. Sa baryo, ang mga lalaki ay inaasahang magsaka sa bukid bilang 
trabahong “panlalaki”, samantalang ang mga babae ay inaasahang gawin ang 
gawaing bahay na “pambabae”. Mas napadali ang pagtanggap ng pamilya sa 
paglabas at 
pagamin ng mga panayam na magpakilalang bakla nang kanilang piliin ang 
gawaing bahay imbis na magtrabaho sa bukid. Ngunit, marami pa rin ang 
nakaramdam ng di-pagtanggap at pagbabalewala. Kaya nagsikap silang tustusan 
ang kanilang pamilya, makilahok sa mga fiesta, o pagandahin ang kapaligiran 
bilang katunayan kanilang silbi at halaga sa lipunan. Sa huli, naniniwala sila na 
sila ay tanggap naman sa kanilang lipunan. Ang pagtingin ng tao sa kanila ay 
depende nalang sa kanilang mga kilos at gawain. 
 
#Gayweather: Ilang Obserbasyon tungkol sa Homonegativity sa Twitter 
Pagkatapos ng Labang Pacquiao-Mayweather 
Gideon P. Bendicion 
glpbendicion@gmail.com 
Ateneo de Manila University 
Eric Julian Manalastas 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
eric.manalastas@gmail.com 
 
Ayon sa sikolohiyang LGBT, ang negatibong tingin, paniniwala, kilos, at salita 
na nakatuon sa mga bakla at lesbiyana ay tinatawag na homonegativity. Ilalahad 
sa papel na ito ang ilang obserbasyon tungkol sa ekspresyon ng homonegativity 
ng mga Pilipino mula sa isang likas na eksperiment—ang laban ng pambansang 
kamao Manny Pacquiao kontra kay Floyd Mayweather noong ika-2 Mayo 2015. 
Sinuri namin ang nilalaman at mensaheng napapaloob sa higit na 120 tweet na 
may taglay na hashtag na #gayweather at iba pang katulad na kataga sa Twitter 
matapos ang pagkatalo ni Pacquiao. Matingkad ang homonegatibong biro at 
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pangungutya kay Mayweather, samantalang halos walang katulad ng kritisismo 
ang nakatuon kay Pacquiao. Hayag sa mga homonegatibong tweet ang pag-
ugnay ng pagiging bakla sa mga konseptong may kinalaman sa pagiging duwag, 
kawalan ng tapang, pagiging maramdamin at mayakap, pag-iiwas sa oras ng 
laban, pagtakbo mula sa hamon, at pagiging hindi tunay na lalake. Tatalakayin 
ang homonegativity sa Pilipinas bilang isang kaisipang kaugnay ng mga 
ideolohiya tungkol sa kasarian (lalo na ng pagtingin sa pagkalalake at 
pagkababae) at ang mga lakas at kahinaan ng paggamit ng natural na datos mula 
sa Internet para sa sikolohiyang LGBT. 
 
Babae (pa rin) Ako: Mga Karanasan at Pagpapakahulugan sa Proseso ng 
Paglaladlad at Transitioning ng Isang Babaeng Transgender 
Pierce S. Docena 
Unibersidad ng Pilipinas Visayas Kolehiyo ng Tacloban 
piercecology@gmail.com 
 
Ito ay isang case study tungkol sa isang 22 taong gulang na babaeng transgender 
o transwoman. Gamit ang lente ng kuwentong buhay (McAdams, 2008) sinuri 
ang mga naratibo ng kalahok tungkol sa kaniyang mga karanasan at 
pagpapakahulugan sa proseso ng paglaladlad at transitioning (pagbabagong-
anyo at kalagayan mula lalaki patungong babae). Kumuha din ng datos mula sa 
limang malapit na kaibigan ng kalahok at mga larawan sa kaniyang Facebook 
timeline upang mapalalim ang pagsusuri at maberipika ang mga naratibo ng 
kalahok. Napag-alamang tulad ng mga naunang pag-aaral tungkol sa mga bakla, 
maraming hamon sa proseso ng paglaladlad ng kalahok na transwoman. Sa 
kabilang banda, may kakaiba at panibagong hamon siyang kinakaharap dahil sa 
isyu ng transitioning. Pinatingkad ng mga naratibo ng kalahok at kaniyang mga 
kaibigan ang masalimuot na kaugnayan ng sexual orientation, gender identity, at 
gender expression (SOGIE) na siyang tatalakayin ng papel na ito. Bibigyang-
pansin din ang implikasyon ng iba't-ibang salik sa paghubog ng identidad bilang 
isang transwoman. 
 
 

Sesyon 2E 
RELIHIYON, SPIRITWALIDAD AT MORAL NA IDENTIDAD  
F706 

 
Noon, Ngayon, at Bukas: Isang Pagsusuri sa Kahalagahan ng Folk 
Catholicism sa Pag-aaral ng Kultura’t Lipunan ng Pilipinas 
Jeremiah So Adriano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jeremiah_adriano@yahoo.com 
 
Bilang isang mahalagang pamana ng mga Kastila sa kultura ng mga Pilipino, 
tinalakay ng mananaliksik ang kahalagahan ng Folk Catholicism sa pag-aaral ng 
kultura at lipunan ng Pilipinas. Partikulang niyang binanggit ang importansiya 
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ng Folk Catholicism sa pag-intindi ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng 
mga Pilipino. Gamit ang ideya ng syncretism, localization, at inculturation – na 
nagmumungkahing makikita pa rin ang lokal na kultura kahit na nahaluan pa ito 
ng kulturang banyaga – sinabi ng mananaliksik na magreresulta ang pag-aaral ng 
Folk Catholicism sa mas malalim na pagkaka-intindi ng mga Pilipino sa kanilang 
nakaraan, partikular na sa kanilang katutubong kultura at pamamaraan. 
Magreresulta naman ang pagkakaroon ng pang-unawang ito sa pag-intindi sa 
kanilang kasalukuyang identidad. Dahil ito sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol 
sa kung ano ang lokal at banyaga tungkol sa kasalukuyang kultura ng mga 
Pilipino. Maaaring namang magamit ang mga kaalamang naunang nabanggit 
upang suriin ang maaaring kahinatnan ng Pilipinas sa hinaharap. Dahil ito sa 
ideyang mas epektibo ang mga batas at polisiya ng isang bansa kung nakabase 
ito sa kultura. Sa pamamagitan ng pagsuri sa kultura at polisiya ng Pilipinas, pati 
na rin sa paghambing nito sa mga bansang sumusunod o hindi sumusunod sa 
nabanggit na ideya, maaaring makita ang kahihinatnan ng bansa. Bukod dito, 
maaari ring magamit ang ideyang ito ng mga namumuno upang mas mapabuti 
ang mga batas at polisiya sa Pilipinas. 
 
Pagdadala at Spiritwalidad: Paano Mo Iku-kuwento ang Iyong 
Spiritwalidad? 
Edwin T. Decenteceo 
Retirado 
paminaw@gmail.com 
 
Bilang isang sikolohista na nakatrabaho ng mga naging biktima ng mga paglabag 
ng karapatang pantao, nakita kong hindi simpleng pag-uulat lang ng kanilang 
karanasan ang kanilang ikinukwento:  Ibinabahagi nila sa akin ang kanilang 
buhay.  Kinalaunan, nahalaw ko mula sa mga kwento na ang mga kuwento ay 
tungkol sa kanilang pagdadala.    Ang kanilang kuwento ay tungkol sa pagpasan o 
pagbitbit ng mga dalahin.  Sa pagsusuri ng kuwento ng kanilang 
Pagdadala/Pagdala, nakita kong nagkukuwento sila tungkol sa kani-kanilang: (1) 
sarili (ang nagdadala); (2) mga dinadala; (3)  nais na patutunguhan  ng mga 
dinadala; (4) pagdadaanan para marating ang patutunguhan; (5) pamamaraan ng 
pagdadala; at (6) kasalukuyang pinagdadaanan.  Para sa karamihan ng mga 
Pilipinong  batak ang katawan sa pagtatrabaho, natural lamang na ilarawan nila 
ang kanilang buhay gamit ang mga termino at imahe ng pagpapasan ng mga 
dalahin: Ang lahat ay may dinadala.      
 
Ginamit ko ang kuwento ng Pagdadala upang tuklasin ang mga katutubong 
termino o tawag na magagamit sa psychotherapy at pagturo/pagsasanay ng mga 
para-professional counsellor na may kaunti o walang pormal na edukasyon.  
Agad itong nakukuha at nauunawaan.   Ginamit ko rin ang Pagdadala upang 
masuri ang “burnout”, “pagpapatawad,” “pinatakasi” at “pagkaka-demoralays.”   
Sa pamamagitan ng Pagdadala, sinuri ang “depression” ng mga mahihirap, ang 
pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, ang mga relasyon may mga banta, 



89 
 

gayundin sa mga proseso ng team building, organization development at project 
planning.   
 
Bilang isang “lived experience,” ang ispiritwalidad ay isang kuwento ng 
Pagdadala.   Sa mga kwentong ito, ang mga dinadala ay relasyon sa isang 
itinuturing na Kabanalan, sa mahihirap, sa kalikasan, sa mga kababaihan o sa 
mga katutubo.   Ang mga dinadanas o nararamdaman ay maaari ring maging 
dinadala kung saan ang mga mahihirap na karanasan ay nailalarawan sa 
pagsasabi ng “Ang bigat ng dinadala ko.”  Ano ang karanasan ng isang  tao sa 
itinuring niyang banal o sagrado?  Nakakagaan ba ito? Upang mananatiling 
tapat, paano napapatingkad ang dinadala na ispiritwalidad?  Sa pagdarasal, mga 
ritwal, pagninilay o sa mistikong karanasan?   Nasa salita ba, sa imaheng nakikita 
o sa “unknowing” (kahungkagan)?   Anong landas ang pagdadaanan?  Sa 
panahon nina Abraham at Moises, ang daan, ang dinadala at ang patutunguhan 
ay galing sa Diyos.  Makikita ba ng sarili ang kinakailangang maging dinadala, 
pagdadaanan at patutunguhan?  Ang iba pang tema ng Pagdadala  ay tatalakayin 
din kaugnay ng ispirtiwalidad. 
 
Bilang kwento ng Pagdadala, gumagamit ang ispirtiwalidad ng balangkas (sa 
pamamagitan ng mga tema ng Pagdadala) at pamamaraan (pagkukuwento) na 
hiyang sa mga Pilipino.    
 
Pagsusuri sa Panloob at Panlabas na Moral na Identidad 
Danielle P. Ochoa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
danielle.ochoa@gmail.com 
 
Sa unang tingin, madaling akalaing lahat tayo ay may mabigat na pagpapahalaga 
sa pagiging mabuting tao. Ngunit ayon sa pananaliksik sa moral na identidad, na 
may aspetong panloob (internalization) at panlabas (symbolization), nagkakaiba 
rin ang pagpapahalaga ng bawat isa rito (Aquino & Reed, 2002). Anu-ano kaya 
ang pinagmumulan ng mga pagkakaibang ito? Sa pananaliksik na ito, 
pinagtuunan ng pansin ang ilang mga salik na naiuugnay sa moralidad: moral 
foundations, pagkarelihiyoso, at social dominance orientation. Gamit ang datos 
mula sa isang survey sa 260 na estudyante ng UP Diliman, nagsagawa ng 
hierarchical regression analysis upang maunawaan ang relasyon ng mga 
nasabing salik sa panloob at panlabas na moral na identidad.  
 
