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MENSAHE MULA SA PANGULO NG  

PAMANTASANG ATENEO DE MANILA 

 

 
 
 
 
 
 
The Ateneo de Manila University, through the Department of Psychology of the 
Loyola Schools, is honored to host the 43'd National Conference of the Pambansang 
Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP). 
 
With the recent signing of Republic Act No 11036, more popularly known as the 
Philippine Mental Health Law, the theme of the conference, "Katinuan, Kalihisan, 
Kalusugan: Ang Mental Health sa Konteksto ng Kultura, Lipunan at Sikolohiyang 
Pilipino", is truly relevant and timely. In cultures where mental health remains a 
misunderstood and stigmatized topic, the conference is an important step in helping 
us respond to this challenge. Moreover, given the new context of our digital culture 
of hyperconnection, we shall need all the knowledge and expertise we can muster to 
deal with the growing risks posed by disruptive change in this century. 
 
We look forward then to your gathering of minds and hearts, and we hope that your 
insights and network will truly help us confront the interlinked challenges of 
katinuan, kalihisan, and kalusugan. 
 
For the sake of our people, we wish you an engaging and productive conference. 
 
 
 
Jose Ramon T. Villarin, SJ 
Pangulo 
Pamantasang Ateneo De Manila 
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MENSAHE MULA SA PANGALAWANG PANGULO NG  

PAARALANG LOYOLA NG 

PAMANTASANG ATENEO DE MANILA 

 
 
 
 
 

 
Kadalasan, natatantya natin ang kalusugang pangkatawan sa pamamagitan ng 
thermometer, stethoscope, ECG machine, x-ray result, ultrasound reading at iba 
pang mga sophisticated gadget na kagamitang pangmedisina.  Sa katunayan, 
tableta o iniksyon ang kagyat na itinatapat natin sa anumang karamdaman.   
 
Sa kabilang banda, hindi ganito ka-awtomatiko ang pagbibigay-lunas sa kalusugang 
pang-isipan dahil hindi sasapat dito ang anumang gadyet.  Sa halip, 
nangangailangan ito ng pakikihalubilo sa kapaligiran - isang sapat na 
pakikisalamuha ng tao sa kapwa upang higit na mapulsuhan ang lagay ng isipan. 
Hindi madaling bigyan ng lunas ang isang karamdamang pang-isipan. Hindi ito 
matutugunan ng mga simpleng gamot lamang, sa halip nangangailangan ito ng 
mahabang panahon para sa seryosong pakikinig, malawak na pag-unawa, 
matiyagang pag-aalaga, at higit sa lahat, pagmamahal.   
 
Binibigyan tayo ng kumperensiyang ito ng pagkakataong unawain nang lubos ang 
mga usaping kaugnay sa kalusugang pang-isipan sa konteksto ng kulturang Pilipino, 
partikular na sa punto de bista ng Sikolohiyang Pilipino.  Masagot sana sa 
pagtitipong ito hindi lamang ang mga tanong na “ano” at “bakit” tungkol sa 
kalusugang pang-isipan, ngunit higit pa rito ay ang pagbibigay-linaw sa tanong na 
“paano” tungo sa malalim na pag-unawa natin sa ating mga kapwa na 
nangangailangan ng kalinga para sa kalusugan ng isipan.   
 
Asahan natin ang sabi ni Julian of Norwich, “All shall be well and all manner of thing 
shall be well!”   
 
 
 
Maria Luz C. Vilches, Ph.D. 
Pangalawang Pangulo para sa Paaralang Loyola 
Pamantasang Ateneo de Manila 
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MENSAHE MULA SA PANGULO NG 

PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isang mainit na pagbati mula sa pamunuan ng Pambansang Samahan sa 
Sikolohiyang Pilipino (PSSP) sa pagdaraos ng ika-43 Pambansang Kumperensiya sa 
Sikolohiyang Pilipino.  Ito ang unang pagkakataon na idaraos ang kumperensiya sa 
Pamantasang Ateneo de Manila pagkalipas ng 18 taon. 
  
Tulad nang mga nakaraang taon, pagtutuunan ng pansin ng Pambansang 
Kumperensiya ang isang usapin na may mahalagang sikolohikal na katuturan: ang 
usapin ng mental health.  Napapanahon ang pagtalakay rito dahil ngayong taon din 
naaprubahan ang Philippine Mental Health Act.  Matagal na ring panahon ang ating 
iginugol bago mapanagumpayan ang pagkakaroon ng isang pambansang polisiyang 
magtataguyod ng isang mahusay na sistema ng mental health services. 
 
Sa kabila ng pagkakaroon ng isang pambansang batas, hindi kaila na hindi pa tapos 
ang laban ukol sa stigma na kakabit ng mental illness. Nilalayon ng kumperensiyang 
ito na mapagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng isang maingat, masinop at 
may respetong pag-uusap ukol sa mental health.  Naniniwala ako na ang usapin ng 
mental health ay usapin hindi lamang para sa mga mental health professionals, 
tulad ng mga licensed psychologists at psychometricians, kundi usapin para sa lahat 
ng mga Pilipino, sikolohista man o hindi, may lisensiya man o wala. 
 
Kagaya ng mga nakaraang kumperensiya, umaasa ako na magiging hitik ang 
pagtitipong ito sa mga bagong kaalaman, mabungang talakayan, at masasayang 
huntahan ng mga bago at dating magkakakilala at magkakaibigan.  Hinihiling ko rin 
ang inyong kooperasyon na maging matagumpay ang Kumperensiya sa 
pamamagitan ng inyong aktibong pakikinig, masusing pagtatanong, at mayamang 
pakikipagtalakayan sa  tagapaglahad at mga kapwa delegado.  Nawa’y kapulutan 
ninyo ng aral at ideya ang kumperensiyang ito para sa mga bagong pananaliksik, 
gabay sa mga programa at interbensiyon, at patnubay din sa buhay natin bilang mga 
indibidwal at bilang mga Pilipino. 
  
Lubos akong nagpapasalamat sa ating mga plenaryong tagapagsalita sa panguguna 
ni Sen. Risa Hontiveros.  Gayundin kina Dr. Ronald T. Del Castillo, Dr. Violeta V. 
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Bautista, Dr. Raymond John S. Naguit, at Dr. Ma. Regina M. Hechanova.  Hindi 
magiging matagumpay ang kumperensiyang ito kung wala ang tulong at suporta 
nina Dr. Mira Alexis P. Ofreneo at Dr. Emerald Jay D. Ilac at kanilang mga kasama 
mula sa Kagawaran ng Sikolohiya ng Pamantasang Ateneo de Manila.  Natatanging 
pasasalamat din ang aking ipinaabot kay Kad. Michael David Tan Lopez na siyang 
punong-abala sa kumperensiyang ito.  Gayundin naman, nararapat ding kilalanin 
ang sipag at tiyaga ng kasalukuyang Lupon ng mga Kadiwa, ang pamunuan ng PSSP, 
na tumulong sa pagbuo ng programa ng kumperensiya. Huli, pasasalamat sa walang 
kapagurang pag-aasikaso ni G. Kenneth Carlo Rives upang matiyak ang tagumpay 
ng kumperensiyang ito. 
 
 
Jay A. Yacat, MA, RPsy 
Pangulo 
Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino 
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MENSAHE MULA SA DEKANO NG 

PAARALAN NG MGA AGHAM PANLIPUNAN NG 

PAMANTASANG ATENEO DE MANILA 

 
 
 
 
 
 
Ika-15 ng Nobyembre, 2018 
 
Isang masayang pagpupugay para sa Pambansang Samahan sa Sikolohiyang 
Pilipino (PSSP) at sa ika- 43 na kumperensiya nito ngayong ika-15 hanggang ika-17 ng 
Nobyembre.   Ikinagagalak ng Pamantasang Ateneo de Manila  at ng Paaralan ng 
mga Agham Panlipunan (School of Social Sciences) ang inyong pagdating at 
pakikilahok sa kumperensiyang gaganapin dito sa amin. 
 
Napakamakabuluhan ang napili ninyong tema ng kumperensiya – “Kalusugan ng 
Kaisipan”.  Tamang-tama at may batas na tayo hinggil dito at kinakailangang 
palawakin ang kamalayan at mga pag-aaral ukol dito.   Sa ating panahon ngayon, 
dumarami ang mga taong nagkakasakit sa kanilang kaisipan lalong lalo na sa 
kabataan.  Kinakailangan talaga ang sama-samang pagkilos para matugunan ang 
suliraning ito.  At napakalaki ng papel ng mga akademiko at mga sikolohistang 
Pilipino sa pagtugon dito. 
 
Kaya’t napapanahon talaga ang kumperensyang ito ng PSSP kung saan maibabahagi 
ng mga sikolohista mula sa iba’t-ibang unbersidad ang kanilang kaalaman at mga 
pananaliksik ukol sa “Kalusugan ng Kaisipan”.Muli binabati ko kayong lahat at mga 
organisador ng natatanging kumperensiyang ito. 
 
Mabuhay ang PSSP! 
  
 
Fernando T. Aldaba, PhD 
Dekano 
Paaralang ng mga Agham Panlipunan 
Pamantasang Ateneo de Manila  
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MENSAHE MULA SA TAGAPANGULO NG  

KAGAWARAN NG SIKOLOHIYA NG  

PAMANTASANG ATENEO DE MANILA 

 
 
 
 
 
 

 

Isang maligayang pagbati sa mga kasapi ng Pambansang Samahan ng Sikolohiyang 
Pilipino (PSSP) at sa mga nagsipagdalo sa ika-43 Pambansang Kumperensiya sa 
Sikolohiyang Pilipino! Ikinalulugod ng Kagawaran ng Sikolohiya ng Ateneo de 
Manila University na maging host ng kumperensiya ng PSSP ngayong 15 to 17 ng 
Nobyembre 2018. Itinuturing namin itong isang napakahalagang pagkakatoon na 
makiisa sa isinusulong ng PSSP – ang mapalalim ang sikolohiya na maka-Pilipino. 
 
Kami ay nakikiisa rin sa pagsulong sa usapin ng mental health, lalo na sa mga 
kabataan na ating tinuturuan ng sikolohiya. Ito ay isang hamon para sa atin na 
palawakin ang ating kaalaman ukol sa katinuan, kalihisan, at kalusugan at kung 
paano natin matutugunan ang mga balakid sa mental health. Bahagi ng hamong ito 
ang pausbungin ang mga pag-aaral ukol sa mental health na nagmumula sa 
karanasan nating mga Pilipino, na tumutukoy sa pananaw nating mga Pilipino, at 
hinuhubog ng sikolohiyang napapaloob sa kultura, konteksto, at lipunan nating 
mga Pilipino. 
 
Hinihikayat ko tayong lahat na makibahagi sa pagmumulat ng ating mga sarili at ng 
ating kapwa sa usapin ng mental health. Sama-sama nating buuin ang ating pag-
unawa sa mga usapin ng kalusugan na hinaharap ng sambayanang Pilipino. Sama-
sama rin natin itong tugunan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng sikolohiyang 
maka-Pilipino!  
 
Sana ay gawin nating matagumpay na pagtatagpo ng diwa at isipan ang 
kumperensiyang ito ng PSSP! 
 
Mabuhay! 
 
 
Mira Alexis P. Ofreneo, PhD, RPsy 
Tagapangulo, Kagawaran ng Sikolohiya 
Pamantasang Ateneo de Manila  
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MENSAHE MULA SA CONVENOR NG 

IKA-43 PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA 

SIKOLOHIYANG PILIPINO 

 
 
 
 
 
 
 

Magandang araw sa ating lahat!!! Malugod ko po kayong binabati sa inyong 
pagdating sa ika-43ng Kumperensya ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang 
Pilipino (PSSP)! 
 
Makasaysayan po ang ating Kumperensya ngayong taon dahil nagaganap po ito sa 
panahon na kung saan ay naisabatas na ang Philippine Mental Health Act o Batas 
Pambansa 11036. Tiyak ako na marami sa atin ang naging bahagi sa ilan sa mga 
hakbang bago ito tuluyang naipasa -- mula sa mismong pagbuo, sa pagsali sa mga 
pampublikong debate ukol sa mga kaukulang probisyon, o sa paghikayat sa kani-
kanilang mga mambabatas na bumoto para sa pag-aruba nito. Ang batas na ito ay 
isang malaking tagumpay para sa ating lahat lalung-lalo na sa mga nasa larangan ng 
kalusugang pangkaisipan. Tunay ngang “Help is here!” Ninanais na maging 
pagkakataon ang ating kumperensya para magsama-sama ang mga indibidwal 
mula sa mga pamantasan, ahensya ng pamahalaan, at pribadong organisasyon para 
talakayin ang mga bagong pananaliksik na may lapit sa usapin ng mental health (at 
siyempre, magdiwang na rin! Help is here!). 
 
Ang pangyayaring nabanggit sa itaas ang naging malaking basehan sa pagpili ng 
tema ng ating Kumperensya ngayong taon, “Katinuan, Kalihisan, at Kalusugan: Ang 
Mental Health sa Konteksto ng Kultura, Lipunan, at Sikolohiyang Pilipino”. 
Magandang oportunidad ito para maging mas malawak ang ating kaalaman sa mga 
pagbabago na idudulot ng nasabing batas at siguro ay pausbungin din ang 
talakayan sa mga maaaring ipasok sa Implementing Rules and Regulations na 
kasalukuyan pa ring binubuo. Hiling ko na sa pagtatapos ng tatlong araw nating 
kumperensya ay may bitbit tayo na hindi lamang mga bagong kaalaman (at 
pasalubong) kundi mga bagong pagkakaibigan (at pag-ibig marahil) at hindi 
malilimutan na magagandang karanasan.  
 
Bilang panghuli, hayaan po ninyo ako na magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa 
lahat ng bahagi ng Lupon ng Kumperensya – ang Lupon ng mga Kadiwa ng PSSP, kay 
G. Kenneth Carlo Rives (ang ating napakasipag na Program Associate), sa TATSULOK, 
at sa mga guro, kawani, at mag-aaral ng ating katuwang na institusyon, ang 
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Kagawaran ng Sikolohiya ng Pamantasang Ateneo de Manila. Matapos ang halos 
tatlong dekada, nakabalik na rin tayo sa Ateneo de Manila! 
 
Sa inyo pong lahat na minamahal naming mga tagapagsalita, delegado, at sponsors, 
maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagmamahal sa 
PSSP! 
 
 
Michael David Tan Lopez, MSHMS 
Unibersidad ng Santo Tomas 
Convenor, Ika-43 Pambansang Kumperensya sa Sikolohiyang PIlipino 
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MENSAHE MULA SA CO-CONVENOR NG 

IKA-43 PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA 

SIKOLOHIYANG PILIPINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Isang mapagpalaya at maligayang pagbati sa mga delegado at kasapi ng ika-43 
Pambansang Kumperensya ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino! 
Tunay nga namang kakaibang pagsasanib-pwersa ang naganap para sa taong ito, 
ang napiling tahanan ng kumperensya ay ang Pamantasan ng Ateneo de Manila. Isa 
itong malaking hakbang sa pagtataguyod at pagsulong ng Sikolohiyang Pilipino! 
 
Napapanahon ang tema ng kumperensya tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Ang 
diskusyon tungkol dito ay angkop sa lahat ng nibel ng lipunan, maging sa mga 
nagtratrabaho at sa mga makabagong kabataang Pilipino na humaharap sa mga 
pagsubok tungkol dito. Sikolohista man o sikometriko, bawat isa ay may 
katungkulan na isulong ang kalusugang pangkaisipan at tugunan ang mga balakid 
sa pagpapaunlad ng kaalaman tungkol dito. Bagamat sinimulan na ng pamahalaan 
ang pag-usad ng usapin ito sa pamamagitan ng Republic Act 11036 o ang Mental 
Health Law, hindi pa tapos ang laban para maisakatuparan ang batas at gawin itong 
reyalidad para sa higit na nakararami. 
 
Kaisa ang Ateneo de Manila, Kagawaran ng Sikolohiya, at ang aming mga mag-aaral 
sa patuloy na paglawak at pagkamulat tungkol sa usapin ng kalusugang 
pangkaisipan ng mga Pilipino. Kaisa kami ng Pambansang Samahan ng 
Sikolohiyang Pilipino sa pagtataguyod ng mga pag-aaral na magpapalawig sa 
diskusyong ito hanggang umabot ito sa kamalayang pambansa para maitulak ang 
pangmalawakang pag-unawa at pagbabago tungkol sa kalusugang pangkaisipan. 
 
Nawa’y maging matagumpay ang kumperensya upang maitaguyod ang 
Sikolohiyang para sa Pilipino at mula sa Pilipino! 
 
 
 
Emerald Jay D. Ilac, PhD  
Katuwang na Propesor, Kagawaran ng Sikolohiya, Pamantasang Ateneo de Manila 
Co-Convenor, Ika-43 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 2018-2019 

 
Pangulo Jay A. Yacat, MA, RPsy 

  
Pangalawang Pangulo Miriam Aquino-Malabanan  

  
Kalihim Jayson D. Petras, MA 

  
Ingat-Yaman Michael David Tan Lopez, MSMHS 

  
Mga Kasapi Howell B. Calma, MSc, RPm 

Jose Antonio R. Clemente, PhD 
Carl O. Dellomos, MHSS, LPT 
Darren E. Dumaop, MA 
Adonis L. Elumbre, MA 
Silfa C. Napicol, MA, RPm  
Florabel S. Suarez, RPm 
Homer J. Yabut, PhD, RPsy 
Joshua Keith D. Magboo (Pangulo, 
TATSULOK) 

 
Sekretaryat      Kenneth Carlo L. Rives, LPT 

     Maristela F. Talampas 
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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, Miriam Aquino-Malabanan, Geraldine 
R. Asis, Jose Ma. F. Bartolome, Allan B.I. Bernardo, Cherrie Joy F. Billedo, Manuel F. 
Bonifacio, Howell B. Calma, Josefina Andrea R. Cantiller, Clarita R. Carlos, Annadaisy 
J. Carlota, Jose Mari A. Carpena, Rolando Carub, Bernardita R. Churchill, Susan 
Cipres-Ortega, Jose Antonio R. Clemente, Ricardo A. Clores, Aurora Odette Corpuz-
Mendoza, Ma. Elna R. Cosejo, Prospero R. Covar, Ma. Trinidad Crisanto, Romeo V. 
Cruz, Pamela Cruz-Constantino, Lenore de la Llana-Decenteceo, Alma S. De la Cruz, 
Felipe M. de Leon, Jr., Christine Ann A. de Villa, Gregorio del Pilar II, Carl O. Dellomos, 
Jose Maria A. Diestro, Jr. Ma. Fe A. Domingo, Proserpina Domingo-Tapales, Darren E. 
Dumaop, Adonis L. Elumbre, 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, Violeta Lagmay, Godofredo A. Lanuza, 
Lourdes V. Lapuz, Augusto Venanico C. Legazpi, Patricia B. Licuanan, Lourdes V. 
Lapuz, Michael David Tan Lopez, Cipriano R. Magnaye Jr., Eric Julian D. Manalastas, 
Filoteo A. Mangulabnan, Argel B. Masanda, Elaissa Marina Mendoza, Erlinda S.A. 
Mendoza, Leonardo N. Mercado, Christian Vernon Mogol, Silfa C. Napicol, Ma. 
Divina Gracia Nakar, Victoria Narciso-Apuan, Atoy M. Navarro, Michelle G. Ong, 
Editha Panay, Emy M. Pascasio, Elizabeth A. Pastores, Surapol Payonyaam, Consuelo 
J. Paz, Ma. Carmen V. Peñalosa, Rogelia E. Pe-Pua, Jayson D. Petras, Elizabeth 
Protacio-de Castro, Anatalia Ramos, Fe Corazon B. Ramos-Muit, Natividad T. Reyes, 
Kenneth Carlo L. Rives, Guillermo Q. Roman, Jr., Maria Guadalupe C. Salanga, Lilia P. 
Salazar,  Zeus A. Salazar, Corazon M. Samaniego, Elena L. Samonte, Mario R. San 



15 
 

Buenaventura, Ida Josephine M.L. Siason, Madelene A. Sta. Maria, Pilar E. Soto, 
Florabel S. Suarez, Juan Tapales, Jack P. Taylaran, Benito L. Teehankee, Amaryllis T. 
Torres, Danilo Bv. Tuazon, Mary Agnes M. Urban, Ma. Leonora Vasquez-de Jesus, 
Abraham B. Velasco, Elizabeth R. Ventura, Joseph O. Vergara, Lyra R. Verzosa, 
Wilfrido V. Villacorta, Aracelli M. Villamin, Benedicto C. Villanueva, Violeta 
Villaroman-Bautista, Rory Villar, Nieto L. Vitto, Fumio Watanabe, Homer J. Yabut, 
Jay A. Yacat, Rene P. Zubieto 
 
MGA KASAPING PROPESYONAL 

 
Christian Edo V. Abaga, Bernadette V. Abella, Rene N. Abrera, Norania M. Acmad, 
Kathleen Rae E. Acuña, Michelle Yzabel O. Alcantara, Rogen Ferdinand E. Alcantara, 
Annie Dinh Maria M. Alfaro, Rudiminda T. Alitagtag, Josie P. Almadrigo, Jeffrey 
Rosario Ancheta, Karen Jann M. Aquino, Amor Mia H. Arandia, Myla M. Arcinas, 
Alessandra T. Arpon, Normita A. Atrillano, Maredem U. Avila, Dinalene Castanar-
Babac, Alona P. Bagsic, Hadji A. Balajadia, Ian Carl O. Barredo, Maria Concepcion J. 
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MGA GAWAIN AT PROGRAMA NG PSSP 

 

PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 

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

 

KAPIHAN SA PSSP 

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

PILING PILING ARAW 

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

TATSULOK SA PSSP 

Itinataguyod ang TATSULOK sa PSSP upang pagtagpuin ang mga pinuno ng mga 
organisasyong pang-mag-aaral ng iba’t ibang eskwelahan, kolehiyo at unibersidad 
na nagsusulong ng pagpapalaganap ng Sikolohiyang Pilipino.  Pagkakataon ito para 
sa pagpupulong tungkol sa pakikipagtulungan ng mga organisasyon sa mga gawain 
at programa ng PSSP at pagbubuo ng mga gawain at programa ng pagtutulungan 
ng mga organisasyong pang-mag-aaral. 
 
Ang Alyansa ng mga Mag-aaral sa Sikolohiyang Pilipino o TATSULOK ay samahan ng 
mga mag-aaral na naglalayong isulong at isabuhay ang Sikolohiyang Pilipino. 
Kabalikat ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), nilalayon ng 
TATSULOK na magsilbing pangunahing tulay ng mga mag-aaral upang 
mapalaganap ang mga prinsipyo ng Sikolohiyang Pilipino. 
 
Kasalukuyan itong may 41 na kasaping organisasyong pang-mag-aaral. 

 
LINANGAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 

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

 Mga Katutubong Pamamaraan ng Pananaliksik 

 Pagtuturo ng Sikolohiyang Pilipino 
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SALIKSIKAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 

Itinataguyod ang Saliksikan sa Sikolohiyang Pilipino bilang programang pananaliksik 
ng PSSP.  
 

PUBLIKASYON SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 

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

PAMBANSANG SAMAHAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO (PSSP) 

 
1. Pilosopiya ng Patakarang Pangwika ng PSSP 

 
1.1 Ayon sa Artikulo XIV, Seksyon 6 ng Konstitusyong 1987: 

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

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

Pagpapahalaga at Paninindigan, Seksyon 3: 
 

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

 
1.3 Ang Pilipinas ay isang multilinggwal na bansa. Tinatayang may mahigit sa 

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

 
1.4 Ang Sikolohiyang Pilipino (SP) ay sikolohiya ng kapwa na bunga ng 

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

 
MGA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA: 

 
1. matalakay ang mga usapin na may kinalaman sa kalusugang pangkaisipan 

(mental health) sa konteksto ng kultura, lipunan, at sikolohiyang Pilipino; 
2. magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan, at 

sikolohiyang Pilipino; at 
3. magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino.  

 
 

PAGPAPAKILALA SA PANGUNAHING TAGAPAGSALITA 

 
 KGG. RISA HONTIVEROS 

Senador 
Republika ng Pilipinas 
risahq@gmail.com 
 
Si Akbayan Senator Risa  Hontiveros  ang 
tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan 
at kalusugan, gayundin ng iba pang    mga     sektor 
tulad   ng        paggawa at kalikasan.  
 
Siya ang boses ng mga ordinaryong Filipino sa 
Senado. Ang kanyang pakikipaglaban ay nagsimula 
pa noong kanyang kabataan. Bilang isang high-

schooler sa St. Scholastica’s College Manila, bumuo siya ng grupo para labanan ang 
Bataan  Nuclear Power Plant (BNPP). 
 
Noong panahon ng  kanyang   kolehiyo naman ay namuno siya bilang miyembro ng 
student  council at  pinangunahan  ang  kampanya  para  sa  kapayapaan  at 
katarungang panlipunan. 
 
Noong 2001, nakuha ni Senador Risa ang Ten Outstanding Young Men (TOYM) 
Award for Peace and Advocacy para sa kanyang mga nagawa bilang bahagi ng peace 
talks sa National Democratic Front (NDF). 
 
Isa rin siya sa 27 Filipina na kasama sa listahan ng 1,000 kababaihan sa mundo na 
nominado sa Nobel Peace Prize noong 2005. 
 
Bilang representante ng Akbayan Partylist noong ika-13 at ika-14 na Kongreso, si 
dating Congresswoman Risa ay ipinaglaban at pinangunahan ang pagsasabatas ng 
Cheaper Medicines Law at ng Comprehensive Agrarian Reform Program Extension 
with Reforms Law (CARPER). 
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Pinangunahan niya rin ang grupo ng civil society at iba pang mga organisasyon para 
maipasa ang Reproductive Health Law o RH Law, isang batas na nagbibigay daan sa 
ating mga kababaihan at ng kanilang pamilya para reproductive health at modern 
family planning. 
 
Si Senador Risa ay nagsilbi ring miyembro ng Board of Directors ng Philippine 
Health Insurance Corporation (PhilHealth). Bilang board of director, itinulak niya 
ang pagpapalawak ng benepisyo at saklaw nito para sa mga mahihirap at mga 
senior citizens. 
 
Bilang Chairperson ng Senate Committee on Women and Gender Equality, 
itinutulak niya ang iba’t ibang mga panukalang batas para protektahan ang mga 
kababaihan laban sa mapang-abusong lipunan lalong-lalo na sa kalusugan at 
kapakanan ng mga kababaihan. 
 
Panata ni Senador Risa na makapagpasa ng pinalawig na maternity leave at 
magpataw ng mabigat ng parusa sa mga ospital na patuloy na nanghihingi ng 
deposito bilang requirement bago tanggapin o gamutin ang mga pasyenteng nasa 
emergency. 
 
Bahagi rin ng kanyang adbokasiya ang magtulak ng benepisyo para sa mga 
Barangay Health Workers, ang mga frontliners sa paghahatid ng serbisyong medikal 
sa mga komunidad. 
 
Nais rin niyang maipasa ang Anti-Discrimination Bill para sa Sexual Orientation 
Gender Identity and Gender Expression (SOGIE), na sa unang pagkakataon matapos 
ang dalawang dekada ng pakikipaglaban ay nakarating na sa plenaryo ng Senado. 
 
Si Senador Risa ay nakatapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Social 
Sciences mula sa Ateneo De Manila University. Bago siya naging mahusay na 
mambabatas, siya ay naging community organizer at peace advocate. Naging 
matagumpay rin siyang television journalist at news anchor sa ilang malalaking 
networks. 
 
Si Senador Risa ay isang dedicated solo mother sa kanyang apat na anak kung saan 
ibinabahagi niya ang kanyang hilig sa musika, kultura at sining. 
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PAGPAPAKILALA SA MGA PLENARYONG TAGAPAGSALITA 

 

DR. RONALD T. DEL CASTILLO 

Kawaksing Propesor 
College of Public Health 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
rtdelcastillo@up.edu.ph 
 
Si Dr. Ronald Del Castillo ay kawaksing propesor sa 
patakaran at pangangasiwang pangkalusugan at sa 
sikolohiyang pangklinika at mga agham 
pangkaasalan sa Unibersidad ng Pilipinas-Maynila. 
Nakamit niya ang kaniyang Ph.D. sa Clinical 
Psychology mula sa isang joint program kasama ang 
Stanford University School of Medicine.  Natapos 

niya ang kaniyang residensiyang pangklinika sa Harvard Medical School, at 
kalaunan ay nagpatuloy sa postdoctoral fellowship sa Tufts University sa Boston. Si 
Dr. Del Castillo ay nagkamit ng masterado sa Public Health mula sa University of 
California, Los Angeles.  Nakompleto niya kamakailan ang kaniyang pagsasanay sa 
epidemiolohikal na pananaliksik sa King’s College London.  Matapos ang 24 taon sa 
Estados Unidos, nagbalik siya sa Pilipinas at mula noon ay nagsilbing propesor, 
mananaliksik, at tagapagpatuguyod ng pampublikong kalusugang pangkaisipan.  
Aktibo siyang lumahok, kapwa sa Senado at Kongreso, sa mga paunang debate 
hinggil sa bagong lagdang Philippine Mental Health Act at kasalukuyang umuupo sa 
mga konsultatibong pagpupulong kaugnay ng mga tuntunin at regulasyong 
pampatupad nito. Kamakailan, naging bahagi siya ng mga proyektong video ng 
United Nations Development Program Youth CoLab at ng serbisyo-publikong 
patalastas na ‘13 Reasons Why’ ng Netflix Philippines. Sir Dr. Del Castillo ang punong 
tagasiyasat ng Diwa Mental Health Survey, isang proyekto sa kalusugang 
pangkaisipan ng mga mag-aaral sa unibersidad. 
 
 

DR. VIOLETA V. BAUTISTA 

Propesor, Departamento ng Sikolohiya 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
violeta_wholeness@yahoo.com 
 
Si Doc “Bolet” Bautista ay isang licensed 
psychologist, sikotherapist, mananaliksik, guro at 
advocacy worker.  Isa siya sa prime mover sa 
pagsusulat at pagsusulong ng National Guidelines 
on Mental Health and Psychosocial Support in 
Disasters and Emergencies na ngayo’y isa sa 
mahalagang gabay sa gawain ng DRRM.  Si Doc 

Bolet ay miyembro rin ngTask Force na nagsulat at nagsulong ng RA 11036.  Siya ay 
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may higit sa 20 taong karanasan sa sikoterapi.  Tumatanggap sya ng mga kliyente sa 
kanyang mga klinika sa Care and Counsel Wholeness and Training Center, sa UP 
Health Service at Life Change Recovery Center.  Sya rin ang nagpasimula at 
kasalukuyang Direktor ng UP Diliman Psychosocial Services.  Siya rin ang Punong 
Abala ng Clinical Psychology Program ng Departamento ng Sikolohiya sa UP 
Diliman.  Siya ay naging iskolar ng First Citibank, Rockefeller, Medical College of 
Virginia at Gestalt International Education Network. 
 

 

DR. RAYMOND JOHN S. NAGUIT                                                            

Tagapagtatag at  Pambansang Tagapangulo  
Youth for Mental Health Coalition 
youthformentalhealth@gmail.com 
 
Si Raymond John ‘RJ’ Naguit ay isang Pilipinong 
aktibista, nars, doctor-in-training, at 
tagapagtaguyod ng kalusugang pangkaisipan. 
Nagtapos siya ng Batsilyer ng Agham sa Narsing 
noong 2012 at Doktor ng Medisina noong 2017 sa 
Unibersidad ng Santo Tomas-Maynila. Sa 
kasalukuyan, nagsisilbi siyang 
Tagapagtatag/Pambansang Tagapangulo ng Youth 

for Mental Health Coalition, Inc., isang NGO ng mga kabataan na masigasig na 
kumikilos para sa pagpapasa ng mental health bill at tungo sa pagpapahusay ng 
sitwasyon ng kalusugang pangkaisipan sa Pilipinas. 
 
Nagsimula ang kaniyang politikal na gawain nang manilbihan siya nang dalawang 
termino bilang Pangalawang Tagapangulo ng UST Central Commission on Elections 
na siyang humahawak sa halalan sa unibersidad ng mahigit 40,000 mag-aaral. 
 
Nakikitang ang mga usapin ng politika sa kampus ay sumasalamin sa mga 
pambansang isyu, pinamunuan niya ang AKTIBOTO, isang kampanyang pang-
edukasyon para sa mga botante na pinangunahan ng mga kabataan noong 
pambansang halalan ng 2016. Nagsagawa sila ng mga batay-sa-komunidad na 
programang pang-edukasyon para sa mga botante, forum ng mga kandidato, at 
capacity building para sa kabataan. Dahil sa kaniyang partisipasyon sa mga halalang 
pang-mag-aaral at pambansa, nagkamit siya ng iskolarsyip mula sa Friedrich Ebert 
Stiftung Academy of Political Management, isang German funded program para sa 
pagsasanay ng mga second-line progressive leader.  
 
Bilang mag-aaral sa UST, nagsilbi siyang kinatawan ng unibersidad sa iba’t ibang 
pambansa at pandaigdigang kumperensiya tulad ng ASEAN Young Leaders 
Association Info-Cultural Exchange Camp kung saan ginawaran siya ng Most 
Outstanding Delegate, at ng Harvard Project for Asia and International Relations 
Asia Conference kung saan naman nakamit ng kaniyang koponan ang unang 
gantimpala sa case study comptetition sa ilalim ng Health and Social Policy panel. 
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Gayundin, pinagkalooban siya ng UST ng Pope Leo XIII Award for Community 
Development Award, Manuel L. Quezon Award for Outstanding Leadership, at ng 
Benavides Outstanding Achievement Award sa kaniyang taon ng pagtatapos.  
Noong 2017, nakatanggap siya ng special citation sa Benito and Catalina Yap 
Foundation Corporate Social Responsibility Youth Awards, hinirang na Youth 
Champion for SDG 3: Good Health and Well Being ng The 2030 Project, at kinilala 
bilang isa sa Ten Outstanding Students of the Philippines sa NCR. Kamakailan, 
nahirang siya bilang isa sa mga youth fellow ng Future Bridging Leaders Program ng 
Asian Institute of Management. 
 
Sa kasalukuyan, patuloy siyang nagsisilbing tagapagtaguyod ng kalusugang 
pangkaisipan, konstruktibong aktibismo, at pakikisangkot ng kabataan sa iba’t 
ibang isyung panlipunan. 
 

 
DR. MA. REGINA M. HECHANOVA                                                                            

Propesor, Kagawaran ng Sikolohiya 
Paaralan ng mga Agham Panlipunan 
Pamantasang Ateneo de Manila 
ginahech@gmail.com 
 
Si Ma. Regina ‘Gina’ M. Hechanova ay isang ganap 
na propesor sa Kagawaran ng Sikolohiya ng 
Pamantasang Ateneo de Manila. Nakamit ni Gina 
ang kaniyang Ph.D. sa Industrial/Organizational 
Psychology mula sa Central Michigan University at 
mga digring M.A. at B.S. sa Sikolohiya mula sa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Tangan niya ang 

mahigit 25 taong karanasan bilang HR practitioner at consultant ng iba’t ibang 
organisasyon, kapwa sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Siya ang Ehekutibong 
Direktor ng Ateneo Center for Organization Research and Development (Ateneo 
CORD) at ang pinuno ng PAP Special Interest Group on Substance Use Prevention 
and Treatment.  Nagsilbing Pangulo si Gina ng Psychological Association of the 
Philippines mula 2012 hanggang 2014 at Tagapangulo ng ADMU Kagawaran ng 
Sikolohiya mula 2013 hanggang 2016. Kamakailan ay nailathala ang kaniyang mga 
librong Understanding and Managing Filipino Worker and Organization (ikalawang 
edisyon) at Rebirth and Reinvention: Transforming Philippine Organizations. Naging 
patnugot din siya ng librong For the People, With the People: Developing Social 
Enterprises in the Philippines na ginawaran ng Cardinal Sin Catholic Best Book in 
Ministry sa Catholic Mass Media Awards noong 2010. Noong 1996, nakamit ni Gina 
ang UP Chancellor’s Award for Most Outstanding Faculty at hinirang na Outstanding 
Young Scientist noong 2005 ng National Academy of Science and Technology. 
Kinilala siya bilang isa sa The Outstanding Women in the Nation’s Service (TOWNS) 
noong 2010. Noong 2016, siya ay naging fellow sa Rockefeller Foundation Bellagio 
program para sa kaniyang proyektong “Resistance, Resilience, Recovery: The 
Southeast Asia perspective.” 
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA PLENARYONG SESYON 

 
Ang Mental Health Law:  Tungo sa Pangkalahatang Kalusugan ng Pilipino 
Kgg. Risa Hontiveros 
 
Ang bagong lagdang Mental Health Law ay isang makasaysayng okasyon, hindi lang 
dahil sa tagal ng panahon, kundi rin dahil sa nabibigyan ang pamahalaan ng 
kakayahang magbigay ng as matatag na suporta sa mga komunidad, pamilya, at 
mga indibidwal na matagal nang nagdurusa ng tahimik. At itong pong katahimikan 
na ito ang lubhang nakakabahala. Ayon sa World Health Organization, may 
itinatalang 300 milyong tao na apektado ng depresyon.1  Ayon rin sa nasabing 
organisasyon ang halagang pera na nawawala dahil sa pagbaba ng productivity mula 
sa depresyon ay umaabot sa US$ 1 trillion kada taon.2 
 
Ayon naman sa datos mula sa National Center for Mental Health, ang suicide rate sa 
Pilipinas ay nasa 2.5 na lalake sa bawat 100,000 katao, at 1.7 na babae sa bawat 
100,000 katao.3 Hindi pa po kasama rito ang mga kasong hindi naitatala o naiuulat. 
Ang matinding pagbabanta at diskriminasyon sa mga usaping mental health ay isa sa 
mga malaking dahilan kung bakit mahirap makakuha ng kompleto at tamang datos 
tungkol sa mental health sa Pilipinas.  
 
Sinasabi ng WHO Mental Health Gap Action Programme na ang pagpapakamatay 
ay isa sa mga priority conditions ng WHO.4 Sa kanilang 2013-2020 Action Plan, 
nangako ang mga bansang miyembro ng WHO na bawasan ang suicide rate sa 
kanilang mga bansa ng sampung porsiyento pagdating ng 2020. 5 Klaro ang 
ebidensiya na ang mental health ay isang malubha at napakaimportanteng usapin. At 
ang pagtanggi rito ay isang napakalaking balakid sa kahit sinong bansang nagnanais 
umunlad. Kung kaya’t ang Mental Health Law ay napakaimportante para sa 
Pilipinas. 
 
Nagbibigay daan ito para sa lalong malawak na pag-unawa at edukasyon, tamang 
suporta hindi lamang sa mga indibidwal kundi sa mas malawak na komunidad at sa 
bayan. 

1 World Health Organization website. “Mental Disorders key facts”. (April 9, 2018). 
Accessed at url: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders 

2 World Health Organization website “Mental Health in the workplace information 
sheet” (September2017). Accessed at url: 
http://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/ 

3 National Center for Mental Health website “ASEAN countries mental health data 
bank.” Accessed at url: http://www.ncmh.gov.ph/index.php/mhdb#country-profile 
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4 Dr. Angie Carson-Arenas “What we should know about teen suicide.” (October 7, 
2016). Accessed at url: http://globalnation.inquirer.net/146221/what-we-should-
know-about-teen-suicide 

5 ibid 
 
Community-Based Mental Health at Sikolohiyang Pilipino: Mga Pagkakataon sa 
Paghubog ng Philippine Mental Health Act para sa mga Pilipino at Gawa ng mga 
Pilipino  
Dr. Ronald T. Del Castillo 
 
Ito ay isang kapana-panabik na panahon para sa mental health sa bansa. Tinatayang 
mapapalakas ng Philippine Mental Health Act ang pamumuno, pagsasanay na 
klinikal, paghahatid ng health care service, at pananaliksik at paglulunsad ng 
adbokasiyang naka-angkla sa katibayan. Ang bagong pinirmahang batas ay 
dumating sa kasagsagan ng pagpapalawak sa propesyonalisasyon ng pagsasanay ng 
sikolohiya dito sa Pilipinas. Gayunman, mayroong dalawang mahahalagang isyung 
dapat pag-usapan. Una, ang batas ba ay naaayon sa mga pagpapahalaga ng 
community-based mental health base sa nakasaad sa mga probisyon nito? Maaaring 
magdulot ito ng panganib na maging ameliorative sa halip na transformative--na 
nilalayon nitong magkaroon ng pagbabago sa sistema ng mental health care ngunit 
ang mga pundasyon nito ay ipinapatupad pa rin ang curative model na nagmula sa 
tradisyonal na turing sa sakit. Ikalawa, paano kaya maaaring maisama ang 
Sikolohiyang Pilipino sa pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon nito? 
Bagama't hindi maikakailang ang Kanluraning sikolohiya ay nakagawa ng 
mahahalagang kontribusyon sa larangan ng mental health sa pangkalahatan, isang 
hindi kinukwestyong pamamalagay ay kung ito ba ang tunay na paglalarawan sa 
Pilipino dahil mas pinagtutuunan ito ng pansin kaysa sa katutubong konsepto. May 
pagkakataon ang isang pambansang patakarang tulad nito na hamunin ang 
ganitong mga palagay at magbigay pokus sa isang pambansang identidad at 
kamalayan na batay sa karanasang Pilipino. Kung ang mental health care ng Pilipinas 
ay naglalayong matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, 
nararapat na ito ay para sa Pilipino at gawa ng mga Pilipino. Narito na ang 
pagkakataon para sa paglago, pag-abot at pagdulot ng pagbabago sa mental health 
sa bansa. 
 
