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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, IntM 
Silfa C. Napicol, MA, RPm  
Florabel S. Suarez, RPm 
Homer J. Yabut, PhD, RPsy 
Danice D. Loria (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, Annie Dinh Maria M. Alfaro, 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, Hadjia A. Balajadia, 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, Lilibeth T. Cortez, 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, Rowena 
Gaspay-Fernandez, 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, 
Danielle P. Ochoa, 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., 
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Maria Guadalupe C. Salanga, Lilia P. Salazar,  Zeus A. Salazar, Corazon M. 
Samaniego, Elena L. Samonte, Mario R. San Buenaventura, Ida Josephine M.L. 
Siason, Pilar E. Soto, Madelene A. Sta. Maria, Mariano R. Sto. Domingo, 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, Venus A. Vitales, Nieto L. Vitto, Fumio Watanabe, Homer J. 
Yabut, Jay A. Yacat, Rene P. Zubieto 
 
MGA KASAPING PROPESYONAL PARA SA TAONG 2019 

 
Avegale C. Acosta, Cesar S. Aguilar, Kimberly Jhoy D. Agustin, Kristine R. Alagad, 
Michelle Yzabel O. Alcantara, Marie Grace D. Alea, Judith R. Angeles, Ernesto W. 
Annayo, Jr., Jeremy G. Apurillo, Karen Jann M. Aquino, Marienuelle T. Aquino, Mary 
Michaela Grace L. Aquino, Amor Mia H. Arandia, Arvin Kim A. Arnilla, Alessandra T. 
Arpon, Normita A. Atrillano, Maredem U. Avila, Lita A. Bacalla, Alona P. Bagsic, Rozel 
S. Balmores-Paulino, Evangeline F. Baluyut, Rowena V. Bañes, Lorelie Ann Banzon-
Librojo, Wanda Elisse C. Barbon, Louella Barra-Orillaza Jason Ray M. Barlaan, 
Remedios E. Basco, Remedios V. Basco, Maria Concepcion J. Bayot, Nirmalyn D. 
Beira, Angeline Martha P. Beroin, Victorius Q. Bibera, Mary Angelica D. Bonifacio, 
Nephtaly Joel B. Botor, Melanie T. Buco, Cielito B. Buhain, Jeffrey C. Cabal, Jemima 
Cabanlong, Nico Canoy, Kathlyn T. Caragay, Henmar C. Cardiño, Nisseth Clarize S. 
Carido, Camille Joy B. Carig, Charisse H. Caringal, Jan Gabriel M. Castañeda, 
Evangeline Castronuevo-Ruga, Myra C. Catungal, Amela T. Cayabyab, Rosario T. Chu, 
Jose Seth B. Cledera, Jr., Angelita R. Crisostomo, Clemuel B. Cruz, Princess Niña N. 
Cruz, Reymond Neal C. Cruz, Maria Elena Cruz-Santos, Ma. Charina R. Cuento, 
Joseph Mirvin A. Dadap, Niño A. Daep, Gilda Dans-Lopez, Pat Kathlyn Dione Datul-
Ramirez, Roslin M. De Ala, Mara Patricia Y. De Guzman, Annalyn De Guzman-
Capulong, Elmer G. de Jose, Ananea Y. De la Cruz, Francisco V. de la Rosa VI, Karen T. 
de Leon, Alvin R. De Mesa, Jenella Belle J. Dela Cerna, Michael Joseph A. Dela Cruz, 
Gerry Duwin A. Dela Zerna, Annalyn C. delos Santos, Junix Jerald I. Delos Santos, 
Jennifer Jane Descallar, Grace Ann S. Desnacido, Fritzie Cristina B. Diaz, Nornila M. 
Dilabuan, Alvin Ryan A. Dizon, John Ian Wilzon T. Dizon, Lorena R. Domingo, Ma. 
Loreto Heide O. Dy, Jeanette L. Ebarsabal, Rosanne Marie G. Echivarre, Bryan Q. 
Engay, Christ Michael C. Entienza, Kristoffer R. Esquejo, Jan Zsanila D. Estacio, 
Jemmarose Estacio, Leonardo R. Estacio Jr., Zen Leonard D. Estacio IV, Lovely Lucky 
A. Evarretta, Jose Felix de Guzman Falgui, Georgina Fajardo, Charmaine P. Galano, 
Gecelle Grace Galenzoga-Diez, Felicisimo G. Galletes Jr., Calvin Dave D. Ganub, Mary 
Rose P. Garcia, Benjamin Danley Garibay, Christian T. Gloria, Jaimee Felice C. Go, 
Maria Lourdes Helen R. Gomez, Abigail B. Gonzales, Kathleen B. Gonzales, Angelica 
Cielo B. Gozar, Jay Ann B. Gregorio, Von B. Guintu, Milagros C. Gundran, Edith G. 
Habig, Rowena P. Heradura, Jeremiah D. Hernandez, Joanna Herrera, Geralda P. 
Hoggang, Raymond E. Huevos, Emerald Jay D. Ilac, Lizette S. Inocencio, Rena Dee R. 
Jaleco, James MacGyver L. Jolloso, Julius Martin R. Katigbak, Alyda Yasmin A. Keh, 
Reynante F. Labordo, Johmel N. Labrador, Ramon Clemente Martin F. Lachica, 
Francis Felix V. Lagarto, Katherine L. Lagman, Aleli M. Langgaman, Rowena C. Largo, 
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Donalyn G. Lastima, Rogelio A. Lee, Jr., Freda B. Lim, Cherie Ann Lo, Hannah Trisha F. 
Lopez, Mark Anthony E. Lopez, Rashia Andrea O. Lubuguin, Sarah Jane D. Macaraeg, 
Melvin A. Macuha, Mona Liza A. Maghanoy, Geolly L. Maglines, Thea Rae N. Mallari, 
Annabel M. Manalo, Elyca Ella D. Mananghaya, Dorothy C. Mapua, Efsael G. Marcelo, 
Legriv Vilee I. Marquez, Carleen O. Mata, Kimberly Kaye C. Mata, Redel Joseph C. 
Mateo, Princess Lovella G. Maturan, JP Lota S. Medina, Samantha Erika N. Mendez, 
Grazianne-Geneve V. Mendoza, Norman B. Mendoza, Carmella Joyce L. Mergenio, 
Josephine D. Mojica,  Jojet Lamberto R. Mondares, Jonna F. Mondares, Agnes 
Montalbo, Mary Anne Joseph T. Montoya, Kristine Faith C. Moral, Marie Rose H. 
Morales, Susan T. Mostajo, Arminda A. Muga, Rachel R. Nacionales, Christian Jasper 
C. Nicomedes, Madelyn P. Niño, Mary Grace A. Nonay, John Joseph S. Ocbina, Mira 
Alexis P. Ofreneo, Aurora T. Olegario, Lyndsell-Ann E. Oliveros, Kyla Leane M. Olmo, 
Anna Teresa O. Orillo, Sheila Marie B. Pamfilo, Mark Joseph A. Pangan, Mirzie Ann T. 
Panganiban, Jersey P. Pangilinan, Apryl Mae C. Parcon, Emmanuel B. Parreño, 
Jonathan T. Pascual, Araceli B. Paster, Ryan R. Pecson, Angelica Marie G. Peralta, 
Consuelo O. Peralta, Arnel G. Perez, Maria Paz A. Perez, Annabel D. Quilon, Vea 
Katrina E. Quitalig, Christian Ranche, Leonel J. Relis, Anne Rose L. Reyes, Erlyn C. 
Reyes, Jennel Drezza Fe C. Reyes, Liezl Rillera-Astudillo, Rafael C. Salamat, Divine 
Love A. Salvador, Edmon Y. Sampana, Lordy Angelo C. Santos, Mary Annlyn S. 
Saringan, Christoper F. Sasot, Marjun A. Sedeño, Paul Tim Sejane, Geraldine A. 
Serdan, Ryan Ross C. Sierra, Fraulein B. Silva, Jeremiah Paul C. Silvestre, Christie P. 
Sio, Princess Arianne Q. Sison, Antonia C. Siy, Victoria K. So, Mary Jane B. Solevires, 
Susan F. Soriano, Cinderella Arellano Sta. Cruz, Lynna Marie Y. SyCip, Alicia Q. 
Tablizo, Maria Melinda G. Tan, Claudine Faye M. Tecson, Mendiola Teng-Calleja, 
Cristabel F. Tiangco, Arvie D.C. Tolentino, Armen Ria H. Toquero, Dexter L. Torres, 
Anna A. Cristina Tuazon, Olga Angelinetta P. Tulabut, James Louies Un, Christian 
Khiel P. Unto, Maria Veronica S. Vergara, Hazel T. Victoriano, Liezl P. Villaluz, 
Vicente C. Villan, Angelique Pearl Virtue P. Villasanta, Arianethe H. Villegas, 
Jhoanna D. Yambot, Felyn Mae G. Yap, Camille Therese C. Yusay 
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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. 

 



11 
 

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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TALAAN NG MGA PAMBANSANG KUMPERENSIYA  

SA SIKOLOHIYANG PILIPINO 

 

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

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

 
1977 (Maynila):  Ikatlong Pambansang Kumperensiya: “Mga Katutubong Konsepto at 

Pamamaraan sa Lipunang Pilipino.” Philippine Normal College, Manila, 16-19 
Nobyembre 1977.  Pinamahalaan ni Esther Reyes. 

 
1978 (Laguna):  Ika-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kabataang Pilipino at 

ang Ikatlong Daigdig.” University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 25-28 
Oktubre 1978.  Pinamahalaan ni Abraham Velasco. 

 
1979 (Leyte):  Ikalimang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa 

Pagpapaunlad ng Nayon.” Divine Word University, Tacloban City, Leyte, 24-27 
Oktubre 1979.  Pinamahalaan ni Leonardo Mercado. 

 
1980 (Albay):  Ika-anim na Pambansang Kumperensiya: “Ang Kamalayang Etniko at 

Pananagutang Pambansa.” Bicol University, Legazpi City, Albay, 22-25 Oktubre 
1980.  Pinamahalaan ni Jesus Fer Ramos. 

 
1981 (Baguio): Ikapitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiyang Pilipino sa 

Pagtuturo at Kaalamang Pantao.” University of the Philippines, Baguio, Baguio 
City, 11-14 Nobyembre 1981.  Pinamahalaan ni Nellie Alabanza. 

 
1982 (Marawi):  Ikawalong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya at 

Pagkataong Pilipino sa Katutubong Sining.” Mindanao State University, Marawi 
City, Lanao del Sur, 26-30 Oktubre 1982.  Pinamahalaan ni Angelito Flores. 

 
1983 (Nueva Ecija):  Ikasiyam na Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng 

Mambubukid na Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, 
24-28 Oktubre 1983.  Pinamahalaan ni Anselmo Lupdag. 

 
1984 (Lungsod Quezon):  Ikasampung Pambansang Kumperensiya: “Ang Pamilya sa 

Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 24-27 
Oktubre 1984.  Pinamahalaan ni Manuel Bonifacio.  (Pagdiriwang ng 
Ikasampung Taon ng PSSP, 23 Oktubre – 6 Nobyembre 1984.  Pinamahalaan 
ni Abraham Velasco.) 
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1985 (Maynila):  Ikalabing-isang Pambansang Kumperensiya: “Kaalaman, Gamit at 

Etika ng Sikolohiyang Pilipino.” Pambansang Aklatan, Manila, 19-21 Nobyembre 
1985.  Pinamahalaan ni Rogelia Pe-Pua. 

 
1986 (Bulacan):  Ikalabindalawang Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng 

Pelikulang Pilipino: Direktor, Artista at Manonood.” Hiyas ng Bulacan, Malolos, 
Bulacan, 23-25 Oktubre 1986.  Pinamahalaan nina Corazon Samaniego at 
Felipe de Leon Jr. 

 
1987 (Lungsod Quezon/Quezon):  Ikalabintatlong Pambansang Kumperensiya: 

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

 
1988 (Maynila):  Ikalabing-apat na Pambansang Kumperensiya: “Ang Katutubong 

Medisina sa Sikolohiyang Pilipino.” De La Salle University, Manila, 14-15 Oktubre 
1988.  Pinamahalaan ni Lilia Antonio. 

 
1989 (Lungsod Quezon): Ikalabinlimang Pambansang Kumperensiya: “Katiwalian at 

Pananagutan sa Lipunang Pilipino.” University of the Philippines, Diliman, 
Quezon City, 16-18 Nobyembre 1989.  Pinamahalaan nina Proserpina Tapales 
at Rogelia Pe-Pua. 

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

1991 (Batac):  Ikalabinpitong Pambansang Kumperensiya: “Ang Sikolohiya ng 
Pamumuno sa Pamayanang Pilipino.” Mariano Marcos State University, Batac, 
Ilocos Norte, 13-15 Nobyembre 1991.  Pinamahalaan nina Felipe Cachola, 
Zenaida Pegtuan at Ernesto Cadiz. 
 

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

 
1993 (Iloilo): Ikalabing-siyam na Pambansang Kumperensiya: “Pagtutulungan at 

Pagkakaisa sa Kabisay-an Nakatundan at sa Buong Pilipinas.” Punta Arevalo, 
Iloilo, Lungsod Iloilo, 2-4 Disyembre 1993.  Pinamahalaan ni Ida Marquez-Lim 
Siason. 
 

1994 (Lungsod Quezon):  Unang Pandaigdigang Kumperensiya at 
Kultura/Ikalabinsiyam na Pambansang Kumperensiya: “Katutubong Sikolohiya 
at Kultura.” University of the Philippines, Lungsod Quezon, 8-10 Disyembre 
1994.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 
 



16  

 

1995 (Nueva Ecija): Ikadalawampung Pambansang Kumperensiya: “Pamumuno at 
Pagpapahalagang Pilipino.” Central Luzon State University, Muñoz, Nueva Ecija, 
Tag-init 1995.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 
1996 (Marawi): Ikadalawampu’t isang Pambansang Kumperensiya: “Buklurang 

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

1997 (Lungsod Quezon):  Ikadalawampu’t dalawang Pambansang Kumperensiya: 
“Sikolohiya ng Kabayanihan at Lideratong Pilipino.” Balay Kalinaw, University of 
the Philippines, Diliman, Quezon City, 10-11 Disyembre 1996. Pinamahalaan 
ng Lupong Tagapamahala. 

 
1998 (Palawan):  Ikadalawampu’t tatlong Pambansang Kumperensiya: “Kalikasan, 

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

 
1999 (Maynila): Ikadalawampu’t apat na Pambansang Kumperensiya: “Wika ng 

Rebolusyon, (R)Ebolusyon ng Wika.” CSB Theater, College of St. Benilde, De La 
Salle University, Manila, 19-20 Nobyembre 1998. Pinamahalaan ng Lupong 
Tagapamahala. 

 
2000 (Davao):  Ikadalawampu’t limang Pambansang Kumperensiya: “Hamon sa 

Kapayapaan: Konteksto ng Mindanaw.” Marco Polo Hotel, Davao City, 23-25 
Nobyembre 2000. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama si Albert 
Alejo. 

 
2001 (Lungsod Quezon):  Ikadalawampu’t anim na Pambansang Kumperensiya: 

“Ang Sikolohiya ng Sekswalidad at Spiritwalidad sa Kontekstong Pilipino.” Alumni 
Hostel Conference Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City, 
22-24 Nobyembre 2001. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala. 

 
2002 (Laguna):  Ikadalawampu’t pitong Pambansang Kumperensiya: “Kahit Maputi 

na ang Buhok Ko: Ang Sikolohiya ng Pagtanda sa Konteksto at Lipunang Pilipino.” 
SEARCA Auditorium, University of the Philippines, Los Baños, Laguna, 21-23 
Nobyembre 2002.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina 
Dwight David Diestro at Nenita Tapay. 

 
2003 (Maynila):  Ikadalawampu’t walong Pambansang Kumperensiya: “Iba’t Ibang 

Mukha ng Pamilyang Pilipino sa Nagbabagong Panahon.” Yuchengco Seminar 
Room, De La Salle University, Manila, 27-29 Nobyembre 2003. Pinamahalaan 
ng Lupong Tagapamahala. 
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2004 (Cavite):  Ikadalawampu’t siyam na Pambansang Kumperensiya: “Kayod 
Kalabaw: Sipag at Tiyaga ng Pinoy sa Trabaho (Ang Sikolohiya ng Paggawa).” 
Severino de las Alas Hall, De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, 24-26 
Nobyembre 2004. Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala kasama sina Jose 
Ma. Bartolome, Roberto Galvez, Godofredo Lanuza, Jason Laguerta, Selfa 
Napicol at Nonalyn Vista. 

 
2005 (Maynila): Ikatatlumpung Pambansang Kumperensiya: “Gandang Pinoy: Loob at 

Labas.” University Conference Center, Far Eastern University, Sampaloc, 
Manila, 24-26 Nobyembre 2005.  Pinamahalaan ng Lupong Tagapamahala 
kasama si Jose Maria Diestro Jr. 

 
2006 (Cagayan): Ikatalumpu’t isang Pambansang Kumperensiya: “Taos Puso, Bukas 

Palad: Kultura at Sikolohiya ng Pagkalinga.” Conference Hall, Lyceum of Aparri, 
Aparri, Cagayan, 23-25 Nobyembre 2006.  Pinamahalaan ng Lupong 
Tagapamahala kasama sina Carmelo Callueng at Joel Reyes. 

 
2007 (Maynila): Ikatatlumpu’t dalawang Pambansang Kumperensiya: 

“www.PINOYster.com: Sikolohiya at Teknolohiya sa Kultura at Lipunang Pilipino.”  
Far Eastern University Conference Hall, 22-24 Nobyembre 2007. 
Pinamahalaan nina Jay Yacat at Jose Maria Diestro. 

 
2008 (Pampanga): Ikatatlumpu’t tatlong Pambansang Kumperensiya: “Gaan at 

Gana sa Buhay: Ang Sikolohiya ng Sarap, Ligaya at Ginhawa sa Kultura at Lipunang 
Pilipino.” Holy Angel University - Angeles, Pampanga, 20-22 Nobyembre 2009. 
Pinamahalaan nina Jonathan Tinio, Josefina Andrea Cantiller at Homer 
Yabut. 

 
2009 (Lungsod Quezon):  Ikatatlumpu’t apat na Pambansang Kumperensiya:  “Pera, 

Negosyo at Sikolohiya:  Pwede bang Magsama?”  Miriam College-Quezon City, 19-
21 Nobyembre 2010, Pinamahalaan nina Dr. Ben Teehankee, Jose Maria 
Diestro, Jr. at Dean Ma. Concepcion Y. Lupisan. 

 
2010 (Baguio):  Ikatatlumpu’t limang Pambansang Kumperensiya:  “Sikolohiyang 

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

 
2011 (Lungsod Quezon):  Ikatatlumpu’t anim na Pambansang Kumperensiya:  

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

2012 (Batangas):  Ikatatlumpu’t pitong Pambansang Kumperensiya:  “Tibay, Tapang 
at Tatag: Pagharap ng Pinoy sa mga Hamon ng Buhay.”  Lyceum of the Philippines 
University-Lungsod Batangas, Batangas, 22-24 Nobyembre 2012.  
Pinamahalaan ni Miriam Aquino-Malabanan.  
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2013 (Camarines Sur):  Ikatatlumpu’t walong Pambansang Kumperensiya:  
“Sikolohiya ng Malasakit at Pananagutan.”  Naga Regent Hotel at University of 
Nueva Caceras, Lungsod Naga, Camarines Sur, 21-23 Nobyembre 2013.  
Pinamahalaan nina John Hermes C. Untalan at Miriam Aquino-Malabanan.
  

2014 (Maynila):  Ikatatlumpu’t siyam na Pambansang Kumperensiya:  “Pinoy Values: 
Mula Pagpapakatao tungo sa Pakikipagkapwa-tao.”  Pamantasang De La Salle, 
Taft Avenue, Lungsod Maynila, 20-22 Nobyembre 2014.  Pinamahalaan nina 
Howell B. Calma, Maria Guadalupe C. Salanga at Ron R. Resurreccion. 

 
2015 (Davao): Ika-apatnapung Pambansang Kumperensiya:  “Kaisahan at Kaibahan 

sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, Identidad ng Sikolohiyang 
Pilipino.” Ateneo de Davao University, Lungsod Davao, 19-21 Nobyembre 2015.  
Pinamahalaan nina Silfa C. Napicol, Gail Tan-Ilagan, Nelly Z. Limbadan at 
Hadji A. Balajadia. 

 
2016 (Lungsod ng Maynila):  Ika-apatnapu’t isang Pambansang Kumperensiya:  

“Paghulagpos at Pag-imbulog: SP bilang Malaya at Mapagpalayang Sikolohiya.” 
Colegio de San Juan de Letran, Lungsod ng Maynila, 17-19 Nobyembre 2016.  
Pinamahalaan nina Jayson D. Petras at Darwin C. Rungduin. 

 
2017 (Lungsod ng Dumaguete):  Ika-apatnapu’t dalawang Pambansang 

Kumperensiya:  “Gahum: Ang Sikolohiyang Pilipino sa Usapan at Usaping 
Kapangyarihan.“ Silliman University at Bethel Guest House, Lungsod ng 
Dumaguete, Negros Oriental, 16-18 Nobyembre 2017.  Pinamahalaan nina 
Carl O. Dellomos at Michele Joan D. Valbuena. 

 
2018 (Lungsod Quezon):  Ika-apatnapu’t tatlong Pambansang Kumperensiya:  

“Katinuan, Kalihisan, Kalusugan: Ang Mental Health sa Konteksto ng Kultura, 
Lipunan, at Sikolohiyang Pilipino.” Pamantasang Ateneo de Manila, Lungsod 
Quezon, 15-17 Nobyembre 2018.  Pinamahalaan nina Michael David Tan Lopez 
at Emerald Jay D. Ilac. 
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MGA LUPON NG KUMPERENSIYA 

 
Lupong Tagapagpaganap Jose Antonio R. Clemente 

Jay A. Yacat 
Programa Jose Antonio R. Clemente 

Jay A. Yacat 
Kenneth Carlo L. Rives 

Pagpapatala/Sekretaryat Kenneth Carlo L. Rives 
Miriam Aquino-Malabanan  
Jayson D. Petras 
Maristela F. Talampas 
Florabel S. Suarez 
Luz V. Garcia 

Pananalapi at Lohistika Michael David Tan Lopez 
Kenneth Carlo L. Rives 
Luz V. Garcia 
TATSULOK 

Marketing at Sponsorship TATSULOK 
Silfa C. Napicol 
Florabel S. Suarez 
Michael David Tan Lopez 

Officers of the Day Unang Araw 
Carl O. Dellomos 
Adonis E. Elumbre 
Ikalawang Araw 
Darren E. Dumaop 
Jayson D. Petras 
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TUNGKOL SA KUMPERENSIYA 

 
Malaking bahagi sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino sa kasalukuyan 
ang umiikot sa paggamit ng social media at digital technology tulad ng internet. 
Ngayong 2019, muling nanguna ang mga Pilipino pagdating sa dami ng oras na 
iginugugol sa iba’t ibang social media platforms, gaya ng Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube (may average na 4 oras at 17 minuto kada araw, halos doble ng 
global average na 2 oras at 16 minuto).  Tinatayang halos 60% ng kabuuang 
populasyon ay may access sa internet kumpara sa global average na 42% lamang.Sa 
kumperensiyang ito, itatampok ang mga kilalang eksperto at mananaliksik mula sa 
iba’t ibang larangan tulad ng sikolohiya, media, communication science at iba pang 
agham panlipunan, upang talakayin ang sikolohiya ng social media at digital 
technology. 
 
MGA LAYUNIN NG KUMPERENSIYA: 

 
1. masuri ang papel ng social media at mga digital technology sa iba’t ibang 

aspekto ng buhay Pilipino; 
2. matalakay ang papel ng social media at mga digital technology sa 

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

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

 
 

PAGPAPAKILALA SA PANGUNAHING TAGAPAGSALITA 

 
DR. CHERRIE JOY F. BILLEDO 

Lektyurer 
Department of Communication Science 
University of Amsterdam 
c.j.billedo@uva.nl 
 
Si Dr. Cherrie Joy F. Billedo ay nagtapos ng Batsilyer 
ng Sining sa Sikolohiya sa Kolehiyo ng Agham 
Panlipunan at Pilosopiya ng Unibersidad ng 
Pilipinas Diliman. Noong 2004 ay natapos niya ang 
kanyang MA sa Sikolohiya (pagdadalubhasa sa 
Sikolohiyang Panlipunan) sa parehong pamantasan.  
Sa kanyang pag-aaral ng masterado, nagsilbi siyang 

research assistant sa joint project ng Social Science and Philosophy Research 
Foundation ng UP Diliman at Kagawaran ng Edukasyon na sumuri sa Revitalized 
Guidance Program sa mga pampublikong mataas na paaralan sa Pilipinas.  
Pagkatapos ng proyektong ito, nagsilbi siyang research associate para sa Filipino 
WellBeing Project ng Center for Development and Integrative Studies ng UP Diliman.  
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Kalaunan, naging bahagi siya ng kaguruan ng UP Diliman Departamento ng 
Sikolohiya.  Bilang propesor, ginawaran siya ng  UP Diliman Interactive Learning 
Center bilang isa sa limang pinakamahusay na guro ng unibersidad noong 2010.  Sa 
taong ding ito, pinangunahan niya ang isang radio show project (Psych O’clock Habit) 
na umere isang beses kada linggo sa DZUP, ang istasyon ng radyo ng UP Diliman. 
 
 
Patuloy din niyang isinagawa ang mga pananaliksik sa ilalim ng iba’t ibang 
institusyon kagaya ng Council for the Welfare of Children, UP Center for Women’s 
Studies, United Nations Children's Fund (UNICEF), and United Nations Population 
Fund (UNFPA).  Noong 2012,  nagpatuloy siya ng kanyang pag-aaral sa pagkuha ng 
kanyang PhD sa Communication Science sa Vrije Universiteit Amsterdam.  Natapos 
niya ang kanyang PhD ngayong 2019. 
 
Sa pagitan ng 2016  at 2019, nagsilbi siya bilang lektyurer sa Department of Media 
and Communication ng Erasmus University Rotterdam. Noong Setyembre 2019, 
nagsimula siya bilang lektyurer sa Department of Communication Science ng 
University of Amsterdam.  Para maipagpatuloy ang kanyang personal at 
pampolitikang adbokasiya sa Pilipinas habang nasa Netherlands, nagboluntaryo 
siya bilang kasapi ng lupon at akademikong tagapayo para sa Filipino-LGBT Europe 
Foundation, pati na rin bilang kasapi ng Filipinos Against Corruption and Tyranny-
NL (FACT).  Maliban sa pananaliksik, pagtuturo, at gawaing adbokasiya, si Dr. Billedo 
ay mahilig mag-scuba diving, umakyat ng bundok, mag-tour cycling, at sumayaw.  
Mahilig din siyang komolekta ng mga librong pambata at umaasang balang araw ay 
makapagsusulat ng libro tungkol sa parental migration para sa mga anak na naiwan. 
 
 

PAGPAPAKILALA SA MGA PLENARYONG TAGAPAGSALITA 

 

DR. DIVINE LOVE A. SALVADOR 

Kawaksing Propesor 
Departamento ng Sikolohiya 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
dasalvador@up.edu.ph 
 
Si Dr. Divine Love A. Salvador, R.Psy. ay isang 
sikolohistang pang-klinika at kawaksing propesor 
ng Departamento ng Sikolohiya sa Unibersidad ng 
Pilipinas sa Diliman. Nagtuturo siya ng mga pang-
gradwadong kurso sa Psychopathology, 
Psychotherapy, Cognitive-Behavioral Therapies, at 

Existential Therapy. Bahagi ng karanasan niya sa trabaho ang pagbibigay ng 
sikoterapi para sa mga indibiduwal, pamilya, at grupo; pagsasagawa ng clinical at 
corporate assessment; pagbibigay ng disaster mental health at psychosocial support 
services; at pagsusulat para sa print, screen, at educational media. Ang interes niya 
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bilang researcher-practitioner ay tungo sa pagdebelop ng sikoteraping Pilipino at 
pagtukoy ng mga etikal at metodolohikal na hamon sa pagsasagawa ng sikoterapi sa 
mga marginalized clinical populations. Bilang guro, layunin niya ang gabayan ang 
kanyang mga mag-aaral sa paghubog ng diwang pang-etika kaakibat ng klinikal na 
pag-unawa. 

 
DR. MA. ROSEL S. SAN PASCUAL 

Kawaksing Propesor 
Departamento ng Pananaliksik sa Komunikasyon 
Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
mssanpascual@up.edu.ph 
 
Si Dr. Ma. Rosel S. San Pascual ay kasalukung 
Tagapangulo ng Departamento ng 
Graduwadong Programa ng Kolehiyo ng 
Komunikasyong Pangmadla. Siya ay may PhD sa 
Komunikasyon mula sa Unibersidad ng Pilipinas-
Diliman, MA sa Communications and New Media 

mula sa National University Singapore, at Masterado sa Development Economics 
mula sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman.  Ang kaniyang mga interes sa 
pananaliksik ay sumasaklaw sa makabagong midya, online discourse, transnational 
migration, at komunikasyong pampamilya. 
 
Si Dr. San Pascual ay pangunahing nagtuturo ng kuwantitatibong metodo ng 
pananaliksik, measurement at sampling, at kuwantitabibong pagsusuri ng datos 
kapwa sa di-gradwado at gradwadong antas.  
 
Aktibo rin siya sa pagsasagawa ng akademikong pag-aaral sa komunikasyon at 
makabagong midya, online discourse, mga epekto ng midya, ICT & development, 
transnational migration, at komunikasyong pampamilya.  Ang kaniyang mga 
pinakabagong publikasyon ay kinabibilangan ng tatlong kabanata ng libro na 
internasyonal na nailathala (Harnessing the Potential of Communication for the Well-
Being of Transnational Families in Communicating for Social Change: Meaning, Power, and 
Resistance, Palgrave Macmillan, 2019; The Paradoxes in the Mobile Parenting Experiences 
of Filipino Mothers in Diaspora in Mobile Communication and the Family – Asian Experiences 
in Technology Domestication, Dodrecht, Springer, 2016; Mobile Parenting and Global Mobility: 
The Case of Filipino Migrant Mothers in Interdisciplinary Mobile Media and Communications: 
Social, Political and Economic Implications, IGI Global, 2014) at dalawang artikulong nailathala 
sa lokal na dyornal (Scoping the Literature on the Influence Potential of Celebrity Political 
Endorsers, PCS Review Journal, 2015; Living Through the Parameters of Technology: Filipino 
Mothers in Diaspora and Their Mediated Parenting Experiences, Plaridel Journal, 2014).   
Kasamang may-akda siya ng isang kalalathalang libro (International Migration, Remittances, 
and Economic Development, with E.M. Pernia, E.E. Pernia, and J.M. Ubias, De La Salle 
University Press, 2014), kasamang may-akda ng isang kabanata ng libro (Who votes for 
dynastic candidates? Philippine Senatorial Elections in Building Inclusive Democracies in 
ASEAN, with C.C. David, Anvil, 2015), at kasamang may-akda ng mga artikulo sa dyornal 



23 
 

(Reliance on Facebook for news and its influence on political engagement, with C.C. David and M.E.S. 
Torres, PLoS ONE, 2019; Predicting vote choice for celebrity and political dynasty candidates in 
Philippine national elections, with C.C. David, Philippine Political Science Journal, Taylor and 
Francis Group).   Nag-aambag din siya ng mga popular na bersiyon ng kaniyang 
saliksik sa Rappler. 
 
Ang kaniyang pag-aaral sa online civility at incivility ay naipresenta niya sa ilang 
pambansa at pandaigdigang kumperensiya (i.e., Annual International 
Communication Association Conference 2019; Pinoy Media Congress 2019; National 
Communication Research Conference 2018; Philippine Studies Association National 
Conference 2018; Philippine College Radio Congress 2018; HappyNews). 
 
Si Dr. San Pascual ay kasalukuyang Ingat-Yaman ng Lupon ng Pi Gamma Mu 
International Honor Society–Philippine Alpha Chapter, Auditor ng Lupon ng 
Philippines Communication Society (PCS), at Ingat-Yaman ng Philippine Association 
for Communication and Media Research Inc. (PACMRI).  Siya ay co-host din ng 
Trending Na!, isang lingguhang programa sa radyo na mapapakinggan tuwing 
Martes ng 10-11 n.u. sa DZUP at dzup.org.   

 

DR. JASON VINCENT A. CABAÑES                                                            

Kawaksing Propesor 
Departamento ng Komunikasyon 
Kolehiyo ng Malalayang Sining 
Pamantasang De La Salle 
jason.cabanes@dlsu.edu.ph 
 
Si Dr. Jason Vincent A. Cabañes ay Kawaksing 
Propesor sa Komunikasyon at Research Fellow sa 
Pamantasang De La Salle - Maynila. Kasama ng 
kaniyang pangunahing interes sa pananaliksik  sa 
pamagitan ng  kros-kultural na pagkakaisa at 
ugnayan, may pananaliksik din siya sa kalagayan ng 

digital labour sa  Katimugan ng Daigdig.  Kaugnay nito, kasalukuyan niyang 
isinasagawa ang isang proyektong pinondohan ng United Nations Development 
Programme (UNDP) tungkol sa ‘The digital hijacking of deep stories: On the narratives of 
disinformation in Philippines society’.  Bago nito, kasama niyang pinamunuan ang digital 
labour stream ng Newton Tech4Dev Network na sinuportahan ng British Council.  Sa 
mga panahong ito, naging kasamang may-akda siya ng isang public report na “The 
Architects of Networked Disinformation: Behind the Scenes of Troll Accounts and Fake News 
Production in the Philippines”, maging ng mga kabanata na 'Fake news and scandal' 
sa The Routledge Companion to Media and Scandal at 'The rise of trolls in the Philippines 
(and what we can do about it)’ sa A Duterte Reader.  Ang iba pa niyang mga artikulo ay 
nailathala sa mga nangungunang publikasyon kagaya ng New Media and Society, 
Media, Culture, and Society, Visual Studies, Popular Communication, at 
International Journal of Cultural Studies. 
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA PLENARYONG SESYON 

 
Cyber-SP? Ang Sikolohiya ng Social Media sa Konteksto ng Lipunang Pilipino 
Dr. Cherrie Joy F. Billedo 
 
Ang papel na ito ay naglalayong magbahagi tungkol sa mga pag-aaral at karanasan 
sa pananaliksik sa social media gamit ang perspektibo ng mga disiplinang 
panglipunang sikolohiya at communication science. Ang papel ay magbibigay ng 
pangkalahatang kaalaman tungkol sa Cyberpsychology bilang isang larangan, 
kabilang na ang mga paksang kadalasan at pausbong na inaaral. Tatalakayin ang 
kasaysayan at pag-unlad ng Internet at ang kaakibat na computer-mediated 
communication na naging daan sa paglago ng anyo ng kasalukuyang social media. 
Pag-uusapan ang mga katangian ng social media at digital technology na batayan 
ng mga affordances sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan. Layon din ng papel ang 
pagtalakay sa mga pagbabago sa komunikasyon at pakikipagrelayson kaugnay ng 
paggamit ng social media at digital technology. Pagtutuunan ng pansin sa mga 
naturang pagtalakay ang kahalagahan at saysay ng mga pagbabagong ito sa 
lipunang Pilipino, partikular na sa larangan ng close relationships, wellbeing, 
migration, at politika. Mahalagang bahagi din ng papel ang pagtalakay sa mga 
implikasyon at mga hamon kaakibat ng social media at digital technology sa 
Sikolohiyang Pilipino bilang disiplina (e.g., paksa at nilalaman, pamamaraan ng 
pananaliksik, pagbabahagi ng kaalaman), kilusan, at pakikibaka. 
 
Ang Etika ng Pakikitungo, Pamamatnubay, at Diskurso: Nakagiginhawang 
Pagtugon sa Magkabilang Talim ng Social Media 
Dr. Divine Love A. Salvador 
 
Isang mahalagang larangan ng pamumuhay ngayon ang social media. 
Nagsasalubong ang ebidensya mula sa pananaliksik at obserbasyon mula sa 
pagsasagawa ng counseling at psychotherapy na ang social media ay may tanging 
kapangyarihan sa kalusugang pangkaisipan ng mga gumagamit nito. Makakabuting 
tingnan ang impluwensiya ng social media sa kalusugang pangkaisipan bilang 
double edged sword o espadang may magkabilang talim. Sa isang banda, may 
ebidensiyang nagpapakita ng mga negatibong kahihinatnan sa mental health ng 
sobra at reaktibong paggamit ng social media. Sa kabilang banda, may ebidensiyang 
tumutukoy sa posibleng nakagiginhawang paggamit nito.  
 
Mahalaga ang usapin ng nakagiginhawang paggamit ng social media para sa: 1) mga 
indibiduwal na may mental health problems, 2) kanilang mga mahal sa buhay at 
tigapangalaga, 3) mga propesyunal na may tungkulin ng pangangalaga’t 
pamamatnubay, at 4) sinumang nakikisali o nasasama sa mga diskurso tungkol sa 
mental health. Tatlong aktibidad ang nasasaklaw sa paggamit ng social media na 
may kinalaman sa mental health: pakikitungo, pamamatnubay, at pakikipagdiskurso. 
Ang nakagiginhawang paggamit ng social media ay naka-angkla sa etika ng 
pagsasagawa ng tatlong aktibidad na ito.   
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Detoksipikasyon ng mga Espasyo ng Social Media: Maaari Ba Tayong Sumang-
ayon sa Di-pagsang-ayon? 
Dr. Ma. Rosel S. San Pascual 
 
Nakapundasyon ang deliberatibong demokrasya sa kalayaan ng magkakaibang 
hanay ng publiko na makilahok sa diskursibong interaksiyon, na ang nagkakaiba-
ibang pananaw ay maaaring maipahayag, mapakinggan, at malimi. Binuksan ng 
social media ang isang panibagong espasyo kung saan ito maaaring mangyari. 
 