Mula sa regression analysis, nakitang mas komplikado ang relasyon ng mga salik 
sa panloob kumpara sa panlabas na moral na identidad. Sa panloob na aspeto, 
may kanya-kanyang impluwensiya ang moral foundations, pagkarelihiyoso, at 
social dominance orientation. Pagdating naman sa moral identity symbolization, 
tanging ang moral foundation ng fairness/reciprocity lamang ang naging 
matimbang. Mula sa mga kinasapitang ito, nagkakaroon ng karagdagang pag-
unawa ng moralidad sa sikolohiya, at direksyon sa paglinang ng moral na 
identidad, lalo na sa kabataan.   
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Sesyon 2F 
TRABAHO AT PAGGAWA 
F708 

 
Paggalugad sa mga Karanasan ng Sama at Gaan ng Loob sa Isang 
Organisasyon: Ang Pagtukoy sa Halaga Nito sa Gawain at Relasyong 
Propesyonal 
Teresita T. Rungduin 
Pamantasang Normal ng Pilipinas 
rungduin.tt@pnu.edu.ph 
 
Mahalagang bahagi ng isang organisasyon ang pakiramdan ng mga manggagawa 
ukol sa kanilang ginagawa at kasiguraduhan sa trabaho.  Tinukoy ng pag-aaral 
na ito ang mga sitwasyon kung saan ang mga manggagawa sa isang state 
university ay nakaramdam ng sama ng loob at gaan ng loob at kung paanong 
ang mga pakiramdam na ito ay naka-aapekto sa knilang mga tinatapos na 
gawain.  Nakita sa datos na ang sama ng loob ay nanggagaling sa mga hindi-
makatarungang desisyon at pamamaraan ng mga nasa posisyon at ang 
negatibong pakikitungo ng mga kasamahan sa trabaho.  Sa kabilang banada, ang 
gaan ng loob ay nararamdaman sa pagkakaroon ng maasahang mga kasamahan 
na bumubuo ng support group.  Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng 
oportunidad na malinang ang mga kakayahan.  Naging katangi-tangi na ang 
sama at gaan ng loob ay nararamdaman ng mga manggagawa sa mga taong 
itinuturing nilang hindi-ibang tao. 
 
Kamalayan sa Krimen, Istres at Ganap na Kamalayan: Epekto sa 
Kasiyahan sa Trabaho, Paniniwala sa Sarili at Kalusugang Sikolohikal ng 
mga Manggagawang Panggabi  
Miriam Grace Aquino-Malabanan, Charlene E. Gavino, Kimberly Shane D. 
Atienza 
Lyceum of the Philippines University-Batangas 
mamir.aquino.malabanan@gmail.com 
 
Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang malaman ang kamalayan tungkol sa 
mga krimen, istres at pagkakaroon ng ganap na kamalayan sa magiging epekto 
nito sa kasiyahan sa trabaho, paniniwala sa sarili at kalusugang sikolohikal ng 
mga manggagawang panggabi. Ang istres at pagkakaroon ng ganap na 
kamalayan ay umiiral sa iba’t ibang pananaliksik sa ibang bansa ngunit walang 
partikular na pag-aaral tungkol sa mga ito na isinasagawa rito sa Pilipinas. 
Isinagawa ng mga mananaliksik ang pag-aaral sa iba’t ibang mga lugar tulad ng 
pangkat ng pagamutan, mga kinatawang panserbisyo at mga tauhang 
nangangalaga sa gawaing panseguridad ng bawat isa. Sa paggamit ng 
kwalitatibong pamamaraan ng pananaliksik, nalaman na ang mga manggagawa 
ay may sapat na kamalayan sa nangyayaring krimen sa lipunan/pamayanan.  
Ayon sa karanasan ng mga manggagawa sa pagkakaroon ng istres, ang mga ito 
ay umiiral at nangyayari sa lugar ng trabaho, at ang kamalayan sa mga potensyal 



91 
 

na panganib, kakaibang pakiramdam tulad ng istres patungo sa trabahong 
panggabi, takot na nagaganap sa lugar ng trabaho lalo na sa panggabing gawain 
ay makikita sa bawat sitwasyon. Batay sa pahayag ng mga kalahok,  ang 
pagkakaroon ng istres at ganap na kamalayan ay nagkakaroon ng epekto sa sarili 
tulad ng pag-iingat, ganap na kahandaan at pag-unlad o ganap na seguridad sa 
sariling kasiyahan ng mga manggagawa.  
 
Keywords: Kamalayan sa Krimen, Istres, Ganap na Kamalayan, Kasiyahan sa 
Trabaho, Paniniwala sa Sarili, Kalusugang Sikolohikal 
 
Positibong Damdamin, Sikolohikal na Pag-angkop at Katalusan sa 
Damdamin ng mga Manggagawang Naglalagom ng Buhay at Trabaho 
Miriam Grace Aquino-Malabanan, Jenifer Kate L. Alvar, Karen Amparo D. 
Panganiban 
Lyceum of the Philippines University-Batangas 
mamir.aquino.malabanan@gmail.com, jenkate.alvar@gmail.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay naglayong palawigin ang umuusbong na konsepto ng 
paglagom ng buhay at trabaho sa mga pampubliko at pribadong manggagawa 
ng kompanya at paaralan. Ninais din sukatin at ikumpara ng pag-aaral na ito ang 
positibong damdamin, sikolohikal na pag-angkop at katalusan sa damdamin ng 
mga kalahok sa pamamagitan ng mga instrumentong Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS), Your Resilience Quotient at Schutte Self-Report Emotional Intelligence 
Test (SSEIT). Ayon sa mga pagsusuri, sinasabi na ang mga manggagawang 
naglalagom ng buhay at trabaho sa tuwing humaharap sila sa matinding hirap at 
pagod ay mas nagiging epektibo sa buhay nila sa bahay at trabaho. Mula sa 
teoryang ito, ipinakita sa resulta ng papel na ito na ang paglagom ng buhay at 
trabaho ay laganap sa mga manggagawang magulang mula sa pampubliko at 
pribadong kompanya. Napatunayan din ng mga mananaliksik na nakakaapekto 
ang grupo na kinabibilangan at edad sa lebel ng ang positibong damdamin, 
sikolohikal na pag-angkop at katalusan sa damdamin ng mga manggagawa. 
Gayundin, ang paglagon ng mga manggagawa sa kanilang buhay at trabaho ay 
may kaugnayan sa katalusan ng kanilang mga damdamin. 
 
Keywords: Positibong Damdamin, Sikolohikal na Pag-angkop, Katalusan sa 
Damdamin. Manggagawang Naglalagom ng Buhay at Trabaho 
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Sesyon 3A 
SINING, WIKA AT KULTURA  
F702 

 
Boses ng Tagalabas: Ang Daloy-Sining ng Espasyo Siningdikato sa 
Cavite 
Ricardo A. Clores, Heidi Sarno, Mary Ann Salvador 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
raclores@dlsud.edu.ph 
 
Tagalabas ang tawag sa mga manlilikhang-sining na hindi nabibilang o 
nabibigyang pagkakataon o espasyo ng mga tradisyonal na lugar para sa likhang 
sining.  Tagalabas din ang turing sa mga batang nagsisimula pa lamang 
balangkasin o bigyang hugis and kanilang sining.  Sa Cavite, binuo ang Espasyo 
Siningdikato (ES), Isang community-based artists’ initiative group. Nilalayon 
nito na maging lunan ng malikhaing kaisipan, diskurso sa sining at iba pang 
artistikong gawain.  Ninanais din nito na makapagluwal ng mga bagong 
malikhaing kabataan. Ito rin ay may adhikaing mabigyan ng lugar/espasyo kung 
hindi man ay maibahagi ang sining ng mga Tagalabas. Ang ES ay organisasyon 
ng Tagalabas. Ito rin ay isang lugar sa Dasmariñas, Cavite, at higit sa lahat isa rin 
itong natupad na pangarap.   
 
Bago isinara ang Espasyo Siningdikato CreatiVenue (ESC) dahil sa isang hindi 
inaasahang pangyayari, halos tatlong taon din itong naging aktibo sa art scene. 
Sa loob ng tatlong taon, mahigit 30 sining-eksibisyon at mga pagtatanghal ang 
naisakatuparan at nabigyan ng lugar para sa sining-biswal, musika, sayaw, 
pelikula, at mga pinaghalong sining.  Bagamat isinara na ang lugar, tuloy pa rin 
ito bilang isang adhikain, at bilang isa pangarap. Hindi natatapos ang lahat sa 
kawalan ng pisikal na lugar, naniniwala ang grupo na malawak ang espasyo para 
sa mga taong may magandang layunin para sa kanyang kapwa, komunidad at 
bayan. Magpapatuloy and Siningdikato gamit ang sining bilang sandata para sa 
isang malikhaing adbokasiya. 
 
Glosaryo ng Alangan-Mangyan sa Silangang Mindoro: Tungo sa 
Intelektuwalisasyon 
Loida G. Marasigan 
Mindoro State College of Agriculture and Technology Calapan City Campus 
loi26marasigan@yahoo.com 
 
Layunin ng pag- aaral na makabuo ng glosaryo na makatutulong sa 
pagpapaunlad nang higit na komprehensibong kagamitang pampagtuturo.Ang 
wika ang itinuturing na isa sa mga tulay sa pagkakaunawaan ng mga tao. Katulad 
sa pakilos na komunikasyon, ang wika ay maaring ipahayag sa pamamagitan ng 
pasalita o pasulat. Ang pagbuo ng mga kagamitang panturo para sa isang 
minoryang grupo ay hindi simpleng pagsasalin lamang. Maraming mga salik ang 
dapat isaalang- alang sa paggawa ng mga ito gaya na lamang ng konteksto at 
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kultura ng nasabing grupo. Bago pa man dumako sa prosesong ito, lumalabas 
ang pangangailangan sa isang bagay na maituturing na susi at tulay sa pag- 
uugnayan ng wikang katutubo at wikang paglilipatan.  
 
Ito ay tumutukoy sa pagtitipon ng mga salita, pagsasaayos at pagbibigay ng 
kahulugan upang makagawa ng isang kompaylasiyong tinatawag na talasalitaan. 
Mahalaga ito sapagkat ito ang pinagsasanggunian sa tuwing darating ang mga 
pagkakataong may mga salitang hindi maunawaan. Ngunit ang paggawa ng 
isang talasalitaan, diksyunaryo o leksikon ay hindi isang biro lamang. 
Nangangailangan ito ng tumpak at masusing pag- aaral ng mga salita batay sa 
kung saan ito ginagamit o ang tinatawag na konteksto nito. Sa pamamagitan ng 
masusing pag- unawa sa wika ng Alangan- Mangyan matatagpuan ang higit na 
halaga ng pakikipagkapwa at pagka- Pilipino. 
Sa pag- aaral na ito ay gumamit ang mananaliksik ng pakikipanayam, 
obserbasyon at Focus Group Discussion. Natukoy sa pag- aaral na ito na ang 
pinagsama- samang mga salitang nabigyan ng salin ay maaaring makabuo ng 
isang trilingguwal na Diksyunaryo para sa mga gurong nagtuturo ng Mother 
Tongue sa mga miyembro tribong Alangan Mangyan pati na rin sa mga mag-
aaral at sa mga nagnanais na matuto ng kanilang wika. Sa madaling salita, kung 
gagamitin ang glosaryo ng Alangan- Mangyan, makatutulong ito sa 
intelektuwalisasyon kung gagamitin ang lokal na wika. 
 
Poklor: Pagsasatitik at Pagsusuri tungo sa Pagpapayaman ng mga Oral 
na Literatura ng Lianga, Surigao Del Sur 
Erwin R. Bucjan 
Surigao del Sur State University 
bucjan789@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pangungulekta ng mga oral na poklor ng 
Lianga, Surigao del Sur na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan nila. Pinag-
aralan ang mga ito ayon sa mga temang panlipunan, mga pangyayari sa akda na 
malinaw na refleksyon sa uri ng lipunang umiiral dito at implikasyon ng mga 
oral na poklor sa kultura ng nasabing lugar. 
 