Ang Hamon ng RA 11036 sa Sikolohiya:  Paglilinaw ng Halaga, Sakop, at mga 
Oportunidad para sa Disiplina 
Dr. Violeta V. Bautista 
 
Ang bagong batas na tinatawag na Mental Health Law ay may dalang malawak at 
lapat sa realidad na pag-unawa sa konsepto ng mental health o lusog isip.  Sa 
pakahulugang ito ng bagong batas,  sinimulang himayin ng may akda ang halaga ng 
Sikolohiya bilang isang disiplina at propesyon sa pagbibigay buhay sa layunin ng 
nasabing batas.  Bilang kasapi sa Task Force na nagsulat at nagsulong ng RA 11036 at 
mula sa kanyang punto de bista bilang propesyonal na sikotherapist, guro, 
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mananaliksik, at manggagawa sa komunidad, nilinaw ng may akda ang papel ng 
sikolohiya, ang sakop ng gawain nito, at ang matitinding pangangailangang 
kakaharapin ng mga propesyonal nito para sa mahusay na pagtugon sa layunin ng 
batas na isulong at protektahan ang lusog isip ng bawa’t Pilipino.  Lilinawin rin sa 
papel ang mga potensyal na hadlang at mga suliranin na kailangang malagpasan ng 
mga sikolohistang nagnanais na makibahagi sa paglalatag at pagsusulong ng mga 
panimulang palisi, proseso at mga programang uusbong mula sa pagbibigay bisa sa 
ispiritu at nilalaman ng RA 11036. 
 
Ang Kapangyarihan ng Kabataan sa Pagtataguyod ng Kalusugang Pangkaisipan 
Dr. Raymond John S. Naguit                                                            
 
Ang usapin ukol sa kalusugang pangkaisipan ay isang isyu na hindi gaano kinikilala o 
kung pinaguusapan man, ito’y pabulong na ipinagkukwentuhan.  Sa nakaraang 
dalawang taon, lumakas ang kampanya para sa kalusugang pangkaisipan kasama 
ang iba’t ibang mga sektor. Ang kolektibong pagkilos ng mga kabataan at mga 
propesyonal ang isang malaking bahagi ng pagkakapasa ng RA 11036 o ang 
Philippine Mental Health Law of 2018, ang unang batas para sa kalusugang 
pangkaisipan. Ang sesyong ito ay naglalayong magbahagi ng mga praktikal na aral 
ukol sa adbokasiya, ang iba’t ibang anyo ng konkretong pagtugon ng mga kabataan 
sa nasabing paksa, at kung bakit natin kailangang palakasin at palalimin pa lalo ang 
usapin ng kalusugang pangkaisipan.  
 
Pampublikong Kalusugan Pangkaisipan: Bagong Hamon at Tungkulin para sa 
mga Sikolohista 
Dr. Ma. Regina M. Hechanova                    
 
Sa sesyong ito, tatalakayin kung ano ang pampublikong kalusugang pangakisiapn: 
ano ito, bakit ito mahalaga at ang MHPSS pyramid. Tatalakayin din ang bagong 
hamon at tungkulin sa mga sikolohista gamit ang perspekitbong ito. Ikukuwento rin 
ang naging karanasan sa pagbuo ng mga programang tulad ng Katatagan Kontra 
Droga sa Komunidad. 
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PANGKALAHATANG PROGRAMA NG KUMPERENSIYA 

 
NOBYEMBRE 15, 2018 (HUWEBES) 
Venue: Leong Hall Auditorium 

 
7:00–8:00 n.u. 

Pagpapatala 
 
8:00–08:30 n.u. 

Pambungad na Palatuntunan 
Guro ng Palatuntunan: Prop. Jayson D. Petras                  

 Pambansang Awit  

 Pagbubukas ng Kumperensiya (Prop. Jay A. Yacat) 

 Pagbati at Pagtanggap  (Fr. Jose Ramon T. Villarin, SJ) 

 Pagpapakilala ng mga Delegado at Pagpapaliwanag ng Tema at 
Disenyo ng Kumperensiya (Prop. Michael David Tan Lopez) 

 Pagpapakilala sa Pangunahing Tagapagsalita 
 

8:30–9:30 n.u. 
Pangunahing Pananalita 
 
Ang Mental Health Law:  Tungo sa Pangkalahatang Kalusugan ng Pilipino 
Kgg. Risa Hontiveros (Senador ng Republika ng Pilipinas) 
 

9:30–10:00 n.u. 
     Meryenda 
      
10:30-12:00 n.t. 

Plenaryong Sesyon 1 
 
Community-Based Mental Health at Sikolohiyang Pilipino: Mga Pagkakataon sa 
Paghubog ng Philippine Mental Health Act para sa mga Pilipino at Gawa ng mga 
Pilipino 
Dr. Ronald T. Del Castillo (Unibersidad ng Pilipinas Maynila) 

 
Ang Hamon ng RA 11036 sa Sikolohiya:  Paglilinaw ng Halaga, Sakop, at mga 
Oportunidad para sa Disiplina 
Dr. Violeta V. Bautista (Unibersidad ng Pilipinas Diliman) 

 
12:00–1:30 n.h. 
     Tanghalian 
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1:30–3:30 n.h. 
     Plenaryong Sesyon 2 
 

Ang Kapangyarihan ng Kabataan sa Pagtataguyod ng Kalusugang Pangkaisipan 
Dr. Raymond John S. Naguit (Youth for Mental Health Coalition)        
 
Pampublikong Kalusugan Pangkaisipan: Bagong Hamon at Tungkulin para sa 
mga Sikolohista 
Dr. Ma. Regina M. Hechanova  (Pamantasang Ateneo de Manila)                                                            

     
3:30–4:00 n.h. 

Meryenda 
      
4:00–5:00 n.h.  

Panapos na Palatuntunan 

 Buod ng Unang Araw ng Kumperensiya 

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

 Ulat ng Pangulo (Prop. Jay A. Yacat) 

 Ulat ng Ingat-Yaman (Prop.  Michael David Tan Lopez) 

 Panunumpa ng Bagong Kasapi ng PSSP (Prop. Jayson D. Petras) 

 Paggawad ng Tatak SP 
 

NOBYEMBRE 16, 2018 (BIYERNES) 
Venue: Faura Audio-Visual Room, SOM 111, SocSci Conference Room 1 & 2, ISO 
Conference Room 1, ISO Conference Room 2, ISO Conference Room 4, Hoffner 
Training Room 

 
7:00–8:30 n.u. 

Pagpapatala 
 
8:30–10:00 n.u. 

 Sabayang Sesyon 1  

 Sesyon 1A— Symposium: Paggamit ng Community Mental Health 
Model para sa mga Kabataang May Kanser (Faura Audio-Visual Room) 

 Sesyon 1B— Symposium: Ano Kaya ang Bukas?: Mga Kwentong Buhay 
ng mga Kabataang Naulila sa ‘War on Drugs’ (SOM 111) 

 Sesyon 1C— Kalusugang Pangkaisipan ng mga Pilipinong LGBT 
(SocSci Conference Room 1 & 2) 

 Sesyon 1D— Pag-unawa sa Kalusugan at Sikopatolohiya mula sa Iba't 
Ibang Rehiyon (ISO Conference Room 1) 

 Sesyon 1E— Tungo sa Pag-unawa at Pagtugon sa Suicide (ISO 
Conference Room 2) 

 Sesyon 1 F— Mga Pagpapahalaga at Kultural na Konsepto sa Pilipinas 
(ISO Conference Room 4) 

 Sesyon 1 G— Sikolohiya ng Pag-unlad 1 (Hoffner Training Room) 
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10:00–10:30 n.u. 
Meryenda 

 
10:30-12:00 n.t. 

Sabayang Sesyon 2  

 Sesyon 2A— Symposium: Pagdududa at Ginhawa: Paglilinaw ng mga 
Batayang Ugnayan at Karanasan (Faura Audio-Visual Room) 

 Sesyon 2B— Symposium: Sexism sa panahon ni Duterte: Discursive 
Analysis tungkol sa mga Biro sa mga kababaihan at ang mga Material 
Consequences (SOM 111) 

 Sesyon 2C— Samu't Saring Interbensyon (SocSci Conference Room 1 & 
2) 

 Sesyon 2D— Kwentong-Bayan at Kultural na Pamana mula sa Iba’t 
Ibang Rehiyon (ISO Conference Room 1) 

 Sesyon 2E— Sikolohiya ng Pagdadalamhati (ISO Conference Room 2) 

 Sesyon 2F— Tungo sa Pag-unlad ng SP bilang Disiplina (ISO 
Conference Room 4) 

 Sesyon 2G— Sikolohiya ng Pag-unlad 2 (Hoffner Training Room) 
 
12:00–1:30 n.h. 

Tanghalian 
 
1:30–3:00 n.h. 

Sabayang Sesyon 3  

 Sesyon 3A— Symposium: Sulong Kabataang Pinoy: Mga Pag-aaral 
tungkol sa Buhay Kabataan at ang Pagbuo ng mga Programa sa Pag-
papaunlad ng Kaisipang Pangkalusugan at Pag-tigil sa Paggamit ng 
Droga (Faura Audio-Visual Room) 

 Sesyon 3B— Symposium: Effects of Social Environments in the 
Treatment of Drug Dependents in the Philippines: A Socio-Ecological 
Assessment 1 (SOM 111) 

 Sesyon 3C— Kasarian at Sekswalidad (SocSci Conference Room 1 & 2) 

 Sesyon 3D— Sikolohiyang Panlipunan (ISO Conference Room 1) 

 Sesyon 3E— Sikolohiya ng Kalinga 1 (ISO Conference Room 2) 

 Sesyon 3F— Kalusugang Pangkaisipan sa Larangan ng Paggawa (ISO 
Conference Room 4) 

 Sesyon 3G— Sikolohiya ng Pag-unlad 3 (Hoffner Training Room)  
 

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

 Sesyon 4A— Symposium: Paglikha at Pagsusuri ng Stress 
Management Program para sa mga High Achiever mula sa mga 
Komunidad na Nakakaranas ng Kahirapan (Faura Audio-Visual 
Room) 

 Sesyon 4B— Symposium: Effects of Social Environments in the 
Treatment of Drug Dependents in the Philippines: A Socio-Ecological 
Assessment 2 (SOM 111) 

 Sesyon 4C— Pagtugon sa mga Negatibong Emosyon at Karanasan 
(SocSci Conference Room 1 & 2) 

 Sesyon 4D— Kalusugang Pangkaisipan at ang Pamilyang Pilipino 
(ISO Conference Room 1) 

 Sesyon 4E— Sikolohiya ng Kalinga 2 (ISO Conference Room 2) 

 Sesyon 4F— Mga Iskalang Isinakatutubo mula sa Labas at sa Loob  
(ISO Conference Room 4) 

 Sesyon 4G— Paraan ng Pag-iisip, Pagkamalikhain, at iba pang Pag-
aaral na may Kognitibong Lapit (Hoffner Training Room) 

 
NOBYEMBRE 17, 2018 (SABADO) 
Venue: Faura Audio-Visual Room, SEC C 201, Faber 101, SocSci Conference Room 1 
& 2, SEC B 201, SOM 111 

 
8:30–12:00 n.t. 

Workshop 

 Sesyon 5A.1: Learning Session: Pagtitibay ng Ginhawa at Pagmamahal 
sa Sarili para sa Aktibistang LGBT: Mga Praktis Gamit ang Guided  
(Faura Audio-Visual Room) 

 Sesyon 5A.2: Symposium: Mga Tampok na Pag-aaral Mula sa PSSP 
(Faura Audio-Visual Room) 

 Sesyon 5B— Kamalayan para sa Stress (SEC C 201) 

 Sesyon 5C—Learning to be a Lifeline: A Workshop for Teachers on 
Helping Students who are Hurting (Faber 101) 

 Sesyon 5D—Aplikasyon ng BarOn EQ:i-S Test sa Pook Gawaan (Faber 
302) 

 Sesyon 5E—Workshop sa Pagsasagawa ng Lingkod-Aral bilang 
Istratehiya ng Pagtuturo (SEC B 201) 

 Sesyon 5F— Sikolohiyang Pilipino, Sikolohiya sa Filipino: Paglilinang 
ng Terminolohiya sa SP sa pamamagitan ng Pagsasalin (SOM 111) 
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PROGRAMA NG MGA SABAYANG SESYON 

 
Nobyembre 16, 2018 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 1:  8:30-10:00 n.u. 
 

Sesyon 1A 
Symposium: Paggamit ng Community Mental Health Model para sa mga 
Kabataang May Kanser 
Faura Audio-Visual Room 

                            
Convenor: Anna Cristina A. Tuazon  

University of the Philippines Diliman & MedMom Institute for 
Human Development 

 
Isang Modelo Tungo sa Paglinang ng Mental Health at Community Resilience Para 
sa mga Kabataang may Kanser 
Joanna Herrera 
MedMom Institute for Human Development & Circle of Hope Community Services, Inc. 
Cherie Ann Lo 
Pamantasang Ateneo de Manila & MedMom Institute for Human Development 
 
Teen Barkada: Paggamit ng Community Mental Health Model sa Pagtugon sa 
Sikolohikal at Sosyo-Emosyonal na Pangangailangan ng mga Kabataang may 
Kanser 
Maria Paz A. Perez 
MedMom Institute for Human Development, Circle of Hope Community Services, Inc. & 
Pamantasang De La Salle 
Rene Ela P. Ignacio 
Circle of Hope Community Services, Inc. & University of the Philippines, Diliman 
 
Paggamit ng Social Justice Clinical Supervision sa Konteksto ng mga Kabataang 
May Kanser 
Anna Cristina A. Tuazon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman & MedMom Institute for Human Development 
 

Sesyon 1B 
Symposium: Ano Kaya ang Bukas?: Mga Kwentong Buhay ng mga Kabataang 
Naulila sa ‘War on Drugs’ 
SOM 111 

 
Convenor: Mira Alexis Ofreneo 

Pamantasang Ateneo de Manila 
 
  



42  

 

“Sana Bumalik Sila”: Mga  Kwento ng Kawalan at Pagkaulila Dulot ng Oplan 
Tokhang  
Mara Patricia Yusingco, Mira Alexis Ofreneo 
Pamantasang Ateneo de Manila  
Luz Maria Martinez, Pacita Fortin, Milet Mendoza 
Miriam College 
 
Bonet at Bala: Mga Diskurso Ukol sa Kapulisan sa mga Kwentong Tokhang ng mga 
Kabataang Naulila 
Nico Canoy, Mira Alexis Ofreneo 
Pamantasang Ateneo de Manila 
Luz Maria Martinez, Pacita Fortin, Milet Mendoza 
Miriam College 
 
Harapin ang Dilim: Paghagilap sa Liwanag sa Hinaharap ng mga Kabataang 
Naulila sa Tokhang 
Mary Michaela Grace Aquino, Mira Alexis Ofreneo 
Pamantasang Ateneo de Manila 
Luz Maria Martinez, Pacita Fortin, Milet Mendoza 
Miriam College 
 

Sesyon 1C 
Kalusugang Pangkaisipan ng mga Pilipinong LGBT  
SocSci Conference Room 1 & 2 

 
Tagapagpadaloy: Michael David Tan Lopez 

Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Identidad, Paghayag at Kabutihang Pangkaisipan ng mga Lesbian, Gay at Bisexual 
Alessandra T. Arpon, Peter Rivera, Shalin Patalud 
Pamantasang De La Salle 
 
Ang Kahalagahan ng Differentiation of Self sa Pag-atim ng Kasiyahang 
Interpersonal Bilang Isang Hayag na LGB  
Alessandra Arpon 
Pamantasang De La Salle 
Anna Marie Bayot 
De La Salle College of St. Benilde 
Peter Rivera 
Pamantasang De La Salle Araneta 
Mary Anne Portuguez 
Vanguard Assessments 
 
Keri Maging Beki: Pag-aangat ng Positibong Pagkakakilanlan ng mga Pilipinong 
Bakla 
Leonel J. Relis   
Unibesidad ng Pilipinas Diliman 
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Mga Paraan ng Pagkaya (Coping Styles) ng mga LGBT na Nakararanas ng 
Pangigipit sa Trabaho: Isang Penomenolohikal na Pag-aaral 
Christian Ranche 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at 
Pagpapaunlad  
Ronnie F. Noche  
Miriam College 
 

Sesyon 1D 
Pag-unawa sa Kalusugan at Sikopatolohiya mula sa Iba't Ibang Rehiyon  
ISO Conference Room 1 

 
Tagapagpadaloy: Silfa C. Napicol  

Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Kusog, Isog, at Kinaadman: Pangkalinangang Konteksto at Panlipunang 
Pagpapahalaga sa Malakas na Pangangatawan, Mabuting Kalooban, at Malusog 
na Isipan sa Kinagisnang Sikolohiya ng mga Pilipino sa Kabisayaan 
Vicente C. Villan   
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Indihinesasyon ng “Schizophrenia” sa Tribu ng Ayta Mag-Antsi 
Benjamin Danley Garibay, Elyca Ella D. Mananghaya, Wawie DG. Ruiz, Ma. 
Magdalena C. Galang  
Central Luzon State University 
 
Ang Pag-unawa sa mga Pananaw at Konsepto ng mga Dumagat ng Rizal Tungkol 
sa Sikopatolohiya: Isang Kwaliteytib na Pananaliksik 
Paul Tim M. Sejane, Lordy Angelo C. Santos, Jeannelyn Rose Bautista, Joriz Anne 
Manrique, Dinki Beloro 
Pamantasan ng Centro Escolar 
 
‘Balatyagon, Huya, Kag Kabalaslan’: Ang Kampanya ng mga Pilipinong Baptist 
Tungo sa Pagsasarili at Pagsasa-Kapangyarihan, 1922-1935 
Kristoffer R. Esquejo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

Sesyon 1E 
Tungo sa Pag-unawa at Pagtugon sa Suicide  
ISO Conference Room 2 

 
Tagapagpadaloy: Miriam Aquino-Malabanan 

Lyceum of the Philippines University-Batangas 
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Acquired Capability for Suicide at Trait Impulsivity bilang mga Tagapagdaloy sa 
Interpersonal-Sikolohikal na Teorya ng Suicide 
Angeline Martha P. Beroin 
Colegio de San Juan de Letran Manila at Pamantasang De La Salle 
 
Oryentasyon sa Hinaharap bilang Tagapamagitan sa Mataas na Pamantayan sa 
Sarili at Pag-iisip ng Pagpapakamatay 
Melvin A. Macuha 
Pamantasang De La Salle 
 
Binasag na Katahimikan: Pakikinig sa Kuwento ng mga Magulang at Kapatid ng 
mga Taong Kinitil ang Sariling Buhay 
Abigail B. Gonzales 
Angeles University Foundation 
 

Sesyon 1F 
Mga Pagpapahalaga at Kultural na Konsepto sa Pilipinas  
ISO Conference Room 4 

 
Tagapagpadaloy: Jayson D. Petras 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagkatao, Respeto, at Paggawa ng Tama’t Mabuti: Ang Karangalan sa Pananaw 
ng mga Grade 10 Students sa San Pedro, Laguna 
Charmaine P. Galano   
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagsusuri sa mga Pagpapahalagang Moral na Nakapaloob sa Akdang Waray na 
Naisulat ng mga Mag-aaral 
Alvin R. De Mesa   
Leyte Normal University 
 
Ano Nga Ba ang Diskarte? Panukala Tungo sa Isang Probisyonal na Pakahulugan 
Marie Rose H. Morales  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pamahiin Noon, Buhay pa ba Ngayon? Isang Masusing Pagsusuri sa 
Pagdedesisyon ng mga Kabataang Sintenya 
Alicia Q. Tablizo, Mary Annlyn S. Saringan, Lourdes Marie G. Bugaoan, Bea Nicole C. 
Figura  
Our Lady of Fatima University Antipolo Campus 
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Sesyon 1G 
Sikolohiya ng Pag-unlad 1  
Hoffner Training Room 

 
Tagapagpadaloy: Florabel S. Suarez 

Central Philippine University 
 
Bakit Tumutulong ang mga Bata? Pag-aaral sa Ugnayan ng Edad, Kasarian, 
Affective Empathy, Cognitive Empathy, at Theory-of-Mind sa Karanasang 
Pagtulong ng mga Bata sa Preschool 
Apryl Mae C. Parcon   
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Kapakanan ng Bata mula sa Institusyong Nangangalaga 
Mary Grace A. Nonay 
St. Scholastica's College Tacloban   
Christine Joy C. Lim 
Mariano Marcos State University 
 
Sino Ba ang Sino?: Karanasan ng mga Mag-aaral na May LGBT na Magulang Bilang 
Dulog sa Nagbabagong Porma ng Pamilyang Pilipino 
Ryan R. Pecson   
Bataan Peninsula State University at Kagawaran ng Edukasyon-Pampanga 
Grace Ann Salvador-Desnacido 
Kagawaran ng Edukasyon-Bataan  

 
Nobyembre 16, 2018 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 2:  10:30-12:00 n.t. 
 

Sesyon 2A 
Symposium: Pagdududa at Ginhawa: Paglilinaw ng mga Batayang Ugnayan at 
Karanasan 
Faura Audio-Visual Room 

                           
Convenor: Divine Love A. Salvador  

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Duda Bilang Salik, Karanasan, at Proseso: Mga Kahulugan, Pananaw, at 
Pamamaraan 
Divine Love A. Salvador  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Tiwala (Trust) at Di Pagtitiwala (Distrust) Bilang Mga Salik na Pumapagitan 
sa Duda (Inferential Confusion) at Ginhawa (Psychological Wellbeing) 
Jemima F. Cabanlong, Divine Love A. Salvador  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Mga Tema ng Tiwala, Di Pagtititiwala, at Ginhawa sa mga Kwento ng Pagdududa 
Claudine F. Tecson, Ma. Beatriz C. Guerrero, Claudia Ysabel L. Macias, Katherine 
Donatela Manlongat, Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagdududa Tungo sa Ginhawa: Ang Pagdududa Bilang Sikoterapiya 
Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

Sesyon 2B 
Symposium: Sexism sa Panahon ni Duterte: Discursive Analysis tungkol sa mga 
Biro sa mga Kababaihan at ang mga Material Consequences  
SOM 111 

 
Convenor: Mira Alexis Ofreneo 

Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Ang Kwento ng Isang Presidente at Apatnaput-Dalawang Birhen: Konstruksyon sa 
President, Media, at Kababaihan sa Usapang Online 
Jhoanna D. Yambot 
Ospital ng Makati 
Vanessa Villaluz 
Ateneo Center for Organization Research and Development 
Dorothy C. Mapua 
Brent International School Manila 
 
Pagtatanggol kay Duterte: Positioning Analysis kay Presidente Rodrigo Roa 
Duterte sa Konteksto ng Pagbigkas ng Biro patungkol sa Rape 
Christoper F. Sasot  
University of Perpetual Help System Jonelta – GMA Campus 
Emmanuel B. Parreño 
Don Honorio Ventura Technological State University 
Jose Felix D. Falgui  
Ateneo de Manila Junior High School in the Philippines 
 
Paggamit ng Teoryang Positioning sa Pagsisiyasat ng Pasubali sa Pagiging 
Lihitimo ni De Lima bilang Babaeng Politiko sa Pamamagitan ng Katatawanan at 
Pandidiri 
Angelique Pearl Virtue P. Villasanta 
Pamantasang Ateneo de Manila  
Jason O. Manaois 
Xavier University - Ateneo de Cagayan 
Jaimee Felice C. Go  
Pamantasang Ateneo de Manila 
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Sesyon 2C 
Samu't Saring Interbensyon 
SocSci Conference Room 1 & 2 

 
Tagapagpadaloy: Silfa C. Napicol  

Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
 
Tambalang RGC at RPsy: Isang Sanib-Pwersang Diskarte sa Pagbibigay 
Interbensyon sa Isang Kaso ng Pang-aabuso sa Bata 
Jojet Lamberto R. Mondares, Jonna F. Mondares  
PSYCHSTART Psychological, Academic and Art Services 
 
Pagsisiyasat ng mga Pagsubok Kaugnay ng Magkakatuwang na Pagbibigay ng 
MHPSS ng Iba't ibang Organisasyon sa Tatlong Komunidad na Sinalanta ng Bagyo 
Mendiola Teng-Calleja, Nico A. Canoy, Arsenio Sze Alianan  
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Sarbey ng mga Pasilidad sa Lalawigan ng Nueva Ecija na Nangangalaga sa mga 
Mamamayan na may Pangangailangan na may Kinalaman sa Kalusugang Mental 
Annie Dinh Maria M. Alfaro, Mary Jane B. Solevires 
Wesleyan University-Philippines 
Venus A. Vitales 
Nueva Ecija University of Science and Technology 
 

Sesyon 2D 
Kwentong-Bayan at Kultural na Pamana mula sa Iba’t Ibang Rehiyon  
ISO Conference Room 1 

 
Tagapagpadaloy: Darren E. Dumaop  

Pamantasang De La Salle 
 
Bonok-Bonok Maradjaw Karadjaw Festival: Alamat sa Likod ng Pagdiriwang 
Geraldine A. Serdan 
Surigao State College of Technology 
 
Mga Piling Kuwentong-Bayan: Tagapagsiwalat ng Katutubong Kultura ng mga 
Magindanawn  
Nornila M. Dilabuan 
Cotabato Foundation College of Science and Technology   
 
Pantribong Kaalaman ng mga Katutubo/Pagpapanatili at Pangangalaga ng mga 
Kultural na Pamana 
Brenda Q. Salang, Magnolia T. Grefalde 
Western Mindanao State University 
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Paglaot ng Pamayanan:  Pagaanalisa ng Diyalohikal na Karanasan sa Pagitan ng 
Silangan at Kanlurang Bahagi ng Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite sa 
Konteksto ng Umiiral na Pangangamkam ng Lupang Panirikan 
Casey Anne C. Cruz   
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
 

Sesyon 2E 
Sikolohiya ng Pagdadalamhati  
ISO Conference Room 2 

 
Tagapagpadaloy: Jay A. Yacat 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Dalamhati ng Ina sa Pagkawala ng ng Kabataan: Isang Pangkatang Pananaliksik 
Via Maria Zen A. Parabuac, Franchezca Marie T. Zarrag  
Lyceum of the Philippines University-Laguna 
 
Silent Sufferers: Ang Pananaliksik sa Karanasan ng mga Tatay sa Perinatal Loss 
Vea Katrina E. Quitalig   
San Beda College Alabang 
 
Pagkabahalang Sikolohikal, Paraan ng Pagkaya at Katatagan ng mga Pamilya ng 
Desaparecidos: Batayang Lunas 
Princess Arianne Q. Sison, Ryan Ross C. Sierra 
Angeles University Foundation 

 
Sesyon 2F 
Tungo sa Pag-unlad ng SP bilang Disiplina 
ISO Conference Room 4 

 
Tagapagpadaloy: Jayson D. Petras  

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pilipinisasyon ng Sikolohiya sa UA 
Noli D. Franco, Maria Heidi P. Arconado, Judy C. Vinuya  
University of the Assumption 
 
Sikolohiyang Pilipino sa Pisay: Ang Pagtingin at Karanasan ng mga Mag-aaral sa 
Baitang 12 sa Kanilang naging Pag-aaral sa Paksang Sikolohiyang Pilipino tungo 
sa Pagbubuo ng Makapilipinong Pananaliksik 
Mark Anthony E. Lopez 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham - 
Pangunahing Kampus 
 
Metodo ng Experience Sampling sa Konteksto ng Sikolohiyang Pilipino 
Grazianne-Geneve V. Mendoza, Christie P. Sio  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Pagtugon sa Pangagailangan ng Indigenous Peoples Psychology sa Pilipinas 
Rosanne G. Echivarre, Eden H. Terol, Cristabel F. Tiangco, Bryan Q. Engay 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman-Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
 

Sesyon 2G 
Sikolohiya ng Pag-unlad 2 
Hoffner Training Room 

 
Tagapagpadaloy: Michael David Tan Lopez 

Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Pagharap ng Kabataan ng Kalookan sa Hamon ng Buhay 
Henmar C. Cardiño  
Pamantasang De La Salle Araneta 
Michael Joseph A. Dela Cruz  
Polytechnic University of the Philippines 
 
I Look Alive, I’m Dead Inside: Isang Pagtanaw sa Buhay ng Ilang Kabataang Babae 
na Dumaranas ng Self-Mutilation 
Sheila Marie B. Pamfilo, Aldrin S. Malayao, Jelisa V. Mobesa  
Cavite State University-Imus 
 
Dahil sa Kasalanan Ko, Pasan Ko ang Mundo: Scrupulosity ng mga Kabataang nasa 
Relihiyong Kristiyano sa Sektang Born-Again 
Christian Khiel P. Unto, Jemmarose Estacio, Jhaymar Garcia, Anjela Pangan, Elvira C. 
David  
Holy Angel University 
 
Nobyembre 16, 2018 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 3:  1:30-3:00 n.h. 
 

Sesyon 3A 
Symposium: Sulong Kabataang Pinoy: Mga Pag-aaral tungkol sa Buhay 
Kabataan at ang Pagbuo ng mga Programa sa Pag-papaunlad ng Kaisipang 
Pangkalusugan at Pag-tigil sa Paggamit ng Droga  
Faura Audio-Visual Room 

 
Convenor: Camille Therese C. Yusay 

Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Sikolohikal na Kalusugan (Psychological Well-being) at mga Estilo ng 
Pamumuhay ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo: Mga Implikasyon para sa Paglikha ng 
mga Programa sa Unibersidad 
Nico A. Canoy, Angelique Pearl Virtue P. Villasanta, Ma. Regina M. Hechanova 
Pamantasang Ateneo de Manila 
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Pagsusuri sa mga Salaysay ng mga Kabataang Pilipinong mula sa Pamilyang 
Bumabangon buhat sa Paggamit ng Droga ng Magulang 
Camille Therese C. Yusay, Nico A. Canoy  
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Mga Pananaw ng Kabataan sa Droga: Isang Pagsusuri ng Pangangailangan upang 
Makabuo ng Substance Abuse Prevention Program 
Samantha Erika N. Mendez, Danielle P. Ochoa, Lorelie Ann Banzon-Librojo, Liane 
Peña Alampay 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 

Sesyon 3B 
Symposium: Epekto ng Social Environment sa Pagpapagamot at Pagpapagaling 
ng mga Drug Dependent sa Pilipinas: Isang Pagtatasang Sosyo-Ekolohikal 1 
SOM 111 

 
Convenor: Leonardo R. Estacio, Jr. 

Addictus Research and Intervention Center, Inc. 
 
Koneksyon ng Gender at Treatment Recovery: Ang Kalagayan ng mga Babae at LGBT 
Kliyente sa 5 Treatment Rehabilitation Centers sa Pilipinas 
Kyla Leane M. Olmo, Leonardo R. Estacio, Jr. 
Addictus Research and Intervention Center, Inc. 
 
“Controlled” laban sa “Loose Environment” sa Drug Abuse Treatment: Ang mga 
Implikasyon sa Pagpapagaling ng mga Drug Dependent  
John Joseph S. Ocbina, Leonardo R. Estacio, Jr. 
Addictus Research and Intervention Center, Inc. 
Sosyal na Kapaligiran: Interaksyon ng mga Recovering Drug Dependent Bago, 
Habang, at Pagkatapos ng Paggamot at Rehabilitasyon  
John Joseph S. Ocbina, Kyla Monique Galan, Leonardo R. Estacio, Jr. 
Addictus Research and Intervention Center, Inc. 
 

Sesyon 3C 
Kasarian at Sekswalidad  
SocSci Conference Room 1 & 2 

 
Tagapagpadaloy: Michael David Tan Lopez  

Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Ambivalent Sexism: Ang Impluwensya nito sa Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa 
Kolehiyo ng mga Mitolohiyang Paniniwala Patungkol sa Reyp 
Angelica Marie G. Peralta 
Unibersidad ng Cordilleras 
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Maginoo Kahit Pa Niloko?: Pagbibigay-Kahulugan ng mga Lalaki sa Pangangaliwa 
ng Kanilang Karelasyon  
Princess Lovella G. Maturan, Mary Angelica D. Bonifacio, Rashia Andrea O. Lubuguin 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Relasyon ng Kakuntentuhan sa Buhay o Life Satisfaction sa Ispiritwalidad at 
Kahulugan sa Buhay ng mga Matatandang Dalaga at Matatandang Binata 
Genevieve M. Flores, Alexine Q. Nicdao 
University of the Philippines Diliman Extension Program in Pampanga 
 

Sesyon 3D 
Sikolohiyang Panlipunan  
ISO Conference Room 1 

 
Tagapagpadaloy: Homer J. Yabut 

Pamantasang De La Salle 
 
Mga Repleksiyon ng mga Mag-aaral ng Sikolohiya sa Panunumbalik ng Parusang 
Kamatayan sa mga Nagkasala  
Rosanne G. Echivarre, Eden H. Terol, Cristabel F. Tiangco, Bryan Q. Engay, Philip 
Arandia  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman-Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
 
Mga Karanasan sa Pakikihalubilo ng mga Novo Ecijano sa mga Tinuturing na May 
Kapansahan sa Pag-iisip at mga Palaboy sa Lansangan 
Venus A. Vitales 
Nueva Ecija University of Science and Technology  
Carleen O. Mata, Kimberly Jhoy Agustin 
Wesleyan University-Philippines 
 
Sulyap ng Batas Trapiko: Pagsunod at Paglabag sa mga Drayber na Sebwano  
Lita A. Bacalla   
Cebu Normal University 
 
Panlipunang Representasyon ng Sapi 
Angelica V. Ang, Cristina J. Montiel 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 

Sesyon 3E 
Sikolohiya ng Kalinga 1 
ISO Conference Room 2 

 
Tagapagpadaloy: Jay A. Yacat 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
 
  



52  

 

Aruga: Isang Phenomenological na Pag-susuri sa Konsepto ng Pag-aaruga sa 
Kamag-anak na may Karamdaman sa Pag-iisip  
Fritzie Cristina B. Diaz  
Pamantansang De La Salle at Child Protection Unit-Philippine General Hospital 
Jeremiah DJ. Hernandez 
Pamantasang De La Salle at Judicial and Bar Council-Supreme Court of the Philippines 
Jason Ray M. Barlaan 
Pamantansang De La Salle at Child Protection Unit-Philippine General Hospital   
 
Isinabuhay na Karanasan ng mga Tagapag-bigay ng Pangangalaga sa mga Batang 
Espesyal   
Lorena R. Domingo 
Nueva Ecija University of Science and Technology 
Karen Jann M. Aquino 
Wesleyan University-Philippines 
Venus A. Vitales  
Nueva Ecija University of Science and Technology 
 
Helpers Helping Themselves: Isang Eksploratoring Pag-aaral tungkol sa Stress, 
Compassion Fatigue, at mga Paraan ng Pangangalaga sa Sarili ng mga Pilipinong 
Propesyonal sa Larangan ng Kalusugang Pangkaisipan 
Thea Rae N. Mallari, Ananea Y. De la Cruz  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman-Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
 
Pagsuportang Sikososyal sa Pamilya ng mga Biktima ng Extrajudicial Killing 
Annabel M. Manalo   

 
Sesyon 3F 
Kalusugang Pangkaisipan sa Larangan ng Paggawa 
ISO Conference Room 4 

 
Tagapagpadaloy: Miriam Aquino-Malabanan 

Lyceum of the Philippines University-Batangas 
Mga Pananaw at Karanasan ng mga Propesyunal na Nakapagtapos ng Kursong 
Sikolohiya tungkol sa Kalusugang Pangkaisipan at Karera Dito 
Rafael C. Salamat  
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Pinapataas ng Pag-inom ng Alak ang Aggression ng mga Stressed na Pulis na nasa 
Philippine National Police: Isang Cross-Sectional na Pananaliksik 
Leandro Adison N. David, Joy P. Panlaqui, Christian M. Sicat, Jenna Angelie S. Sagmit 
Angeles University Foundation 
Norman B. Mendoza  
Holy Angel University  
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Ang Dark Tetrad bilang mga Prediktor ng Workplace Bullying 
Dexter L. Torres, Mannilyn Cleto, Jean Kaye Mercado  
Pamantasang De La Salle 
 
Working Beki: Karanasan ng mga Pilipinong Bakla sa Trabaho  
Junix Jerald I. Delos Santos 
Unibersidad ng San Luis 
 

Sesyon 3G 
Pangangalaga sa Kapakanan ng mga Mag-aaral 
Hoffner Training Room 

 
Tagapagpadaloy: Carl O.  Dellomos 

Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
Rated PG:  Paglalarawan Kung Paano Hinuhubog ng mga Patalastas ang 
Preperensya ng Bata sa Pagkain 
Anna Teresa O. Orillo 
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
Jay A. Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Malusog na Pag-unlad ng Bata sa Panahon ng Teknolohiya: Ang Papel ng 
Interaksyon ng Magulang at Bata sa Paggamit ng Digital Media Device 
Annalyn De Guzman Capulong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Isang Pagsusuri sa Karanasan ng mga Atletang Estudyante sa Ilalim ng 
Programang Pampalakasan ng Isang Pampublikong Unibersidad 
Mona Liza A. Maghanoy  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Kalusugang Pangkaisipan: Karanasan at Hakbang ng Mataas na Paaralan ng 
Pilipinas sa Agham - Pangunahing Kampus 
Mark Anthony E. Lopez  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham - 
Pangunahing Kampus 
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Nobyembre 16, 2018 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 4:  3:30-5:00 n.h. 
 

Sesyon 4A 
Symposium: Paglikha at Pagsusuri ng Stress Management Program para sa mga 
High Achiever mula sa mga Komunidad na Nakakaranas ng Kahirapan 
Faura Audio-Visual Room 

 
Convenor: Angelique Pearl Virtue P. Villasanta  

Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Paglikha ng Stress Management Program para sa mga High Achiever mula sa mga 
Komunidad na Nakakaranas ng Kahirapan: Proseso at mga Aral na Natutunan 
Gilda Dans-Lopez, Avegale C. Acosta, Marika E. Melgar, Rica Cruz, Alyda Yasmin Keh 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Pagsusuri ng Paghahatid at Epekto ng Stress Management Program para sa mga 
High Achiever na Mag-aaral mula sa mga Komunidad na Nakakaranas ng 
Kahirapan 
Angelique Pearl Virtue P. Villasanta, Ma. Elizabeth J. Macapagal 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Relasyon ng Perpeksiyonismo at mga Inaasahan ng mga Magulang sa Pang-
akademikong Stress 
Maria Veronica S. Vergara  
Pamantasang Ateneo de Manila 
 

Sesyon 4B 
Symposium: Epekto ng Social Environment sa Pagpapagamot at Pagpapagaling 
ng mga Drug Dependent sa Pilipinas: Isang Pagtatasang Sosyo-Ekolohikal 2 
SOM 111 

 
Convenor: Leonardo R. Estacio, Jr. 

Unibersidad ng Pilipinas Maynila & Addictus Research and 
Intervention Center Inc.  

 
Pagtatasa ng Pag-abuso ng Droga at Behavioral Health ng mga Adolescent Drug 
Users sa Pilipinas: Patungo sa Isang Maka-kultura at Age Specific na Paggagamot 
Zen Leonard D. Estacio IV, Princess Niña N. Cruz, Jan Zsanila D. Estacio 
Addictus Research and Intervention Center Inc. 
 
Treatment Intervention ng mga Kababaihang Gumagamit ng Droga sa Pilipinas: 
Isang Pemenistang Pagtingin 
Zen Leonard D. Estacio IV, Princess Niña N. Cruz, Jan Zsanila D. Estacio 
Addictus Research and Intervention Center Inc. 
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Pagtingin sa mga Pinagdadaanan ng mga Pamilya sa Aftercare 
Aira Agbayani, Phenieus Roaquin, Leonardo R. Estacio Jr. 
Addictus Research and Intervention Center Inc. 
 
Teoretikal na Pagtingin at Konseptual na mga Isyu sa Drug Use Research: Kultural 
na nga Pananaw at Balidasyon 
Leonardo R. Estacio, Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila & Addictus Research and Intervention Center Inc.  