Gayunman, sa mga kasalukuyang nagaganap, tila napahihina ang bisa ng social 
media bilang lunan kung saan teoretikal na maaaring maisakatuparan ang 
deliberatibong demokrasya. Sa halip na isang demokratikong espasyong kumikilala 
sa multiplisidad ng nagtatalabang tinig, nagsilbing arena ang social media ng 
kawalan ng pagpaparaya at paggalang. Tila bumabalikwas ang kumbensiyon ng 
ugnayan at napagmumukhang normal ang kagaspangan. 
 
May pag-asa pa ba para sa isang magalang na di-pagkakasundo sa social media?  Ano 
ang maaari nating gawin para malinis ang espasyong ito? 
 
Ilalatag ko ang isang panukala na nakabase sa teorya at ebidensiya sa kung paano 
tayo puwedeng magtulungan na gawing buhay at hindi nakapipinsala ang espasyo 
ng social media. 
 
Dis-Impormasyong Dihital sa Pilipinas: Inobasyong Konseptuwal, Pag-unawang 
Resosyalisado 
Dr. Jason Vincent A. Cabañes                                                         
 
Binabalangkas sa presentasyong ito ang apat na susing kaparaanan upang mas 
maunawaan ang panlipunang kalidad ng kontemporaryong dis-impormasyong 
dihital (digital disinformation), partikular sa konteksto ng Pilipinas. Binibigyang-diin 
nito ang halaga ng pagtingin sa dis-impormasyong dihital (1) hindi lamang mula sa 
maka-Kanluraning balangkas kundi pati na rin sa isang global at komparatibong 
perspektiba, (2) hindi lamang bilang nilalaman kundi isang representasyon ng 
produksiyong kultural, (3) hindi lamang tekstuwal kundi isang bahagi ng kulturang 
biswal, at (4) hindi lamang tiyak na set ng impormasyon kundi kapaloob sa mas 
malawak na naratibong panlipunan. Tinatalakay rin sa panayam na ito ang mga 
implikasyon ng mga inobasyong konseptuwal sa kung paano maaaring makabuo ng 
tiyak at lokal na mga solusyon sa nakapipinsalang penomenong ito. 
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PANGKALAHATANG PROGRAMA NG KUMPERENSIYA 

 
NOBYEMBRE 14, 2019 (HUWEBES NG UMAGA) 
Venue: NISMED 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  (Dr. Michelle D. Ong) 

 Paglulunsad ng Handbuk ng Sikolohiyang Pilipino Bolyum 2 

 Pagpapakilala ng mga Delegado at Pagpapaliwanag ng Tema at 
Disenyo ng Kumperensiya ((Dr. Jose Antonio R. Clemente) 

 Pagpapakilala sa Pangunahing Tagapagsalita 
 

8:30–10:00 n.u. 
Pangunahing Pananalita 
 
Cyber-SP? Ang Sikolohiya ng Social Media sa Konteksto ng Lipunang Pilipino 
Dr. Cherrie Joy F. Billedo (University of Amsterdam) 
 

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

Unang Plenaryong Sesyon: Social Media at Mental Health 
 
Ang Etika ng Pakikitungo, Pamamatnubay, at Diskurso: Nakagiginhawang 
Pagtugon sa Magkabilang Talim ng Social Media 
Dr. Divine Love A. Salvador (Unibersidad ng Pilipinas Diliman) 

 
12:00–1:30 n.h. 
     Tanghalian 
 

NOBYEMBRE 14, 2019 (HUWEBES NG HAPON) 
Venue: Lagmay Hall (LH) 

 
1:30–3:00 n.h. 

 Sabayang Sesyon 1  

 1A-Social Media at Mental Health (LH 304) 
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 1B-Symposium: Ang Hamon ng Paghahanda sa Komunidad para sa 
Pakikiisa sa Pangkomunidad na Proyekto ng Pagbabago mula sa 
Droga (LH 309) 

 1C-Social Media at Pagpapahayag ng Sarili (LH 201) 

 1D-Kultura at Relihiyon (LH 202) 

 1E-Ginhawa at Tibay ng Loob (LH 203) 

 1F-Pagtuturo (LH 207) 

 1G- Paggawa at Paghahanap-buhay (LH 303) 

 1H-Panel Discussion: Panlipunang Pagbabago sa Pamamagitan ng 
Social Media at Digital Technology: Karanasan ng mga Pilipinong 
LGBT+ Advocates (LH PPL) 

 1I-Sining (LH 304) 
  
3:30–4:00 n.h. 

Meryenda 
 
3:30–5:00 n.h. 

 Sabayang Sesyon 2  

 2A-Mental Health (LH 304) 

 2B-Mga Programa at Interbensiyon (LH 309) 

 2C- Social Media at Politika (LH 201) 

 2D-Wika (LH 202) 

 2E-Symposium: Kalusugang Pangkaisipan: Mga Isyu, Hamon at 
Hinaharap ng mga Kapampangan (LH 203) 

 2F-Diskurso ng mga Salinlahi (LH 207) 

 2G-Symposium: Maaari Ba’ng Maging Makabuluhan ang Karanasan 
ng Duda? Pagbuo ng Magkahiwalay na Sukat ng Pagdududa at 
Makabuluhang Pagdududa (LH 303) 

 2H-Symposium: LGBT Psychology sa Pilipinas: Pananaliksik at 
Edukasyon sa Pagsusulong ng Karapatan at Kapakanan ng mga  
LGBT+ (LH PPL) 

 
NOBYEMBRE 15, 2019 (BIYERNES NG UMAGA) 
Venue: Lagmay Hall (LH) 

 
7:00–8:00 n.u. 

Pagpapatala (para sa mga hindi nakadalo sa unang araw) 
 
8:00–9:30 n.u. 

Sabayang Sesyon 3 

 3A-Symposium: Ang Pagsasama ng Pananaliksik at Praktika sa 
Pagsuporta sa Kalusugang Pangkaisipan at Pangkalahatang Ginhawa 
ng mga Mag-aaral sa Unibersidad (LH 304) 

 3B-Pagdadalamhati (LH 309) 

 3C-Social Media at Civic Engagement (LH 201) 
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 3D-Symposium: Pag-unawa ng Sikolohiya at Kultura: Mga 
Metodolohiya ng Pananaliksik na humahango sa Social Media (LH 
202) 

 3E-Pamilya (LH 203) 

 3F-Kabataan (LH 207) 

 3G-Sikolohiyang Pampolitika (LH 303) 
 

9:00–10:00 n.u. 
     Meryenda 
 
10:00–11:30 n.t. 

 Sabayang Sesyon 4  

 4A-Sikolohiyang Pangkalusugan (LH 304) 

 4B- Symposium: Maka-SP na Disaster Mental Health (LH 309) 

 4C-Social Media at Political Engagement (LH 201) 

 4D-Symposium: Pag-unawa ng Sikolohiya at Kultura: Mga 
Implikasyon sa Kaginhawaan (LH 202) 

 4E-Sekswalidad (LH 203) 

 4F-Symposium: Mga Piling Pag-aaral sa Sikolohiya ng Pag-unlad 
Gamit ang Iba’t Ibang Metodolohiya (LH 207) 

 4G-Samu't Saring Pag-aaral (LH 303) 
 
11:30–1:00 n.h. 
     Tanghalian 
 

NOBYEMBRE 15, 2019 (BIYERNES NG HAPON) 
Venue: NISMED Auditorium 

 
1:00–2:30 n.h. 
     Ikalawang Plenaryong Sesyon: Pakikipagkapwa sa Social Media 
 

Detoxifying Our Social Media Spaces: Can We Agree to Disagree? 
Dr. Ma. Rosel S. San Pascual (Unibersidad ng Pilipinas Diliman) 

    
2:30–3:00 n.h. 

Meryenda 
 

2:30–3:00 n.h. 
     Ikatlong Plenaryong Sesyon: Social Media at Demokrasya 
 

Digital Disinformation in the Philippines: Conceptual innovations, Re-socialised 
Understandings  
Dr. Jason Vincent A. Cabañes (Pamantasang De La Salle) 
  

4:30–5:00 n.h.  
Panapos na Palatuntunan 
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 Buod ng Una at Ikalawang 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) 
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PROGRAMA NG MGA SABAYANG SESYON 

 
Nobyembre 14, 2019 (Huwebes) 
Sabayang Sesyon 1:  1:30-3:00 n.h. 
Lagmay Hall 
 

Sesyon 1A 
Social Media at Mental Health 
LH 304 

                            
Tagapagpadaloy Michael David Tan Lopez 

Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Suportang Panlipunan na Batay sa Facebook Bilang Gabay sa Ugnayang Mayroon 
sa Pagitan ng Pagtulog at Depresyon  
Jedda M. Punzalan 
Far Eastern University 
 
Antas ng mga Sintomas ng Depression sa Paggamit ng Facebook  
Neiley P. Satumira 
San Beda University 
 
Ang Social Comparison ay Nagpapataas ng Psychological Symptoms: Ang 
Gampanin ng Problematic Smartphone Use  
John Ian Wilzon T. Dizon at Norman B. Mendoza 
Angeles University Foundation 
 
Isang Interptetative Phenomenological Analysis sa Paggamit ng Social Media na 
Nagsisilbi bilang Katalista ng Sintomas ng Depresyon sa mga Kabataang Pilipino 
Elaissa Monique M. Tenorio, Ian Shane B. Duais, at Gideon Luke P. Ty 
Cavite State University-General Trias City Campus 
 

Sesyon 1B 
Symposium: Ang Hamon ng Paghahanda sa Komunidad para sa Pakikiisa sa 
Pangkomunidad na Proyekto ng Pagbabago mula sa Droga 
LH 309 

 
Convenor: Violeta V. Bautista 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang mga Kaalaman, Saloobin at Praktis ng Komunidad Kaugnay ng Adiksyon at 
Paggamit ng Droga 
Divine Love A. Salvador, Annabel Manalo, Agnes R. Agbayani, Violeta V. Bautista, 
Charisse Caringal, Alleana Fuentes, Grazianne Geneve Mendoza, at Gazelle Serrano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Interaktibong Oryentasyon para sa Paghahanda sa Komunidad 
Annabel Manalo, Violeta V. Bautista, Agnes R. Agbayani, at Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Mga Malikhaing Paraan ng Paghahanda sa Komunidad 
Agnes R. Agbayani, Violeta V. Bautista, Annabel Manalo, at Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Mga Pangangailangan ng Gumagamit ng Droga at ng Kanilang Pamilya at mga 
Tema ng Pagbabago Mula sa Kanilang Salaysay 
Violeta V. Bautista, Divine Love A. Salvador, Agnes R. Agbayani, Annabel Manalo, 
Charisse Caringal, Grazianne Geneve Mendoza, at Gazelle Serrano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

Sesyon 1C 
Social Media at Pagpapahayag ng Sarili 
LH 201 

 
Tagapagpadaloy: Jayson D. Petras 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Paglalahad ng mga Benipisyo at Hamon ng  Pakikipagmabutihan sa Twitter at iba 
pang Social Media 
Estelita Valdeavella-Llanita   
La Salle Green Hills at Stella Maris College 
 
Dami ng Kaibigan at Tagal ng Paggamit ng Facebook: Nakapagdudulot ng Inggit 
Abigail B. Gonzales at Cherry Lou M. de Ala 
Angeles University Foundation 
 
Hugot Post: Pagpapahayag ng Damdamin sa Facebook   
Liezl Rillera-Astudillo 
De La Salle University Integrated School 
 
Emotive Internet: Mga Obserbasyon sa Pagpapahayag ng Damdamin mula sa 
Komento at Opinyon ng mga Pilipinong Netizen 
Rosanne Marie G. Echivarre, Bryan Q. Engay, Eden H. Terol, at  
Cristabel F. Tiangco  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
  



32  

 

Sesyon 1D 
Kultura at Relihiyon  
LH 202 

 
Tagapagpadaloy: Darren E. Dumaop 

Pamantasang De La Salle 
 
Mga Salafing Muslim sa Pilipinas 
Nassef Manabilang Adiong 
International Relations and Islamic Studies Research Cohort 
 
E.S.C.A.P.E.: Paglalakbay at Aklimatisasyon ng mga Migranteng Badjao 
Patungong Subic  
Angienette C. Evangelista, Mary Ann Y. Calma, Jasper Louie B. Lim, Paige S. Tayag, at 
Laurence T. Topasi 
University of the Assumption 
 
Isang Panimulang Pag-aaral sa Mapaminsalang Panghuhusgang Kaugnay ng 
Relihiyon  
Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle 
 
Pagsisiyasat sa Pagpapahalaga sa Sarili at Kalungkutan ng mga Estudyante sa 
Kolehiyo: Espiritwalidad Bilang Tagapamagitan 
Jersey P. Pangilinan 
Tarlac State University 
 

Sesyon 1E 
Ginhawa at Tibay ng Loob  
LH 203 

 
Tagapagpadaloy: Jay A. Yacat 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pag-unawa sa Katatagan ng Kabataang LGB sa Panganib ng Pagpapakamatay: 
Isang Pagsasalaysay ng Pagsusuri    
Maria Dolor A. Felisilda 
Jose Rizal Memorial State University-Katipunan Campus 
 
Ang Moderated Mediating Role ng Social Support at Locus of Hope sa Relasyon ng 
Abstinence Self-efficacy at Self-regulation sa mga Pasyente na Gumamit ng Ilegal 
na Droga sa Therapeutic Communites 
Justin Vianey M. Embalsado 
Angeles University Foundation at Pamantasang De La Salle 
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"I'd Like to Believe That I'm Okay": Ang Pagsusuri sa Well-being ng Senior High 
School Students sa Pilipinas  
Jose Paolo T. Sison, Ger Lezleen M. Gomez, Angelika Camille S. Leeping, at Janella 
Victoria S. Moulic 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagsisiyasat sa Potensyal na Mediating Role ng Resilience sa Relasyon sa Pagitan 
ng Optimism at Subjective Well-Being 
Jonee O. Miranda at  
Reymond Neal C. Cruz 
Angeles University Foundation 
 

Sesyon 1F 
Pagtuturo  
LH 207 

 
Tagapagpadaloy: Miriam Aquino-Malabanan 

Lyceum of the Philippine University-Batangas 
 
Sa’n Ka . . . SP? Pag-unawa at Pananaw tungkol sa SP ng mga Manggagawa at 
Tagapamahala o Tagagawa ng Desisyon sa Iba’t Ibang Larangan ng Sikolohiya sa 
Cebu 
Jonathan C. de la Cerna at Ma. Amale Larrazabal 
Unibersidad ng Pilipinas Cebu 
 
Ang Pagbuo ng e-Learning Modules para sa mga Filipino Service Workers: Isang 
Halimbawa ng Pagtugon ng Sikolohiya sa Tawag ng Digital Technology  
Josefina Andrea R. Cantiller 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Stress, Job Satisfaction, at Organizational Commitment ng mga Guro sa Kolehiyo: 
Batayan sa Pagbuo ng mga Programa at Serbisyong Sikolohikal    
Ma. Joycelyn A. Go-Monilla at  
Maribel G. Miraflor 
University of the East Caloocan Campus 
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Sesyon 1G 
Paggawa at Paghahanap-buhay  
LH 303 

 
Tagapagpadaloy: Howell B. Calma 

Clark Electric Distribution Corporation 
 
Pasok mga Suki: Isang Konseptuwal na Pagsusuri sa Relasyong Suki sa Pilipinong 
Konteksto 
Marhiel R. Calizo, Ian Joshua P. Bangloy, Klarisse Ann C. Cobarrubias, at  
Junix Jerald I. Delos Santos 
Unibersidad ng Baguio 
 
Victory o Defeat sa Pagkonsumo: Ang Pagbuo ng Kaakuhan ng mga Manggagawa 
ng Mall sa Mobile Legends  
Ricardo H. Momongan 
Rizal Technological University 
 
Kasambahay: Isang Kwalitatibong Pag-aaral tungkol sa mga Karanasan ng mga 
Stay-In Domestic Helper sa Metro Manila 
Gabrielle B. Paras, Elijah Pierce T. Chua,  
Luigi Rafael B. Mutuc, Rhenz Aaron T. Tee, at Anthony Joseph G. Nerves  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagsaklaw sa mga Taong may Kapansanan sa Konteksto ng Pagkakaiba-iba bilang 
mga Manggagawa: Isang Transformative Mixed-Method na Pananaliksik 
Edmon Y. Sampana 
Centro Escolar University-Manila 
 

Sesyon 1H 
Panel Discussion: Panlipunang Pagbabago sa Pamamagitan ng Social Media at 
Digital Technology: Karanasan ng mga Pilipinong LGBT+ Advocates 
LH PPL 

 
Tagapagpadaloy: Beatriz A. Torre  

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Mga Kalahok:  
 
Mary Anne A. Portuguez 
Far Eastern University 
 
Jan Gabriel M. Castañeda 
ASEAN SOGIE Caucus 
 
Patrick Eustaquio 
Love Yourself PH 
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Sesyon 1I 
Sining  
LH 205 

 
Tagapagpadaloy: Jose Antonio R. Clemente 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Isang Kritikal na Panananaliksik ng Social Inequality at Ginhawa sa Konteksto ng 
Likhang Sining  
Ana Karina B. Abola 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Isang Pagsusuri sa Pananaw at Pag-unawa ng mga Pilipinong Alagad ng Sining 
(Expressive Artists) tungkol sa mga konsepto ng Art Therapy at Therapeutic Art 
Danielle Marie A. Parreño 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Kabataan ng Digital na Panahon at ang mga Lokal na Sining sa Nueva Ecija 
Venus A. Vitales, Maria Cristina D. Ferrer, Anabelle Joy G. Lazaro, Clarinda A. Reyes, 
Karen Jann M. Aquino, at  
Raymond P. Senia  
Nueva Ecija University of Science and Technology 

 
 
Nobyembre 14, 2019 (Huwebes) 
Sabayang Sesyon 2:  3:30-5:00 n.h. 
Lagmay Hall 
 

Sesyon 2A 
Mental Health 
LH 304 

                            
Tagapagpadaloy: Michael David Tan Lopez 

Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Tulong Na, Dapat Ba? Isang Eksperimento sa Sosyal-Sikolohikal na Mekanismo ng 
Pagtulong sa Panahon ng Kalamidad 
Leonel J. Relis  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at  
St. Scholastica's College Tacloban 
 
Sa Gitna ng mga Paghihirap: Mga Pagsubok at Kaparaan ng Pagtugon ng mga 
Magsasaka sa Pala-Bahaing Pamayanan  
Jersey P. Pangilinan, Editha Q. Villavicencio, at Enrico T. Tañedo 
Tarlac State University 
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Kalikasan at Piitan: Pagsilip sa Kalagayan ng Mental Health ng mga Persons 
Deprived of Liberty (PDL) sa Iwahig Prison and Penal Farm  
Rowena Gaspay-Fernandez 
Palawan State University 
 
Mga Katutubong Konspeto ng mga Sakit Pangkaisipan sa Barangay Pasdong, 
Atok, Benguet 
Ric Charles Jordan M. Cayat, Maria Bernadette A. Red, Jann N. Medina, at Hadassah 
Leia O. Ingles 
Unibersidad ng Cordilleras 
 

Sesyon 2B 
Mga Programa at Interbensiyon 
LH 309 

 
Tagapagpadaloy: Florabel S. Suarez 

Central Philippine University 
 
Ang Kamalayang Pangkalikasan ng mga Mangingisda sa Fishermen's Village, 
Dipolog City: Batayan para sa Pangkumonidad na Programa   
Miaflor A. Ogarte 
Jose Rizal Memorial State University-Dipolog City Campus 
 
Pang-Komunidad na Programang MHPSS para sa Naiwang Kapamilya ng mga 
Biktima ng War on Drugs  
Annabel M. Manalo 
Asian Theological Seminary 
 
Stress, Social Support, at Depression ng mga Mag-aaral Mula sa Kolehiyo Tungo sa 
Pagbuo ng School-Based Intervention Programs 
Peter R. Go-Monilla 
University of the East Caloocan Campus 
 
Isang PAWmilya: Kung Paano Natutulungan nina Bantay at Muning ang 
Kalusugang Pangkaisipan ng mga Pilipino sa Pamamagitan ng Social Media 
Danielle Marie A. Parreño 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman     
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Sesyon 2C 
Social Media at Politika 
LH 201 

 
Tagapagpadaloy: Homer J. Yabut 

Pamantasang De La Salle 
 
Ang “Dilawan” bilang Hamon sa Bayan: Pagmumuni-muni sa Pagbuo ng Imahe ng 
Dilawan mula sa mga Post ng Mocha Uson Blog   
Aaron Abel T. Mallari  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Keyboard Wars: Isang Kwantitatibong Pananaliksik sa Impluwensiya ng 
Perceived Political Affiliation at Coherence sa Perception ng Educational 
Attainment 
Mikhaela Alesna, Polline Rae Domingo, Sheila Marie Martinez, James Huan,  
Bianca Mangalili, Joseph Nathaniel Reparado, at Quiela Mae Salazar 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
  
Ang Meme Bilang Protesta, Ang Protesta Bilang Meme: Pagsusuri sa Nakakatawa 
at Tahimik na Pakikibaka ng mga Pilipino sa Social Media 
Ernesto S. Deato Jr.   
Jesus Dela Pena National High School 
 
Pagunawa sa Imahe ng Isang Mapayapang Tsina: Isang Pagsusuri ng Diskurso ng 
Patakarang Pandarayuhan ng Tsina Gamit ang Social Identity Theory (SIT)  
Enrico V. Gloria  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman   
 

Sesyon 2D 
Wika  
LH 202 

 
Tagapagpadaloy: Jayson D. Petras 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Hindi Nakamamatay ang Trapik?: Koleksyon ng mga Dagli sa Wikang Filipino 
Hinggil sa mga Isyu ng Transportasyon sa Pilipinas   
Roman Marcial D. Gallego 
Colegio De San Juan De Letran-Maynila 
 
Wait Lang Po: May Lugar Ba ang Tag-lish sa Pananaliksik?  
Donn E. Gaba 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Pantawang Pananaw: Pagsipat sa Kultural na Metawikang Analisis ng Daniella 
Mondragon Memes  
Ariel Ursolon Bosque 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Rizal Technological University 
 
Karanasan at Katangian ng mga Guro sa Pagtuturo ng Wikang Waray bilang 
Mother Tongue sa Baitang 1-3 
Alvin R. De Mesa  
Leyte Normal University 
 

Sesyon 2E 
Symposium: Kalusugang Pangkaisipan: Mga Isyu, Hamon at Hinaharap ng mga 
Kapampangan 
LH 203 

 
Convenor: Olga Angelinetta P. Tulabut 

Angeles University Foundation 
 
MH Isyu ng mga Mag-aaral sa Elementarya ng Pampanga: Ulat ng mga Magulang 
Cherry Lou M. de Ala 
Angeles University Foundation 
 
Prevalence ng mga Problema sa Mental Health ng mga Mag-aaral sa High School 
ng Pampanga 
Reymond Neal C. Cruz  
Angeles University Foundation 
 
MH ng mga Adult sa Pampanga: Prevalence at Kaugnay na mga Salik 
Edna R. Calma, Angienette Evangelista, at Noli D. Franco 
University of the Assumption 
 
Bayung Aske, Bayung Bie: MH Care ng Pampanga sa Hinaharap 
Christian T. Gloria 
Hawaii Pacific University 
 

Sesyon 2F 
Diskurso ng mga Salinlahi  
LH 207 

 
Tagapagpadaloy: Howell B. Calma 

Clark Electric Distribution Corporation 
 
Werpa! Ang Kapangyarihan ng mga Unang Henerasyon ng mga Mag-aaral sa 
Isang Unibersidad sa Ilocos Norte 
Christine Joy C. Lim 
Mariano Marcos State University at Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Mga Karasanan at Persepsyon ng mga Nakatatanda sa Kasalukuyang Panahon 
Eden H. Terol, Rosanne G. Echivarre, Cristabel F. Tiangco, at Bryan Q. Engay 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
 
Paggalugad sa Konsepto at Batayan ng Moralidad ng mga Digital Natives 
Alicia Q. Tablizo   
Our Lady of Fatima University-Antipolo City 
 
Ano ang ‘i’ sa iGeneration Filipino? Ang Literasi sa Kalusugan at Kalinawan ng Isip 
ng mga Lalabintaunin   
Roberto E. Javier Jr., Marites Tiongco, at Melvin Jabar 
Pamantasang De La Salle 

 
Sesyon 2G 
Sympoisum: Maaari Ba’ng Maging Makabuluhan ang Karanasan ng Duda? 
Pagbuo ng Magkahiwalay na Sukat ng Pagdududa at Makabuluhang Pagdududa  
LH 303 

 
Convenor: Divine Love A. Salvador  

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Paglilinaw ng Pag-unawa sa Pagdududa at Makabuluhang Pagdududa 
Claudia Ysabel L. Macias, Divine Love A. Salvador, Jemima F. Cabanlong, at  
Pamela C. Carrera 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagbuo at mga Rekomendasyon sa Gamit ng Iskala ng Pagdududa 
Pamela C. Carrera, Divine Love A. Salvador, Jemima F. Cabanlong, at 
Claudia Ysabel L. Macias 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pagbuo at mga Rekomendasyon sa Gamit ng Iskala ng Makabuluhang Pagdududa 
Jemima F. Cabanlong, Divine Love A. Salvador, Pamela C. Carrera, at 
Claudia Ysabel L. Macias 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Sesyon 2H 
Symposium: LGBT Psychology sa Pilipinas: Pananaliksik at Edukasyon sa 
Pagsusulong ng Karapatan at Kapakanan ng mga  LGBT+ 
LH PPL 

 
Convenor: Beatriz A. Torre  

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Silent Noon, Resilient Ngayon: Mga Kwento at Karanasan ng mga Filipino Deaf 
Gay Men na Nagtatrabaho sa Hearing Workplaces 
Angelbert Z. Hernandez 
De La Salle–College of St. Benilde 
Estephanie Therese Daga 
St. Scholastica’s College Manila 
 
Transdating: Pagsiyasat ng Courtship Scripts ng mga Transpinay 
Ver Reyes at John Patrick de la Paz 
Pamantasan ng Lungsod ng Marikina 
 
Mga Karanasan at Paglilimi ng mga Barangay Personnel Tungkol sa LGBTI-
Inclusive Basic Counseling Skills Module 
Beatriz A. Torre 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Mary Anne A. Portuguez 
Far Eastern University 
 
 
Nobyembre 15, 2019 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 3:  8:00-9:30 n.u. 
Lagmay Hall 
 

Sesyon 3A 
Symposium: Ang Pagsasama ng Pananaliksik at Praktika sa Pagsuporta sa 
Kalusugang Pangkaisipan at Pangkalahatang Ginhawa ng mga Mag-aaral sa 
Unibersidad 
LH 304 

                            
Convenor: Divine Love A. Salvador at Violeta V. Bautista  

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Kahalagahan ng Research-informed Practice at Practice-informed Research 
sa Pagtugon sa Pangangailangan ng mga Mag-aaral sa Unibersidad 
Maria Carmina L. Yatco, Pamela C. Carrera, Jeryl Shawn T. Tan, Divine Love A. 
Salvador, at Violeta V. Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Honor, Excellence, at Mental Health: Mga Karanasan at Pananaw ng mga Mag-
aaral ng Isang Unibersidad 
Jeryl Shawn T. Tan, Pamela C. Carrera, Maria Carmina L. Yatco, Divine Love A. 
Salvador, at  Violeta V. Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Unibersidad Bilang Tagapangalaga: Pagtingin ng mga Mag-aaral sa Kung Ano 
ang Isang Ideyal na Akademikong Komunidad na Tumutugon sa Kanilang 
Pangangailangan 
Pamela C. Carrera, Jeryl Shawn T. Tan, Maria Carmina L. Yatco, Divine Love A. 
Salvador, Violeta V. Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

Sesyon 3B 
Pagdadalamhati 
LH 309 

 
Tagapagpadaloy: Miriam Aquino-Malabanan 

Lyceum of the Philippine University-Batangas 
 
Hindi Kita Malilimutan: Isang Pananaliksik ukol sa mga Tradisyong Panlamay ng 
mga Pilipino sa Metro Manila  
Anilyn Nicole C. Garcia, Daniela Magdiwang S. Castillo, Justin Benett C. Malaya, at 
Miguel Patrick T. Torres 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Penomenolohiya sa Pangungulila Patungo sa Programang Grief Counseling 
Arnel G. Perez 
Holy Angel University at Mabalacat City College 
 
Terror Management vs. System Justification: Pagsusuri ng Depensa Laban sa 
Death Anxiety ng mga Pilipino  
Van Alistair H. Faeldon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Pag-anyaya sa mga Tatay: Ang Penomenolohiyang Pag-aaral sa mga Karanasan at 
Proseso ng Pagluluksa ng Pagkakunan  
Alexandra Patricia M. Araneta, Mariel Felicia C. Jimeno, at Pat Kathlyn Dione Datul-
Ramirez  
Assumption College  
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Sesyon 3C 
Social Media at Civic Engagement 
LH 201 

 
Tagapagpadaloy: Darren E. Dumaop 

Pamantasang De La Salle 
 
Ang Papel at Impluwensiya ng Sosyal Media sa Larangan ng Gawaing Boluntaryo 
Gerry Duwin A. Dela Zerna 
Guided and Unified Interaction for the Development of Children, Inc.   
 
Kamulatan, Reaksyon at Antas ng Pakikilahok ng mga Estudyante  sa Kolehiyo 
Patungkol sa Fake News sa Sosyal Media  
Anna Patricia C. Rosana, Grassel Ann Bolyn D. San Mateo, Danica T. Sarmiento, at 
Gerry Duwin A. Dela Zerna 
University of Makati 
 
Ang Web 2.0 at Populist Web: Isang Pangkasaysayang Pagsipat sa Nagpapatuloy 
na Halagahing Panlipunan ng mga Pilipino Gamit ang Iba’t ibang Networking 
Sites  
Vicente C. Villan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman  
 
Epekto ng mga Impluwensyang Digital at Pangkomunidad na mga Salik sa 
Pagtulong 
Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco at  
Paul Danielle P. Labor 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

Sesyon 3D 
Symposium: Pag-unawa ng Sikolohiya at Kultura: Mga Metodolohiya ng 
Pananaliksik na humahango sa Social Media  
LH 202 

 
Convenor: Mira Alexis P. Ofreneo at Lorraine Charmayne Manansala  

Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Pagsusuri ng Diskurso ni Pangulong Duterte ukol sa Diyos at Simbahang Katoliko 
Lorraine Charmayne S. Manansala, Cristina J. Montiel, at Felix II P. Muga 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Pagsusuri sa Pakikitungo ng mga Pilipino sa mga Pulitiko 
Alvin Patrick M. Valentin 
Pamantasang Ateneo de Manila 
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Pag-unawa ng Online Social Identity ng Baguhang Atleta 
Norman S. Tanchingco 
Pamantasang Ateneo de Manila 

 
Sesyon 3E 
Pamilya 
LH 203 

 
Tagapagpadaloy: Florabel S. Suarez 

Central Philippine University 
 
Naligaw ng Landas: Isang Pagsusuri sa Konsepto ng Black Sheep 
Neil Erzon E. Olivera at Junix Jerald I. Delos Santos  
Unibersidad ng Baguio 
 
Alaga’t Yaya: Ang Papel ng mga Yaya sa Self-Concept, Identidad, at Pagpapatakbo 
at Halaga ng Pamilya ng Filipino Young Adults  
Kristine Beatriz M. Rabaja, Kiara Miren C. Dario, Theresa R. Quiroz, at Kimberley I. 
Sanchez 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Home "Queer" Home: Isang Kwalitatibong Pag-aaral sa Family Dynamics ng mga 
Baklang Pilipino  
Argel B. Masanda 
Central Luzon State University 
 
Paglalakbay Patungo sa Pagpapatawad ng mga Asawang Kinaliwa 
Jesimayne Joy T. Ella, Imelda C. Fuedan, at  
Sheila Marie B. Pamfilo 
Cavite State University-Imus  
  

Sesyon 3F 
Kabataan 
LH 207 

 
Tagapagpadaloy: Carl E. Dellomos 

Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
Ang Korelasyon ng Paraan ng Pagpapatawa sa Sikolohikal na Kalusugan at 
Kolektibong Pagkilos sa mga Pilipinong Mag-aaral sa Unibersidad 
Rozel S. Balmores-Paulino 
Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
 
Sa Mata ng Bata: Pagsusuri sa Piling Patalastas sa Telebisyon sa Konteksto ng 
Sikolohiyang Filipino   
Ariel Ursolon Bosque, John Carlo Cabilao, at Christine Marie Lim Magpile 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Pagiging Makabayan: Ang Kahulugan at Konstekto ng Konsepto Ayon sa 
Pagpapaliwanag ng Kabataang Pilipino  
Myra G. Gahid 
Unibersidad ng San Luis 
 
Conditional Process Analysis ng mga Kabataan sa Kaugnayan sa Kanilang 
Magulang at Kakayahang Panlipunan: Moderated-Mediated ng Kaugnayan sa 
Kanilang Kaibigan at Pagpapahalaga sa Sarili 
Ahlan Bien L. Bueno, Miles Andrew C. Pimentel,  Lowell Lenard S. Quisquino, at 
Jersey P. Pangilinan 
Tarlac State University 
 

Sesyon 3G 
Sikolohiyang Pampolitika  
LH 303 

 
Tagapagpadaloy: Adonis L. Elumbre 

Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
 
Pulso ng Bayan: Reaksiyon ng mga Filipino tungkol sa mga Piling Pahayag ni 
Duterte kontra Kababaihan at ang Dulot nito sa Pagpapaunlad ng Pamayanan  
John Carlo S. Santos 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Siya Ang Manok Ko!: Utang na  Loob bilang Batayan sa Pagpili ng Lider ng Bansa 
Harold Lawrence A. Cardona, Erika Joyce M. Villarubia, Carl Christian J. Cudal 
Pamantasang De La Salle Araneta  
Henmar C. Cardiño 
Unibersidad ng Santo Tomas 
 
Mga Sibikong Pagkilos ng mga Pilipino 
Diwa Malaya A. Quiñones 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman   
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Nobyembre 15, 2019 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 4:  10:00-11:30 n.t. 
Lagmay Hall 
 

Sesyon 4A 
Sikolohiyang Pangkalusugan 
LH 304 

                            
Tagapagpadaloy: Adonis L. Elumbre 

Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
 
Exploring the Narratives the Live By: Kwentong-Buhay ng mga Nakaranas ng 
Diabetes-Related Lower Limb Amputation  
Jholyan Francis Sumawang Fornillos at  Louella Barra Orillaza 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Kukunsulta Na Ba Ako sa Doktor? Paniniwala, Pag-uugali, at Karanasan ng mga 
Indibidwal na Nakararanas ng Sintomas ng Tuberculosis  
Lian Jumil D. Rivera at Louella Barra Orillaza 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang mga Karanasan ng mga LAYA Cancer Surivors  
Nisseth Clarize S. Carido at Louella Barra Orillaza 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Exercise Dependence: Mga Salik at Dahilan ng Labis na Pag-eehersisyo 
Jessica May R. Guillermo,  
David Paul R. Ramos, at Edith G. Habig 
Pamantasan ng Lungsod ng Maynila 
 

Sesyon 4B 
Symposium: Maka-SP na Disaster Mental Health 
LH 309 

 
Convenor: Anna Cristina A. Tuazon  

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Lahat Handa sa Oras ng Sakuna: Ginabayang Talakayan Kaisa ang mga Nanay ng 
mga Batang May Kapansanan Patungkol sa Kahandaan sa Sakuna 
Paolo D. Mangune at Kristine R. Alagad  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Pagsuri ng Gamit ng MHPSS Interventions sa Perspektibo ng Sikolohiyang Pilipino 
Anna Cristina A. Tuazon, Danielle Marie A. Parreño, Maria Carmina L. Yatco, Yra 
Marie L. Calamiong, Rene Ela P. Ignacio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Carlos P. Gundran, Hilton Y. Lam, Fernando B. Garcia, Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
Jerome V. Cleofas 
St. Paul University 
 
Malasakit sa Konteksto ng mga Tumutugon sa mga Sakuna 
Anna Cristina A. Tuazon, Yra Marie L. Calamiong, Rene Ela P. Ignacio, Danielle Marie 
A. Parreño, Maria Carmina L. Yatco 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Carlos P. Gundran, Hilton Y. Lam, Fernando B. Garcia, Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
Jerome V. Cleofas 
St. Paul University 
 

Sesyon 4C 
Social Media at Political Engagement 
LH 201 

 
Tagapagpadaloy: Homer J. Yabut 

Pamantasang De La Salle 
 
Ang Pagbubuo ng Bagong Espasyo: Ang Twitter bilang “Public Sphere” ng mga 
Mag-aaral 
Mark Christian V. De Jesus 
Central Luzon State University   
 
Engagement ng mga Taga-Naic Cavite Online  
John Xavier B. Nepomuceno 
Cavite State University Naic 
 
Ang Pagtatagpo ng Pulitikal at Digital: Sikolohiyang Pampulitika ng (at sa) 
Cyberspace ng mga Pilipino 
Francis Simonh M. Bries 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
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Sesyon 4D 
Pag-unawa ng Sikolohiya at Kultura: Mga Implikasyon sa Kaginhawaan  
LH 202 

 
Convenor: Avegale C. Acosta at Mira Alexis P. Ofreneo  

Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Ang Pagiging Tagasalo: Katangian o Pagganap? 
Jonathan Robert A. Ilagan 
Pamantasang Ateneo de Manila  
 
Usapang Droga: Pagkakaunawa ng mga Kabataan Tungkol sa Paggamit ng Droga 
Gamit ang Foucauldian Discourse Analysis 
Camille Therese C. Yusay 
Pamantasang Ateneo de Manila  
 
Mga Kwento ng Pangangalaga ng Isang Kabataan sa Kaibigang may Suicidal 
Tendencies 
Avegale C. Acosta 
Pamantasang Ateneo de Manila  
 

Sesyon 4E 
Sekswalidad 
LH 203 

 
Tagapagpadaloy: Carl E. Dellomos 

Pamantasang Normal ng Pilipinas 
 
“May Naha-harass dahil may Nangha-harass”: Women’s Perception of Sexual 
Harassment in Metro Manila  
Cirenia Jovian O. Baluyot, Stephannie D. Dullano, at Marcen Gregor S. Fajardo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Busog ang Mata sa Internet ang Punta: Isang Pag-aaral sa Karanasan ng mga 
Kabataang Pilipino sa Panonood ng Pornograpiya  
Christian Ranche 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at 
Pagapapaunlad 
 
Seks Lang Ba?: Paghahayag ng Sekswalidad sa Pamamagitan ng Anonymity sa 
Alter Twitter 
Ruth Magdalene DC. Castro, Shane Catherine G. Lopez, Georgie Kate M. Vinagrera, 
at Regina P. Yamada 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman   
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Lihim na Kulay 
Ana Kristabella A. Amano, Gabrielle R. Duroy, Ericka Mae B. Deato, at  
Rafael Valencia 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
  

Sesyon 4F 
Symposium: Mga Piling Pag-aaral sa Sikolohiya ng Pag-unlad Gamit ang Iba’t 
Ibang Metodolohiya 
LH 207 

 
Convenor: Michelle G. Ong 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Tablet at Paslit: Mga Pangunahing Kagawian sa Paggamit ng Digital Media ng 
mga Batang 0-3 Taong Gulang 
Annalyn De Guzman Capulong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Bakit Tumutulong ang mga Bata? Ugnayan ng Attachment at Empathy sa 
Karanasang Pagtulong ng mga Bata sa Preschool 
Apryl Mae C. Parcon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Diskurso ng Kapahamakan sa Moral na Pangangatwiran ng mga Young Adult 
Danielle P. Ochoa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ano ang Nakapagbibigay-Saysay sa Buhay Mo? 
Samantha Erika N. Mendez 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Diskurso ng Malas at Swerte sa mga Kwento ng Tagumpay ng mga 
Nakatatandang Dating OFW 
Michelle G. Ong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 

Sesyon 4G 
Samu't Saring Pag-aaral  
LH 303 

 
Tagapagpadaloy: Jayson D. Petras 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang Relasyon ng Agreeableness at Galit sa Iba't ibang Kontekstong Interpersonal: 
Isang Kwalitatibong Pananaliksik  
Sung Hee Hong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 



49 
 

Pagsasalin ng Personality Inventory for the DSM-5 (PID-5): Katibayan ng 
Katunayan Gamit ang Masaklaw na Panukat ng Loob (Mapa ng Loob)  
Gregorio E.H. del Pilar, Marie Rose H. Morales,  
Christelle Jimenez, Jayson D. Petras, at  
Dinah Palmera Nadera 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Diskriminasyon ng Kulay at Pamantayan ng Kagandahan, at ang Papel ng Social 
Media 
Rowena S. Guiang at Ervina A. Espina 
Unibersidad ng Pilipinas Bisayas-Kolehiyo sa Tacloban 
 
Kasanayan ng mga Kabataan ng Digital na Panahon para sa Pagsulat ng mga 
Komposisyon 
Higino D. Chavez, Venus A. Vitales, at Harold S. Mejia  
Nueva Ecija University of Science and Technology 
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ABSTRAK NG MGA PAPEL SA SABAYANG SESYON (NOBYEMBRE  14, 2019) 

 
Sesyon 1A 
Social Media at Mental Health 
LH 304 

                            
Suportang Panlipunan na Batay sa Facebook Bilang Gabay sa Ugnayang Mayroon 
sa Pagitan ng Pagtulog at Depresyon  
Jedda M. Punzalan 
Far Eastern University 
jeddapunzalan@gmail.com  
 
Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa pagsusuri ng “suportang panlipunan na 
nagmumula sa Facebook” at ang kakayahan nito upang ibahin ang relasyon ng 
“kalidad ng pagtulog” at “depresyon”. Kabuuang 229 na estudyante (n= 172 na babae 
at n=57 na lalake) ang lumahok na nag-aral sa Our Lady of Fatima University-
Valenzuela. Matapos makuha ang mga datos at magamit ang estadistika, lumalabas 
na mayroong makabuluhang ugnayan ang “kalidad ng pagtulog” at “depresyon”. 
Gayundin, may kakayahang ibahin ang relasyon nito ng “perceived social support” at 
“negative social support” na nakukuha sa Facebook.  
 