Ang pananaliksik na ito ay ginamitan ng desinyong kwalitatibo at convenience 
sampling sa pagpili ng mga impormante. Ang paraan naman ng paglikom ng 
mga datos ay sa pamamagitan ng pag-iinterbyu sa limang (5) impormanteng 
may eded 55 pataas. Sinuri ang bawat kuwento ayon sa teoryang nangingibabaw 
tulad ng realismo, romantisismo at teoryang kultural. Pinapangkat naman ang 
mga bugtong ayon sa mga paksa nito bago sinuri. Sa huli ay gumawa ng 
pinagyamang kwentong bayan o oral na poklor ang mananaliksik bilang awtput 
ng pag-aaral.  
 
Natuklasan na mayaman ang mga Kamayo ng Lianga, Surigao del Sur sa mga 
oral na literatura. Patunay lamang na buhay ang panitikang Pilipino at 
nasasalamin dito ang kultura ng isang grupo. Ang pagmamahal at pagpapakita 
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ng pagpapahalaga sa bawat isa ay tanda ng pag-uunawaan at pagdadamayan ng 
mamamayan sa kabila ng kahirapan. Samakatuwid ay buhay na buhay ang 
kultura ng mga Kamayo ng Lianga bilang isang pangkat etniko at bilang isang 
mamamayang Pilipino. 
 
 

Sesyon 3B 
PULITIKAL NA IDENTIDAD 
F703 

 
Epekto ng Uri ng Impormasyon sa Pagbabago ng Atityud tungkol sa 
Bangsamoro 
Diwa Malaya A. Quiñones 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
diwaquinones@kssp.upd.edu.ph 
 
Ang eksperimental na pananaliksik na ito ay nilayon na sukatin ang pagbabago 
ng atityud tungkol sa nakapanukalang pulitikal na identidad ng Bangsamoro, 
base sa klase ng impormasyong pinoproseso ng mga mag-aaral mula sa isang 
unibersidad sa Kamaynilaan. Isang paunang pagsukat ng atityud na isinagawa 
bago ang pagpresenta ng iba’t ibang klase ng impormasyon ay nagpapakitang 
halos walang direksyon ang kanilang atityud tungkol sa Bangsamoro. Matapos 
nito ay nagpresenta ng mga obhektibong impormasyon tungkol sa Bangsamoro 
upang magkaroon ng basehan sa paghubog pa ng kanilang atityud. Lumabas sa 
pangalawang pagsukat na naging negatibo ang kanilang atityud tungkol sa 
Bangsamoro. Pagtapos ay muli na namang nagpresenta ng panibagong 
impormasyon, ngayon naman ay iyong mga nagpapakita ng balita tungkol sa 
rebelyon ng MNLF sa Zamboanga dahil sa kanilang pagtutol sa Bangsamoro. 
Pinakita ng huling pagsukat na lalo pang naging negatibo ang kanilang atityud 
tungkol sa Bangsamoro dahil sa huling impormasyong nakalap nila. Nakikitang 
maaaring maipaliwanag ng motivated social cognition ang pagbaba ng atityud 
tungkol sa Bangsamoro. 
 
Ang Ugnayan ng mga Representasyon tungkol sa Demokratikong 
Pagkamamamayan, Social Identity bilang mga Pilipino, Political 
Efficacy at Pulitikal na mga Pagkilos 
Maria Cecilia Gastardo-Conaco, Diwa Malaya A. Quiñones 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
cconaco@kssp.upd.edu.ph, diwaquinones@kssp.upd.edu.ph 
 
Ang pananaliksik na ito ay sumusunod sa aming naunang pag-aaral tungkol sa 
representasyon ng demokratikong pagkamamamayan dalawang kumperensya na 
ang nakaraan. Gamit pa rin ang Democratic Citizenship Questionnaire ni 
Willem Doise (personal na komunikasyon, 2013), sinukat ang 
pagpapakahulugan ng mga kolehiyong mag-aaral tungkol sa demokratikong 
pagkamamamayan. Sinuri sa pamamagitan ng paghahambing ang nakalap na 
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bagong datos sa mga napag-alaman mula sa grupo ng mga kalahok noong 2013. 
Sapagkat sinasabing ang mga panlipunang mga representasyon ay maaaring 
nakaaapekto sa identidad at pagkilos ng mga indibidwal na humahawak ng mga 
ito, idinagdag sa kasalukuyang pananaliksik ang layunin na tignan ang relasyon 
ng mga representasyon tungkol sa demokratikong pagkamamamayan sa social 
identity bilang mga Pilipino, mga atityud tungkol sa pamahalaan, pulitikal na 
mga pagkilos, at political efficacy. Mahalagang saliksikin ang pagkaka-ugnay ng 
mga salik na ito upang mas maintindihan ang susunod na uri ng mga 
mamamayang Pilipino at upang makatulong upang mahubog sila bilang mas 
mabuting mga mamamayan. 
 
Identidad bilang Pilipino, Pagkamakabayan at ang Pananaw ng Pilipino 
sa Tsina 
Christie P. Sio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
siochristie@gmail.com 
 
Layunin ng kasalukuyang pag-aaral na siyasatin ang relasyon ng identidad bilang 
Pilipino, pagkamakabayan at ng iba pang mga katangiang siko-politikal sa 
pananaw ng mga Pilipino tungkol sa Tsina. Sa regression analysis ng datos na 
nakalap mula sa 156 na kalahok (Lalaki = 44%) na may edad na 24 hanggang 
62, napag-alaman na ang pagsang-ayon sa marahas o agresibong pakikitungo sa 
Tsina ay pinalalakas ng (1) pagiging matingkad ng identidad bilang Pilipino 
(Centrality of Filipino Ingroup Identity), (2) negatibong pagpapahalaga at 
pakiramdam sa nasabing identidad (Negative Valuation of Ingroup Identity), (3) 
paniniwalang maaasahan ng lubos ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas 
(Perception of Support from Valued Outgroup), at (4) ng kahandaang ipagpalit 
ang nasyonalidad bilang Pilipino upang maging mamamayan ng Estados Unidos 
(Propensity to Exit Filipino Ingroup).  Habang ang pagkamakabayan, Social 
Dominance Orientation, Right Wing Authoritarianism at ang lalim ng 
pakikipag-ugnay sa kapwa mamamayang Pilpino  (Strength of Filipino Ingroup 
Ties) ay walang kinalaman sa militanteng pananaw ukol sa Tsina.  Napag-
alaman rin na ang pagkatig sa matitigas "hardline policies" laban sa Tsina ay 
nauugnay sa pagsuporta ng mga alyansang militar (foreign military alliances), 
Visiting Forces Agreement, mahigpit na pamamahala at pamamalakad ng estado 
(disciplinarian state), at ng paghihiwalay ng simbahan at estado (separation of 
the Church and State). 
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Sesyon 3C 
PAGBANGON AT PAGTUGON SA MGA HAMON 
F704 

 
Anong mga Kadahilanan ang Naghahatid sa Pagkaunlad o 
Pagkalugmok ng mga Tao Kapag Nalalagay Sila sa Parehong Mahirap 
na Sitwasyon? : Positibo at Negatibong Proseso ng Pagbabago ng mga 
Bilanggo sa Isang Maximum Security Prison 
Alexis T. Ledesma 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
aledesma@alumni.stanford.edu 
 
Gamit ang mga metodong kwentong buhay at purposive, extreme case 
sampling, ang mga salaysay ng nakakulong na kriminal sa isang Maximum 
Security prison sa Pilipinas ay tinipon, kung saan nadetalye ang mga proseso ng 
pagbabago ng mga positibong halimbawa pati na rin ang mga negatibong mga 
halimbawa. Sa katotohanan, ang ilang bilanggo ay napapabuti habang ang iba ay 
hindi. Ang mga napiling kakalahok ay hinirang ng kanilang mga kasambahay sa 
bilangguan bilang lubhang produktibo at napabuti, o sadyang naiiba at hindi 
nagbago. Ang pag-aaral na ito ay may layong alamin anf iba’t-ibang salik sa 
positibo o negatibong pagbabago ng mga indibidwal na nasa bilangguan. 
Maaring marami ang nag-iisip na wala silang matututunan mula sa mga 
nabilanggo. Gayunpaman, itinuturo ng pananaliksik na ito na may mga aral 
mula sa mga taong gumawa ng maraming tama at gayundin sa mga taong 
gumawa ng maraming mali. Dagdag pa, ang ilan na dumadaan sa masahol na 
karanasan at nakakahanap ng kahulugan at armonya sa ganitong sitwasyon ay 
maaring may magagandang aral para sa mga indibidwal na namumuhay sa 
malayang daigdig. 
 
Pananalig, Tibay ng Loob, Kaganapan at Karanasan ng mga Solong 
Magulang 
Icelle B. Soriano 
Bataan Peninsula State University 
jadeklyde@yahoo.com 
 
Siniyasat ng pag-aaral na ito ang buhay ng tatlong solong magulang na nasa 
“kategoryang de facto separation and entrusted with the custody of the 
children,” na tinukoy sa  RA 8972 or the Solo Parent’s Welfare Act.  
 
Naibahagi ng mga tatlong magulang na ito ang kanilang mga karanasan sa 
pagpapalaki ng mga anak at paghahanapbuhay upang matugunan ang mga pang-
araw araw na pangangailangan. Isinalarawan din nila kung paano umigting ang 
kanilang pananalig sa pag-asang mapapalaki, mapapag-aral at mabigyan ng 
mabuting kinabukasan ang mga anak. Napatunayan din ng pag-aaral na ito ang 
kakaibang tibay ng kanilang loob na nasukat sa pamamagitan ng mga gabay na 
tanong mula sa mga piling paksa ng katatagan at tibay ng loob ng mga Filipino. 
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Sinukat ang kanilang Psychosocial Well-Being sa pamamagitan ng Life 
Satisfaction Scale at mas malawak na naipaliwanag ang kanilang fulfillment sa 
pamamagitan ng interbyu. 
 
Ang penomenohikal na pag-aaral sa mga solong magulang na ito ay magbibigay 
ng mas maigting na pang-uanawa sa kanilang pananalig, tibay ng loob, 
kaganapan at karanasan. 
 
Stress at Adversity Quotient ng mga Nagtatrabahong Single Mothers  
Dianne B. Solis 
Batangas State University 
diannesolis@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay tumukoy sa mga nagtatrabahong Solong Ina. Inalam sa 
pag aaral na ito ang profayl sa mga tuntunin ng bilang ng taon bilang solong ina 
at mga dahilan sa pagiging solo; antas ng Stress at Kusyente ng Adversity; 
malaman ang makabuluhang pagkakaiba ng antas ng Stress at Kusyente ng 
Advesity ayon sa kanilang profile. Ang pag aaral na ito din ay naglayong 
maipakita kung merong kahalagahang relasyon sa antas ng Stress at Kusyente ng 
Adversity. Sa huli, may gumawa ng isang panukala na isang programa para sa 
Stress Management para sa mga Solong Ina para sa kanilang mga nararanasang 
Stress at Adversity. 
 
Ang mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan gamit ang iba’t 
ibang instrument ng pananaliksik katulad ng mga sumusunod:  Depression, 
Anxiety, Stress Scale (DASS) at Adversity Response Profile (ARP). Ang mga 
Respondyante ay dalawampu’t limang (25) Nagtatrabahong Solong Ina ng mga 
mag aaral ng Batangas State University.  
 
Sa kinasapitan, karamihan sa mga Nagtatrabahong Solong Ina ay mayroong 
tatlong (3) anak, balo at nasa unang mga taon pa lamang ng pagiging Solong 
Ina; Mayroon silang Normal na antas ng Stress at Average na kusyente ng 
Adversity. Nakita sa pag aaral na walang kahalagahang pagkakaiba sa kanilang 
antas ng Stress at Kusyente ng Adversity kapag naigrupo ayon sa kanilang 
profile. Ang Antas ng Stress ay walang epekto sa Kusyente ng Adversity ng mga 
Nagtatrabahong Solong ina.  
 