 
Sesyon 4C 
Pagtugon sa mga Negatibong Emosyon at Karanasan 
SocSci Conference Room 1 & 2 

  
Tagapagpadaloy: Darren E. Dumaop 

Pamantasang De La Salle 
 
Ang Epekto ng Pagguhit sa Negatibong Emosyon at Malikhaing Pag-iisip  
Alessandra T. Arpon  
Pamantasang De La Salle 
 
Tara, Gumuhit Tayo!: Isang Eksploratibong Penomenolohikal na Pananaliksik sa 
Pagguhit bilang Paglalahad ng Sarili sa mga Batang Walang Tirahan na Nasa 
Lansangan 
Christian Ranche  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Mukha ng Pagluluksa sa Perspektibo ng Grief Counselors 
Georgina Francine S. Fajardo, Katrina Grace D. Valera, Pat Kathlyn Dione D. Ramirez 
Assumption College, Makati 
 

Sesyon 4D 
Kalusugang Pangkaisipan at ang Pamilyang Pilipino 
ISO Conference Room 1 

  
Tagapagpadaloy: Homer J. Yabut 

Pamantasang De La Salle 
 
Paggalugad sa Karanasan ng Pamilya ng mga Dating Bilanggo 
Claudine Jade DL. Janer, Leah Janella M. Manaig  
Lyceum of the Philippines University-Laguna 
 
Mahabaang Pag-aaral ng Pagbabago at Katatagan ng Pagdidiplina ng mga 
Filipinong Ina 
Jennel Drezza Fe C. Reyes, Liane Pena Alampay  
Pamantasang Ateneo de Manila 
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Ang mga Karanasan ng mga Magulang ng Cancer Survivors 
Nisseth Clarize S. Carido, Louella Barra Orillaza  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Kaisipan at Kalusugang Pangkaisipan: Isang Kwalitatibong Pag-aaral ng 
Persepsyon sa Mental Health ng mga Indibidwal na may Kamag-anak na 
Nakararanas ng Mental Illness 
Lorenzo Miguel A. Relente, Mariel Louise D. Cunanan, Leanne Jamie A. Gonzales 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman   
 

Sesyon 4E 
Sikolohiya ng Kalinga 2 
ISO Conference Room 2 

 
Tagapagpadaloy: Michael David Tan Lopez 

Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Ang Kalusugang Pang-Kaisipan sa Pananaw at Karanasan ng mga Boluntaryong 
Tagapangalaga ng mga Batang May Kapansanan   
Gerry Duwin A. Dela Zerna 
Guided and Unified Interaction for the Development of Children, Inc.   
 
Isang Penomenolohikal na Pag-aaral sa Perspektibo ng Bipolar Disorder, Kalidad 
ng Buhay, at Pag-aangkop ng mga Malapit na Pamilya ng Isang Taong May Bipolar 
Disorder 
Dianne Del Pradas, Mary Gaille Antolin, Christine Galang, Ma. Carylle Anne Garcia, 
Ronnier Pumarejo at Amor Mia H. Arandia  
Far Eastern University, Jose Rizal University 
 
Paunang Pagsusuri sa Isang Drug Rehabilitation Program sa Kumunidad: 
Pananaw ng mga Repormista   
Alain Bernard A. Andal, Alyana Fae R. Andal, Gino A. Cabrera, Clarissa F. Delariarte, 
Argel B. Masanda, Gil Jeff S. Tanganco  
Far Eastern University 
 
Katatagan at Pagbangon: Konseptwalisasyon ng Family Resilience ayon sa mga 
Disaster Survivors  
Nephtaly Joel B. Botor 
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños  
Jaclyn Marie L. Cauyan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Abigail P. Del Puerto 
Balik Kalipay Center for Psychosocial Response, Inc. 
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Sesyon 4F 
Mga Iskalang Isinakatutubo mula sa Labas at sa Loob 
ISO Conference Room 4 

 
Tagapagpadaloy: Florabel S. Suarez 

Central Philippine University 
 
Exploratory Factor Analysis ng mga Pang-araw-araw na Hassles at Uplifts ng mga 
Kabataang Pilipino 
Liezl Rillera-Astudillo   
De La Salle University Integrated School (DLSU-IS) 
 
Pagbuo ng Imbentaryo ng Interes sa K12 Traks 
Efsael G. Marcelo   
New Era University 
 
Isang Mixed Methods Study Tungkol sa Tagasalo 
Wanda Elisse C. Barbon, Raisa Bernadette B. Abundo, Arianna Danielle M. Nano, 
Melissa R. Garabiles 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Self-efficacy bilang Tagapamagitan sa Ugnayan ng Emosyonal na Kapaguran at 
Sikolohikal na Kapakanan ng mga Pilipinong Child Care Workers sa mga Sentrong 
Pantahanan 
Kimberly Kaye C. Mata   
Pamantansang De La Salle 
 

Sesyon 4G 
Paraan ng Pag-iisip, Pagkamalikhain, at iba pang Pag-aaral na may Kognitibong 
Lapit 
Hoffner Training Room 

 
Tagapagpadaloy: Carl O.  Dellomos 

Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
Ebalwasyon sa Kasanayan sa Kritikal na Pag-iisip ng mga Paparating na 
Estudyante sa Baitang 8 ng UP Rural High School, TP 2018-2019 
Felicisimo G. Galletes, Jr.  
Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
 
Ang Pamamagitang Epekto ng Pagsasarili, sa Relasyon sa Pagitan ng Alumana at 
Kagalingan: Teoriya sa Pagpapasya sa Sarili at Perspektibo ng Kognitibo at 
Damdamin 
Maria Elena Cruz-Santos  
Colegio de San Juan de Letran at Pamantasang De La Salle 
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Ang Nakabubuting Epekto ng Social Support at Cognitive Social Capital sa Relasyon 
ng Pang-araw-araw na Diskriminasyon at Kalusugang Pang-kaisipan ng mga 
Mag-aaral sa Kolehiyo 
Norman B. Mendoza 
Holy Angel University 
John Ian Wilzon T. Dizon  
Angeles University Foundation 
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA SABAYANG SESYON (NOBYEMBRE  16, 2018) 

 

Sesyon 1A 
Symposium: Paggamit ng Community Mental Health Model para sa mga 
Kabataang May Kanser 

  
Anna Cristina A. Tuazon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman & MedMom Institute for Human Development 
aatuazon@up.edu.ph 
 
Maraming partikular na pangangailangan ang mga kabataang may kanser. Maliban 

sa kanilang pisikal na kalusugan, nakakaapekto din ang kanilang karamdaman sa 

kanilang mental health o kalusugang pangkaisipan. Sila rin ay napapaloob sa iba’t-

ibang sistema: propesyunal na sistema ng kalusugan, sistema ng pamilya, at 

sistemang panlipunan (e.g. mga paniniwala tungkol sa kalusugan at karamdaman). 

Hindi rin dapat maisantabi ang mga aspetong debelopmental nila bilang kabataan. 

Dahil dito, ang pagtaguyod ng isang epektibo at etikal na programang community 

mental health para sa mga kabataang may kanser ay nangangailangan ng mga 

angkop na perspektibo. Nabibilang dito ang modelong Loob-Kapwa-Diwa at ang 

mapagpalayang (social justice) perspektibo na siyang makapagtitiyak ng 

komprehensibo, sistematiko, at kontekstual na pagkaunawa sa mga kabataang may 

kanser at sa mainam na pagsusuri sa mga programang tumutugon sa kanilang mga 

pangangailangan. 

 

Ang symposium na ito ay maglalahad ng iba’t-ibang aspeto ng pagbuo ng isang 

programang community mental health para sa mga kabataang may kanser sa isang 

pampublikong ospital at para sa kanilang mga pamilya. Ang unang papel ay 

magpapaliwanag ng paggamit at kahalagahan ng modelong Loob-Kapwa-Diwa sa 

isang programang community mental health. Ang pangalawang papel ay 

magbibigay naman ng halimbawa ng isang partikular na programa para sa mga 

kabataang may kanser, ang Teen Barkada, na gamit ang community mental health 

model. Ang huling papel ay magbibigay diin sa kahalagahan ng mapagpalayang 

(social justice) clinical supervision sa konteksto ng community mental health. 

                      
Isang Modelo Tungo sa Paglinang ng Mental Health at Community Resilience Para 
sa mga Kabataang may Kanser 
Joanna Herrera 
MedMom Institute for Human Development & Circle of Hope Community Services, Inc. 
Cherie Ann Lo 
Pamantasang Ateneo de Manila & MedMom Institute for Human Development 
drjoannaherrera@gmail.com 
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Ang Circle of Hope ay isang programa na binuo upang magbigay suporta sa mga 

kabataang may kanser sa isang pampublikong ospital at sa kanilang mga pamilya na 

kasama nilang dumadaan sa pagsubok dala ng malubhang sakit at kahirapan. Sa 

loob ng tatlong taong pagpapatakbo sa programa at pakikipag-ugnayan sa mga 

kabataan at magulang, nabuo ang Loob-Kapwa-Diwa bilang isang modelo sa 

pagtataguyod ng mental health na ummugat sa malalim na pagkakabit-kabit ng 

sarili, kapwa, at komunidad. Binabalangkas ng modelong Loob-Kapwa-Diwa ang 

kahalagahan at ugnayan ng: (1) malalim na pakikinig, pagkilala, at pagpapahalaga 

sa sariling kalooban (Loob), (2) bukas, tapat, at mapagkalingang ugnayan sa kapwa 

(Kapwa), at (3) aktibong paglinang ng pagkakaisa at katatagan ng komunidad 

(Diwa). Sentral sa pagpapatupad ng Loob-Kapwa-Diwa ang pagbubuo at 

pagpapatubo ng support groups kung saan nagkakaroon ng pagkakataong ng mas 

malalim na pagkilala sa loob at kapwa, na nagiging daan patungo sa matibay na 

pakikipag-ugnayan sa sarili at sa iba. Tatalakayin ang mga pananaliksik sa larangan 

ng positive psychology at contemplative neuroscience na naging batayan sa 

paghubog ng Loob-Kapwa-Diwa pati na rin ang mga halimbawa na pamamaraan sa 

pagpapatupad ng bawat aspeto ng modelo. Ilalahad ang resulta ng pagsusuri sa 

programa na isinagawa sa pamamagitan ng focus group discussions. Tatalakayin ang 

mga implikasyon ng pagsusuri sa pagpapasulong ng kalusugang pangkaisipan sa 

komunidad at ang mga hakbang na maaaring gawin upang masubukan ang 

modelong Loob-Kapwa-Diwa sa iba’t ibang konteksto.         

 
Teen Barkada: Paggamit ng Community Mental Health Model sa Pagtugon sa 
Sikolohikal at Sosyo-Emosyonal na Pangangailangan ng mga Kabataang may 
Kanser 
Maria Paz A. Perez 
MedMom Institute for Human Development, Circle of Hope Community Services, Inc. & 
Pamantasang De La Salle  
faci.paz@gmail.com 
Rene Ela P. Ignacio 
Circle of Hope Community Services, Inc. & University of the Philippines, Diliman 
 
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong magpakita ng isang community mental health 

model sa pagtugon sa sikolohikal, sosyal, at emosyonal na pangangailangan ng mga 

kabataang may kanser na nasa iba’t ibang yugto sa kanilang pagpapagamot. 

Kinikilala din ng pag-aaral na ito ang malaking epekto ng pagkakaroon ng mga 

support system sa pagkakaroon ng mental well-being. Pinagsama-sama ng Circle of 

Hope ang ilang mga elemento at konsepto mula sa Kapwa Psychology (Loob, Kapwa, 

at Diwa), Mindfulness, at psycho-education sa pagbibigay ng sikolohikal na tulong 

sa mga kabataang may kanser na dumadalo sa kanilang group program. Sa 

pamamagitan ng nabuong Community Mental Health Model, nilalayon ng 

programa na mabigyang lakas ang mga kabataan, pagyamanin ang kanilang 
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tapang, at hikayatin silang bumuo ng mga matitibay na ugnayan sa loob at labas ng 

programa. Gayunman, humarap ang programa sa mga pagsubok na siyang 

nakatulong sa pagbuo ng Model of Care na gamit ng Circle of Hope.  

 

Sa pamamagitan ng Teen Barkada maypagkakataon na matugunan ang mga 

karanasan ng kabataang may kanser katulad ng pagkawala ng normal na kabataan, 

pagkahiwalay sa mga kaibigan, at pagharap sa maaring kahahantungan ng kanilang 

sakit. 

Base sa mga karanasan at mas magandang kalagayan ng mga kabataang kasapi sa 
Teen Barkada, ang mga natutunan nilang kasanayan sa programa ay nakakatulong 
tuwing nakakaranas sila ng pisikal na sakit tuwing gamutan at sa pagharap sa mga 
pang-araw-araw na mga problema. Ito ay nagpapakita ng higit na pangangailangan 
sa pagbibigay ng mental health support sa mga ospital at medikal na mga 
institusyon. 
 
Paggamit ng Social Justice Clinical Supervision sa Konteksto ng mga Kabataang 
May Kanser 
Anna Cristina A. Tuazon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman & MedMom Institute for Human Development 
 
Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng anumang community mental health 
program ang clinical supervision. Ang mainam na pagsuberbisa sa mga tumutulong 
sa komunidad ang makakapagpatiyak ng kalidad ng kanilang mga serbisyo at ang 
makakapagbigay ng sikolohikal na suporta sa mga tumutulong para makaiwas ng 
burn-out. Layunin ng papel na ito ang maglahad ng mga ilang halimbawa ng 
paggamit ng social justice o mapagpalayang clinical supervision sa konteksto ng 
isang community mental health program na nagsisilbi sa mga kabataang may 
kanser. Ang social justice clinical supervision ay isang uri ng supervision na may 
pokus sa mga sociopolitical na dimensyon katulad ng kasarian, edad, rehiyon, at iba 
pa. Makabuluhan ang mga dimensyon na ito dahil nakakaapekto ang kawalan ng 
kapangyarihan ng mga minoridad sa kanilang kalagayang pangkaisipan at sa 
kanilang kakayahang makakuha ng tulong. Lalo na sa konteksto ng community 
mental health, kung saan ang mga kliyente ay karaniwang napapaloob sa iba’t-
ibang sistemang sosyal, importante na masuri ang pinanghahawakang 
kapangyarihan ng mga propesyunal. Pagdating sa konteksto ng mga kabataang may 
kanser, importante na mapagtanto ng mga propesyunal ang ginagalawang mga 
sistema nito, katulad ng sistema ng mga doktor at ospital at ng sistema ng mga 
paniniwala ukol sa kalusugan. Kasama na rin dito ang mga aspetong debelopmental 
nga mga kabataan. Ang paggamit ng mapagpalayang perspektibo ay makakatulong 
sa mainam at etikal na panunuri ng mga nangingibabaw na paniniwala tungkol sa 
kalusugan at makakatulong din sa pag-iwas ng di-kritikal na pagpataw ng mga 
paniniwalang ito. 
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Sesyon 1B 
Symposium: Ano Kaya ang Bukas?: Mga Kwentong Buhay ng mga Kabataang 
Naulila sa ‘War on Drugs’ 

 
Mira Alexis Ofreneo 
Pamantasang Ateneo de Manila  
mofreneo@ateneo.edu 
Luz Maria Martinez 
Miriam College 
 
Ang “War on Drugs” o Operation Tokhang ay kinilala bilang isang uri ng karahasang 
pinalaganap ng pamahalaan upang lipulin ang mga taong adik sa droga. Ang 
pagpatay sa mga sinasabing drug adik o kaya ay drug pusher ay nagdulot ng labis na 
kahirapan at pasakit sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Layunin ng pag-
aaral na ito na bigyan boses ang mga pamilyang nadamay sa war on drugs, lalo na 
ang mga kabataang nawalan ng magulang dahil sa tokhang. Sa pamamagitan ng 
mga kwentong buhay, isinalaysay ng mga kabataan ang kanilang kwento ng 
tokhang, kwento ng kasalukuyan, at kwento ng hinaharap. Sa pamamagitan ng 
pakikipagkwentuhan, 6 na grupo ng 60 kabataang babae at lalaki ang naging bahagi 
ng pag-aaral. Gamit ang framework at metodo ng memory work, aalamin mula sa 
mga kwentong buhay ng mga kabataan ang relasyon ng istraktura sa lipunan o social 
structure at ng personal nilang karanasan o subjective experience. Aalamin rin ang mga 
diskurso ukol sa war on drugs at kung paano ito tinatanggap o kaya’y tinatakwil ng 
mga kabataan. Layunin ng pag-aaral na ito na matanto kung paano makakatulong 
sa pagbuo ng isang kinabukasang payapa at puno ng pag-asa para sa mga 
kabataang naulila ng tokhang. 
 
“Sana Bumalik Sila”: Mga  Kwento ng Kawalan at Pagkaulila Dulot ng Oplan 
Tokhang  
Mara Patricia Yusingco, Mira Alexis Ofreneo 
Pamantasang Ateneo de Manila  
marayusingco@gmail.com 
Luz Maria Martinez, Pacita Fortin, Milet Mendoza 
Miriam College 
 
Libo-libong kabataan na ang naulila simula nang idineklara at isinakatuparan ng 
kasalukuyang gobyerno ang “War on Drugs” noong 2016. Bukod sa pagbibigay-
pansin sa karahasang idinulot ng nasabing giyera laban sa droga, kailangang bigyan 
ng atensyon ang mga kabataang nawalan ng mga magulang dahil sa “tokhang”. Ang 
layunin ng aral na ito ay alamin ang mga kwento ng tokhang ng mga kabataang 
nawalan ng magulang sa tokhang. Mula sa kanilang mga kwento ay inalam rin ang 
daloy ng kanilang mga karanasan at mga saloobin. Ang datos ay nagmula sa 
pakikipagkwentuhan sa 6 na grupo ng 60 na kabataang babae at lalaki. Gamit ang 
narrative analysis, nangibabaw ang mga sumusunod na tema: pag-iyak at pag-
luluksa; sakit at kalungkutan sa pagkawala ng mga magulang; pagnanais makamit 
ang hustisya; paulit-ulit na bangungot; saya at pasasalamat sa mga tumutulong. 
Lumabas sa pagsusuri na nag-iiba ang mga saloobin ng mga kabataan patungo sa 
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“tokhang” sa loob ng kanilang mga kwentong buhay kung ito ay tukoy sa nakaraan, 
sa kasalukuyan, o sa hinaharap. Ang mga lumabas sa pag-aaral na ito ay maaaring 
gamiting panimulang batayan sa pagbuo ng mga intervention o programa na 
pwedeng tumugon sa mga pangangailangan sikolohikal ng mga kabataang naulila 
sa war on drugs.  
 
Bonet at Bala: Mga Diskurso Ukol sa Kapulisan sa mga Kwentong Tokhang ng mga 
Kabataang Naulila 
Nico Canoy, Mira Alexis Ofreneo 
Pamantasang Ateneo de Manila 
ncanoy@ateneo.edu 
Luz Maria Martinez, Pacita Fortin, Milet Mendoza 
Miriam College 
 
Sa gitna ng maigting na kampanya ng gobyerno laban sa droga o ‘War on Drugs’, ang 
pwersa ng mga kapulisan na tumutugis sa mga sinasabing taong adik sa droga ay 
naging laman ng maraming pahayagan. Di umano’y kasangkot ang mga pulis sa 
pagpaslang ng ilang inosente sa loob ng Oplan Tokhang. Sa ganitong konteksto 
nakapabaloob ang pananaliksik na naglalayon na maintindahan kung paano pinag-
usapan at binuo ng mga kabataang namatayan ng magulang sa Oplan Tokhang ang 
imahe ng kapulisan. Gamit ang discourse analysis sa pag-aanalisa ng datos mula sa 
pakikipagkwentuhan sa 6 na grupo ng 60 kabataang babae at lalaki, nangibabaw 
ang pagbuo ng pagtingin o characterization sa mga pulis (hal. hindi 
mapagkakatiwalaan) at itsura o embodiment  ng mga pulis (hal. naka-bonet na may 
baril) na naka-ugat sa masakit na karanasan ng pagpaslang ng kanilang mga 
magulang. Isang implikasyon ng pag-aaral ay nakatuon sa kahalagahan ng usapin 
ukol sa seguridad o security at kaligtasan o safety kaugnay ng mga naging diskurso ng 
kapulisan. Mahalaga ring usapin ang pagkakaroon ng positibong imahe ng mga 
pulis at pagbabalik ng tiwala at kompyansa ng mga kabataan sa hangarin at 
programa ng gobyerno sa pangkalaunan.  
 
Harapin ang Dilim: Paghagilap sa Liwanag sa Hinaharap ng mga Kabataang 
Naulila sa Tokhang 
Mary Michaela Grace Aquino, Mira Alexis Ofreneo 
Pamantasang Ateneo de Manila 
Luz Maria Martinez, Pacita Fortin, Milet Mendoza 
Miriam College 
 
Hinuhubog ng iba’t ibang salik na nakaugat sa sarili, sa pamilya, at sa komunidad 
ang paglaki ng isang bata. Hinimay sa papel na ito sa pamamagitan ng pag-aanalisa 
ng mga tema o thematic analysis ang mga pangangailangan ng mga kabataang 
nawalan ng magulang dahil sa Oplan Tokhang o “War on Drugs”. Ang datos ukol sa 
mga karanasan at saloobin ng mga kabataang naulila sa tokhang ay nagmula sa 
pakikipagkwentuhan sa 6 na grupo ng 60 kabataang babae at lalaki. Ilan sa mga 
temang nangibabaw sa kanilang pagbabahagi ay ang mga sumusunod: pagprotekta 
sa integridad at pagiging buo ng natitirang pamilya; patuloy na suportang pang-
edukasyon; suportang pinansyal para sa panibagong buhay ng pamilya (maging ito 
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man ay ang naiwang magulang, nakatatandang kapatid, o ang kabataan mismo); at 
mga istrakturang maaaring makapagbigay ng kaligtasan at seguridad sa lipunan. 
Binanggit rin sa kanilang pagbabahagi ang mga kondisyon na kailangang 
maisakatuparan para makamit ang hinahangad nilang liwanag mula sa kadiliman 
ng nakaraan na daladala pa rin sa kasalukayan at dadalhin pa rin sa hinaharap. 
Makapagbibigay direksyon ang pag-aaral na ito sa maaaring gawing intervention o 
programa para sa mga kabataang nagbago ang landas dahil sa tokhang.  
 

Sesyon 1C 
Kalusugang Pangkaisipan ng mga Pilipinong LGBT  

 
Identidad, Paghayag at Kabutihang Pangkaisipan ng mga Lesbian, Gay at Bisexual 
Alessandra T. Arpon, Peter Rivera, Shalin Patalud 
Pamantasang De La Salle 
alessarpon@gmail.com  
 
Kumpara sa mga heterosekswal, mas malapit sa iba’t ibang uri ng stress ang mga 
lesbian, gay, at bisexual (LGBs) dala na rin ng kanilang pagkilala sa sarili o identidad. 
Kadalasang pinaniniwalaan na malaki ang nabubunga sa kabutihang pangkaisipan 
kung sila ay magiging hayag (out) sa kanilang identidad bilang LGB. Ngunit hindi 
garantisado na ang kanilang pagiging hayag ay magiging katanggap-tanggap sa 
iba’t ibang kuntekstong interpersonal. Sa katunyan, ang pagiging hayag ay maaari 
pa ngang maging dagok sa kabutihang pangkaisipan depende sa reaksyon na 
kanilang maaring makuha. Dahil dito, ang paghayag ay itinuturing na isang 
malaking desisyon kung saan dapat isaalang-alang muna kung kanino, paano, saan, 
at kailan nararapat ibahagi ang kanilang identidad. Layunin ng pag-aaral na ito na 
tukuyin kung gaano nga ba nakakaapekto sa kabutihang pangkaisipan ang 
identidad ng mga LGB at ang kanilang pagiging hayag sa mga magulang at kaibigan. 
193 LGBs (M = 20.5; SD = 3.07; 66% Bisexual, 15% Lesbian, 18% Gay) ang 
inimbitahang magsagot ng online sarbey kalakip ang Psychological Well-being 
Scale, Lesbian, Gay, and Bisexual Identity Scale at Outness Inventory. Mula sa 
isinagawang hierarchical regression, napagalaman na ang modelo ng pag-aaral ay 
bumubuo sa 23.5% variance ng kabutihang pangkaisipan. Ang iba’t ibang factors na 
tumutukoy sa identidad ng mga LGB ay nakakaapekto sa kabutihang pangkaisipan. 
Partikular dito ay ang acceptance concern, concealment motivation, at identity 
affirmation. Alinsunod sa mga nakaraang pag-aaral, ang pagiging hayag sa mga 
magulang o kaibigan ay hindi nagpapakita ng kontribyuson sa kabutihang 
pangkaisipan. Ang mga teoretikal at praktikal na implikasyon ng kasalukuyang pag-
aaral ay tinalakay. 
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Ang Kahalagahan ng Differentiation of Self sa Pag-atim ng Kasiyahang 
Interpersonal Bilang Isang Hayag na LGB  
Alessandra Arpon 
Pamantasang De La Salle 
alessarpon@gmail.com 
Anna Marie Bayot 
De La Salle College of St. Benilde 
Peter Rivera 
Pamantasang De La Salle Araneta 
Mary Anne Portuguez 
Vanguard Assessments 
 
Magkakasalungat ang mga resulta ng mga nakalipas na pag-aaral tungkol sa epekto 
ng pagiging hayag (out) ng mga lesbian, gay, at bisexual (LGB). May mga 
nagpapatunay na humahantong ito sa kabutihang pangkaisipan, habang ang ilan ay 
nagsasabi na maaari itong magdulot ng ilang sintomas ng psychological disorders. 
Gayunpaman, mayroong pagkakatulad sa pananaw sa paghayag bilang isang 
masalimuot na proseso ng pagpapatibay sa identidad ng mga LGB. Kadalasan ito ay 
nag-uumpisa sa matinding pangamba at kalituhan na kinalaunan ay nakakaapekto 
sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Sa pag-aaral na ito, aming binigyang diin ang 
abilidad sa pagbalanse ng mga nararamdan at naiiisip, o differentiation of self, ng 
mga LGB. Ang taong may differentiation of self ay may kakayahang makabuo ng 
malalim na relasyon sa iba habang malayang naipapahayag ang kanilang mga 
saloobin at pananaw. Ipinapalagay na ang paghayag ng bilang isang LGB ay maaring 
magdulot ng matinding stress at pagbabago sa dynamiko ng relasyon sa iba. Dahil 
dito, maari itong maging isang dagok sa kasiyahang interpersonal, ngunit ito ay 
hindi mangyari kung ay LGB ay may mataas na differentiation of self. 250 LGBs mula 
sa Metro Manila ang lumahok upang masubok ang mediation model ng kasakuyang 
pananaliksik. Ang antas ng kanilang pagiging hayag, differentiation of self, at 
kasiyahang interpersonal ay sinukat. Mula sa isinagawang regression-based 
mediation analysis, napagtibay ng mga nakalap na datos ang aming mga palagay. 
Ipinapabatid sa pag-aaral na ito na ang desisyong maging hayag bilang LGB ay 
kinakailangan ng maiging pagpoproseso at paghahanda upang magkaroon ng 
kasiya-siyang pakikipagugnayan sa iba. 
 
Keri Maging Beki: Pag-aangat ng Positibong Pagkakakilanlan ng mga Pilipinong 
Bakla 
Leonel J. Relis   
Unibesidad ng Pilipinas Diliman 
leonel.relis@upd.edu.ph 
 
Sinuri sa pag-aaral na ito ang pagpapahalaga ng mga Pilipinong bakla sa mga 
aspekto ng positibong pagkakakilanlan bilang outcome ng pagpapakahulugan sa 
sarili at predictor ng mga paraan ng pag-aangat sa pagkakakilanlan. Isang online 
survey ang sinagutan ng dalawang daang (n=200) bakla na may edad 18 pataas mula 
sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Ipinapakita ng resulta ng pag-aaral na ito na 
bagaman walang makabuluhang ugnayan ang pagpapakahulugan sa sarili bilang 
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natatanging indibidwal sa pagpapahalaga sa mga aspektong may kinalaman sa 
sarili, magkaugnay naman ang pagpapakahulugan sa sarili bilang bahagi ng isang 
grupo at ang pagpapahalaga sa mga aspektong may kinalaman sa ibang tao. Ito ay 
nagpapahiwatig na kapag tinitignan ng isang bakla ang kanyang sarili bilang bahagi 
ng mahahalagang grupo tulad kanyang pamilya, mga kaibigan, at iba pa, 
pinapahalagahan nya ang aspekto ng kanyang positibong pagkakakilanlan na may 
kinalaman sa relasyon nya sa kapwa lalaki at sa komunidad ng iba pang mga bakla. 
 
Ipinapakita rin nito na ang mga pagpapahalagang nabanggit ay hindi ugnay sa mga 
paraan ng pag-aangat sa pagkakakilanlan. Sa halip, ang pagpapakahulugan sa sarili 
bilang natatanging indibidwal ang nag-predict sa mga paraang nabanggit. 
Ipinapahayag dito na kung para sa isang bakla, ang sarili ay may kalayaan at hiwalay 
sa ibang tao, mas iaangat nya ang pagkakakilanlan nito sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng positibong representasyon sa pagiging bakla at/o pagtutol sa status 
quo na nagpapahirap sa mga bakla. 
 
Sinuri rin ang antas ng pagkilala sa sarili bilang bakla bilang predictor ng mga 
paraan ng pag-aangat sa pagkakakilanlan at napag-alamang ang dalawa ay may 
makabuluhang ugnayan. Ito ay nagpapahiwatig na ang bakla na kinikilala ang 
kanyang sekswalidad ay pagtitibayin rin ang kanyang positibong pagkakakilanlan. 
 
Lumabas rin sa pagsusuri na predictor ng antas ng pagkilala sa sarili bilang bakla ang 
pagpapakahulugan sa sarili bilang natatanging indibidwal. Iminumungkahi rito ang 
mas malalim pang pag-aaral sa mediating role ng antas ng pagkilala sa sarili bilang 
bakla sa pagitan ng pagpapakahulugan sa sarili at mga paraan ng pag-aangat sa 
pagkakakilanlan. Tinalakay din ang mga teoretikal at praktikal na implikasyon ng 
mga resulta ng pag-aaral na ito. 
 
Mga Paraan ng Pagkaya (Coping Styles) ng mga LGBT na Nakararanas ng 
Pangigipit sa Trabaho: Isang Penomenolohikal na Pag-aaral 
Christian Ranche 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at 
Pagpapaunlad  
Ronnie F. Noche  
Miriam College 
ianbr1193@gmail.com 
 
Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay tukuyin at ilarawan ang mga 
pamamaraan at proseso ng pagkaya at karanasan ng mga nagtatrabahong 
myembro ng Lesbian, Gay, Bisexual at Transgender (LGBT) na nakararanas ng 
mataas ng lebel ng panggigipit sa trabaho. 
Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng exploratibong pinaghalong metodo ng 
pananaliksik (explorative mixed method) gamit ang isang standardized sarbey at isa 
isang pakikipanayam. Ang standardized scale na ginamit ay ang Work Harassment 
Scale ni Bjorkquist, Osterman at Akademi. Dahil sa katangian ng pag-aaral at 
pinaghalong pamamaraang ng pananaliksik ang paggamit ng statistika at 
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tematikong pagaanalisa ay ginamit upang sagutin ang pangunahing katanungan sa 
pag-aaral. 
 
Ayon sa resulta mayroong kabuuang 81 na nagtatrabahong LGBT ang nakibahagi sa 
pananaliksik. Marami sa kanila ay nasa edad 14-19, Gay (38.27%), Single (97.53%) at 
may pangkalahatang tagal sa trabaho na 1-3 taon (54.32%) kung saan sila ay 
nakararanas ng pangigipit. Bukod dito, ang pag-aaral din ay nagpapakita na 44.44% 
ng kabuuang respondent ay mayroong katatamtamang lebel ng pangigipit sa 
trabaho at tatlo (3) lamang ang may pinakamataas na lebel ng pangigipit ang 
naitala. Sa kasong ito ang 3 nakakuha ng matataas na lebel ng pangigipit sa trabaho 
ay kinapanayam ng mga mananaliksik. Base sa tematikong at pagaanalisa ng 
nilalaman ng pakikipanayam sa mga nakakuha ng matataas na lebel ng pangigipit 
sa trabaho nailarawan na mayroong apat na lebel ang istilo ng pagkaya ang mga 
LGBT na ito tulad ng: pakikitungo, pagpapaigi sa trabaho, pagsasawalang bahala at 
dalamhati. 
 

Sesyon 1D 
Pag-unawa sa Kalusugan at Sikopatolohiya mula sa Iba't Ibang Rehiyon  

 
Kusog, Isog, at Kinaadman: Pangkalinangang Konteksto at Panlipunang 
Pagpapahalaga sa Malakas na Pangangatawan, Mabuting Kalooban, at Malusog 
na Isipan sa Kinagisnang Sikolohiya ng mga Pilipino sa Kabisayaan 
Vicente C. Villan   
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
vicvillan@yahoo.com 
 
Maipapaliwanag ang  panlipunang penomena ng mental health sa pamamagitan ng 
pangkalinangang konteksto, at panlipunang pagpapahalaga sa organikong idea ng 
pagkataong Pilipino. 
 
Kung susuriin, nakatuntong ang organikong idea ng pagkataong Pilipino sa 
kinagisnang sikolohiya ng hawak (waist; waistline), atay (liver), at dungan (inner-
self, soul-stuff, life-force). Ang kinagisnang sikolohiyang binabanggit ang siyang 
saligan naman sa pag-unawa ng pagkatao na maisasagawa sa pamamagitan  ng 
pagtuklas sa kakanyahang pang-indibidwal. Habang naipapahayag naman sa 
kabilang banda ang kakanyahan ng sinuman sa pamamagitan ng tinataglay nitong 
kusog (lakas na pisikal, mental, at emosyunal), isog (giting, bisa, at tapang), at 
kinaadman (kakayahan, kasanayan, abilidad, diskarte, kadalubhasaan, at 
kapantasan).  
 
Tinitindigan kung gayon ng may-akda na may tinataglay na kaligiran at 
kinalulugarang-pook sa  malawak na kalinangang-bayan, at kamalayang-bayan ang 
isyu o panlipunang penomena ng mental health. Kung sisiyasatin, nakaligid at 
lugad-sa-pook ang  idea ng bayan ukol sa “sakit” o “kapansanan-sa-isip” doon sa 
holistikong pagtingin nilang may (1) “malakas na pangangatawan,” (2) “mabuting 
kalooban,” at (3) “malusog na isipan” dapat ang isang tao o indibidwal.  
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Sa isasagawa ng pagsusuri sa organikong pagtingin sa pagkataong Pilipino gamit 
ang lente ng kultura at kinagisnang sikolohiya, mauunawaan natin ang holistikong 
pagtanaw sa isyu o phenomena ng mental health. 
 
Indihinesasyon ng “Schizophrenia” sa Tribu ng Ayta Mag-Antsi 
Benjamin Danley Garibay, Elyca Ella D. Mananghaya, Wawie DG. Ruiz, Ma. 
Magdalena C. Galang  
Central Luzon State University 
danleegaribay@gmail.com 
 
Maraming pag-aaral ang nagsasaad na ang schizophrenia ay isa sa mga 
pinakamalubhang sakit pang-kaisipan. Iba’t-ibang kultura ang naaapektuhan nito, 
kabilang  na ang mga katutubong Pilipino na hanggang ngayon ay may kakaunti pa 
ring pag-aaral tungkol sa schizophrenia. Dahil dito, ang mga mananaliksik ay 
nagsagawa ng  kwalitatibong pag-aaral upang suriin ang schizophrenia ayon sa 
pananaw o sa mga naging karanasan ng mga katutubong Ayta Mag-Antsi. Ang 
pangunahing katanungan sa pag-aaral na ito  ay: Paano nailahad ng mga katutubo 
ang schizophrenia ayon sa kanilang pang-unawa, impresyon at pagpapahayag ng 
mga karanasan tungkol sa nasabing sakit. May anim na kalahok na sadyang pinili 
upang maisakatuparan ang layunin ng pag-aaral na ito. Gumamit ng iba pang 
metodo ng pananaliksik gaya ng pagmamasid at pakikipag-kwentuhan. Ayon sa 
resulta, ang mga katutubong Ayta  Mag-Antsi ay nakararanas din ng schizophrenia. 
Lumabas din sa pag-aaral na ang konsepto ng binat, sanib, at murit ng mga 
katutubo ay maihahalintulad sa schizophrenia. Gamit ang Interpretative 
Phenomenological Analysis, mayroong tatlong pangunahing tema na nagpapakita ng 
mga sintomas ang pag-aaral na ito: (a) problema sa pag-iisip , kalakip nito ang guni-
guni, delusyon, at kawalan ng memorya; (b) kakaibang kilos, kabilang dito ang 
magulong pananalita, mapanakit, at catatonic excitement  at; (c) hindi akmang 
emosyon, kalakip nito ang matinding kalungkutan, pagmumukmok, limitadong 
emosyon, hindi makapagtrabaho, kawalan ng gana sa pagkain, at kapabayaan sa 
sarili. 
 
Ang Pag-unawa sa mga Pananaw at Konsepto ng mga Dumagat ng Rizal Tungkol 
sa Sikopatolohiya: Isang Kwaliteytib na Pananaliksik 
Paul Tim M. Sejane, Lordy Angelo C. Santos, Jeannelyn Rose Bautista, Joriz Anne 
Manrique, Dinki Beloro 
Pamantasan ng Centro Escolar 
paultim.sejane@gmail.com 
 
Tumutukoy sa kaalaman at pananaw ng mga Dumagat sa Tanay, Rizal ukol sa 
sikopatolohiya at mga pamamaraan sa pagtugon ng mga karamdaman sa pag-iisip 
ang paksa ng kasalukuyang pag-aaral. Kwaliteytib na pamamaraan ang ginamit na 
metodo sa pag-aaral. Binubuo ng anim (6) na mga katutubong Dumagat sa Tanay, 
Rizal ang kalahok sa pag- aaral. Ginanap sa Tanay Rizal ang lokasyon ng pag- aaral. 
Pakikipanayam sa mga kalahok gamit ang isang talatanungan ang unang hakbang 
sa pagkuha ng datos sumunod ang pag- ayos at pagsalin ng mga datos sa kasulatan. 
Huling hakbang ang pagsusuri ng mga impormasyon, pagbibigay ng buod at 
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pakahulugan sa mga nakalap na datos. Sa kasalukuyang pag- aaral natukoy ng mga 
mananaliksik ang apat (4) na tema: Pinagmulan ng Karamdaman, Mga Katangian 
ng mga may Karamdaman sa Pag- iisip, Ang Pagtugon sa Karamdaman sa Pag- iisip 
at Mga Suliraning Hinaharap ng mga Katutubo sa Pagtugon sa Sikopatolohiya. 
 
‘Balatyagon, Huya, Kag Kabalaslan’: Ang Kampanya ng mga Pilipinong Baptist 
Tungo sa Pagsasarili at Pagsasa-Kapangyarihan, 1922-1935 
Kristoffer R. Esquejo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
kris_esquejo@yahoo.com  
 
Gamit ang tatlong larangan ng sikolohiya ng pakikipag-ugnayang panlipunan ng 
mga taga-Kanlurang Bisayas bilang batayang teorya, itinatampok ng papel na ito 
ang pagkatatag ng Convention of Philippine Baptist Churches (CPBC), isang 
denominasyong Protestante na nakasentro sa Kanlurang Bisayas, bilang resulta ng 
kompromiso sa pagitan ng mga Pilipinong Baptist at ng American Baptist Foreign 
Mission Society (ABFMS) noong 1935. 
 
Masasabing kolektibong nasadlak ang mga Pilipinong Baptist sa isang 
kumplikadong sitwasyon noong Dekada 20 at Dekada 30. Sa isang banda, naging 
saksi sila sa paternalismo at diskriminasyong ipinaiiral ng mga misyonerong 
Amerikano laban sa mga katutubo. Naging mulat din sila sa pagsiklab ng samu’t 
saring kilusang agraryo at pagkilos ng mga samahang manggagawa sa iba’t ibang 
panig ng Pilipinas. Ibig sabihin, sumibol sa kanila ang “balatyagon” (pakiramdam) 
bilang pakikiisa sa rumaragasang daluyong ng damdaming nasyonalismo ng mga 
Pilipino sa pangkalahatan. Sa kabilang banda, hindi nila maitatanggi ang kanilang 
nag-uumapaw na “kabalaslan” (utang na loob) sa mga misyonerong Amerikano 
kaakibat ang pagkilala sa kabutihan, sakripisyo, at ginhawang idinulot ng mga ito sa 
kanilang mga buhay sa nakaraang dalawang dekada. Patunay dito ang mga iglesya, 
paaralan, at ospital na nagkakaloob sa kanila ng maayos na kalusugan at malaking 
pagkakataon para umangat sa lipunang Ilonggo. 
 
Bunga ng pag-uumpugan ng dalawang nabanggit, tuluyang nanaig sa kanila ang 
“huya” (hiya). Batid ang katotohanang hindi nila maaaring talikuran ang alinman sa 
dalawang panig kung kaya mapayapa silang nakipagkompromiso sa mga dayuhan. 
Sa halip na maglunsad ng radikal na iskismong panrelihiyon, mas pinili nila ang 
pagtatamasa ng limitadong awtonomiya. 
 

Sesyon 1E 
Tungo sa Pag-unawa at Pagtugon sa Suicide  

 
Acquired Capability for Suicide at Trait Impulsivity bilang mga Tagapagdaloy sa 
Interpersonal-Sikolohikal na Teorya ng Suicide 
Angeline Martha P. Beroin 
Colegio de San Juan de Letran Manila at Pamantasang De La Salle 
angelinemartha.beroin@letran.edu.ph  
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Ayon sa  Interpersonal-Psychological Theory of Suicide o IPTS ni Joiner, upang ang isang 
tao ay kitilin ang ka yang sariling buhay, dapat muna niyang naisin na kitilin ang 
kanilang sariling buhay at may kakayanan silang isagawa ito o tinatawag na Acquired 
capability for suicide (ACS). Subalit sa teoryang ito, hindi ipinaliwanag kung paano 
naaapektohan ng katangian ng isang tao ang pagkitil ng kanyang sarili, tulad ng 
padalos-dalos na pag-uugali o trait impulsivity. 