Antas ng mga Sintomas ng Depression sa Paggamit ng Facebook  
Neiley P. Satumira 
San Beda University 
nsatumira@sanbeda.edu.ph   
 
Ang kantatibong pag-aaral na ito ay may layunin na makapagbigay ng impormasyon 
patungkol sa antas ng sintomas ng depression ng mga taong gumagamit ng 
Facebook. Ang mga antas ng sintomas na tinutukoy sa pag-aaral na ito ay hindi 
klinikal na diyagnosis o pagbibigay ng assessment upang magpagamot ang mga 
kalahok dahil sa depression. Ito ay nakabatay lamang sa kung gaano kalapit ang 
mga sintomas ng depression sa katayuan ng damdamin at kakayahang psychosocial 
ng mga kalahok. Ang bilang ng mga kalahok ay 300, na may edad mula 18 hanggang 
60, babae at lalaki. Ang mga kalahok ay pinasagot ng panukat na Reynold’s 
Depression Screening Inventory (RDSI) upang masukat ang antas ng sintomas ng 
depression. Ang RDSI ay isang instrumento na maituturing na self-report na 
panukat, na naglalayon na sukatin ang mga antas ng mga taong maaring 
magkaroon ng sintomas ng depression, alinsunod sa kanilang katayuang damdamin 
at kakayahan sa loob ng dalawang linggo. Sa pamamagitan naman ng Facebook 
Profiler (FP), na nagkaroon ng robotfoto para magkaroon ng kongkretong na 
kuwalipikasyon ang mga naging kalahok. Ang FP ay nagsisilbi ding dahilan upang 
makabuo ng mga kategorya ang mananaliksik patungkol sa pagkakalilanlan ng mga 
kalahok at pagkabuo ng mga kubol sa kung paanong paraan ginagamit ng mga 
kalahok ang Facebook.  Ang mga resulta ay isinuri gamit ang cluster analysis. Ang 
mga kategorya o mga kubol na nabuo ay nakabatay sa paggamit ng mga kalahok ng 
Facebook sa loob ng dalawang linggo (binilang ang mga araw na ito pabalik mula sa 
araw ng kanilang pagsagot ng RDSI): Una, Bilang ng taon na paggamit ng Facebook. 
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Pangalawa, bilang ng oras sa isang araw na paggamit ng Facebook. Pangatlo, 
klase/uri ng mga aktibidad na ginagawa sa Facebook. Pang-apat, antas ng mga 
aktibidad na ginagawa sa Facebook (mula sa pinakamadalas hanggang sa minsan). 
At pang-lima, mga dahilan sa paggamit ng Facebook (mula sa pinakaprayoridad 
hanggang sa hindi ginagawa). Ang mga kubol ay inihambing sa resulta ng antas ng 
mga sintomas ng depression, mula sa kanila RDSI. Lumabas sa pagsusuri ng mga 
datos na ang mga taong gumagamit ng Facebook ay mayroong limang kritikal na 
sintomas ng depression at ito ay ang mga sumusunod (nakaayos sa pinakamataas na 
puntos o bilang sa mga sagot ng kalahok): kawalan nang gana sa pagkilos, 
pagkakaroon ng paninisi sa sarili, kakulangan sa pagtulog, pagkakaroon ng mga 
negatibong pananaw, at hindi pagkakaroon ng malinaw na desisyon. Ang mga 
nasabing sintomas ay ibinatay ng mananaliksik sa mga antas at ito ay nakapaloob sa 
kategorya ng RDSI na: mild, moderate and severe depressive symptomatology. 
 
Ang Social Comparison ay Nagpapataas ng Psychological Symptoms: Ang 
Gampanin ng Problematic Smartphone Use  
John Ian Wilzon T. Dizon at Norman B. Mendoza 
Angeles University Foundation 
dizon.wilzon@auf.edu.ph  
 
Ang social comparison sa social media ay patuloy na tumataas lalo na sa ng 
paglaganap ng mga smartphones. Ito rin ay nagdudulot ng pag-taas ng mga 
psychological symptoms. Ang cross-sectional na pananaliksik na ito ay naglalayong 
alamin ang relasyon ng social comparison sa psychological symptoms, at kung ano 
ang gampanin ng problematic smartphone use sa relasyon na ito. Gumamit ang mga 
mananaliksik ng hierarchical multiple regression upang ma-analisa ang mga datos 
mula sa 623 na mag-aaral sa kolehiyo. Ayon sa mga resulta, ang social comparison ay 
negatibong nauugnay sa psychological symptoms. Sa madaling salita, ang social 
comparison (o ang mababang perception o pananaw sa sarili) ay nauugnay sa 
pagtaas ng psychological symptoms. Gayunpaman, ayon sa mga resulta, ang 
problematic smartphone use ay hindi nakakaapekto sa relasyon ng social 
comparison at psychological symptoms. Aming tinalakay ang mga kinalalabasan ng 
pananaliksik na ito sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa pangangailangan ng mga 
objective na panukat ng paggamit ng smartphone, at ang pagsusukat ng partikular 
na social media platforms na ginagamit. 
 
Isang Interptetative Phenomenological Analysis sa Paggamit ng Social Media na 
Nagsisilbi bilang Katalista ng Sintomas ng Depresyon sa mga Kabataang Pilipino 
Elaissa Monique M. Tenorio, Ian Shane B. Duais, at Gideon Luke P. Ty 
Cavite State University-General Trias City Campus 
gideonlukety@gmail.com 
 
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong maunawaan kung paano nakapagdudulot ang 
paggamit ng social media ng karagdagang kontribusyon sa sintomas ng depresyon 
sa kabataang Pilipino sa aspeto ng damdamin, mga saloobin, pisyolohikal, mga 
karaniwang gawain at kung paano nila ito nakakayanan. Kwalitatibong 
pamamaraan ng pananliksik sa pamamagitan ng Intepretative Phenomenological 
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Analysis ang ginamit dito. Pitong mga residente ng Cavite mula sa edad na 15 
hanggang 30, na nasuring may klinikal na may depresyon, sumasailalim sa 
paggamot sa panahon ng pagsasagawa ng pag-aaral, at aktibong gumagamit ng 
social media, ay hinilingang sagutin ang Patient Health Questionnaire – 9 (PHQ-9) at 
nakapanayam gamit ang isang bahagyang nakabalangkas na gabay sa 
pakikipanayam na sinuri din naman ng mga eksperto. Purposive at snowball 
sampling ang ginamit upang piliin ang mga kalahok. Ang mga resulta ng 
pakikipanayam ay nailahad sa subordinate at superordinate na mga tema at sinuri 
din ng isang dalubhasa sa kwalitatibong pananaliksik upang matiyak ang 
kawastohan nito. Natuklasan na bukod sa pagkalantad sa ilang mga online content 
na naglalarawan ng mga imahe ng karahasan o sikolohikal at emosyonal na poot sa 
social media, at mga post ng pagpapakamatay, ang pagbabasa at pag-browse sa 
online, partikular ang mga nauugnay sa kanilang personal na mga isyu, kadalasan sa 
pang-araw-araw na paggamit ng Facebook, ang nag-uudyok sa kanila ng mga 
negatibong damdamin at saloobin, na mapupuna sa kanilang umiiral na 
pangangailangan ng pagtanggap, damdamin ng pagkabalisa, at malumbay na 
kalagayan. Ang mga ideya ng agresyon, pagpapakamatay, at paghahambing ng 
sarili mula sa iba ay kapuna-puna din. Sa patuloy na hindi makontrol na paggamit, 
mapapansin ang problema sa gana sa pagkain at sa pagtulog sa mga kalahok. 
Gumawa din sila ng mga gawain ng nakakapanakit sa sarili at mga quasi-
recreational na mga gawain. Higit pa rito, natutunan din ng mga kalahok na 
gumamit ng iba't ibang mga pamamaraan sa pagkaya na nakatuon sa emosyon, sa 
problema, at sa pag-iwas. Kahit na ang paggamit ng social media ay maaaring 
makapagpaunlad ang koneksyon sa iba sa online, pumipili pa rin ang mga kalahok 
kung kanino sila magbubukas at hihingi ng tulong dahil sa posibilidad ng hindi 
pagtanggap. Gayunpaman, ang pag-post sa social media ay maaaring makatulong 
sa mga kalahok sa pagpapahayag ng sarili at maibsan ang mga negatibong 
damdamin ngunit maari din itong magdulot sa kanila ng pakiramdam ng hindi 
kasapatan kapag ang kanilang pakikilahok sa social media ay hindi naging 
katanggap-tanggap sa publiko. 
 
Keywords: Social Media, Depresyon 
 

Sesyon 1B 
Symposium: Ang Hamon ng Paghahanda sa Komunidad para sa Pakikiisa sa 
Pangkomunidad na Proyekto ng Pagbabago mula sa Droga 
LH 309 

 
Ang porsyento ng mga sugapa sa droga ay bumubuo lamang ng may 5% ng mga 
may problema sa droga (DDB, 2016).  Dahil dito, ang Daloy ng Pagtulong na binuo 
ng DOH ay nagbibigay ng higit na pansin sa pagbubuo ng mga pangkomunidad ng 
programa na akma sa pagtulong sa mga gumagamit ng droga at hindi pa mga 
sugapa (DOH, 2016). Mahalagang bahagi ng mga ganitong programa ang 
paghahanda sa komunidad.  Karaniwan na ang mga programang pangkomunidad 
sa droga ay tinatawag na “community based” nguni’t ang paghahanda sa komunidad 
para tunay na maunawan at ariin nito ang mga nabubuong programa ay di talaga 
nabibigyan ng sapat na pansin.  Ang Symposium na ito ay maglalahad ng karanasan 
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ng isang grupo ng mga sikolohista at mga propesyonal sa mga kaugnay na disiplina 
sa paghahanda ng komunidad tungo sa pag-aari at pagtataguyod ng isang proyekto 
sa pagbabagong buhay mula sa droga. 
 
Ang mga Kaalaman, Saloobin at Praktis ng Komunidad Kaugnay ng Adiksyon at 
Paggamit ng Droga 
Divine Love A. Salvador, Annabel Manalo, Agnes R. Agbayani, Violeta V. Bautista, 
Charisse Caringal, Alleana Fuentes, Grazianne Geneve Mendoza, at Gazelle Serrano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
violeta_wholeness@yahoo.com 
 
Mahalaga sa pagbuo ng anumang pangkomunidad na programa ang pag-aalam ng 
pangangailangan ng komunidad na maaaring masagutan ng isang organisadong 
Programa na bubuuin ng mga natiyak na stakeholders.  Tungo sa pag-alam ng mga 
pangangailangang ito, ang research team sa likod ng Programang kilala sa 
komunidad na ""Pagtalikod sa Droga, Pag-usbong ng Ginhawa"" (PDPG) ay 
nagpatakbo ng malawakang community profiling -- gamit ang tatlong metodo: 
ginabayang usapan, talatanungan, at pakikipag-panayam -- na naglayong alamin 
ang mga kaalaman, saloobin at mga praktis ng mga tiga-komunidad kaugnay ng 
adiksyon at paggamit ng droga. N = 130 mga residente ng komunidad ang lumahok 
sa pag-aaral galing sa iba't ibang sektor ng komunidad tulad ng municipal health, 
municipal social work, barangay LGU, edukasyon, relihiyon/simbahan, PO (people's 
organizations), community affairs, at opisina ng meyor at bise meyor. Kasama rin sa 
mga kalahok ang ilang mga residente na may kasaysayan ng paggamit ng droga at 
mga residenteng may kapamilyang gumagamit o may kasaysayan ng paggamit ng 
droga.  
 
Ang papel na ito ay paglalahad ng ilang mahahalagang resulta ng community 
profiling tulad ng: 1) pananatili ng mga negatibong saloobin tungkol sa adiksyon at 
tungkol sa mga taong gumagamit ng droga, 2) ang magkabilang talim ng papel ng 
pamilya sa pagpapanatili ng paggamit ng droga at sa pagtalikod sa paggamit, 3) ang 
kahalagahan ng access sa mga serbisyo, 4) ang mga pagkakataong mapaigting ang 
mga programa't serbisyo, at 5) ang mahalagang papel ng komunidad sa 
pagbabagong buhay ng mga residente nito. Ilalahad din ang ilang implikasyon ng 
mga resulta sa pagbubuo ng isang programang pangkomunidad sa pagtalikod sa 
droga. 
 
Interaktibong Oryentasyon para sa Paghahanda sa Komunidad 
Annabel Manalo, Violeta V. Bautista, Agnes R. Agbayani, at Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Isang paraan para maihanda ang komunidad sa pag-aari at pagyakap ng isang 
Programang Pangkomunidad ay ang pagsasagawa ng oryentasyon sa mga tiniyak na 
stakeholders ng binubuong programa.  Inilalarawan sa papel na ito ang proseso ng 
pagsasagawa ng malikhain at interaktibong oryentasyon na ginamit ng Programang 
PDPG sa paghahanda ng komunidad sa pag-aari ng nabanggit na programa. 
Lilinawin ang nakitang mga epektibo at di gaanong epektibong aspeto ng 
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oryentasyon batay sa resulta ng pagtatasang ginawa.  Batay sa resulta ng pagtatasa, 
tatalakayin ang mga puntos sa matagumpay na pagpapadaloy ng oryentasyon na 
ang layunin ay paglilinang ng pagkakaisa ng mga stakeholders sa minimithi ng 
Programa. 
 
Mga Malikhaing Paraan ng Paghahanda sa Komunidad 
Agnes R. Agbayani, Violeta V. Bautista, Annabel Manalo, at Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sa papel na ito ay ilalahad ang proseso ng pagbubuo at pagsasagawa ng ilang 
malikhaing paraan ng paghahanda ng komunidad para sa isang pangkomunidad na 
programa sa pagtalikod sa droga.  Ilang halimbawa ng mga pamamaraang 
bibigyang pansin ay: 1) ang paghahanda sa mga iglesia sa pamamagitan ng 
ginabayang pagbibigay ng homily na konektado sa mga mahahalagang tema sa 
pagtalikod sa droga, 2) paggamit ng mga anunsyong biswal, at 3) paggawa ng kanta 
para sa proyekto. Ilalahad din ang mga pamamaraan at resulta ng pagtatasa ng 
halaga ng mga ito. Huli, ipapakita rin ang potensyal ng mga ganitong pamamaraan 
sa paghikayat sa pagpapayaman ng malusog na kaisipan at saloobin patungkol sa 
droga na inaasahang magpapaigting ng suporta ng mga residente sa proyekto. 
 
Mga Pangangailangan ng Gumagamit ng Droga at ng Kanilang Pamilya at mga 
Tema ng Pagbabago Mula sa Kanilang Salaysay 
Violeta V. Bautista, Divine Love A. Salvador, Agnes R. Agbayani, Annabel Manalo, 
Charisse Caringal, Grazianne Geneve Mendoza, at Gazelle Serrano 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ilalahad sa papel na ito ang resulta ng pakikipag-panayam sa mga gumagamit ng 
droga at kanilang mga pamilya ng napiling komunidad.  Mula sa mga sagot nila, 
nalinaw kung anu-ano ang mga pangangailangan nila sa kanilang paglalakbay 
tungo sa pagbabago.  Ibinahagi rin ng mga kalahok ang kanilang karanasan tungkol 
sa pagbabagong buhay mula sa buhay na problema ang paggamit ng droga. Mula sa 
ilang mga kuwento ng pagbabagong nakalap, makikitang posibleng makapagbago 
o matulungan ang sarili para bumuti ang kalagayan nang walang interbensyon mula 
sa mga MH professional. Tatalakayin rin sa papel ng ito kung papaanong ang ilang 
insight mula sa mga kuwento ng matagumpay na pagbabagong buhay ay 
makakatulong sa pagtugon sa ilan sa mga pangangailangan ng mga gumagamit ng 
droga at ng kanilang pamilya na lumabas rin sa isinagawang panayam. Tutukuyin 
rin kung paano gagawing mas sistematiko at consistent ang paggamit ng mga 
“sangkap ng matagumpay na pagbabago” kung isasagawa ang mga ito sa isang 
pangkomunidad na programa.  
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Sesyon 1C 
Social Media at Pagpapahayag ng Sarili 
LH 201 

 
Paglalahad ng mga Benipisyo at Hamon ng  Pakikipagmabutihan sa Twitter at iba 
pang Social Media 
Estelita Valdeavella-Llanita   
La Salle Green Hills at Stella Maris College 
estelita.valdeavilla@lsgh.edu.ph  
 
Sa loob ng  16 na taon  matapos  maisulat ang isang papel hingil sa Filipino Virtual 
Community ( Llanita, 2003), naging  palasak sa pampublikong pagdaranas ng may 
akda  at ng sangkatauhan ang pamamalagi sa online na espasyo. Sa Paglulunsad ng 
Twitter at Facebook naging mas madali ang pakikipag-usap sa karaniwan at  sa 
makapangyarihan. Isang napakahalagang karanasan ang makaugnayan ang mga 
makapangyarihang panginoong maylupa at mga makapangyarihang pulitiko. 
Lantaran ang mga dating sites kung saan humuhugos ng tagasunod (followers, 
pokers at likers) subalit higit na mas kapaki-pakinabang ang  social media kagaya ng 
Twitter, Facebook at Viber upang tutukan ang mga nakilalala at naging kaibigan sa  
pamamagitan ng mga media na ito. Mula sa adbokasiya at pangangalap ng 
pinansyal na kapakinabangan, naging marubdob ang  layuning makipagmabutihan 
sa mga nakilala sa  pamamagitan ng Twitter at iba pang Social Media. Sa papel na ito 
ay babalangkasin ang mga hamon at  kapakinabangan  ng pagiging aktibong Senior 
Netizen upang isulong ang mga personal at panlipunan, pangkultural at  
pampulitikang mithiin. Malalim na pakikipagtalakay ang kinahantungan ng 
mahabang panahong pakikipagtalastasan sa mga importanteng personalidad 
kagaya nina  Jules Ledesma, Mark Cojuangco, JV Estrada at Carlos Balcells (ng The 
Dawn) .Umaabot ng 600 katao ang naging bahagi ng pag-aaral na ito na nakaangkla 
sa ibang hayon ng pagsasaliksik sa Social Media. Ang mga data ay ginamit din sa 
ibang pananaliksik hinggil sa ibang usapin. Metadata na  nalikom ay nagsilbing 
batayan ng maraming kamulatan na nahalaw sa  sa kwalitatibong pagsasaliksik na 
ito. Bagama't nakatuon sa Twitter, malawak at mahaba ang panahon na 
kinapapalooban ng  pag-aaral na ito.   Angkop na malinis at walang halong 
pagsasamantala ang basehan ng  pakikipag-ugnayan sa mga naturang personalidad 
na ilan lamang sa mga  pinaghalawan ng mga paglalahad sa naratibong ito. Susuriin 
ang kahusayan ng social media sa pagtatatag ng  ugnayan sa mga  hindi 
magkakakilala na naging regular na kausap at kadagang sa mga sensitibong usapin 
sa iba-ibang laranga.  Ang mga metodong kritikal na pag-aanalisa at masusing  
participant observation  ay ilan lamang sa mga pamamaraang ginamit upang 
makalikom ng sapat na data na batayan upang maisaayos ang  sulating ito. Ang 
matandang Teorya ni Elizabeth Reed ( 1994 ) at  ang  sulatin  hingil sa mga Virtual 
Comunities  na pinamagatang Nuromancert (William Gibson, 1987)  ay kabilang sa 
pangunahing batayang literatura ng pang-akademikong papel na ito.  Iniaangat ng  
talakayan ang matandang  konsepto ng IT Barangay ni Samuel Tan (1993)  ang ibat’t 
ibang halaw na kaisipan mula sa karanasan ng pagsasagawa  ng mga  mithiing 
nagbubuklod sa mga  taong nasa Twitter na may kaparehong pag-iisip, kahit hindi 
sabihin pero naipapahayon sa pamamagita ng 140 -160 character sa Twitter. Ang 
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mabilisiang diskusyon at  “classified intellectualized sarcasm”  ay  gumaganap ng 
malaking bahagi sa kamulatan ng  mga netizen hinggil sa kagalingang pangmadla.     
 
Dami ng Kaibigan at Tagal ng Paggamit ng Facebook: Nakapagdudulot ng Inggit 
Abigail B. Gonzales at Cherry Lou M. de Ala 
Angeles University Foundation 
gonzales.abigail@auf.edu.ph, deala.cherry@auf.edu.ph 
 
Ang papel na ito ay naglalayong malaman kung ang dami ng kaibigan sa Facebook 
ay may kaugnayan sa tagal ng paggamit nito at kung ang dalawang ito ay may 
kaugnayan sa pagkukumpara ng tao sa kanyang sarili sa iba at pagkaramdam ng 
inggit. Gamit ang convenience sampling, dalawang daang mag-aaral mula sa isang 
pribadong Unibersidad na may edad mula labing-anim hanggang dalawampu’t isa 
at kasalukuyang kumukuha ng kursong Sikolihiya ang sumali sa pananaliksik. Ang 
mga datos na nakalap ay inalisa gamit ang descriptive-correlational design. Katulad 
ng mga naunang pananaliksik, napatunayan na may kaugnayan ang dami ng 
kaibigan sa Facebook, tagal ng paggamit nito at pagkaramdam ng inggit sa isa’t-isa. 
 
Hugot Post: Pagpapahayag ng Damdamin sa Facebook   
Liezl Rillera-Astudillo 
De La Salle University Integrated School 
liezl.r.astudillo@dlsu.edu.ph  
 
Isa sa mga popular na ekpresyon sa pagpapahayag ng damdamin sa social media ay 
ang paggamit ng hugot post. May mga nagsasabing nakatutulong ito sa 
pagpapagaan ng kalooban at pasaning dulot ng sama ng loob. Gamit ang Emotional 
Broadcaster Theory nina Harber at Cohen (2005) at and Social Sharing of Emotions 
Theory nina Rimê, et al. (1991), sinuri ng mananaliksik ang mga tema sa mga hugot 
post ng mga napiling netizen sa Facebook. Binigyan din ng pokus ang mga dahilan 
sa likod at epektong sikolohikal ng kanilang pagpapahayag ng damdamin. 
 
Emotive Internet: Mga Obserbasyon sa Pagpapahayag ng Damdamin mula sa 
Komento at Opinyon ng mga Pilipinong Netizen 
Rosanne Marie G. Echivarre, Bryan Q. Engay, Eden H. Terol, at Cristabel F. Tiangco  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
rgechivarre@up.edu.ph  
 
Sa kasalukuyang panahon, karaniwan na ang pagpapahayag ng opinyon at 
damdamin  ng mga Pilipinong gumagamit ng internet.  Nilayon ng pagsusuring ito 
na tingnan ang iba’t ibang uri ng damdaming lumilitaw sa mga komento at 
opinyong nakapost sa tatlong uri ng website:  showbiz, news at online shopping.  
Gamit ang content analysis, naobserbahan na ang pangunahing damdaming 
lumilitaw sa tatlong website ay ang disgust (alibadbad).  Ito any naihahayag bilang 
pangungutya at pamimintas.  Kasama na rin dito ang damdaming  anger (galit).  
Masmadalas ang paghayag ng damdaming tuwa sa mga showbiz at online shopping 
sites.  Sa mga obserbasyong ito, nakikita ang pag-uugaling Pilipino ng di-tuwirang 
paghayag ng damdamin-- na masligtas ang plataporma ng internet dahil 
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nananatiling anonymous o di-kilala ang nagsulat nitong opinyon o komento.  Sa 
isang banda, tila nakatagpo ang mga Pilipino netizen ng paraang makapagpahayag 
ng damdamin kung saang di ni nakikita ang pisikal na reaksyon ng mga kausapan 
nila at kung saan di rin sila pisikal na makakasakit. 
 

Sesyon 1D 
Kultura at Relihiyon  
LH 202 

 
Mga Salafing Muslim sa Pilipinas 
Nassef Manabilang Adiong 
International Relations and Islamic Studies Research Cohort 
nmadiong@up.edu.ph  
 
Ang mga Muslim sa Timog-Silangang Asya ay naging bahagi ng kultura ng 
Indonesia, Malaysia at Brunei kasama ng mga minoryang grupo na matatagpuan sa 
Pilipinas, Thailand at Singapore. Sa pagpapayapag at pangangalat ng radikalismong 
bersyon ng Islam ng Saudi Arabia at ng ilang Arabong bansa, lahat ay biglang 
nagbago. Gamit ng kanilang yamang langis at gaas, mabilis nilang naikalat ang 
kanilang bersyon ng Islam sa pamamagitan ng pagmumudmod ng pera sa iba’t 
ibang bahagi ng mundo. Dito sa timog-silangang Asya, nakapagpatayo sila ng mga 
gusaling pangsamba at pinag-aral ang mga batang lalaking Muslim. Pinag-aral nila 
ang mga batang lalaking moros na karamihan ay mga Maranao, Maguindanao at 
Tausug. Dahil dito nagimbala ang kalinangan ng iba’t ibang kultura at sibilisasyon sa 
Asya. Mula sa pagbabawal ng pagbati ng maligayang pasko, ng musika, mga 
diskriminasyon sa karapatang pangkababaihan, pananamit ng mga Arabong 
kasuotan, hanggang sa pagtrato ng mga kapwang muslim na hindi sumasang-ayon 
sa bersyong Saudi-Islam ay naging pangkasalukuyang karanasan ng mga timog-
silangang Asyanong muslim. Sa paglalahad ng papel na ito, tatalakayin ang 
kasaysayan ng paglaganap ng bersyong Saudi-Islam sa Pilipinas, mula sa 
pagmumudmod ng yaman hanggang sa paggamit ng makabagong teknolohiya. 
 
E.S.C.A.P.E.: Paglalakbay at Aklimatisasyon ng mga Migranteng Badjao 
Patungong Subic  
Angienette C. Evangelista, Mary Ann Y. Calma, Jasper Louie B. Lim, Paige S. Tayag, at 
Laurence T. Topasi 
University of the Assumption 
angienette_canlas_evangelista@yahoo.com  
 
Upang makaiwas sa mga kaguluhan at humanap ng mapagkakakitaan, ang mga 
Badjao (galing sa salitang Malayan-Bornean na nangangahulugang man of seas) ay 
napipilitang lisanin ang kanilang orihinal na tahanan. Kilala rin bilang mga Filipino 
sea gypsies, sila ay napapadpad sa iba’t ibang panig ng Pilipinas, partikular na sa 
Gitnang Luzon. Ngunit sa kanilang paglalakbay, hindi biro ang kanilang mga 
pinagdadaanan dahil sa kaibahan ng kanilang uri ng pamumuhay at kulturang 
kinagisnan. Ang kwento ng sampung Badjao na kinapanayam ng mga mananaliksik 
(sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Subic, Department of Social Welfare and 
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Development [DSWD] Region III, at ng National Commission on Indigenous Peoples [NCIP]) 
ay kwalitatibong naglalarawan (sa pamamaraang grounded theory) sa mga 
karanasan ng mga Badjao sa kanilang paglalakbay at pag-aangkop sa bagong 
kapaligiran. Mula sa pagsusuri sa mga tugon ng mga kalahok (at paggamit ng critical 
friend technique at member checking), isang teorya ang nabuo upang higit na 
maintindihan ang kanilang kalagayan bilang mga lokal na migrante. Ito ay ang 
ESCAPE, isang akronim na nangangahulugang Eluding (dahilan ng kanilang 
paglisan), Seeking (tulong at kanilang pamamaraan), Continuing (aktuwal na 
paglalakbay), Acquiring (kasanayang natamo), Preserving (pagpapanatili sa 
kultura), at Embracing (pag-akma sa bagong komunidad).  
 
Mga susing salita: Aklimatisasyon, Badjao, migrasyon  
 
Isang Panimulang Pag-aaral sa Mapaminsalang Panghuhusgang Kaugnay ng 
Relihiyon  
Darren E. Dumaop 
Pamantasang De La Salle 
darren.dumaop@dlsu.edu.ph  
 
Isang mahalagang karanasan sa mga Pilipino ang relihiyon at nakatanggap ito ng 
positibong pagtingin sa maraming saliksik na isinagawa ng mga Pilipinong iskolar. 
Subalit, sa mga pag-aaral sa ibang bansa, natagpuan ang relihiyon at mga kaugnay 
na baryabol nito na prediktor ng prejudice o mapaminsalang panghuhusga. Layunin 
ng kasalukuyang pag-aaral na tayain sa mga Pilipinong sampol kung nape-predict 
ng mga baryabol na may kinalaman sa relihiyon ang ilang uri ng prejudice. Tatlong 
daan at tatlong mag-aaral kolehiyo ang lumahok sa pag-aaral. Kasapi sila ng iba’t-
ibang relihiyon ngunit 91% sa kanila ang nagsabing sila’y Kristyano. Katumbas ang 
populasyong ito (i.e., mag-aaral kolehiyo) ng populasyon sa mga pag-aaral sa 
Kanluran na nag-ulat na ang mga baryabol kaugnay ng relihiyon (i.e., Christian 
Orthodoxy [CO] at Religous Fundamentalism [RF]) ay mga prediktor ng prejudice. 
Sumagot ang mga kalahok sa mga panukat na may kinalaman sa panghuhusga (i.e., 
Right-Wing Authoritarianism [RWA] at Social Dominance Orientation [SDO]) at 
relihiyon. Dalawa ang tinayang prejudice sa pamamagitan ng feeling thermometer: 
anti-gay prejudice (AG) at anti-atheist prejudice (AA). Nape-predict ang AG ng 
pagiging biolohikal na lalake, SDO, at RWA. Nape-predict ang AA ng RWA, RF, at 
CO. Ipinapakita ng resultang ito ang posibleng uri ng prejudice kaugnay ng relihiyon 
sa mga Pilipino. Ang mga sexual minority ay tila tinatrato na mababang uri (kaugnay 
ng SDO) at mapanganib (kaugnay ng RWA). Subalit ang mga religious minority (i.e., 
mga atheist) ay tila tinatrato bilang mapanganib na grupo. Ang prejudice din sa mga 
atheist ang tanging tuwirang nape-predict ng mga baryabol na may kaugnayan sa 
relihiyon. 
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Pagsisiyasat sa Pagpapahalaga sa Sarili at Kalungkutan ng mga Estudyante sa 
Kolehiyo: Espiritwalidad Bilang Tagapamagitan 
Jersey P. Pangilinan 
Tarlac State University 
jerseypangilinan@gmail.com  
 
Ang pag-aaral na ito ay layon na makita ang epekto ng espiritwalidad sa pagbuo ng 
pagkatao ng isang mag-aaral sa kolehiyo na may (mga) magulang na nagtatrabaho 
sa ibang bansa dahil dito nais ng mananaliksik na makita ang kaugnayan ng 
pagpapahalaga sa sarili (self-esteem) sa kalungkutan sa romantikong 
relasyon(romantic loneliness), kalungkutan sa pamilya (family loneliness) at 
kalungkutan sa sosyal (social loneliness). Bukod sa pagtuklas ng ugnayan ng 
pagpapahalaga sa sarili at iba't ibang uri ng kalungkutan ang pag-aaral na ito ay 
batid na malaman kung ang espiritwalidad (spirituality) ay maaring maging 
protective buffer ng mga mag-aaral. Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay 
binubuo ng dalawang daan apatnapu't anim (246) na (1)mag-aaral sa kolehiyo na 
(2)nakatira sa lalawigan ng tarlac. Ang (3)edad ng mga kalahok ay nasa saklaw ng 
labing walo(18) hagang dalamwpung taong(20) gulang at (4) mayroong magulang 
na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mananaliksik ay gumamit ng mga iskala gaya 
ng Rosenberg Self-Esteem Scale (pagpapahalaga sa sarili),  Social and Emotional 
Loneliness Scale for Adults short Version(kalungkutan) at Daily Spiritual Experience 
Scale (spirituality) na ipinasagot sa mga kalahok. Sa pamamagitan ng mga datos na 
likom natuklasan na ang pagpapahalaga sa sarili ay may negatibong 
epekto(negative relationship) sa romantikong relasyon(β=-.34, p<.05), pamilya(β=-
.46, p<.05), at sosyal (β=-.29, p<.05) na kalungkutan, Dagdag pa dito nakita na ang 
espiritwalidad ay namamagitan lamang sa ugnayan ng pagpapahalaga sa sarili at 
kalungkutang sosyal (β=-.02, p<.05). Batay sa resulta nakita na kahit mababa ang 
pagpapahalaga sa sarili ng isang mag-aaral hangga't mataas ang kaniyang 
espiritwalidad ang sosyal na kalungkutan ay mapapababa. 
 