Mula sa mga natamong mga resulta, ang mananaliksik ay nag mumungkahi na 
ang Tanggapan ng Taga-agapay at Tagapayo na mag update ng student information 
database para mas matukoy ang mga estudyante na may Nagtatrabahong Solong 
Ina. Ang samahan ng mga magulang at guro ay may maaring mag buo ng isang 
grupo pa para sa mga Solong Ina na nagtaguyod ng kanilang anak para mas 
makatulong pa sa mga ina na may kaparehong karanasan. Nakabuo din ng isang 
programa para para sa Stress Management na maaring gamitin o masuri ng 
Tanggapan ng Taga-agapay at Tagapayo sa kordinasyon ng samahan ng mga 
magulang at guro ng Batangas State University. Ang mga susunod na mananaliksik 
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ay maaring gumamit pa ng ibang katangian na maaring mas palalimin sa antas 
ng Stress at Kusyente ng Adversity o di kaya ay sila ay mag pokus sa mga anak.   
 
Patungo sa Paghilom: Pagsiyasat sa Karanasan, Isyu at Pangagailangan 
ng Houseparents na Nag-aalaga ng mga Batang Naulila, Napabayaan, 
Naabuso o May Kapansanan 
Maria Melinda G. Tan, Carlos Pizarro 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
melindatan@yahoo.com, carlosmpizarro@yahoo.com 
 
Maraming institusyong kaugnay ng DSWD na umaalalay o kumukupkop sa mga 
batang naulila, napabayaan, nakatira sa kalye, naabuso, at may kapansanan. 
Karaniwan, ang mga nagbabantay at nag-alalay sa mga batang ito, o 
"houseparents", ay mga taga pamayanan na nagboluntaryo ngunit kulang sa 
kakayahang bigyang pansin at alagaan ang mas malalim na sikolohikal na 
pangangailangan ng mga bata. Sa pamamagitan ng talakayan, pagtatanong-
tanong, at pakikipagkwentuhan, naungkat ang mga karanasan, isyu, at 
pangangailangan ng mga house parents na galing sa mga institusyon sa lugar ng 
Olongapo, na siyang ilalatag sa presentasyong ito. Ilalahad kung paano 
ginagamit ang pangkanluraning teorya sa pamamatnubay ng houseparents sa 
mga bata. Ilalarawan din ang maaaring maging papel ng katutubong proseso sa 
pag-aangkop at pagpapabuti ang ugnayan ng houseparents sa mga batang 
inaalagaan, at sa mga social workers ng DSWD na gumagabay sa kanila. 
 
 

Sesyon 3D 
PAKIKIPAG-UGNAYAN AT ROMANTIKONG RELASYON 
F700 

 
Tayo na Hindi Tayo: Ang MU bilang Istatus ng Relasyong Romantiko 
ng mga Kabataang Pilipino 
Harvey G. Yulo, Divine Cabrera, Tristan Colasito, Sharry Lagdameo, Darren E. 
Dumaop 
Pamantasang De La Salle 
harveyyulo@yahoo.com 
 
Tinukoy ng mga iskolar ang mutual understanding (MU) bilang natatanging 
leybel ng pakikipagrelasyon ng mga kabataang Pilipino ngunit wala itong 
malinaw na depinisyon (Conaco et al., 2003;Tan et al., 2001). Binigyan ito 
pansamantalang deskripsyong unti-unting pagkahulog ng magkaibigan sa isa't-
isa dahil sa palagiang pagsasama.Sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan, 
inalam namin ang pakahulugan ng mga kabataang Pilipino sa MU at ang mga 
kaakibat na karanasan dito. Nakipagkwentuhan kami sa labing-anim na 
kabataang dati at kasalukuyang may ka-MU mula sa apat na lokasyon (i.e., 
Kalakhang Maynila, Luzon, Visayas, at Mindanao). Lumalabas na ang MU ay 
eksklusibo, nadedevelop, walang verbal na komitment, pansamantala, at 
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karaniwan sa mga kabataan. Iminumungkahi namin na kilalanin ang MU bilang 
istatus ng romantikong relasyon. 
 
Romantic Beliefs: Pag-aaral sa Iba’t Ibang Paniniwala sa Pag-ibig 
Apryl Mae C. Parcon, Jay A.Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
summerparcs@gmail.com, jayacat@gmail.com 
 
Isa sa mga kinahiligan at kinakiligan ng mga kabataan at maging ng mga mas 
nakakatanda ay ang panonood ng palabas na nasa kategoryang “romantic-
comedy” o mas kilala sa tawag na “RomCom movies”. Dahil dito, nagkaron ng 
interest na malaman kung anu-ano nga ba ang mga nabubuong romantic beliefs 
sa kasalukuyan. Isang online sarbey ang isinagawa kung saan lumahok ang 161 
na indibidwal (73.3% kababaihan; 26.7% kalalakihan; may karaniwang edad na 
21.22 taong gulang). Gamit ang Romantic Beliefs Scale ni Sprecher at Metts 
(1989), nakita na karamihan ay naniniwala pa rin sa “Pag-ibig na hahamakin ang 
lahat”, “Pag-ibig na  may forever”, at “Isa at tunay na pag-ibig”. Mababa naman 
nang bahagya ang iskor sa paniniwalang “Pag-ibig sa unang tingin.” Tiningnan 
din ang iba’t-ibang salik katulad ng kasarian, edad, relationship status, at dalas 
ng panonood ng romcom movies, at ang kaugnayan ng mga ito sa bawat 
paniniwala sa pag-ibig. Napag-alaman na mas naniniwala ang mga kalalakihan at 
ang mga nasa kasalukuyang relasyon sa “Pag-ibig na hahamakin ang lahat”. Mas 
umaayon din ang mga kalalakihan sa paniniwalang “Pag-ibig na may forever” at 
“Pag-ibig sa unang tingin”. Ganundin, mas naniniwala ang mga nagkaron na ng 
romantic relationship sa “Pag-ibig sa unang tingin” kumpara sa mga hindi pa 
nakaranas ng romantic relationship. Sinuri din ng pananaliksik na ito ang 
ugnayan ng romantic beliefs at relationship beliefs. 
 
Anxious at Avoidant Attachment Styles bilang Prediktor ng Separation 
Anxiety  
Rosario T. Chu, Eña Lea M. Manalaysay, Levine Joseph D. Matriz 
De La Salle-Araneta University 
rosechu2004@gmail.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong tukuyin ang relasyon ng Attachment styles sa 
Separation Anxiety ng mga batang mag-aaral. May kabuuang 190 na batang nasa 
edad 8-11 mula sa mga pampublikong paaralan sa Malabon ang nakilahok sa 
pananaliksik na ito. Ginamit ang Attachment Style Classification Questionnaire 
(ASCQ-C) at Separation Anxiety Scale for Children (SASC) sa pagkalap ng datos. 
Napag-alamang may positibong relasyon ang Anxious Attachment style (r=.200, 
p<.01) at Avoidant Attachment style (r=.206, p<.01) sa Separation Anxiety. 
Gayundin, maliban sa Secure Attachment style, ang mga ito ay napag-alamang mga 
predictor ng Separation Anxiety.   
 
Keywords: Attachment Style, Secure, Anxious, Avoidant, Separation Anxiety 
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Sesyon 3E 
PANANAW NG KABATAAN  
F706 

 
Ang Orentasyon at Social Stigma ng mga Estudyante ng Crossing 
Bayabas National High School Tungo sa HIV: Isang Eksperimental na 
Pag-aaral 
Blessica Delos Reyes-Reserva, Jan Mykel Jaime, Joena Marie Lim, Maritoni 
Nanini 
Ateneo de Davao University 
gosiokngochina@gmail.com 
 
Sa pagsuri at paglaban ng stigmatization laban sa mga taong may Human 
Immunodeficiency Virus (HIV), hinihimok na ang mga gagamiting paraan ay 
sang-ayon sa ating kultura. Gamit ang pang-eksperimentong disenyo ng 
pagsasaliksik, bumuo ang mga mananaliksik ng isang HIV Stigma Scale batay sa 
tatlong aspeto ng kamalayang Pilipino – Isip, Kalooban at Kaluluwa. Ang scale 
na ito ay ginamit sa mga mag-aaral ng Davao City Crossing Bayabas National 
High School (CBNHS) upang masuri ang antas ng stigma nila tungo sa HIV, at 
upang masuri kung ang first hand exposure bilang interbensyon ay mabisa sa 
pagtugon sa stigmang ito.  
 
Ang mga kalahok sa pag-aaral ay hinati sa dalawang grupo at binigyan ng 
Impormasyon, Edukasyon, at Komunikasyon (IEC) ukol sa HIV. Bukod sa 
IEC, ang pangalawang grupo ay nagkaroon ng pagkakataong makipagsalamuha 
sa isang HIV-infected volunteer lecturer.  
 
Batay sa mga resulta ng eksperimento, ang Control Group (CG) na binigyan 
lamang ng IEC ukol sa HIV ay may average HIV Stigma Scale score na 16.12. 
Ang Experimental Group (EG) na nagkaroon ng first hand exposure bukod sa 
IEC ay mayroong average score na 18.22.  
 
Walang nakitang malaking pagkakaiba sa mga marka ng CG at EG (p=0.561). 
Ngunit ayon sa resulta ng T-test nakitang mayroon makabuluhang pagkakaiba 
sa dimensyon ng Isip [t (64, 63.13) = 2.60, p = .012] at Kalooban [t (64, 62.79) 
= -2.88, p = .005] ng mga kalahok. Samakatwid ang interbensyong first hand 
exposure ay dumirekta lamang sa iilang aspeto ng pag-iisip ng mga studyante ng 
CBNHS. 
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Isang Pagsipat sa Kaisipang Pilipino ng Makabagong Kabataan sa 
Kultura ng Home for the Aged sa Pilipinas 
Reynele Bren Zafra 
Unibersidad ng Santo Tomas 
reynelebrenzafra@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral ay naglayong malaman ang kaisipang Pilipino ng mga 
makabagong kabataan sa kultura ng Home for the Aged sa bansa. Gamit ang survey 
method bilang pangunahing metodo sa pangangalap ng datos, at convenience 
sampling bilang pamamaraan ng pagpili ng kalahok ay napagtagumpayan ng 
pananaliksik na ito na malaman ang pagtingin ng mga kasalukuyang kabataan sa 
lumalagong bilang ng mga Home for the Aged sa bansa. Sa katunayan, lumabas sa 
pag-aaral na bukas na ang mga makabagong kabataan na manatili ang mga 
institusyong pangmatanda gaya nito. Ang ganitong institusyon ay kanilang 
sinusuportahan sa paniniwalang ito ay magsisilbing panibagong tahanan ng mga 
matatandang wala nang kaanak o inabandona na ng mga kaanak. Subalit naging 
malinaw sa mga ito na ibang usapin ang paglalagak ng kanila mismong mga 
kaanak sa mga institusyong gaya nito. Kumbaga, litaw sa pag-aaral na ang 
pagtanggap sa ganitong institusyon ay para lamang sa mga matatandang wala ng 
kaanak o inabandona na ng mga ito. Sa pagsusuri labas ang konsepto ng 
kabutihang loob at pagmamalasakit sa kapwa na kapwa nakaugat core values ng 
sikolohiyang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Bukod dito, lumabas din sa pag-
aaral na nanatili pa rin ang kultura ng paggalang, filial obligation, at utang na loob 
sa mga kabataang Pilipino. Sa kabuuan, masasabi ring nasa mabuting kamay pa 
rin ang mga nakararaming matanda sa Pilipinas dahil nanantili pa rin ang mga 
kulturang nabanggit sa pag-aaral. Sa pagtatapos ay apirmasyon ang pag-aaral na 
ito sa paniniwala na mapalad tayong mga lumaki sa Pilipinas. Ang mga 
tumatandang mga magulang at iba pang nagkakaedad nang mga kamag-anak ay 
patuloy na inaalagaan ng mga kasapi ng pamilya. 
 