 
Ang pagsasaliksik na ito ay ginamit ang modelo ng IPTS kung saan ang ACS at trait 
impulsivity ang moderators para sa suicidal desire at suicidal attempt o ang pagtangkang 
pagtikil sa sariling buhay. Ang Conditional Process Modeling ay ginamit para suriin ang 
mga dates mula sa mga 49 8 na m ag - aaral  s a kolehiy o na ang edad ay 
nasapagitan ng 18-29.  
 
Ayon sa resulta ng pag-aaral, ang suicidal desire ay makabuluhang prediktor ng 
suicidal attempt. Ang ACS ay positibong minomoderate suicidal desire at suicidal 
attempt. Sa kabilang dako, ang trait impulsivity ay negatibong minomoderate ang 
suicidal desire at suicidal attempt.   
 
Sa pagsisisyasat na ito, napatunayan ang isang prinsipyo ng IPTS na parehong ang 
suicidal desire at ACS ay humahantong sa aktwal na pagpapakamatay. Napatunayan 
din na ang trait impulsivity ay may mahalagang papel sa modelo ng IPTS. Ang 
resulta at limitasyon ng pag-aaral na ito ay nagmumungkahi ng pangangailangan 
ng higit pang pag-aaral ng IPTS variables at trait impulsivity gamit naman ang iba 
pang modelo ng Conditional Process Analysis. Higit sa lahat, ang pagsasaliksik na ito ay 
nais na imungkahi na dapat bigyang tuon ang pagsusuri ng kapasidad ng indibidwal 
na magpakamatay para maagapan ito. 
 
Oryentasyon sa Hinaharap bilang Tagapamagitan sa Mataas na Pamantayan sa 
Sarili at Pag-iisip ng Pagpapakamatay 
Melvin A. Macuha 
Pamantasang De La Salle 
melvinmacuha@gmail.com 
 
Naging pangunahing pangkalusugan at panlipunang isyu ang pagpapakamatay ng 
mga indibidwal sa buong mundo. Pangalawa ito sa mga pangunahing sanhi ng 
kamatayan ng parehong lalaki at babae sa lahat ng lahi na may edad 15-24 ayon sa 
ulat ng pambansang istatistika ng Estados Unidos at ng World Health Association 
(WHO); at ito ang pang-siyam sa pangunahing sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino 
na may edad 20-24. Ayon sa pag-aaral, ang pagtatangka at ang aktwal na 
pagpapakamatay ay sinasabing posibleng nape-predikta ng suicide ideation o ang 
pag-iisip ng pagpapakamatay. Maraming mga bagay na ang napag- aralan na may 
kinalaman sa pagpapakamatay o sa pag-iisip ng pagpapakamatay; at isa dito ang 
perfectionism. Ito ang mataas na pamantayan na itinatakda ng isang tao sa sarili. 
Habang tumataas ang pamantayan na itinatakda ng tao sa sarili, nakararanas siya 
ng mataas na pangangailangan upang kumilos nang maayos at ng maiwasan ang 
mga pagkakamali. Bilang resulta, ito ay nakaaapekto sa kanyang pag-iisip ng 
pagpapakamatay. Nilalayon ng pag-aaral na ito na maintindihan kung ang relasyon 
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ng perfectionism at ng suicide ideation ay maaaring mapababa kung makikita ng 
isang indibidwal na ang hinaharap ay maaaring mabago—na siya ay may 
kakayahang baguhin ang kanyang kinabukasan. Tinatawag ito na future orientation. 
Pinakikita ng resulta na ang Perfectionism na nanggagaling sa sarili ay may 
negatibong kaugnayan sa Suicide Ideation. Sa pagsidhi ng perfectionism, bumababa 
ang suicide ideation ng mga tao. Marahil nakaugat ito sa kulturang Pilipino. Kilala 
ang mga Pilipino sa pagiging matiyaga, lalo na sa pagdating sa mga suliranin at 
pagsubok. May kaugnayan ito sa ugali na “Bahala Na” ng mga Pilipino kung saan 
madalas nilang pinagpapasa-Diyos ang mga nangyayari ngunit patuloy at 
determinadong lumalaban at nakikipagsapalaran sa buhay. Nakita na ang 
pagtaas ng suicide ideation ay may positibing relasyon sa perfectionism na 
nanggagaling sa ibang tao. Ayon din sa resulta, nakitang ang Future Orientation ay 
may kakayahang regulahin ang relasyon ng perfectionism, partikular ang 
perfectionism na nagmumula sa sarili at sa ibang tao, at ng suicide ideation. 
 
Binasag na Katahimikan: Pakikinig sa Kuwento ng mga Magulang at Kapatid ng 
mga Taong Kinitil ang Sariling Buhay 
Abigail B. Gonzales 
Angeles University Foundation 
gonzales.abigail@auf.edu.ph  
 
Ang papel na ito ay naglalayong bigyang pansin, pakinggan at unawain ang kuwento 
ng mga magulang at kapatid ng mga taong piniling kitlin ang sariling buhay. Limang 
magulang at tatlong kapatid ang nagpaunlak sa malalimang pakikipanayam upang 
ibahagi ang mga pangyayari kaugnay ng pagpapakamatay ng kanilang minamahal. 
Binigyang pansin sa panayam ang kanilang mga personal na karanasan, ang bunga 
ng pangyayari sa kanilang pamilya at ang kanilang mga pangangailangan na 
makatutulong sa kanilang paghilom. 
 
Gamit ang proseso ng Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), sinuri ang bawat 
salaysay. Ilan sa mga temang lumutang ay ang mga sumusunod: (1) Pag-unawa sa 
mga palatandaan at babala makaraan na ng pangyayari (2) Pagtatangkang tulungan 
ang biktima bago ang pangyayari (3) Pag-alala sa mga magagandang katangian ng 
biktima (4) Paggunita sa mga masasakit na kaganapan at emosyon (5) Pagtatanong 
at paghahanap ng kasagutan (6) Paghahanap ng kaluwagan (6) Pagiging malapit at 
malakas ng pamilya bunga ng mabigat na karanasan (7) Pagtukoy sa mga bagay na 
nakatutulong sa kanilang paghilom at pagsulong. 
 
Ang resulta ng pag-aaral na ito ay makapag-aambag ng mga patunay upang 
masusing  mailarawan sa literatura ang pagdadalamhati ng mga magulang at 
kapatid ng mga taong kinitil ang sariling buhay. Bukod pa rito,  ang pananaliksik na 
ito ay makapagbibigay gabay sa mga mental health professionals sa paglikha at 
pagpapahusay sa mga programang may layuning matugunan ang mga sikolohikal 
na pangangailangan ng mga pamilya ng mga naging biktima ng pagpapatiwakal. 
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Sesyon 1F 
Mga Pagpapahalaga at Kultural na Konsepto sa Pilipinas  

 
Pagkatao, Respeto, at Paggawa ng Tama’t Mabuti: Ang Karangalan sa Pananaw 
ng mga Grade 10 Students sa San Pedro, Laguna 
Charmaine P. Galano   
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
cpgalano@gmail.com  
 
Pinag-aralan ng kasalukuyang pananaliksik ang pagpapakahulugan ng kabataan sa 
konsepto ng karangalan. Tatlumpu’t dalawang (32) Grade 10 students mula sa isang 
pampublikong hayskul sa San Pedro, Laguna ang lumahok sa pag-aaral. Sila ay 
hinati sa apat (4) na grupo at nagsagawa ng mga workshop. Mula sa naging 
talakayan, nakabuo ng 5 tema na mahalaga sa pag-unawa ng karangalan: ito ay (1) 
pagkilala sa halaga at sa pagkatao ng isang tao, (2) pagpapahalaga sa at pagbibigay 
ng respeto sa sarili at sa kapwa, (3) pagpapahalaga at pagmamalaki sa magaganda o 
mabubuting bagay na nakamit o nagawa, (4) isang moral at sosyal na penomena na 
makikita sa karanasan ng hiya, at (5) paninindigan sa pagpili at paggawa ng tama at 
mabuti. Tinukoy din ang mga kilos at sitwasyon na nakakababa sa karangalan ng 
tao. Maituturing na nakakababa ng dangal ang mga kilos at sitwasyon kung saan 
nailalagay sa alanganin o nilalabag ang alinman sa nabanggit na 5 tema, tulad ng 
paggawa ng hindi makataong gawain (krimen at karahasan) at masamang pagtrato 
sa kapwa (panghuhusga at pangmamaliit ng kapwa). Binigyang-diin din na ang 
sariling karangalan ay hindi maihihiwalay sa karangalan ng kapwa. Sa kabuuan, 
binigyang-kahulugan ang karangalan bilang isang pagpapahalaga (value) na 
nagbibigay importansya sa pagsusulong at pagpapanatili ng isang sarili na may 
halaga at nagbibigay-halaga sa kapwa; at na nagsusumikap na gumawa at pumili ng 
mabuti para sa kapakanan ng kapwa. Ang implikasyon ng resulta ng workshop ay 
tinalakay sa konteksto ng pagkataong Pilipino. 
 
Pagsusuri sa mga Pagpapahalagang Moral na Nakapaloob sa Akdang Waray na 
Naisulat ng mga Mag-aaral 
Alvin R. De Mesa   
Leyte Normal University 
ar_demesa@ymail.com 
 
Ang kabataang Filipinong mag-aaral sa ngayon ay nasa 21st Century o millennial ang 
mga pag-iisip na lubhang nakadepende sa mga bagong teknolohiya na dahilan 
upang mabago ang pag-uugali, pananaw, at paniniwala nila sa buhay (Hamston, 
2010). Kung kaya, apektado na rin ang pagka-Filipino na taglay ang 
pagpapahalagang moral ng bawat indibidwal. 
 
Naniniwala ang mananaliksik na hindi man sa kilos o pananalita makikita ang 
pagpapahalagang moral na taglay sa bawat mag-aaral, makikita naman ito sa mga 
naisulat nilang akda. Dahil sa kanilang mapaghamong pag-iisip ay mababanaag sa 
kanilang mga naisulat kung nasa puso at isipan pa rin nila ang mga moral na dapat 
pahalagahan bilang Filipino. 
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Maituturing din na kakaiba ang pag-aaral na ito kaysa sa iba pang pag-aaral na may 
kaugnayan sa pagsusuri sa nilalaman ng bawat teksto. Pinakakakaiba ang pag-aaral 
na ito dahil ang nakalap na mga akda ay orihinal na gawa mismo ng mga mag-aaral 
na hindi manunulat. Dagdag pa rito, ang pag-aaral na ito ay paraan upang mabatid 
ang kakayahan ng mga kabataang Waray sa pagsulat gamit ang sariling wika. Kung 
magkagayon, sila ay makapag-aambag sa pagpapalawak ng Panitikang waray. 
 
Sa isinagawang pag-aaral, sinuri at inalam ang nilalaman ng mga akdang Waray na 
naisulat ng mga mag-aaral sa Junior High School kung taglay ang iba’t ibang 
pagpapahalagang moral sa bawat akda na kanilang naisulat. Sa pamamagitan ng 
isang tseklist na ginawa ng mananaliksik, nasuri ng mananaliksik at ng tatlong (3) 
mga validator ang nilalaman ng bawat akdang Waray na naisulat ng mga mag-
aaral. 
 
Ayon sa mga pagpapahalagang moral na pagmamalasakit, katapatan, 
pagmamahal, makakalikasan, pananampalataya o maka-Diyos, kagandahang-asal, 
paninindigan, responsable, pagkamakabayan o makabayan, at makatao ay 
natuklasan sa ginawang pagsusuri na bibihirang pagkakataon lamang nababanggit 
ng mga mag-aaral sa kanilang mga naisulat na akda. Isang patunay na kailangang 
pagtuunan ng pansin sa pagtuturo ang pagtalakay kaugnay sa pagpapahalagang 
moral. 
 
Keywords: Pagpapahalagang moral, content analysis, qualitative research, tseklist. 
 
Ano Nga Ba ang Diskarte? Panukala Tungo sa Isang Probisyonal na Pakahulugan 
Marie Rose H. Morales  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
mhmorales@up.edu.ph  
 
Madalas man gamitin ang salitang “diskarte,” kakaunti lamang ang pag-aaral dito 
gamit ang lente ng sikolohiya. Nilalayon ng papel na ito na manghikayat ng 
karagdagang pag-aaral sa konsepto ng diskarte sa pamamagitan ng pag-alok ng 
tentatibong pakahulugan para dito. Minumungkahi ng papel na ito na isang 
maaaring pakahulugan ng salitang “diskarte” ay ang paggamit ng mga katangiang 
nakikita sa proseso ng paglikha (creativity) upang tumugon sa mga problema sa 
pakikitungo sa ibang tao at sa kapaligiran. Karamihan sa mga pananaw na hinahain 
dito ay hango sa higit 70 taon ng pag-aaral ng creativity. Dagdag dito, 
minumungkahi rin na may tatlong salik ang diskarte: personal na katangian, 
natatanging mga proseso ng pag-iisip, at limitasyon ng kapaligiran. Ilan sa mga 
personal na katangian ay ang psychoticism at ang pagiging bukas sa karanasan. 
Kasama sa mga katangian ng pag-iisip ay ang kakayahang makaisip ng di-
pangkaraniwang ideya, at kakayahang gumawa ng di-inaasahang ugnayan ng iba’t-
ibang konsepto. Ang papel ng mga limitasyon sa pag-udyok sa isang indibiwal na 
gumamit ng diskarte ay tatalakayin rin dito. Pinagtahi-tahi ang mga ito upang 
makabuo ng isang conceptual framework na maaaring gamitin sa karagdagang 
pananaliksik. 
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Pamahiin Noon, Buhay pa ba Ngayon? Isang Masusing Pagsusuri sa 
Pagdedesisyon ng mga Kabataang Sintenya 
Alicia Q. Tablizo, Mary Annlyn S. Saringan, Lourdes Marie G. Bugaoan, Bea Nicole C. 
Figura  
Our Lady of Fatima University Antipolo Campus 
aqtablizo@fatima.edu.ph 
 
Ang pag-aaral na ito ay tumatalakay tungkol sa konsepto ng mga nakagisnan nang 
pamahiin mula noon hanggang ngayon at kung paano nito naaapektuhan ang 
pagdedesisyon ng mga kabataang Sintenyal. Ang mga pamahiin ay ang mga 
paniniwalang walang batayan hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang 
kinalaman sa isa’t isa ngunit mayroon itong epekto sa pag dedesisyon natin. 
Nakapokus ang pag-aaral na ito sa isang henerasyon (Sintenyal). Mayroong labing 
apat (14) na kalahok na naninirahan sa urban at rural na pamayanan ang 
pananaliksik na ito. Layunin nito na alamin ang: (1) kung saan mas laganap ang 
pamahiin sa dalawang uri ng pamayanan (2) ang mga dahilan ng mga kalahok sa (a) 
pagtanggap o hindi pagtanggap na tumutukoy sa paniniwala sa pamahiin at (b) 
pagsunod o hindi pagsunod sa pamahiin; (3) at sa paanong paraan nagiging bahagi 
at naaapektuhan ng pamahiin ang kanilang pagdedesisyon  sa pamumuhay sa pang 
araw araw. Ayon sa mananaliksik na sa kabila ng modernisanong panahon buhay pa 
sa mga kabataang Sintenyal maging sa urban o rural man sila naninirahan. Lubos na 
naiimpluwensyahan ng kanilang pamilya at pananalig sa Diyos ang kanilang 
desisyon ukol sa pagtanggap at hindi pagsunod sa pamahiin.  
 
Susing Salita: Pamahiin, Sintenyal, Dissonance, Misguided Beliefs, Cognitive Biases 
 

Sesyon 1G 
Sikolohiya ng Pag-unlad 1 

 
Bakit Tumutulong ang mga Bata? Pag-aaral sa Ugnayan ng Edad, Kasarian, 
Affective Empathy, Cognitive Empathy, at Theory-of-Mind sa Karanasang 
Pagtulong ng mga Bata sa Preschool 
Apryl Mae C. Parcon   
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
summerparcs@gmail.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay nais tukuyin ang kaugnayan ng edad, kasarian, affective 
empathy, cognitive empathy at theory-of-mind sa karanasang pagtulong ng mga 
bata sa preschool. Ang bilang ng mga batang sumali sa pag-aaral na ito ay 223, edad 
mula 3 hanggang 6 taong gulang. Bawat bata ay nirekord ng video habang sila ay 
nanonood ng tatlong palabas kung saan ang bidang karakter ng bawat palabas ay 
nagrerepresenta ng ibat-ibang emosyon: 1) masaya, 2) malungkot, at 3) galit.  Ang 
affective empathy ay sinukat sa pamamagitan ng pagtasa kung gaano nila ginaya 
ang emosyon ng karakter na pinapanood nila. Samantala, ang cognitive empathy ay 
sinukat sa pamamagitan ng pagtasa kung gaano nila naintindihan ang konteksto ng 
emosyon ng karakter na pinapanood nila. Ang theory-of-mind naman ay sinukat sa 
pamamagitan ng false-belief task.    Ang pagtulong ng bata ay sinukat sa 
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pamamagitan ng pagtasa sa pagtulong ng bata sa dalawang pagkakataon. Ang una 
ay kung gaano katagal tumulong ang bata nang malaglag ng mga krayola, at ang 
pangalawang sitwasyon ay kung paano sinikap ng bata tulungan ang “titser” na 
nasaktan ang kamay sa clipboard. Nakita sa resulta na mas tumutulong ang batang 
kalalakihan kesa kababaihan, at mas matatandang bata kesa sa mga batang-bata. 
Ganunin, mas tumutulong ang mga bata na may mataas na affective empathy, at 
cognitive empathy. Ang theory-of-mind lamang ang hindi nakitang significant na 
predictor. Subalit, kung gagawin ang mediation analysis, makikitang importante din 
ang theory-of-mind dahil itinataguyod nito ang cognitive empathy, at ang cognitive 
empathy naman ang nagmemediate upang mas maging matulungin ang bata. 
Tinalakay ng pag-aaral na ito ang halaga at implikasyon ng resultang nakita. 
 
Kapakanan ng Bata mula sa Institusyong Nangangalaga 
Mary Grace A. Nonay 
St. Scholastica's College Tacloban  
mary.nonay@gmail.com  
Christine Joy C. Lim 
Mariano Marcos State University 
 
Pinagtuunan sa pag-aaral ang pangangalaga ng buong kapakanan ng mga 
kabataang nasa isang residential care institution. Gamit ang pakikipanayam, 
pagmamasid-masid, at pakikisalamuha sa mga nakatatanda at kabataang naroon, 
siniyasat ang mga serbisyong naibibigay at ang pamamahala ng mga isyung may 
kinalaman sa karapatan at kaunlaran ng mga batang nasa kalinga ng naturang 
institusyon. Maliban sa pagbibigay ng kanilang mga pisikal na mga 
pangangailangan, nakita mula sa mga datos ang kahalagahan ng laro at ng 
interaksyon ng mga bata sa kanilang mga kapatid. Ang pagkakaroon din ng relasyon 
ng mga bata sa mga nakatatandang tagapangalaga na nakaugat sa tiwala ay 
nakatutulong para sa kanilang kabuuang kapakanan. Kasama ring iminumungkahi 
mula sa pag-aaral ang pagbibigay-tuon sa kapakanan ng mga tagapangalaga at pag-
unlad sa konteksto ng ispiritualidad bilang nakakatulong sa pag-unlad ng 
kapakanan ng mga bata. 
 
Sino Ba ang Sino?: Karanasan ng mga Mag-aaral na May LGBT na Magulang Bilang 
Dulog sa Nagbabagong Porma ng Pamilyang Pilipino 
Ryan R. Pecson   
Bataan Peninsula State University at Kagawaran ng Edukasyon-Pampanga 
ryan.iamateacher@gmail.com 
Grace Ann Salvador-Desnacido 
Kagawaran ng Edukasyon-Bataan  
 
Patuloy na nagbabago ang porma ng pamilyang Pilipino. Kasabay din nito ang 
yumayabong na perspektibo ng mga kabataan sa konsepto ng pamilya at ang 
pagtatanggap sa iba’t ibang porma nito. Ang kaligirang ito ang naging batayan ng 
mga mananaliksik sa pagtuklas sa konteksto ng pamilya at sekswalidad ng mga 
tumatayong haligi at ina ng tahanan. Gamit ang sequential exploratory na disenyo 
ng magkahalong metodo ng pananaliksik, dinalumat ang pagkakaiba ng pananaw 
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ng mga mag-aaral sa konsepto ng pamilyang LGBT batay sa pagganap ng magulang 
sa katungkulan, pagdidisiplina sa anak, at paghubog sa pagtanggap sa konsepto ng 
pamilya gamit ang panayam at talatanungan. Ang mga nakalap na datos ay tinasa 
gamit ang tematikong pag-aanalisa at estadistikang pagtalakay (deskriptibo at 
inferensyal). Kalakip din ng papel ang mga panukalang interbensyon na gawain na 
maaaring maisama sa mga talakyan sa silid-aralan na saklaw ang aralin sa pamilya, 
kasarian, at pagkamagulang, alinsunod sa pamantayang itinakda ng mga polisiya ng 
DepEd (Hal. DO 32, s. 2017 – Gender-Responsive Basic Education Policy at DO 31, s. 
2018 – Policy Guidelines on the Implementation of the Comprehensive Sexuality 
Education).   
 

Sesyon 2A 
Symposium: Pagdududa at Ginhawa: Paglilinaw ng mga Batayang Ugnayan at 
Karanasan 

 
Divine Love A. Salvador  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
dasalvador@up.edu.ph 
 
Lahat ay nagdududa, at ang karanasan nito ay may kinalaman sa ginhawa. Dahil 
pinapalagay na ang pagdududa ay mahalagang karanasan kahit na hindi ito 
gaanong nabibigyang tuwirang pansin sa sikolohiya, minarapat na aralin at unawain 
ang duda bilang construct variable, o aspeto ng karanasan na maaaring sukatin, na 
may mga batayang ugnayan sa iba pang construct variable, at ang pagdududa 
bilang mahalagang karanasan na maaaring maging landas patungo sa ginhawa. 
Bukod dito, tatalakayin din ang halaga ng paggamit ng mga kwantitatibo’t 
kwalitatibong metodo at datos upang mapalawak at mapalalim ang pag-unawa sa 
duda at sa maaaring kinalaman nito sa ginhawa. 
 
Ang Duda Bilang Salik, Karanasan, at Proseso: Mga Kahulugan, Pananaw, at 
Pamamaraan 
Divine Love A. Salvador  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ilalatag sa papel na ito ang mga batayang palagay, pananaw, at pamamaraan ng 
pag-aaral at pag-unawa sa duda bilang: 1) construct variable na maaaring sukatin, 2) 
karanasan na maaaring maunawaan mula sa mga naratibo o kwento ng pagdududa, 
at 3) proseso na maaaring makapagbigay ginhawa sa nagdududa kung may 
kaayusan sa pagdanas nito. Bilang construct, ang duda ay maaaring unawain sa 
pamamagitan ng pagtukoy at pagsukat sa mga ugnayan nito sa mga salik na 
nakikinitang mahalaga sa karanasan nito, tulad ng tiwala at di pagtitiwala. Maaari 
ding tukuyin at sukatin kung ano ang kinalaman ng duda sa nararanasang ginhawa 
ng indibidwal. Bilang karanasan, ang pagdududa ay maaaring unawain sa 
pamamagitan ng pagsusuri ng mga naratibo o kwento ng pagdududa, lalo na ang 
mga naratibo ng mga indibidwal na may mataas at may mababang antas ng 
ginhawa. Pinapalagay na ang pagsasama ng kwantitatibo’t kwalitatibong 
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impormasyon/datos ay makapagbibigay ng mas buong pag-unawa sa pagdududa 
bilang proseso na may potensyal magamit bilang sikoterapi. 
 
Ang Tiwala (Trust) at Di Pagtitiwala (Distrust) Bilang Mga Salik na Pumapagitan 
sa Duda (Inferential Confusion) at Ginhawa (Psychological Wellbeing) 
Jemima F. Cabanlong, Divine Love A. Salvador  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang inferential confusion (Aardema, et.al., 2009; O’Connor, et.al., 2013) ay isang 
kognitibong proseso kung saan mas nagiging matimbang ang iniisip na 
“pupuwedeng mangyari” kaysa sa kung ano ang “talagang nangyayari”. Maaari itong 
tingnan bilang halimbawa ng nasusukat na tendensiya sa pagdududa na nakita sa 
mga pag-aaral na may mga kahihinatnan sa kalusugang pang-kaisipan. Dahil 
pinapalagay na mahalaga ang tiwala (trust) at di pagtitiwala (distrust) sa karanasan 
ng duda, at dahil pinapalagay na ang duda ay may kinalaman sa nararanasang 
ginhawa (dito, psychological wellbeing ang ginamit na construct na may sukat), 
nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa mga ugnayang ito. Sinuri kung: 1) ang inferential 
confusion ay may tuwirang impluwensiya sa psychological wellbeing, sa trust, at sa 
distrust, 2) ang trust at distrust ay may kanya-kanyang tuwirang impluwensiya sa 
PWB, at 3) ang inferential confusion ay may mas malaki at makahulugang di-tuwirang 
impluwensiya sa psychological wellbeing sa pamamagitan ng trust at distrust bilang 
mga panggitnang salik kumpara sa tuwirang impluwensiya sa psychological wellbeing. 
Nalaman sa pag-aaral na: 1) Ang inferential confusion ay may tuwirang impluwensiya 
sa psychological wellbeing (coeff = -0.7622, p = 0.0000); 2) Ang inferential confusion ay 
may tuwirang impluwensiya sa distrust (coeff = 0.0633, p = 0.0000) ngunit walang 
tuwirang impluwensiya sa trust (coeff = -0.0014, p = 0.8599); 3) Ang trust ay may 
tuwirang impluwensiya sa psychological wellbeing (coeff = 2.6090, p = 0.0000) ngunit 
ang distrust ay wala (coeff = 0.0454, p = 0.9177); at 4) Ang inferential confusion ay 
walang mas malaki at makahulugang di-tuwirang impluwensiya sa psychological 
wellbeing na may kinalaman sa trust at distrust (coeff = -0.0008) kumpara sa tuwirang 
impluwensiya sa psychological wellbeing. Ang mga resulta ng pag-aaral ay tatalakayin 
batay sa kung ano ang tinutukoy na aspeto ng karanasan ng mga salik na ito, ang 
kinalaman ng trust at distrust sa isa’t-isa at sa inferential confusion, at ang kinalaman 
ng mga salik na ito sa psychological wellbeing. Tatalakayin din ang ilang mga 
rekomendasyon sa nomotetikong pag-aaral ng mga salik at idiyograpikong pag-
unawa ng karanasan. 
 
Mga Tema ng Tiwala, Di Pagtititiwala, at Ginhawa sa mga Kwento ng Pagdududa 
Claudine F. Tecson, Ma. Beatriz C. Guerrero, Claudia Ysabel L. Macias, Katherine 
Donatela Manlongat, Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang naunang naiulat na mga kwantitatibong resulta ay bahagi ng malakihang 
mixed methods na pag-aaral na sa isang banda’y gumamit ng mga iskala ng 
inferential confusion, trust, distrust, at psychological wellbeing upang matukoy kung may 
kinalaman sa isa’t isa ang mga salik na ito, at sa kabilang banda’y gumamit naman 
ng pakikipag-panayam upang maunawaan ang karanasan at kwento ng pagdududa 
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ng mga (N=10) kalahok na may magkakaibang antas ng inferential confusion at ng 
psychological wellbeing. (Nauna nang nailatag na sa proyekto na ito, tinuring na sukat 
at depinisyon ng patolohikal na duda ang inferential confusion habang tinuring na 
sukat ng ginhawa ang psychological wellbeing). Batay sa mga naratibong nalakap sa 
kwalitatibong bahagi, masasabing: 1) may pagkakaiba ang pagdududa ng mga 
kalahok na may mas mataas na antas ng PWB at kumpara sa mas mababang antas 
ng PWB; 2) ang mga tema ng ginhawa at duda sa  mga kwento ng pagdududa ay 
nasasalamin sa mga kwantitatibong iskor (IC at PWB) na nakuha ng mga kalahok; 3) 
may mas malinaw na papel ang di pagtitiwala sa mga kwento ng pagdududa at hindi 
masasabing ang duda at di pagtitiwala ay iisang karanasan, at 4) may mga 
pagkakaiba sa datos — sa paglakap at pag-analisa ng datos — na maaaring may 
kinalaman sa pamamaraan ng pag-aaral at pag-unawa. 
 
Pagdududa Tungo sa Ginhawa: Ang Pagdududa Bilang Sikoterapiya 
Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ilalatag sa papel na ito ang isang balangkas ng sikoterapiya na naka-angkla sa 
karanasan ng duda ng kliyente. Ipinapalagay na ang kabuuang karanasan ng duda 
ay hindi maisasantabi bilang di kaaya-aya, at di magandang, karanasan. Sa halip, 
ipinapalagay na ang pagdududa — kung ito ay mararanasan nang maayos — ay 
maaaring maging landas, o pathway, tungo sa ginhawa, at binubuo ng mga gawain 
at pagkilos ng nagdududa (tasks and movements of the doubter) upang mapunta mula 
sa estadong nagdududa patungo sa estadong nakaalpas sa duda na may kaakibat na 
pakiramdam ng kaginhawaan mula sa pagkakadanas ng isang inaaming mapait na 
karanasan. At kung ang pagdududa nga ay isang landas tungo sa ginhawa, marapat 
lang linawin kung ano ang maaaring papel ng sikoterapist bilang nakikiduda at 
bilang nagpapaduda. Huli, ilalatag ang mga proposisyon ng Pagdududa Psychotherapy 
bilang isang sikoterapiyang nag-uugnay ng mga kognitibo, naratibo, at eksistensyal 
na pamamaraan. 
 

Sesyon 2B 
Symposium: Sexism sa Panahon ni Duterte: Discursive Analysis tungkol sa mga 
Biro sa mga Kababaihan at ang mga Material Consequences  

 
Mira Alexis Ofreneo 
Pamantasang Ateneo de Manila 
mofreneo@ateneo.edu 
 
Ang Kwento ng Isang Presidente at Apatnaput-Dalawang Birhen: Konstruksyon sa 
President, Media, at Kababaihan sa Usapang Online 
Jhoanna D. Yambot 
Ospital ng Makati 
Vanessa Villaluz 
Ateneo Center for Organization Research and Development 
Dorothy C. Mapua 
Brent International School Manila 
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Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang tingnan ang mga tugon ng mga lokal at 
banyagang komento sa Facebook patungkol sa talumpati ni Presidente Duterte sa 
India, kung saan siya ay nagbitaw ng salita tungkol sa 42 birhen o “42 virgins”, na 
ginamit bilang pangengganyo sa mga banyaga na bumisita sa Pilipinas. Gamit ang 
lente ng discursive psychology, ang mga komento at palitan ng kuro-kuro sa post ng 
Al-Jazeera tungkol sa nasabing talumpati ay sinuri ayon sa social objects na nabuo at 
mga kilos na ipinahihiwatig o nilalahad ng mga pananalitang binigkas. Ang punto 
ng pagsusuri ay isiwalat kung paanong ang pag uusap sa online ay bumubuo ng 
object na lagpas sa orihinal na binigkas, na nagbabago sa isyu sa mas komplikadong 
web ng nabubuong realidad sa lipunan. Ang mga resulta ay nagpapakita na si 
Duterte, bilang Presidente ng Pilipinas, Al-Jazeera bilang news media outlet, at 
kababaihang Filipina bilang “virgins” o birhen ay binuo o “constructed” pag-uusap 
online, na bumubuo ng magkakaiba at malawak na discursive action. Ang 
pananaliksik na ito ay nagbibigay ng perspektibo sa mga implikasyon ng biro o jokes 
na sibasabi ng mga kilalang personalidad sa gobyerno o politika sa public sphere lalo 
na’t galing sa Pangulo ng isang bansa. 
 
Pagtatanggol kay Duterte: Positioning Analysis kay Presidente Rodrigo Roa 
Duterte sa Konteksto ng Pagbigkas ng Biro patungkol sa Rape 
Christoper F. Sasot  
University of Perpetual Help System Jonelta – GMA Campus 
christopersasot@gmail.com 
Emmanuel B. Parreño 
Don Honorio Ventura Technological State University 
Jose Felix D. Falgui  
Ateneo de Manila Junior High School in the Philippines 
 
Sa Pilipinas, ang pagbibitaw ng biro tungkol sa panggagahasa ay itinuturing na 
bulgar, hindi naangkop at hindi katanggap-tanggap at ang sinuman na lumikha 
nito’y nakakatanggap ng iba’t ibang puna. Tulad halimbawa ng noo’y 
kumakandidato sa pagkapangulo na si Duterte na nakapagbitaw ng katulad na 
banggit na biro’y sapilitang hiningian ng pagpapaumanhin noong 2016. Ngunit 
noong 2017, ang halal na Pangulong Duterte ay nakapagbitaw ng tatlong biro 
patungkol sa panggagahasa sa iba’t ibang kontekstong pampublikong pangyayari at 
ito’y ipinagtanggol ng kanyang Presidential Spokespersons at mga taga-suportang 
pangmidya na kapanalig sa kanya. Gamit ang Positioning theory bilang instrumento, 
ang pag-aaral na ito’y sumiyasat sa mga paraan kung paano ipinagtatanggol ng mga 
Opisyal na tagapagsalita ng Pangulo at ng Pro-Duterte Social Media supporters ang 
pagbibiro ng Pangulo patungkol sa panggagahasa, na nagbibigay ng pahintulot lalo 
sa Pangulo na magbitaw ng ganoong biro, isangkalan ang mga kababaihan bilang 
instrumento ng pagmumulan ng biro, at ang maluwag na pagtanggap ng mga 
mamamayan hinggil sa ganoong biro. Sa pamamagitan ng mga halimbawang 
pahayag mula sa sangay ng pamahalaan at mga pampublikong pahayag gamit ang 
Facebook, ang hulwaran sa mga pangunahing biro at posisyon hinggil sa pagsasalag 
sa biro ng Pangulo ukol sa panggagahasa’y tinukoy at ang mga implikasyon nito’y 
tinalakay. Sa kabilang banda, magdudulot din ito ng kakayahan sa lipunan na 
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subukin ang mga posisyong iyon at magbuo ng mga counter-positioning na pahayag 
upang maipagtanggol ang kababaihan sa mga biro ng panggagahasa. 
 
Paggamit ng Teoryang Positioning sa Pagsisiyasat ng Pasubali sa Pagiging 
Lihitimo ni De Lima bilang Babaeng Politiko sa Pamamagitan ng Katatawanan at 
Pandidiri 
Angelique Pearl Virtue P. Villasanta 
Pamantasang Ateneo de Manila  
avillasanta@ateneo.edu 
Jason O. Manaois 
Xavier University - Ateneo de Cagayan 
Jaimee Felice C. Go  
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Noong nakaraang Oktubre 2016, ang isang di-umanong sex tape ni Senator De Lima 
ay lumabas sa konteksto ng pagdinig sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Ang 
pananaliksik na ito ay sumisiyasat sa mga komentong publiko sa online sphere na 
umutukoy sa nasabing isyu, particular sa mga pananalita na gumamit ng 
katatawanan at pagkadiri sa pagtukoy kay De Lima. Gamit ang positioning bilang 
balangkas at method, siniyasat naming ang mga posisyon, mga karapatan at mga 
pwersang sosyal na humahantong sa pasubali sa pagiging lihitimo ni De Lima bilang 
isang babeng senador sa pamamagian ng katatawanan at pagka-diri. Sa pagsusuri 
ng mga posisyon, ginamit naming ang lente ng gender. Ang mga resulta ay 
nagpapakita ng apat na pangkat ng pananalita na pumupukaw ng katatawanan at 
pandidiri na may kaugnayan sa babae partikular sa kanyang edad, timbang, sexual 
deviance, at pagiging isang hayop o hindi tao. Aming iginigiit na ang mga posisyong 
ito ay particularly gendered at humahantong sa dehumanization, dewomanization, 
at persepsyon ng sexual deviance – na nagging sentro ng pandidiri at katatawanan si 
De Lima. Ang mga posisyong ito ay tinalakay na may kaugnayan sa kung paano ang 
isang babaeng politico ay nawawalan ng karapatang irespeto, at mawalang ng 
karapatang mamuno. Ang mga implikasyon ng pag-aaral ay tinalakay sa aspekto ng 
kung paano ang mga karapatan at ungkulin ay nakaangkop sa talastasan na 
humahantong sa materyal na kahihinatnan. 
 

Sesyon 2C 
Samu't Saring Interbensyon 

 
Tambalang RGC at RPsy: Isang Sanib-Pwersang Diskarte sa Pagbibigay 
Interbensyon sa Isang Kaso ng Pang-aabuso sa Bata 
Jojet Lamberto R. Mondares, Jonna F. Mondares  
PSYCHSTART Psychological, Academic and Art Services 
jetmondares@yahoo.com 
 
Kadalasang hindi nagsasama ang isang RGC at RPsy sa pagbibigay interbensyon sa 
anumang kasong hinahawakan. Madalas na kailangan munang tapusin ang 
therapeutic relationship sa isa bago irefer ang kaso sa iba. Sa pagbabahaging ito, 
ipapakita ang pagsasanib pwesa ng dalawang propesyunal sa pagbibigay 
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interbensyon sa isang kaso ng pang-aabuso sa bata. Ang RPsy ang tumayong 
pangunahing tagapagbigay ng interbensyon at ang RGC naman ang pangalawang 
tagapagbigay ng interbensyon. Sa tambalan ng dalawa ang biktima ng pang-aabuso 
ay natulungang makapag-bigay ng kanyang saloobin na gawing gabay upang 
makapagbigay siya ng kanyang salaysay sa pulis at social worker pagkatapos ng 
pitong interbensyon. 
 
Pagsisiyasat ng mga Pagsubok Kaugnay ng Magkakatuwang na Pagbibigay ng 
MHPSS ng Iba't ibang Organisasyon sa Tatlong Komunidad na Sinalanta ng Bagyo 
Mendiola Teng-Calleja, Nico A. Canoy, Arsenio Sze Alianan  
Pamantasang Ateneo de Manila 
mcalleja@ateneo.edu 
 
Ang pag-aaral na ito ay  naglalahad ng empirikal na datos patungkol sa mga 
pagsubok na hinarap ng iba't ibang organisasyong tumugon sa pangangailangan 
sikolohikal ng tatlong komunidad sa Pilipinas na sinalanta ng bagyo. Ang mas 
ispesipikong layunin ay ang malaman ang mga isyung patungkol sa 
magkakatuwang na pagresponde ng iba't ibang organisasyon makaraan ang bayo.  
Ang datos ay nagmula sa 29 na interbyu at apat na FGDs. Kabilang sa mga isyu at 
pagsubok na lumitaw sa pagsisiyasat  ang pagkakaroon ng iba't ibang 
pagkakaintindi ng mga organisasyon sa ibig sabihin ng MHPSS (Mental Health and 
Psycho-Social Services) at pagkakaroon ng hindi klarong papel sa pagbibigay ng 
MHPSS. Kabilang sa huli ang pagkakaiba-iba ng palagay sa responsibilidad ng lokal 
na pamahalaan lalo pa kung sila ay kabilang sa mga nasalanta; ang papel ng lokal na 
pamahalaan bilang pangunahing tagapamahala ng MHPSS; ang papel ng 
pambansang ahensyang itinalaga bilang pangunahing tagapagtaguyod ng MHPSS 
sa bansa lalo na sa panahon ng sakuna; at pagkakaiba-iba ng pamantayan sa 
pagbibigay ng MHPSS at sa pamantayan kung sino ang dapat magsanay sa mga 
nagbibigay ng MHPSS.   Kasama sa lumabas sa datos ang mga pangkontekstong 
isyung nakakaapekto sa epektibong pagbibigay ng MHPSS ng iba’t ibang 
organisasyon. Sa huli, ang mga mananaliksik ay nagrekomenda ng mga 
panuntunang maaring gumabay sa pagtutulungan ng iba’t-ibang organisasyong 
nagtutulungan sa pagbibigay ng MHPSS matapos ang pagtama ng mga sakuna. 
 