Sesyon 1E 
Ginhawa at Tibay ng Loob  
LH 203 

 
Pag-unawa sa Katatagan ng Kabataang LGB sa Panganib ng Pagpapakamatay: 
Isang Pagsasalaysay ng Pagsusuri    
Maria Dolor A. Felisilda 
Jose Rizal Memorial State University-Katipunan Campus 
felisilda.mda@gmail.com  
 
Ang LGB bilang maliit na grupong seksuwal ay nakaranas ng pakikibaka sa iba’t 
ibang aspekto ng kanilang buhay. Ayon sa kanilang karanasan, sila ay naiintindihan 
lamang ng iilang tao sa lipunan kadalasan pa ay tampulan ng diskriminasyon.Ayon 
sa mga nasaliksik na pag-aaral, mas mataas ang antas ng suicide sa mga LGB 
kumpara sa heterosekuwal na mga kabataan. Kaya nga ang pag-aaral na ito ay 
naisakatuparan upang i eksamin ang mga pansariling karanasan ng mga kabataang 
LGB na nakaranas magsuicide at matukoy ang mga resiliency factors ng mga 
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kabataang LGB para maiwasan ang suicide. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng 
kuwalitatibong pagdulog. Sa pamamagitan ng interbyu, ang mga karanasan kung 
paano at bakit sila nakapag isip mag suicide at sa kung paanong paraan nila 
nalabanan ang ganitong kaisipan. Ang pag-aaral na ito ay nilahukan ng isang 
lesbian, gay at biseksuwal. Ang mga impormasyong nakalap ay sinuri sa 
pamamagitan ng naratibong pamamaraan ni Mc Adams. Ayon sa salaysay ng mga 
kalahok, ay minsang naiisip nilang magtangkang magpakamatay kapag 
nakakaramdam sila ng sobrang pagkabalisa at bagabag sa sarili at di makayanang 
sakit. Ang sakit na ito ay dulot ng kawalan ng supporta at pagmamahal ng pamilya, 
diskrisminsayong seksuwal sa pamilya at sa eskwelahan, pagkaipit sa barkada 
upang ilang itago ang kanilang totoong identidad, takot na ipagtabuyan ng lipunan 
at kawalan ng taong handang making sa kanila. Sa kabila ng mga problemang 
kanilang kinaharap, ang matatag na pananalig sa Diyos ang nagbigay ng lakas sa 
kanila upang manatiling buhay. Idagdag pa ang pagtanggap ng iilang mga tao sa 
kanila at ng mga kapwa LGB ay naging daan din upang tanggapin nila ang kanilang 
sarili. Bagama’t nalampasan nila ang mga hamon ng buhay sa isang banda, 
napakalungkot isipin na ang iilan sa kanila ay nagkaroon ng internalized homophobia 
o ang takot o pagkamuhi na tanggapin ang sariling seksuwalidad. Gayunpaman, ang 
suporta ng pamilya, mga kaibigan at eskwelahan ay napakahalaga gayong sila rin ay 
may pangarap na gustong makamit. Patuloy nilang mapaglalabanan ang mga 
hamon ng buhay kung mayroong komunidad na handang tumulong at 
magmalasakit sa kanila. 
 
Keyword: LGB, resiliency 
 
Ang Moderated Mediating Role ng Social Support at Locus of Hope sa Relasyon ng 
Abstinence Self-efficacy at Self-regulation sa mga Pasyente na Gumamit ng Ilegal 
na Droga sa Therapeutic Communites 
Justin Vianey M. Embalsado 
Angeles University Foundation at Pamantasang De La Salle 
justinvianeyembalsado@ymail.com 
 
Binigyang diin ng mga therapeutic communities ang pagbuo ng pagganyak at self-
efficacy ng pasyente patungo sa pagbawi mula sa paggamit ng ipinagbabawal na 
gamot. Kung saan ang self-regulation ng mga pasyente sa pamamagitan ng 
temptation-restraint ay nakakapagdulot ng positibong resulta sa pagbawi ng mga 
pasyente sa paggamit ng illegal na droga. Samantala, ang abstinence self-efficacy ng 
mga pasyente ay kinikilala bilang isang mahalagang antecedent sa temptation-
restraint kasama ang locus of hope bilang posibleng mediator. Ang suporta mula sa 
mga kasamahan sa rehabilitation center, kawani, at suporta sa paggamot ay 
kinikilala bilang mga moderator. Samakatuwid, ang pag-aaral na ito ay nagnanais 
na maintindihan ang mga mekanismo at mga proteksiyon na maaring magdulot sa 
temptation-restraint. 144 na pasyente ang gumugol ng 3 hanggang 6 na buwan sa 
iba’t ibang mga therapeutic communities ang lumahok sa pag-aaral. Gumamit ang 
mananaliksil ng moderated mediation analysis mula sa process macro upang 
maunawaan ang mga katanungan ng pananaliksik. Ang mga resulta ay 
nagpapahiwatig na ang suporta ng kasamahan sa rehabilitation center ay 
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nagsisilbing proteksyon sa pagitan ng abstinence self-efficacy at internal locus of 
hope. Bukod dito, ang mga resulta ay nabigong suportahan ang mediation ng 
external locus of hope, at ang pag-moderate ng mga kawani at suporta sa paggamot 
patungo sa matagumpay na temptation-restraint. Ang antas ng edukasyon ng 
pasyente, katayuan sa nakalipas ng trabaho, kasaysayan ng pamilya sa paggamit ng 
ipinagbabawal na gamot, at source of referral ay napagalamang mga 
makabuluhang covariates. Ang mga implikasyon ng pag-aaral ay nagpapahiwatig 
ng pangangailangan para sa isang non-directive na pamamaraan sa rehabilitation 
center, mga strength-based na programa, mga peer-facilitated na gawain, mga 
aktibidad na makakapaghasa sa paglutas ng mga problema, at mga social skills sa 
paggabay sa mga pasyente patungo sa pagbawi mula sa paggamit ng illegal na 
droga. 
 
"I'd Like to Believe That I'm Okay": Ang Pagsusuri sa Well-being ng Senior High 
School Students sa Pilipinas  
Jose Paolo T. Sison, Ger Lezleen M. Gomez, Angelika Camille S. Leeping, at Janella 
Victoria S. Moulic 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
paolo.sison98@gmail.com  
 
Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang well-being ng mga estudyante sa senior 
high school sa Pilipinas gamit ang balangkas para sa well-being ni Dodge. 
Inimbestigahan ang mga karanasan ng senior high students sa pamamagitan ng 
dalawang focus group discussion. Tinalakay dito ang pagpapakahulugan ng mga 
estudyante sa well-being, ang mga ginagawa nila upang pangalagaan ito, at ang 
kanilang paglalarawan sa pangkasalukuyang estado ng kanilang well-being. Sinuri 
ang mga nakalap na datos gamit ang thematic analysis. Lumitaw sa mga talakayan 
na para sa mga estudyante, ang well-being ay may aspetong pisikal at mental at 
affective state. Pagdating naman sa pangangalaga sa kanilang well-being, makikita 
ang mga tema ng pag-iwas, paghahanap ng suporta mula sa mga tao sa paligid nila, 
at sa pagtutuon ng higit na atensyon sa kanilang mga hobby. Hinggil naman sa 
kanilang pangkasalukuyang well-being, binanggit ng mga estudyante na may 
positibong epekto ng kanilang mga kaibigan sa kanilang well-being, habang ang 
pag-aaral naman ang may negatibong epekto. Matapos suriin ang datos, natuklasan 
na mayroong ibang bahagi ng pagpapakahulugan ng mga estudyante sa well-being 
na hindi umaayon sa teorya ni Dodge. Natuklasan din na pabago-bago ang well-
being ng mga estudyante, ngunit sinusubukan naman nilang mapabuti ito. 
 
Pagsisiyasat sa Potensyal na Mediating Role ng Resilience sa Relasyon sa 
Pagitan ng Optimism at Subjective Well-Being 
Jonee O. Miranda at Reymond Neal C. Cruz 
Angeles University Foundation 
mirjonee@gmail.com 
 
Napag-alaman sa mga nakaraang pag-aaral na ang optimism ay may positibong 
impluwensya sa well-being, ngunit ang mekanismo kung paano nito naapektuhan 
ang well-being ay di pa napag-aalaman. Ang kasalukuyang pag-aaral ay sinisikap na 
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palawakin ang mga nakaraang pananaliksik sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa 
potensyal na mediating role ng resilience sa relasyon sa pagitan ng optimism at 
subjective well-being na hango sa tripartite model ni Diener (1984) na kung saan ito 
ay binubuo ng life satisfaction, positive affect, at negative affect. 300 na mag-aaral 
sa unang taon ng kolehiyo ang nakasama sa survey at pinasagutan ng mga 
questionnaire na sumusukat sa well-being, optimism at resilience. Gamit ang 
mediation analysis, natuklasan na ang resilience ay isang partial mediator sa 
relasyon pagitan ng optimism at ng tatlong sukat ng well-being na life satisfaction, 
positive affect, at negative. Batay sa resulta, nabigyang-diin ang parte ng resilience 
sa pagpapaliwanag kung paano nakakaimpluwensya ang optimism sa well-being ng 
isang indibidwal. Mga implikasyon ng resulta ng pagaaral ay tinalakay tulad na 
lamang ng pag-buo ng interbensyon at programa na nakatuon sa pagbibigay-
importansya sa resilience upang maisulong ang subjective well-being. 
 

Sesyon 1F 
Pagtuturo  
LH 207 

 
Sa’n Ka . . . SP? Pag-unawa at Pananaw tungkol sa SP ng mga Manggagawa at 
Tagapamahala o Tagagawa ng Desisyon sa Iba’t Ibang Larangan ng Sikolohiya sa 
Cebu 
Jonathan C. de la Cerna at Ma. Amale Larrazabal 
Unibersidad ng Pilipinas Cebu 
nathanjo.leadcaner@gmail.com  
 
Ang kasalukuyang pananaliksik ay tumitingin sa kaalaman, saloobin, at paggamit 
ng Sikolohiyang Pilipino (SP)  at ang mga metodolohiya nito sa iba’t ibang larangan 
ng sikolohiya sa Cebu. Pitong kalahok na mga manggagawa at walong kalahok na 
mga tagapamahala ang sumali sa  tatlong ginabayang talakayan (GT). Ang 
karaniwang naalala sa SP ay ang mga natunan at karanasan nila sa kolehiyo. 
Karaniwang ginagamit ang SP sa larangan ng human resources at sa araw-araw na 
pakikisama sa kapwa pero hindi masyadong nagagamit sa larangan ng medisina at 
corporate law. Sa kabuuan positibo ang pananaw ng dalawang grupo sa layunin ng 
SP pero kailangan itong pabutihin. Dapat ding hikayatin ang ibang mga sikolohista 
sa iba’t ibang rehiyon na magbigay ng kani-kanilang kontribusyon para mas makita 
ang iba’t ibang pagkakilanlan sa Pilipinas. Gawin ding prayoridad ang SP sa bansa at 
kung maari, isali simula elementarya hanggang sa kolehiyo. 
 
Ang Pagbuo ng e-Learning Modules para sa mga Filipino Service Workers: Isang 
Halimbawa ng Pagtugon ng Sikolohiya sa Tawag ng Digital Technology  
Josefina Andrea R. Cantiller 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jang.ramilocantiller@gmail.com  
 
Lumikha ng isang software ang ilang guro at gradwadong mag-aaral mula sa 
Departamento ng Sikolohiya, ang Digital Signal Processing group ng Electrical and 
Electronic Engineering Institute, at ang Computer Security  Group ng College of 
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Engineering, lahat mula sa Unibersidad ng Pilipinas. Ang “Service Orientation Skills”, 
ay isang “customized and stand-alone computer-based learning system” para sa mga 
Filipino na nagnanais na matuto o mapabuti ang kakayahan kaugnay sa gawain sa 
service industry. Batay sa mga pagmamasid sa at pakikipagkwentuhan, ginabayang 
talakayan, at panayam sa mga kinatawan ng mga manggagawa sa industriyang ito, 
napagalaman na ang mga katangian at kakayahan na dapat ipamalas ng service 
personnel ay Courtesy (Pagkamagalang), Warmth, Initiative (Kusang-loob), 
Knowledge of products and services, Teamwork, On-the-spot problem-solving, 
Knowledge of the use of technology, and Written Communication Skills.   Binuo 
muna ang nilalaman ng learning modules at mga kaugnay na mga panukat ng 
kaalaman at kakayahan bago lapatan ng anyong at prosesong digital. Naging gabay 
sa pagbuo ng modules ang mga alituntunin sa pagdisenyo ng mga pagsasanay 
(training) na hango sa ilang konsepto at principles mula sa ilang larangan ng 
Sikolohiya katulad ng Learning, Perception, at Psychological Testing and 
Measurement. Nagdaan ang mga modules sa validation (pagpapatooo)   mula sa 
“industry experts” at 2 sa limang module ay dumaan sa beta testing na ang mga 
kalahok ay mula sa mga nagtatrabaho sa food industry,  mga nagsasanay sa TESDA 
at mga technical-vocational senior high school students. 
 
Stress, Job Satisfaction, at Organizational Commitment ng mga Guro sa Kolehiyo: 
Batayan sa Pagbuo ng mga Programa at Serbisyong Sikolohikal    
Ma. Joycelyn A. Go-Monilla at Maribel G. Miraflor 
University of the East Caloocan Campus 
jgm_joy@yahoo.com  
 
Ang paghubog sa pagkatao ng mga mag-aaral ay nakapaloob at nakabatay sa mga 
kaalamang teoretikal at praktikal na itinuturo ng mga guro. Bunga nito, ang mga 
mananaliksik ay nagpanukala na pagibayuhin ang pagpapaunlad sa job satisfaction 
at organizational commitment ng mga guro. Samantala, base sa mga pag-aaral, ang 
mga guro ay nakakaranas ng iba’t-ibang suliranin, tensyon, at stress habang 
sinusubukan nilang umayon sa bagong henerasyon ng mga mag-aaral - ang 
Generation Z students. Batay dito, ang kwantitatibong pagaaral na ito ay 
naglalayong sukatin ang lebel ng stress, job satisfaction at organizational 
commitment ng mga guro mula sa mga piling kolehiyo. Mahalaga na maunawaan 
ang mga bagay na ito upang matugunan ang kanilang emosyunal at sosyal na 
pangangailangan lalo na sa kasalukuyang panahon ng globalisasyon at 
teknolohiyang digital. Ang mga kalahok sa pananaliksik ay mula sa sampung 
rehiyon ng Pilipinas. Ang pag-aaral ay may kabuuang 618 na kalahok. Ang mga 
instrumentong ginamit sa pananaliksik ay ang Depression, Anxiety and Stress Scale - 
21 Items (DASS-21), Job Satisfaction Survey, at Three-Component Employee 
Commitment Survey. Base sa resulta, iminumungkahi ng pag-aaral na ito ang 
kalidad na programa at serbisyong sikolohikal para sa mga guro. 
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Sesyon 1G 
Paggawa at Paghahanap-buhay  
LH 303 

 
Pasok mga Suki: Isang Konseptuwal na Pagsusuri sa Relasyong Suki sa Pilipinong 
Konteksto 
Marhiel R. Calizo, Ian Joshua P. Bangloy, Klarisse Ann C. Cobarrubias, at  
Junix Jerald I. Delos Santos 
Unibersidad ng Baguio 
junixdelossantos@gmail.com  
 
Sa Pilipinas, ang salitang suki ay isang salitang ginagamit sa pamilihan na 
naglalarawan sa relasyon ng nagtitindi at tagapamili. Ang pananaliksik na ito ay 
naglalayon na mabigyan ng mas malalim na pag-unawa ang konsepto ng suki sa 
kasalukuyang merkado at ang dulot nito sa pagkiling ng mga mamimili. Karamihan 
ng mga naunang pag-aaral patungkol sa konseptong ito ay ginawa ng mga 
mananaliksik na nasa kategorya ng Ibang-Tao na nangangahulugan na ang mga 
mananaliksik na ito ay hindi nagmula sa Pilipinas. Upang mabigyang linaw at lalim 
ang kaalaman sa relasyong suki, and mga mananaliksik ay gumamit ng emic na 
approach sa pagkilatis kung paano naipapakita ang relasyong suki sa kasalukuyang 
merkado. Samakatuwid, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng deskripsyon ng 
relasyong suki mula sa lente ng mga taong direktang nasa merkado o pamilihan 
kumpara sa mga naunang pagsusuri na nagmula sa mga mananaliksik na galing sa 
mga kanluraning bansa. 
 
Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kwalitatibong pamamaraan sa pananaliksik. 
Ang mga katutubong pamamaraan ng pakikipagkwentuhan at pagtatanung-tanong 
ang ginamit sa pagkolekta ng datos mula sa mga kalahok. Mayroong 14 na kalahok 
ang pananaliksik na ito: pito na nagtitinda ng iba't ibang produkto at serbisyo, at 
pitong mamimili o tumatangkilik sa mga produkto at serbisyong ito.  Sa pagsusuri 
ng mga mananaliksik, napag-alaman na may dalawang salik na nagbibigay daan sa 
pagkabuo o pag-usbong ng relasyong suki: sosyal at ekonomiko. Napag-alaman 
ding pakikisama ang nagbibigay-daan at nagpapaigting ng sosyal na aspeto ng 
relasyong ito, at utang na loob naman ang pangunahing aspeto sa ekonomik na salik 
nito. Sa dalawang salik na nabuo mula sa pagsusuri, may mga subthemes na nalikha 
ang mga mananaliksik. Sa sosyal na salik, napag-alamang ang pakikisama ng 
nagtitinda at positibong body language nito ang mga partikular na 
nakaiimpluwensiya sa relasyon. Sa kabilang banda, ang pagpapahintulot ng utang, 
pagiging sulit, pagbibigay ng bawas o discount, kasiguraduhan, at kaginhawaan sa 
parte ng mamimili naman ang mga subthemes na nakita sa ekonomik na salik ng 
relasyong suki. 
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Victory o Defeat sa Pagkonsumo: Ang Pagbuo ng Kaakuhan ng mga Manggagawa 
ng Mall sa Mobile Legends  
Ricardo H. Momongan 
Rizal Technological University 
ricardomomongan@gmail.com  
 
Mahalagang mabigyan ng espasyo ang usapin ng pagkonsumo sa Mobile Legends 
bilang bahagi ng ‘cyber popular culture’ sa lipunang Pilipino. Nagsimula ang ‘Mobile 
Legends’ noong 2016 nang likhain ito ng ‘Moonton’ ay umabot na sa 230 milyon na 
ulit ang pagda-download dito at mayroong nang higit sa isang milyon na aktibong 
manlalaro araw- araw. Ang karamihan sa mga manlalarong ito ay mula sa mga 
bansa sa Timog- Silangang Asya, partikular na sa Indonesya at Pilipinas 
(Sensortower.com, 2019). Bahagi ang mga manggagawang Pilipino sa mga ito, 
partikular na ang mga manggawa sa mall na aktibong kumukonsumo araw- araw sa 
kabila nang pagiging limitado ng oras nang dahil sa trabaho, ay naisisingit pa rin ang 
paglalaro nito sa ‘cellphone’. Mula sa pagtungtong sa dulog na pakapa- kapa tungo 
sa pagsipat sa kapansin- pansin na pangyayaring panlipunan, na sabay-sabay na 
paglalabas, pila- pilang pag-upo sa hagdan, at sabay- sabay na paggamit ng 
‘cellphone’ nang pahiga ng mga manggagawa ng mall. Sa pamamagitan ng mga 
datos mula sa pagsasagawa ng pakapa- kapa ay sumandig ang mananaliksik sa 
maka-Pilipinong metodo sa pananaliksik tulad ng pagmamasid, pagtatanong- 
tanong, padalaw- dalaw at pakikilahok (Pe-Pua, 1989). Mula rito ay sinuri ang 
pagkonsumo sa Mobile Legends bilang Massively Multiplayer Online Role-Playing 
Game (MMORPG’s) at kinilatis ang pagbuo ng kaakuhan ng mga manlalarong- 
mangagawa ng mall mula sa pagkonsumo nito. Tinalakay rin sa papel na ito ang 
kasaysayan ng pagkakabuo sa MMORPG’s hanggang sa pagiging popular nito. 
Napatunayan ng pag-aaral na ito na kinokonsumo ng mga manggagawa ng mall 
ang Mobile Legends bilang isang produkto, kasabay nito ang pagkonsumo nila sa 
kanilang sarili. Sa kabilang banda, kinokonsumo rin ng Mobile Legends bilang isang 
produkto ang mga manlalaro nito. Ngunit, lantad na lantad na mas higit na 
kinokonsumo ng mall bilang negosyante ang kanilang mga manggagawa na 
nagiging mamimili rin nila mula pagkonsumo sa Mobile Legends. Mula sa 
pagkonsumo ay sinipat ang pagbuo ng kaakuhan ng mga manggagawa ng mall sa 
espasyong ito. Napatunayan dito na binubuo ng mga manggagawa ang kanilang 
kaakuhan mula sa pagpili ng karakter na kumakatawan din sa kanilang katauhan. 
Dagdag pa rito, napatunayan din ng papel na ito na iba ang kaakuhan ng 
manggagawa ng mall sa loob ng kanyang trabaho at sa larong ito. Tinitignan ng mga 
manggagawa ang sarili bilang isang trabahador na kontrolado ang lahat ng kilos 
ngunit sa pagtungo sa larong ito, hindi na trabahador ang kanilang kaakuhan kundi 
isang malayang manlalaro na may kakayahang iangat ang ranggo. Binubuo ng mga 
manggagawa ang kanilang kaakuhan sa pamamagitan ng pag- angkin sa ranggo na 
kanilang pinaangat bilang kanilang ranggo at kaaukuhan sa larong ito. Tumatawid 
ang pagaangkin na ito hanggang sa kaakuhan sa pagitan ng manggagawa sa iba 
pang manggagawa. Ang paghahangad na ito na maitaas ang ranggo sa espasyo ng 
Mobile Legends ay humahantong sa ‘Victory o Defeat’ sa pagtatapos ng laro. Sa 
kabila nito, ano pa man ang kahantungan ng laro ay nagpapatuloy pa rin ang mga 
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manggagawang- manlalaro ng mall sa pagkonsumo nito tungo sa pagpapataas ng 
kaakuhan. 
 
Kasambahay: Isang Kwalitatibong Pag-aaral tungkol sa mga Karanasan ng mga 
Stay-In Domestic Helper sa Metro Manila 
Gabrielle B. Paras, Elijah Pierce T. Chua,  
Luigi Rafael B. Mutuc, Rhenz Aaron T. Tee, at Anthony Joseph G. Nerves  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
parasgabby@gmail.com  
 
Ang mga kasambahay ay mayroong mahalagang papel sa buhay ng maraming 
pamilyang Pilipino. Sa pag-aaral na ito, pitong (7) panayam ang isinagawa upang 
mapalalim ang diskusyon tungkol sa mga karanasan ng mga stay-in domestic 
helpers na nagttrabaho sa Metro Manila. Ang mga katanungan sa panayam ay 
tungkol sa kanilang mga motibasyon para magtrabaho, ang kanilang pagbalanse ng 
personal na buhay at pang-araw-araw na trabaho, paano nila naaalagaan ang kani-
kanilang mga pamilya, at ang kanilang mental health. Nakita sa kanilang mga 
kasagutan na pinipili nila ang ganitong trabaho dahil sa kakulangan ng oportunidad 
ngunit nananatili naman sila dahil nakikita na rin nila ang kanilang mga amo bilang 
sariling pamilya, dagdag pa sa iba’t ibang benepisyo. Sa kanikanilang pamilya 
naman ay gumagawa sila nang mga paraan upang matutukan ang paglaki ng mga 
anak o maalagaan ang mga kapatid. Dito lumilitaw ang halaga ng teknolohiya sa 
buhay ng mga kasamabahay dahil ito ang nagiging tulay nila upang mapalapit sa 
mga pamilya nila sa probinsiya. Nagagamit din nila ang teknolohiya tuwing sila ay 
wala nang ginagawa upang makapag-relax. Ang mga coping mechanisms naman nila 
para sa stress ay naka-batay sa mga external factors katulad ng kanilang mga 
pamilya, kaibigan, at ang Diyos. 
 
Pagsaklaw sa mga Taong may Kapansanan sa Konteksto ng Pagkakaiba-iba bilang 
mga Manggagawa: Isang Transformative Mixed-Method na Pananaliksik 
Edmon Y. Sampana 
Centro Escolar University-Manila 
sampana1615105@ceu.edu.ph  
 
Ikinokonsiderang kritikal na sangkap ng malayang pamumuhay ang pagkakaroon 
ng trabaho, lalo na sa mga taong may kapansanan o Persons with Disabilities 
(PWDs). Sa konteksto ng trabaho, ito ‘y paraan upang maipakita ang kanilang mga 
talento, kakayahan at kapasidad bilang bahagi ng lipunan at katalista ng 
mahalagang pagbabago. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong makuha ang mga 
mahalagang impormasyon mula sa mga organisasyon sa konteksto ng pag-upa, 
pagpapanatili, praktikal at polisiyang patakarang pamamaraan tungo sa hakbang 
na planong pagbuo ng programa ng pag-upa at pagpapanatili sa trabaho para sa 
mga taong may kapansanan. Ginamit ang mix-method sequential formative bilang 
disenyo ng pag-aaral. Ang mga datos at impormasyon ng pag-aaral ay nakalap sa 
pamamagitan ng sarbey, panayam at masinsinang pangkatang talakayan gamit ang 
mga na-verify na kasangkapan at talatanungan. Ginamit sa pag-aaral ang purposive 
sampling method. Ang mga tagatugon o respondente ng pag-aaral ay mula sa 
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Gitnang Luzon na may direktang patakaran at programa sa pag-upa at pagpapanatili 
ng mga manggagawang may kapansanan. Siyamnapu’t walong (98) organisasyon 
ang kinonsulta na kinatawan ng mga HR officers at Managers na may aktibong 161 
na manggagawang may kapansanan. Ginamit din sa pag-aaral na ito ang SPSS sa 
pagbuo ng palarawan at korelasyonal na istatistiko. Dumaan sa pag-aanalisa ang 
mga kwalitatibong mga datos. Ang mga resulta ay hinati sa antas ng pagpapakita ng 
pag-sangayon sa pag-upa, pagpapanatili at sa kung ano ang makakatulong 
patungkol sa uri ng praktikal at polisiya o patakarang pamamaraan sa pag-upa at 
pagpapanatili sa mga manggagawang may kapansanan. Natukoy sa pagaaral na 
ang uri ng kapansanan ay may matibay na korelasyon patungkol sa mga 
organisasyong may direktang ugnayan sa pag-upa at pagpapanatili ng mga 
mangagawang may kapansanan {r (98) = .838, p < 0.01}; uri ng pook-gawaan {r (98) = 
.774, p < 0.01}, at uri ng trabahong gampanin {r (98) = .549, p < 0.01}. Ang mga 
natukoy na hadlang at kadahilanan sa pag-upa at pagpapanatili ng mga 
manggagawang may kapansanan ay ang mga ito; kawalan ng maayos at malinaw na 
kabatiran sa mga trabahong pwedeng pasukan, kawalang kakayahan sa hanay ng 
mga manggagawang may kapansanan, paggugol ng salapi para sa resonableng 
akomodasyon, kawalan ng pagkasaklaw sa polisiya ng institusyon patungkol sa pag-
upa at pagpapanatili, at mababang kalidad ng trabaho sa hanay ng mga 
manggagawang may kapansanan. Mga nabuong solusyon base sa pag-aaral ay 
pinansyal na suporta at subsidiya, kalidad sa pagbuo ng maayos na programa at 
patakaran patungkol sa pag-upa at pagpapanatili ng mga manggagawang may 
kapansanan sa mga institusyon, pakikipag-ugnayan sa pagitan ng industriya at 
pamahalaan, at pagpapabuti sa kasalukuyang batas na anti-discrimination law. 
 
Mga Keyword: Taong may Kapansanan o Persons with Disabilities (PWDs), 
Pagkakaiba-iba bilang mga manggagawa, Trabaho, Pag-upa at pagpapanatili, 
Praktikal at polisiyang patakarang pamamaraan 
 
 

Sesyon 1H 
Panel Discussion: Panlipunang Pagbabago sa Pamamagitan ng Social Media at 
Digital Technology: Karanasan ng mga Pilipinong LGBT+ Advocates 
LH PPL 

 
Beatriz A. Torre  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
beatriz.torre@gmail.com 
 
Mary Anne A. Portuguez 
Far Eastern University 
 
Jan Gabriel M. Castañeda 
ASEAN SOGIE Caucus 
 
Patrick Eustaquio 
Love Yourself PH 
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Bagamat ang Pilipinas ay madalas na kinikilala bilang isa sa mga bansa sa rehiyong 
Southeast Asia na pinakamapagtanggap sa mga indibidwal na LGBT+, marami pang 
kinakilangang pagbabago upang patuloy na ipagtaguyod ang karapatang pangtao 
at well-being ng mga Pilipinong LGBT+ (Manalastas & Torre, 2016). Sa panel session 
na ito, tatalakayin ang mga karanasan ng mga Pilipinong LGBT+ advocate na 
gumagamit ng social media at digital technology bilang isa sa mga paraan ng 
pagsulong ng karapatan at well-being ng mga LGBT+, kagaya ng pagamat ng social 
media platforms para magbahagi ng kaalaman tungkol sa SOGIE at para makilahok 
sa mga online na diskusyon tungkol sa mga isyu na nakakaapekto sa mga Pilipinong 
LGBT+, kagaya ng minumungkahing SOGIE Equality Bill. Mula sa kanilang mga 
karanasan sa pagtrabaho bilang advocates sa iba-ibang organisasyon at sa personal 
na paggamit ng social media at digital technology upang talakayin ang LGB+ issues, 
ibabahagi ng mga miyembro ng panel ang mga narasan nilang hamon at mga 
natutunan tungkol sa mabisang estratehiya na maaaring magamit ng ibang mga 
advocate para sa LGBT+ rights, maging ang iba pang gumagamit ng social media at 
digital technology sa pagsulong ng pagbabago sa iba’t ibang isyung panilipunan.   
 

Sesyon 1I 
Sining  
LH 205 

 
Isang Kritikal na Panananaliksik ng Social Inequality at Ginhawa sa Konteksto ng 
Likhang Sining  
Ana Karina B. Abola 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
karina.abola@gmail.com  
 
Sa mga nakaraang taon, nagkakaroon ng mas malaking interes sa ating tradisyunal 
na likhang sining sa larangan ng design at business. Dito, nararanasan ng mga 
Filipino artisans ang mga benepisyong social at psychological, bukod sa kanilang 
dahan-dahang pag-angat mula sa kahirapan. Subalit, sa paglago ng larangang ito, 
lumalaki rin ang panganib na maranasan ng mga artisan ang pang-aabuso (na sadya 
o di sadya) sa kanilang kalayaang magkamit ng ginhawa sa cross-class at 
occupational na konteksto ng paglilikha ng sining. Kung kaya’t sinikap ng 
pananaliksik na ito na pag-aralan nang kritikal ang mga kahulugan at karansan ng 
ginhawa ng limang manghahabing Tagalog sa pamamagitan ng 
pakikipagkwentuhan. Sa paggabay ng framework of work and capabilities ni 
Schrage and Huber (2018), siyam na tema sa tatlong cluster ang nangibabaw: Ang 
Panghabi bilang Instrumental o Mismong Bumubuo sa Ginhawa; Conversion Factors 
na Nagpapalago at Humahadlang sa Paghabi; at ang Siklikal na Pagkakaugnay ng 
Paghahabi at Ginhawa. Mula dito, natukoy ng pananaliksik na mayroon ngang 
kakayahan ang likhang sining na makatulong sa pagkamit ng ginhawa at na ito ay 
ginhawang itinakda ng mga maghahabi para sa mga sarili nila. Ngunit, lubos na 
nakababahala na sa kabila ng lahat na ito, ang ginhawang ito ay vulnerable at 
madaling malagay sa hamak ng parehong mga salik na nagpalago nito. Base dito, 
nagrekomenda ang may akda ng mga maaaring direksyong itahak sa pananaliksik at 
aplikasyon. 
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Isang Pagsusuri sa Pananaw at Pag-unawa ng mga Pilipinong Alagad ng Sining 
(Expressive Artists) tungkol sa mga konsepto ng Art Therapy at Therapeutic Art 
Danielle Marie A. Parreño 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
daparreno@up.edu.ph  
 
Ang konsepto ng “art therapy” ay umaani ng matingkad na pagkakilala sa mga 
kalipunan ng mga alagad ng sining o expressive artists dito sa Pilipinas. Madalas 
ding ginagamit ang konsepto na ito bilang bahagi ng mga workshop para sa biswal 
na sining at mga iba pang mga kaganapan ng iba’t-ibang mga indibidwal at mga 
grupo na alagad ng sining. Samantala, madalas ding napagpapalit ang kahulugan 
ng konsepto ng art therapy sa konsepto ng “therapeutic art”.  
 
Bagkus, ang pag-aaral na ito ay isang pagsusuri sa mga pananaw at pag-unawa ng 
mga Pilipinong alagad ng sining o expressive artists, partikular ang mga alagad ng 
biswal na sining, tungkol sa mga konsepto ng “art therapy” at “therapeutic art”. Ang 
mga kalahok sa pag-aaral na ito ay mga Pilipinong alagad ng sining, partikular sa 
sining biswal o visual arts. Ang pagtukoy sa mga alagad ng sining-biswal o visual arts 
ay kahit sinong Pilipinong itinuturing ang sarili nila bilang mga alagad ng sining 
sapagkat ang ilan sa kanilang mga sining na ginagawa ay napasasaloob sa 
kahulugan ng sining-biswal (hal. Tradisyonal na sining tulad ng pagguhit o 
pagpinta, digital arts o graphic design, pagko-komiks, at pagdyo-dyornal). 43 na 
kalakahok na may edad 18 taong gulang pataas ang naging bahagi ng pag-aaral na 
ito kung saan isang online questionaire gamit ang Google Forms ang binuo at 
ipinamahagi sa kanila upang punan at sagutan. Sinuri ang mga tema ng kanilang 
sagot sa ilan sa mga tanong ng questionaire tulad ng kung papaano nila 
ipinapaliwanag ang kahulugan ng mga konsepto tulad ng “art therapy” pati ang 
“therapeutic art”.  
 
Ayon sa mga kalahok, ang kanilang pag-unawa sa konsepto ng “art therapy” ay 1.) 
isang paraan upang kayanin ang pagsubok, paginhawain ang nararamdaman, o 
pagalingin at pagpahingahin ang sarili, 2.) upang mapabuti ang sarili (improving), 
3.) isang proseso, instrumento, o pamamaraan, 4.) upang ipahayag ang sarili at 
maging daan upang ilabas ang nararamdaman, at 5.) isang paraan upang unawain 
ang sarili at umunawa sa iba. Samantala, marami sa mga kalahok ang sumagot na 
pareho lamang ang konsepto ng “therapeutic art” sa “art therapy”. Ang kahalagahan 
ng pag-aaral na ito ay makikita sa mga natukoy na implikasyon lalo na sa paggamit 
ng “art therapy” bilang pantawag-pansin o pang-akit sa mga workshop samantalang 
"therapeutic art" talaga ang kanilang ibig sabihin. Isa itong pagsusumamo na 
maging maingat sa paggamit ng salitang "art therapy" upang hindi magkaroon ng 
maling pakahulugan ang ibang tao tungkol dito lalo na't maaaring may potensyal na 
panganib itong kaakibat kung hindi naunawaan nang mabuti. 
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Ang Kabataan ng Digital na Panahon at ang mga Lokal na Sining sa Nueva Ecija 
Venus A. Vitales, Maria Cristina D. Ferrer, Anabelle Joy G. Lazaro, Clarinda A. Reyes, 
Karen Jann M. Aquino, at  
Raymond P. Senia  
Nueva Ecija University of Science and Technology 
ven_vi@yahoo.com 
 
Ang kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan ay may mga katangiang naiiba sa 
mga nakalipas na henerasyong Filipino. Dala ng makabagong teknolohiya ng digital 
na panahon, sila ay masyadong tutok sa social media, sa katunayan binansagang 
“social media capital of the world” na ang Pilipinas.  Maraming pag-aaral na tungkol sa 
social media, subalit ang kaugnayan ng social media at mga lokal na sining ay hindi pa 
nabibigyang pansin.  Bahagi ng sining sa Nueva Ecija ang mga makasaysayang lugar 
at istruktura na may mahahalagang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilan 
dito ay kung saan pinaslang si Gen. Antonio N. Luna, ang Bahay Pamahalaan ni Pres. 
Emilio Aguinaldo at Kampo kung saan naganap ang “The Great Raid” nuong WW II. 
Ang pananaliksik ay isinagawa upang malaman ang antas ng pagpapahalaga ng 
mga 430 kabataang Novo Ecijano sa mga lokal na sining sa lalawigan ayun sa 
aspetong sikolohikal sosyolohikal, kultural, at moral.  Sa pamamagitan ng 
pagsarbey, pagpapasagot ng sarbey-questionnaire at pagsasagawa ng interbyu ay 
napag-alaman ang mga sumusunod: Ang unang sampung pinaka-kilalang sining sa 
Nueva Ecija ay ang Minalungao National Park, Pantabangan Dam, Taong Putik 
Festival, Sibuyas Festival, Gabaldon Falls at Eco Park, Monumento ni Gen. Luna, Bundok 
ng Sawi o Camp Bigti, Mais Festival, Palay Festival at Camp Pangatian Shrine.  Ang 
pagtangkilik sa mga sining ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbisita, pagdalo, 
pamamasyal upang makuhanan ng larawan at gumawa ng video, pagkatapos ay 
gawan ng magandang caption at review para mai-post at mai-upload sa social 
media at paramihin ang likes at share. Ang mga tematikong pag-aanalisa sa mga 
kasagutan ng mga kabataang kalahok sa aspetong sikolohikal, sosyolohikal, kultural 
at moral ay ang mga sumusunod: Pagmamahal na nasa Isip at Pagkatao,  Personal Social 
Media ng mga Kabataan bilang Advantage para sa Lokal na Sining, Pamilya at mga 
Kaibigan para sa mga Lokal na Sining, Mag-enjoy sa Pagtangkilik sa mga Lokal na Sining, 
Ipagpatuloy ang mga Nakagisnang Tradisyon, Palaganapin ang Alab ng Kagitingan ng mga 
Bayaning Novo Ecijano  Gamit ang Teknolohiya, Disiplina para sa Kaayusan at Kalinisan, 
Tamang Pagpapalaganap sa Kagandahan ng mga Lokal na Sining.  Bilang konklusyon, ang 
mga napag-alaman ay nakapagbigay sa mga mananaliksik at mag-aaral, lokal na 
pamahalaan ng karagdagang kaalaman at daan.  Sa katunayan, ito ay isa sa mga 
naging basehan ng Pamahalaang Lungsod ng Cabanatuan para sa isang resolusyon 
na nagpapanukalang gawing Historical Place at Protected Park ang lugar kung saan 
pinaslang si General Antonio Luna. Naging daan din ito para magka-interes ang mga 
kabataan na gumawa ng website, blogs,vlogs tungkol sa mga lokal na sining ng 
lalawigan. Isang patunay na mananatiling buhay sa mga puso at isipan ng mga 
kabataan ang sikolohikal, sosyolohikal, kultural at moral na kahalagahan ng mga 
lokal na sining sa lalawigan ng Nueva Ecija.    
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Nobyembre 14, 2019 (Huwebes) 
Sabayang Sesyon 2:  10:30-12:00 n.t. 
Lagmay Hall 
 

Sesyon 2A 
Mental Health 
LH 304 

                            
Tulong Na, Dapat Ba? Isang Eksperimento sa Sosyal-Sikolohikal na Mekanismo ng 
Pagtulong sa Panahon ng Kalamidad  
Leonel J. Relis  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at  
St. Scholastica's College Tacloban 
leonelrelis@gmail.com   
 
Ayon sa universality principle ng humanitarianism, ang lahat ng nangangailangan 
ng tulong ay dapat tulungan. Ngunit kahit sa pamimigay ng tulong sa panahon ng 
kalamidad, mayroon pa ring lumalamang at nadedehado. Layunin ng pag-aaral na 
ito na suriin ang sosyal-sikolohikal na mekanismo ng pagtulong sa mga survivor ng 
bagyo. Ipinanukala na ang katayuan sa lipunan (social class) at pagtulong sa sarili 
(perceived self-help) ng mga survivor ay nakakaapekto sa pagtingin sa kanila ng mga 
potensyal na donor—kung nararapat silang tulungan o hindi. Ipinanukala rin na ang 
pagtinging ito ay may relasyon sa intensyon nilang tumulong at magbigay ng 
donasyong pinansyal sa mga nasalanta. Mula rito, nagsagawa ng eksperimentong 
may 2 (Social Class: High vs. Low) x (Perceived Self-Help: High vs. Low) between-
subjects factorial design na nilahukan ng 172 di-gradwadong mag-aaral sa Metro 
Manila. Napag-alaman na para sa mga kalahok, mas karapat-dapat na tulungan ang 
mga survivor na may mababang katayuan sa buhay at iyong tinutulungan ang 
kanilang mga sarili. Nakita rin na pag mas nararapat bigyan ng tulong ang isang 
survivor, mas nais silang tulungan at bigyan ng donasyong pinansyal ng mga 
kalahok. Ang mga resultang ito ay nagbibigay-linaw sa mga dahilan kung bakit hindi 
pantay-pantay ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta. 
 