Mga Susing Salita: Kabataan, Home for the Aged, Pamilya, Pakikipagkapwa, 
Sikolohiyang Pilipino 
 
Interpersonal Reactivity bilang Prediktor ng Pagtulong ng Kabataang 
Pilipino 
Ann Christine V. Braga, Elida Beloved A. Muñoz, Joan Camille DL. Suarez 
De La Salle-Araneta University 
annchristine.braga@yahoo.com 
 
Ang Interpersonal Reactivity ay ang panukat ng pangkalahatang pagkamaawain ng 
mga tao. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi, una ay ang Cognitive Empathy 
(Perspective Taking) at ang Affective Empathy (Empathic Concern; Personal Distress). 
Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkamaawaiin ay nagiging dahilan ng pagtulong. 
Ang pagtulong ay isa sa mga bunga ng pagiging maawain sa ibang tao. Ang pag-
aaral na ito ay nagbigay halaga sa kaugnayan at dahilan ng Interpersonal Reactivity, 
Helping Attitude at Demographic Profile ng mga kalahok. Gamit ang Convenience 
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Sampling, 255 na mga kabataang Pilipino na may edad 15 hanggang 23 taong 
gulang ay nabigyan ng pagkakataong lumahok sa pag-aaral. Ang pag-aaral na ito 
ay nakatakdang mapag-aralan ang kaugnayan ng mga variables ng Interpersonal 
Reactivity Index na inilathala ni Davis sa Helping Attitude Scale na inilathala naman 
ni Nickell. Sa mas malalim na pag-aaral ay natuklasan din ang pinaka dahilan ng 
pagtulong ng tao sa kanyang kapwa ayon sa mga bahagi ng Interpersonal Reactivity 
Index. Sa tatlong variables, dalawa sa mga ito ay napatunayang dahilan ng 
pagtulong ng tao sa kanyang kapwa, (a.) Empathic Concern (β= .26; p.<.000) at 
(b.) Perspective Taking  (β= .30; p.<.000). 

 

 
Sesyon 4A 
KWALITATIBONG LAPIT SA PANANALIKSIK 
F702 

 
Ang Pandaigdigang Pananaw ng mga Pedikab Drivers na Pumapasada 
sa Paligid-ligid ng De La Salle-College of Saint Benilde 
Jose A. Fadul 
De La Salle-College of Saint Benilde 
jose.fadul@benilde.edu.ph 
 
Ito ay pag-aaral sa pagka-Pilipino sa pagpepedikab at ng disenyo ng mga 
pedicab mismo. Ang ginamit na metodo ay magkahalong kwantitatibo at 
kwalitatibo sa paradaym ng Panlipunang Realismo. Sa bahaging kwantitatibo, 
ang koleksyon ng mga datos ay sa pamamagitan ng serbey-kwestyoneyr na 
ginamitan ng purposive random sampling. Sa bahaging kwalitatibo, isang critical 
ethnography na may elementong kahalintulad ng participant observation at grounded 
theory ang ginawa mula Disyembre 2014 hanggang Agosto 2015. Kinapanayam 
ang bawa’t isa sa mga pedicab drivers na napili mula sa 21 hintayan/sakayan ng 
pedikab sa paligid-ligid ng De La Salle-College of Saint Benilde (DLS-CSB) sa 
Maynila. Pinakitaan sila ng mga larawan ng pedikab mula sa iba’t-ibang bansa. 
Ipinapuna ang mga larawan ng mga ito at tinanong kung maaari ba itong tularan 
nila dito sa Maynila o sa Pilipinas. Matapos ang bawat panayam, isang reflection-
integration ang ginawa upang maisaayos at maging organisado ang mga nakuhang 
datos. Napag-alaman na ang disenyo ng pedikab o “padyak” sa paligid-ligid ng 
DLS-CSB ay maraming pagkakahawig sa mga pedikab sa iba’t-ibang lugar sa 
Pilipinas, ngunit kitang-kita ang pagkakaiba nila sa mga sasakyang de-padyak 
mula sa siyudad ng mga ibang bansa at kultura (gaya ng sa Bali, Indonesia; 
Penang at Kuala Lumpur, Malaysia; Saigon, Vietnam; Kyoto, Japan; Beijing, 
China; Kolkata, India; Dhakka, Bangladesh; Mexico City, Mexico; at sa iba’t-
bang siyudad sa Europa’ Estados Unidos). Una, ang disenyo ng pedikab o 
“padyak” na pumapasada sa paligid ng DLS-CSB ay ayon sa pangangailangan: 
akma ito sa sukat ng mga kalye at makikitid na eskinita ng distrito, at may 
pagkakahawig sa bahay-kubo sa pagiging kompak at kubiko. Ang paggamit at 
pag-recycle ng trapal bilang panilong at panakip ay kasama dito. Ang disenyo ng 
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pedikab at pagpepedikab ay naaayon din sa Pilipinong pilosopiya ng kapwa at 
malasakit, kaya’t ang pasahero ay halos katabi ng driver, hindi nasa likuran o 
nasa unahan. Napag-alaman din ang iba’t-ibang elemento ng pandaigdigang 
pananaw ng mga pedicab drivers na makapagpapaliwanag kung bakit sila 
sumisingil nang napakamahal kung masama ang panahon, kung bakit sila 
bumiyabyahe nang pasalubong (nagka-counter flow), at di sumusunod sa ilan 
pang batas trapiko. Sa mga napag-alaman, nagmungkahi ang mananaliksik ng 
ilang proyekto na maaaring pangunahan at isustena ng De La Salle-College of 
Saint Benilde para sa kanilang pantaong karangalan at pagpapahalaga sa buhay. 
 
Mga Hari ng Kalsada: Isang Pag-aaral sa Kultura ng mga Pilipinong 
Drayber sa Konteksto ng Deindividuation 
Marie Franz A. Gavino  
Smart Driving School at Pamantasang De La Salle 
gavinomariefranz@yahoo.com 
Marc Sherwin A. Ochoco 
De La Salle-College of Saint Benilde 
 
Maaaring makaranas ang mga drayber ng deindividuation kung saan nawawalan o 
nababawasan ang kanilang pansariling kabatiran at interes o malasakit sa iba. 
Maraming sinasabing dahilan kung bakit ito nararanasan, kabilang na ang 
anonymity at conformity. Sa pag-aaral na ito, nilayon na maunawaan ang 
deindividuation sa konteksto ng pagmamaneho at maiugnay ito sa kultura ng 
pagmamaneho ng mga Pilipinong drayber. Nagsagawa ng pagtatanong-tanong 
at pakikipagkwentuhan sa sampung kalahok na nakalap sa pamamagitan ng 
snowball sampling technique. Mula sa kwalitatibong pag-aanalisa ng mga nakalap na 
datos, nakabuo ng dalawang tema: ang deindividuation sa pagmamaneho ay isang 
“social interaction” at ang pagmamaneho ng mga Pilipino ay “kanya-kanya”. 
Ang deindividuation sa pagmamaneho ay isang “social interaction” sapagkat ito 
ay naglalarawan ng pakikitungo ng isang drayber sa kanyang kapwa 
nagmamaneho maging sa iba pang tao sa kanyang paligid. Ang mga di 
inaasahang pagtawid, paghinto at pagsingit ng ibang tao sa paligid ay 
nagdudulot ng matinding emosyon dahilan upang magpahayag ng unang 
reaksyon na kadalasa’y di-ayon sa wastong pag-uugali.   
 
Mula din sa mga sagot ng mga kalahok, naisalarawan din na ang pagmamaneho 
ng mga Pilipino ay “kanya-kanya”. Kadalasang mapapansin sa mga Pilipinong 
drayber ay magaling na diskarte sa pagsingit sa daan upang makauna kontra sa 
mga kasabay na mga nagmamaneho. Dahil sa sistema ng kanya-kanya, ang 
nagmamaneho ay nakararanas ng deindividuation kung saan nagkakaroon ng 
mababang self-evaluation. Di na lingid ang paglabag sa batas trapiko batid na 
walang panganib na mahuhuli at makitang ginagawa din ito ng ibang 
nagmamaneho sa kanyang paligid.  
 
Tinalakay ang implikasyon ng pag-aaral. 
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Kahulugan ng Buhay at mga Hangarin: Kwento ng mga Pasyenteng 
Pinoy na may Lupus 
Maria Laarni Carla C. Paranis 
Kagawaran ng Edukasyon  
carlacayanan.paranis@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang matukoy ang antas ng kahulugan ng 
buhay at mga hangarin ng mga pasyenteng Pinoy na may lupus. Base sa resulta 
ng pag-aaral, ang mga Pinoy na may lupus ay nagdurusa sa kakulangan ng 
malinaw na kahulugan at layunin sa buhay, gayundin ang katamtamang antas ng 
hangarin sa mga aspeto ng kalusugan, kayamanan, katanyagan, imahe, personal 
na paglago, relasyon, at mga kontribusyon sa komunidad. Bago matuklasan ang 
kanilang karamdaman, nakikita nila ang kanilang buhay bilang mahusay, kapana-
panabik, maayos, kahanga-hanga, masaya, magaang at madali. Nais nilang 
magkaroon ng mas mahusay na buhay, makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng 
bahay at lupa, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit matapos 
madiskubre na sila ay may lupus, nakikita nila ang kanilang buhay bilang 
limitado, mahiwaga, mas mahirap labanan, at nakakawalang gana. Ang iba sa 
kanila ay nais ng tumigil sa pag-aaral at mamatay ngunit ang iba ay nais sundin 
ang payo ng doctor upang mabawasan ang sakit at kirot na nararamdaman at 
mabuhay ng matagal para sa kanilang mga mahal sa buhay. 
 

 
Sesyon 4B 
PAGKA-PILIPINO AT PAMBANSANG IDENTIDAD 
F703 

 
Ang Filipino sa Paglalarawan ng mga Novo Ecijano: Mga Katangian na 
Dapat at Hindi Dapat Taglayin 
Venus A. Vitales, Annie Dinh Maria M. Alfaro 
Wesleyan University-Philippines 
ven_vi@yahoo.com, alfaro_annie@yahoo.com 
 
Ang identidad ng isang Filipino ay maaaring talakayin sa aspeto ng personalidad, 
relihiyon, kultura, imahe, at iba pa. Subalit ano nga ba ang identidad ng Filipino 
sa makabagong panahon? Ayon kay Bartolome (1985), “ang ideya ng Filipino 
personality…ay pwedeng makasalungat o magamit na pantuligsa mismo sa mga 
Filipino”. Ipinapahiwatig nito na may mga katangian ang mga Filipino na 
maaaring hindi kanais-nais sa ibang tao at posibleng magdulot ito ng negatibong 
epekto sa bawat Filipino. 
 
Layunin ng pananaliksik na maisalarawan ang konsepto ng identidad ng mga 
Filipino sa pagtingin ng mga Novo Ecijano. Sa pamamagitan ng pagsarbey sa 28 
na munisipalidad at 4 na siyudad ng Nueva Ecija, nangalap ng datos ang mga 
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mananaliksik mula 128 na kalahok, gamit ang pakikipanayam at 
pakikipagkwentuhan na pamamaraan. 
 
Ang resulta ay ang mga sumusunod: ang pinakabatang kalahok ay 17 taong 
gulang at ang pinakamatanda ay 73 taong gulang ; mas nakakarami ang mga 
babae (71.1%) ; at karamihan (62.5%) ay tapos ng Kolehiyo. Sumang-ayon ang 
lahat ng kalahok na sila ay Filipino sapagkat Filipino ang kanilang mga 
magulang, ipinanganak sila sa Pilipinas at Filipino sila sa isip, salita at sa gawa. 
Isinalarawan nila ang isang Filipino na nagtataglay ng mga katangian ng pagiging 
makatao, mapagmahal at matapat sa kapwa; masipag; hospitable, maistima, 
maasikaso, maalalahanin; madasalin, maka-diyos, relihiyoso; magalang sa kapwa 
at matatanda; matiyaga at matiisin; bayanihan o pakikipagtulungan; mabait at 
mapagbigay; mapagmahal sa pamilya; at makabansa o makabayan. 
 