Sarbey ng mga Pasilidad sa Lalawigan ng Nueva Ecija na Nangangalaga sa mga 
Mamamayan na may Pangangailangan na may Kinalaman sa Kalusugang Mental 
Annie Dinh Maria M. Alfaro, Mary Jane B. Solevires 
Wesleyan University-Philippines 
anniedinhmariaalfaro@gmail.com 
Venus A. Vitales 
Nueva Ecija University of Science and Technology 
 
Isa sa mga mainit na paksa ngayon sa larangan ng pagbibigay pansin sa mental 
health ay ang pagsasabatas sa RA 11036. Ito ang batas na tinaguriang “Mental Health 
Law”.  Ang nasabing batas ay napapanahon dahil sa dumadaming bilang ng mga 
Pilipino na may mga pangangailangan sa kalusugang mental. Subalit, gaano nga ba 
kalawak ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kababayan natin na may suliranin sa 
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kalusugang mental.  Nilayon ng pananaliksik na ito na magsagawa ng isang sarbey 
sa mga pasilidad na nangangalaga sa mga pasyente o kliyente na may 
pangangailangan sa kalusugang mental, na matatagpuan sa lalawigan ng Nueva 
Ecija. Napag-alaman sa pananaliksik ang mga sumusunod na impormasyon: Ang 
mga uri ng pasilidad na naging kalahok ay tatlo (3) ang drug rehabilitation centers; 
tatlong (3) home for girls at juvenile delinquents; at dalawa (3) SPED centers.  Lima 
(5) sa mga pasilidad ay mga pribadong pasilidad; at apat (4) ang mga pasilidad na 
pinapatakbo ng pamahalaan.  Ang pinakamatagal na pasilidad na kalahok ay taong 
1998, samantalang ang pinakabatang pasilidad ay naitatag ng 2017.   Ang bilang ng 
mga kliyente na pinagseserbisyuhan ng mga kalahok na pasilidad ay mula 3 
hanggang 1,200 na katao.  Ang edad ng mga pasyente o kliyente ay nasa 0 taong 
gulang hanggang 60 taong gulang.  Ang mga pasilidad na kumakalinga sa mga 
pasyente o kliyente na may kinalaman sa droga, nakakaranas ng depresyon, 
aggression, relapse sa drug addiction, restlessness. Gagundin naman para sa mga 
naabuso at kliyente sa may kinalaman SPED. Ang sistema ng pagtanggap sa mga 
Drug Rehab at psychiatric centers ay voluntary. Sila ay dumadaan sa tinatawag na 
screening para malaman ang sitwasyon ng bawat isa. Kapag sila ay nasa loob ng 
pasilidad, kailangan nilang sumunod sa mga rules and regulations, kapalit nito ay 
maari nilang pakinabangan ang lahat ng mga serbisyo na ibinibigay sa loob ng 
pasilidad. Habang nasa loob ang mga pasyente o kliyente, lahat ng serbisyo na 
pwedeng ibigay para sila ay totally ma-rehabilitate. Pagkatapos ng rehabilitasyon, 
sila ay pinapayagang makalabas, pero ito ay pagkatapos ng lahat ng dapat gawin sa 
kanila para masiguro na sila ay naka-recover o kayang makisalamuha sa ibang tao na 
normal. 
 

Sesyon 2D 
Kwentong-Bayan at Kultural na Pamana mula sa Iba’t Ibang Rehiyon 

 
Bonok-Bonok Maradjaw Karadjaw Festival: Alamat sa Likod ng Pagdiriwang 
Geraldine A. Serdan 
Surigao State College of Technology 
karlorashid@yahoo.com 
 
Ang pagdiriwang ng piyesta ay nagpapakita sa kulturang taglay ng isang lugar. 
Layunin ng pag-aaral na ito na mailahad ang kasaysayan o alamat sa likod ng 
pagdiriwang ng Bonok-Bonok Festival sa Lungsod ng Surigao. Binibigyang-tuon ang 
pananaw at paniniwala ng mga Surigaonon sa pagdiriwang o festival  na ito at ang 
fidbak ng mga mamamayan sa loob at labas ng Probinsiya ng Surigao del Norte. 
Nakaangla sa teoryang Functionalism ni Bronislaw Malinowski ang pag-aaral. 
Palarawan at Descriptive Survey Research Design ang ginamit. Sa pangangalap ng 
mga datos, ang mananaliksik ay pumunta sa tanggapan ng Surigao City Tourism and 
Cultural Development Council, Inc. upang lumikom ng mga impormasyon. 
Kinapanayam ng mananaliksik ang isa sa mga kinatawan ng tanggapan na malugod 
naman sa pagbibigay ng mga impormasyon ukol sa Bonok-Bonok Festival.  
Natuklasan sa pananaliksik na ito ang magandang alamat sa likod ng pagdiriwang 
ng Bonok-Bonok Festival sa Lungsod ng Surigao tuwing ika- 9 at 10 ng Setyembre. 
Ang “Bonok-Bonok” ay isang sayaw na impluwensiya ng mga tribo ng Mamanwa sa 
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Surigao.  Batay sa natuklasan sa pag-aaral ang bawat pagdiriwang ng festival ay may 
nakatagong alamat sa pagtatanghal at sumasalamin din ito sa kultura ng lugar. 
Inirekomenda na Magsagawa ng isang worksyap para sa mga koreograper upang 
mapreserba ang pagkaawtentiko ng Festival. 
 
Susing salaita: festival, alamat, kultura 
 
Mga Piling Kuwentong-Bayan: Tagapagsiwalat ng Katutubong Kultura ng mga 
Magindanawn  
Nornila M. Dilabuan 
Cotabato Foundation College of Science and Technology   
blackellas_18@yahoo.com  
 
Pangkalahatang layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin ang mga katutubong kultura 
ng mga Magindanawn mula sa sampung piling kuwentong-bayan. Tinukoy mula sa 
mga kuwento ang katutubong kultura at tradisyon ng mga Magindanawn; ang 
materyal at  di-materyal na kultura na makikita sa kuwento; at matukoy kung alin sa 
mga materyal at di-materyal na kultura ang umiiral pa at hindi na umiiral sa 
kasalukuyan. Ginamitan ng disenyong kwalitatibo at nilapatan ng pagsusuring 
pangnilalaman na  paraan ng pagsusuri. Naglatag din ng mga batayan sa pagpili ng 
mga balideytor sa isinagawang pag-aaral. Sinuri ang mga katutubing kultura ng 
Magindanawn batay sa uri nitong materyal at di-materyal na kultura. 
 
Mula sa sampung piling kuwentong-bayan, natuklasan na pinakamaraming kultura 
ang nahango mula sa kuwentong bayan na "Ang Haring Dalawang Beses na 
Nagpakasal". Samantala, ang kuwentong-bayan na "Ang Pakikipagsapalaran ni 
Rajah Sulaiman" ang may pinakakonting kulturang nahango. Sa kabuuan, umabot 
ng tatlumpu't limang (35) kultura ang nahango mula sa kuwentong bayang sinuri. 
Siyam (9) na materyal na kultura tulad ng kulintangan, agong, gandingan, kutyapi, 
suling, palendag, gintong alahas at iba pa. Dalawampu't anim (26) naman na di-
materyal na kultura ang naaninag sa mga tekstong sinuri. Gaya ng pamumuno ng 
rajah, sultan o datu; paniniwala sa kapangyarihan ng pusaka; paniniwala sa 
manghuhula; pagbibigay ng dote (dowry) sa babae at iba pa. May mga materyal at 
di-materyal na kultura ang nakitang umiiral pa rin hanggang sa kasalukuyang 
panahon, ngunit mayroon ding nalulusaw na o hindi na isinasagawa sa 
kasalukuyang henerasyon. 
 
Pantribong Kaalaman ng mga Katutubo/Pagpapanatili at Pangangalaga ng mga 
Kultural na Pamana 
Brenda Q. Salang, Magnolia T. Grefalde 
Western Mindanao State University 
magnoliagrefalde8172@yahoo.com 
 
Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito na idokumento ang  industriyang 
pinangangasiwaan ng mga katutubong nasa Zamboanga Peninsula lalo na ang mga 
nesgosyong nasa tahanan lamang kabilang  na ang mga maliliit at katamtamang 
industriyang may layuning panatilihin ang kultural na pamana sa kabila ng mga 
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suliraning dulot ng heyograpikal na lokasyon, kahirapang maabot ang mga 
impormasyon sa pamilihan, puhunan at teknolohiya. Nilalayon din ng pag-aaral na 
ito na idokumento ang mga mga kasalukuyang kaugalian mula sa mga katutubong 
negosyanteng nasa tahanan, ilarawan ang transisyonal  na pag-unlad ng kasanayan 
lalo na ang mga estratehiya sa pagpapanatili nito mula sa pagsisimula nito 
hanggang sa modernong panahon, matukoy rin ang mga pamamaraang ginawa ng 
mga lokal na komunidad sa pagsulong  ng mga nasabing industriya.  Sa pag-aaral rin 
na ito, isinagawa rin ang kwantitatibo at kwalitatibong pamamaraan sa pagkuha at 
pagsusuri ng datos. Ang mga kwantitatibong datos ay nakalap sa pamamagitan ng 
paggamit ng sarbey at “open-ended” na talatanungan. Nagsagawa rin ng personal 
na panayam sa mga residente na nakatira sa mga napiling komunidad. 
Kinapapalooban ng mga talatanungan ang tungkol sa kultura, kaugalian at 
kasalukuyang estado ng mga industriya. Ito ay isinagawa sa 72 na mga kalahok. 
Nagsagawa rin ng Focus Group Discussion (FGD) sa 15 na kalahok na naninirahan din 
sa napiling komunidad. Lumabas sa pag-aaral, na nagsimulang matuto ang 
kababaihan sa gulang na 10 sa tulong ng kanilang mga ina at lola. Ang kanilang 
kaalaman ay nananatiling isang tradisyonal na hanapbuhay sa kanilang komunidad 
mula nang ito ay maipamana ng kanilang mga ninuno mula sa una hanggang sa 
susunod na mga henerasyon. Ang patuloy na gawain ng mga lokal na mamamayan 
ang tumulong sa paglinang ng kaugalian sa sumusunod na mga henerasyon. Bunga 
nito, nabuo ang pagkakaroon ng pinagsamang responsibilidad sa pagpapanatili ng 
kaalaman at pinangalagaan ang katutubong kasanayan ng kanilang tribo. Gaya na 
lamang ng mga katutubong Yakan, kung saan ay gumawa sila ng mahalagang 
tungkulin sa pagpapanatili ng kaaya-ayang ugnayan sa kanilang mga kasamahan sa 
komunidad. Naging matagumpay din ang paglulunsad sa paaralan ng kanilang mga 
buhay na tradisyon. Ang mga kalahok ay nakapagsimula ng kanilang negosyo sa 
kanilang tahanan na nagsilbing hanapbuhay sa mga Maguindanaoan, Subanen at 
Visayan. Natutuhan din mga kalahok ang mga kultural na kasanayan ng kanilang 
mga ninuno.Samantala, napanatili naman nila ang mga industriyang ito sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng puhunan at suporta mula sa lokal na pamahalaan.  
 
Paglaot ng Pamayanan:  Pagaanalisa ng Diyalohikal na Karanasan sa Pagitan ng 
Silangan at Kanlurang Bahagi ng Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite sa 
Konteksto ng Umiiral na Pangangamkam ng Lupang Panirikan 
Casey Anne C. Cruz   
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
caseyanneccruz@gmail.com  
 
Mula noong 2012, nagpapatuloy ang panggigipit na nararanasan ng mamamayan ng 
Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite hinggil sa karapatan para sa lupang panirikan – 
kinakamkam ito ng isang pribadong sektor na naglalayon di umanong idebelop ang 
pamayanan para sa proyektong ekoturismo. Sa gitna ng tunggaliang ito, 
umuusbong ang higit pang mga serye ng internal at eksternal na mga tunggalian.  
 
Dinalumat kwalitatibong pananaliksik na ito ang diyalohikal na karanasan sa loob 
ng pamayanan at kinahinatnan nito sa pagharap sa banta ng nangangamkam. 
Binigyang pansin nito ang kasalukuyang diyalogo na umiiral sa pagitan ng Silangan 
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at Kanlurang bahagi ng Brgy. Patungan. Sa giya ng mga teoryang tinuran ni Bakhtin 
(1981) hinggil sa diyalohismo at nina Baxter at Montgomery (1996) hinggil sa 
diyalektikong relasyonal, ipinaliwanag ko ang diyalogo bilang isang serye ng mga 
sambit na kinakailangang magtunggali upang magkaroon ng transpormasyon ng 
kamalayan, ng pagkatao at ng pagkilala sa mundong kinabibilangan.  
 
Sa pamamagitan ng mga etnograpikong metodo na napapasailalim ng disiplina ng 
Sikolohiyang Pilipino, nangahas akong tuklasin ang diyalohikal na espasyo ng 
komunidad sa loob ng 15 araw. Mula sa aking pakikipamuhay, nadiskubre ang di-
nagtatagpong monolohikal ng dalawang panig ng lokal. Ipinakita ko sa pananaliksik 
ang masalimuot na implikasyon nito sa paglago ng diyalogo ng pamayanan. 
 
Bagaman kritikal ako bilang mananaliksik sa paghikayat sa mga taga-Silangan at 
mga taga-Kanlurang bahagi ng Brgy. Patungan na himukin ang kanilang mga 
sambit na lumahok sa makabuluhang tunggalian, ipinapalagay ko rin na ang 
mungkahing ito, maging ang buong pananaliksik, ay mistulan ring monologo na 
nakikimkim sa teksto ng pananaliksik. 
 

Sesyon 2E 
Sikolohiya ng Pagdadalamhati  

 
Dalamhati ng Ina sa Pagkawala ng ng Kabataan: Isang Pangkatang Pananaliksik 
Via Maria Zen A. Parabuac, Franchezca Marie T. Zarrag  
Lyceum of the Philippines University-Laguna 
mariaparabuac@gmail.com 
 
Ang pagkawala ng isang anak ay maituturing na isa sa trahedya ng buhay lalong 
higit para sa mga ina sa kadahilanang sila mismo ang nagluwal sa mga ito. Ang pag-
aaral na ito ay siniyasat ang pagdadalamhati ng mga inang nawalan ng anak—ang 
epekto ng pagkawala at ang mga estratehiya o mekanismo na kanilang ginamit 
upang makaahon mula sa pighating dulot ng pagkawala ng kanilang anak. Ang mga 
resulta ay nakalap sa pamamagitan ng semi-structured interviews na isinagawa sa 
INA Healing Center. Apat na ina na nawalan ng anak ang nakapanayam ng mga 
mananaliksik kung saan ang kanilang mga sagot ay sinuri gamit ang tematikong 
pagsusuri. Ang pagkawala ng isang anak ay hindi kanais-nais at makapangwasak na 
pangyayari sa buhay ng isang ina. Subalit, napagalaman ng mga mananaliksik na 
matapos na maproseso ng isang ina ang pighating dulot ng pagkawala o 
pagkamatay, nagagawa nilang maisaayos muli ang kanilang pamumuhay at mas 
maging matatag sa mga pagsubok na maaari pa 
nilang kaharapin. 
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Silent Sufferers: Ang Pananaliksik sa Karanasan ng mga Tatay sa Perinatal Loss 
Vea Katrina E. Quitalig   
San Beda College Alabang 
veakatrina10@gmail.com 
 
Sa nakalipas na ilang dekada, ang karamihan sa mga pag-aaral ukol sa perinatal loss 
ay naka tuon sa impluwensya nito sa sikolohikal na katatagan ng mga nanay, 
nagpapakita na may kakulangan sa pag bibigay pansin sa iba’t ibang aspeto ng 
karanasan ng mga tatay. Dahil dito, ang layunin ng pag-aaral na ito ay ang mas 
mapalawig ang karanasan ng apat (4) na tatay na nawalan ng anak nang dahil sa 
perinatal loss, at ang tuklasin kung paano nila hinarap ang mga pagsubok na 
kaakibat nito.  
 
Inangkop sa pag-aaral na ito ang kwalitatibong pamamaraan ng pananaliksik upang 
magkaroon ng malalim na pag-unawa sa paksang tinatalakay. Gumamit ng isang 
validated semi-structured interview guide questions sa pakikipanayam, at ng 
informed consent form.  
 
Ang mananaliksik ay lumikha ng isang video clip at ng isang tula upang mailarawan 
ang lahat ng tema na natukoy sa pag-aaral na ito.  
 
Upang maging tiyak, mayroong tatlong pangunahing tema tulad ng (1) The Storm, 
na may pitong temang nakaagapay dito gaya ng non-fulfillment of one's hopes, 
misery from the loss, loss of drive, wishful thinking, refusal to accept the loss, 
concealment of feelings, at ang fear of subsequent pregnancy; (2) Weathering The 
Storm, na may apat na temang gaya ng diverting attention, choosing to move 
forward, letting go, at ang compensating the fear of another loss; at ang panghuling 
pangunahing tema ay (3) Calm after the storm, na may tatlong tema gaya ng family 
oriented, renewed self, at ang continuing bonds with the deceased.  
 
Mayroon ding limitasyon sa pag-aaral na ito na maaaring matugunan ng iba pang 
mananaliksik. Isa na rito ay ang dami ng mga kalahok na napili upang maglahad ng 
kanilang karanasan. Ang lahat din ng mga kalahok ay muling nagkaroon ng isa pang 
anak matapos ang karanasan nila sa perinatal loss. Kaya naman maaring isaalang-
alang ng iba pang pag-aaral ang karanasan ng mga tatay na hindi na nagkaroon ng 
isa pang anak. 
 
Pagkabahalang Sikolohikal, Paraan ng Pagkaya at Katatagan ng mga Pamilya ng 
Desaparecidos: Batayang Lunas 
Princess Arianne Q. Sison, Ryan Ross C. Sierra 
Angeles University Foundation 
princessarianneqsison@gmail.com  
 
Sinaliksik ng pag-aaral ang impluwensya at papel ng pagkabahala, pagkaya at 
katatagan ng pamilya ng mga Desaparecidos. Inilarawan ng pag-aaral ang pagsusuri 
nito sa pamamagitan ng pag-sarbey ng 105 miyembro ng mga pamilyang 
Desaparecidos mula sa iba't-ibang pribado at pampublikong organisasyon. Sinuri 
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din ang datos gamit ang istatistika. Napagalaman na habang nakayanan ng mga 
miyembro ng pamilyang Desaparecidos ang dipresyon at stress, nakita din ang 
katamtamang pagkakabalisa sa mga ito. Nabuo ang pitong (7) modyuls sa 
"Pagpapatibay sa mga kaanak ng Desaparecidos" bilang programa para pagtibayin 
ang katatagan ng mga kalahok. 
 

Sesyon 2F 
Tungo sa Pag-unlad ng SP bilang Disiplina 

 
Pilipinisasyon ng Sikolohiya sa UA 
Noli D. Franco, Maria Heidi P. Arconado, Judy C. Vinuya  
University of the Assumption 
nolifranco0425@yahoo.com 
 
Ang papel na ito ay tumalakay sa Pilipinisasyon ng sikolohiya sa University of the 
Assumption (UA) na nakatuon sa aspeto ng pagtuturo, pananaliksik, at mga gawain 
sa Departamento ng Sikolohiya. Limampu’t-apat na mag-aaral na kasalukuyang 
kumukuha ng sikolohiya ang sumagot sa isagawang survey. Sampung kalahok din 
ang kinuha upang makapanayam hinggil sa mga balakid sa pag-unlad ng 
Sikolohiyang Pilipino (SP) at ang mga pamamaraan upang harapin ang mga ito. 
Batay sa tugon ng mga kalahok, kakikitaan ng pagkamaka-Pilipino ang pagtuturo, 
pananaliksik, at mga gawain sa departamento. Sa kabila nito, kanilang tinukoy ang 
marami pang mga posibleng balakid upang lubos na matamo ang isang malaya at 
mapagpalayang sikolohiya. Sa bandang huli, sila ay nagmungkahi ng mga 
pamamaraan upang maiwasan ang posibleng pagkabalam ng pag-imbulog ng SP. 
 
Sikolohiyang Pilipino sa Pisay: Ang Pagtingin at Karanasan ng mga Mag-aaral sa 
Baitang 12 sa Kanilang naging Pag-aaral sa Paksang Sikolohiyang Pilipino tungo 
sa Pagbubuo ng Makapilipinong Pananaliksik 
Mark Anthony E. Lopez 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham - 
Pangunahing Kampus 
maelopez@pshs.edu.ph 
 
Ang papel na ito ay nagbabahagi at sumusuri sa naging karanasan at nabuong 
pagtingin ng mga mag-aaral sa Baitang 12, pangkat 2017-2018, ng Mataas na 
Paaralan ng Pilipinas sa Agham - Pangunahing Kampus (Pisay-Main) sa kanilang 
pag-aaral at mga gawain para sa paksang Sikolohiyang Pilipino (SP). Ang SP ay 
magkaugnay na tinalakay sa kanilang mga kurso na Filipino at Araling Panlipunan. 
Nakita ang pagiging bukas ng mga mag-aaral sa kaalaman sa SP batay sa kanilang 
mga binuong makapilipinong pananaliksik. Ang bawat pananaliksik ay may pag-
uugnay sa iba't ibang larang partikular sa agham, matematika, teknolohiya, at iba pa 
gamit ang SP bilang matibay na batayan at kaligiran. Batay rito ay makikita ang 
kabuluhan ng SP sa lahat ng larang sa ating lipunan. 
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Metodo ng Experience Sampling sa Konteksto ng Sikolohiyang Pilipino 
Grazianne-Geneve V. Mendoza, Christie P. Sio  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
gvmendoza@up.edu.ph 
 
Sa kasalukuyan, ang mga metodong pampananaliksik sa Sikolohiyang Pilipino ay 
hango sa mga pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino. Sa loob ng 
higit 40 taon simula nang unang ilatag nina Santiago at Enriquez (1976) ang Modelo 
ng Maka-Pilipinong Pananaliksik, nagkaroon na rin ng mga pagbabago sa 
pakikipag-ugnayan at pakikitungo ng mga Pilipino sa isa’t isa dala ng 
modernisasyon at pag-unlad ng teknolohiya. Gayundin, nagkaroon ng panawagang 
kilalanin ang kahalagahan at potensyal na kontribusyon ng pagsasakatutubo-mula-
sa-labas upang mapayaman ang pag-aaral ng Sikolohiyang Pilipino (Yacat, 2013). 
Kabilang dito ang pag-aangkop ng mga lapit at metodong pampananaliksik. Bilang 
tugon dito, tinatampok sa pag-aaral na ito ang Experience Sampling Method (ESM), 
isang metodong malaki ang potensyal ngunit hindi pa nagagamit sa kontekstong 
Pilipino. Kumpara sa mga tradisyunal na metodo, may kakayahan itong usisain at 
pag-aralan ang karanasan ng tao, kabilang na ang kanyang naiisip at kinikilos, 
habang nangyayari ito mismo sa kasalukuyan. Upang higit na mailapit ito sa pang-
araw-araw na buhay at gawi ng mga kalahok, marami nang mga mobile applications 
o apps na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng ESM. Nilalayon ng pag-aaral na ito 
na ilarawan ang ESM, kabilang na ang mga kalakasan at kahinaan nito. Uusisain din 
kung paano maaaring pag-aralan ang ilan sa mahahalagang paksa sa Sikolohiyang 
Pilipino gamit ang nasabing metodo upang maipakita kung paano nito posibleng 
mapalawig ang pag-unawa sa mga konseptong ito. Sa huli, imumungkahi ang 
paggamit ng ESM katuwang ng mga katutubong metodo upang higit na mapalalim 
ang pag-unawa sa buhay at kulturang Pilipino. 
 
Pagtugon sa Pangagailangan ng Indigenous Peoples Psychology sa Pilipinas 
Rosanne G. Echivarre, Eden H. Terol, Cristabel F. Tiangco, Bryan Q. Engay 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman-Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
cfagela@yahoo.com 
 
Ilalahad sa papel na ito ang mga repleksiyon ng mga mananaliksik matapos ang 
isang pag-aaral kung saan ang mga kalahok ay mga Aytang naninirahan sa Clark 
Field, Pampanga.  Nagsimula ang mga mananaliksik gamit ang nakasanayang lente 
ng positibismo subali’t sa pakikipagkwentuhan at pagtatanung-tanong, napag-
alaman ang mga isyung kinakaharap ng mga Ayta na sa unang tingin ay walang 
kinalaman sa kalusugang pangkaisipan.  Ang pinakamalaking suliranin ay ang 
problema sa lupang kinalalagyan, ang kawalan ng maayos na tirahan at 
pamumuhay na walang kasiguraduhan, ang diskriminasyon, cultural diffusion, at 
ang kahirapan.  Hindi man sila tahasang konektado sa sikolohiya, may mga pagaaral 
sa Indigenous Peoples (IP) ng ibang mga bansa na nagsasabi na ang mga mataas na 
insidente ng matinding kalungkutan, pagkalulong sa alak, pagtiwakal, bayolensiya, 
at iba pa ay may kinalaman sa mga karanasan ng opresyong  politikal, urbanisasyon, 
pagkadehadong panlipunan at ekonomiko, at unti-unting pagkawala ng kanilang 
kultura.  Ito ay paalala sa atin na ang kalusugang pangkaisipan at ang sociocultural 
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environments ay hindi mapaghihiwalay.   Sa kasalukuyan, wala masyadong 
pananaliksik sa estado ng kalusugang pangkaisipan ng mga IP.  Sa pananaliksik ukol 
dito, nangagailangan na bigyang importansiya ang meaning systems at lived 
realities na maaaring siyang rason ng pagkakaroon ng kaibahan sa presentasyon ng 
mga suliraning sikolohikal na hindi pareho ng mga sintomas na nakatala sa 
klasipikasyon ng kadalasang sanggunian na Diagnostic and Statistical Manual-Fifth 
Edition o DSM 5.  Sa mga kadahilanang ito, para sa mga mananaliksik, nangangailan 
na magkaroon ng mga programa o grupo (sa ilalim pa rin ng Sikolohiyang Pilipino) 
na ang particular na pokus ay ang palakasin ang boses ng mga IP sa diskurso at sa 
paggawa ng mga polisiya. 
 

Sesyon 2G 
Sikolohiya ng Pag-unlad 2 

 
Pagharap ng Kabataan ng Kalookan sa Hamon ng Buhay 
Henmar C. Cardiño  
Pamantasang De La Salle Araneta 
henmarcardino@gmail.com  
Michael Joseph A. Dela Cruz  
Polytechnic University of the Philippines 
 
Ang pag-aaral na ito ay mayroong layuning maunawaan ang kalusugan 
pangkaisipan ng mga Kabataan sa Lungsod ng Caloocan na kumukuha ng kurso ng 
sikolohiya sa University of Caloocan City (UCC) sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga 
pangunahing pinagdadaanang suliranin o hamon sa buhay ng mga ito. Nais ding 
malaman ng mga mananaliksik ang paraan ng pagtulay ng mga kabataang ito sa 
hamon ng buhay at ang kanilang pinaghuhugutan ng Tibay, Tapang, at Tatag ng 
Loob. Ang dalawang mananaliksik at isang kasangguni sa  Psychosocial, sangkot ang 
labingdalawa Facilitator ay nag-lungsad ng Psychosocial Response Training at Focus 
Group Discussion (FGD) noong taong 2015 at 2016 sa nasabing unibersidad. Sa 
pagtataya, mayroon itong 262 na bilang ng kalahok, na kalakbay sa pagdaloy ng 
programa at pananaliksik. Gamit ang Metacard na pangunahing instrumento at 
Thematic Analysis, tinampok ang mga deskriptibong tugon ng mga estudyante 
bilang kanilang suliranin at pinaghuhugutan ng lakas. Batay dito ang limang 
pangunahing suliranin ay tumutukoy sa Pinansyal, Sarili, Pamilya, Pag-aaral o 
Edukasyon, at Kalusugan. Sa kabilang banda, lumabas na ang Sarili, Pamilya, 
Ispiritwalidad o Pananamapalataya, Kaibigan, at Kasinatahan ang limang 
pangunahing pinaghuhugutan ng Tibay, Tapang, at Tatag ng Loob.  
 
Susing Salita:  Psychosocial Support, Kalooban, Ginhawa, Kabataan, Hamon ng 
Buhay / Dinadala, Tibay, Tapang at Tatag ng Loob, Tulay sa Pagdadala 
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I Look Alive, I’m Dead Inside: Isang Pagtanaw sa Buhay ng Ilang Kabataang Babae 
na Dumaranas ng Self-Mutilation 
Sheila Marie B. Pamfilo, Aldrin S. Malayao, Jelisa V. Mobesa  
Cavite State University-Imus 
pamfilo.sheilamarie@gmail.com  
 
Gamit ang penomenolohikal na pagtanaw, ang buhay ng pitong (7) kabataang 
babae na nag-se-self-mutilate ay sinuri upang maunawaan ang naturang karanasan. 
Sila ay pawang mga Pilipino, edad 15 hanggang 20 na sinasadyang saktan ang sarili 
bagamat walang intensyon para magpatiwakal.   
 
Matapos ang pagtatasa ng mga nakalap na kwalitatibong datos sa pamamagitan ng 
panayam, nabuo ang tatlong (3) pangunahin ngunit kronolohikal na temang may 
kaugnayan sa paglalarawan sa karanasang ito: (1) bago, (2) habang at (3) matapos 
ang pananakit sa sarili. Dalawang tema rin na may kaugnayan sa mga salik na 
nagbubunsod sa pananakit sa sarili ang natukoy: (1) pansarili at (2) sosyal. At 
panghuli, dalawang tema pa ang nabuo hinggil sa kung paano binibigyang-
katuturan ng mga kalahok ang kanilang ginagawang pananakit sa sarili: (1) bilang 
paraan ng pagharap sa mahihirap na sitwasyon at (2) bilang isang paggawi na 
kailangang bigyang-pansin. 
 
Lumitaw sa pag-aaral na ang mga pinsalang dulot ng pananakit sa sarili ay 
representasyon ng kanilang nararanasang emotional at psychological distress. 
Maaaring magamit ang mga datos na nakalap upang makapagdisenyo ng counseling 
techniques at intervention programs na maaring makatugon sa pangangailangan ng 
mga kabataang dumadaan sa kaparehong personal na hamon at nang sa gayon ay 
maiwasan ang pananakit sa sarili. 
 
Dahil sa Kasalanan Ko, Pasan Ko ang Mundo: Scrupulosity ng mga Kabataang nasa 
Relihiyong Kristiyano sa Sektang Born-AgainChristian Khiel P. Unto, Jemmarose 
Estacio, Jhaymar Garcia, Anjela Pangan, Elvira C. David  
Holy Angel University 
unto_christian@yahoo.com  
 
Laganap sa kasulukuyang panahon ang tinatawag na “Religious Scrupulosity”, lalo 
na sa mga kabataang nasa edad ng pagbi-binatilyo at pagda-dalaga. Ang Religious 
Scrupulosity ay isang hindi malusog na kaugalian sa ispirituwalidad. Ang mga 
mananaliksik ng pag-aaral na ito ay nais na pag-aralan nang malalim ang karanasan 
ng mga naturang indibidwal gamit ang phenomenological at social constructivist 
approach. Sampung indibidwal ang hinakayat na lumahok at sila ay nahirang gamit 
ang criterion-based sampling. Ang mga kalahok ay nakapanayam gamit ng walong 
semi-structured na mga tanong, patungkol sa kanilang pananaw sa Diyos, pananaw 
sa kasalanan, ang kanilang pagsisikap para maiwasan ang pagkakasala, at ang mga 
posibleng impluwensiya na nagdulot sa kanila upang umiwas sa kasalanan. 
Ipinakita ng resulta na ang mga nagging kalahok ay nakakaranas ng mga 
masasamang karanasan gaya ng panay na pagkatamlay, pag-aalala, at ang 
pagkakaroon ng irasyonal na takot sa impiyerno at sa parusa ng Diyos. Ang mga 
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hindi mabuting karanasan na ito ay paulit-ulit na nangyayari, na kadalasang 
nauugnay sa mga makamundong bagay at sa masugid na pag-iwas ng mga 
naturang indibidwal sa mga ito. Ipinakita rin ng resulta na may maganda at 
masamang naiidulot ang relasyon ng mga kabataang ito sa Diyos. May mga 
pagkakataon na nakakatulong ang kanilang relasyon sa Diyos sa pag-bawas ng 
kanilang scrupulosity, ngunit mayroon ring pagkakataon na nagpapalala ito. 
 
Keywords: Scrupulosity, Kasalanan, Diyos, Masasamang Karanasan, Masugid na 
Pag-iwas 
 

Sesyon 3A 
Symposium: Sulong Kabataang Pinoy: Mga Pag-aaral tungkol sa Buhay 
Kabataan at ang Pagbuo ng mga Programa sa Pag-papaunlad ng Kaisipang 
Pangkalusugan at Pag-tigil sa Paggamit ng Droga  

 
Camille Therese C. Yusay 
Pamantasang Ateneo de Manila 
camilleyusay@gmail.com 
 
Ang kabataang Pinoy ngayon ay nahaharap sa iba’t ibang pagsugbok na may 
kinalaman sa kaisipang pangkalusugan at paggamit ng droga. Ang mga symposium 
na ito ay magtatalakay ng tatlong papel ukol sa kahalagahan ng pagkakaroon 
ng context-responsive na mga programang sa konteksto ng pamilya at paaralan. Ang 
unang papel ay maglalahad ng mga kwento ng pagbangon ng mga kabataang may 
magulang na gumamit ng droga. Ang ikalawang papael ay tatalakay sa mga salik 
ng stress, coping at institutional support system ng mga mag-aaral sa kolehiyo at kung 
paano ito maaaring harapin ng mga unibersidad sa pilipinas. Ang ikatlong papel ay 
isang pagsusuri ng mga pangangailangan ng kabataan upang makabuo ng substance 
abuse prevention program. 
 
Sikolohikal na Kalusugan (Psychological Well-being) at mga Estilo ng 
Pamumuhay ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo: Mga Implikasyon para sa Paglikha ng 
mga Programa sa Unibersidad 
Nico A. Canoy, Angelique Pearl Virtue P. Villasanta, Ma. Regina M. Hechanova 
Pamantasang Ateneo de Manila 
ncanoy@ateneo.edu, avillasanta@ateneo.edu 
 
Para sa karamihan ng kabataan, mahalagang pagbabago ang pagpasok sa kolehiyo. 
Kaugnay nito ang pagbabago sa mga aspetong sikolohikal, pakikipagkapwa, 
akademiko, at ang pag-buo ng pagkakakilanlan sa sarili. Bilang ito ay isang 
mahalagang yugto, layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang mga bagay na may 
epekto sa sikolohikal na kalusugan (psychological well-being) ng mga mag-aaral sa 
kolehiyo. Gamit ang survey, sinuri ang relasyon at epekto ng mga sumusunod sa 
sikolohikal na kalusugan: 1) mga pinagmumulan ng stress, 2) suporta mula sa mga 
tagapangasiwa sa unibersidad, 3) mga stratehiya ng pag-kaya (coping), at 4) ang pag-
gamit ng droga, paninigarilyo, at pag-inom ng alak ng mga kaibigan. Tatlong daan 
at siyamnanpu’t anim (396) na mag-aaral mula Luzon at Mindanao ang sumagot ng 
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survey. Nagsagawa ng descriptive analysis at sinuri ang nalikop na datos gamit ang 
Structural Equation Modeling (SEM) sa pamamagitan ng SPSS Amos. Mula sa 
pagsusuri, nakita na pakiramdam ng 77.6% ng mag-aaral na labis na stress ang dulot 
ng kanilang paaralan. Maliban sa stress mula sa mga akademikong aspeto, ang mga 
pangunahing pinagmumulan ng stress ay ukol sa isyu ng diskriminisasyon at isyung 
pinansiyal. Mula sa resulta ng SEM, nakita ang mga sumusunod: 1) kahalagahan ng 
emosyonal na suporta mula sa mga guro, staff, at guidance counselors sa 
pagpapaunlad ng paggamit ng positibong stratehiya ng pag-kaya at sa 
pagpapalakas ng sikolohikal na kalusugan, 2) relasyon ng pagkakaroon ng mga 
kaibigan na gumagamit ng droga, alak, at sigarilyo, sa sariling pag gamit ng mga ito, 
3) kahalagahan ng positibong stratehiya ng pag-kaya, lalo na ang 
positive reframing at relihiyon. 
 
Pagsusuri sa mga Salaysay ng mga Kabataang Pilipinong mula sa Pamilyang 
Bumabangon buhat sa Paggamit ng Droga ng Magulang 
Camille Therese C. Yusay, Nico A. Canoy  
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Ang pag-aaral na ito ay nagsuri ng mga kwento ng mga kabataang lumaki sa 
maralitang pamilya na mayroong magulang na gumamit ng droga, sumuko, at 
nakakumpleto ng Katatagan Kontro Droga sa Komunidad (KKDK). Ang KKDK ay 
isang programang rehabilitasyon sa komunidad na sinasagawa bilang tugon sa 
pagkampanya ng gobyerno ng Pilipinas laban sa ilegal na droga. Nakipagpanayam 
ang mananaliksik sa labing tatlong kabataang kalahok na may edad na 13 hanggang 
19 na taong gulang upang marinig ang kanilang mga kwento. Ginamit ang integrated 
na pamaraan ni Stephen’s and Breheny (2013) sa pagsuri ng mga kwento. Inilarawan 
ng mananaliksik kung paano makipagsagupa at lumikha ng kahulugan ang mga 
kabataang Pilipinong namumuhay sa kahirapan sa gitna ng paggamit ng droga ng 
kanilang magulang, pagsuko, at pagbangon (recover). Tinalakay rin ang masikot na 
relasyon ng mga istrakturang panlipunan sa loob ng maralitang komunidad kung 
saan naging kaugalian na ang paggamit ng droga at kung saan tinuturing itong 
ilegal. Ang resulta ng pananaliksik na ito ay makatutulong sa pagbuo at pagtaguyod 
ng mga programang makakatugon sa pangangailangan ng mga kabataang Pilipino 
at kanilang pamilya na may karanasan sa mga epekto ng ilegal na droga. 
 
Mga Pananaw ng Kabataan sa Droga: Isang Pagsusuri ng Pangangailangan upang 
Makabuo ng Substance Abuse Prevention Program 
Samantha Erika N. Mendez, Danielle P. Ochoa, Lorelie Ann Banzon-Librojo, Liane 
Peña Alampay 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Maraming kapahamakan ang maaring maidulot ng droga at ibang kemikal sa buhay 
ng kabataan. Upang makagawa ng angkop na programang makakatulong sa 
kanilang makaiwas sa paggamit ng mga kemikal na ito, mahalagang maunawaan 
muna ang sitwasyong pinanggagalingan ng mga kabataan. Ito ang nilayon naming 
maintindihan sa pag-aaral na ito, partikular na ang mga pananaw nila tungkol sa 
droga, at ang mga bagay na makakatulong at makakapahamak sa kanila. 
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Nakipagpanayam kami sa dalawampung kabataan na may edad na 13 hanggang 17 
galing sa isang barangay sa Metro Manila. Kinilala ng mga kalahok ang mga proximal 
o malapitang salik sa paggamit ng droga, tulad ng relasyon sa pamilya at mga 
kaibigan, at distal o mas malawakang salik tulad ng kahirapan at karahasan sa 
komunidad. Patungkol sa pananaw ng mga kabataan sa droga, nauunawaan nilang 
may negatibong epekto and droga sa mga gumagamit nito, ngunit hindi malinaw sa 
kanila kung bakit patuloy pa ring gumagamit ang mga nalululong dito. Base sa mga 
impormasyong ito, gumawa kami ng substance abuse prevention program para sa 
kabataan sa komunidad. 
 

Sesyon 3B 
Symposium: Epekto ng Social Environment sa Pagpapagamot at Pagpapagaling 
ng mga Drug Dependent sa Pilipinas: Isang Pagtatasang Sosyo-Ekolohikal 1 

 
Leonardo R. Estacio, Jr. 
Addictus Research and Intervention Center, Inc. 
junestacio2@yahoo.com 
 
Nananatiling komplikado at mahirap maunawaan ang mga epekto nang paggamit 
ng ilegal na droga sa mga pang-lipunang institusyon at sa mga buhay ng mga 
gumagamit nito. Ang panel na ito ay sisikapin na himayin at tuklasin ang mga epekto 
ng mga social environment sa paggamot sa mga recovering drug dependent sa Pilipinas 
upang magbigay na isang modelo na magpapakita sa pagiging komplikado ng 
penomenang ito. Tatalakayin ng pitong pag-aaral kung paano nakakaapekto ang 
kontrolado (structured) at hindi kontroladong (loose) na kapaligiran sa paggamot at 
rehabilitasyon ng isang drug dependent. Karagdagang itatampok ang relasyon ng 
gender, panlipunan pagkakakilanlan (social identity), pamilya, kaibigan, treatment 
providers kasama na ang treatment environment sa paggamot at rehabilitasyon ng 
isang drug dependent. Gayundin, susuriin ang mga kasalukuyang teorya at metodo na 
may kinalaman sa pagbabago ng ugali dahil sa paggamit ng ilegal na droga. Sa 
kabuuan, ang mga pananaliksik ay magbabahagi ng kahalagahan sa pag-aaral nang 
paggamit ng ilegal na droga sa akademya at sa lipunan.  
 