Sa Gitna ng mga Paghihirap: Mga Pagsubok at Kaparaan ng Pagtugon ng mga 
Magsasaka sa Pala-Bahaing Pamayanan  
Jersey P. Pangilinan, Editha Q. Villavicencio, at Enrico T. Tañedo 
Tarlac State University 
jerseypangilinan@gmail.com  
 
Ang pananaliksik ay umiinog sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga magsasaka 
sa pala-bahaing bayan ng Lapaz sa lalawigan ng Tarlak at ang mga paraan ng 
pagtugon nila. Sa gayong mga pagsubok—mga isyung binigyang pansin tungo sa 
layunig makabuo ng programa para sa ikabubuti ng mga magsasaka. Ang mga 
kalahok sa pananaliksik na ito ay kinabibilangan ng apatnapu't siyam (49) na 
magsasaka na naninirahan sa munisipalidad ng La Paz sa lalawigan ng Tarlac. Ang 
mga kalahok ay binubuo ng  tatlungpung (30) kababaihan at labinsiyam na ka 
kalalakihan (19). Dagdag pa dito, ang saklaw ng edad ng mga kalahok ay nasa 
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dalawangput lima (25) hangang animnapu (60) at  nakaranas na ng mga pagsubok 
na dulot ng baha. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng gabay sa pakikipanayam 
upang makuha ang mga datos na kinakailangan alinsunod dito ay sila rin gumamit 
ng  katutubong pamamaraan na tinatawag na padalawdalaw na kung saan sila ay 
dumalaw ng apat (4) na beses upang makuha ang datos na kinakailangan. Sa unang 
beses ng pakikipanayam ay pinaliwanag ng mga mananaliksik ang mga layunin at 
mga etikal na pagsasaalang-alang sa pananaliksik sa mga kalahok. Ang 
pakikipanyam sa mga magsasaka ay umaabot sa  tatlumpu (30) hagang 
siyamnapung (90) minuto. Sa pamamagitan ng pakikipanayam ay natuklasan 
(findings)ang mga sumusunod: ang mga pagsubok na dulot ng pagbaha ay may 
kinalaman sa mga alalahanin tungkol sa mga pangunahing pangangailangan (basic 
needs), kagipitan sa pananalapi (financial difficulties), at mga pangambang naki-
kinikinita (anxious anticipations). Sa kabilang dako, ang paraan ng pagtugon ng mga 
magsasaka ay nakatuon sa mga sumusunod: pagpaplano kasama ng kanilang 
sambahayan (planning with their families), paghahanda sa sakuna (disaster 
preparedness), paghingi ng tulong at suporta (seeking help and support) at 
pagpapatatag ng sarili (personal psychological fortification). 
 
Kalikasan at Piitan: Pagsilip sa Kalagayan ng Mental Health ng mga Persons 
Deprived of Liberty (PDL) sa Iwahig Prison and Penal Farm  
Rowena Gaspay-Fernandez 
Palawan State University 
whengwriter@gmail.com  
 
Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa ugnayang namamayani sa pagitan ng 
sikolohiya at kalikasan/kapaligiran (Environmental Psychology). Ang ugnayan ng 
kalikasan/kapaligiran at kalusugang pangkaisipan ay tunay ngang napakalapit. Sa 
katunayan, ang kundisyon ng isang kapaligiran ay may positibo at negatibong 
epekto sa kalagayan ng kaisipan ng bawat tao. Sa kabilang banda, ang piitan ay 
isang kapaligirang punong-puno ng salik na nakakaapekto sa kaisipan ng isang tao.  
Ito ay isang kwalitatibong pag-aaral na naglalayong alamin ang mga salik sa loob ng 
piitan na nakakaapekto sa kalagayan ng mental health ng mga bilanggo o Persons 
Deprived of Liberty (PDL).Pagtatanong-tanong at pakikipagkwentuhan ang naging 
metodo sa pagkalap ng datos mula sasampung (10) kalahok na nakapiit sa Iwahig 
Prison and Penal Farm (IPPF). Ginamit ang tematekong pagtitining (thematic 
analysis) sa pag-uuri at paghahanap ng tema halaw sa salaysay ng mga kalahok.  
 
Mula sa mga kwento, ang mga sumusunod na tema ay pumaimbabaw; (1) Mga salik 
na nagiging dahilan ng mental health problems ng mga PDL, (2) mga salik na 
nakakatulong sa pagkakaroon ng malusog na pag-iisip ng mga PDL, (3) ang 
gampanin ng minimum-security compound sa kalagayan ng mental health ng mga 
PDL, (4) ang kahalagahan ng kalikasan sa mental health at proseso ng restoration ng 
mga PDL. 
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Mga Katutubong Konspeto ng mga Sakit Pangkaisipan sa Barangay Pasdong, 
Atok, Benguet 
Ric Charles Jordan M. Cayat, Maria Bernadette A. Red, Jann N. Medina, at Hadassah 
Leia O. Ingles 
Unibersidad ng Cordilleras 
riccharlesjordan@gmail.com  
 
Iba’t iba ang paniniwala ng bawat kultura kung ano ang bumubuo sa mga sakit 
pangkaisipan. Bilang tugon, nais ng mga mananaliksik na malaman at mapagtibay 
ang mga katutubong konsepto patungkol sa mga sakit pangkaisipan sa barangay 
Pasdong, Atok, Benguet. May tatlong kalahok na sadyang pinili para sa pag-aaral 
kabilang dito ay dalawang mambunong at isang nakatatanda. Pinanininiwalaang 
ang mga mambunong ay eksperto sa iba’t-bang mga sakit at sila madalas ang unang 
pinupuntahan ng mga residente kapag nakakaramdam sila ng sakit. Ang 
nakatatanda naman ay may mga kuwento at salaysay na nakatulong sa pagsagot ng 
mga katanungan ng pananaliksik. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng mga 
katutubong pamamaraan ng pananaliksik na hango kay Adonis (2011). Kabilang dito 
ang pansipot (marahan na imbestigasyon), panbisna (pag-obserba gamit ang 
limang pandama), peki-da o peki’man (pakikilahok sa komunidad), at pannemnem 
(pagninilay) Gamit ang modelo ni Omasta at Saldana sa paunang pagsusuri, 
napagalaman na ang mga sakit pangkaisipan sa barangay Pasdong ay tinatawag na 
engao. Sa paglalarawan ng engao, may tatlong tema na nakalap, ito ay ang inmeket 
(biglang tumahimik), af afil sikato (negatibong pagbabago sa sarili), at ngaew e 
nemnem to (marahas na pag-uugali). Bukod pa rito, may walong sanhi ng engao na 
nakalap at ito’y pinangkat sa tatlong tema: (1) kultural na paniniwala, kabilang dito 
ang napapasa, nagbunget ti ninuno (galit ng mga ninuno), dimmawat (paghingi ng 
mga pabor ng mga namayapa), afal (inggit), at ngaow e pantrato tayo ni eshom 
(masamang pakikitungao sa kapwa); (2) interpersonal, kabilang dito ang mga 
relasyon at nu ngentoy pasing ni umidi jen mantrato shi sahey jen too at 
(pakikitungo ng komunidad sa indibidwal); (3) personal, kabilang dito ang nabdey 
shima obdaan (stress dulot ng trabaho). Panghuli, ang mga pamamaraan ng 
interbensyon na nakalap ay pinangkat sa tatlong tema: (1) kultural na paniniwala, 
kabilang dito pagkonsulta sa mambunong, cañao, bunong (pagdadasal), parti 
(pagkakatay), nu mayat e panantrato tayo ni eshom (magandang pakikitungo sa 
kapwa), ekeshaw ni pamakawan (paghingi ng tawad), at makiadway shima eshon 
shi ili (pakikilahok ng komunidad sa pamamaraan ng interbensyon); (2) 
interpersonal, kabilang dito ang galot (pagtatali), ekeshaw shi oshoni tulong 
(paghingi ng tulong), at asem muwan (follow-up) at; (3) personal, kabilang dito ang 
ngentoy epesing jen makejangan e problema (pagharap sa mga problema). 
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Sesyon 2B 
Mga Programa at Interbensiyon 
LH 309 

 
Ang Kamalayang Pangkalikasan ng mga Mangingisda sa Fishermen's Village, 
Dipolog City: Batayan para sa Pangkumonidad na Programa   
Miaflor A. Ogarte 
Jose Rizal Memorial State University-Dipolog City Campus 
miaflor_ogarte@yahoo.com  
 
Ang pananaliksik na ito ay nakasalig sa konsepto ng Environmental Psychology. Gamit 
ang teorya ng nature connectedness, nilalayon nito na alamin ang kamalayan ng mga 
mangingisda sa pangangalaga at pagmamalasakit sa kalikasan lalo na ang 
karagatan, na pangunahing pinagmulan ng kanilang kabuhayan. 
  
Ito ay isang kwalitatibong pag-aaral na naglalahad ng buhay at karanasan ng mga 
mangingisda sa Fishermen’s Village, Dipolog City. Ang mga piling kalahok ay sumang-
ayon na ilahad ang kanilang buhay bilang mangingisda at ang gampanin ng mga 
maybahay sa industriya ng pangingisda .Ito ay binubuo ng sampung indibidwal 
(limang mangingisda at kanilang maybahay). Pakikipagkwentuhan at patanung-
tanong ang pangunahing pamamaraan sa pagkalap ng mga datos. Gamit ang audio 
recording device, binuo ang transcript ng kwento ng bawat kalahok. Ang mga kwento 
ay ginagamitan ng tematikong pagtitining upang lumitaw ang mga temang 
tumutugon sa inalahad na layunin ng pag-aaral. 
 
Ang mahalagang temang nangingibabaw ay ang mga sumusunod: (1) ang 
kamalayang pangkalikasan ng mga mangingisda at (2) mga salik na nakakaapekto 
sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa kalikasan ng mga mangingisda. 
 
Pang-Komunidad na Programang MHPSS para sa Naiwang Kapamilya ng mga 
Biktima ng War on Drugs  
Annabel M. Manalo 
Asian Theological Seminary 
welldev@yahoo.com  
 
Ang papel ay magsisimula sa mga kwento ng pagbangon sa mga hamong bunga ng 
marahas na pagkamatay ng kapamilya bunga ng War on Drugs. Ibabahagi ng may 
akda ang isang pang-komunidad na programang MHPSS bilang isang pamamaraan 
ng pagtulong na may pagsasaalang-alang sa mga usapin ng kontekstong 
panlipunan na may matinding epekto sa kalusugang pangkaisipan. Bibigyang diin 
ang mga mahahalagang tema at pamamaraang gumabay sa pagproseso ng 
dalamhati at trawma. Ipakikita kung paanong mapapayabong ang katatagan sa 
gitna ng patuloy na pagdadalamhati. Maglalatag din ng mga rekomendasyon kung 
paano mapauunlad ang ganitong mga pamamaraan ng pagpapadaloy ng 
kalusugang pangkaisipan at kagalingan ng mga naiwang kapamilya. 
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Stress, Social Support, at Depression ng mga Mag-aaral Mula sa Kolehiyo Tungo sa 
Pagbuo ng School-Based Intervention Programs 
Peter R. Go-Monilla 
University of the East Caloocan Campus 
retep91871@yahoo.com  
 
Pinaniniwalaan na ang globalisasyon at teknolohiyang digital ay may epekto sa 
mental health ng mga kabataan. Sa ganang ito, ang kwantitatibong pagaaral na ito 
ay naglalayong sukatin ang lebel ng stress, social support, at depresyon ng mga 
Generation Z students mula sa mga piling kolehiyo. Mahalaga na maunawaan ang 
mga bagay na ito upang matugunan ang kanilang mga pangangailangang 
emosyonal, sosyal, at intelektuwal. Ang mga instrumentong ginamit sa pananaliksik 
ay ang Depression, Anxiety and Stress Scale - 21 Items (DASS-21), Assessment of 
Students’ Stressful Events (researcher-made), at Social Support Scale (researcher-
made). Ang mga kalahok sa pananaliksik ay mula sa sampung rehiyon ng Pilipinas. 
Ang pag-aaral ay may kabuuang 3,023 na kalahok. Base sa resulta ng pananaliksik, 
856 sa mga kalahok ay nakakaranas ng moderate hanggang extremely severe lebel 
ng stress. Lumabas din sa resulta na 1,582 sa kalahok ay nakakaranas ng moderate 
hanggang extremely severe lebel ng depresyon. Batay sa resulta, mahalaga ang 
papel ng mga magulang at guro sa pagbibigay suporta sa mga  mag-aaral. Kaya 
iminumungkahi ang pabubuo at pagsasagawa ng mga programang tutugon sa mga 
pangangailangang emosyonal, sosyal, at intelektuwal ng mga mag-aaral, alinsunod 
na mas mainam ang maagang interbensyon. 
 
Isang PAWmilya: Kung Paano Natutulungan nina Bantay at Muning ang 
Kalusugang Pangkaisipan ng mga Pilipino sa Pamamagitan ng Social Media 
Danielle Marie A. Parreño 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman     
daparreno@up.edu.ph  
 
Maraming gamit ang mga social media platform na kagaya ng Facebook. Kabilang 
dito ang pagkakaroon ng pagkakakilanlan sa isang virtual na mundo, ang madaling 
pamamaraan ng pakikipag-usap sa ibang tao at pagiging “updated” sa buhay nila, 
pati na rin ang mabilisang pagtanggap ng mga impormasyon at balita. Maliban sa 
mga ito, mayroong mga tinatawag na Facebook groups kung saan ang madalas na 
pangunahing layunin sa pagkakabuo ay upang tipunin ang mga tao na may 
magkatutulad na gusto. 
 
Isang halimbawa ng mga Facebook group ay ang mga grupo na para sa mga may 
alagang hayop gaya ng aso at pusa. Madalas na nagbabahagi ang mga miyembro ng 
grupo ng mga larawan ng kanilang alaga. Kalakip ng mga larawang ito ay ang mga 
kuwento tungkol sa kanilang alaga o di naman kaya ay mga kuwento kung papaano 
sila natutulungan ng kanilang mga alagang hayop. Nakikipag-ugnayan din ang 
ibang mga miyembro sa pamamagitan ng pag-”react” at pag-“share” sa mga 
larawan, o pagbabahagi rin ng mga katulad na karanasan o suporta. 
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Dahil dito, layunin ng pag-aaral na ito na suriin kung ano ang pananaw ng mga 
miyembro ng mga Facebook group para sa mga may alagang aso at pusa tungkol sa 
papel ng mga grupo na ito sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Isang online 
questionnaire ang binuo at ipamamahagi sa mga kalahok na may edad 18 taong 
gulang pataas upang kanilang punan at sagutan. Susuriin ang mga tema ng kanilang 
sagot sa online questionnaire sa pamamagitan ng thematic analysis. 
 

Sesyon 2C 
Social Media at Politika 
LH 201 

 
Ang “Dilawan” bilang Hamon sa Bayan: Pagmumuni-muni sa Pagbuo ng Imahe ng 
Dilawan mula sa mga Post ng Mocha Uson Blog   
Aaron Abel T. Mallari  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
atmallari@up.edu.ph 
 
Layon ng panimulang pag-aaral na ito ang mag-ambag sa mga talastasan kaugnay 
ng pagpapalawak ng unawa sa ugnayang panlipunan sa indayog ng social media at 
internet. Partikular, titingnan sa papel ang mga post na lumabas sa Mocha Uson 
Blog noong 2015-2016 na may kinalaman sa pagbubuo ng imahe ng hinihirayang 
hamon sa kolektibong pagkakaisa ng DDS (Die-hard Duterte Supporters)—ang mga 
dilawan. Sa pagtalakay sa halos 70 mga post na lumabas sa Mocha Uson Blog mula 
Disyembre 2015 hangang Disyembre 2016 (panahon ng kampanya at maagang 
panguluhan ni Rodrigo Duterte), makikita ang tema ng pag-iimahe sa dilawan 
bilang mga hamon hindi lamang sa kolektibong adhikain ng DDS kundi maging sa 
mismong bayan at pamahalaan. Nabubuo ito kaakibat ng pagtingin sa dilawan 
bilang mapanlinlang at hindi maláy sa totoong danas ng mga Pilipino. Mula sa mga ito 
tutungtong ang ilang tangkang ambag sa pagdadalumat ng ilang batayang 
konsepto sa Sikolohiyang Pilipino: magagamit ba ang antas ng pagtutunguhan at 
kategoryang “ibang-tao” at “hindi ibang tao” sa pag-unawa sa pagbuo ng imahe ng 
dilawan sa Mocha Uson Blog? Maaari bang itawid ang talakayan sa pagpapalawak 
ng konseptwalisasyon sa kapwa at hindi kapwa bilang salalayang kategorya sa pag-
unawa sa DDS at Dilawan? Paano magagamit ang halimbawa ng mga post sa Mocha 
Uson Blog sa pag-unawa sa mga pag-aaral sa kolektibo at/o pambansang identidad 
at kamalayan? 
 
Keyboard Wars: Isang Kwantitatibong Pananaliksik sa Impluwensiya ng 
Perceived Political Affiliation at Coherence sa Perception ng Educational 
Attainment 
Mikhaela Alesna, Polline Rae Domingo, Sheila Marie Martinez, James Huan,  
Bianca Mangalili, Joseph Nathaniel Reparado, at Quiela Mae Salazar 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
pollinerae@gmail.com  
 
Patuloy na lumalawak ang papel ng social media sa buhay ng isang Filipino netizen. 
Nagagamit ito hindi lang para makipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan, kundi 
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pati sa paghahayag ng sariling opinyon, at pagsali sa mga diskursong pulitikal. 
Nilalayong suriin ng pananaliksik kung paano naka-aapekto ang sariling political 
bias sa ating pananaw sa ibang tao sa social media. Partikular na layunin nitong 
matukoy ang epekto ng coherence at perceived political affiliation, sa perceived 
educational attainment.  
 
Nagsagawa ng 2x3 Mixed Factorial Design (COMMENT COHERENCE: Coherent, 
Incoherent x POLITICAL AFFINITY: Liberal Party, PDP-Laban, Unaffiliated), at ng 
covariate analysis ng political affiliation at educational attainment ng mga kalahok. 
Mula sa iba’t ibang probinsiya at lalawigan ng Pilipinas ang 134 kalahok na sumagot 
ng sarbey kung saan kanilang sinuri ang manipuladong online comments. 
 
Makikita sa resulta ng ANCOVA na ang comment coherence at political affiliation ng 
commenter ay may statistical significance sa main effects ng perceived educational 
attainment, ngunit walang interaction effect sa pagitan ng dalawang variable. 
Walang epekto ang mga covariate sa pananaw ng educational attainment. Mas 
naiugnay ng mga kalahok ang mababang educational attainment sa mga 
komentong kanilang iniugnay sa PDP-Laban, habang ang mga komentong 
nakaugnay sa Liberal Party ay iniugnay nila bilang unaffiliated o walang 
inaaanibang partidong pampulitika. Ang mga resulta ay may mga implikasyon sa 
sistemang pampulitika ng Pilipinas at sa pag-unawa ng mga politikal na diskurso sa 
social media. 
 
Pagunawa sa Imahe ng Isang Mapayapang Tsina: Isang Pagsusuri ng Diskurso ng 
Patakarang Pandarayuhan ng Tsina Gamit ang Social Identity Theory (SIT)  
Enrico V. Gloria  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman   
evgloria@up.edu.ph  
 
Kung susuriin ang mga kasalukuyang debate hinggil sa pagsibol ng Tsina bilang 
isang ‘major power’, ang sarili nitong naratibo ay hindi gaanong naitatalakay sa mga 
naturang diskusyon. Bagkus, ang kasalukuyang mga pag-aaral sa paksang ito ay mas 
nakatuon sa materyal na dimensyon kaysa sa mga ideya na maaring makapagbigay 
rin ng mas malinaw na paliwanag sa asal at sikolohiya ng isang major power gaya ng 
Tsina.  
 
Ang saliksik na ito ay naglalayong gamitin ang Social Identity Theory (SIT) upang 
maipaliwanag ang rationale sa ilalim ng “mapayapang Tsina” bilang batayang 
narratibo ng kanilang patakarang pandarayuhan. Upang isakatuparan ang 
pagunawang ito, nararapat ring tignan ang mga opisyal na pahayag at paglilinaw ng 
gobyernong Tsina hinggil sa kabuuang direksyon ng kanilang mga polisiya. Sa pag-
hiram ng teorya mula sa Sikolohiyang Panlipunan sa pag-aaral ng mga isyung 
patungkol sa Ugnayang Pandaigdig, nilalayon ng saliksik na ito ng magbigay 
liwanag sa iba pang posibleng eksplenasyon kung papaano nililikha ng Tsina ang 
kaniyang nais na identidad o imahe at kung paano ito pwedeng maka-aapekto sa 
paglunsad ng mga natuturing patakarang pandarayuhan.  
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Alinsunod sa mga batayang konsepto mula sa SIT, masasabing ang bansang Tsina ay 
gumagamit ng Social Creativity Strategy laban sa mga nagdaang major powers sa 
pagpapalaganap ng kaniyang identidad o imahe. Sinuring mabuti ang mga piling 
dokumento simula ng maitatag ang People’s Republic of China noong 1949 upang 
maipakita ang diskurso ng kaniyang imahe o identidad. Sa pagbabasa ng mga 
naturang opisyal na dokumento gaya ng mga opisyal na salaysay ukol sa patakarang 
pandarayuhan nito, naisasagawa ng bansang Tsina ang Social Creativity Stratey sa 
pagpapalaganap ng mga ideya o norms na may kinalaman sa layuning pagtibayin 
ang pandaigdigang kapayapaan. Higit pa sa pagpapalaganap ng mga nasabing 
‘peaceful’ norms, sinisikap rin ng bansang Tsina na ipahayag ang diskurso ng mga ito 
na may direktang pagkukumpara sa pag-iiral ng “cold-war mentality” o maigting na 
kumpetisyon at pag-aalyansa ng mga bansa na siyang pinalaganap ng mga 
makakapangyarihang bansa sa Kanluran gaya ng Estados Unidos. Sa ganitong 
paraan, masasabing sinisikap ng bansang Tsina na lumikha ng positibo at 
natatanging identidad o imahe nito na naka-angkla sa pagkukumpera sa isang 
relevant out-group gaya ng Estados Unidos. Dagdag dito, ang nasabing 
pagkukumpera ay nakabatay sa pagtutukoy ng ibang dimensiyon maliban sa 
kumbensiyunal na kumpetisyon ng mga bansa na batay sa pwersa ng kanilang 
militar o yaman ng ekonomiya. 
 
Ang Meme Bilang Protesta, Ang Protesta Bilang Meme: Pagsusuri sa Nakakatawa 
at Tahimik na Pakikibaka ng mga Pilipino sa Social Media 
Ernesto S. Deato Jr.   
Jesus Dela Pena National High School 
ernestodeatojr@gmail.com 
 
Bahagi na ng buhay ng bawat Pilipino ang paggamit ng social media. Dito inilalagak 
ang kaniyang malaking bahagi ng oras sa isang buong araw sa paglalahad ng 
nangyari sa kaniyang buhay, opinyon sa mga bagay-bagay, panonood ng videos, 
paglalaro, pagkikipagchat, pagbabasa ng mga post at paglilibang sa pag-share ng 
mga memes. Sa bawat pagsibol ng sunod-sunod na isyung politikal, espiritwal, 
heograpikal at sa iba pang aspekto ng buhay ng Pilipino, lagi’t lagi ipinanganganak 
ang mga bagong meme na pinagkakatuwaan ng mga Pilipino sa social media bilang 
paglalahad ng pananaw, pagsusuri, pamumuna o minsan ay pakikibaka sa 
nakakatawa at makalokohang bersyon. Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang 
paglikha, pagpasa at pagkalat ng memes sa social media bilang isang penomena ng 
tahimik na pagtuligsa sa pamamagitan ng pagpapatawa. Lilimitahan ang pag-aaral 
na ito sa pagsusuri sa sampung (10) pinakapinag-usapang memes sa social media 
ngayong taong 2019 na tumalakay sa iba’t ibang isyu ng bansa. Sa lente ng 
Pantawang Pananaw, sisipatin ng pag-aaral kung paano ginagamit ng netizens sa 
social media ang memes bilang nakakatawang ekspresyon ng kanilang tahimik na 
pagmumuna at pakikibaka sa umiiral na kaayusan. 
 
Susing salita: Memes, social media, Pantawang Pananaw, pakikibaka 
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Sesyon 2D 
Wika  
LH 202 

 
Hindi Nakamamatay ang Trapik?: Koleksyon ng mga Dagli sa Wikang Filipino 
Hinggil sa mga Isyu ng Transportasyon sa Pilipinas   
Roman Marcial D. Gallego 
Colegio De San Juan De Letran-Maynila 
gallegorm8@gmail.com  
 
Napakalaki ng naitutulong ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas gaya ng 
jeep, LRT/MRT, bus, at taxi para sa mabilis at maayos na pagdadala ng mga produkto 
at mga tao mula sa isang lugar patungo sa pupuntahan. Sa paglipas ng panahon ay 
nagsulputan ang mga suliranin sa transportasyon mula sa pagdami ng populasyon, 
pagtatayo ng mga establisyimento, at pagbuo ng panibagong mga daan ay 
nagkakaroon na ito ng implikasyon sa antas ng pamumuhay, kalusugan, at 
kaligtasan ng sinumang pasahero sa anumang uri ng sasakyan. Sa mga isyung 
nabanggit, naging instrumento ito ng mananaliksik upang makasulat ng mga dagli 
na magiging kasangkapan upang maging representasyon ng katotohanan. 
 
Ang mananaliksik ay gumamit ng paraang naratibo at reflexive sa paglalatag ng 
datos na tumutukoy sa konsepto ng pagiging ‘kasangkot’ sa loob ng pananaliksik. Sa 
pamamagitan nito, nagiging mulat ang mananaliksik sa kontribusyon ng kahulugan 
ng mga nahabing karanasan mula sa pagsulat sa proseso ng pananaliksik. Ginamit 
ang paraang reflexivity nina Hunt at Sampson (2006).  
 
Sa pag-aaral na ito, naisa-isa ng mananaliksik ang mga isyu ng transportasyon at 
naitala ang kahalagahan kung bakit kailangang pag-aralan ang transportasyon sa 
bansa. Gayundin, ang naging mahalagang gampanin ng dagli bilang akdang 
pampanitikang mapagmulat at nakapagpapatatag ng ugnayan sa kapwa sa pag-
unawa sa lipunan; at pagpapaunlad sa isipan ng tao.  
 
Mga Susing Salita:  pampublikong transportasyon, dagli, akdang pampanitikan, 
kabuhayan, kalusugan 
 
Wait Lang Po: May Lugar Ba ang Tag-lish sa Pananaliksik?  
Donn E. Gaba 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
degaba@up.edu.ph  
 
Lubos na mahalaga na angkop ang wikang ginagamit sa pagkalap ng datos. Anuman 
ang metodong napili (e.g. sarbey, panayam, eksperiment, FGD, etc.) mahalaga na 
maintindihan ng sampol ang mga panuntunan na gagabay sa kanilang paglahok at 
ang mga tanong na kanilang kailangang sagutin, kung kaya’t ang pagsasalin ng iba’t 
ibang iskala (na karaniwang nakasulat sa Ingles) sa iba’t ibang wika ay madalas na 
kinakailangan kapag nagsasagawa ng cross-cultural research. Madalas ay isinasalin 
ang mga ito sa mga pambansang wika ng mga kulturang kinabibilangan ng mga 
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kalahok. Sa masteral tesis na tampok dito (isang pag-aaral sa kaugnayan ng 
sociosexuality o pagkahumaling sa casual sex, at ng psychological well-being, na 
nilahukan ng 329 na Filipino sa Metro Manila na may edad na 18-29 [67% babae]) 
pinili ng mananaliksik na isalin ang buong palatanungan sa Tag-lish sa halip na sa 
purong Tagalog. Kinapapaluoban ang palatanungan ng ilang palasak na mga iskala 
tulad ng Revised Sociosexual Orientation Inventory (Penke & Asendorpf, 2008), Self-
esteem Scale ni Rosenberg (1965), at Scales of Psychological Well-being (Ryff & 
Keyes, 1995). Napag-alamang mataas ang internal consistency ng mga iskalang 
nakasalin sa Tag-lish (Cronbach’s α = .80 to .87), at matataas din ang correlation ng 
mg ito sa iba pang mga variables sa parehong pag-aaral na madalas lumitaw sa mga 
nakaraang pag-aaral bilang covariates ng sociosexuality, self-esteem, at 
psychological well-being. Binigyan din ng mga kalahok ng mean na 3.92 ang 
kanilang karanasan sa pagsagot ng online survey (sa Likert Scale na kung saan 1 ay 
tumatayong pinaka-pangit na karanasan, at 5 ay tumatayong pinaka-magandang 
karanasan). Lampas 40% ang boluntaryong nag-iwan ng maikling paliwanag ukol sa 
kanilang Likert rating, at 13 sa mga ito ang deretsong nagbanggit na may kinalaman 
ang pananalita ng instrumento sa kanilang karanasan sa pagsagot nito. 
Ipinahihiwatig ng mga natuklasan dito na maaaring may makabuluhang gamit ang 
Tag-lish sa pananaliksik sa mga sampol na Filipino. Tatalakayin ang wastong 
pagtatasa ng kabuluhan ng mungkahing ito para sa hinaharap. 
 
Pantawang Pananaw: Pagsipat sa Kultural na Metawikang Analisis ng Daniella 
Mondragon Memes  
Ariel Ursolon Bosque 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Rizal Technological University 
arielbosquee@gmail.com  
 
Ang internet, bilang lawas ng impormasyon, ay nagiging espasyo ng pag-aaral. 
Tinataglay ng mga elementong umiiral dito ang mga koneksyon at pagtutulay tungo 
sa arena sa pagsusuri ng iba’t ibang disiplina, gaya ng entertainment tungo sa 
pagpapahalagang pampanitikan. Nakakatig ang ganitong pagpapahalaga sa 
pagpapalaganap sa pamamagitan ng kulturang popular. Layon ng pag-aaral na ito 
ang kultural na metawikang analisis ng mga sumikat na Daniella Mondragon Meme. 
Bilang tumutugon ang Pantawang Pananaw sa pagbasang kritikal sa kamalayang 
panlipunan at danas ng mga Pilipino mula sa intersuhetibo, intertekstwal at 
repleksib ba pagbasa, sinuri sa saliksik ang mga sisteng binabandila ng mga meme 
tungo sa mga implikasyong kultural at panlipunan nito. Naging magandang 
lunsaran ng pag-aaral ang memeology bilang isang papalakas na disiplina sa Araling 
Online. Katuwang na teorya sa pagsusuri ang Teorya ng Memetics para sa pag-unawa 
ng transmisyon ng kultura.  Pinamamalas nito ang pagsusuri ng mga ideya at pag-
uugaling kumakalat mula sa isang tao patungo sa mga network na nalulukuban ng 
isang kultura sa tulong ng memes. Unti-unting binabago ng meme ang yunit ng 
komunikasyong di-tekstwal sa espasyong online, nakakaapekto rin ito sa 
komunikasyon ng mga gumagamit nito. Isinakatuparan ang pananaliksik sa 
pamamagitan ng disenyong kwalitatibo, sa tulong ng content analysis na sang-ayon 
sa eskima ng pantawang pananaw – midyum, konteksto, kontent/anyo, at mga 
aktor. Sinuri ng mananaliksik ang mga pangangailangang pangwika ng mga meme 
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at itinulay sa metawikang analisis nito. Lumutang sa pag-aaral ang paglalapat ng 
siste sa mga suliraning kinahaharap ng bansa bilang patunay ng katangiang resilient 
ng mga Pilipino; pagpapalawak ng diskursong pampagpapatawa sa pamamagitan 
ng pagdaragdag ng konteksto sa mga meme; paglalapat ng textual at non-textual 
cues; pagdaragdag ng simbolismo, at imahen bilang dagdag na tools for analysis; 
paggamit ng meme bilang pagtuligsa sa kapangyarihan/ uri; at pagpapakita ng 
sikolohiyang kaakibat sa produksyon, diseminasyon, at pagtanggap sa mga meme. 
Pinakita ng pagsusuri na may gampanin ang pag-usbong ng mga meme bilang 
katuwang sa pag-unawa sa sikolohiya ng cyberspace.  
 
Mga susing salita: meme, memeology, pantawang pananaw, siste 
 
Karanasan at Katangian ng mga Guro sa Pagtuturo ng Wikang Waray bilang 
Mother Tongue sa Baitang 1-3 
Alvin R. De Mesa  
Leyte Normal University 
ar_demesa@ymail.com  
 
Ang pagiging guro sa elementarya ay maituturing na isang napakabigat na 
responsibilidad sa prosesong pagtuturo-pagkatuto. Sila ang humuhubog ng mga 
bagong karunungan sa mga paslit na nais matuto ng mga bagay-bagay na tutulong 
para sa kanilang magiging magandang kinabukasan (Kelchner, 2018).  
 
Sabi nga ng mga eksperto, mahihirapan ang mga guro na magturo sa elementarya 
ng mother tongue kung hindi nagtataglay ito ng mga mabuting katangian na 
mgiging sanhi nang hindi pagpasa ng karunungan sa mga kabataang mag-aaral na 
naghahangad nang maayos at makabuluhang pagkatuto (Llaneta, 2018). 
 
Sa pag-aaral na ito, natuklasan na karamihan sa mga guro sa elementarya ay hindi 
nagtataglay ng mga katangian sa pagtuturo ng Wikang Waray bilang Mother 
tongue sa Baitang 1-3. Gamit ang Mixed method na pamaraan at desinyong 
Phenomenological, nabigyang-linaw ang mananaliksik sa mga usap-usapan tungkol 
sa pagtuturo ng mga guro sa elementarya partikular na sa Baitang 1-3 kaugnay sa 
pagtuturo ng asignaturang Mother Tongue. 
Sa pamamagitan ng nabalideyt na talatanungan, natukoy ang kabuuang resulta ng 
pag-aaral at sa isinagawang Focus Group Discussion (FGD) mas lalong nabalideyt 
ang mga naging kasagutan ng mga kalahok na dahilan kung bakit nagkakaroon ng 
pagkukulang ang mga guro sa pagtuturo ng mother ay dahil sa antas ng ng kanilang 
kagustuhan na magturo ng naturang asignatura. 
 