Naniniwala sila na katangiang hindi dapat taglayin ng isang Filipino ang pagiging 
kurakot, magnanakaw, mandaraya; mayabang at mapag-mataas; tamad at 
umaasa sa iba; utak talangka; makasarili o maramot; mapanira ng kapwa dahil sa 
inggit; walang galang, bastos sa kapwa at sa matatanda; tsismosa, mapanirang 
puri, pakialamera sa buhay; mapagpanggap, mapagkunwari, ipokrita; ningas 
cogon; at walang respeto sa sarili at sa bayan at walang prinsipyo. 
Samantala, dapat taglayin at ipagmalaki ng mga Filipino ang pagiging 
mapagmahal sa kapwa, matulungin, mapagbigay, mapagmalasakit; masikap at 
matiyaga; makadiyos at madasalin; magalang; masipag; maaasahan, maparaan, 
madiskarte, mapagkakatiwalaan; matapat, marangal, may prinsipyo/dignidad; 
mabait, masunurin; masayahin; makabayan, mapagmahal sa bansa; hospitable, 
marespeto, maasikaso; at mapagmahal sa pamilya. Naniniwala ang mga kalahok 
na dapat itong taglayin ng isang Filipino sapagkat sa pamamagitan ng mga 
katangian na ito ay uunlad ang bansang Pilipinas, gaganda ang buhay ng mga 
Filipino at maiaangat ang lahing Filipino kapag ito ay tumatak sa buong mundo. 
Ayon sa mga kalahok naiiba ang Filipino sapagkat sila ay may sariling kultura, 
paniniwala at pag-uugali; matatag sa mga pagsubok at kalamidad; at maraming 
magagandang katangian ang mga Filipino gaya ng pagiging hospitable, maka-
Diyos, pagiging mapag-mahal sa pamilya, at iba pa. 
 
Kung bibigyan ng pagkakataon ang mga kalahok, 39 kalahok ang sumang-ayon 
na magpalit ng nasyunalidad at 89 kalahok ang nagsabi na mananatili silang 
Filipino. Para sa mga gustong maging amerikano ito ay dahil sa magandang 
pisikal na kaanyuan, maayos na pamumuhay, maunlad, sumusunod sa batas, 
tumatayo sa sariling paa,  sagana sa pagkain at pinangangalagaan nila ang 
kanilang bansa; para sa mga gustong maging Koreano ito ay dahil maganda, 
malinis at malamig ang klima sa  bansa nila; ayon sa mga gustong maging 
Espanyol, dahil gusto nilang maranasan at matutunan ang mga bagay na 
mayroon sila; para sa mga kalahok na gustong  maging Hapon, dahil 
hinahangaan nila ang disiplina at pagpapahalaga nila sa oras ng trabaho; at sa 
mga kalahok na gustong maging European ay sapagkat naniniwala sila na 
maganda ang lahi ng mga taga-Europa. 
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Ang katwiran ng mga gustong manatili sa pagiging Filipino ay ang sapagkat sila 
ay may paninindigan; tunay na Filipino; mahal nila ang bayan at lahi nila; at mas 
masarap ang mamuhay sa sariling bansa. 
 

คนฟิลิปปินส์ในเมืองไทย / Pilipino sa Thailand: Pagpopook at 

Pagpapakahulugan ng/sa “Tatak Pinoy” mula sa mga Pilipino sa 
Bangkok, Thailand 
Jayson D. Petras 
Mahidol University at Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jdpetras@up.edu.ph 
 
Ang penomenon ng diasporang Pilipino ay malaon nang natalakay sa iba’t ibang 
pag-aaral (Pe-Pua 1988, 2015; San Juan 1994, 1999, 2006; Mendoza 2002, 2015; 
Navarro at Tatel, 2012; Navarro 2015; Victoria 2015).  Sa kalukuyan, sa harap 
ng integrasyong ASEAN, mahalagang pansinin ang danas ng mga Pilipinong 
namamalagi sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya (TSA) at mula roon ay 
suriin ang pagpopook at pagpapakahulugan ng/sa pagkaPilipino.   Tuon ng 
kasalukuyang pag-aaral ang pagkilala sa “Tatak Pinoy” mula sa mga 
naninirahang Pilipino sa Bangkok, Thailand.  Sa tinatayang 16,224 manggagawa 
at migranteng Pilipino noong Disyembre 2013 (CFO 2013), pang-apat ang 
Thailand sa mga dinarayong bansa ng mga Pilipino sa TSA. Gayunman, 
kapansin-pansin pa rin ang kakapusan ng mga pag-aaral hinggil sa kasaysayan ng 
migrasyon at ugnayang pangmamamayan sa konteksto ng ugnayang Pilipinas-
Thailand (Navarro 2015), na siyang nais tuntungan ng papel na ito.  Sa 
pamamagitan ng pagtatanong-tanong at pakikipagkuwentuhan sa ilang Pilipino 
mula sa mga espasyong gaya ng kainan (New Mabuhay Restaurant), tindahan 
(The Sari-Sari Store Filipino Mini-Mart), embahada ng Pilipinas, simbahan (The 
Holy Redeemer Church), at iba pa, tatangkain ng pag-aaral na alamin ang mga 
manipestasyon ng “Tatak Pinoy” na umiiral/naigigiit sa loob ng ibang lipunan 
at kultura.  Sa huli, nais buksan ng pag-aaral ang pagtanaw sa pagkaPilipino 
kaalinsabay ng pagkilala sa ating pagkaASEANo. 
 
Ang Kuwento ng Ating mga Pangalan: Ilang Hakbang tungo sa Pag-
unawa ng Ating Identidad bilang Pilipino 
Josefina Andrea R. Cantiller 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jang.ramilocantiller@gmail.com 
 
Ang pangalan ay tanda ng personal na pagkakalinlan dahil ito ay nagbubukod sa 
atin mula sa sangkatauhan.  Ito rin ay nagbigay ng pagkakataong silipin ang 
ating pinagmulan at mga bagay na pinapahalagahan ng ating kultura. 
 
Layunin ng pag-aaral na tuklasin ang mga paraan at dahilan na ginagamit ng 
mga magulang sa pagpapangalan ng kanilang mga anak at mula dito ay linangin 
ang pinapahalagahan nila. Bilang karagdagang pamamaraan upang tuklasin kung 
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ano naman ang pinapahalagahan ng mga kabataan, hinilingan sila na mag-isip ng 
mga katutubong pangalan na kanilang pipiliin para sa kanilang sarili.  
 
Ipinakuwento ng 220 na mag-aaral ng Sikolohiya ng Wika sa kanilang mga 
magulang ang pinag-ugatan ng kanilang pangalan.  Sumusunod ang mga sagot: 
a) batay sa kapistahan/santo ng simbahan o mga pangalan sa bibiliya o Koran, 
b) itinulad sa mga magulang, kamag-anak, at malapit na kaibigan, c) itinulad sa 
mga taong tinitingala sa kasaysayan/lipunan, d) mahalagang pangyayari, e) tema, 
f) pinagdugtong na mga pangalan, g) sariling likha, h) pagpapahaba/pagpapaikli,  
i) katutubong pangalan, at j) maling pagbaybay.  Isinaalang-alang ang kahulugan 
at tunog ng pangalan, kung ito'y kakaiba, at kung ito'y uso o sikat sa panahon ng 
kapanganakan ng anak. Lumilitaw ang pagpapahalaga ng mga magulang sa 
relihiyon, sa pamilya, sa mga bagay na banyaga, at pagiging malikhain.  
 
Sa ikalawang bahagi, ang mga pinili ng mag-aaral na katutubong pangalan ay 
hinalaw mula sa a) inaasam na katangian, b) kalikasan, c) sining, d) ukol sa 
maharlikang uri, (e) mga alamat at f) pangngalang basal. Napansin na ang mga 
pangalang ito ay maaring tumukoy sa anumang kasarian, may pagpapahalaga sa 
kalikasan, at pagtangi ng ilang katangian o kaugalian.  
 
Ilang palaisipan ang iniiwan ng pag-aaral na ito na tumutukoy sa paggamit sa 
pangalan, hindi lamang upang tuklasin ang ating mga pinapahalagahan, ngunit 
bilang paraan ng pagtukoy at pagbuo sa ating pagkilanlan bilang Pilipino.      
 
Piling Estratehiya sa Pagkatuto ng Panitikan tungo sa Bisa ng Pagka-
Pilipino ng mga Mag-aaral 
Ophir V. Ferriol, Jay B. Fallan 
Mindoro State College of Agriculture and Technology 
jay_fallan_14@yahoo.com 
 
Ang pananaliksik na ito ay naglalayong masiyasat ang antas ng paggamit ng mga 
guro ng gamiting estratehiya sa pagkatuto ng panitikan at ang lawak ng 
pagkabisa nito sa pagka-Pilipino ng mga mag-aaral sa ikawalong baitang sa mga 
piling paaralang sekundarya sa Silangang Mindoro.  
 
Batay sa paglalapat ng estadistika, sinikap ng mananaliksik na sagutin ang (1) 
antas ng paggamit ng mga piling estratehiya sa pagkatuto ng panitikan kaugnay 
ng pagsasadula, pagbubuod, pagbibigay-kahulugan sa tayutay, pag-uugnay sa 
karanasan at pagguhit o ilustrasyon (2) bisa sa pagkatuto ng panitikan sa pagka-
Pilipino ng mga mag-aaral kaugnay ng pagmamahal sa bansa, pagkilala at 
pagpapahalaga sa mga bayani, pakikitungo sa kapwa at pagpapahalaga sa 
kasaysayan, (3) kahalagahan ng kaugnayan ng antas ng paggamit ng piling 
estratehiya sa pagkatuto ng panitikan at ang bisa nito sa pagka-Pilipino ng mga 
mag-aaral (4) lawak ng pagkabisa ng pagkatuto ng panitikan sa pagka-Pilipino 
ng mga mag-aaral. 
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Lumitaw sa pag-aaral na malimit na gamitin ng mga guro ang mga nabanggit na 
estratehiya na nakakuha ng pangkalahatang mean value na 3.62-role playing; 
3.85-pagbubuod; 3.72-pagbibigay kahulugan sa tayutay; 4.09-pag-uugnay sa 
karanasan; 3.55-pagguhit o ilustrasyon. Napatunayan din na ang pagtuturo ng 
panitikan ay napakabisa sa paglinang ng pagka-Pilipino ng mga mag-aaral 
kaugnay ng pagkilala sa mga bayani at pakikitungo sa kapwa at nagresulta ito 
positibong epekto sa pagka-Pilipino at nalilinang ang kanilang kamalayan at 
pagmamahal sa bansa at sa kulturang Pilipino. 
 
Iminumungkahi sa bahaging ito na bigyan ng maraming pagkakataon ang mag-
aaral na makapagpasadula kaugnay ng mga binabasang akda/ seleksyon. Patuloy 
na linangin ang pagka-Pilipino ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit 
ng iba’t ibang estratehiya sa paguturo ng panitikan. Maaaring maiangat ang 
kamalayan ng mga mag-aaral sa pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan sa 
pamamagitan ng paghihikayat sa kanila na regular na pagbabasa ng iba’t ibang 
akda at pagtatala ng mga ito sa isang dyornal at iugnay ang iba’t ibang uri ng 
panitikan sa pagtuturo ng iba pang asignatura. 