Koneksyon ng Gender at Treatment Recovery: Ang Kalagayan ng mga Babae at LGBT 
Kliyente sa 5 Treatment Rehabilitation Centers sa Pilipinas 
Kyla Leane M. Olmo, Leonardo R. Estacio, Jr. 
Addictus Research and Intervention Center, Inc. 
leanemallari@gmail.com 
 
Sa kasalukuyang siglo, ang paggamit ng droga ay umusbong bilang malawak na 
problema na kinakaharap ng iba’t ibang bansa at may karampatang legal na aksyon 
o diskriminasyon na kinakaharap ang mga gumagamit nito. Matinding 
diskriminasyon at stigma ang kinakaharap ng mga babae at miyembro ng LGBT, na 
lalong nagpapalala sa isyu nang paggamit ng droga. Naglalayon ang pag-aaral na ito 
na siyasatin kung paano nakakaapekto ang gender sa pagpapagamot ng mga 
recovering drug dependent. Partikular na ilalarawan ang social processes at resulta nang 
pagiging babae at miyembro ng LGBT na sumasailalim sa pagpapagamot sa 5 DOH-
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accredited treatment and rehabilitation centers bago, habang, at pagkatapos 
magpagamot. Gamit ang multiple case study approach, nangalap ng mga personal na 
karanasan sa mga pasyente sa pamamagitan ng mga key informant interview. Sa 
isinagawang pag-aaral, natuklasan na nagpakita ng suporta ang mga pamilya sa 
pagpapagamot habang ang mga kaibigan ay hinikayat ang patuloy na paggamit ng 
droga. Habang nagpapagamot, karamihan ng mga recovering drug dependent ang 
nakabuo at nakapagpanatili ng magandang relasyon sa kanilang pamilya, 
kaibigigan, kapwa pasyente at mga kawani ng rehabilitation center. Nakatulong ang 
mga relasyon upang kayanin ng mga pasyente ang buhay habang nasa loob ng 
rehabilitation center. Pagkatapos magpagamot, iba-iba ang nakalap na resulta, may 
ilang pasyente na tinanggap ng kanilang pamilya ngunit hindi pinagkakatiwalaan, 
habang ang iba ay inabandona. Ang diskriminasyon at social stigma ay patuloy na 
nananatili bago at pagkatapos nilang lumabas mula sa mga rehabilitation center na 
nakakaapekto sa patuloy na rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga recovering drug 
dependent lalo na ng mga babae at miyembro ng LGBT. Ang mga pag-aaral na 
isasagawa sa hinaharap ay maaaring siyasatin at tukuyin ang ibang posibleng 
paraan sa pagsuporta sa mga babae at miyembro ng LGBT na recovering drug 
dependent. 
 
“Controlled” laban sa “Loose Environment” sa Drug Abuse Treatment: Ang mga 
Implikasyon sa Pagpapagaling ng mga Drug Dependent  
John Joseph S. Ocbina, Leonardo R. Estacio, Jr. 
Addictus Research and Intervention Center, Inc. 
jhnjsphcbn@gmail.com 
 
Ang interaksyon ng mga recovering drug dependent sa kanilang kapaligiran ay 
mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa kanilang pagpapagamot. 
Naglalayon ang pag-aaral na alamin ang epekto ng kontrolado (residential) at hindi 
kontrolado (aftercare) sa pag-uugali ng isang recovering drug dependent. Sa 
pamamagitan ng key informant interview sa mga napiling pasyente mula sa residential 
at aftercare sa 8 DOH-accredited treatment rehabilitation centers, napag-alaman ang 
malaking papel na ginagampanan ng pamilya mula sa pagbisita sa kanila habang 
nasa loob at pagsama sa mga programa habang nasa aftercare. Nagiging suporta rin 
ang mga kapwa recovering drug dependent at mga treatment provider sa parehong 
kapaligiran. Sa kontroladong kapaligiran (residential), nagsasagawa ng mga peer 
confrontation upang mas mabago ang pag-uugali ng mga recovering drug dependent. 
Nabibigyan din ng mga karampatang intervention at gabay ng mga treatment provider 
ang mga pasyente sa pang-araw-araw. Sa hindi kontroladong kapaligiran (aftercare), 
nagiging sandalan ng mga recovering drug dependent ang bawat isa kapag may mga 
problema silang kinakaharap. Ngunit, tuwing follow-up o lingguhan na lamang 
nabibigyan ng mga intervention ang mga recovering drug dependent ng kanilang 
treatment provider. Samakatuwid, ang isang kontroladong kapaligiran na may peer 
confrontation, nakabalangkas na gawain sa araw-araw at mahigpit na mga patakaran 
ay makakatulong upang maging responsible at magkaroon ng panlipunan 
kamalayan ang mga recovering drug dependent. Sa kabilang banda, ang hindi 
kontroladong kapaligiran ay maaaring magdulot nang muling paggamit ng droga 



95 
 

na magreresulta sa pag-relapse, kung walang suporta mula sa kapaligiran katulad ng 
pamilya. 
 
Sosyal na Kapaligiran: Interaksyon ng mga Recovering Drug Dependent Bago, 
Habang, at Pagkatapos ng Paggamot at Rehabilitasyon  
John Joseph S. Ocbina, Kyla Monique Galan, Leonardo R. Estacio, Jr. 
Addictus Research and Intervention Center, Inc. 
 
Ang sosyal na interaksyon ng isang recovering drug dependent sa kanyang sosyal na 
kapaligiran ay isang importanteng aspeto ng tuluyang paggaling. May 
pinagdadaanang tatlong prominenteng sosyal na kapaligiran ang isang drug 
dependent: pre-rehabilitation, during rehabilitation, at post-rehabilitation. Sa 
pamamagitan ng key informant interview sa 23 lalaking kalahok sa 8 treatment 
rehabilitation centers (TRC) sa Pilipinas, ang research na ito ay nilalayong alamin at 
suyurin ang pagkakaiba ng mga kapaligiran bago, habang, at pagkatapos 
pagdaanan ang residential rehabilitation. Ayon sa nakolektang datos, karamihan sa 
mga recovering drug dependents ay naapektuhan ang kanilang rehabilitasyon sa 
patuloy na pagbigay ng suporta ng kanilang mga kapamilya. Halimbawa, sa 
paghihikayat na pumasok sa isang rehabilitation facility para makilahok sa mga 
sessions at lectures tungkol sa aftercare, lumalabas na malaki ang papel ng mga 
kapamilya sa mabilis na paggaling ng mga drug dependents. Bukod dito, ang mga co-
recovering drug dependents ay lumalabas na mas nakakatulong sa pagpapakita ng 
positibong paguugali kesa sa negatibo. Ibang-iba ito sa grupo ng mga kaibigan na 
meron sila bago sila mapasok sa rehabilitasyon, na lumalabas na mas 
nakakapagtulak ng negatibong paguugali. Dagdag dito, ang patuloy na 
pagsubaybay at pagcounsel ng mga aftercare treatment provider ay nakakapagbigay 
ng suporta at gabay sa isang recovering drug dependent. Dahil dito, ang mga sosyal na 
kapaligiran ay may malaking epekto sa pagiiba ng paguugali ng isang recovering drug 
dependent at ito ay mas napapalabas depende sa pakikitungo ng recovering drug 
dependent sa mga nasabing kapaligiran. Sa puntong ito, ang mga social actors tulad ng 
pamilya, co-recovering drug dependents, at treatment providers ay naipapakitang 
pwedeng pagmulan ng isang support system o social nuisance sa kapaligiran ng isang 
recovering drug dependent. Kaya naman ang interaksyon ng recovering drug dependents 
at kanyang sosyal na kapaligiran ay may malaking katungkulan sa pagbuo ng 
kanyang paguugali patungo sa paggaling. 
 

Sesyon 3C 
Kasarian at Sekswalidad  

 
Ambivalent Sexism: Ang Impluwensya nito sa Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa 
Kolehiyo ng mga Mitolohiyang Paniniwala Patungkol sa Reyp 
Angelica Marie G. Peralta 
Unibersidad ng Cordilleras 
angel.riema@yahoo.com  
 
May kamakailang pananaliksik na nagpapahiwatig na ang mga kadahilanan ng 
ekolohiya sa antas ay maaaring magbigay ng higit na mahalagang pag-unawa sa 



96  

 

hindi pagkakapantay-pantay na pagtrato na umiiral ngayon (Ali & Sichel , 2014). Ang 
mga mananaliksik na sina Glick at Fiske (2001), ay naglahad ng masamang seksismo 
bilang isang anyo ng sistematikong pang-aapi kung saan ang poot ng kababaihan ay 
humahamon sa kapangyarihan ng mga kalalakihan. Ang mga kababaihan ay 
nahaharap din sa isang mas mababang uri ng pagtatangi na tinatawag na 
mapagkawanggawang  seksismo, kung saan ang mga kababaihan ay binibigyan ng 
estereotipikong pananaw na sila ay mapagmahal, maselan at sensitibo. Ipinakita na 
ang mga pamantayan ng kasarian batay sa mga pagkakaiba ng kapangyarihan na ito 
ay lumikha ng isang mapanganib na kapaligiran na nagbibigay ng lehitimong 
pagpapanatili ng pantay na katayuan ng kababaihan at nakakaimpluwensya sa 
kanilang kalusugan at kaligtasan ( Wingood & DiClemente, 2000 ). Ang mga 
mitolohiyang patungkol sa reyp ay isang partikular na hanay ng mga saloobin at 
paniniwala na maaaring mag-ambag sa patuloy na karahasang sekswal sa 
pamamagitan ng pagpataw ng kasalanan sa nangyaring pag-aabuso sa mga 
kababaihan (Burt, 1980). Ang pagtanggap ng mitolohiyang paniniwala patungkol sa 
reyp ay maaaring makabawas sa pagsasagawa ng mga sekswal ng pang-aabuso 
(Avery-Leaf, Cascardi , O'Leary, & Cano , 1997; Noonan & Charles, 2009). Sa 
pamamagitan ng pagtatasa ng mga antas, pagsisiyasat sa mga pagkakaiba at ang 
ugnayan ng "ambivalent sexism" at pagtanggap ng mitolohiyang paniniwala 
patungkol sa reyp, ang tagapagsaliksik naglayong malaman ang pangyayaring ito sa 
mga estudyante ng Unibersidad ng Cordilleras. Batay sa pagsiyasat ng mananaliksik, 
natagpuan na ang mga lalaki sa kolehiyo ay inaasahan maging maligaya at ang mga 
babaeng kolehiyo ay umaasa sa kagalantihan. Ang mga kalalakihan at kababaihan 
ay umaasa na ang mga babae ay magiging masunurin sa mga ideyal na kaugalian na 
itinakda ng lipunan. Magkapareho at magkaakibat ang pananaw ng mga 
kalalakihan at kababaihan sa tuntunin ng kontrol. Karamihan ng mga mag-aaral sa 
kolehiyo ay itinuturing na ang panggagahasa bilang isang hindi katanggap-tanggap 
na anyo ng poot sa mga kababaihan sa karamihan ng mga sitwasyon. Ang mga 
kalalakihan at kababaihan ay nagtataglay ng isang katulad na intolerante na 
saloobin sa panggagahasa. Ang "ambivalent sexism" at pagtanggap ng mitolohiyang 
paniniwala patungkol sa reyp ay banayad na nagiging sanhi ng isa't isa. 
 
Maginoo Kahit Pa Niloko?: Pagbibigay-Kahulugan ng mga Lalaki sa Pangangaliwa 
ng Kanilang Karelasyon  
Princess Lovella G. Maturan, Mary Angelica D. Bonifacio, Rashia Andrea O. Lubuguin 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
pgmaturan@up.edu.ph 
 
Dahil ang Pilipinas ay isang patriyarkal na lipunan, kinikilala ng mga mamamayang 
Pilipino ang pagiging dominante ng mga lalaki sa iba’t ibang aspeto ng 
pakikisalamuha, mula sa gobyerno at trabaho hanggang sa pamilya at relasyon. 
Dahil dito, hindi na nakagugulat na nakatuon ang mga nakaraang pag-aaral 
patungkol sa mga kalalakihan. Isa na dito ay ang pangangaliwa ng mga lalaki, na 
itinuturing na mas katanggap-tanggap sa lipunan kaysa sa pangangaliwa ng mga 
babae. Nais naming tugunan sa pananaliksik na ito ang kakulangan sa literatura at 
kaalaman ukol sa pangangaliwa ng mga babae at kung paano ito binibigyang-
kahulugan ng kanilang mga karelasyong lalaki. Kami ay nakipanayam sa sampung 
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Pilipinong lalaki, edad labing-walong taong gulang pataas, mula sa iba’t ibang antas 
ng relasyon na nakaranas ng pangangaliwa ng kanilang kasintahan, kinakasama o 
asawa. Mula sa kanilang pagkukwento ng kanilang karanasan na kaliwain ng 
karelasyon ay lumabas sa pananaliksik ang mga sumusunod na tema: ang paninisi 
sa babae ngunit hindi sa karibal na lalaki, ang hindi pagbanggit at hindi pagharap sa 
karibal, at ang pagsasawalang-bahala sa nangyari bilang paraan ng pag-cope. Ang 
mga ito ay masasabing umiikot sa konsepto ng kahihiyan dahil sa kanilang pananaw 
na kabawasan sa kanilang pagkalalaki ang pangangaliwa ng karelasyon. 
 
Ang Relasyon ng Kakuntentuhan sa Buhay o Life Satisfaction sa Ispiritwalidad at 
Kahulugan sa Buhay ng mga Matatandang Dalaga at Matatandang Binata 
Genevieve M. Flores, Alexine Q. Nicdao 
University of the Philippines Diliman Extension Program in Pampanga 
gnvvmflores@gmail.com, lexnicdao@yahoo.com  
 
Pinalawig ng pananaliksik na ito ang mga konteksto ng ispiritwalidad at kahulugan 
sa buhay, at kung ang bawat nasabing konstrukto ay mayroong direktang relasyon 
sa kakuntentuhan sa buhay o life satisfaction gamit ang metodolohiyang 
kwantitatibo at kwalitatibong pagsusuri. Mayroong animnapung kalahok (12 
matatandang binata at 48 matatandang dalaga, na may mga edad 60 pataas) ang 
sumagot sa mga iskalang Life Satisfaction Scale, Meaning in Life Questionnaire, at 
Spiritual Transcendence Scale-Short Form. Sinusukat ng mga iskalang ito ang antas ng 
kakuntentuhan sa buhay ng tao o life satisfaction; ispritiwalidad 
o spirituality; pagkakaroon ng kahulugan sa buhay o presence of meaning in life; at 
paghahanap para  malaman ang kahulugan sa buhay o search for meaning in life. Mula 
sa 60 kalahok, ang 15 na nakakuha ng pinakamataas at pinakamababang antas 
sa Life Satisfaction Scale ay kinapanayam ng mga mananaliksik para sa mas malalim 
na pag-alam ng konteksto ng mga nabanggit na konstrukto. Ipinakita ng mga datos 
na nalikom na ang life satisfaction ay: (1) mayroong positibong korelasyon 
sa spirituality; (2) hindi makabuluhang korelasyon sa search for meaning in life; at huli, 
(3) mayroon itong positibong korelasyon sa presence of meaning in life. Ang mga 
naging sagot ng mga kalahok sa kwalitatibong panayam ay masusing pinili, hinanay, 
pinagsama-sama at ikinategorya. Iba’t-ibang tema ang nahugot mula rito. Bilang 
konklusyon, inilalahad ng resulta ng pananaliksik na ang mga matatandang dalaga 
at binata sa Gitnang Luzon na may positibong pananaw sa kanilang ispiritwalidad at 
may kamalayan sa kanilang kahulugan sa buhay ay nakararamdam ng mas mataas 
na pagkakuntento sa buhay. 
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Sesyon 3D 
Sikolohiyang Panlipunan 

 
Mga Repleksiyon ng mga Mag-aaral ng Sikolohiya sa Panunumbalik ng Parusang 
Kamatayan sa mga Nagkasala  
Rosanne G. Echivarre, Eden H. Terol, Cristabel F. Tiangco, Bryan Q. Engay, Philip 
Arandia  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman-Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
cfagela@yahoo.com 
 
Isa sa kritisismo sa sikolohiyang pangakademiko ay ang pagdistansiya at 
pananahimik ng disiplina sa mga napapanahong isyung sosyo-pulitikal. Malaki man 
ang naambag sa ating pagkakaintindi sa pagiisip at paggalaw ng tao, may 
pagkukulang sa pagpokus sa mga paksang may kinalaman sa mga problemang 
hinaharap ng lipunan sa kasalakuyan.  Ayon kina Prilleltensky and Walsh-Bowers 
(1993), tila mayroong social amnesia . Hindi lamang pagpapalago natin bilang mga 
propesyonal ang dapat atupagin; bagkus, dapat nagagamit ang nalalaman at 
posisyon para ikampeon ang mga naapi, nalilimutan, at naisasantabi na mga grupo 
sa lipunan. Tinignan namin ang mga tema mula sa mga repleksiyon ng limampu’t 
apat (N=54) na magaaral ng sikolohiya tungkol sa panunumbalik ng parusang 
kamatayan sa mga nagkasala matapos lumahok sa University-Based Dialogue on 
Death Penalty. Ang ilan sa mga saloobin nila ay: (1) ang hustisya ay hindi lamang 
para sa nabiktima ngunit para rin sa nagkasala; (2) may dignidad at karapatan pa rin 
ang tao maski siya ay nagkasala; (3) pagpapatawad at compassion bilang mga 
pinahahalagahan; (4) prebensiyon at restorasyon kaysa pagpaparusa; (5) ang 
pagpataw ng kamatayan ay “easy way out” o mas madaling kaparaanan kaysa ang 
pagbuo ng mga programang pangrehabilitasyon; at, (6) kapag ang direksiyon ay 
rehabilitasyon at restorasyon, napakahalaga ng magiging kontribusyon ng mga 
sikolohista.  Isang makabuluhang puntos na lumabas ay ang realisasyon na ang 
nagkasala ay tao rin (at ang kanyang kabuuan ay hindi ang kanyang nagawa), 
matapos iprisinta sa mga mag-aaral ang kapamilya ng isang nagkasala sa batas na 
nagkwento tungkol sa paano rin naapektuhan ang kanilang pamilya sa nagawa ng 
isa nilang miyembro.  May implikasyon ito sa paano nabubuo ang persepyong 
pampubliko kung saan, kadalasan sa media, mas matingkad at pangunahang 
impormasyon ang mga detalye ng krimen at nadedepersonalays ang nagkasala.  
Maaaring usisain muli ang depinisyon ng kapwa-tao; kapag ba may ginawa na labag 
sa kapwa, marapat na rin ba ang pagturing sa kanya bilang hindi-tao? Paano ang 
proseso ng transpormasyon mula sa tao patungong hindi na tao? Kapag siya ay hindi 
na tao, wala na bang pag-asa para maging tao muli? 
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Mga Karanasan sa Pakikihalubilo ng mga Novo Ecijano sa mga Tinuturing na May 
Kapansahan sa Pag-iisip at mga Palaboy sa Lansangan 
Venus A. Vitales 
Nueva Ecija University of Science and Technology  
Carleen O. Mata, Kimberly Jhoy Agustin 
Wesleyan University-Philippines 
ven_vi@yahoo.com  
 
Sa tuwing makakakita tayo ng mga mamamayan na may kakulangan sa pag-iisip na 
palaboy-laboy  sa kalye, ano nga ba ang ating madalas na maging reaksiyon o 
ginagawa? Isang katanungan na naging dahilan upang isagawa ang pananaliksik na 
ito. Sa pakikipanayam sa 120 na Novo Ecijano ay napag-alaman ang mga 
sumusunod: Ang mga naging kalahok ay may edad na mula 17 hanggang 80 taon; 
mas nakakarami ang babae na walang asawa at kadalasan ay kolehiyo.  Madalas 
makasalamuha o makita ng mga kalahok ay mga batang-palaboy (n=101); sumunod 
ay may kapansanan sa pag-iisip (n=83); at ang panghuli ay mga taong-grasa (n=80).  
Ang mga naiisip o ginagawa ng mga kalahok kapag may nakasalamuha ay:  Naawa 
(n=87); binibigyan ng pagkain (n=58); gustong tulungan (n=48); kinakausap (n=19); 
umiiwas (n=18); hindi pinapansin o binabalewala (n=12); natatakot (n=12); at 
nandidiri (n=4). Ang mga pangunahing dahilan ay: wala silang makain; kaparehas 
nila tayong tao; hindi sila dapat pinag-tatawanan; walang nagmamalasakit; 
naiintindihan ang pakiramdam ng may kakulangan sa pag-iisip; palaging nakikita sa 
kalye; mahirap ang kalagayan nila; malapit sila sa disgrasya; dapat kinakalinga sila 
ng kanilang pamilya at gobyerno. Ang mga dapat gawin ng isang mamamayan ay: 
kailangan at tulungan sila sa ano mang bagay o paraan; huwag silang pandiriian, 
pagsamantalahan o gawing katatawanan; bigyan sila ng pang-unawa, 
pagmamalasakit at pagmamahal; at kung mayroong paraan para mailapit sila sa 
mga kinauukulang tao o ahensiya ay malaking tulong para sa kanila. At ang mga 
suhestiyon nila para sa pamahalaan at iba pang ahensiya ay:  maglaan ng sapat na 
pondo para sa kanila; ipatupad ang batas na para sa kanila; magtayo ng mga 
karagdagang pasilidad at maglagay ng mga taong may malawak na pang-unawa na 
mangangalaga sa kanila.  Dapat magtakda ang mga ahensiya (DSWD, DOH, etc) ng 
malinaw na mandato at malawakang ipaalam sa mga mamamayan kung ano ang 
mga dapat gawin kapag may nakita sila na nangangailangan ng tulong gaya ng mga 
nabanggit. Magtakda ng mga hotline, or free text message hotline para i-refer o i-
report sa mga ahensiya kapag may nakita na nasa kalye. 
 
Sulyap ng Batas Trapiko: Pagsunod at Paglabag sa mga Drayber na Sebwano  
Lita A. Bacalla   
Cebu Normal University 
lolita_bacalla@yahoo.com.ph  
 
Ang pag-aaral na ito ay naglayong masuri at maanalisa ang pag-uugali ng mga 
drayber na Cebuano tungo sa tuntunin ng batas trapiko na nakalimbag sa karatula. 
Tinitiyak nito masagot ang sumusunod: 1.)Ano-ano ang mga batas trapiko na 
madalas nilabag ng mga Cebuano? 2) Ano-ano  ang mga dahilan sa paglabag nito?; 
at 3). Ano ang kabuuang personalidad ng mga Cebuano sa batas trapiko? 
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Sikolohiyang Pilipino ni Encriquez  ang sinasanligan ng pag-aaral sa paraan 
patanong-tanong. Gamit ang  Kwalitatibong disenyo ng pag-aaral sa pag- aanalisa 
ng mga datos.Natuklasan sa pag-aaral na ang top 5 na batas trapiko na nilabag ng 
mga Cebuano ay No Stopping Anytime, Stop Signal, No Entry , No Parking at 
Undesignated PUJ Stop. Ang mga dahilan  ng paglabag nila ay una, walang 
katiyakan sa paghuhuli ng mga traffic enforcer, ikalawa, maliit at hindi masyadong 
malinaw ang mga nakasulat sa karatula. Mahina ang implementasyon at 
nakasanayang nila ang mga paglabag. Ang Kabuuang personalidad ng mga 
Cebuano pagdating sa batas trapiko ay hindi nila pinapahalagahan ang nakasulat sa 
karatula. Kung ano ang nakasanayan iyon ang kanilang gagawin. Sumusunod sila sa 
nakakarami hindi kung ano ang mga tuntunin ng batas kahit alam nila na ito ay 
kanilang nilabag. Ang nabuong kongklusyon sa pag aaral ay ang mga Cebuano ay 
hindi gaanong nagpapahalaga sa   mga nakasulat sa karatula. Mahilig sumubok at 
sumuway sa batas trapiko lalo na kapag walang manghuhuli o law enforcer. 
Inirekomenda sa pag-aaral na magsagawa ng isang panukala na lagyan ng salin sa 
wikang Sinugbuanong Binisaya ang mga batas trapiko sa mga karatula o signages  
upang mas lalong maunawaan at maiwasan ang maling konsepto sa pag-uugali ng 
batas trapiko sa mga Cebuano. 
 
Susing salita: batas, sulyap, pagsunod, paglabag 
 
Panlipunang Representasyon ng Sapi 
Angelica V. Ang, Cristina J. Montiel 
Pamantasang Ateneo de Manila 
aang@ateneo.edu 
 
Iba't ibang propesyonal ang humahawak ng mga kasong sapi. Dahil dito, iba-iba rin 
ang kani-kanilang interprestasyon sa manipestasyon ng sapi, pagpapaliwanag sa 
sapi, at pagbibigay lunas o pangangalaga sa kliyente. Layunin ng pag-aaral na ito 
ang ipakita ang pagkakahalintulad at pagkakaiba ng representasyon sa sapi ng iba't 
ibang propesyonal na gumagamit ng iba't ibang pananaw (hal. sikolohikal, 
relihiyosong pananaw, katutubong pananaw). Labindalawang tao ang 
nakapanayam para sa pag-aaral na ito. Lumalabas na magkatulad ang mga 
nakapanayam sa representasyon ng manipestasyon ng sapi (pagbabago sa pagiisip, 
kilos, pangangatawan, at di pangkaraniwang karanasan). Subalit, magkakaiba ang 
paliwanag nila sa mga manipestasyon na ito (hal., pagkakaroon ng daluyan para sa 
masasamang espiritu, sikolohikal na kahinaan, kulam, o kondisyong medikal) na 
siyang nagdidikta sa pamamaraan ng pangangalaga sa kliyente. 
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Sesyon 3E 
Sikolohiya ng Kalinga 1 

 
Aruga: Isang Phenomenological na Pag-susuri sa Konsepto ng Pag-aaruga sa 
Kamag-anak na may Karamdaman sa Pag-iisip  
Fritzie Cristina B. Diaz  
Pamantansang De La Salle at Child Protection Unit-Philippine General Hospital 
fritzie_diaz@dlsu.edu.ph 
Jeremiah DJ. Hernandez 
Pamantasang De La Salle at Judicial and Bar Council-Supreme Court of the Philippines 
Jason Ray M. Barlaan 
Pamantansang De La Salle at Child Protection Unit-Philippine General Hospital   
 
Ang pag-aalaga o pag-aaruga bilang isang natatanging isyu ay isang 
napakahalagang paksa sa pag-aaral ng pamilya. Ang pokus ng kasalukuyang 
pagsusuri ay ang mga gunita at karanasan ng mga tagapag-aruga sa kanilang 
kamag-anak na may mental na kalagayan.  Kinapanayam ng mga mananaliksik ang 
anim (6) na kamag-anak gamit ang pamamaraan ng pagtatanong. Sa pag-gamit ng 
phenomenological reflection at pampakyang pagtatasa sa mga datos na nakuha sa 
pamamagitan ng pagsasaliksik ng mga karanasan ng mga tagapag-aruga ang mga 
tagapagsuri ay nakakuha ng apat na pangunahing tema na naglalarawan at 
nagpapaliwanag sa kahulugan at mga karanasan ng pag-aaruga; (1) Socio-Emotional-
Behavioural at Cognitive Changes. Inilarawan ng mga kalahok ang simpatiya para sa 
isang kamag-anak na may karamdaman sa isip, kasama ang stress, at ang mga 
negatibong emosyon tulad ng kalungkutan, emptiness, kahabagan, at pananabik sa 
pagmamahal. Sa kabila ng mga pagbabagong ito at negatibong damdamin, 
naunawaan nila ang pagbabago na ito sa kanilang buhay at nakuha ang mga 
karanasan at pananaw/katuparan tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang 
konsepto ng pangangalaga ay nakasentro din sa pagpapahayag ng kanilang pag-
aalala sa kanilang mga kamag-anak na may sakit sa isip at pagdalo sa kanilang mga 
pangangailangan. (2) Aktibong pag-kaya o coping at katatagan na patungkol sa iba't 
ibang mga estratehiya na ginagamit ng mga tagapag-aruga tulad ng positibong 
pananaw, pagpapahusay ng kabanalan, at pag-iisip na mas mapapabuti ang 
sitwasyon. (3) Ang Conditional Obligation (Tungkuling may Kondisyon) na may 
kinalaman sa pasanin at mga hadlang ng tagapag-aruga - kabilang dito ang 
pakiramdam ng "entrapment" sa sitwasyon. Ang huling tema ay tungkol sa (4) 
pagsasakripisyo sa sarili na patungkol sa pagbibigay ng sarili upang mapayabong pa 
ang pag-aruga sa kamag-anak. 
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Isinabuhay na Karanasan ng mga Tagapag-bigay ng Pangangalaga sa mga Batang 
Espesyal   
Lorena R. Domingo 
Nueva Ecija University of Science and Technology 
loren_012277@yahoo.com 
Karen Jann M. Aquino 
Wesleyan University-Philippines 
Venus A. Vitales  
Nueva Ecija University of Science and Technology 
 
Ang kasabihang “Gaano man kabigat ang pasanin sa buhay, tuloy pa rin ang 
pakikibaka hanggat kaya” ay palasak na, para sa mga indibidwal na araw-araw ay 
may kinakaharap na pagsubok, gaano man ito kahirap o kalala. Ang usapin tungkol 
sa pag-aalaga sa mga bata na may kapansanan o kakulangan o mga batang 
itinuturing na espesyal, ay maituturing na isang pagsubok, at ito ay isang usapin na 
madalas ay hindi napagtutuunan ng pansin. Bilang mga guidance counselors, 
nagpasya ang mga mananaliksik na  isagawa ang pag-aaral na ito upang maipabatid 
sa lahat ang mga karanasan ng mga tagapag-alaga at upang sila ay mabigyang 
pansin at makapagbigay ng mga payo sa kapwa nila tagapag-alaga. 
 
Sa pamamagitan ng pakikipanayam at pakikipagkwentuahan sa sampung kalahok 
ay napag-alaman ang mga sumusunod: ang edad ng mga kalahok na tagapag-alaga 
ay mula 21 hanggang 36 taong gulang; lahat sila ay mga babae na kadalasan ay 
nanay ng mga batang may espesyal na kalagayan; karamihan sa kanila ay may-
asawa at halos tapos ng kolehiyo. Ang mga batang espesyal na kanilang inaalagaan 
ay may edad na apat hanggang walong taong gulang, karamihan ay lalaki, nag-aaral 
at ay may kundisyon ng autism, deaf and mute, speech at learning disability.  Ang 
mga tematikong napag-alaman ayon sa mga kwento ng mga kalahok ay ang mga 
sumusunod:  ang araw ay nag-uumpisa at natatapos sa pamamagitan ng pag-
asikaso sa lahat ng pangangailangan ng bata, mula pagpapaligo, pagpapakain, 
pagbabantay sa eskwela at sa therapy.  Ang pinakamahirap na karanasan para sa 
kanila ay nasosolusyunan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mahabang pasensiya 
at pagtitiyaga sa pag-aaruga sa mga bata.  Samantalang maituturing nilang 
pinakamasayang karanasan sa pag-aalaga ng mga espesyal na bata ang pagiging 
sobrang malambing at maalalahanin ng kanilang mga alagang bata. Ang gustong 
ipayo ng mga kalahok sa ibang tagapag-alaga na  kagaya nila ay bigyan ng 
“unconditional love” at suporta ang mga bata. 
 
Helpers Helping Themselves: Isang Eksploratoring Pag-aaral tungkol sa Stress, 
Compassion Fatigue, at mga Paraan ng Pangangalaga sa Sarili ng mga Pilipinong 
Propesyonal sa Larangan ng Kalusugang Pangkaisipan 
Thea Rae N. Mallari, Ananea Y. De la Cruz  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman-Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
tnmallari@up.edu.ph 
 
Sinuri ng pananaliksik na ito ang karanasan sa stress, compassion fatigue, at 
pangangalaga sa sarili ng mga Pilipinong propesyonal sa larangan ng kalusugang 
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pangkaisipan. Gamit ang purposive at snowball sampling, pitumpung (70) propesyonal 
sa nasabing larangan mula sa rehiyon ng Gitnang Luzon at National Capital Region 
ang natipon para sa pag-aaral. Ang mga kwantitatibong datos ay nakalap gamit ang 
Compassion Fatigue subscale ng Professional Quality of Life Scale (Stamm, 2010), at sinuri 
sa pamamagitan ng descriptive statistics at Analysis of Variance (ANOVA), na kung saan 
ang mga social worker ay nakitaan ng higit na mataas na antas ng compassion fatigue 
kumpara sa ibang grupo ng propesyonal. Samantala, ang mga kwalitatibong datos 
ay nakalap sa pamamagitan ng pagsasagawa ng panayam na face-to-face at semi-
structured sa tatlumpu’t-limang (35) kalahok na napili gamit ang purposive sampling. 
Napag-alaman na ang nararanasang stress ng mga propesyonal sa larangan ng 
kalusugang pangkaisipan ay naiimpluwensyahan ng dami at bigat ng trabaho, pag-
aaruga sa pamilya, problema sa kalusugan, kakulangan sa pahinga, social support, at 
pananalampataya sa Diyos. Natuklasan din na ang compassion fatigue ay karaniwang 
dulot ng negatibong pag-uugali ng kanilang mga kliyente at ng kawalan ng 
hangganan (boundary) sa pagitan nila, at ito ay kadalasang nasosolusyunan sa 
pamamagitan ng pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng kanilang personal na 
buhay at trabaho at ng pagtatakda ng propesyonal na hangganan (professional 
boundary) sa pakikitungo sa mga kliyente. Inalam din sa pagaaral na ito ang mga 
estratehiya ng pangangalaga sa sarili sa iba’t ibang domain ng well-being ng mga 
nasabing propesyonal kung saan natuklasan na ang pangangalaga nila sa sarili ay 
mahalaga upang mapanatili ang kanilang professional well-being. Ang 
pagkakaroon ng motibasyon at social support ay napag-alamang nakakatulong sa 
pagsasabuhay ng mga pamamaraang ito, samantalang ang kawalan ng motibasyon 
at oras ang siya namang hadlang sa pagsasagawa ng mga nasabing pamamaraan ng 
pangangalaga ng sarili. Nalaman din ang mga paraan ng pagtugon sa mga hadlang 
sa pangangalaga sa sarili, at naobserbahan na ang mga ito ay maaaring magdulot ng 
mga positibo at negatibong resulta. Batay sa resulta ng pag-aaral, marapat na 
bigyang halaga ng mga propesyonal sa larangan ng kalusugang pangkaisipan ang 
pangangalaga sa kanilang sarili kaugnay sa pagtugon sa stress at compassion fatigue at 
sa pagpapanatili ng kanilang well-being. 
 
Pagsuportang Sikososyal sa Pamilya ng mga Biktima ng Extrajudicial Killing 
Annabel M. Manalo   
welldev@yahoo.com  
 
Mabigat ang dinadala ng pamilya ng mga biktima ng “extrajudicial killing (EJK)” 
kaugnay sa kampanya sa droga ng kasalukuyang gobyerno. Kabilang sa mga 
dalahing ito ang stigmatized grief, post-traumatic stress reactions, depresyon at iba 
pang usapin na may kinalaman sa kalusugang pangkaisipan. Ang papel ay 
magpapakita ng isang paraan ng pagsuportang sikososyal sa pamilya ng mga 
biktima ng EJK. Ang pamamaraang ito ay may pagsasaalang-alang sa malawak na 
kontekstong panlipunan gaya ng usapin ng paglabag sa karapatang pantao, 
kawalang katarungan, at negatibong reaksyon ng komunidad at publiko. 
Magtatapos ito sa rekomendasyon para sa mga Mental Health at Psychosocial 
Support (MHPSS) practitioners na naglalayong makatulong sa pagtataguyod ng 
kalusugang pangkaisipan at kagalingan ng mga apektadong pamilya sa komunidad. 
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Sesyon 3F 
Kalusugang Pangkaisipan sa Larangan ng Paggawa 

 
Mga Pananaw at Karanasan ng mga Propesyunal na Nakapagtapos ng Kursong 
Sikolohiya tungkol sa Kalusugang Pangkaisipan at Karera Dito 
Rafael C. Salamat  
Pamantasang Ateneo de Manila 
srafaelc@gmail.com 
 
Ginagamay pa rin ng bansa at ng mga nakapagtapos ng sikolohiya ang trabaho 
bilang isang psychometrician at sikolohista (psychologist). Kumakailan ding 
naisabatas ang Mental Health Law, na may layunin imulat at tulungan ang mga 
mamayan sa katotohanan ng mga suliraning may kinalaman sa kalusugang 
pangkaisipan, kung saan maaaring may papel na gagampanan ang mga 
nakapagtapos ng sikolohiya. Sa pamamagitan ng serbey at pakikipagkuwentuhan, 
inalam sa pag-aaral na ito ang mga pananaw ng mga nakapagtapos ng sikolohiya 
tungkol sa kalusugang pangkaisipan at ang kanilang mga karanasan sa karerang 
may kinalaman sa sikolohiya. Sa gayon, mailalarawan din ang direksyon ng karera at 
paraan ng pagtulong para sa mga suliranin ng kalusugang pangkaisipan ng mga 
mamamayang Pilipino. 
 
Pinapataas ng Pag-inom ng Alak ang Aggression ng mga Stressed na Pulis na nasa 
Philippine National Police: Isang Cross-Sectional na Pananaliksik 
Leandro Adison N. David, Joy P. Panlaqui, Christian M. Sicat, Jenna Angelie S. Sagmit 
Angeles University Foundation 
Norman B. Mendoza  
Holy Angel University  
normanmendoza0421@gmail.com 
 
May mga kaso ng pag-aabuso ng kapangyarihan at police brutality na inuulat na 
nangyayari sa iba’t ibang parte ng mundo. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng 
pagtaas sa ulat ng abuso at aggression ng mga piling miyembro ng Pambangsang 
Pulisya ng Pilipinas (o PNP). Ang kasalukuyang pananaliksik ay naghahangad na 
malaman ang epekto ng sintomas ng mental health at pag-inom ng alak sa aggression 
ng kapulisan. Sa gabay ng General Aggression Model (GAM; Allen, Anderson, & 
Bushman, 2018), aming sinaliksik kung ang mga sintomas ng mental health 
(depresyon, pagkabalisa, at tensyon) ay nauugnay sa aggressive behaviour at sinuri 
ang pagkonsumo ng alak bilang isang potential moderator. Ang datos ay nalikom 
mula sa 267 na non-commissioned-officers ng PNP na itinalaga sa isang highly-urbanized 
na lungsod sa Gitnang Luzon sa Pilipinas. Pearson’s correlation at hierarchical multiple 
regression ay kinalkula. Ang mga resulta ay nagpapakita na ang depresyon, 
pagkabalisa, at tensyon, pati na rin ang pagkonsumo ng alak, ay positibo at 
significantly na nauugnay sa self-reported aggression. Sampu hangga labinglimang 
porsiyento (10%-15%) ng populasyon ay umabot sa criteria ng World Health 
Organization para sa mapanganib na pag-inom ng alak. Ang pagkonsumo ng alak ay 
may positibong prediskyon ng aggression at significantly namomodereyt ang epekto 
ng mga sintomas ng mental health sa aggression. Ang paggamit ng alak ay nagtaas ng 
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pag-uugnay ng stress sa aggression, sa madaling sabi, ang mga pulis na nakakaranas 
ng stress ay mayroong mas mataas na aggression lalo na para sa mga may mataas ng 
pag-inom ng alak. Ang mga resulta ng kasalukuyang pananaliksik ay 
nagpapahiwatig sa kahalagahan ng konsiderasyon sa sintomas ng mental health sa 
pagbalangkas ng contextual na pag-unawa sa agresibong pag-uugali. Mahalagang 
bumuo ng interbensyon para sa pagkonsumo ng alak upang mabawasan ang 
negatibong epekto nito sa aggression. 
 
Ang Dark Tetrad bilang mga Prediktor ng Workplace Bullying 
Dexter L. Torres, Mannilyn Cleto, Jean Kaye Mercado  
Pamantasang De La Salle 
dextertorres.93@gmail.com 
 
Isa ang workplace bullying sa mga penomena na kasalukuyang binibigyang-pansin 
ng mga mananaliksik sa Industrial Psychology. Madalas na ginagamit ang teorya ng 
personality sa pananaliksik ukol dito. Marami nang mga papel ang tumalakay sa 
penomenang ito, partikular sa mga katangian ng mga biktima ng workplace bullying 
subalit kakaunti pa lamang ang mga tumatalakay sa mga katangian ng mga bullies. 
Natatangi ang papel na ito sapagkat kumpara sa mga naunang pananaliksik na 
gumamit ng Big Five Personality bilang pokus, ginamit ng mga manunulat ang Dark 
Tetrad bilang basehan pag-aaral sa katangian ng kalahok. Ang Dark Tetrad ay grupo 
ng mga negatibong katangian na kinabibilangan ng Psychopathy, Narcissism, 
Machiavellianism, at Sadism. Isang-daan at anim na mga empleyado sa BPO ang 
naging kalahok sa naturang pananaliksik. Sinuri ang datos gamit ang multiple 
regression at nakita mula sa resulta na ang mga katangian lamang ng narcissism at 
sadism ang signifikant na relasyon sa workplace bullying. Bilang isang 
kumplikadong penomena, iminumungkahi ng mga mananaliksik ang mas malalim 
na pagtingin hindi lamang sa mga personal na salik bagkus sa mga environmental 
na mga salik rin na maaring makaapekto sa pagdami ng mga kaso ng workplace 
bullying. Iminumungkahi rin sa mga organisasyon ang pagkakaroon ng kampanya 
laban sa workplace bullying. 
 