Mga Susing Salita:  Katangian, mixed method, Disenyong Phenomenological, Focus 
Group Discussion, at antas ng kagustuhan 
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Sesyon 2E 
Symposium: Kalusugang Pangkaisipan: Mga Isyu, Hamon at Hinaharap ng mga 
Kapampangan 
LH 203 

 
Olga Angelinetta P. Tulabut 
Angeles University Foundation 
tulabut.olga@auf.edu.ph 
 
Sa kasalukuyan, ang mga isyu kaugnay sa mental health (MH) o kalusugang 
pangkaisipan ay patuloy na tinatalakay sa iba’t ibang panig ng daigdig. Sa patuloy na 
paglobo ng bilang ng mga indibidwal na nakararanas ng mental illness, 
napapanahon ng ito ay maisama sa mga pang-araw-araw na diskurso, gayundin sa 
mga pananaliksik sa larangan ng medisina, sikolohiya, at agham panlipunan. 
Limang papel ang ilalahad na naglalayong mailarawan ang kasalukuyang kalagayan 
ng MH ng mga residente sa lalawigan ng Pampanga. Ang unang papel na ilalahad ay 
nakatuon sa pagsasalin sa wikang Filipino at pag-aaral sa kaangkupan ng Spence 
Children’s Anxiety Scale (SCAS) sa kultura ng mga Pilipino. Ang ikalawa, ikatlo, at 
ikaapat na papel na ilalahad ay sesentro naman sa mga pag-aaral hinggil sa 
prevalence ng mental illness ng mga kalahok mula bata hanggang sa mga matatanda. 
Ibabahagi rin ang mga salik na posibleng makaambag sa pagkakaroon ng mental 
illness. Ang ikalima at huling paglalahad ay tatalakay sa hinaharap ng mga usaping 
MH. Ang mga nakalap na datos ay magsisilbing batayan sa pagbuo ng mga 
makabuluhan at napapanahong intervention programs upang makatulong sa mga 
mamamayan sa komunidad sa kanilang pagharap sa mga hamong dala ng MH. Sa 
pagpunta sa mga piling barangay at bayan sa lalawigan, nagkaroon din ng 
pagkakataon ang mga mananaliksik na malaman ang mga pananaw at 
maobserbahan ang pagtugon ng mga Kapampangan sa mga usaping MH. Sa huli, 
nilalayon ng pananaliksik na ito na makapag-ambag sa pagkatuto ng mga tao ukol 
sa MH na babasag sa kanilang mga maling paniniwala, kilos, at gawi. Inaasahan din 
na mabigyang linaw ang ilan sa mga isyu at humikayat pa ng mga mananaliksik 
upang patuloy pang magsagawa ng mga pag-aaral ukol sa MH tungo sa isang 
makatao, progresibo, malaya, at mapagpalayang pangkalahatang pagtugon sa MH. 
 

Sesyon 2F 
Diskurso ng mga Salinlahi  
LH 207 

 
Werpa! Ang Kapangyarihan ng mga Unang Henerasyon ng mga Mag-aaral sa 
Isang Unibersidad sa Ilocos Norte 
Christine Joy C. Lim 
Mariano Marcos State University at Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
cclim1@up.edu.ph  
 
390 mag-aaral sa unang baitang nila sa kolehiyo sa Ilocos Norte ang naging bahagi 
ng pananaliksik. 157 sa mga ito ay mga unang henerasyon na mag-aaral kung saan 
ang parehong magulang nila ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo. 115 naman ay may 
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isang magulang na nakapagtapos, habang 118 ang may parehong magulang na 
nakatapos ng kolehiyo. Tinignan ang kanilang pinaniniwalang katagumpayan sa 
pag-aaral sa kolehiyo gamit ang 7-punto Iskalang Likert at ang kanilang 
pinaninawalaang kapangyarihan gamit ang Sense of Power Scale (Anderson et al., 
2012) sa pangkalahatan at sa dalawang partikular na relasyon - sa kanilang mga guro 
at sa kanilang kapwa mag-aaral. Mula sa resulta, nakitang may makabuluhang 
pagkakaiba ng kapangyarihan ng mga unang henerasyon ng mag-aaral sa mga 
nagpapatuloy na henerasyon kung saan parehong magulang ay nakatapos ng 
kolehiyo. Makabuluhan din ang relasyon ng kanilang pagtaya ng kanilang 
katagumpayan sa pag-aaral sa kanilang pagtaya ng kanilang kapangyarihan. 
 
Mga Karasanan at Persepsyon ng mga Nakatatanda sa Kasalukuyang Panahon 
Eden H. Terol, Rosanne G. Echivarre, Cristabel F. Tiangco, at Bryan Q. Engay 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman Programang Ekstensiyon sa Pampanga 
cftiangco@up.edu.ph  
 
Malaki ang mga pagbabagong dinala ng pagpasok sa digital age.  Mas naging 
mabilis ang ritmo ng buhay na nagbitbit ng mga panibagong hamon at suliranin. Isa 
sa hindi gaanong napapansin na resource ay ang mga nasa takip-silim ng buhay na 
may angking wisdom, bunga ng dami at lalim ng kanilang mga karanasan.  Sa papel 
na ito, ilalahad ng grupo ang mga temang lumabas mula sa panayam sa 30 na 
nakatatanda, edad 60 pataas, tungkol sa kanilang mga karanasan nung lumalaki 
sila, mga persepsyon nila sa kasalukuyang panahon, at mga payo sa kabataan.  
Pakikipagkwentuhan ang ginamit na metodo sa pagkalap ng datos at inalisa ang 
mga transkrip gamit ang thematic analysis.  Lahat ay nagbanggit ng hirap ng 
pamumuhay habang lumalaki.  May iba’t-ibang kadahilanan, gaya ng pagkaranas ng 
gera at kasalatan sa buhay.  May mga nagkwento na maski sa kabataan ay marami 
ng nakaatang na responsibilad at dalahin.  Bagamat ganito ang paglalarawan, 
sinasabi rin nila na mas simple ang pamumuhay noon.  Nakikita nila ang 
pamumuhay sa kasalukuyang panahon bilang komportable kung saan maraming 
natatamasang pribilehiyo ngunit batid rin nila ang kahalagahan ng pagdaan sa 
hirap upang maglinang ng katatagan at pagbibigay halaga sa pagpapatuloy ng 
buhay matapos ang kasadlakan.  Laging lumilitaw ang tema ng pagtingin sa mundo 
bilang ibang-iba nang dahil sa teknolohiya. Ang ilan sa kanila ay nakakaranas ng 
kalituhan sa pagsabay sa bilis ng agos ng buhay sa ngayon. Mas marami ring 
oportunidad para makisalamuha sa kapwa.  Sa tingin nila, mas matitibay ang mga 
samahan dati dahil ang mga ito ay mas personal, mas pinaghirapan ang pagbuo ng 
mga relasyon, at nabigyan ng panahon sa paglago habang mas malalim na 
nakikilala ang isa’t isa.  Isa ring umuulit ulit na tema sa mga payo ay ang 
pagpapaalala ng paging dahan-dahan sa pagsulong sa buhay, paglingon sa 
pinanggalingan at sa kasaysayan, at pagbibigay importansiya sa pag-aaral.  
Maaaring pagisipan kung paano gagamitin ng mabuti ang mga nakatatanda bilang 
resource sa edukasyong panghabambuhay dahil marami ang kanilang pwedeng 
maabag. 
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Paggalugad sa Konsepto at Batayan ng Moralidad ng mga Digital Natives 
Alicia Q. Tablizo   
Our Lady of Fatima University-Antipolo City 
tablizoalicia@gmail.com   
 
Sinasalamin ng moralidad ang mga pangunahing paniniwalang gumagabay sa mga 
kilos, pamantayan, at mga patakaran. May partikular at kakaibang katangian ang 
ating values system: matingkad na ideolohiya, moral na identidad, mga gawing 
kultural, pansarili at panlipunang etika, at ang matibay na pagkilala sa kahalagahan 
ng pamilya. Layunin ng pag-aaral na galugarin ang konsepto ng moralidad ayon sa 
kabataang itinuturing na digital natives. Labinlimang kabataan, yaong ipinanganak 
noong 1996-2010, ang pinili para sa pananaliksik. Ginamit ang Grounded Theory 
bilang pangunahing lapit sa pagkolekta at pagsusuri ng datos na naghahangad na 
makabuo ng isang balangkas ukol sa pagbubuo ng moralidad ng mga kalahok.  
Inilarawan ng nabuong balangkas na ang proseso ay may tatlong magkakaugnay na 
elemento: 1) ang loob o sarili; 2) ang kapwa o ang labas/kapaligiran; at 3) ang 
metapisikal o ang banal na nilalang. Ang pagbuo ng moralidad ay nakasalalay sa 
sariling ideya ng kung ano ang tama o mali at ibinabatay dito ang mga kaukulang 
kilos o gawi. Ikalawa, may tangka ring ibatay ang moralidad sa kung ano ang 
makabubuti sa kapwa, na nakaangkla sa paniniwalang may kakayahan ang sarili na: 
gumawa ng mabuting desisyon; ituring ang kapwa nang patas at tapat; makabuo ng 
mga pansariling adhikain; pagdiin na ang prinsipyong moral ay nakaugat sa 
kakaibang karanasan sa buhay ng isang tao; at makita na maraming responsibilidad 
ang mabuhay sa mundo. 
 
Ano ang ‘i’ sa iGeneration Filipino? Ang Literasi sa Kalusugan at Kalinawan ng Isip 
ng mga Lalabintaunin   
Roberto E. Javier Jr., Marites Tiongco, at Melvin Jabar 
Pamantasang De La Salle 
roberto.javier@dlsu.edu.ph  
 
Ang papel na ito ay salin sa Filipino ng inilathala sa Ingles na pag-aaral ng literasi sa 
kalusugan (health literacy) ng mga naglalabintaunin. Halaw mula sa bunga ng 
pagtatayang isinagawa, partikular sa kinahinatnan ng pagsusuri sa mga dimensiyon 
ng literasi sa kalusugan, ang paguugnay nito sa kalinawan ng isip, ang Pilipinong 
pakahulugan sa mental health, ng mga ibinibilang na sa iGeneration Filipino. Sa 
pananaliksik kinasangkapan ang malawakang paggamit ng ‘i’ o Internet, 
Information Technology (IT) at mga gadgets na dinisenyo para sa individualized na 
paggamit nito, sa pagtataya ng literasi sa kalusugan ng mga nagsisipag-aral sa ilang 
piling pampubliko’t pampribadong mga paaralang pang middle school (Grades 6, 7, 
8) sa Pilipinas. Ang pakay ng pag-aaral ay alamin ang kanilang literasi sa kalusugan 
sa pamamagitan ng pagtataya (assessment) sa kaalaman, halagahin, at saloobin sa 
mga mahahalagang dimensiyon ng kalusugan, lalo na’t itong kalusugan ay pansarili 
(personal). Pinagtuunan ng pansin ang nabubuo’t nabubungkal na kaalaman sa 
kalusugan ng kabataang iGeneration, sampu ng kanilang paggamit nito na bunga 
ng pagkatuto (classroom learning) at kinahinatnan ng mga pagtuturo (classroom 
instruction) alinsunod sa pagpapatupad ng patakarang pangkurikulum sa Science 
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and Health ng Departamento ng Edukasyon (DepED). Ayon sa assessment, may 
mababa hanggang sa napakababang literasi sa kalusugan (low to very low health 
literacy) ang mga kalahok sa pag-aaral. Hindi nila alintana ang impormasyong 
matatamo mula sa paggamit ng ‘i’ dahil sa mataas pa ang iliterasi, marahil sa 
kawalan na rin ng fasilidad at kakulangan ng polisiya sa paaralan para sa epektibong 
paggamit ng mga ito bilang kasangkapang pang intruksiyon sa kalusugan. 
Samantalang mataas ang paggamit (high usage) ng iGeneration sa gadgets nila, 
nakatuon ang pansin (attention) sa mga games. Isang implikasyon nito’y maraming 
oras ang inuubos (screen time exposure) nila sa panonood lamang at hindi para sa 
pagkatuto lalo na para piliin at magamit ang tamang impormasyon para sa 
kalusugang pansarili. Apektado ang kanilang mental health dahil nagkukulang sila 
sa pahinga’t tulog na kinukuha ng matagalang exposure sa Internet hindi nga para 
higit na matuto pa kundi sa paggamit ng mga media nito. Bagama’t may literasi sa 
bawal na gamit ng gamot, may banta sa kalusugan na kakawing ng kapaligiran ng 
kabataang nagsisipag-aral dahil sa posibleng paghina ng pansariling pagpipigil sa 
tudyo ng barkada. 

 
Sesyon 2G 
Sympoisum: Maaari Ba’ng Maging Makabuluhan ang Karanasan ng Duda? 
Pagbuo ng Magkahiwalay na Sukat ng Pagdududa at Makabuluhang Pagdududa  
LH 303 

 
Divine Love A. Salvador 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
dasalvador@up.edu.ph 
 

Tatalakayan ng tatlong papel ang pagkaunawa sa mga konsepto ng pagdududa 
at makabuluhang pagdududa, pati ang proseso at resulta ng pagbubuo at 
validation ng dalawang magkahiwalay na sukat. Sinusukat ng Iskala ng 
Pagdududa (IP) ang antas at sidhi ng karanasan ng duda habang ang Iskala ng 
Makabuluhang Pagdududa (IMP) ay sumusukat sa mga kilos na may kinalaman 
sa epektibong pagriresolba ng duda. Ang mga iskalang ito ay may potensyal na 
kontribusyon sa mas pinong pag-unawa sa karanasan ng duda, proseso ng 
pagriresolba nito, at mga ugnayan nito sa nararanasang ginhawa. 
 
Paglilinaw ng Pag-unawa sa Pagdududa at Makabuluhang Pagdududa 
Claudia Ysabel L. Macias, Divine Love A. Salvador, Jemima F. Cabanlong, at  
Pamela C. Carrera 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Nabatid mula sa ilang mga pag-aaral tungkol sa karanasan ng duda at kinalaman 
nito sa nararanasang ginhawa (Salvador, 2016; Salvador, et.al., 2018), na may 
magkabilang mukha ang duda. Sa isang banda, mapait at nakakadiskaril ang 
karanasan nito, pero sa kabilang banda, may mga kuwento ng pagdududa na 
nagtatapos sa pakiramdam na naging makabuluhan ito at may dalang ginhawa. Ang 
pagdududa, sa aming pag-aaral, ay tinutukoy bilang nararanasang pagsasalungatan 

mailto:dasalvador@up.edu.ph
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ng mga iniisip, nararamdaman, ikinikilos, at pinahahalagahan. Maaari rin itong 
tingnan bilang karanasan ng krisis na may kinalaman sa mga pinakamahahalagang 
usapin sa buhay ng nagdududa. Ang makabuluhang pagdududa naman ay 
tumutukoy sa pagriresolba ng duda sa pamamagitan ng pagkikilala ng mga 
pumapailalim na emosyonal na pangangailangan, pagkikilala at paglilinaw ng mga 
pinahahalagahan, pagtitimbang ng pinagtitiwalaan at di pinagtitiwalaan, at 
pagpapasya ng mapapanindigan. 
 
Dahil limitasyon ng mga nakaraang pag-aaral ang paggamit ng dayuhang iskala, 
minarapat naming bumuo ng sariling iskala ng pagdududa na maaaring pag-ibahin 
sa iskala ng makabuluhang pagdududa. Pinapakiwari na ang matataas na iskor sa 
Iskala ng Pagdududa (IP) ay tumutukoy sa madalas at masidhing pagdanas ng duda 
habang ang mabababang iskor ay tumutukoy sa bihira at di masidhing karanasan ng 
duda. Samantala, ang matataas na iskor sa Iskala ng Makabuluhang Pagdududa 
(IMP) ay tumutukoy sa pagsasagawa ng mga kilos na may kinalaman sa epektibong 
pagriresolba ng duda. Ang mabababang iskor sa IMP ay tumutukoy sa di 
pagsasagawa ng mga kilos na ito o kaya naman ay di epektibong mga kilos. Sa aming 
palagay, ang mga iskalang ito ay maaaring ituring na independent kung saan ang 
pagiging makabuluhan ng pagdududa ay di nakasalalay sa antas at sidhi ng 
pagdanas nito.  
 
Pagbuo at mga Rekomendasyon sa Gamit ng Iskala ng Pagdududa 
Pamela C. Carrera, Divine Love A. Salvador, Jemima F. Cabanlong, at  
Claudia Ysabel L. Macias 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Mahusay ang Inferential Confusion Questionnaire (ICQ) nina Aardema, et.al. (2009) 
sa pag-iiba ng mga karanasan ng duda ng mga clinical populations. Dahil sukat ito 
ng patolohikal na duda, pinapakiwari na ang normal na karanasan ay nasasalamin 
sa mababang iskor sa ICQ. Batay sa kabatiran mula sa mga nakaraang pag-aaral 
namin, hindi ganito kasimple ang itsura ng duda, at posibleng ang taong madalas at 
masidhing magduda ay wala namang problemang sikopatolohikal. Posible rin na 
ang taong hindi nagdududa (o, sa aming palagay, ay ayaw umamin na siya’y 
nagdududa) ay magkaroon ng mga problema sa kalusugang pangkaisipan o 
makaranas ng mababang antas ng ginhawa.  
 
Samakatuwid, sa aming pag-aaral, pinapakiwari na ang Iskala ng Pagdududa (IP) ay 
sumusukat ng antas, lawak, sidhi, at pagdanas ng duda. Tatalakayin sa paglalahad 
na ito ang pagbubuo ng mga aytem ng IP at ang mga dimensyon ng karanasan na 
sinasaklaw nito. Tatalakayin din ang mga resulta ng validation ng IP Beta, ang unang 
bersyon ng iskala gamit ang sampol ng mga Pilipinong kalahok na may edad 18 
taong gulang pataas. Huli, tatalakayin ang ilang mga rekomendasyon sa paggamit 
ng IP at kung paano mapapalalim ng pag-unawa ng kalikasan ng duda ang pag-
unawa natin sa mental health at wellbeing.  
 
Pagbuo at mga Rekomendasyon sa Gamit ng Iskala ng Makabuluhang Pagdududa 
Jemima F. Cabanlong, Divine Love A. Salvador, Pamela C. Carrera, at 
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Claudia Ysabel L. Macias 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Sa mga nakaraang pag-aaral, may nakitang relasyon ang ICQ sa isang sukat ng 
nararanasang ginhawa, ang Ryff’s Psychological Wellbeing Scale (PWB Scale) (Ryff, 
1995) kung saan may makabuluhang pagkakaiba sa nararanasang ginhawa ng mga 
kalahok na may mataas at mababang mga iskor sa ICQ. Nakita rin sa mga kuwento 
ng pagdududa na may mga pagkakaiba sa kuwento ng pagdududa ang mga kalahok 
na may mataas at may mababang antas ng PWB. Ang mga kahihinatnan na ito ang 
nag-udyok sa amin na mas makabubuting gumawa ng hiwalay na iskalang panukat 
sa pagkamakabuluhan ng karanasan ng duda. 
 
Ang Iskala ng Makabuluhang Pagdududa (IMP) ay sumusukat sa antas ng 
epektibong pagriresolba ng pagdududa. Binubuo ito ng mga aytem na tumutukoy sa 
mga kilos at gawi ng nagdududa bilang pagtugon sa kanyang karanasan ng duda. 
Tatalakayin sa paglalahad na ito ang pagbubuo ng mga aytem ng IMP at ang apat (4) 
na halimbawa ng ugnayan ng IP sa IMP. Tatalakayin din ang mga resulta ng 
validation ng IMP Beta, ang unang bersyon ng iskala gamit ang sampol ng mga 
Pilipinong kalahok na may edad 18 taong gulang pataas. Huli, tatalakayin ang ilang 
mga rekomendasyon sa paggamit ng IMP at kung paano mapapalalim ng pag-
unawa ng makabuluhang pagduda ang pag-unawa natin sa pagsasagawa ng 
sikoterapiya’t pamamatnubay.  
 

Sesyon 2H 
Symposium: LGBT Psychology sa Pilipinas: Pananaliksik at Edukasyon sa 
Pagsusulong ng Karapatan at Kapakanan ng mga  LGBT+ 
LH PPL 

 
Beatriz A. Torre 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
beatriz.torre@gmail.com 
 
Layunin ng LGBT psychology sa Pilipinas na isulong ang karapatan at kapakanan ng 
mga indibidwal, pamilya, at pamayanang LGBT+ gamit ang iba-ibang pamamaraan, 
kagaya ng pananaliksik at edukasyon (Manalastas & Torre, 2016). Sa symposium na 
ito, ibinabahagi ang mga natuklasan at naranasan mula sa pananaliksik at 
paglaganap ng kaalaman tungkol sa iba’t ibang isyu at karanasan ng mga Pilipinong 
LGBT+, kagaya ng pag-aaral tungkol sa mga karanasan sa trabaho ng mga deaf gay 
men (Daga & Hernandez); pag-aaral tungkol sa karanasan ng courtship at dating ng 
mga Pilipinang transwomen o transPinay (Reyes & De La Paz); at mga natutunan 
mula sa isang proyektong nagbibigay ng training workshop para sa mga barangay 
personnel tungkol sa LGBT+-affirmative basic mental health support skills sa 
konteksto ng domestic at family violence na nakaaapekto sa mga LGBT+ na 
indibidwal (Portuguez & Torre).   
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Silent Noon, Resilient Ngayon: Mga Kwento at Karanasan ng mga Filipino Deaf 
Gay Men na Nagtatrabaho sa Hearing Workplaces 
Angelbert Z. Hernandez 
De La Salle–College of St. Benilde 
Estephanie Therese Daga 
St. Scholastica’s College Manila 

 
Ang mga indibidwal na kabilang sa minority group, kagaya ng pagiging PWD o 
LGBT+, ay maaaring makaranas ng maraming hamon at balakid, lalo na kapag ang 
isang tao ay bahagi ng parehong minority group na ito. Ang pag-aaral na ito ay 
ginawa upang suriin ang mga karanasan ng mga Pilipinong deaf gay men na 
nagtatrabaho sa hearing workplaces. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng 
personal data sheets at mga interbyu para kumalap ng datos mula sa mga kalahok 
na limang deaf gay men employees mula sa Metro Manila na edad 27-37 taon at 
nagsagawa ng thematic analysis gamit ang case study approach. Natagpuan na 
malaking hamon na hinaharap ng mga Pilipinong deaf gay men sa hearing 
workplace ang kanilang identity bilang LGBT+, at ang mga karaniwang ginagamit 
nilang coping strategies ay pagbago ng mindsets, paghanap ng social support, at 
paglaban sa mga hadlang sa komunikasyon. Tatalakayin din ang mga maaaring 
implikasyon para sa counseling, labor practices, at mga susunod pang pag-aaral. 
 
Transdating: Pagsiyasat ng Courtship Scripts ng mga Transpinay 
Ver Reyes at John Patrick de la Paz 
Pamantasan ng Lungsod ng Marikina 
vernonereyes@yahoo.com 
 
Sa Pilipinas, ang mga karaniwang gawain na may kinalaman sa pagliligaw at dating 
ay nakabatay sa mga tradisyon at mga paniniwalang kultural. Ngunit sa 
kasalukuyang panahon, ang mga pagbabago sa teknolohiya at lumalawak na 
kaalaman tungkol sa SOGIE ay nagdudulot ng pagbabago sa mga pangkaraniwang 
proseso ng pagbuo ng relasyon. Gamit ang thematic analysis ng datos na kinalap 
mula sa mga interbyu, ang mga narrative ng mga transPinay (mga Pilipinang 
transwomen) tungkol sa kanilang mga karinasan ng panliligaw ay sinuri upang 
mailarawan ang kanilang dating scripts at maihambing ito sa mga 
heteronormatibong dating scripts. Tinatalakay din ang mga implikasyon ng pag-
aaral sa mga larangan ng pagkilala sa sarili, mga pagkilos na maaaring maging 
mapanganib sa kalusugan, at pagharap sa mga dominanteng paniniwala at gawain 
sa larangan ng panliligaw at dating. 
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Mga Karanasan at Paglilimi ng mga Barangay Personnel Tungkol sa LGBTI-
Inclusive Basic Counseling Skills Module 
Beatriz A. Torre 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Mary Anne A. Portuguez 
Far Eastern University 
 
Ang mga pag-aaral tungkol sa edukasyon at pagtuturo ay kadalasang nalilimita sa 
kontekstong akademiko, kung saan ang mga kalahok ay mga guro at mag-aaral. Sa 
halip nito, ang pagtuturo at pagkatuto ay hindi lamang nangyayari sa tradisyonal na 
paaralan. Ang pagtuturo ay maaari ring maging paraan upang ang kaalaman 
tungkol sa SOGIE at karapatang pang-LGBT ay magbigay-daan sa pagbuo ng mga 
paniniwala at kakayahan na magagamit ng learner sa kanyang mga gawain sa 
trabaho—sa kasong ito, ang pagkatuto ng mga barangay personnel ng LGBTI-
inclusive basic counseling skills.  
 
Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng ginabayang talakayan para mapag-aralan ang 
mga karanasan at repleksyon ng mga barangay personnel matapos nilang lumahok 
sa training tungkol sa LGBTI-inclusive counseling skills na bahagi ng isang mas 
mahabang training tungkol sa mga proseso at paraan ng pagtulong sa mga LGBTI na 
nakaranas ng domestic at/o family violence. Nakitang mabisa ang ilang bahagi ng 
module na ginamit sa training na ito. Tinatalakay rin ang mga implikasyon ng 
pagtuturo sa kontekstong iba sa paaralan.  
 
 
Nobyembre 15, 2019 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 3:  8:00-9:30 n.u. 
Lagmay Hall 
 

Sesyon 3A 
Symposium: Ang Pagsasama ng Pananaliksik at Praktika sa Pagsuporta sa 
Kalusugang Pangkaisipan at Pangkalahatang Ginhawa ng mga Mag-aaral sa 
Unibersidad 
LH 304 

                            
Divine Love A. Salvador at Violeta V. Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
violeta_wholeness@yahoo.com, dasalvador@up.edu.ph 
 

Maraming pagbabago ang naghihintay sa mga mag-aaral pagpasok nila ng 
kolehiyo. Sa panibagong yugtong ito, ang pinagdaraanang pagod at stress ay 
maaaring magdulot ng problema sa mental health. Dahil dito, tungkulin ng 
mga unibersidad na magsagawa ng mga programa at serbisyo na tutugon sa 
mga pangangailangang ito. Mahalagang hakbang dito ang pagsusuri ng 
kasalukuyang kalagayan, katangian, at mga iniintindi ng mga mag-aaral upang 
makagawa ng mga inisiyatibong naaayon sa kanilang mga pangangailangan. 
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Ang symposium ay binubuo ng tatlong paglalahad batay sa mga resulta at 
insight mula sa isang kakatapos na pananaliksik na isinagawa ng UP Diliman 
Psychosocial Services (UPD PsycServ), isang yunit sa Unibersidad ng Pilipinas na 
nangangasiwa sa mental health, para sa isang kliyenteng akademikong yunit na 
naging kaakibat sa proseso ng pananaliksik. 
 
Ang Kahalagahan ng Research-informed Practice at Practice-informed Research 
sa Pagtugon sa Pangangailangan ng mga Mag-aaral sa Unibersidad 
Maria Carmina L. Yatco, Pamela C. Carrera, Jeryl Shawn T. Tan, Divine Love A. 
Salvador, at Violeta V. Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ibabahagi sa papel na ito ang halaga ng pagsasagawa ng pananaliksik bilang input 
sa pagtugon sa mga pangangailangang pang mental health ng mga mag-aaral sa 
unibersidad. Sa kontekstong ito, malinaw at tukoy ang magiging gamit ng mga 
resulta. Naka-angkla ang saysay ng ganitong konteksto sa pananaliksik sa mga 
sumusunod: una, ang pagsasakatuparan ng ispirito ng kolaborasyon sa iba’t ibang 
yugto ng pananaliksik; pangalawa, ang paggamit ng case study approach upang 
siguraduhing mas kontemporaryo at nakabatay sa kultura ng yunit ang nabubuong 
pag-unawa, at pangatlo, ang paggamit ng resulta ng pananaliksik sa pagbuo ng mga 
polisiya at plano ng yunit. 
 
Makikita sa halimbawang ito ang kahalagahan ng magkakambal na practice-
informed research at research-informed practice sa pagtugon sa mga 
pangangailangang pang mental health. Para sa konteksto ng akademikong yunit, 
naging mahalaga ang karanasan at praktis nila bilang batayan ng pananaliksik dahil 
ito ang naghubog ng makabuluhang kaalaman para sa kanilang konteksto. 
Gayundin, ang pagbibigay galang at espasyo sa pananaw ng mga mag-aaral ay 
nagdulot ng praktikal at katiwa-tiwalang kaalaman tungkol sa mga panibagong 
estratehiya, serbisyo, at polisiyang maaaring maisagawa ng akademikong yunit. 
Huli, para sa PsycServ, nagkaroon ng maraming pagkakataon para matuto sa 
pananaliksik at praktikang pang mental health ang mga mag-aaral na konektado sa 
proyekto.  
 
Honor, Excellence, at Mental Health: Mga Karanasan at Pananaw ng mga Mag-
aaral ng Isang Unibersidad 
Jeryl Shawn T. Tan, Pamela C. Carrera, Maria Carmina L. Yatco, Divine Love A. 
Salvador, at  Violeta V. Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Ang pag-aaral sa unibersidad ay itinuturing na kabanatang puno ng mga pagsubok 
sa buhay ng isang kabataan. Bukod sa stress at pressure mula sa gawaing pang-
akademiko, kinakailangan ding harapin ang hamon ng transisyon sa kolehiyo at 
pakikibagay sa bagong kapaligiran. Ang pagharap sa mga negatibo’t mapaghamong 
karanasan sa unibersidad ay maaaring humantong sa mga problema sa mental 
health. Sisiyasatin sa paglalahad na ito ang bahagi ng needs assessment na may 



91 
 

kinalaman sa mga mahahalagang karanasan at pananaw ng mga mag-aaral tungkol 
sa kanilang mga aktibidad at kapaligiran, pag-aaral, mga relasyon sa mga 
indibidwal sa unibersidad, at mental health. Mixed-methods ang pag-aaral na ito: 
gumamit ng online survey at ginabayang talakayan bilang mga pangunahing 
pamamaraan sa pagkalap ng datos. Tatlong daan at limang (n=305) mag-aaral ang 
sumagot sa online survey, habang n=20 mag-aaral ang lumahok sa mga ginabayang 
talakayan. 

 
May ilang dayalektiko ang tumatahi sa mga naratibo at datos. Una, ang pagsalalay 
sa iba at pagiging mapagsarili (dependence v. self-reliance) ay may kinalaman sa 
pagbabago ng konteksto ng pagtuturo mula hayskul hanggang kolehiyo. 
Pangalawa, may magkaibang diin na binibigay sa pagkatuto (learning) at sa 
pagsasagawa (performance) kung saan ang pananaw na “matira ang matibay” 
(“survival of the fittest”) ang namamayagpag. Pangatlo, ang pag-unlad pang-
akademiko ay tila may kapalit na sikolohikal na panghihina (vulnerability) habang 
nasa unibersidad. Bukod dito, nauunawaan din ng mga mag-aaral ang 
pagkakaugnay ng kanilang mental health sa pag-aaral. Ang kanilang mental health 
ay maaaring makaapekto sa motibasyong gampanan ang mga pangangailangan ng 
pag-aaral, habang ang pag-aaral nila’y maaaring makaapekto sa kumpiyansa at 
motibasyon na maaaring humantong sa mga problema sa mental health. Sa 
kabuuan, ang mga temang ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagsuporta sa 
mga mag-aaral sa kanilang transisyon mula hayskul hanggang kolehiyo at sa 
pananaw na ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay hindi maihihiwalay sa pagkatao 
nila. 
 
Ang Unibersidad Bilang Tagapangalaga: Pagtingin ng mga Mag-aaral sa Kung Ano 
ang Isang Ideyal na Akademikong Komunidad na Tumutugon sa Kanilang 
Pangangailangan 
Pamela C. Carrera, Jeryl Shawn T. Tan, Maria Carmina L. Yatco, Divine Love A. 
Salvador, Violeta V. Bautista 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
 
Kailangan ng mga mag-aaral ng kolehiyo ang iba't ibang pinagkukunan ng suporta 
upang mapabuti ang karanasan nila sa unibersidad, mabawasan ang epekto ng 
stress sa mental health, at mapaigting ang pangkalahatang ginhawa o wellbeing. 
Partikular ang papel ng akademikong institusyong tutugon sa kanilang mga 
problema at pangangailangan. Sa paglalahad na ito, tatalakayin ang mga 
kasalukuyang pinagkukunan ng suporta ng mga mag-aaral at kung ano sa tingin nila 
ang ideyal na akademikong komunidad na makapagbibigay ng sapat at angkop na 
tulong at suporta. 
 
Nakita na mas malamang na lumapit ang mga estudyante sa kapwa mag-aaral, 
kaibigan, at student organization para sa pang-akademiko at sosyo-emosyonal na 
suporta. Iba-iba ang pagtingin nila sa suportang nakukuha mula sa akademikong 
yunit dahil iba-iba rin ang mga paraan ng pagtuturo at pagtingin sa mental health 
ng kanilang mga guro. Samantala, naniniwala ang mga estudyante na ang isang 
ideyal na akademikong komunidad ay tinutugunan din di lamang mga 
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pangangailangang pang-akademiko kundi pati pang-mental health. Mas magiging 
mabuti ang suporta sa mental health kung: 1) mag-aalok ng de-kalidad at madaling 
malapitang mga serbisyo, 2) mapapaigting ang kaalaman/kamalayan tungkol sa 
mga kasalukuyang binabahaging serbisyo ng unibersidad, at 3) makakabuo ng mas 
matatag na relasyon sa pagitan ng mga mag-aaral at propesor. Upang mas 
masuportahan ang kanilang pang-akademikong pangangailangan, iminumungkahi 
ng mga estudyante na mas mapabuti ang paraan ng pagtuturo at pagkonsulta. 
Kinikilala din ang kahalagahan ng kolektibong pagkilos (collective action) at ang 
mahalagang papel ng mga mag-aaral sa pagbubuo ng sense of community sa loob 
ng akademikong yunit. 
  
Ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang ideyal na 
akademikong komunidad para sa mga mag-aaral ay makakatulong sa mga 
akademikong institusyon na makabuo ng mga polisiya, estratehiya, at pamamaraan 
di lamang para sa pagtugon sa problema kundi pati sa pagpapaigting ng ginhawa. 

 
Sesyon 3B 
Pagdadalamhati 
LH 309 

 
Hindi Kita Malilimutan: Isang Pananaliksik ukol sa mga Tradisyong Panlamay ng 
mga Pilipino sa Metro Manila  
Anilyn Nicole C. Garcia, Daniela Magdiwang S. Castillo, Justin Benett C. Malaya, at 
Miguel Patrick T. Torres 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
acgarcia9@up.edu.ph  
 
Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa mga tradisyong panlamay ng mga Pilipino na 
isinasagawa sa Metro Manila. Gusto naming malaman kung anu-ano ang mga 
nagaganap na tradisyon sa isang lamay, ang mga paniniwala ng mga taga-Metro 
Manila tungkol sa mga tradisyong ito, ang kanilang mga construal tungkol sa 
kamatayan, at ang mga paraan nila sa pag-cope. Sa pagsusuri namin ng mga 
nakaraang akda, nakita na ang paglalamay ay kinapapalooban ng iba’t ibang 
tradisyon, paniniwala, at pamahiin.  Bahagi rin ng tradisyon ang 
pakikipagkwentuhan, paghahanda ng pagkain, at kung minsan ang pagsusugal sa 
mga lamay. Siyam (9) na kalahok ang nakasama namin sa 5 semi-structured na 
interbiyu. Lahat sila ay lagpas 18 taong gulang, nakaranas nang mag-organisa ng 
lamay sa nakalipas na 6 na buwan, at kasalukuyang nakatira sa Metro Manila. 
Nagsagawa rin kami ng participant observation sa dalawang lamay upang 
makakalap ng mas malalim na datos tungkol sa kilos at pakikipag-ugnayan ng mga 
bisita. Ang metodo ng pagsuri na ginamit ay ang “thematic analysis”. Mayroong 4 na 
pangunahing tema na nabuo: Una, ang kaugalian ng komunidad ay may 
impluwensiya sa mga tradisyon na susundin, mga saloobin, at pag-cope ng pamilya. 
Ikalawa, ang obligasyon sa pamilya ay napakahalaga sa lahat na aspeto ng lamay at 
paglalamay. Ikatlo, kultura at relihiyon ang humuhubog sa ating mga construal ng 
kamatayan. Panghuli, ang pag-iisip ng indibidwal tungkol sa kamatayan at ang 
kanilang coping mechanisms ay nakakabit sa mga karanasan nila. Nakita namin sa 
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mga tradisyong panlamay na binibigyan ng immediate family ng malaking 
importansya ang paghahanda ng isang lamay, at ang pagdalaw ng bisita. Ang 
pananaw nila tungkol sa kamatayan ay na ito ay pagwawakas ng paghihirap ng 
yumao. May komunikasyon pa rin na nagaganap sa pagitan nila at ng namatay; ang 
mga namatay ay pinaniniwalaang nakikinig pa rin at nagbibigay ng mga pahiwatig 
sa kanila. Iilang bagay na nakitang importante sa matagumpay na pag-cope ng 
pamilya. Isa rito ang paraan ng pagkamatay; halimbawa, kung ito ay biglaan o kung 
dahil sa may edad na. Ang paghahanap ng kahulugan sa pagkamatay ay lumitaw 
din; ang paggawa ng saysay ay mahalaga sa kanilang pag-cope sa pagkawala ng 
mahal sa buhay. Sa huli, nakita na isang coping mechanism ang pagtrato sa namatay 
bilang nandito pa rin; na ang kaugnayan ng patay at ng buhay ay nagpapatuloy pa 
rin. Inaasahang makapag-ambag ang pananaliksik na ito sa pag-aaral at pag-unawa 
ng grief sa karanasan ng mga Pilipino, at ang mga sikolohikal na mekanismo na 
ginagamit sa pagproseso at pagtanggap ng pagkawala ng mahal sa buhay. 
 