 
Sesyon 4C 
PAG-AANGKOP SA TEKNOLOHIYA  
F704 

  
Karanasan, Pananaw, at Epekto ng Paglalaro ng Video Games sa mga 
Mag-aaral sa Kolehiyo  
Ma. Joycelyn Go-Monilla, Peter R. Go-Monilla, Michael De Guzman 
University of the East Caloocan 
jgm_joy@yahoo.com, retep91871@yahoo.com 
 
Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay malaman at maunawaan ang 
mga karanasan, pananaw, at epekto ng paglalaro ng video games sa mga mag-
aaral sa kolehiyo. Ang mga datos ay kinalap sa pamamagitan ng interbyu sa 38 
na estudyante na ang karaniwang edad ay 16 to 22 taong gulang. Ang mga 
kalahok ay pinili sa pamamagitan ng purposive sampling. Base sa resulta, 12 o 
31% sa mga kalahok ay nagsimulang maglaro ng video games sa edad na 10 - 12 
taong gulang, 14 o 37% ay naglalaro ng 3 – 4 na araw sa isang lingo at 13 o 34% 
ay naglalaro ng 5 - 7 araw sa isang linggo. Base sa pagsusuri, 18 o 47% ng mga 
kalahok, ay gumugugol ng 3 - 4 oras sa tuwing maglalaro ng video games at 11 
o 28.9% ay gumugugol ng higit pa sa limang oras. Gamit ang thematic analysis, 
napag-alaman na kinahihiligan ng mga kalahok ang paglalaro ng video games 
dahil sa mga sumusunod na kadahilanan: (1) nakakaranas sila ng mabuti o 
kasiya-siyang damdamin tuwing naglalaro at (2) may natututunang silang 
kaalaman na kapakipakinabang sa kanilang kurso. Karagdagan pa, 32 o 84.2% 
ng mga kalahok ay may paboritong karakter ng video games. Bukod dito, 23 o 
60.5% ay nagsabi na naging positibo ang epekto ng paglalaro ng video games sa 
kanilang pag-aaral: (1) nagdudulot sa kanila ng motibasyon na mag-aral ng wika, 
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lipunan, at kultura ng ibang bansa; (2) nagpapaunlad ang kanilang kaalaman sa 
ibat-ibang aspeto o asignatura tulad ng computer, art, tourism, and journalism; 
(3) naipamamalas nila ang kanilang sarili sa tuwing maglalaro; (4) nakakatanggal 
ng tension (stress reliever) ang paglalaro ng video games; at (5) nagbibigay daan 
sa paglago ng magandang samahan o pagkakaibigan ang pakakipaglaro ng video 
games. 
 
"Komuntidad": Identidad at Komunidad sa Lesbian Community 
Organization sa Online Panlipunang Network  
Randy T. Nobleza 
Marindukanon Studies Centre at Info Shop Marinduque 
randynobleza2014@gmail.com 
 
Kung ang unang dimensyon ng pagsusuri ng kritikal na diskurso ay tungkol sa 
teksto at ang ikatlong dimensyon naman ay tungkol sa panlipunang 
implikasyon, ang ikalawang dimensyon naman ay nakatuon sa mga proseso at 
interkasyon ng mga kalahok sa Lesbian Community Organization. Maituturing 
na makro-lebel na pagsusuri ang ikatlong dimensyon, samantala ang analisis ng 
unang dimensyon ay mikro-lebel, kung gayon ang ikalawang dimensyon naman 
ay meso-lebel o nasa pagitan ng dalawa. Sa ikalawang dimensyon matatagpuan 
ang praktika ng diskurso at proseso ng paggawa ng teksto, kasama ang 
pamamahagi at pagkonsumo dito. Kaakibat ng pagsusuri ng proseso at 
interkasyon ang identidad ng mga kalahok sa LesCom at maging ang 
komunidad kung saan sila kabilang. Sa pamamagitan ng mga talahanayan at 
grapikong representasyon ng praktika sa paggamit ng Facebook posts ay 
matutunghayan ang proseso ng pagsulat ng post, pagbasa rito, paglike, 
pagkomento at maging sa pagshare nito. Ang akto ng pagsusulat at pagpost nito 
ang maituturing na paggawa ng teksto. Samantala, sa pagbabasa pagkatapos ay 
paglike at pagcomment nito ay ang pagkonsumo. Sa ibang pagkakataon naman, 
ang pagshare ng post naman ay maituturing na pamamahagi sa mga kaibigan o 
kasama sa panlipunang network.   Sinubukan tukuyin ang pinagmulan ng mga 
posts at mga reply at patungo saan ang mensahe na mabubuo. Sa huli, 
mahihinuha sa mga post, like, comment at maging share ang identidad at 
komunidad ng LesCom sampu ng kanilang mga kasama sa panlipunang 
network. 
 
Self-Compassion and Parental Authority bilang Prediktor sa Problematic 
Internet Use ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 
Ann Christine V. Braga, Roseanne Christina B. Kempis, Mary Aimerene B. 
Tagalog, Rosario T. Chu 
De La Salle-Araneta University 
annchristine.braga@yahoo.com 
 
Dalawang-daang mag-aaral kolehiyo sa iba't-ibang  pamantasan sa lungsod ng 
Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, na may kinalaman sa tatlong aspeto 
ng pagsusuri na ito: ang Self-compassion, parental authority at problematic internet use 
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ang nasiyasat upang maging bahagi ng pag-aaral na ito. Ang "Self-compassion 
Scale" ni Kristin Neff (2003), "Parental Authority Questionnaire" ni John Buri 
(1991), gayundin sa "Problematic Internet Use Questionnaire" ni Zsolt 
Demetrovics (2011) ang mga ginamit na batayan upang masuri ang relasyon sa 
pagitan ng Parental Authority, Self-compassion at Problematic Internet Use. 
 
Ipinakita ng Pearson r Correlatiion Analysis na ang Parental Authority at Problematic 
Internet Use ay may negatibong relasyon sa isa't-isa. Samantalang, ang Self-
compassion, lalo na ang self-judgement ay isang mahalagang panuntunan ng control 
disorder na bahagi ng problematic internet use at parental authority lalo na ang 
authoritative/flexible na mahalagang panuntunan sa parehong neglect at control 
disorder na bahagi ng problematic internet use. 
 
Keywords: Self-compassion, Self-judgment, Parental authority, Authoritative/Flexible, 
Problematic internet use, Control disorder, Neglect 
 

 
Sesyon 4D 
PAGLUWAS: INTERBENSYON, MAPAGPALAYANG 
KONTEKSTO, AT ANG SIKOLOHIYANG LGBT (SYMPOSIUM) 
F700 

  
Eric Julian Manalastas (Convenor) 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
eric.manalastas@gmail.com 
 
Sa kabila ng diskriminasyon, pagtakwil, at mababang pagtingin sa buhay-LGBT, 
may mga mapagpalayang konteksto at interbensyong sikolohikal na 
mapagkukunan ng laya at lakas ang mga Pilipinong lesbiyana, gay, bakla, 
bisekswal, silahis, transgender, at iba pang minoridad sa kasarian at sekwalidad. 
Ang mga papel na tampok sa natatanging symposium na ito ay tumatalakay sa 
tatlo. Ang unang papel ay pag-aaral ng isang komunidad na nakasentro sa 
pananampalataya na tumatanggap at tumataguyod ng kapakanang moral at 
espirituwal ng mga Pilipinong LGBT, ang Metropolitan Community Church. 
Ang ikalawang papel ay paglalahad ng isang interbensyong gamit ang cognitive 
behavior therapy bilang LGBT-affirmative na pagtugon sa karanasan ng pang-
aabusong sekswal. Ang ikatlong papel naman ay deskripsyon ng isang 
programang sikolohikal na handog ng pamahalaang lokal sa Pilar, Sorsogon 
para sa pagtaguyod ng karapatan at kapakanang ng mga LGBT at kanilang mga 
pamilya. 
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Pagbawi at Pagtatakwil: Christian Moral Identity ng mga LGBT ng 
Metropolitan Community Church 
Darren E. Dumaop, Zyra Evangelista 
Pamantasang De La Salle 
darren.dumaop@dlsu.edu.ph, zyra.evangelista@dlsu.edu.ph 
 
Tumutukoy ang moral identity sa pagiging mabuti relatibo sa grupong 
kinabibilangan. Kasama ito sa maraming leyer ng identidad kung saan 
nagtatagpo ang personal at group identity. Isa ang relihiyon sa pinakamatibay na 
pinagmumulan ng moral identity. Ngunit paano kung magtunggali ang moral 
identiy at ibang identitad (i.e., sexual identity)? Gamit ang ibinagay na 
pakikipagkwentuhan, in-explore namin ang moral identity bilang Kristyano ng 
limang LGBT na kasapi ng Metropolitan Community Church (MCC). 
Nagpapakilala ang MCC bilang maka-Hesus na komunidad na tumatanggap sa 
lahat ng uri ng sexual identity. Natagpuan namin na para sa mga kalahok, 
dinominahan ng Greko-Romanong interpretasyon ang Biblia at Kristyanismo. 
Dahil dito, nakabuo ng Christian moral identity na laban sa LGBT. Sa 
pamamagitan ng pagsasama-sama, binawi nila ang karapatang mag-interpret sa 
mensahe ng Biblia at ni Hesus. Humantong ito sa isang moral identity na 
nagtatakwil sa pang-aapi at sa paggamit ng Biblia upang makapanakit. 
 
Tibay at Tatag ng mga Lalaking Homosekswal Matapos Makaranas ng 
Pang-aabusong Sekswal 
Argel B. Masanda 
Central Luzon State University 
argelmasanda@yahoo.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay tipon ng mga datos mula sa mga pagpapayong 
propesyonal ng mananaliksik sa tatlong lalaking homosekswal na estudyante na 
nakaranas ng mga pangaabusong sekswal: dalawa sa mga ito ay naganap mismo 
sa loob ng Unibersidad at isa naman sa labas. Gamit ang Cognitive-Behavioral 
Therapy (CBT) bilang balangkas at mga techniques nito (cognitive restructuring: 
identifying, evaluating & responding to automatic thoughts; modifying core beliefs; homework) 
mataman na tinulungan ang mga kliente sa loob ng higitkumulang 8-10 sesyon 
na mas mapabuti ang kanilang kamalayan patungkol sa, at pangibabawan ang 
kanilang masidhing karanasan. Masasabing ang stigma (e.g., “gays are sex-oriented”) 
at ang heterosexism ay ilan sa nagpatingkad ng internalized homophobia na naging 
dahilan ng pangaabuso. Dahil dito, naramdaman nila ang masidhing 
pagmamaliit at pangaalipusta na lubos na nakaapekto sa kanilang pagkatao 
bilang isang homosekswal. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili silang 
matibay at matatag: matapang at walng pag-aatubili nilang nilalabanan ang mga 
hamon sa buhay dala ng kanilang karanasan at oryentasyong sekswal. Bilang 
isang lalaking tagapayo ng mga LGBT, isang replekson maituturing na ang 
pagyakap sa anima (feminine side) ay malaking tulong upang mas lubos silang 
maunawaan (empathy) at matulungan sapagkat ang heterosexist na approach ay 
maaring makaapekto sa relasyong pagpapayo sa mga LGBT. Ang CBT din ay 
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masasabing nakakatulong sa pagpapayong propesyonal sa mga LGBT na 
nakaranas ng pang-aabusong sekswal, datapwat nangangailangan pa ito ng 
masusing pagkilatis gaya ng paglalagay ng mga LGBT-affirmative techniques. 
 