Working Beki: Karanasan ng mga Pilipinong Bakla sa Trabaho  
Junix Jerald I. Delos Santos 
Unibersidad ng San Luis 
junixdelossantos@gmail.com 
 
Ang pananaliksik na ito ay tumalakay sa mga karanasan sa trabaho ng mga 
Pilipinong bakla mula sa lungsod ng Baguio partikular na sa ugnayan o interseksyon 
ng kanilang seksuwal na identidad at trabaho. Ang layunin ng proyektong ito ay 
mabigyang linaw at pansin ang ugnayan ng sekswal na identidad ng mga baklang 
manggagawa sa kanilang trabaho. Ang pananaliksik na ito ay may apat na kalahok 
na kinikilala ang kanilang mga sarili bilang isang bakla. Ang saklaw ng kanilang 
edad ay mula 22 hanggang 36 taong gulang, lahat ay nagtratrabaho, at mula sa 
lungsod ng Baguio. 
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Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kwalitatibong pamamaraan sa pananaliksik 
na may phenomenological na perspektibo. Ang katutubong pamamaraan ng 
pakikipagkwentuhan ang ginamit sa pagkolekta ng datos mula sa mga kalahok. Ang 
kwalitatibong pananaliksik na ito ay sumuri sa epekto ng pagsiwalat o hindi 
pagsiwalat ng baklang identidad ng mga manggagawa sa kanilang trabaho at sa 
kanilang relasyon sa mga katrabaho. Ang kanilang mga salaysay ay sinuri gamit ang 
thematic analysis upang malaman ang mga karaniwang tema patungkol sa kanilang 
karanasan. Ang prosesong ito ay nagbigay ng tatlong klaster ng tema: stigma at 
diskriminasyon, internalized homophobia, at positibong relasyon sa trabaho. 
 
Ang mga implikasyon ng pagsusuring ito ay maaaring maging basehan ng mga 
human resource practitioners at mga sikolohista sa iba’t ibang industriya upang 
palawigin at palakasin ang layuning maiangat ang kalusugang pangkaisipan at 
kagalingan ng mga manggagawang LGBT sa pamamagitan ng muling pagbisita sa 
kanilang mga alituntunin at polisiya sa kumpanya. 
 

Sesyon 3G 
Sikolohiya ng Pag-unlad 3 

 
Rated PG:  Paglalarawan Kung Paano Hinuhubog ng mga Patalastas ang 
Preperensya ng Bata sa Pagkain 
Anna Teresa O. Orillo 
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
aoorillo@up.edu.ph 
Jay A. Yacat 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang mga kabataang Pilipino, edad lima hanggang sampu, na sobra sa timbang ay 
patuloy na dumarami. Ang nutrition transition ay itinuturing na sanhi ng mabilis na 
pagtaas ng timbang ng mga nasa ikatlong mundo. Kasama na rito ang karaniwang 
gamit ng teknolohiya tulad ng telebisyon. Ito ay nakapagdudulot ng kakulangan sa 
pisikal na aktibidad, madalas na pagmemeryenda, at panonood ng mga patalastas 
ng fast food at matatamis at maaalat na pagkaing kulang sa sustansya. Nilayon ng 
pananaliksik na ito na mailarawan ang impluwensiya ng mga patalastas sa 
preperensya ng mga bata sa pagkain. Ito ay isang kuwalitatibong pananaliksik kung 
saan kinapanayam ang dalawampung bata, edad anim at siyam, babae at lalaki, 
mula sa isang pampublikong paaralan sa Laguna. Gamit ang thematic analysis, 
napag-alaman na ang preperensya sa pagkain ng mga bata ay maaaring mula sa 
likas na pagkagusto at di-pagkagusto, mga nakagawian, pagkakaroon ng 
mapagpipilian, at pagkatuto mula sa mga magulang, kaibigan, eskuwelahan, at 
telebisyon. Ang pagkakaroon ng kalayaang mag-desisyon ay nakapagpapalawig ng 
preperensya, na hindi nangangahulugan na pagpili ng masustansya. Ang mataas na 
kamalayan ng mga batang mas nakatatanda ay maaaring nakatulong sa kanilang 
kahusayan sa brand recall. Ang madalas na pagkakatambad sa mga patalastas ay 
nakapagpapadali ng pagkilala sa fast food, processed at mga packaged food. Ang 
positibong saloobin sa mga nasa patalastas ay maaaring makaimpluwensiya sa 
kanilang pagdedesisyon sa kanilang pag-edad. Patuloy tayong hinihikayat na 
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maging masugid sa pagsasagawa ng mga polisiyang naglalayong protektahan ang 
mga kabataan kasama na rin ang mga higit na nakakaimpluwensiya sa kanila. 
 
Malusog na Pag-unlad ng Bata sa Panahon ng Teknolohiya: Ang Papel ng 
Interaksyon ng Magulang at Bata sa Paggamit ng Digital Media Device 
Annalyn De Guzman Capulong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
adcapulong@up.edu.ph  
 
Ang pananaliksik na ito ay ukol sa pagsusuri ng literatura sa mahalagang papel ng 
interaksyon ng magulang at bata (parent-child interaction) sa paggamit ng digital 
media device sa pag-unlad ng bata. Malaking parte ng pang-araw-araw na buhay ng 
mga bata ang mga digital media device. Sa pagtaas ng bilang ng mga digital media 
device na pag-aari ng maraming pamilya ay tumataas din ang panahong iginugugol 
ng mga bata sa paggamit ng mga ito. Ang ganitong kalakaran ang siyang 
nagbubunsod sa pag-aalala ng mga magulang ukol sa posibleng negatibong epekto 
ng mga digital media device sa pag-unlad ng mga bata. Ang labis na paggamit ng 
digital media device ay maaaring maging hadlang sa malusog na pag-unlad ng mga 
bata partikular na ang kognitibo at sosyo-emosyonal na aspeto. Ang pagsiyasat sa 
tagal ng paggamit ng digital media device ay hindi sapat upang lubusang 
maunawaan ang epekto nito sa pag-unlad ng bata. Ayon sa literatura, ang kalidad 
ng interaksyon sa pagitan ng magulang at bata ay maaaring makabawas sa 
negatibong epekto ng paggamit ng digital media device. Ang positibong interaksyon 
ng bata sa magulang habang gumagamit ng digital media device ay sinasabing may 
positibong epekto sa pag-unlad ng bata. Ipinapakita rin sa literatura na mahalaga 
ang aktibong partisipasyon ng magulang habang ang kanyang anak ay gumagamit 
ng digital media device. Sa kabilang dako, tinalakay din sa literatura na ang kalidad 
ng interaksyon sa pagitan ng bata at magulang ay maaaring bumaba bunsod ng 
presensya ng digital media device tulad ng telebisyon. 
 
Isang Pagsusuri sa Karanasan ng mga Atletang Estudyante sa Ilalim ng 
Programang Pampalakasan ng Isang Pampublikong Unibersidad 
Mona Liza A. Maghanoy  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
mamaghanoy@up.edu.ph 
 
Ang pag-aaral na ito a’y naglalayong maunawaan kung papaano maging athletang-
estudyante sa isang nangungunang pampublikong unibersidad sa bansa. Ito ay 
isang pagsusuri sa mga karanasan ng mga Atletang-iskolar sa ilalim ng programang 
pampalakasan para sa mga atletang-estudyante sa nasabing paaralan.Sa 
kasalukuyan, kakaunti pa lamang ang pag-aaral na naisagawa ukol sa mag atletang- 
estudyante. Ang pag-aaral na ito ay naisagawa pang magkaroon ng mas malalim na 
pag-unawa sa mga mag-aaaral na atleta na kumakawatan sa kanilang mga 
paaralan. Ang pag-aaral na ito bahagi ng mas malawak na pananaliksik. Sa 
pagkakataong ito, binigyang pansin ang mga resulta mula sa pakikipanayam sa 
labindalawang atletang-estudyante na naghayad ng kanilang mga karanasan bilang 
atletang-estudyante sa nasabing unibersidad. Isang “narrative interview” ang 
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isinagawa para sa pag-aaral na ito.  Ang resulta sa pakikipanayam ay sinuri sa tulong 
ng isang kapwa-mananaliksik sa larangan ng Sikolohiya. Batay sa mga resulta, 
nakitang ang pagkakaroon ng dalawang tungkulin bilang mag-aaral at manlalaro ay 
may mga negatibong epekto sa matiwasay na pamumuhay ng mga kalahok dahil sa 
pagod at hapo na dulot nito sa buong pagkatao nila.Ipinapakita na may 
pangangailangang sikolohikal ang mga atleta na kailangang punuan  dahil sa 
epekto ng dalawang katungkulan.Mayroon silang nabubuong sariling paraan upang 
makaraos sa mga pagsubok sa pamamagitan ng pagharap ng mga ito ngunit 
malimit sila magpahinga o humingi ng tulong. Ipinapakita na panandaliang lunas 
laman ang kanilang reaksyon sa mga pasubok. Naipakita din na malapit sa kanila 
ang konsepto ng “Atletang-Estudyante” at may yabang sa nakukuha mula sa 
abilidad nilang harapin ang mga pagsubok na nararanasan sa pagiging kinatawan 
ng unihersidad. Ang mga resultang  ito ay nagsisilbing unang pagsusuri sa kalidad 
ng karanasan nga Atletang-Iskolar ng Bayan na mula sa empirikal na katibayan para 
sa mga  pag-uusap na ukol sa ano na ang nagawa at ano paang pwedeng gawin para 
sa grupong ito upang matulungan sila na lumago bilang tao sa abot ng kanilang 
kakayahan. 
 
Kalusugang Pangkaisipan: Karanasan at Hakbang ng Mataas na Paaralan ng 
Pilipinas sa Agham - Pangunahing Kampus 
Mark Anthony E. Lopez  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham - 
Pangunahing Kampus 
maelopez@pshs.edu.ph  
 
Ang pag-aaral na ito ay maglalahad sa naging hamon sa Mataas na Paaralan ng 
Pilipinas sa Agham (Pisay-Main) ukol sa kalusugang pangkaisipan ng ilan sa 
kanilang mga mag-aaral. Tumatalakay ito sa kasalukuyang istatistika, karanasan at 
pagtingin, at mga patakaran o interbensiyon ng Pisay-Main. Nakita sa pagsusuri na 
maingat na hinaharap at tinutugunan ng Pisay-Main ang mga pangangailangan 
patungkol sa kalusugang pangkaisipan ng ilan nilang mag-aaral. 
 

Sesyon 4A 
Symposium: Paglikha at Pagsusuri ng Stress Management Program para sa mga 
High Achiever mula sa mga Komunidad na Nakakaranas ng Kahirapan 

 
Angelique Pearl Virtue P. Villasanta  
Pamantasang Ateneo de Manila 
avillasanta@ateneo.edu 
 
Ang tatlong presentasyon ay tungkol sa aming nilikhang stress management program 
para sa grupo ng mga mag-aaral sa high school na galing sa mga komunidad na 
nakakaranas ng kahirapan. Ang mga mag-aaral na ito ay tinuturing na high achievers, 
at sila ang inaasahan ng kani-kanilang mga pamilya na makakuha ng scholarship 
pagdating sa kolehiyo upang maiahon ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. 
Nilikha ang stress management program na isinaisip ang kanilang natatanging 
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konteksto at pangangailangan. Naglalayon ang programa na tugunan ang kanilang 
partikular na mga pangangailangan. 
 
Ang symposium na ito ay halo ng paglalahad ng karanasan ng paggawa ng 
programa, at paglalahad ng empirikal na pananaliksik. Naniniwala kami na may 
mga kaalaman na mapupulot sa aming karanasan at pag-aaral – lalo na ukol sa 
kasanayan paglikha at paghahatid ng programang sensitibo sa ating lipunan, 
kultura, at pangangailangan. May kaalaman rin na mapupulot tungkol sa pagsusuri 
ng programa. 
 
Paglikha ng Stress Management Program para sa mga High Achiever mula sa mga 
Komunidad na Nakakaranas ng Kahirapan: Proseso at mga Aral na Natutunan 
Gilda Dans-Lopez, Avegale C. Acosta, Marika E. Melgar, Rica Cruz, Alyda Yasmin Keh 
Pamantasang Ateneo de Manila 
gdlopez@ateneo.edu 
 
Gamit ang survey, nagsagawa ng pagsusuri ng pangangailangan (needs analysis) ng 
mga mag-aaral na magiging kalahok ng programa. Siyamnapu’t dalawa (62) na 
mag-aaral ang sumagot. Ang mga sumusunod ang nangungunang mga 
pinagmumulan ng stress: 1) mga takda sa paaralan, 2) pagbabalanse ng pag-aaral at 
ibang aspeto ng buhay (study/life balance), 3) pagpapaliban ng mga takda, 4) mga isyu 
tungkol sa marka sa paaralan, at 5) mga inaasahan ng magulang. Mula sa nalikop na 
datos, nagtipon ang isang pangkat ng mga sikolohista upang buoin ang programa. 
Gumamit ng mga konsepto mula sa kamalayan (mindfulness) at mula sa teorya ng 
cognitive-behavioral therapy. Gumamit rin ng mga elemento ng self-compassion at mga 
stratehiya ng time management. Sa kabuuan, may apat na sesyon ang program. Ang 
mga sumusunod ay ang mga tema ng bawat sesyon: 1) Paglalatag, 2) Pagsusuri at 
pag-kaya sa stress, 3) Pag-kaya sa mga kabiguan, at 4) Paghahanda sa sarili at pag-
sulong. 
 
Pagsusuri ng Paghahatid at Epekto ng Stress Management Program para sa mga 
High Achiever na Mag-aaral mula sa mga Komunidad na Nakakaranas ng 
Kahirapan 
Angelique Pearl Virtue P. Villasanta, Ma. Elizabeth J. Macapagal 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Ang presentasyon na ito ay tungkol sa mga resulta ng pagsusuri ng kabuuang 
paghahatid ng programa at ang epekto nito sa stress, pagmamahal sa sarili, 
stratehiya ng pag-kaya, at kakayahan ng mga kahalok na harapin ang mga stress sa 
paaralan. Gumamit ng kwantitatibo at kwalitatibong pamamaraan sa paglikop ng 
datos. Nakipagpanayam sa mga sikolohista na nagsilbing mga facilitator ng 
programa. Pinagusapan ang kanilang mga karanasan sa paghahatid ng mga 
programa, at ang mga isyung kanilang hinarap. Nagkaroon rin ng pangkatang 
talakayan kasama ng mga mag-aaral na kalahok sa programa. Pinagusapan ang 
kanilang mga natutunan, nagustuhan, at hindi nagustuhan sa programa. Sinuri ang 
mga nalikop na kwalitatibong datos sa pamamagitan ng thematic analysis. Upang 
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tignan ang kwantitatibong epekto ng programa, gumamit ng survey na binigay ayon 
sa disenyong pre-test at post-test. Sinuri ang datos gamit ang SPSS.  
 
Relasyon ng Perpeksiyonismo at mga Inaasahan ng mga Magulang sa Pang-
akademikong Stress 
Maria Veronica S. Vergara  
Pamantasang Ateneo de Manila 
nikkivergara@gmail.com 
 
Tinitignan ng pananaliksik na ito ang relasyon ng perpeksiyonismo at ang mga 
inaasahan ng magulang sa lakas ng pang-akademikong stress na nadarama ng mga 
mag-aaral na tinuturing na high achievers at mula sa mga komunidad na nakararanas 
ng kahirapan. Dalawang aspeto ng perpeksiyonismo ang sinuri: 1) pagsusumikap na 
maging perpekto, at 2) negatibong reaksyon sa pagka-hindi-perkpekto.  
 

Sesyon 4B 
Symposium: Epekto ng Social Environment sa Pagpapagamot at Pagpapagaling 
ng mga Drug Dependent sa Pilipinas: Isang Pagtatasang Sosyo-Ekolohikal 2 

 
Leonardo R. Estacio, Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila & Addictus Research and Intervention Center Inc. 
junestacio2@yahoo.com 
 
Pagtatasa ng Pag-abuso ng Droga at Behavioral Health ng mga Adolescent Drug 
Users sa Pilipinas: Patungo sa Isang Maka-kultura at Age Specific na Paggagamot 
Zen Leonard D. Estacio IV, Princess Niña N. Cruz, Jan Zsanila D. Estacio 
Addictus Research and Intervention Center Inc. 
estaciozen@gmail.com, cessncruz@gmail.com 
 
Ang paggamit ng droga ng adolescent populations ng Pilipinas ay kapansing-pansing 
umangat at nagging isa ng malaking problema ng mga treatment providers. Sa 
kasalukuyan, wala pang nagagawang explanatory model para sa pangyayaring ito. Sa 
tulong ng pragmatist perspective, isang concurrent triangulation mixed methods gamit 
ang sarbey at case studies ay ginawa sa isang grupo ng mga early adolescents na may 
edad na 10 to 17 sa isa sa sampung government-accredited treatment centers para 
masolusyonan ang kakulangang ito. Base sa mga datos, karamihan sa 65 na 
adolescent drug users na kasama sa pagaaral ay kabilang sa low income hanggang low-
middle income na pamilya, nakaabot sa secondaryang edukasyon, at nasubukang 
manigarilyo at uminom ng alcohol bago masubukang gumamit ng illegal na droga 
(Methamphetamine at Marijuana). Dahilan ng pag gamit ng droga ay nauugnay 
dahil ang bata ay may dysfunctional na pamilya, di magandang karanasan noong 
kabataan, at impluwensya ng mga kabarkada. Sa patuloy na paggamit ng illegal na 
droga naman, maiuugnay ang mga hindi naresolbang problemang personal o 
pampamilya, impluwensya ng barkada, at matinding paghahanap ng droga. Mga 
hindi matagumpay na pagsubok tumigil ay maiuugnay sa impluwensya ng barkada 
at addiction. Karamihan sa mga kalahok ay moderate users na ng ilegal na droga at 
nakaramdam na ng paranoia, auditory hallucinations, at depresyon bilang epekto ng 
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paggamit. Ang matinding paggamit ay lubhang naapektuhan ang kanilang 
pakikitunggo sa iba, trabaho, pag-aaral at naging sanhi ng kanilang paggawa ng 
mga makasalanang bagay tulad ng pagbenta ng mga kagamitan sa bahay, pagtulak 
ng droga, at pagnanakaw para lang patuloy na makagamit. Karamihan sakanila ay 
binigyan ng average na rating ang treatment effectiveness ng mga treatment and 
rehabilitation center, sabi din nila na overcrowding, repetitive activities, at poor facilities 
ang kahinaan at ang paggamit ng spiritwal at family therapy ay kalakasan ng mga 
center. Karamihan din ay sumangayon na kakulangan sa individualized at age-sepcific 
treatment services para sa mga adolescents ay malaking kahinaan ng treatment 
program. Nagbigay ng mga suhestiyon ang pagaaral na ito para solusyonan ang mga 
problemang ito. 
 
Treatment Intervention ng mga Kababaihang Gumagamit ng Droga sa Pilipinas: 
Isang Pemenistang Pagtingin 
Zen Leonard D. Estacio IV, Princess Niña N. Cruz, Jan Zsanila D. Estacio 
Addictus Research and Intervention Center Inc. 
 
Mayroong malaking pagkakaiba sa pagbibigay ng treatment services sa mga 
kababaihang gumagamit ng droga sa Pilipinas dahil mayroon lamang 2 accredited 
treatment centers sa bansa na nagbibigay ng gantong serbisyo. Sa tulong ng feminist 
perspective, isang sequential explanatory research design gamit ang sarbey at 
phenomenology ang ginawa sa grupo ng 50 babaeng drug users na kasalukuyang 
ginagamot para malaman ang kanilang characteristics at maipaliwanag ang dynamics 
at kahihinatnan ng kanilang drug using behavior at alamin ang modality at effectiveness 
ng treatment intervention na ibinibigay sakanila. Lumalabas na ang mga babaeng 
Pilipino na dumadaan sa paggagamot ay nagmumula sa edad na 12 hanggang 47 at 
low middle income hanggang upper middle income na pamilya. Napagamit sila ng ilegal 
na droga dahil sa curiosity, impluwensya ng barkada, problemang romantiko at 
pampamilya, pagkaka-expose sa at pagiging madaling makuha ng mga droga sa 
kanilang mga sosyal na kapaligiran at di magandang karanasan noong kabataan. 
Nagpatuloy sila sa paggamit ng droga dahil sa impluwensya ng barkada, trauma 
mula sa romantikong relasyon, problemang ekonomikal at addiction. Sinubukan 
nilang tumigil sa paggamit pero nag-relapse dahil sa impluwensya sa barkada, 
madaling bilhing mga droga, at kakulangan ng propesyonal na paggamot. Ang iba 
sakanila ay naging user-pusher at nag sex-for-drugs na mga Gawain para lamang 
matuloy ang paggamit ng droga. Karamihan sakanila ay nagbigay ng halo-halong 
assessment sa treatment intervention. Karamihan ay kinamuhian ang ”prison culture” ng 
paggagamot sa mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Ang kanilang mga 
galaw ay mas pinaghihigpitan kesa sa mga kalalakihan dahil hindi sila makagalaw 
ng malaya sa treatment compound. Karamihan sakanila ay hindi nabibigyan ng 
pansariling treatment plan at sarili nilang mga treatment service providers. Sa 
pangkalahatan, nakita nilang ang treatment intervention ay discriminatory, alienating, 
at hindi makatao. Karamihan ay nirerekomenda na magkaroon ng special treatment 
facility at mas enabling na treatment intervention para sa mga kababaihan para sa mas 
matinong treatment outcomes. 
 
  



112  

 

Pagtingin sa mga Pinagdadaanan ng mga Pamilya sa Aftercare 
Aira Agbayani, Phenieus Roaquin, Leonardo R. Estacio Jr. 
Addictus Research and Intervention Center Inc. 
 
Ang family system ay malaki at marami ang naitutulong sa patuloy na paggaling ng 
isang drug dependent, lalo na pagkatapos nito sa in-patient rehabilitation. Sila ay 
nagsisilbing suporta at pinagmumulan ng tulong para sa paggaling ng isang 
kliyente. Pero, iilan lamang ang mga nakakaalam ng talagang pinagdadaanan ng 
pamilya sa mga ganitong pagkakataon. Bilang parte ng isang mas mahabang pag-
aaral, itong kasalukuyang pag-aaral na ito ay naglalayon na alamin ang mga 
nararanasan ng mga kapamilya ng isang recovering drug dependent (RDD) na 
sumasailalim sa aftercare. Ang pag-aaral na ito ay nag interview ng mga petitioners 
(e.g. asawa, mga magulang) ng mga RDD mula sa 8 DOH-accredited treatment and 
rehabilitation centers. Sa paggamit ng stress-strain-coping-support at socio-ecological 
model, lumalabas na ang initiative ng pamilya sa aftercare ang nagbibigay lakas at 
panunumbalik ng isang RDD sa kanyang komunidad. Higit ditto, humuhugot din 
ang pamilya ng isang RDD ng lakas mula sa kanilang pananampalataya at sa 
kanilang responsibilidad na tulungan ang isang RDD. Habang pinagdadaanan ng 
isang RDD ang paggaling sa aftercare ang kanyang pamilya naman at dumadaan sa 
iba’t ibang pamamaraan ng pagbabago at adjustments bilang isang unit na tutulong 
sa pag accommodate at assimilate ng isang RDD. Ang mga susunod nap ag-aaral ay 
maaaring mas maintindihan pa ang relasyong ng family systesms sa iba pang mga 
macro-systems (e.g. community, institutions, economy) para mas makagawa ng holistic na 
pagtingin sa mga interaksyon sa aftercare process. 
 
Teoretikal na Pagtingin at Konseptual na mga Isyu sa Drug Use Research: Kultural 
na nga Pananaw at Balidasyon 
Leonardo R. Estacio, Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila & Addictus Research and Intervention Center Inc.  
 
Mayroon ngang pagkalahatang depinisyon ang drug abuse (e.g., DMS 5), ngunit 
kadalasan, ang mga paningin na ito ay hindi nakukuha ang mga nararanasan ng 
mga tao sa developing na bansa. Sa maraming pagkakataon, marami sa mga drug 
abuse programs ng Pilipinas ay gumagamit ng mga pamamaraan at stratehiya na 
maaaring poor copycats ng mga ginagamit ng developed countries kaya nagiging 
kapalpakan o hadlang dahil sa inadequacies sa mga pasilidad, kakulangan sa pera, at 
access sa mas magandang teknolohiyang. Walang alinlangan, ang tagumpay sa 
treatment at rehabilitation ay nahahadlangan ng kapalpakan ng mga awtoridad sa 
droga na makita ang psychological, social at cultural nuances at environs ng 
ipinagbabawal na droga. Ang masinsinang pagkakaintindi ng dahilan sa paggamit 
ng ipinagbabawal na droga at ang kanyang mga epekto ay nangangailangan ng 
elucidation ng indigenous knowledge systems sa paggamit ng droga vis-à-vis mga western 
knowledge systems. Ang papel na ito ay naglalayong ilarawan ang ilan sa mga 
theoretical perspectives na matatanggap universally at mapag-aaralan vis-à-vis sa mga 
socio-cultural notions ng drug addiction na nararanasan ng mga developing na bansa 
tulad ng Pilipinas. 
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Sesyon 4C 
Gampanin ng Sining sa Kalusugang Pangkaisipan  

  
Ang Epekto ng Pagguhit sa Negatibong Emosyon at Malikhaing Pag-iisip  
Alessandra T. Arpon  
Pamantasang De La Salle 
alessarpon@gmail.com 
 
Ang pagguhit ay isang uri ng sining-biswal na ginagawa upang mapahayag ang 
saloobin at nararamdaman. Layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin kung ang 
pagguhit ay maaring maging isang istratehiya sa pangangasiwa ng emosyon. Mula 
sa kognitibong pananaw, isa itong pagkuntrol ng atensyon (attentional deployment) 
na maaaring magpababa o magpatindi ng negatibong emosyon (NE). Pinapalagay 
na nagpapababa ng NE ang pagguhit kung ito ay gagawin bilang pagbaling ng 
atensyon palayo sa kasalukuyang emosyon (distraction). Higit pa rito, ang pagbaba 
ng NE gamit ang pagguhit ay maaring makatulong sa pagpapataas sa kakayahang 
maging malikhain sa pag-iisip. 124 mag-aaral sa kolehiyo ang lumahok sa ginawang 
2 (high vs. low negative emotion) x 2 (rumination vs. distraction) split-plot 
eksperiment upang mapagtibay ang mga nasabing palagay. Ang tindi ng NE (low vs 
high) ay pinaramdam mula sa pagpapakita ng iba’t ibang larawan. Habang 
nararanasan ang NE, ang mga kalahok ay inatasang gumuhit batay sa kanilang 
nararamdaman (rumination) o gumuhit at magkulay ng mandala upang mabaling 
ang atensyon palayo sa kanilang nararamdaman (distraction). Pagkatapos nito, 
tatlong divergent thinking tests ang ibinigay upang masubok ang kanilang 
malikhaing pag-iisip. Ang datos ng eksperiment ay inalisa gamit ang mixed ANOVA. 
Napatunayan na ang mga kalahok na nakaranas ng mababang NE na nagguhit at 
nagkulay ng mandala ay may mas mababang NE at mas mataas na puntos sa 
malikhaing pag-iisip. Ang mga kinalabasan ng pag-aaral ay pinakahulugan gamit 
ang modelo ng proseso ng emotion regulation (Gross, 1998). Ang pag-aaral na ito ay 
nagbibigay ng mga implikasyon para sa paunang lunas sa masidhing negatibong 
emosyon. 
 
Tara, Gumuhit Tayo!: Isang Eksploratibong Penomenolohikal na Pananaliksik sa 
Pagguhit bilang Paglalahad ng Sarili sa mga Batang Walang Tirahan na Nasa 
Lansangan 
Christian Ranche  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
ianbr1193@gmail.com 
 
Ang kahirapan ay isa sa mga pangyayaring panlipunan sa anumang sulok ng bansa. 
Ito ay isang kundisyong pangekonomiya na kung saan may kakulangan sa 
pangangailangan at serbisyo katulad ng pagkain, tubig, pananamit, tirahan, 
edukasyon, at serbisyong pangkalusugan para matugunan ang mga 
pangangailangan upang mabuhay (TakingITGlobal, 2015). Ayon sa mga pagaaral 
habang dumarami ang insidente ng kahirapan mas marami rin ang pagkakataon na 
sila ay walang inuuwiang bahay. Ang kawalan ng tirahan ay isang pangkaraniwang 
mukha ng kaalunsuran at kanayunan sa Pilipinas. Sila ay bahagi ng mga sektor na 
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marhinalisado na nakararanas ng indibidwal na ekslusyon mula sa makabuluhang 
panlipunang partisipasyon (Granger, 2013). Sinikap ng pagaaral na ito na diskubrihin 
at aralin ang gamit at kahalagahan ng pagguhit at pagkulay sa pagbuo ng rapport at 
ekspresyong pansarili upang mailahad at maintindihan ang kalagayan at 
pinagdaraanan ng mga batang nasa lansangan sa Maynila. Ang pag-aaral na ito ay 
gumamit ng kwalitatibo at pakikuoagkwentuhan bilang paraan ng pananaliksik. 
Siniguro ng mananaliksik na ang pagaaral ay dumaan sa etikal na paraan tulad ng 
informed consent at defbriefing sa magulang ng mga bata. Mayroong 12 batang 
walang tirahan na nasa lansangan ang lumahok sa pagaaral edad 5-12. Ayon sa 
resulta ng pagaaral ang pagguhit at pagkulay ay isang magandang paraan upang 
makabuo ng rapport ang mananaliksik at malaman ang kanilang mga pangarap at 
sitwasyon na pinagdaraanan sa kani-kanilang buhay. Ang kanilang mga ginuhit rin 
ay nakapagpakita ng mga ideya para sa mga posibleng interbensyon sa kanilang 
sektor. 
 
Ang Mukha ng Pagluluksa sa Perspektibo ng Grief Counselors 
Georgina Francine S. Fajardo, Katrina Grace D. Valera, Pat Kathlyn Dione D. Ramirez 
Assumption College, Makati 
kgdvalera@gmail.com, georginafrancinef@gmail.com  
 
Ang layunin ng pananaliksik ay talakayin ang personal at propesyonal na karanasan 
sa pagluluksa ng mga grief-helping professional sa Pilipinas. Gumamit ang mga 
mananaliksik ng kwalitatibong pamamaraan sa pagkuha ng datos, partikular ang 
phenomenological analysis upang suriin ang karanasan ng mga kalahok. Base sa 
panayam, apat na tema ang nakalap: karaniwang personal na karanasan ng 
pagluluksa, pagbangon sa pagluluksa, karaniwang propesyonal na karanasan ng 
pagluluksa, at ang ugnayan ng personal at propesyonal na karanasan ng pagluluksa. 
Base sa mga resulta, mainam na maihiwalay ng mga grief counselors ang kanilang 
trabaho sa personal na buhay at makakatuong din kung magkakaroon ng dagdag na 
kurso tungkol sa pagluluksa sa pag-aaral ng Counseling. Inirerekomenda ng pag-
aaral ang pag-iimbestega sa iba pang aspeto na maaring makatulong sa pag-aaral 
ng grief counseling sa bansa. 
 
Keywords: pagluluksa, grief counseling, personal na karanasan ng pagluluksa, 
propesyonal na karanasan ng pagluluksa, ugnayan ng personal at propesyonal na 
karanasan ng pagluluksa 
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Sesyon 4D 
Kalusugang Pangkaisipan at ang Pamilyang Pilipino 

  
Paggalugad sa Karanasan ng Pamilya ng mga Dating Bilanggo 
Claudine Jade DL. Janer, Leah Janella M. Manaig  
Lyceum of the Philippines University-Laguna 
leahmanaig1998@gmail.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay nag pokus sa eksplorasyon sa buhay ng pamilya ng mga 
dating bilanggo sa kanilang sosyal at emosyonal na konteksto patungo sa lipunan. 
Ito ay naglalayon na malaman ang iba’t-ibang karanasan at paraan ng bawat 
pamilya sa kanilang pakikitungo sa kapwa at sa lipunan, at upang malaman ang 
mga ginawa nilang paraan kung paano nila nalagpasan ang mga pagsubok na 
kanilang kinaharap. Ginamitan ng malalim na pakikipanayam at personal na 
pagpanayam ang pagaaral upang makakalap ng mga datos. Ipinakita sa resulta na 
ang mga respondante ay namumuhay ng normal at mayroong maayos na relasyon 
sa dating bilanggo at sa kanilang pamilya. Sa konteksto ng sosyalisasyon, ang mga 
pamilya ay kayang makihalubilo sa kanilang lipunan. Sa emosyonal na konteksto, 
ang ibang pamilya ay nakaramdam ng sakit at hiya dahil sa kanilang mga naging 
karanasan, ngunit mayroon din namang ibang pamilya na emotionally stable. Ang 
mga indibidwal ay nagbigay ng kanilang mga suhektibong salaysay sa kanilang mga 
naranasan sa pakikipag sosyalisasyon. Ang mga teoryang Attachment at Family 
Systems ay higit na sinusuportahan ang pananaw na ito. Ang mga teoryang ito ay 
nagpatunay na ang emosyonal at pisikal na kaugnayan sa isang tao ay 
makakatulong sa pagpapaunlad ng koneksyon ng bawat miyembro ng pamilya. 
 
Mahabaang Pag-aaral ng Pagbabago at Katatagan ng Pagdidiplina ng mga 
Filipinong Ina 
Jennel Drezza Fe C. Reyes, Liane Pena Alampay  
Pamantasang Ateneo de Manila 
reyesjennel@gmail.com 
 
Ang mahabaang pag-aaral na ito ay nagsiyasat ng kadalasan ng paggamit ng iba’t-
ibang pagdidisiplina ng mga Filipinong ina sa loob ng pitong taon, simula edad 8 
hanggang sa mga unang taon ng pagbibinata at pagdadalaga ng mga anak. Sa 
paggamit ng mahabaang disenyo sa pananaliksik, nasuri ang pagbabago at 
pananatili ng paggamit ng iba’t ibang pagdidisiplina katulad ng: pakikipag-usap at 
pagpapaliwanag, pag-impluwensiya sa mga pribilehiyo, pisikal na parusa, at berbal 
na parusa. Isang-daan at labing-pitong mga ina ang sumagot ng nakabalangkas na 
panayam noong unang wave ng pag-aaral. Halos 75 porsyento ng orihinal na bilang 
ng mga kalahok ang nanatili hanggang sa pang-anim na wave ng pag-aaral. Gamit 
ang Linear Mixed Model, nakita na ang edad ng bata ay mahalagang prediktor kung 
gaano kadalas ginagamit  ng mga Filipinong ina ang iba’-ibang paraan ng 
pagdidisiplina, samantalang hindi naman prediktor ang kasarian ng  bata. Sa 
pangkalahatan, ang dalas ng paggamit ng iba’t-ibang paraan ng pagdidisiplina ng 
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mga ina ay bahagyang bumababa simula edad 8 hanggang sa mga unang taon ng 
pagdadalaga at pagbibinata ng mga anak. 
 
Ang mga Karanasan ng mga Magulang ng Cancer Survivors 
Nisseth Clarize S. Carido, Louella Barra Orillaza  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
nisseth_clarize.carido@upd.edu.ph 
 
Ang bahaging ito ng tesis ng pangunahing may-akda ay naglalayon na alamin ang 
mga karanasan—mula nang nalaman nila ang kondisyon ng kanilang anak 
(diagnosis of cancer) hanggang sa panahong ang kanilang anak ay sumailalim sa 
proseso ng gamutan (treatment stage)—ng mga magulang na nagsilbing 
pangunahing tagapag-alaga ng kanilang anak na cancer survivor. Ilan sa mga 
pinagdaanan ng kalahok nang ipag-bigay alam ng duktor ang kalagayan ng kanilang 
anak ay pagkalungkot, pagsisisi, hindi pagtanggap ng katotohanang may sakit ang 
anak, at pagkatakot sa kahahantungan ng kanilang anak. Ayon sa mga kalahok, 
hindi rin naging madali para sa kanila ang proseso ng pagpapagamot ng kanilang 
anak. Sa kabila ng lahat ng mabigat na kalooban at litong kaisipan ng mga kalahok, 
pinili pa rin nilang itago mula sa kanilang anak ang tunay na nararamdaman sa 
kadahilanang umaasa silang magsisilbi silang huwaran ng katapangan, tibay ng 
loob, at patuloy na pakikipaglaban sa sakit na dinaranas. Malaki ang papel na 
ginampanan ng mga kalahok bilang kabahagi ng kanilang anak sa “pakikipaglaban 
sa cancer”. Sila ay nagsilbing 1) tapapagpalakas ng loob ng kanilang anak lalo na sa 
mga pagkakataong matinding hirap dulog ng gamutan ang nararanasan ng 
kanilang anak; 2) tagapagdesisyon ukol sa iba’t ibang mga medical procedures na 
pagdadaanan ng anak; at 3) tagapag-alaga na walang kinikilalang oras, pagod, o 
sakit hanggang dumating sa puntong naisakripisyo  na nila ang kanilang sariling 
kalusugan. Sa bigat ng dalahin ng mga magulang na nagsilbing pangunahing 
tagapag-alaga sa kanilang anak na may cancer, masasabing nangangailangan din 
sila ng suporta, tulong, at pagkalinga. 
 
Kaisipan at Kalusugang Pangkaisipan: Isang Kwalitatibong Pag-aaral ng 
Persepsyon sa Mental Health ng mga Indibidwal na may Kamag-anak na 
Nakararanas ng Mental Illness 
Lorenzo Miguel A. Relente, Mariel Louise D. Cunanan, Leanne Jamie A. Gonzales 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman   
lorenzomiguelrelente@gmail.com  
 
Ang pag-aaral na ito ay sumisiyasat sa mga kaisipan ng mga inidibidwal na may mga 
mental illness, partikular ang kanilang pananaw nila tungkol sa mga sanhing 
nagbunsod ng kondisyong ito ng kanilang kamag-anak, mga salik na nakaapekto 
rito, at ang mga naging o patuloy na nagiging epekto nito sa kanila. Binigyang 
pansin ang mga karanasan ng mga indibidwal na ito sa pakikisalamuha sa kanilang 
kamag-anak, mga tungkuling kanilang ginampanan sa pagpapagamot at pag-
aalaga, hanggang sa mga persepsyon nila at ng ibang tao sa kanila. Ang mga 
kalahok ay kinabibilangan ng walong mga pangunahing kamag-anak ng mga 
indibidwal na may mental illness. Sila ay hinati base sa kondisyon ng kanilang 
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kamag-anak - mood/anxiety disorder at psychosis - at base sa kanilang 
socioeconomic status upang makita kung paano nag-iiba ang mga salik na ito sa 
kanilang mga pananaw. Semi-structured interviews ang ginamit na metodo sa 
pagkalap ng mga datos upang masinsinang mailarawan ang mga persepsyon ng 
mga kalahok base sa kanilang mga karanasan. 
 
Makikita sa pag-aaral na naturalistic causes - mga sanhing dala ng kawalan ng 
balanse ng katawan at kaisipan ng tao tulad ng stress, trauma, at iba pa - ang 
pangunahing dahilang nakita ng mga kalahok sa pinagmulan ng kondisyon ng 
kanilang mga kamag-anak. Malaking salik din sa pagharap at pag-aalaga nila sa 
mga ito ang predictability at manageability ng mga kondisyong ito, na nakaapekto 
rin sa kung paano makisalamuha ang ibang mga tao sa kanilang paligid. 
Nakakaapekto din sa disposisyon ng pagkalinga at pagpapagamot ng mga kalahok 
at ng mga kamag-anak nila mismo ang persepsyon nila sa pagiging nagagamot o 
hindi ng mental illness na kanilang nararanasan. Humarap din sa iba’t ibang mga 
pagsubok sa pamilya at personal na mga buhay ang mga kalahok na bunsod ng pag-
aalaga nila sa kanilang kamag-anak. 
 

Sesyon 4E 
Sikolohiya ng Kalinga 2 

 
Ang Kalusugang Pang-Kaisipan sa Pananaw at Karanasan ng mga Boluntaryong 
Tagapangalaga ng mga Batang May Kapansanan   
Gerry Duwin A. Dela Zerna 
Guided and Unified Interaction for the Development of Children, Inc.   
jherrie_01@yahoo.com 
 
Ang pagbibigay tuon sa kaisipang pangkalusugan ay napapanahon. Sa hamong 
hinaharap ng bawat indibidwal ganon din ang pangkalahatang lipunan ay 
nagpapakita ng kahalagahan nito. Sinasalamin nito ang kamulatan ng mamamayan 
sa araw-araw nitong karanasan at kamalayan na kadalasang humahamon sa 
kakayahaang mapagtagumpayan ito. Ito ay isang mahalagang usapin na sasanay sa 
mamamayan na harapin ang pang-araw-araw niyang hamon. Ang pag-aaral ay 
tumatalakay sa pananaw ng mga boluntaryong taga-pangalaga ng mga batang may 
kapansanan ukol sa kalusugang pangkaisipan, saan ito unang nalaman, para kanino, 
ang kalungkutan, takot at depresyon na kanilang narasanan sa Gabayan, isang 
interbensyong sosyo-sikolohikal para sa mga batang may kapansanan.  Tinalakay 
din ang mga ginamit na estratehiya upang malutas ang mga kalusugang 
pangkaisipang ito sa pamamagitan ng pagboboluntaryo. Kwaliteytib ang ginamit na 
metodo gamit ang pangkat-talakayan at partisipasyon bilang tagamasid para 
makuha ang saloobin ng 48 na mga piniling kalahok ayon sa pamantayang inihain, 
77% o 38 ang babae  at 33% o 11 ang lalake; at ang mean ng idad ay 28 mula sa 19 na 
pinakabata at 43 na pinakamatanda. Higit na nakakarami sa mga kalahok ang 
nakatapos sa kolehiyo at sa antas graduado (parehong may 13.33%), nasa larangan 
ng pagtuturo (73%) at single (83%).  Ang palatungan ay dumaan sa proseso ng 
pagkilala at pagtangap mula sa mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan at 
pagboboluntaryo.  Inilahad ang interpretasyon ayon sa coding at tema ng pagtatasa 
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na isanagawa sa datos na nakalap. Ang pag-aaral ay nagpakita ng pagkakaunawa sa 
kung ano at para saan ang kalusugang pangkaisipan. Ang mga boluntaryo ay 
nagsabi na sila ay nakaranas ng kalungkutan, takot at depresyon sa kanilang 
partisipasyon bilang tagapangalaga ng mga batang may kapansanan.  Ang 
pakikipag-usap sa mas may malawak na karanasan bilang boluntaryo at 
pangangalaga ng mga batang may karanasan, ang paglalaan ng mas maraming oras 
sa pag-aasikaso sa mga bata, at paghingi ng tulong sa kinauukulan ay mga 
estratehiyang ginamit para mailihis sa negatibong epekto sa kalusugang 
pangkaisipan. Kahit na sila ay sinanay bilang boluntaryo, hindi pa rin naiiwasan na 
malula sa bigat ng espektasyon at obligasyon na nagpahirap sa kanilang madaliang 
pagtangap sa kanilang sitwasyon. Ang mga sumusunod ay ang mga suhestiyon na 
nais ng mga respondents na isama sa bubuing programa para sa mga buluntaryo: 
pagkilala at pagka-unawa sa sarile, pagpapatatag ng sarile, pakikipag-kapwa tao, at 
pakiki-pamayanan.  Ang COACH-V ay inihaing rekomendayson para sanayin ang mga 
boluntaryo sa hamon ng kanilang partisipasyon. 
 