Penomenolohiya sa Pangungulila Patungo sa Programang Grief Counseling 
Arnel G. Perez 
Holy Angel University at Mabalacat City College 
arnruby@yahoo.com.ph 
 
Ang penomenolohiyang pananaliksik na ito ay naglalayon na tuklasin at ilarawan 
ang aktwal na karanasang ng mga kolehiyong mag-aaral na nakaranas ng 
pangungulila sa Pamantasan ng Lungsod ng Mabalacat. Pitong kolehiyong mag-
aral, tatlong lalaki at apat na babae ang kusang lumahok sa panayam. Ang mga 
panayam sa pananaliksi na ito ay na rekord gamit ang Voice Memos at nasalin ng 
letra por letra (verbatim). Gamit ang free version of QDA Miner Lite v1.2 (Provalis 
Research, 2011) ang mga nasalin na panayam ay kinodigo at masusing sinuri. May 
walong tema ang nabuo na nagmula sa mga kodigo at ang mga ito ay ang mga 
sumusunod: Pang-asal na reaksiyon sa pangungulila; Kamalayang karanasan sa 
pangungulila; Karanasang bumalik sa alaala; Madamdaming karanasan kaugnay ng 
muling nakita o nakarinig ng kwento tungkol sa paglisan o pagkamatay; Lahid ng 
pangungulila o lahid ng pagpanaw; Paraan para makayanan (coping mechanism); at 
support system. Ang mga nailathang nabuong tema ay pinagtibay gamit ang mga 
tugon o sagot sa Post-Bereavement Phenomenology Inventory (Pies, 2012). 
Samakatuwid, ang mga nabuong tema at tugon ay ginawang basehan para lumikha 
ng grief counseling program sa Pamantasan ng Lungsod ng Mabalacat. 
 
Terror Management vs. System Justification: Pagsusuri ng Depensa Laban sa 
Death Anxiety ng mga Pilipino  
Van Alistair H. Faeldon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
vhfaeldon@up.edu.ph  
 
Ang pagkabasa, pagkarinig, o pagkakita sa mga artikulo ng balita na may kaugnayan 
sa kamatayan, lalo na sa krimen, ay maaaring magdulot ng mga partikular na pag-
iisip, damdamin, at pag-uugali. Mapapansin ito sa pang-araw-araw natin na pag-
uusap ukol dito, personal man o online ang paraan. Kabilang sa mga pag-iisip na ito 
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ay ang kamalayan ng mga tao na sila rin ay maaaring mamatay anumang oras na 
siyang nagdudulot ng death anxiety. Lahat ay nakakaranas ng posibilidad na 
panganib sa kanilang buhay at posibilidad na kamatayan anumang oras, ngunit iba't 
ibang ang epekto nito sa atin. Ang ilan ay nagiging mas suportado sa marahas na 
parusa tulad ng pagpatay o pagpataw ng parusang kamatayan sa mga kriminal 
samantalang ang iba ay laban dito at maaaring magsulong ng mga alternatibong 
patakaran. Ang mga teorya tulad ng terror management theory (TMT) at system 
justification theory (SJT) ay nag-alok ng mga pagpapalagay ukol sa death anxiety 
bilang isang existential na motibo sa iba't ibang social cognition. Ang parehas na 
teorya ay nakakuha ng empirikal na suporta sa kanilang mga palagay sa malawak na 
hanay ng mga variable (hal. ingroup favoritism, fatalism, political conservatism, 
punitiveness, system justification) na nagsisilbing depensa laban sa death anxiety. 
Gayunpaman, ang pagsubok sa kanilang pahayag na unibersal ang kanilang teorya 
ay hindi pa nagagawa sa ating lokal. Ang isang survey na may nakapaloob na quasi-
experiment ay pinasagutan (n=279). Iba’t-ibang panukat ng predictors at depensa ay 
sinubukan. Ang kalikasan ng death anxiety ng mga Pilipino ay nasuri din. Bahagyang 
suporta ang natagpuan para sa TMT at SJT. Lumabas ang punitive attitude bilang isa 
sa mga depensa na ginagamit ng mga Pilipino. Ang mga natuklasan ay nagpakita ng 
isang natatanging sistema ng depensa ng mga Pilipino laban sa death anxiety na 
naka-angkla sa espirituwalidad at self-esteem na may malay na proseso. 
Samakatwid, isang bagong modelo ng death anxiety ang iminungkahi. Ang mga isyu 
sa teorya at pamamaraan ng pananaliksik ukol sa death anxiety ay tinalakay din. 
 
Pag-anyaya sa mga Tatay: Ang Penomenolohiyang Pag-aaral sa mga Karanasan at 
Proseso ng Pagluluksa ng Pagkakunan  
Alexandra Patricia M. Araneta, Mariel Felicia C. Jimeno, at  
Pat Kathlyn Dione Datul-Ramirez  
Assumption College  
yeljimeno@gmail.com 
 
Ang penomenolohiyang pag-aaral na ito ay isinagawa para siyasatin at 
maintindihan ang iba’t ibang mga karanasan at pagdadalamhati ng pitong tatay na 
nakaranas ng pagka-kunan. Kinasasangkutan ito ng malalim na pamamaraan ng 
panayam sa mga piling tatay na may mga karaniwang pinagdaanan sa pagka-kunan 
at ang pinaka-nangingibabaw na pamamaraan ng pagdadalamhati na ginamit nila 
upang harapin ang gamit ang tematikong pagsusuri. Ang resulta ng pagsusuring ito 
ay naglabas ng labing limang tema na nanggaling sa mga karaniwang karanasan ng 
pagka-kunan. Sa ilalim ng coming to know, mayroong dalawang tema. “Pagpansin 
ng posibleng senyales ng pagka-kunan” at “emosyonal na pagtugon sa pagka-kunan” 
Para naman sa losing and gaining, tatlong tema ang lumabas. “Ang pagkawala ng 
oportunidad para magpa-laki ng bata,” “pagbuo ng malalim na samahan ng mag 
asawa,” at “pagiging mabuting indibiduwal.” Ang sharing the loss naman ay 
nabubuo ng dalawang tema. “Pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa pagitan ng 
pasyente at doktor” at “pagkuha ng kalakasan galing sa kanilang support network.” 
Ang going public ay may dalawang tema: “ang makatagpo ng paalala tungkol sa 
pagka-kunan” at “pag-uusap ukol sa pagka-kunan.” Ang getting through it ay 
binubuo ng: “paniniwala sa tamang oras” “ginhawa mula sa pananampalataya,” 
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“pag-iisip ng mga biyaya,” at “pag balik sa dati nilang sarili.” Panghuli, ang trying 
again ay naglalaman ng: “pagiging sensitibo sa kanilang mga asawa” at “pag-iingat.” 
Lumabas sa pagsusuri na ang mga tatay ay gumamit ng pamamaraan ng restoration 
orientation sa pagharap sa kanilang kalungkutan. Dalawang tema ang lumabas: 
“pagpiling magpa-tuloy sa pang araw araw na buhay” at “pagiging okupado sa ibang 
bagay.” Bukod dito, ang resulta nito ay taliwas sa ilang mga pag-aaral mula sa ibang 
bansa. Base doon, hindi ipinapakita ng mga tatay ang totoo nilang nararamdaman, 
subalit maluwag sa kalooban ng mga tatay rito na ibahagi ang kanilang 
pinagdaanan. May mga resulta galing sa pag aaral sa ibang bansa tulad ng, hindi 
pagpapakita ng mga tatay sa totoo nilang nararamdaman, na taliwas sa resultang 
nakalap dito sa bansa. Ayon sa nalikom naming impormasyon, mas bukal sa loob 
nilang magpakita ng emosyon dahil mas nakakapag bigay sa kanila ito ng lakas ng 
loob na maging positibo. Iminumungkahi na ang mga tatay ay palibutan ng 
kanilang pamilya at kaibigan, upang mailabas nila ang tunay nilang nararamdaman 
at maalala nila na hindi sila nag-iisa sa karanasang ito. 
 

Sesyon 3C 
Social Media at Civic Engagement 
LH 201 

 
Ang Papel at Impluwensiya ng Sosyal Media sa Larangan ng Gawaing Boluntaryo 
Gerry Duwin A. Dela Zerna 
Guided and Unified Interaction for the Development of Children, Inc.   
jherrie_01@yahoo.com  
 
Ang pag-aaral ay tumatalakay sa papel at impluwensiya ng sosyal media sa gawaing 
boluntaryo, lalo na sa magaganda at di magagandang dulot nito sa mga samahang 
boluntaryo. Ang ginamit na metodo ay sarbey at pakikinayam sa 60 na piniling 
boluntaryo ayon sa nailatag na pamantayan. Ang palatungan ay dumaan sa proseso 
ng pagkilala at pagtangap mula sa mga eksperto sa sikolohiya, pananaliksik at 
pagboboluntaryo.  Napakita sa pag-aaral ang mga saloobin at damdamin ng mga 
boluntaryo sa papel at impluwensiya ng sosyal media sa kani-kanilang boluntaryong 
gawain. Ang sosyal media ay nakatulong sa pagpapalawak ng mga adhikain ng 
samahan, pagkalap ng suporta at pondo para sa mga proyekto, paghihikayat sa 
pakikilahok sa samahan at sa mga iba’t-ibang gawaing boluntaryo.  Karaniwan ng 
hindi pagtupad sa ipinangako, paggamit sa samahan na may pansariling interest at 
paninira sa samahan ang mga di magandang dulot ng sosyal media sa mga 
samahang may gawaing boluntaryo. Malaki ang impluwensiya ng sosyal media sa 
pagpapalaganap ng gawaing boluntaryo, usaping boluntaryo at sa pakikilahok sa 
usaping panlipuan. Ang rekomendasyon ayon sa pag-aaral ay bigyan pansin ang 
usapin hinggil sa etika, responsibilidad, at pananagutan ng sosyal na network upang 
makaiwas sa di magagandang dulot ng sosyal media sa mga lehitimong usapin at 
adhikain ng mga samahan ng boluntaryo.     
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Kamulatan, Reaksyon at Antas ng Pakikilahok ng mga Estudyante  sa Kolehiyo 
Patungkol sa Fake News sa Sosyal Media  
Anna Patricia C. Rosana, Grassel Ann Bolyn D. San Mateo, Danica T. Sarmiento, at 
Gerry Duwin A. Dela Zerna 
University of Makati 
jherrie_01@yahoo.com  

 
Ang pag-aaral ay tumatalakay sa kamulatan,  reaksyon at antas ng pakikilahok ng 
mga estudyante sa kolehiyo patungkul sa fake news sa sosyal media. Ang ginamit na 
metodo ay sarbey at pakikinayam sa 60 na randomly selected na estudyante sa 
kolehiyo ng isang pamantasan sa Kalakhang Maynila. Ang palatungan ay dumaan sa 
proseso ng pagkilala at pagtangap mula sa mga eksperto sa pananaliksik, edukasyon 
at agham pantao. Ang pag-aaral ay nagpakita ng kumalatan ng mga estudyante 
hinggil sa mga fake news na nagkalat sa sosyal media, katulad ng pagkamatay ng 
mga  kilalang tao sa lipunan, mga balitang pulitika, at mga kampanya na nagbibigay 
kalituhan sa mamamayan.  Ilan sa mga reaksyon ay ang pagka-gulat, pagkadismaya 
at pagkagalit sa mga fake news na kanilang mga nakita at nabasa. Karamihan sa 
kanila, sinasabihan nila ang kapwa estudyante, kaibigan at kanilang pamilya sa mga 
fake news na nagkalat sa sosyal media. Ang ilan naman ay itinatama ang mali bago 
ito ibahagi.  Mataas ang antas ng pakikilahok ng mga estudyane na nagpakita ng 
mariin na  pagtutol sa mga naglabasang fake news at ang pagtatama nito. Ang 
rekomendasyon ng mga esudyante ay mag-sagawa ng isang adbokasya para 
maituwid ang mga fake news para makaiwas sa kalituhan ang netizen sa soyal 
media.   
 
Ang Web 2.0 at Populist Web: Isang Pangkasaysayang Pagsipat sa Nagpapatuloy 
na Halagahing Panlipunan ng mga Pilipino Gamit ang Iba’t ibang Networking 
Sites  
Vicente C. Villan 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
vicvillan@yahoo.com   
 
Ang pagkakatuklas ng web 2. 0 (web-two-point-o) o ang tinatawag na ikalawang 
henerasyon ng world wide web (www) ay siyang nagpabilis sa nakasanayang HTML 
pages. Sa pamamagitan ng ganitong imbensyon sa ICT ay naging mas inter-aktibo at 
dinamiko ang ugnayan sa pagitan ng web users at publishers. Hinawan sa 
pamamagitan nito ang landas tungo sa pagkaroon ng tinatawag na “populist web” 
na naging daan sa pagbabago ng halagahing panlipunan ng mga Pilipino. 
 
Kaalinsabay ng pagsambulat ng populist web, hindi lamang binago nito ang mabilis 
at dinamikong ugnayan sa pagitan ng web users at publishers, kundi pinag-ibayo rin 
nito ang patuloy na ugnayan at mga positibong karanasan ng mga tao sa iba’t ibang 
umusbong na networking sites.  Naghatid ang nabanggit na penomenong 
teknolohikal ng kakayahan sa mga tao na magtulungan, magpalitan, at 
magbahaginan ng mga ideya, hinuha, kuro-kuro,  sapantaha, opinion, at mga 
pagpapapalagay na naging sanhi sa pagsilang ng iba’t ibang blogs, wikis, at iba pang 
web services sa virtual world. Binunsod ng gayong penomenong teknolohikal ang 
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istratehikong posisyon ng mga makapangyarihang bansa para sa paggamit ng soft 
power upang makapag-akit gamit ang web para sa pagpapatuloy ng kanilang mga 
interes gamit ang cultural dominance sa mahihinang bansa tulad ng Pilipinas. 
 
Magkagyunman, sa larangan ng kinagisnang kamalayan sa pakikipagkapwa, 
kaloobang-bayan, at paglilingkod-bayan, nakikipagsalimbayan dito ang mga 
Pilipino upang gamitin din ang web 2.0 bilang mabisang kasangkapan sa pakikipag-
ugnayan sa malawak na mundong virtual upang maipagpatuloy ang mga postibong 
halagahing  panlipunan na minana niya sa kaniyang mga ninuno. 
 
Tatalakayin sa papel na ito ang pagyakap sa web 2.0 at pagpapaloob ng mga Pilipino 
sa populist web na naging istratehikong larangang nagagamit upang maipadaloy 
ang kaniyang kinagisnang sikolohiya sa pakikipagkapuwa (pakiramdam, hiya, at 
utang na loob), kaloobang-bayan (buhay, ginhawa, at dangal), at paglilingkod-
bayan (ilub, unong, at amok). Sa pamamagitan ng kaparaanang historikal, ang mga 
datos na makukuha mula sa mga silid-aklatan at online resources, mabibigyang 
hugis at laman ang ilalahad na papel. 
 
Epekto ng mga Impluwensyang Digital at Pangkomunidad na mga Salik sa 
Pagtulong 
Maria Cecilia C. Gastardo-Conaco at  
Paul Danielle P. Labor 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
pplabor@up.edu.ph 
 
Sa panahon ngayon, ang ating mga persepsyon at interaksyon sa ating kapwa ay 
hindi na lamang sa mga harapang sitwasyon kundi napapaloob na din sa mga digital 
realities sa pamamagitan ng ating paggamit sa internet at social media. Isa sa mga 
interaksyon na malaki ang epekto sa ating kapwa ay ang patulong sa kanila . Ang 
pagtulong o helping/prosocial behavior ay mga kilos na nakakabuti o nakakapag-
bigay pakinabang  sa ibang tao katulad ng pagtulong, pagbibigay kaalwanan, at 
pakikipagtulungan (Batson, 1998).  Gamit ang mga datos na nakalap sa isang 
malawakang pag-aaral tungkol sa digital influence sa iilang bansa noong 2016, 
(datos ng Pilipinas lamang ang tiningnan para sa papel na ito, n = 1062), nilayong 
maintindihan ang epekto ng paggamit sa internet, paggamit ng social media para 
makipag-usap sa pamilya at kaibigan, perceived internet addiction, sense of 
community, pangkalahatang tiwala, tiwala sa mga bagong kilala, at tiwala sa 
komunidad sa pagtulong sa kapwa (i.e.pagboboluntaryo at pag-donate ng pera). Sa 
unang regression analysis patungkol sa pagboboluntaryo (r2 = .202, F(16, 783) = 
12.425, p<.000), ang mga makabuluhang predictor ay edad (β = -.149), perceived 
internet addiction (β = .112), pakikipag-usap sa kaibigan at pamilya gamit ang email 
(β = .179), at sense of community (β = .277). Sa ikalawang regression analysis 
patungkol sa pag-donate ng pera (r2 = .161, F(16, 781) = 9.348, p<.000), ang mga 
makabuluhang predictor ay LUGAR KUNG saan lumaki (β = .069), katayuan sa buhay 
(β = .111), perceived internet addiction (β = .071), at sense of community (β = .241). 
Ang mga implikasyon nga mga resulta patungkol sa pagtulong o helping/prosocial 
behavior sa konteksto ng digital realities ay tatalakayin. 
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Sesyon 3D 
Symposium: Pag-unawa ng Sikolohiya at Kultura: Mga Metodolohiya ng 
Pananaliksik na humahango sa Social Media  
LH 202 

 
Mira Alexis P. Ofreneo at Lorraine Charmayne Manansala  
Pamantasang Ateneo de Manila 
mofreneo@ateneo.edu, lcsmanansala@gmail.com 
 
Layon ng mga pananaliksik na unawain ang kultura mula sa pag-aanalisa ng mga 1) 
diskurso ng pangulo ukol sa Diyos at simbahan, 2) pakikitungo ng mga Pilipino sa 
mga Pulitiko sa Facebook; at 3) mga nilathala ng mga baguhang manlalarong pang-
varsity sa Twitter. Ang unang dalawang papel ay gumamit ng R programming 
habang ang pangatlong papel ay gumamit ng tematikong pagsusuri. 
 
Pagsusuri ng Diskurso ni Pangulong Duterte ukol sa Diyos at Simbahang Katoliko 
Lorraine Charmayne S. Manansala, Cristina J. Montiel, at Felix II P. Muga 
Pamantasang Ateneo de Manila 
 
Ang pag-aaral na ito ay nilayon na masuri ang paglalarawan ni Pangulong Duterte sa 
Simbahang Katoliko. Hinango nito ang mga talumpati ni Duterte mula Hunyo 30, 
2016 sa araw ng kanyang inagurasyon, hanggang Setyembre 2019 mula sa website 
ng Presidential Communications Operations Office. Sa pamamagitan ng software na 
R, nagawa ang pagsusuring kwantitatibo sa mga tekstong nabanggit. Partikular na 
sinuri ang mga salitang madalas na lumilitaw kada nababanggit ni Duterte ang mga 
salitang God, Diyos, bishop, obispo, priest, pari, church, simbahan, catholic, and katoliko. 
Sa inisyal na pagsusuri, napag-alaman na inilalarawan ang God at Diyos na “may 
katangiang banal” (of divine nature) samantalang may negatibong paglalarawan 
naman ukol sa simbahan bilang isang institusyon partikular sa mga namumuno rito. 
Nilalayon din nitong maging isang panimulang papel upang malaman ang 
implikasyon ng naturang diskurso sa kasalukuyang estado ng Church-State 
Relations sa bansa. 
 
Pagsusuri sa Pakikitungo ng mga Pilipino sa mga Pulitiko 
Alvin Patrick M. Valentin 
Pamantasang Ateneo de Manila 
avalentin@ateneo.edu 
 
Itinuturing ngayon ang Pilipinas bilang ang pinakaaktibong bansa sa paggamit ng 
social media. Sa buong mundo, ang Pilipinas ang may pinakamataas na bilang ng 
oras na ginugugol sa internet, partikular sa social media. Humigit kumulang na 
pitumpu’t anim na milyong Pilipino ang gumagamit ng social media, at pitumpu’t 
limang milyon sa mga ito ay nasa Facebook. Bukod sa paggamit sa social media 
upang magbahagi ng personal na buhay sa mga kakilala, ginagamit na rin ito 
ngayon para sa negosyo, pag-aaral, at lalong-lalo na para sa pulitika. Ang social 
media ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring makapag-usap ang taumbayan at 
ang mga pulitiko. Ang mga samu’t saring usapin na nagaganap sa social media ay 
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nagbibigay ng malaking pagkakataon para sa pagsasaliksik sa Pilipinas. Sa 
pamamagitan ng software na Facepager, makakakuha ng napakalaking halaga ng 
impormasyon mula sa mga usapin ng mga Pilipino na magsisilbing tulay upang 
makita at masuri ang kulturang Pilipino. Ang mga impormasyong ito ay susuriin 
gamit ang isa pang software na RStudio upang lalong mapalalim ang pag-unawa sa 
kulturang Pilipino. Ito ay ipapakita sa larangan ng pulitika, kung saan susuriin ang 
pakikitungo ng mga sumusuporta sa punongbayan ng siyudad ng Maynila na si Isko 
Moreno sa Facebook. 
 
Pag-unawa ng Online Social Identity ng Baguhang Atleta 
Norman S. Tanchingco 
Pamantasang Ateneo de Manila 
ntanchingco@ateneo.edu 
 
Sa bigat ng kompetisyon sa larangan ng isport, maigting at malawak ang 
pangangalap ng mga unibersidad para sa mga manlalarong pang-varsity. Ilan dito ay 
mga atletang mag-aaral na nagmula sa probinsya na ginawaran ng iskolarsip para 
maglaro at maipagpatuloy ang edukasyon sa pang-siyudad na unibersidad. Ito ay 
oportunidad na palawigin nila ang kanilang pag-aaral, pataasin ang antas ng 
kanilang laro, at pagkakataong mapaganda ang kinabuhasan. Sa kanilang pagsali sa 
bagong koponan, ang pagkakakilanlan ng atleta bunga ng kulturang kinalakihan ay 
nahaharap sa bagong kontekstong ng kulturang pinuntahan. Nais maunawaan ng 
pagsasaliksik kung ano ang mga pananaw at pang-kulturang diskurso sa social media 
ng baguhang atleta sa panahong sya ay nasa probinsya hanggang sa pagsanib sa 
koponang pang-varsity sa siyudad. Gamit ang tematikong pagsusuri ng mga 
nilathala ng atleta sa Twitter, layon ng pag-aaral na maunawaan at makilala ang 
pangkulturang pakikibagay ng baguhang atleta mula sa mga nabubuong diskurso at 
pagkakakilalan sa social media.  
 

Sesyon 3E 
Pamilya 
LH 203 

 
Naligaw ng Landas: Isang Pagsusuri sa Konsepto ng Black Sheep 
Neil Erzon E. Olivera at Junix Jerald I. Delos Santos 
Unibersidad ng Baguio 
junixdelossantos@gmail.com 
 
Ang black sheep ay karaniwang ibinabansag sa isang tao na nagiging outcast dahil sa 
kaniyang ibang paniniwala, mga binibigyang pagpapahalaga, pamumuhay, at iba 
pa. Sila ay nilalarawang hindi mahilig makisalamuha sa iba, madalang na sumunod 
sa mga tuntunin na ibinibigay sa kanila, at mahilig magpapansin para makakuha ng 
atensyon at suporta mula sa kanilang grupo o pamilya. Ang konsepto ng black sheep 
ay hindi pa masyadong nabibigyan ng pansin bilang paksa ng interes sa 
Sikolohiyang Pilipino. Bilang isang konseptong kanluranin, tinitignan ng 
pananaliksik na ito kung paano ito naihahayag sa karansan ng mga Pilipino. Ang 
layunin ng pananaliksik na ito ay siyasatin ang pagkaunawa ng mga estudyante sa 



100  

 

kolehiyo sa konsepto ng black sheep at ilarawan ang mga katangian nito. Upang 
maintindihan nang mas maigi ang konsepto ng black sheep, nagsagawa ng 
pakikipanayam ang mananaliksik na naglangkap ng katutubong pamamaraan ng 
pakikipagkwentuhan na nakatulong sa pagpapadaloy sa usapan ng mananaliksik at 
mga kalahok. Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay 10 na estudyante sa 
kolehiyo at dalawang tao na kinikilala ang kanilang mga sarili bilang isang black 
sheep. Ang mananaliksik ay nakabuo ng isang pangunahing tema mula sa mga 
panayam na umiikot sa ideya na ang black sheep ay kakaiba. Maliban dito, nakabuo 
rin ng isa pang tema na sumasaklaw sa iba’t ibang implikasyon ng pagiging black 
sheep. Samakatuwid, makikita na ang paglalarawan sa black sheep ay may positibo at 
negatibong aspeto kumpara sa umiiral na paunang pag-iisip na ang black sheep ay 
palaging negatibo lamang. 
 
Alaga’t Yaya: Ang Papel ng mga Yaya sa Self-Concept, Identidad, at Pagpapatakbo 
at Halaga ng Pamilya ng Filipino Young Adults  
Kristine Beatriz M. Rabaja, Kiara Miren C. Dario, Theresa R. Quiroz, at Kimberley I. 
Sanchez 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
bearabaja@gmail.com  
 
Isinagawa ang kwalitatibong pananaliksik na ito upang suriin ang mga papel na 
ginagampanan ng mga yaya sa pagtingin ng mga Pilipinong young adult sa kanilang 
sarili, partikular na sa kanilang konseptong-pansarili, identidad, at pananaw ukol sa 
mga pagpapahalaga at samahan ng pamilya. Ginawa ito sa pamamaraan ng mga 
indibiduwal na panayam pambuhay na binubuo ng apat na bahagi: ang Sarili, 
Adolesensiya, Kuwentong Yaya, Mahalagang kaganapan na may kinalaman sa yaya, 
at Pamilya. Ang mga kalahok ay 7 Pilipinong nasa maagang yugtong pang-adulto o 
edad 19 – 24, nakatira sa Quezon City, Metro Manila at pawang ipinalaki ng mga yaya 
nila simula nung sila ay nasa yugto ng kabataan hanggang sa adolesensiya o, para sa 
iba, higit pa rito. Gamit ang thematic analysis, 5 pangunahing tema ang umusbong: 1) 
ang iba’t ibang papel ng yaya sa buhay ng alaga, 2) ang mga magkakaibang uri ng 
relasyon ng mga yaya at alaga, 3) ang yaya bilang hindi-ibang-tao (HIT) at ibang-tao 
(IT), 4) ang impluwensiya ng yaya sa identidad ng alaga, at 5) ang impluwensiya ng 
yaya sa samahan ng pamilya. Gayunpaman, inirerekomenda ng mga mananaliksik 
para sa mga susunod na pag-aaral na pagtuunan ng pansin ang mga mas maliliit at 
mas tiyak na mga aspeto ng impluwensiya ng mga yaya, at kumuha ng mga kalahok 
mula sa mas magkakaibang SES upang magkaroon ng mas malawak na 
representasyon. Sa pangkalahatan, sinusuportahan ng mga temang ito ang mga 
pagsusuri sa kaugnay na literatura at nakatulong sa mga mananaliksik na mas 
maunawaan ang mga relasyon sa pagitan ng yaya at ng kanilang alaga. 
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Home "Queer" Home: Isang Kwalitatibong Pag-aaral sa Family Dynamics ng mga 
Baklang Pilipino  
Argel B. Masanda 
Central Luzon State University 
argelmasanda@yahoo.com  
 
Ang mga pamilyang Pilipino ay kilala sa malapit na relasyon na inilalarawan ng 
malalim na ugnayan na may mapagmahal sa bawat kasapi nito. Dahil dito, ang pag-
aaral na ito ay isinagawa upang masuri ang ugnayang pam-pamilya ng mga baklang 
Pilipino bilang isang sistema. 23 na aminadong bakla na may edad 18-23 ang 
sumailalim sa pakikipanayam at ang mga datos na nakalap ay sinuri gamit ang 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA, Smith & Osborne, 1997, 2007). 
Isinagawa ang “member checking” at “stability check” upang makamit ang 
“trustworthiness” ng mga datos at gayundin ay nakamit ang “theoretical saturation”. 
Isa sa mga pinaka-matingkad na datos na natuklasan ng pagsusuring ito ay ang 
bukas na kumonikasyon at malapit na relasyon sa miyembro ng kanilang pamilya sa 
kabila ng kanilang oryentasyong sekswal. Bagaman, ang mga kadahilanang ito rin 
ang nagbabagabag sa karamihan ng mga kalahok na ganap na yakapin ang kanilang 
sekswalidad at pagkakakilanlan ng kasarian. Sa isang pangkalahatang tala, ang 
maagang sekswal na karanasan sa kapwa lalake, pagkakaroon ng mga miyembrong 
homosexual sa parehong nuklear at ekstended na pamilya, ang matriarchal na 
istruktura ng pamilya, at mas malapit na ugnayan sa mga babaeng miyembro ng 
pamilya ay ilan sa mga maliwanag na temang nasuri ng pag-aaral na ito na maaring 
maiugnay sa family dynamics ng mga baklang Pilipino. Ang relasyon sa pagitan ng 
kanilang family dyanmics at sekswal na oryentasyon ay mahalagang talakayin sa 
hinaharap at nangangailangan pa ng karagdagang paggalugad. 
 
Paglalakbay Patungo sa Pagpapatawad ng mga Asawang Kinaliwa 
Jesimayne Joy T. Ella, Imelda C. Fuedan, at  
Sheila Marie B. Pamfilo 
Cavite State University-Imus  
pamfilo.sheilamarie@gmail.com  
 
Ang pag-aaral na ito ay may layong suriin ang mga naratibo ng anim (6) na asawang 
babae na piniling ipagpatuloy ang ugnayan sa kanilang nangaliwang asawa 
matapos ang ilang panahong paghihiwalay. Gamit ang lapit na penomenohikal, ang 
mga subhektibong karanasan ng mga kalahok na nakuha mula sa pakikipanayam ay 
sinuri upang matukoy ang mga pangunahing tema hinggil sa tatlong mahahalagang 
yugto sa bawat naratibo ng mga kalahok: (1) pangangaliwa ng kani-kanilang asawa, 
(2) panahon ng pagsasa-alang-alang; at huli, (3) muling pagsasama bilang mag 
asawa.  
 
May kaugnayan sa unang yugto, tatlong pangunahing tema ang natukoy: (1) 
karanasan sa pangangaliwa, (2) karasan nang matuklasan ang pangangaliwa at (3) 
karanasan ng pagkaya sa natuklasang pangangaliwa. Samantala, sa pangalawang 
yugto ay mayroon ring tatlong pangunahing tema: (1) pagsasaisip sa ginawang 
pangangaliwa ng asawa, (2) pagsasaisip sa katayuan ng pamilya at (3) pagsasa-
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alang-alang sa mga pagpapahalaga ng asawang kinaliwa. Sa ikatlong yugto, tulad 
nang nauna, mayroon ding tatlong pangunahing tema (1) karanasan sa 
pagpapatawad, (2) karanasan sa pakikipagbalikan, (3) paghubog ng buong 
karanasan sa pagkatao ng isang asawang babae.  
 
Mula sa mga ito ay bumuo ng isang modelo na magpapaliwanag sa prosesong 
pinagdaraanan ng isang asawang babaeng kinaliwa hanggang sa makapagpatawad 
siya at piliing makipagbalikan sa kaniyang asawa. Ang mga nabuong konklusyon ay 
maaring magamit ng mga propesyunal sa larangan ng marriage, relationship and 
family counselling at ng mga mananaliksik sa pagpapalalim ng kaalaman sa 
pagpapatawad at marital infidelity.   
  

Sesyon 3F 
Kabataan 
LH 207 

 
Ang Korelasyon ng Paraan ng Pagpapatawa sa Sikolohikal na Kalusugan at 
Kolektibong Pagkilos sa mga Pilipinong Mag-aaral sa Unibersidad 
Rozel S. Balmores-Paulino 
Unibersidad ng Pilipinas Baguio 
rsbalmorespaulino@up.edu.ph  
 
Ang pag-aaral  na ito ay nag-imbestiga sa korelasyon ng apat na paraan ng 
pagpapatawa sa sikolohikal na kalusugan at sa kolektibong pagkilos ng 539 
Pilipinong mag-aaral sa unibersidad. Ginamit ang sarbey sa pananaliksik na ito 
kasama ang Humor Styles Questionnaire (Martin et al., 2003), Psychological Well 
Being Scale (Ryff, 1989) at ang palatanungan ng kolektibong pagkilos na hinango 
mula sa pag-aaral ni Zaal et al. (2011). Ayon sa resulta ng pananaliksik na ito, ang 
benevolent na paraan ng pagpapatawa (affiliative at self-enhancing) ay may positibong 
korelasyon sa mga dimensiyon ng sikolohikal na kalusugan samantalang ang 
malevolent na paraan ng pagpapatawa  (aggressive and self defeating) ay may 
negatibong korelasyon sa mga indise ng sikolohikal na kalusugan. Ang benevolent 
na paraan ng pagpapatawa, partikular na ang affiliative  na uri ay lumilitaw na may 
baligtad na korelasyon sa mga mabalagsik na uri ng kolektibong pagkilos habang 
ang malevolent na uri ng pagpapatawa (aggressive at self-defeating) ay may positibong  
korelasyon sa mga direkta at  at mabalagsik na porma ng  kolektibong pagkilos. Ang 
resulta ng mga makabuluhang istatistika na ito, bagama’t mahina, ay nagbibigay 
suporta sa relasyon ng pagpapatawa sa sikolohikal na kalusugan at gayundin sa 
kolektibong pagkilos. Ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa kabalintunaan ng 
kalikasan ng pagpapatawa.  
 
Keywords: pagpapatawa, sikolohikal na kalusugan, kolektibong pagkilos 
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Sa Mata ng Bata: Pagsusuri sa Piling Patalastas sa Telebisyon sa Konteksto ng 
Sikolohiyang Filipino   
Ariel Ursolon Bosque, John Carlo Cabilao, at Christine Marie Lim Magpile 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
ch_4_cmlm@yahoo.com  
 
Tumutukoy ang patalastas o advertisement sa pamamararaan ng isang kompanya 
upang mahikayat ang manonood na tangkilikin ang kanilang produkto o serbisyo sa 
pamamagitan ng paglulunsad ng mga commercial sa media tulad ng radyo o 
telebisyon. Kung tutunghayan ang mga sikat na mga programang pantelebisyon 
tulad ng mga teleserye, tila mas mahaba ang air time ng mga patalastas kaysa sa 
aktuwal na oras ng palabas sa TV. Kung gayon, maaaring mas nakahihigit ang 
impluwensiya ng mga patalastas kung ihahambing sa palabas o programang 
pinanonood.  Kaungay nito, ibig ng pananaliksik na ito na suriin ang 
impluwensiyang hatid ng mga patalastas sa telebisyon pagdating sa uri ng 
mensaheng hatid nito. Sa pagsusuri ng mensahe ng patalastas, gagamitin ang 
Sikolohiyang Pilipino upang matasa ito at maiugnay rin sa ating kultura at lipunan. 
Matutunghayan din sa papel na ito ang pagsisiyasat sa mga patalastas di lamang 
bilang isang uri ng paid commercial ngunit bilang lunsaran din paghahatid ng 
mensahe. Ang mensahe bang ito ay positibo at kapupulutan ng magandang asal? 
Ibig din ng papel na matukoy ang mga temang pinapaksa ng mga patalastas at 
mabatid ang paglalarawan sa pamilya, kultura o ugali, at lipunan.   
 