Ano Ka Nang Ipinanganak Ka: Mga Saloobin, reaksyon at Inisyatiba ng 
LGU Pilar tungo sa Sikolohikal na Kagalingan ng LGBT Community 
Salvacion Laguilles-Villafuerte 
Bicol University 
llvillafuerte@yahoo.com.ph 
 
Ang pagsasaliksik na ito ay nakatutok sa mga saloobin at reaksyon ng mga 
komunidad sa mga miyembro ng LGBT at ang mga inisyatiba ng pamahalaang 
lokal upang harapin ang mga kakulangan sa pagkakapantay-pantay, mga krimen 
at poot na nakadirekta sa kanila. Ang LGBT (Lubos na pag-Gabay, Bantay at 
Tulong) Intervention ay isang iminungkahing proyektong ekstensyon na nakabase 
sa komunidad at nakabatay sa modelo ng sikolohikal na kagalingan ni Carol 
Ryff. Ang interbensyon na ito ay tatlong-buwang proyekto na tumututok sa 
tatlong bahagi: (1) pagbubuo ng kapasidad, (2) pagkakaloob ng mga serbisyong 
sikolohikal, at (3) psychoedukasyon para sa mga miyembro ng komunidad na 
LGBT at ang kanilang mga kapamilya mula sa Pilar, Sorsogon. Ang sumusunod 
ay ang mga pangunahing layunin ng interbensyon: (1) magbigay ng pagsasanay 
sa pagbuo ng kapasidad upang itaguyod ang sikolohikal na kagalingan (personal 
na paglago, pagtanggap sa sarily, layunin sa buhay, positibong relasyon, 
kagalingan sa pamamahala ng sarili sa komunidad at awtonomya), (2) magbigay 
ng suporta at pagtulong sa bentilasyon at regulasyon ng emosyon at pagkahanda 
sa mga kahirapang naranasan o mararanasan bilang isang sekswal na minoridad, 
at (3) psycho-edukasyon tungo sa mas ligtas na pagtatalik, STIs, at pagpaplano 
para sa personal na kaligtasan. Ang mga gawain sa interbensyon na ito ay 
outcomes-based at sa pagtatapos ng tatlong-buwang proyekto, ito ay inaasahang 
makakatulong sa mga kasapi sa LGBT na maging asertibo, ligtas,kompetente, at 
may paggalang sa awtonomya.  
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LEARNING SESSION 
 

Salundiwa: Pang-salô at Pangsalu-salò ng Diwa   
Joey Ayala 
 
Maraming paraang mag-isip.  Maraming paraang hulihin at ipamahagi ang 
naisip.  
 
Sa workshop na ito ay mararanasan natin ang isang istilo ng pag-iisip na 
makatutulong sa pagsasalinaw ng mga complex concepts tulad ng Cultural 
Identity.  
 
Susubukan nating gamitin ang Salundiwa (mind-, concept-mapping, thinking on 
paper) sa mga isyu ng identitad at kultura. 
 
Maliban sa pagpapahayag ng ating mga saloobin sa tema ng kumperensiya, 
magkakaroon tayo ng karanasan sa gamit-diwa or mind-tool na kapaki-
pakinabang sa napakaraming pratikal na gawain tulad ng: pagiintindi sa sarili, 
pagsusulat, pagpaplano, paghahanda sa isang speaking engagement, 
pagdidisenyo ng proyekto, at marami pang iba. 
 
 
Creative Therapies: Alternatibong Metodong Klinikal tungo sa 
Pagtanggap at Papalaya sa Sarili 
Jojet Lamberto R. Mondares 
Center of Psychological Extension, Research Services (COPERS) 
Ateneo de Davao University 
jetmondares@yahoo.com 
 
Sa mga pagkakataong ang ating nakasanayang therapy na ginagamitan ng berbal 
na pakikipag-usap at pakikinig sa ating ng mga kliyente ay di na naangkop, kayat 
bilang isang responsableng sikolohista tayo ay naghahanap at gumagamit ng 
angkop na alternatibo tulad ng mga tinatawag nating “creative therapies.”  Ang 
workshop na ito ay dinesenyo upang ipakilala ang “Creative Therapies” bilang 
alternatibo sa ating mga nakasanayang interbenyon.  Ito ay naglalayong talakayin 
ang dpinisyon at mga kadalasag metodong napapalood dito.  Bibigyan ng lubos 
na pagtatalakay ang “art therapy”, “therapeutic storytelling” at “plastic bag art 
therapy”.  Ang mga kasali sa workshop ay inaasahang makabuoo makahalaw ng 
isang framework tungo sa isang creative na metodo mula sa actual na 
experience ng mga creative therapies. 
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Mula Paghihimagsik Pabalik sa Pagiging Mamamayan: Ang Pagbabago 
ng Pagkakakilanlan bilang Kahihinatnan ng Reintegrasyon 
Filmor A. Malnegro 
Center of Psychological Extension Research Services (COPERS) 
Ateneo de Davao University 
filmormalnegro@gmail.com 
 
Ang mundong ginagalawan ng mga armadong rebolusyonaryo at rebeldeng 
grupo ay ibang-iba kung ikukumpara doon sa pinamumuhayan ng mga sibilyan. 
Kapag ang isang indibidwal ay nakapagdesisyon na sumapi sa ganitong klaseng 
kilusan, ang katauhan nila ay sumasailalim sa mga pagbabago.  Nag-iiba ang 
kani-kanilang mga pananaw, paniniwala, pagkatao, at pagkakakilanlan. Kung 
dati-rati ay namumuhay sila bilang mga payak na mamamayan ng ating lipunan, 
nag-iiba ang papel na kanilang ginagampanan. Gayunpaman, ang mga 
pagbabagong ito ay maaari pang baliktarin sa pamamagitan ng reintegrasyon. 
Ang mga programang ito ay binubuo ng mga prosesong naglalayong 
mapatnubayan ang transpormasyon ng mga dating maghihimagsik patungo sa 
pagiging mahahalagang bahagi ng kani-kanilang komunidad. Ang mga layunin 
ng workshop na ito ay ang pagtataguyod ng mas pina-igting na kamalayan 
patungkol sa pagdisenyo at paggawa ng mga programang pang-reintegrasyon na 
lubusang tinatalakay ang mga pangangailangan ng mga dating rebelde, ang pag-
haylayt ng tungkulin ng pagbabago ng pagkakakilanlan sa paglalakbay ng mga 
dating maghihimagsik patungo sa isang mas mapayapa at normal na 
pamumuhay, at ang paghimay sa iba't ibang estratehiya at pamamaraan na 
maaaring gamitin para sa mga ganitong programa. 
 
Workshop tungkol sa Enriquez Panukat ng Ugali at Pagkatao 
Maria Angeles Guanzon 
Global Resources for Assessment, Curriculum, and Evaluation (GRACE), Inc. 
maeyetg@yahoo.com 
 
Sa workshop na ito, bibigyan ang mga kalahok ng pagkakataong sagutin ang 160 
na aytem ng Enriquez Panukat ng Ugali at Pagkatao (PUP), at pagkatapos nito 
ay iiskoran nila ang kani-kanilang mga sagot, gamit ang mga aseteyt para sa 
pagiskor ng PUP.  Ilalagom nila ang kani-kanilang mga iskor sa isang papel 
kung saan nakalista ang mga subskala ng PUP ayon sa limang ”domain” ng 
pagsukat sa pagkatao na inilahad nina McCrae at Costa (1997), at ipinakita nina 
McCrae, Costa, del Pilar Jr., Rolland, at Parker (1998) na may siyentipikong 
halaga para sa kross-kultural na gamit ng Revised NEO Personality Inventory.  
Pagkatapos ng pagsagot at pagiskor nila ng PUP, ilalahad sa mga kalahok ang 
ilang impormasyon tungkol sa PUP: ang paraan nina Dr. Virgilio Enriquez ng 
pagbuo ng mga subskala, ang deskripsyon ng 2ng subskala ng katapatan ng 
PUP, ang 24ng mga subskala ng pagkatao nito, ang 15ng inaaming pag-uugali 
na maaaring matiyak sa pamamagitan ng PUP, at ang mga pamantayan ayon sa 
kasarian ng tagasagot na maaaring gamitin sa pagbibigay-kahulugan sa mga iskor 
na nakamit sa PUP. Papadalhan sa email ng mga kalahok ang kopya ng ilang 
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mga papel na isinulat tungkol sa PUP at ilan pang mga lokal na panukat-
sikolohikal pagkatapos nilang sagutan muli ang bersyong komputerized ng PUP. 
 
Pagtuturo, Pagkabilang at Pagkapantay-pantay: Introduksyon sa 
Sikolohiyang LGBT Para sa Mga Guro 
Beatriz A. Torre & Eric Julian Manalastas 
LGBT Psychology Special Interest Group 
Psychological Association of the Philippines 
beatriz.torre@gmail.com, eric.manalastas@gmail.com 
 
Mahalagang tungkulin ng mga guro at propesor ng sikolohiya ang 
pagpapalaganap ng kamulatan at pagpapahalaga sa iba’t ibang tao sa lipunan, 
ang kanilang mga natatanging karanasan, at ang pantay na karapatan ng lahat. 
Kabilang na rito ang mga Pilipinong lesbiyana, gay, bakla, bisekswal, silahis, 
tomboy, at transgender. Tatalakayin sa sesyon ang sikolohiyang LGBT, 
partikular ang mga posibilidad ng bagong larangang ito na pagyamanin ang 
pagtuturo ng sikolohiya bilang masaklaw at inklusibong disiplina. Ano ang 
kaibahan ng sikolohiyang LGBT sa mga lumang pananaw at pagsuri sa 
homosekswalidad sa sikolohiya? Para saan ito — at para kanino? Gamit ang 
lektyur, talakayan, at mga learning exercises na maaaring magawa sa klase, 
ipakikilala at balangkasin ang sikolohiyang LGBT bilang isang napapanahon, 
kritikal, at mapagpalayang larangan ng sikolohiya, partikular sa kontekstong 
Pilipino. Bukas at angkop ang sesyon na ito sa mga guro ng sikolohiya, mga 
fakulti na may tungkuling kinalaman sa GAD (gender & development), at mga 

advocate, LGBT man o hindi. 

 
Paano Isasa-DIWA ang Iyong Papel-Pananaliksik? 
Ang Paglalathala bilang Makabuluhang Ambag sa Sikolohiyang Pilipino 
Jay A. Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jayacat@gmail.com 
 
Hindi maikakaila na sa loob ng 40 taon, naging masigasig ang pagpapalitan ng 
bagong kaalaman kung pagbabatayan ang sigla ng mga talakayang dulot ng iba’t 
ibang presentasyon ng mga bagong pananaliksik na nagaganap sa taunang 
kumperensiya.  Subalit, ang paghaharap ng mga papel sa kumperensiya  ay 
simula pa lamang ng gawain.  Upang maituring na makabuluhang kontribusyon, 
kailangan munang mailathala ang isang papel-pananaliksik.  
 
Muling binuhay ng PSSP ang Diwa, ang opisyal na lathalain para sa 
Sikolohiyang Pilipino, bilang isang electronic journal noong 2013.  Patuloy na 
hamon para sa lupon ng mga editor ang paglikom ng sapat na bilang ng mga 
manuskrito para makabuo ng isang isyu ng journal. 
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Binuo ang sesyong ito para sa mga estudyante, guro at mga propesyonal 
na nais mag-ambag sa pagpapayabong ng Sikolohiyang Pilipino sa 
pamamagitan ng akademikong paglalathala.   
 
Nakatuon ang sesyon na ito sa mga usaping kaakibat ng pagsulat at paglathala 
ng artikulo sa dyornal: (1) Ano-ano ang mga proseso sa pagsulat ng manuskrito 
sa wikang Filipino? (2) Paano babaguhin ang isang presentasyon sa 
kumperensiya tungo sa isang artikulong pang-journal? (3) Paano tutugon sa mga 
rebisyong inirekomenda ng editor at mga referee? (4) Paano tutugon kung 
sakaling hindi matanggap para sa publikasyon ang pananaliksik?  
 
Hinihikayat ang mga dadalo na magdala ng isang orihinal at natapos na pag-
aaral na hindi pa nailalathala (o powerpoint presentation ng isang papel-
pananaliksik) bilang tungtungan ng ating gagawing talakayan at bahaginan. 
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Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino 
4A Alcal Building 285 Katipunan Avenue, Quezon City 

Telefax: (032) 434-7973     Mobile:  (0922) 875-1440 
Facebook:  www.facebook.com/sulongpssp 

Twitter:  www.twitter.com/PSSPonline 
E-mail:  pssponline@gmail.com 

Website:  www.pssp.org.ph 
 

 

 

 

 

 

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

  

mailto:pssponline@gmail.com
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