Isang Penomenolohikal na Pag-aaral sa Perspektibo ng Bipolar Disorder, Kalidad 
ng Buhay, at Pag-aangkop ng mga Malapit na Pamilya ng Isang Taong May Bipolar 
Disorder 
Dianne Del Pradas, Mary Gaille Antolin, Christine Galang, Ma. Carylle Anne Garcia, 
Ronnier Pumarejo at Amor Mia H. Arandia  
Far Eastern University, Jose Rizal University 
amormia.arandia@jru.edu 
 
Ang pag-aaral na ay ito inimbestigahan kung ano ang iba-ibang perspektibo ng 
bipolar disorder, kalidad ng buhay at pag-aangkop ng mga malapit na kapamilya ng 
isang may Bipolar Disorder. Ginamit ang purposive sampling at ang pag-analisa ng 
datos ay sa pamamagitan ng Interpretative Phenomenological Analysis. Ang mga 
partisipantes ay dumaan sa semi-structured interview, matapos ay ina-analisa sa 
pamamagitan ng model ni Giorgi. Mayroong iba-ibang pananaw ang partisipantes 
tungkol sa dahilan at paniniwala ng bipolar diosrder. Lumabas din ang ibat-ibang 
pamamaraan upang dalhin ang kanilang mga personal na problema na dulot ng 
isang taong may biplor disorder. Ang bigat ng konsekwensya ng biplar disorder ay 
nararamdam sa pinansyal na aspect ayon sa lagay pinansyal na estado. Mayroon 
ding negatibong konsekwensya sa kanilang sosyal na aspeto ng buhay ngunit 
mayroon din namang positibong dulot ang ganitong kondisyon ayon sa 
partisipantes. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mga mainam na 
rekomendasyon sa mga indibidwal na nag-aalaga o kasama ng isang taong may 
bipolar disorder. 
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Paunang Pagsusuri sa Isang Drug Rehabilitation Program sa Kumunidad: 
Pananaw ng mga Repormista   
Alain Bernard A. Andal, Alyana Fae R. Andal, Gino A. Cabrera, Clarissa F. Delariarte, 
Argel B. Masanda, Gil Jeff S. Tanganco  
Far Eastern University 
argelmasanda@yahoo.com 
 
Ang Bahay Pagbabago ni Apong Pilar ay isang formation shelter sa bayan ng San 
Simon, Pampanga na pinangunahang itatag ng lokal na parokya. Ito ay kinikilala ng 
DDB (Dangerous Drugs Board) bilang isang lehitimong drug rehabilitation center. 
Gamit ang sequential explanatory design, ang pag-aaral na ito ay gumamit ng 
surveys at focused-group discussion sa 32 repormista upang matukoy ang lagay ng 
formation program ng naturang Bahay Pagbabago. Ayon sa Spearman’s rank 
correlations, mukang may mahalagang relasyon and saloobin sa pangkabuhayang 
gawain  (ρ (2) = 6.589, sig. = 0.037*, p < 0.05) at ispirituwal na gawain (ρ (27) = 0.587**, 
p < 0.01) bilang mga formative na bahagi ng programa, at ang kanilang tingin na 
pagbabago sa sarili (ρ (2) = 13.573, sig. = 0.001**, p < 0.01) habang sila ay nasa loob ng 
Bahay Pagbabago. Ito ay maaring nangangahulugan na ang mga repormista ay 
nagkaroon ng positibong saloobin sa mga pangkabuhayan at ispirituwal na mga 
gawain at sila ay nakabuo ng mas mataman na kagustuhang magbago. Ang 
kwalitatibong datos ay may 3 tema: (1) nakahanap ng mas mataas na layunin at mas 
malalim na kahulugan sa buhay, sa pamamagitan ng mga ispirituwal na gawain; (2) 
maka-pamilyang pagtrato at pagaaruga, sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa 
kanila na sila ay hindi naiibang uri ng tao; at (3) pagkakaroon ng holistic at dynamic 
na mga aktibidan, tulad ng mga gawain tumutulong sa kanilang pangsariling 
pagunlad. Ang mga bagay na ito ay nakikitang mahalaga ng mga repormista para sa 
kanilang pagbalik at reintegration sa kanilang pamilya, kumunidad, at lipunan. Sa 
makatuwid, ang mga kahalintulad na programa ay dapat pagsumikapang ipaloob 
ang mga naturang bagay na nabanggit sa kanilang mga gawain. Ang mga 
rekomendasyon tungkol sa mga implikasyon ng mga datos na ito sa rehabilitasyon 
at kaugnay na programa ay ibinigay dito nang naaayon. 
 
Katatagan at Pagbangon: Konseptwalisasyon ng Family Resilience ayon sa mga 
Disaster Survivors  
Nephtaly Joel B. Botor 
Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
nbbotor@up.edu.ph   
Jaclyn Marie L. Cauyan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Abigail P. Del Puerto 
Balik Kalipay Center for Psychosocial Response, Inc. 
 
Sa pamamatnubay (counseling), napakahalaga ang pag-unawa sa taal na 
pagpapakahulugan ng pinapatnubayan (counselee) hinggil sa mga konstrak na nais 
pag-ibayuhin ng isang interbensiyon o programa. Hinihikayat ang tagapamatnubay 
(counselor) na maging mulat sa mga pananaw ng kaniyang pinapatnubayan upang 
maging lapat ang mga metodong kaniyang ginagamit. Kung kaya, tungo sa pagbuo 
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ng isang pampamayanang counseling program na nagnanasang paunlarin ang 
family resilience ng mga mag-anak na survivor ng disaster, nilayon ng pag-aaral na 
ito na unawain ang pagpapakahulugan ng mga kalahok sa konsepto ng family 
resilience—konstrak na tumutukoy sa proseso ng pagbangon ng isang mag-anak 
mula sa pagkakalugmok sa krisis (Walsh, 1996, 2002). Sa pagbabahagi ng mga 
kalahok naisalarawan ang disaster bilang hamon na nagdudulot ng karagdagang 
demands sa pamilya at ng disequilibrium sa mga pampamilyang proseso. 
Samakatuwid, ang family resilience ay maaring tingan bilang isang proseso kung 
saan ang mag-anak na humaharap sa hamon ay umuusad mula sa krisis patungo sa 
stability/equilibrium/homeostasis, habang tinitimbang ang mga materyal at di-
materyal na salik-pananggalang o protective factors (i.e., katangian, abilidad, iba 
pang resources) at mga salik na mapanganib o risk factors (i.e., pre-disater demands, 
adversity-specific demands) sa loob at labas ng pamilya, na siyang nagiging daan 
upang magkaroon ng positibong pagbabago (i.e., pagbibigay-kabuluhan, coping, 
pagkatuto, positibong samahan) sa katangian at daynamiks ng pamilya. 
 

Sesyon 4F 
Mga Iskalang Isinakatutubo mula sa Labas at sa Loob 

 
Exploratory Factor Analysis ng mga Pang-araw-araw na Hassles at Uplifts ng mga 
Kabataang Pilipino 
Liezl Rillera-Astudillo   
De La Salle University Integrated School (DLSU-IS) 
liezl.r.astudillo@dlsu.edu.ph 
 
Kahit na ginabayan ng mga nakaraang pananaliksik ukol sa pang-araw-araw na Life 
Hassles at Uplifts, ang pag-aaral na ito ay likas na eksplorasyon na ang layunin ay 
masuri ang pinagbabatayan ng istraktura ng mga 
pinaghihinalaang Hassles at Uplifts ng mga kabataan sa Pilipinas. Sandaan at 
siyamnapu’t isang estudyante sa mataas na paaralan ang nakilahok sa survey. 
Gayunpaman, ibinukod ang dalawampu’t isang multivariate outlier. Magkahiwalay 
na Exploratory Factor Analysis ang ginawa para sa mga antas ng Hassles at Uplifts. 
Pagkatapos ng pagkuha at pag-ikot, apat na salik sa Hassles Scale ang ginamit para sa 
pagtatasa.  Sa partikular, ang mga nakikitang pang-araw-araw na hassles ng mga 
kabataan ay kinabibilangan ng mga panganib sa paligid, mga alalahanin sa 
pagbubukod, disiplina ng magulang, gawain sa paaralan, at mga isyu sa social media. 
Ang Uplifts Scale ay pantay na nagbigay ng apat na salik. Ipinakikita na ang mga 
pang-araw-araw na buffer sa buhay ng mga kabataan ay nakasentro sa pagkilala, 
paglilibang, at paninindigan sa parehong tradisyon at virtual na mga konteksto sa 
lipunan. 
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Pagbuo ng Imbentaryo ng Interes sa K12 Traks 
Efsael G. Marcelo   
New Era University 
efsael@gmail.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong makabuo ng Imbentaryo ng Interes para sa K12 
Tracks. Ang Imbentaryo ng Interes ay isang matibay na instrumento upang 
matulungan ang mga mag-aaral sa pagpili ng Track bago pumasok sa Senior High 
School. Ito ay makatutulong sa mga mag-aaral upang makapili ng mabuti kung 
anong Tracks ang bagay o naayon sa kanilang hilig. Ito ay nagbibigay suporta sa mga 
mag-aaral para mapalawig ang kanilang karera mula sa pagpili ng tamang desisyon 
sa Junior High School patungong Senior High School at sa kanilang hinaharap na 
karera. 
 
Ang tagapagsaliksik ay gumamit ng research at debelopmento at diskriptibong 
methodolohiyo na may qualitibo at quantitibo diskarte sa pag-aaral na ito. Ang 
mananaliksik ay nagsagawa ng pagsusuri sa umiiral na instrument at gumawa ng 
taksonomi upang makapagbigay ng kaayusan sa paraan ng pagbuo at pagpili ng 
aytem para sa Imbentaryo ng Interes para sa K12 Tracks. Dalawang daan (200) aytem 
sa pagsusulit ang nabuo at naihanay sa K12 na kurikulum. Sa kabuoan ng dalawang 
daang aytem, isang daan at labing limang aytem ang nanatili batay sa istatistikong 
resulta gamit ang “factor analysis”. Natalaga ang anim napung (60) aytem bilang 
minimum para sa taksonomi. Talahanayan ng pagtutukoy ay ginawa para dito. Ang 
nabuong Imbentaryo ng Interes ay pinamahagi sa mag-aaral sa ika 10 grado at ika 11 
baytang or Junior at Senior High School na nagresulta ng mataas na antas ng 
internal reliability coefficient alphas mula .700 hangang .895. Batay sa resulta, ang 
aytem ay balido at maasahan na naghatid sa pagbuo ng manwal para sa Imbentaryo 
ng Interes sa K12 Tracks. 
 
Keywords: Interes Imbentaryo ng Interes, track, strand, K12 
 
Isang Mixed Methods Study Tungkol sa Tagasalo 
Wanda Elisse C. Barbon, Raisa Bernadette B. Abundo, Arianna Danielle M. Nano, 
Melissa R. Garabiles 
Pamantasang Ateneo de Manila 
wanda.barbon@gmail.com  
 
Ang tagasalo ay isang tao na kusang gumagawa ng mga paraan upang 
mapaginhawa ang buhay ng kanyang pamilya (Carandang, 1987). Ang mixed methods 
study na ito ay naglalayon na mapag-aralan ang konstruct ng tagasalo sa 
pamamagitan ng: (1) pagpapalawak ng Tagasalo Behavioral Scale (Garcia, 1999,  na 
binago ni Tian, 2004) ; (2) pag-iimbestiga ng kaugnayan ng tagasalo sa ibang mga 
konsepto tulad ng enmeshment, self-worth, at burnout, at; (3) pagpapanayam sa mga 
may matataas na iskor sa iskala o mga taong matatawag na mga tagasalo. Una, 
dinagdagan namin ang Tagasalo Behavioral Scale ng pitong katanungan upang 
maipagsama ang dalawang depinisyon nina Carandang (1987) at Udarbe (1998). 
Kasama rito ang mga tanong na “Masama talaga ang pakiramdam ko kapag hindi ko 
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tinutupad ang mga obligasyon ko sa aking pamilya” at “Kapag walang may gustong 
gumawa ng gawaing-bahay, madalas akong nag-boboluntaryong gumawa”. 
Ikalawa, isinama namin ang pinalawak na iskala sa isang survey na sinagutan ng 240 
Pilipinong mga estudyante sa kolehiyo. Lumabas sa mga resulta na ang pagiging 
tagasalo ay konektado sa konsepto ng enmeshment, ngunit hindi sa self-worth at 
burnout. Ikatlo, pinili namin ang anim sa mga may pinaka-mataas na iskor sa iskala 
ng tagasalo para ma-interbyu. Batay sa pagsusuri, ang mga tagasalo ay may kusang-
loob, marunong makiramdam, mapagbigay, at may pagpapahalaga sa pamilya. May 
mga positibong epekto ang pagiging tagasalo: makatanggap ng kapalit na tulong, 
maramdamang mahalaga ka, at maramdamang mahusay ka. Ngunit mayroon din 
itong mga negatibong epekto: pagsasakripisyo, emosyonal na kapaguran, at pag-
hadlang na humusay ang sinasalo. 
 
Keywords: tagasalo, enmeshment, family systems theory, mixed methods 
 
Self-efficacy bilang Tagapamagitan sa Ugnayan ng Emosyonal na Kapaguran at 
Sikolohikal na Kapakanan ng mga Pilipinong Child Care Workers sa mga Sentrong 
Pantahanan 
Kimberly Kaye C. Mata   
Pamantansang De La Salle 
kimberly_mata@dlsu.edu.ph  
 
Mahalaga sa isang nasyon ang ekonomiko at sosyal na aspeto nito na 
kinapapalooban ng industriyang pandomestiko at pagkalinga. Bagamat hindi 
masyadong napagtutuunan ng pansin, ang industriya ng pagkalinga sa mga batang 
napagkaitan ng pribilehiyo ay isa nang lumalaking sektor. Ang tungkuling 
ginagampanan ng isang child care worker ay ang pinakamakahulugang papel sa 
isang sentrong pantahanan sapagkat sila ang mayroong 24-oras na direktang 
ugnayan sa mga bata. Ang pag-aaral na ito ay sinuri ang mga karanasan ng mga 
child care workers sa mga sentrong pantahanan patungkol sa emosyonal na 
kapaguran (emotional exhaustion) at sikolohikal na kapakanan (psychological well-
being) na napamamagitanan ng konsepto ng self-efficacy. Ang pag-aaral ay ginawa 
sa 110 na Pilipinong child care workers na kumakatawan sa iba’t ibang sentrong 
pantahanan sa Metro Manila at sa mga karatig nitong rehiyon. Ang pag-aaral ay 
gumamit ng iba’t ibang instrumento na may mahusay na sikometerikong katangian 
at ito ay dumaan sa istatistikal na pagsusuri gamit ang hierarchical multiple 
regression analysis. Base sa resulta ng pag-aaral, lumalabas na (i) ang emosyonal na 
kapaguran ay may makabuluhang kaugnayan sa sikolohikal na kapakanan (ii) ang 
self-efficacy ay may makabuluhang kaugnayan sa sikolohikal na kapakanan (iii) ang 
self-efficacy ay mayroong salungat na epekto sa emosyonal na kapaguran, at (iv) ang 
self-efficacy ay bahagyang nakakaapekto sa ugnayan ng emosyonal na kapaguran at 
sikolohikal na kapakanan. Napatutunayan ng mga resultang ito ng pag-aaral na ang 
emosyonal na kapaguran ay isang importanteng konsepto sa pagtukoy ng 
sikolohikal na kapakanan. Ang mga child care workers na may mababang lebel ng 
emosyonal na kapaguran ay nagpapakita ng higit na sikolohikal na kapakanan. Sa 
kabila ng hindi maitatangging epekto ng emosyonal na kapaguran sa sikolohikal na 
kapakanan, mas naipapakita ng pag-aaral na ang selfefficacy ay mabisang 
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moderator sa ugnayan ng dalawang konsepto. Kinukumpira ng resulta na, sa 
kabuuan, ang mababang lebel ng emosyonal na kapaguran ay mayroong positibong 
epekto sa mga child care workers lalo pa kung mayroon silang positibong pananaw 
sa kanilang mga sarili at higit pa kung mataas ang lebel ng self-efficacy.  
 
Keywords: sentrong pantahanan, child care workers, emosyonal na kapaguran, 
sikolohikal na kapakanan, self-efficacy 
 

Sesyon 4G 
Paraan ng Pag-iisip, Pagkamalikhain, at iba pang Pag-aaral na may Kognitibong 
Lapit 

 
Ebalwasyon sa Kasanayan sa Kritikal na Pag-iisip ng mga Paparating na 
Estudyante sa Baitang 8 ng UP Rural High School, TP 2018-2019 
Felicisimo G. Galletes, Jr.  
Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
fggalletes@up.edu.ph 
 
Isa ang kritikal na pag-iisip sa mahahalagang kasanayan na dapat matutuhan ng 
isang estudyante para mabuhay sa mundo. Kaya naman dapat lamang na habang 
tumatagal sila sa hayskul, naituturo na sa kanila ang ganitong kompetensi yamang 
hindi naman kusang nagiging bahagi ng kakayahang mag-isip ng tao ang pagiging 
mapanuri. Gradwal itong natututuhan na katulad ng unti-unti niyang pagkatutong 
magkwenta at magpahalaga sa kanyang binabasa.  
 
Kadalasan nang humahanap ng mga pagkakataon ang mga guro upang maisanib 
ang mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa kanilang pagtuturo. Sa katunayan, sa 
kanilang pagbuo ng mga balangkas ng mga aralin, ikinokonsidera nila kung 
nagtataglay ng paglinang sa kritikal na pag-iisip ang mga aktibidad sa loob ng klase. 
Maging sa mga pagtataya at pangwakas na mga pagsusulit, kadalasan nang mas 
maraming mga aytem ang ibinibilang sa kritikal na pag-iisip at iba pang higher 
order thinking skills (HOTS) kumpara sa simpleng pag-alaala (remember) at pag-
unawa (understand).  
Ipinakita ng pag-aaral na batay sa ginawang istandardisadong pagsusulit sa 
kasanayan ng mga bata na matukoy ang pagiging balido at hindi ng mga 
argumentong inilahad, hindi naging sapat ang natamong kasanayan ng mga bata sa 
kanilang unang taon sa hayskul kaya masasabing hindi sila handa  sa pampanitikang 
kritisimo sa mga susunod na taon nila sa hayskul. Nangangailangan kung gayon na 
higit kailanman, dapat munang maituro ang kritikal na pag-iisip sa mga bata bago 
nila ito mai-aplay sa tunay na buhay.   
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Ang Pamamagitang Epekto ng Pagsasarili, sa Relasyon sa Pagitan ng Alumana at 
Kagalingan: Teoriya sa Pagpapasya sa Sarili at Perspektibo ng Kognitibo at 
Damdamin 
Maria Elena Cruz-Santos  
Colegio de San Juan de Letran at Pamantasang De La Salle 
ellinecruzsantos@gmail.com  
 
Ang pag-aaral na ito ay sinuri ang pamamagitang epekto ng pagsasarili sa relasyon 
sa pagitan ng kognitibo at damdaming alumana at kognitibo at damdaming 
kagalingan. Ang mga tagapagbatid ay binubuo ng 561 na mga kalalakihan at mga 
kababaihan na pawang mga estudyante sa kolehiyo, na may edad mula 18 hanggang 
24, mula sa pampribado at pampublikong pamantasan sa Pilipinas. Ang disenyo ng 
pagsasaliksik ay kwantitatibong korelasyonal at kros-seksyonal. Ang mga variables 
ay sinukat gamit ang Iskala ng Cognitive and Affective Mindfulness, Iskala ng 
Satisfaction with Life, Iskala ng Positive and Negative Experiences, at Subscale ng 
Autonomy Need Satisfaction ng Iskala ng Basic Psychological Needs Satisfaction. 
Ang pagsasarili ay mayroong bahagyang pamamagitang epekto sa relasyon sa 
pagitan ng kognitibo at damdaming alumana at kognitibo at damdaming 
kagalingan. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay nilayon na magkaroon ng teoretikal, 
empirikal, at praktikal na kontribusyon sa larangan ng klinikal na sikoholohiya 
bilang isang agham at pagsasanay. Ang mga implikasyon ng mga natuklasan at ang 
pinagbatayang teorya ng pagpapasya sa sarili at kognitibo at damdaming sistema 
ng personalidad ay tinalakay. Gayundin, ang aspeto ng kultura ay ginalugad at 
tinalakay. 
 
Mga Keyword: alumana, kagalingan, pagsasarili, kognitibo, damdamin, teorya ng 
pagpapasya sa sarili, kultura 
 
Ang Nakabubuting Epekto ng Social Support at Cognitive Social Capital sa Relasyon 
ng Pang-araw-araw na Diskriminasyon at Kalusugang Pang-kaisipan ng mga 
Mag-aaral sa Kolehiyo 
Norman B. Mendoza 
Holy Angel University 
normanmendoza0421@gmail.com 
John Ian Wilzon T. Dizon  
Angeles University Foundation 
 
Mayroong ebidensya na nagsasaad na ang perceived discrimination ay 
nakaiimpluwensya sa mental health o kalusugang pang-kaisipan ng tao. Ang mga 
mahalagang sosyal at sikolohikal na mechanisms (hal. social support at cognitive social 
capital) ay maaaring makapag-pababa sa negatibong epekto ng pangaraw-araw na 
diskriminasyon. Ang pananaliksik na ito ay nagsuri sa epekto ng pangaraw-araw na 
diskriminasyon sa sintomas ng depression, anxiety, at stress. Layunin din nito na 
masuri kung ang social support mula sa pamilya, kaibigan, at significant other, kasama 
rin ang cognitive social capital, ay nagpapababa sa epekto ng diskriminasyon sa 
kalusugang pang-kaisipan. Ang mga datos na ginamit sa pag-aaral na ito ay mula sa 
316 na mag-aaral sa kolehiyo sa Pampanga, at nakolekta mula Hulyo hanggang 
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Setyembre noong 2016. Upang masuri ang direct at buffering effects ng social support at 
cognitive social capital, mga hierarchical multiple regression analyses ang isinagawa. Ang 
mga resulta ay nagpapakita na ang diskriminasyon ay malakas na nauugnay sa 
mataas na marka ng depression, anxiety, at stress. Para sa mga main effects, ang social 
support at social capital are parehong nauugnay sa mababang sintomas ng 
kalusugang pang-kaisipan. Sa pagsusuri naman ng moderating effect, ang social 
support mula sa pamilya at dalawang social capital subcomponents (tiwala sa 
komyunidad at social harmony) ay nagpababa sa epekto ng diskriminasyon sa mental 
health. Sa madaling salita, mas mababa ang negatibong epekto ng pangaraw-araw 
na diskriminasyon sa kalusugang pang-kaisipan ng mga mag-aaral sa kolehiyo 
kapag mayroon silang social support mula sa pamilya at cognitive social capital. Ang 
mga resultang ito ay naaayon sa buffering hypothesis ng social support at nagdaragdag 
sa ebidensya ng impluwensya ng social capital sa mental health. Ang mga natuklasan 
sa pananaliksik na ito ay nagbibigay halaga sa social support mula sa pamilya at 
cognitive social capital na maaaring ituring mahalagang bahagi sa psychosocial 
interventions sa mga mag-aaral na kolehiyo, lalo na para sa mga nakararanas ng 
diskriminasyon. 
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ABSTRAK NG LEARNING SESSION, PAPEL, AT WORKSHOP  

(NOBYEMBRE 17, 2018) 

 
Learning Session: Pagtitibay ng Ginhawa at Pagmamahal sa Sarili para sa 
Aktibistang LGBT: Mga Praktis Gamit ang Guided 
Jan Gabriel M. Castaneda 
ASEAN SOGIE Caucus 
jangabriel.mc@gmail.com 
 

Hindi laging naiintindihan o nabibigyan ng halaga ang impluwensiya ng mga 
karanasan ng diskriminasyon o pagbubukod sa buhay ng isang tao. Batay sa 
lumalagong pananaliksik tungkol sa "minority stress" (Meyer, 2003; Meyer, 
Schwartz, at Frost, 2008), nakapipinsala ang epekto ng negatibong karansan ng mga 
minority sa maraming aspeto ng buhay ng isang tao-- mula sa kanyang pagtingin sa 
sarili hanggang sa kanyang pang-araw-araw na kaugalian at gawain. Ito ay totoo lalo 
na para sa mga miyembro ng lesbian, gay, bisexual, o transgender (LGBT) na 
komunidad. Maaari ring mas matindi ito para sa mga aktibistang LGBT na kadalasan 
litaw at dama ang kani-kanilang "trauma" at maging ang trauma ng iba sa kanilang 
komunidad. Ang learning session na ito ay base sa nakaraang "Workshop/Retreat on 
Wellness and Wellbeing for LGBTIQ Activists in Southeast Asia" ng ASEAN SOGIE 
Caucus noong April 2018. Layunin nito na maibahagi ang mga natunan namin mula 
sa mga aktibistang LGBT tungkol sa kanilang mga karanasan at mga iba't ibang 
halimbawa ng "guided visualization" na maaaring gamitin upang tumugon sa mga 
karanasan ng "trauma" sa mga konteksto na walang access sa pormal na sikolohikal 
o klinikal na serbisyo. 
 
Symposium: Mga Tampok na Pag-aaral Mula sa PSSP  
Convenor: Jay A. Yacat 
jayacat@gmail.com 
 

 Isang Kwalitatibong Pag-aaral Ukol sa Mababang Treatment Adherence ng 
mga Pilipinong May Altapresyon 
Jay A. Yacat at Louella Barra Orillaza  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Batay sa pagsusuri ng interbyu sa 24 pasyenteng na-diagnose ng hypertension (na 
walang kaukulang ibang sakit), napag-alaman na magkaiba ang mga pasyenteng 
may mataas na antas ng treatment adherence at mga taong mababa rito sa kanilang 
pananaw ukol sa diagnosis na ang hypertension ay isang kondisyon na 
mangangailangan ng panghabambuhay na atensiyon. Tinitingnan ng mga 
pasyenteng may mataas na treatment adherence na ang regular na pag-inom ng 
gamot, kasama ang pagbabago sa mga gawi at lifestyle, ay epektibong pamamaraan 
upang mapanumbalik ang kanilang normal na buhay at makapagtaguyod ng 
kanilang kalusugan.  Samantala,  para naman sa mga hindi masyadong regular ang 
pag-inom ng gamot, nakikita nila na ang pag-inom ng gamot ay pabigat sa kanilang 
buhay at laging nagpapaalala sa kanila ng kanilang sakit o kondisyon. 
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 Ang Mahabang Paglalakbay Tungo sa Positive Discipline: Kuwentong Buhay 
ng mga Magulang at Guro 
Danielle P. Ochoa at Josefina Andrea R. Cantiller 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
danielle.ochoa@gmail.com 

 
Laganap pa rin ang paggamit ng corporal punishment sa Pilipinas kahit marami 
nang ebidensya sa negatibong epekto nito. Sa kabila nito, may ilang mga magulang 
at guro na pinipiling maging mas positibo sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak at 
estudyante matapos makilala ang pamamaraang ito sa programang Positive 
Discipline for Everyday Parenting/Teaching. Ikinalap sa pananaliksik na ito ang 
kuwentong buhay ng walong magulang at dawalang guro upang maunawaan ang 
(1) pagbabago sa paggamit at pananaw nila sa pagdidisiplina ng bata matapos 
matutunang gamitin ang positive discipline, at (2) mga salik na nakakatulong at 
nagpapahirap sa paggamit ng positive discipline. Nakita sa mga panayam na 
nakaugat ang naunang pamamaraan ng pagdidisiplina sa kanilang mga karanasan 
sa disiplina noong bata sila. Hindi agaran ang pagtanggap sa positive discipline, 
ngunit nakatulong sa karamihan ang nakita nilang mga positibong epekto, 
parehong sa mga bata at mismong sa sarili nila. Gayunpaman, patuloy ang mga 
hamon sa paggamit, lalo na kung madalas at matindi ang paglabag ng bata, at 
nagmula ang kalahok sa dating paggamit ng corporal punishment. Dahil dito, 
naghahanap ng dagdag suporta ang mga kalahok, maging sa pamilya at kaibigan, at 
sa mga organisasyong nagsasagawa ng training. Mula sa mga kuwentong ito, 
tatalakayin ang mga rekomendasyon para sa mga programang nagsusulong ng 
positive discipline at mga pananaliksik tungkol dito.  
 

 Ang Proseso ng Pagbuo sa Panukat ng Kaalaman, Saloobin, at Kaugalian 
Patungkol sa Positive Discipline 
Marie Rose H. Morales 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
mhmorales@up.edu.ph 

 
Ang positive discipline (Durrant, 2013) ay isang paraan ng pagdidisiplina na 
binibigyang-pansin ang karapatan ng mga bata. Nilalayon nito na magtuturo ng 
mabuting asal sa pamamagitan ng pagkilala sa mga nais makamit sa hinaharap, 
pagpaparamdam ng pagmamahal at pagbibigay-ayos sa karanasan, pag-intindi sa 
iniisip at nararamdaman ng mga bata, at pagtugon sa mga suliranin nang 
magkasama. Ang kasalukuyang pag-aaral ay naglalayong gumawa ng panukat ng 
kaalaman, saloobin, at mga kaugalian ng mga magulang, guro, mga anak, at mga 
pag-aaral. Ang panukat na ito ay magsisilbing paraan upang malaman ng mga 
kasamang NGO ng Save the Children kung epektibo ang ginagawa nilang 
intervention sa kanilang mga komunidad. Nakagawa ng anim (6) na panukat: para 
sa magulang (74 aytem), guro (69 aytem), batang may edad na 9 hanggang 12 (20 
aytem), batang may edad na 13 hanggang 17 (22 aytem), estudyante sa elementary 
(25 aytem), at estudyante ng high school (26 aytem). Lahat ng panukat ng saloobin at 
kaugalian ay may katanggap-tanggap na internal consistency index (.61 hanggang 
.93). 
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 Mga Karanasan ng Transpormasyon at Paglilingkod sa Kapwa: Kwentong-
Buhay ng mga Piling Alumni ng Pathways to Higher Education 
Charmaine P. Galano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
cpgalano@gmail.com 
 

Bilang pagtugon sa pangangailangang punan ang problema sa isang naaabot at may 
kalidad na edukasyon sa kolehiyo, inilunsad ang Pathways to Higher Education 
(PHE) noong 2002. Ito ay isang programang tumutulong sa mga mahihirap ngunit 
marurunong na estudyante sa hayskul na makapasok at makapag-aral sa maayos na 
unibersidad. Mayroong 2 layunin ang programa: tulungan at sanayin ang mga 
estudyante sa aspetong akademiko at psycho-social bilang paghahanda sa kanilang 
pagpasok at pananatili sa kolehiyo; at hubugin sila upang maging responsable at 
mahusay na mga lider. Ang kasalukuyang pag-aaral ay isang program evaluation ng 
PHE na may layuning suriin at i-dokumento ang naging papel ng programa sa buhay 
ng mga alumni na nagtapos dito. 
 
Gamit ang pamamaraang panayam ng kwentong-buhay ni McAdams, tiningnan ang 
kwento ng 18 alumni (10 lalaki at 8 babae; edad 23-31) ng programa. Sinuri ang 
kanilang buhay sa 3 yugto: bago ang programa, habang sila ay nasa programa, at 
pagkatapos ng programa. Mula sa kanilang pagbabahagi ay nabuo ang 5 
mahalagang tema: (1) ang PHE ay isang pamilya na nagsilbing isang matibay na 
support system na nagbigay ng mapagkalingang kapaligiran para umunlad ang mga 
kalahok habang sila’y nag-aaral; (2) ang PHE ay nagsilbing tulay para sa maraming 
oportunidad -- mapa-materyal, sosyal at praktikal na yaman (resources); (3) ang PHE 
ay naghubog sa mga kalahok na magkaroon ng positibong pagtingin at tiwala sa 
sarili; (4) sa pamamagitan ng programa ay umunlad ang kanilang soft skills (hal. 
stress management, kasanayan sa komunikasyon at pagiging lider); at (5) ang mga 
alumni ng programa ay nagkaroon ng transpormasyon sa pagiging indibidwal na 
may pagpapahalaga sa integridad at paglilingkod sa kapwa. Karamihan sa alumni ay 
nag-ulat na sila ay mga aktibong boluntir sa iba’t ibang pormal at di-pormal na 
organisasyon at sa pagsisilbi sa kani-kanilang organisasyon sa paaralan at 
komunidad. Para sa kanila, sa ganitong pagkakataon nila naisasabuhay at 
napapaunlad pa ang kanilang mga natutunan sa programa. Isang paraan din ito ng 
pagbabalik ng tulong sa kapwa (“paying it forward”) at paglilingkod sa bayan. Ang 
implikasyon ng kinasapitan ay tinalakay sa konteksto ng pagpapabuti ng programa. 
Susing salita: kwentong-buhay, karanasan ng transpormasyon, Pathways to Higher 
Education, youth development program 
 
Kamalayan para sa Stress 
Avegale C. Acosta 
Pamantasang Ateneo de Manila 
aacosta@ateneo.edu 
 
Lahat tayo ay nakararanas ng stress. Ito ay parte ng buhay. Ang dagdag na hamon 
para kabataan sa ngayon ay ang pagkilala sa kanilang identidad at pag-alam kung 
paano ilulugar ang kanilang sarili. Hindi na sila bata, ngunit hindi pa rin sila lubos na 
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nabibigyan ng kalayaan na mag-isip, magsalita, o kumilos gaya ng isang matanda. 
Bukod dito, sila rin ay nasa yugto kung saan inaalam at kinikilala pa nila ang mga 
paraan kung paano harapin ang stress at iba pang hamon ng buhay. 
 
Nitong nakalipas na mga taon, ang mga pag-aaral tungkol sa Mindfulness o 
Kamalayan ay nagpapatibay kung gaano ito kaepektibo bilang istratehiya sa 
pagharap sa stress. Ang Mindfulness o Kamalayan ay tumutukoy sa “pagbibigay ng 
atensyon sa kasalukuyang pangyayari, ng may pag-usisa, kagandahang-loob, at 
walang panghuhusga”. Sa halip na mapuspos sa kung anong nangyayari, ay 
sinusubukan maging bukas, pinapansin at tinatanggap kung ano ang nandyan. Sa 
pamamagitan ng ganitong saloobin, ang mindfulness o kamalayan ay nakakatulong 
hindi lamang upang mabawasan ang pakiramdam ng depresyon, pagkabalisa, at 
nerbyos, kundi upang madagdagan ang kanilang kakayahan na harapin ang mga 
hamon ng buhay. 
 
Ang workshop na ito ay pinagsamang lektyur, diskusyon at pagsasanay. Layunin nito 
na ipakilala sa mga mag-aaral ang teorya sa likod ng Mindfulness, at 
makapagbahagi ng iba’t-ibang paraan ng pagharap sa stress sa pamamagitan ng 
Mindfulness. 
 
Learning to be a Lifeline: A Workshop for Teachers on Helping Students who are 
Hurting 
Violeta V. Bautista, Divine Love A. Salvador, at Anna Cristina A. Tuazon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
violeta_wholeness@yahoo.com 
 
The nature of their work places teachers in an important position to identify when 
students are suffering from emotional distress and mental health problems, and to 
provide basic psychosocial support to students who are hurting. The “Learning to be 
a Lifeline” workshop is a program offering of the UP Diliman Taskforce for 
Psychosocial Services (UPD PsycServ). Its basic aim is to provide faculty members 
with basic knowledge and skills in facilitating helpful conversations. In this 
workshop, teacher-participants learn how to identify basic signs of distress in their 
students, listen to their students’ concerns, provide relevant information about 
available sources of help, instill hope, and convey a key message that the school 
environment cares about students’ mental health and psychosocial wellbeing. 
 
Outcomes: By the end of the workshop, participants should be able to  

1. identify signs of distress in their students; 
2. identify common mental health and psychosocial wellbeing problems that 

show up in a school context; 
3. understand and appreciate the front-line role of teachers in providing basic 

psychosocial support to students in distress; 
4. demonstrate key principles in listening, facilitating compassionate and 

helpful conversation, and guiding students towards options for support; 
and 
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5. begin envisioning how their institutions could programmatically address 
mental health and psychosocial wellbeing needs of students. 

 
Aplikasyon ng BarOn EQ:i-S Test sa Pook Gawaan 
Howell B. Calma 
Clark Electric Distribution Corporation  
hbcalma@clarkelectric.ph 
Silfa C. Napicol 
Pamantasang De La Salle-Dasmariñas 
Florabel S. Suarez 
Central Philippine University 
 
Gamit ang BarOn EQ:i-S test, pag-uusapan, susukatin at bibigyan paliwanag ang 
mga nakuhang tala at bibigyan pagtatampok ang mga facet na hinahanap sa isang 
manggagawa at kung anong implikasyon mayroon ito sa kanila. Bibigyan din ng 
patnubay sa tamang pag gawa ng psychological report gamit ang BarOn EQ:i-S test. 
 
Workshop sa Pagsasagawa ng Lingkod-Aral bilang Istratehiya ng Pagtuturo 
Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle 
darren.dumaop@dlsu.edu.ph 
 
Sa kasalukuyan, higit na matingkad ang pangangailangang maging mabisa ang 
edukasyon sa labas ng paaralan. Dahil dito, sinisikap ng mga tagapagturo na 
humanap ng pamamaraang magbibigay ng malawak na karanasan sa mga 
estudyante. Nilalayon ng workshop na ito na ipakilala ang lingkod-aral bilang 
istratehiya ng pagtuturo sa sikolohiya, pangunahin sa Sikolohiyang Pilipino. 
Inaasahang matapos ang workshop, makapag-uuwi ang mga kalahok ng 
kongkretong plano sa pagsasagawa ng lingkod-aral sa itinuturo nilang kurso. 
Hinihiling sa mga kalahok na magdala ng panulat at talaan (maaaring gumamit ng 
electronic devices) na makatutulong sa pag-oorganisa ng mga ideya. 
Iminumungkahi ring magdala ng silabus na magagamit na batayan sa pagtatalaga 
ng lingkod-aral. 
 
Sikolohiyang Pilipino, Sikolohiya sa Filipino: Paglilinang ng Terminolohiya sa SP 
sa pamamagitan ng Pagsasalin 
Jayson D. Petras 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jaysonpetras_upd@yahoo.com 
 
Saligan ng Sikolohiyang Pilipino ang wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas sa 
ganap na pag-unawa sa karanasan, pananaw, damdamin, at oryentasyon ng mga 
Pilipino. Mula sa simulain ng pagsasakatutubo, naging masigasig si Enriquez sa 
tunguhin ng intelektuwalisasyon ng mga wika sa Pilipinas, partikular ang wikang 
pambansa, sa pamamagitan ng pag-aantas ng mga konseptong sikolohikal at iba’t 
ibang paraaan ng pagsasalin. Bibigyang-tuon sa sesyong ito ang kalakaran at 
kaparaanan sa pagsasalin sa Sikolohiyang Pilipino. Magiging daloy nga talakay ang 
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sumusunod: (1) iba’t ibang paraan ng pagsasalin na dinalumat ni Enriquez; (2) 
pagsasalin sa mga dokumentong sikolohikal, partikular sa mga lathala ng PSSP; (3) 
tanong, isyu, at hamon sa pagsasalin sa sikolohiya. Sa partikular, ibabahagi ng 
tagapagpadaloy ang sariling danas sa pagsasalin na isinasagawa sa mga lathalain sa 
SP at panukat-sikolohikal. Bukas at angkop ang sesyon na ito sa mga guro, 
mananaliksik, at mag-aaral sa sikolohiya at wika. 
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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 

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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