Pagiging Makabayan: Ang Kahulugan at Konstekto ng Konsepto Ayon sa 
Pagpapaliwanag ng Kabataang Pilipino  
Myra G. Gahid 
Unibersidad ng San Luis 
myra.g.gahid@gmail.com  
 
Isang kwalitatibong pananaliksik gamit ang pagtatanong-tanong ang naisagawa sa 
tulong ng labing-apat na mag-aaral (8 babae), edad 16-22 taon. Batay sa temang 
pagsusuri, ang pagiging makabayan ay isang konsepto na nangangahulugang 
paggawa ng desisyon o patuloy na pagpili sa (1) pagkilala, (2) pag-intindi, (3) 
pagpapahalaga, (4) pagsasagawa, at (5) pangangalaga ng kulturang Pilipino dala ng 
pagmamahal sa sariling bansa at ng malakas na kagustuhan upang magbigay 
serbisyo sa kapwa Pilipino. Natukoy rin sa pananaliksik ang materyal at di-materyal 
na dimension ng pagiging makabayan. Karagdagan pa rito ang pagkilala sa mga 
halimbawa at kadahilanan na nakaaapekto sa pagiging makabayan. Ang mga 
resulta ng pananaliksik na ito ay maaaring maging basehan para sa mas malalalim 
na pag-unawa tungkol sa konsepto ng pagiging makabayan. 
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Conditional Process Analysis ng mga Kabataan sa Kaugnayan sa Kanilang 
Magulang at Kakayahang Panlipunan: Moderated-Mediated ng Kaugnayan sa 
Kanilang Kaibigan at Pagpapahalaga sa Sarili 
Ahlan Bien L. Bueno, Miles Andrew C. Pimentel, Lowell Lenard S. Quisquino, at Jersey 
P. Pangilinan 
Tarlac State University 
jerseypangilinan@gmail.com  
 
Ang pananaliksik na ito ay lumalayon sa pag-gawa ng path analysis upang makita 
ang pagkakauganayuganay ng pagkakaron ng  kaugnayan sa mga kaibigan (peer 
attachment), pagkakaroon ng kaugnayan sa mga magulang (parent attachment), 
Pagpapahalaga sa sarili (self-esteem), at kakayahang panglipunan (social 
competence) ng mga kabataan. Hangad nito na makita kung ang pagkakaroon ng 
kaugnayan sa kaibigan at magulang magkakaroon ng epekto sa pagpapahalaga sa 
sarili ng mga kabataan na kung saaan makakapekto sa kanilang kakayahang 
panglipunan. Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay binubuo ng  tatlong daan 
walumpu't walong kabataan na nag-aaral sa Tarlac State University. Ang mga 
mananaliksik ay gumamit ng mga iskala katulad ng Inventory of Parent and Peer 
Attachment (mabuting kaugnayan sa magulang at kaibigan), Rosenberg Self-
Esteem Scale (pagpapahalaga sa sarili), at Social Intelligence Scale (kakayhang 
panglipuna) na ipinasagot sa mga kalahok. Sa pamamagitan ng mga datos na 
nakalap nakita na ang pagpapahalaga sa sarili ay mataas kapag ang kaugnayan sa 
ama ay mataas at ang kaugnayan sa mga kaibigan ay nasa karaniwang lebel lamang, 
at kapag ang pagpapahalaga sa sarili ay tumaas tumaas din ang kakayahang 
panglipunan ng mga kabataan. Samantal, nakita mula sa datos na nakalap na ang 
pagpapahalaga ng mga kabataan sakanilang sarili ay naapektuhan lamang ng 
kaugnayan sa kanilang ina at hindi kabiling ang kaugnayan sa mga kaibigan. 

 
Sesyon 3G 
Sikolohiyang Pampolitika  
LH 303 

 
Pulso ng Bayan: Reaksiyon ng mga Filipino tungkol sa mga Piling Pahayag ni 
Duterte kontra Kababaihan at ang Dulot nito sa Pagpapaunlad ng Pamayanan  
John Carlo S. Santos 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
johncarlosantos72@gmail.com  
 
Palagiang laman at lantaran sa midya ang hindi maikakailang seksista at 
misogonistang posisyon ni Duterte tungkol sa mga babae – mga komoditi na 
pwedeng ipagbili at lapatan ng halaga; sekswal sapagkat ang silbi nila’y nakasalalay 
lamang sa pagkakaroon ng puke; at na kasalanan ng kanilang kagandahan kung 
bakit sila likas na ginagahasa. Ang gayong patuloy at ‘di mapigil na pang-aapi sa 
sektor ng kababaihan ay tiyak na magdadala sa kanila sa mas bulnerableng 
sitwasyon at kalagayan sa lipunan, at ang posibleng epekto nito sa pananaw ng mga 
Filipino pagdating sa isyu ng kasarian ang tinutukan sa pananaliksik na ito sa 
pamamagitan ng pagsasanib ng kalitatibo at kantitatibong analisis (pundasyon ng 
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Digital Humanities) sa 9759 komentong nakalap sa tatlong piling facebook post 
mula sa Rappler (1126), ABS-CBN News (7338), at Philstar (1295). 
 
Ang mga komentor ay nahahati sa dalawang panig – ang kontra-Duterte na ang 
kalikasan ng kanilang mga opinyon ay impormatibo, nakasentro sa pagpapaliwanag 
at pagbibigay-kahulugan sa paksa ng post, at kadalasang paghahalo ng wikang 
Ingles at Filipino; at ang pro-Duterte na nagpapalampas (pumepero) sa mga 
paratang ng pangulo, bagaman inaamin nilang mali at bastos ito, dahil marami 
naman daw itong nagawang mabuti kaysa masama, dagdag sa mga komentong 
umaatakeng ad hominem at sa mga lumulutang na mga katagang ok lang, pumayag 
naman, pero maraming nagawa, kaysa sa iba, hindi ‘yan freedom of expression, at 
marami pang iba. Kalakip din nito ang pagpapaliwanag sa dikotomiyang Dilawan-
DDS – ang kaisipang pumaimbabaw sa mga inanalisang datos. 
 
Sa huli, nakita itong oportunidad, sa halip na suliranin, na makatutulong sa 
pagmomobilisa at pag-oorganisa sa mga mamamayang Filipino sa birtuwal na 
komunidad, sa lente ng mga taktikang pamPagpapaunlad ng Pamayanan 
(Community Development) tulad ng naging pundasyon ng #BabaeAko Movement.  
 
Mga Susing Salita: Duterte, Digital Humanities, Babae, Dilawan vs DDS, Online na 
Pakikibaka, Community Development 
 
Siya Ang Manok Ko!: Utang na  Loob bilang Batayan sa Pagpili ng Lider ng Bansa 
Harold Lawrence A. Cardona, Erika Joyce M. Villarubia, Carl Christian J. Cudal 
Pamantasang De La Salle Araneta  
Henmar C. Cardiño 
Unibersidad ng Santo Tomas 
haroldcardona18@gmail.com  
 
Ang laban sa politika ay maihahantulad sa larong sabong kung saan ang mga tao ay 
mamimili ng kanilang manok na sa tingin nila ay makapag papanalo sa kanila. Ang 
sabong ay isang prekolonyal na gawain ng mga Pilipino na nagsisilbing paraan ng 
paglilibang (Ramos & Goulet, 1981). Bilang mamayan ng isang demokratikong bansa 
gaya ng Pilipinas, nararapat lamang na pumili ng pinuno ng bansa o maghalal sa 
paraan ng pagboto. Binuo ang pag aaral na “Siya ang manok ko!; Utang na Loob 
Bilang Batayan sa Pagpili ng Lider ng Bansa” upang layuning alamin kung batayan 
nga ba ng mga kalahok ang pagkakaroon ng utang na loob sa pagpili ng mga pinuno 
ng bansa. Ang utang na loob ay isa sa mga values na makikita sa mga Pilipino (Pe-
Pua at Protacio-Marcelino, 2000). Tinuturing ni Enriquez (1977) ang utang na loob 
bilang isang magandang katangian ng mga pilipino at isa sa mga nagbubuklod sa 
tao sa kanyang komunidad. Sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong sa 50 
rehistradong botante sa  lungsod ng Malabon bilang mga kalahok, napag-alaman sa 
pag-aaral na ang pagboto at pagbibigay serbisyo ay ang mga paraan upang 
tumanaw ng utang na loob ang mga botante sa isang politiko. Napag alaman din na 
nagkakaroon ng utang na loob ang mga botante dahil sa tulong na ibinibigay ng 
mga politiko. Hati naman ang pananaw ng mga kalahok kung dapat ba gamiting 
basehan ang pagkakaroon ng utang na loob sa pagpili ng lider. Nang tinanong ang 
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mga kalahok sa kanilang mga pananaw sa mga pangunahing batayan sa pagpili ng 
mga politiko, lumabas sa mga tugon ang pagiging tapat, may kredibilidad at 
maraming nagawa o natapos na mga prokeyto. Sa huli, hindi nakikita ng mga 
kalahok na nakakatulong ang pagkakaroon ng utang na loob ng mga kalahok sa 
pagpili ng lider ng ating bansa. 
 
Mga Sibikong Pagkilos ng mga Pilipino 
Diwa Malaya A. Quiñones 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman   
daquinones@up.edu.ph  
 
Upang alamin ang mga  sibikong pagkilos ng mga Pilipino sa kasalukuyan, 
nagpasagot ako ng sarbey sa 1432 na katao. Sa istatistikal na pagsusuri gamit ang 
structural equation modeling, lumabas ang inaasahang apat na porma ng sibikong 
pagkilos: disengagement, civil participation, formal political participation, at 
activism. Lumabas din na mababa ang pag gampan ng mga Pilipino sa mga proaktib 
na pamamaraan ng pagkilos bilang mga mamamayan. Ang apat na pormang ito ng 
sibikong pagkilos ay tatalakayin rin sa kunteksto ng kasalukuyang estado ng bansa 
tungo sa hinahangad na ideyal na demokrasya. 
 
 
Nobyembre 15, 2019 (Biyernes) 
Sabayang Sesyon 4:  10:00-11:30 n.t. 
Lagmay Hall 
 

Sesyon 4A 
Sikolohiyang Pangkalusugan 
LH 304 

                            
Exploring the Narratives the Live By: Kwentong-Buhay ng mga Nakaranas ng 
Diabetes-Related Lower Limb Amputation  
Jholyan Francis Sumawang Fornillos at  Louella Barra Orillaza 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
jsfornillos@up.edu.ph  
 
Ang bahaging ito ng tesis ng pangunahing may-akda ay naglalayon na alamin ang 
mga karanasan ng older persons with diabetes kaugnay ng pinagdaanan nilang 
lower limb amputation—mula nang malaman nila na kinakailangan nilang 
sumailalim dito hanggang sa mga susunod na buwan pagkaraang naisagawa na ang 
surgical procedure na ito. Isang semi-structured na pakikipanayam ang 
pangunahing metodo ng pagkalap ng datos mula sa mga kalahok. Ang proseso ng 
pakikipagpanayam at ang mga tanong ay hango sa McAdam’s life story interview, 
ngunit ang mga tanong ay dinisenyo ng pangunahing may-akda upang maiangkop 
na sa mga layunin at konteksto ng kasalukuyang pananaliksik. Mula sa pag-aaral 
napag-alaman na ang mga kalahok ay nakaranas ng iba’t ibang pisikal at sikolohikal 
na reaksyon pagkaraang malaman na kinakailangan nilang sumailalaim sa lower 
limb amputation. Sa kabila ng kaalamang ang amputation ang pinakamabuting 
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paraan upang masalba ang kanilang buhay,  marami pa rin sa mga kalahok ang 
dumaan sa mahaba, mabigat, at mahirap na proseso ng pagtanggap sa kanilang 
sitwasyon. Kaalinsund nito ay naranasan nilang maisip at maramdaman na wala 
silang kayang gawin upang baguhin ang kanilang sitwasyon, na magalit, at 
makaramdam ng pagdadalamhati. Mayroon ding mga kalahok ang nakaranas ng 
kawalang-kasiguraduhan sa mangyayari sa kanila sa hinaharap at kawalang ng sigla 
sa mga bagay na dati-rati nilang ginagawa. May mga kalahok ding nagsabi na hindi 
nila kaagad natanggap ang payo ng duktor na sumailalim sila sa amputation at 
bilang pagpapakita ng kanilang pagtanggi rito ay hindi naging maganda ang 
pakikitungo nila sa mga health care providers, katulad ng mga nurses, na nakipag-
ugnayan sa kanila. Isang malaking bahagi ng karanasan ng mga kalahok ay ang 
pakikitungo sa kanila ng health care providers. Sa kabila ng positibong interaksyon 
sa mga duktor at nurses ng iilang kalahok, mas marami pa rin  ang nagkwento ng 
kanilang negatibong karanasan. Panghuli, naging matingkad din sa karanasan ng 
mga kalahok ang pagkakataon na isinauli sa kanila at sa kanilang pamilya ang 
tinanggal na bahagi na kanilang katawan, at ang pribilehiyo nila na matulungan na 
mapunan ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan ng Philippine Charity 
Sweepstakes Office (PCSO). 
 
Kukunsulta Na Ba Ako sa Doktor? Paniniwala, Pag-uugali, at Karanasan ng mga 
Indibidwal na Nakararanas ng Sintomas ng Tuberculosis  
Lian Jumil D. Rivera at Louella Barra Orillaza 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
ljdrivera@gmail.com  
 
Sa loob ng maraming taon, nananatiling laganap ang sakit na tuberculosis o TB sa 
bansa. Bagama’t libre ang konsultasyon at gamutan para sa TB sa mga 
pampublikong pasilidad kabilang ang mga ospital at barangay health center, maliit 
na porsyento lamang ng mga nakararanas ng sintomas ng sakit na ito ang 
kumukonsulta at nagpapagamot. Ang kwalitatibong pananaliksik na ito ay 
naglayong alamin ang mga paniniwala, pag-uugali, at karanasan ng mga indibidwal 
na nakaranas ng sintomas ng TB, at maunawaan kung paano nito naaapektuhan ang 
kanilang pagpapasya kung kukonsulta o hindi sa isang healthcare provider. Anim na 
indibidwal na nakaranas ng sintomas ng TB subalit hindi kumonsulta sa anumang 
healthcare provider ang kinapanayam para rito. Ang mga kalahok, na nauna nang 
naging bahagi ng isang survey tungkol sa paksa, ay pinili sa tulong ng isang 
community health worker. Ginamit ang narrative analysis upang maunawaan ang 
kanilang mga pagtingin at pag-uugali sa sakit na TB, at malaman kung paano nila 
binibigyang-kahulugan ang personal nilang karanasan ng sintomas na may 
kaugnayan sa sakit na ito. Naniniwala ang mga kalahok na ang TB ay isang malala, 
nakakahawa, subalit nagagamot na sakit. Ang mga paniniwala ng mga kalahok 
kaugnay ng sanhi ng sakit na ito ay hindi naaayon sa sinasabi ng mga eksperto. 
Gayunman, batid ng mga kalahok na libre at epektibo ang gamutan para sa TB, at 
nakasalalay na lamang sa isang tao kung siya ay susunod sa inirekomendang 
gamutan upang gumaling. Ayon pa sa kanila, kabilang sa mga negatibong epekto ng 
pagkakaroon ng TB ay ang hiya at kalungkutan na maaaring maramdaman ng isang 
taong may TB sapagkat nakakahawa ang kanyang sakit, pag-aalala sa gastos na 
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dulot ng gamutan para sa TB, at stigma sa isang taong may TB dulot ng takot na 
mahawa. 
 
Marami sa mga kalahok ang naniniwalang tipikal na ubo at hindi sintomas ng TB 
ang kanilang naranasan sapagkat hindi lumala ang kanilang kondisyon at hindi sila 
nagkaroon ng iba pang sintomas. Samantala, nagpahayag ng pangamba ang ilan na 
posibleng TB ang kanilang sintomas dahil sa pabalik-balik at lumalalang ubo. 
Nakaramdam sila ng takot na baka mahawa ang kanilang pamilya at takot sa 
diskriminasyon na maaaring maranasan kapag nalaman ng iba ang kanilang 
kondisyon. Ninais nilang kumonsulta sa doktor para rito sa pagpapayo na rin ng 
kanilang pamilya, subalit hindi nila ito nagawa dahil sa kawalan ng oras at 
paniniwalang mababa ang kalidad ng serbisyo sa pampublikong pasilidad. Sa halip 
na kumonsulta ay minabuti ng karamihan na uminom ng iba’t ibang gamot sa ubo 
at antibiotics (self-medication), at uminom ng maraming tubig. Ang kanilang mga 
piniling aksyon ay batay sa dati nilang karanasan sa parehas na sintomas na para sa 
kanila ay naging epektibo noon. Inilahad din ang naranasang diskriminasyon ng 
ilang mga kalahok na dati ng nagkaroon ng TB at maging ang ilang kalahok na 
sumubok ngunit hindi nagpatuloy na kumonsulta sa healthcare provider. 
 
Ang mga Karanasan ng mga LAYA Cancer Surivors  
Nisseth Clarize S. Carido at Louella Barra Orillaza 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
nscarido@up.edu.ph  
 
Ang pag-aaral na ito ay isang bahagi ng tesis ng pangunahing may-akda. Gamit ang 
grounded theory approach sa pagsusuri ng mga karanasan ng mga kabataang (late 
adolescent and young adult o LAYA) Filipino na cancer survivors mula sa panahon 
bago ma-diagnose ang cancer nang malaman nila ang kanilang kondisyon 
(diagnosis of cancer), habang sumasailalim sa proseso ng gamutan hanggang sa 
matapos ang gamutan patungo sa tuluyang paggaling (long-term survivorship). Ang 
mga kalahok ay apat na cancer survivors na nasa dalawa hanggang siyam na taong 
gulang nang ma-diagnose na mayroong cancer, at kasalukuyang tapos na sa cancer 
treatment.Bawat isa sa mga kalahok ay sumailalim sa pakikipanayam ng 
mananaliksik. Ang pangunahing may-akda ay gumamit ng guide questions sa 
kanyang pakikipanayam sa mga kalahok. Isinalaysay ng mga kalahok ang mga 
pagbabagong naranasan nila sa iba’t-ibang aspekto ng kanilang buhay na dulot ng 
cancer tulad ng: developmental milestones, kalusugan (pisikal at sikolohikal na 
kalusugan) at kanilang pakikitungo sa ibang tao. Gumagamit ng iba’t-ibang paraan 
ang mga manalaliksik ng grounded theory tulad ng constant comparative method 
upang paghambingin ang mga konsepto at temang lumabas sa datos. Batay sa mga 
karanasan ng mga kalahok, nabuo ang isang modelo na naglalarawan ng proseso ng 
cancer survivorship. Ilan sa mga bagay na nakatulong sa mga kalahok sa pagharap sa 
mga hamon na dulot ng kanilang sitwasyon ay ang mga sumusunod: ang  paghanap 
sa kahulugan ng kanilang karanasan, pagkakaroon ng positibong pananaw, 
pagtitiwala sa Diyos, at suporta ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi naging 
madali para sa mga kalahok ang proseso ng cancer survivorship; naranasan nila ang 
mataas na lebel ng stress, kakulangang pinansiyal, at pagharap sa kawalan ng 
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katiyakan ng paggaling mula sa cancer. Ang mga kaalaman mula sa pag-aaral na ito 
ay magsisilbing daan upang mapunan ang ilang kakulangan sa kaalaman ukol sa 
cancer survivorship, lalo na ukol sa Filipino LAYA cancer survivors. Tinalakay din ang 
mga rekomendasyon para sa clinical practice at mga susunod na pag-aaral sa 
larangan ng Clinical psychology, Developmental psychology, at Health psychology. 
 
Exercise Dependence: Mga Salik at Dahilan ng Labis na Pag-eehersisyo 
Jessica May R. Guillermo,  
David Paul R. Ramos, at Edith G. Habig 
Pamantasan ng Lungsod ng Maynila 
edith.habig@gmail.com  
 
Parami nang parami ang mga nahihikayat na maging malusog at magkaroon ng 
malakas na pangangatawan. Ngunit habang ang kakulangan ng regular na gawaing 
pampisikal ay maaaring maging hadlang sa isang malusog na pamumuhay, ang 
labis na pag-ehersisyo ay maaaring humantong sa tinatawag na exercise dependence 
na maaaring makasama sa kalusugan. Ang labis na pag-eehersisyo o exercise 
dependence ay tumutukoy sa gawaing pisikal na ginagawa ng madalas at matagal na 
karaniwang may kaakibat na hindi mapigilang pagnanais o simbuyo (impulse) na 
magpatuloy sa kabila ng nararamdamang sakit, pinsala o pagkapagod. Layunin ng 
pag-aaral na ito na matukoy ang bilang ng mga kalahok na at-risk sa exercise 
dependence, at masiyasat ang mga posibleng salik (factors), at kadahilanan (motives). 
Nagsagawa ng explanatory sequential mixed methods bilang pamamaraan ng 
pananaliksik gamit ang Exercise Dependence Scale-Revised at indibidwal na 
panayam.  Tatlong daan at pitumpu't tatlong regular na miyembro ng isang health at 
fitness center na may edad 18 taong gulang pataas ang mga naging kalahok. Higit na 
mas maraming kalalakihan ang natagpuang at-risk sa exercise dependence kaysa sa 
mga kababaihan, samantalang walang masyadong pagkakaiba base sa gulang. 
Mula sa 373 na kalahok, 17.9% ang napag-alamang at-risk. Tolerance, o ang 
pangangailangang taasan ang bigat, dalas o haba ng pag-eehersisyo upang 
makamit ang ninanais na resulta, ang pinaka-karaniwang sintomas. Nabanggit na 
ang mga karaniwang dahilan ng labis na pag-eehersisyo ay 1) upang matugunan ang 
mga pangangailangang pangkalusugan, 2) mabawasan (pumayat) o madagdagan 
ang timbang (lumaki), at 3) para sa positibong epekto ng pag-eehersisyo mapa-
pisikal, socio-emotional, o sikolohikal (mapawi ang stress, maging confident, at 
pampabata).  
 

Sesyon 4B 
Symposium: Maka-SP na Disaster Mental Health 
LH 309 

 
Anna Cristina A. Tuazon  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
aatuazon@up.edu.ph 
 
Bilang madalas makaranas ng mga sakuna ang Pilipinas, kasalukuyang 
nagsasagawa ng mga hakbang at polisiya sa paghahanda (preparation), pagtugon 
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(response), at pagbangon (recovery) ang mga pangunahing pambansang ahensyang 
nangangasiwa sa DRRM (Disaster Risk and Reduction Management). Sa mga hakbang 
na ito, mahalagang isaalang-alang din ang Mental Health and Psychosocial Support 
o MHPSS na ginagawa para sa mga taong nasasalanta ng mga sakuna, pati na rin sa 
mga tumutugon sa mga sakuna o mga disaster responder. Ito ay dahil sa mga 
problema sa mental health tulad ng stress o trauma na maaaring maidulot o maipalala 
ng mga sakuna.  
 
Tatalakayin ng mga pananaliksik sa panel na ito ang MHPSS sa iba’t ibang yugto ng 
sakuna. Susuriin ng unang pananaliksik ang mga karanasan ng mga nanay ng mga 
batang may kapansanan sa kanilang paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. 
Maglalahad naman ang pangalawang pag-aaral ng mga kasalukuyang MHPSS 
intervention sa Pilipinas gamit ang mga konsepto mula sa Sikolohiyang Pilipino at 
gagawa ng mga rekomendasyon upang maangkop pa lalo ang mga intervention na 
ito sa konteksto ng mga Pilipino. At sa pangatlong pananaliksik, titingnan naman 
ang mga iba’t ibang epekto ng malasakit sa mga tumutugon sa sakuna. Nais bigyan 
diin ng mga pananaliksik na ito ang kahalagahan ng mga polisiya, programa, at 
serbisyong angkop sa mga konteksto, kakayahan, at karanasan ng mga indibidwal 
tuwing sakuna. 
 
Lahat Handa sa Oras ng Sakuna: Ginabayang Talakayan Kaisa ang mga Nanay ng 
mga Batang May Kapansanan Patungkol sa Kahandaan sa Sakuna 
Paolo D. Mangune at Kristine R. Alagad  
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
pdmangune@up.edu.ph 
 
Ang mga batang may kapansanan ay maituturing na kabilang sa vulnerable 
population sa panahon ng sakuna. Ito ay dulot ng iba’t ibang limitasyon at 
kapansanang nakakahadlang upang makagawa ng angkop na paghahanda at 
pagtugon sa sakuna. Napapalala pa ang kanilang kalagayan ng mga ekolohikal at 
panlipunang salik na buhat ng kakulangan ng pagkukunan at kawalan ng sapat na 
kahandaan ng komunidad at lokal na sangay ng pamahalaan. Mahalagang paksa ng 
dalumat ang kahandaan sa sakuna bilang tungtungan ng pre-impact mental health 
and psychosocial support at resilience-building upang masiguro ang 
pangkalahatang pagpaplano at pagtugon sa sakuna na angkop sa pisikal, 
sikolohikal, at panlipunang konteksto ng mga pamilya ng mga batang may 
kapansanan. Gamit ang Sikolohiyang Pilipino bilang lapit sa pananaliksik, nilalayon 
ng panimulang pag-aaral na ito na maunawaan ang perspektibo ng mga nanay ng 
mga batang may kapansanan upang matukoy ang mga pangkapaligirang banta sa 
kaligtasan mula sa sakuna (environmental hazards), malaman ang mga perspektibo 
patungkol sa banta ng sakuna (disaster risk) sa komunidad, matukoy ang mga 
pamamaraan ng paghahanda sa sakuna sa konteksto ng komunidad ng mga 
maralitang taga-lungsod, at matukoy ang mga tagapagpadaloy (facilitators) at 
hadlang (barriers) ng kahandaan sa sakuna ng mga pamilya ng mga batang may 
kapansanan. Nagbigay ng pinabatirang pahintulot ang anim (6) na kalahok, pawang 
mga kababaihan, edad 42-69, mula sa samahan ng mga magulang ng mga batang 
may kapansanan sa Malate, Maynila upang makibahagi sa ginabayang talakayan. 
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Mula sa talakayan sa anim na kalahok ay nakita na bagaman may mga mumunting 
hakbangin sa pagtugon sa sakuna ay kinakailangan pa rin ang pagtutulungan ng 
iba’t ibang sektor ng lipunan upang masiguro ang inklusibong kahandaan sa sakuna. 
Maisasagawa lamang ito kung magkakaroon ng angkop na kaalaman, sapat na 
kakayahan, inklusibong pananaw, at kaukulang suporta mula sa komunidad. 
Mahalaga rin na gamitin ang potensiyal ng bawat pamilya at inisyatibo ng mga 
samahan ng mga magulang sa komunidad upang magkaroon ng epektibong 
paghahanda para sa sakuna. Ang perspektibo ng mga magulang ng mga batang may 
kapansanan patungkol sa paghahanda ay kailangang isaaalang-alang upang 
makapagplano ang lokal na pamahalaan kung papaano makakatugon sa 
pamamaraan na angkop sa kakayahan at limitasyon ng mga batang may 
kapansanan at kanilang pamilya. 
 
Pagsuri ng Gamit ng MHPSS Interventions sa Perspektibo ng Sikolohiyang Pilipino 
Anna Cristina A. Tuazon, Danielle Marie A. Parreño, Maria Carmina L. Yatco, Yra 
Marie L. Calamiong, Rene Ela P. Ignacio 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Carlos P. Gundran, Hilton Y. Lam, Fernando B. Garcia, Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
Jerome V. Cleofas 
St. Paul University 
 
Alinsunod sa mga ahensiyang nangangasiwa sa Disaster Risk and Reduction 
Management (DRRM) sa Pilipinas at sa buong mundo, ang Mental Health and 
Psychosocial Services (MHPSS) intervention ay mahalagang bahagi ng pagbabangon 
ng mga nasalanta mula sa matinding epektong dulot ng sakuna. Ang ilan sa mga 
halimbawa ng pormal na MHPSS intervention na kinikilala at inirerekomenda sa 
buong mundo ay ang Psychological First Aid (PFA), counselling, mga gawaing 
pangkomunidad, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa mental health, at iba pa. Sa 
Pilipinas, na nakararanas ng maraming sakuna bawat taon, ang mga pormal MHPSS 
intervention ay inangkop ng mga lokal na mental health practitioner sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga katutubong konsepto tulad ng kolektibismo, 
bayanihan, at pakikipagkapwa. Subalit, hindi lamang mental health practitioner ang 
nagbibigay ng mga serbisyo sa mga internally displaced person (IDP) sa gitna ng 
sakuna at pagkatapos nito. Ang mga taong tumutugon sa sakuna o mga disaster 
responder tulad ng search and rescue (SAR) team, camp manager, at mga tauhan 
mula sa lokal na pamahalaan ay iilan lamang sa mga unang tumutulong sa mga IDP 
tuwing sakuna o kapag sila ay lumikas na sa evacuation center. Habang mayroong 
mga katutubong konseptong ginagamit sa mga pormal na MHPSS intervention, 
makabuluhang suriin ang mga iba’t ibang anyo ng MHPSS intervention na ginagawa 
ng mga responder sa pagtugon nila sa mga pangangailangan ng mga IDP. 
Samakatuwid, layunin ng pananaliksik na ito ang magbigay tugon sa mga 
sumusunod na tanong: 1.) Paano nakikipag-ugnayan ang mga responder sa mga IDP 
habang tumutugon sa mga pangangailangan nila batay sa antas ng 
pakikipagkapwa? 2.) Ano ang mga katutubong salik o konseptong nakatutulong sa 
mga responder sa pakikipag-ugnayan nila sa mga IDP, anuman ang kanilang naging 
dating karanasan, pinag-aralan, o pinagsanayan? 3.) Batay sa konteksto ng sakuna, 
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anu-ano ang mga pagkakaiba-iba sa pakikipagkapwa ng responder sa IDP habang 
nagbibigay ng MHPSS intervention? 4.) Sa anong aspeto nagiging magkatulad o 
magkaiba ang mga ginagawa ng mga responder at ang mga pormal na MHPSS 
intervention sa Pilipinas? At 5.) Anu-ano ang mga kailangang isaalang-alang at 
irekumenda hinggil sa mga kasalukuyang modelo ng MHPSS intervention sa 
Pilipinas? Upang masagutan ang mga katanungan na ito, isinagawa ang secondary 
data analysis sa pitong mga transkrip ng ginabayang talakayan at panayam mula sa 
isang naunang pag-aaral. Ginamit ang MAXQDA 2018 upang makuha ang mga code 
mula sa mga transkrip at upang ibukod ang mga tema gamit ang thematic analysis. 
Ang mga code at mga tema ay tinukoy sa pamamagitan ng isang coding system 
kung saan pinag-usapan at pinagkasunduan ng mga mananaliksik ang kahulugan 
ng nakalap na datos. Ang ilan sa mga katutubong konsepto na lumitaw sa pagsusuri 
ay ang iba’t-ibang antas ng pakikipagkapwa, ang hindi pagkakapantay-pantay ng 
responder at IDP, mga suliraning may kinalaman sa wika, at pati na rin ang pagiging 
hindi ibang tao o ibang tao ng isang responder. Batay sa naging kinalabasan ng 
pagsusuri na ito, iminumungkahi ng mga mananaliksik na isaalang-ala ang mga 
katutubong konsepto na ito sa tuwing magbibigay ng mga MHPSS intervention sa 
mga IDP sa hinaharap. 
 
Malasakit sa Konteksto ng mga Tumutugon sa mga Sakuna 
Anna Cristina A. Tuazon, Yra Marie L. Calamiong, Rene Ela P. Ignacio, Danielle Marie 
A. Parreño, Maria Carmina L. Yatco 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Carlos P. Gundran, Hilton Y. Lam, Fernando B. Garcia, Jr. 
Unibersidad ng Pilipinas Maynila 
Jerome V. Cleofas 
St. Paul University 
 
Sa pag-aaral ni Resurreccion (2007), ang konsepto ng malasakit ay pinaliwanag niya 
bilang karakter na napapakita sa pagiging sensitibo sa pangangailangang ng ibang 
tao, pagkakaroon ng inisyatibong tumulong, hindi pagiinda sa abala, at sa paguuna 
ng pangagnailangan ng iba. Sa literatura, ang malasakit ay napapaloob sa konsepto 
ng Kagandahang Loob na masasabing isang positibong karakter ng mga Pilipino. 
Gamit ang depenisyong ito, hindi maipagkakailangang ito ay taglay na karakteridad 
ng mga tumutugon sa sakuna (disaster responders) tulad ng emergency medical 
technicians, bumbero, social workers at iba pa. Bagaman mapapansin sa mga 
sitwasyon na kanilang kinalalagyan ang kakulangan sa kagamitan, pamumulitika, at 
maliit na sahod, nagpapamalas pa rin ng malasakit ang mga tumutugon sa sakuna 
na minsan nagreresulta sa pagkadehado nila. Sa qualitative na pag-aaral na ito, nais 
malaman ng mga mananaliksik ang iba’t ibang dulot ng malasakit sa mga 
tumutugon sa sakuna. Gamit ang secondary analysis sa pitong interview at FGDs 
mula sa pinanggalingan na mas malaking pag-aaral, sinuri ang mga datos at 
hinanap ang magkakaparehong tema. Ilan sa mga temang lumabas ay ang mga 
positibong bunga ng malasakit tulad ng pakikibagay at pagkukusa. Kapansin pansin 
din sa datos ang mga negatibong dulot ng malasakit sa mga tumutugon sa sakuna 
tulad ng paglalagay ng kanilang buhay sa panganib, at mga negatibong emosyon 
tulad ng frustration, helplessness, at trauma. Ayon din sa mga kalahok, mayroon 
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naman silang mga impormal na paraan ng pangangalaga sa sarili (self-care) at sa 
isa’t isa (care for carers) subalit, ang mga ito ay hindi sapat. Malaki ang 
pangangailangan na mapagtibay at maisakatuparan ang mga polisiya upang mas 
mapangalagaan ang mga tumutugon sa sakuna. Ang pag-aaral na ito ay maaring 
magbigay impormasyon sa mga karanasan at pinagdadaanan ng mga tumutugon sa 
sakuna na pwedeng maging basehan para sa mga palatuntunin kung papaano mas 
mapaiigting ang pangangalaga para sa kanila. 
 

Sesyon 4C 
Social Media at Political Engagement 
LH 201 

 
Ang Pagbubuo ng Bagong Espasyo: Ang Twitter bilang “Public Sphere” ng mga 
Mag-aaral 
Mark Christian V. De Jesus 
Central Luzon State University   
mcvdejesus@clsu.edu.ph  
 
Sa pag-unlad ng lipunan, luganap ang paggamit ng iba’t ibang teknolohiya upang 
mapadali ang pamumuhay at pag-uugnay ng mga tao. Patunay nito ay ang 
paggamit ng iba’t ibang social media/networking sites upang mapadali at mapabilis 
ang komunikasyon. Sa tala ng mga pag-aaral, ang isang tao ay tumatangkilik at 
maaring may account sa higit sa iisang social media site depende sa kung ano ang 
layunin niya sa paggamit ng account niyang ito. Isa ang Twitter sa pinakagamiting 
uri ng social networking sites hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong 
mundo. May kaukulang gamit ang Twitter na hindi nagagawa ng ibang social 
networking sites kaya’t maraming user ang patuloy na gumagamit nito. Tulad ng 
mga taong kabilang iisang komunidad na mayroon iisang lugar at magkakatulad na 
paksa ng usapan, ang mga Twitter user ay nakalilikha rin ng isang espasyong 
nagiging daluyan nila sa pag-uusap ng iba’t ibang mga bagay na maaring pag-
usapan din naman sa iba pang social networking sites subalit pinipili ng mga users 
na sa Twitter ipahayag.  
 
Pangunahing layon ng pag-aaral na ito na alamin kung paano nagiging 
alternatibong/bagong espasyo ng mga mag-aaral ang Twitter kumpara sa 
espasyong mayroon sila sa komunidad na kanilang kinabibilang at sa ibang social 
media sites na mayroon silang account. Inilarawan din ng pag-aaral na ito ang 
kalikasan, paraan at mga dahilan ng paggamit ng Twitter ng mga mag-aaral. 
Nakaangkla ang pag-aaral na ito sa konsepto ng “public sphere” ni Habermas (1991). 
Naging respondante sa pananaliksik ang lahat ng mga mag-aaral  ng University 
Science High School-CLSU na may Twitter Account. 
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Engagement ng mga Taga-Naic Cavite Online  
John Xavier B. Nepomuceno 
Cavite State University Naic 
jxbnep@yahoo.com  
 
Sa pamamagitan ng mga maka-Pilipinong pamamaraan sa pangangalap ng 
impormasyon, nabubuo at nailalahad sa isang Facebook Page ang iba’t ibang 
pangyayaring may kaugnayan sa Naic, Cavite. Mula sa kalipunan ng mga social 
media account ng Naic Cavite Online (NCO), ang Facebook page ay sinimulan noong 
Abril 26, 2012. Sa kasalukuyan, mayroon itong halos 27,000 followers o 
tagasubaybay—tinatayang nasa 20% ng mga mamamayan ng Naic. Sa 
kwalitatibong pagsusuri gamit ang Facebook Page Insights, natukoy ang kasarian, 
edad, pinagmulan, at wika ng mga netizens ng NCO. Nasukat ang engagement ng 
mga netizen batay sa dami ng reaction, comment at share sa bawat post ng NCO. 
Natukoy rin kung anong uri ng post o kuwento pinaka-engage ang mga netizen na 
salamin ng kanilang interes mula sa iba’t ibang pangyayaring panlipunan. 
Napagyaman ang datos ng mga komentong matutunghayan sa iba’t ibang post ng 
pahina. Ang pagsusuri ay base sa engagement sa NCO sa nakalipas na tatlong taon. 
Samu’t sari ang nilalaman ng mga post mula sa kasaysayan, sakuna, kriminalidad, 
edukasyon, pulitika, pananampalataya, kalikasan, transportasyon, pagkain, 
tagumpay, at iba pa. 
 
Ang Pagtatagpo ng Pulitikal at Digital: Sikolohiyang Pampulitika ng (at sa) 
Cyberspace ng mga Pilipino 
Francis Simonh M. Bries 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
fmbries@up.edu.ph  
 
Buhat ng kakayahan ng internet at social media na mahikayat ang mga mamayan 
tungo sa demokratikong pakikisangkot sa lipunan (halimbawa, ang Me Too 
Movement at #TulongHindiKulong), sinisiyasat ng sikolohiyang pampulitika ang 
gampanin ng internet sa pagpapaigting ng pulitikal na partisipasyon sa online o 
offline man na pamamaraan. Dahil nangunguna ang mga Pilipino sa paggamit ng 
social media, higit na upang makibalita at makibahagi sa pulitika, mahalaga na 
tasahin ang kalagayan ng pananaliksik sa larangang ito sa ating bansa. Alinsunod sa 
mga konsiderasyong ito, ang kasalukuyang scoping review ay layuning suriin kung 
anu-anong mga pag-aaral ang nailathala na may kinalaman sa pulitikal na 
pamumuhay at partisipasyon ng mga Pilipino gamit ng internet at social media. Ang 
mga pag-aaral na isinama sa rebyu na ito ay inilathala sa mga peer-reviewed na 
journal ng mga akademikong mula sa loob at labas ng Pilipinas, buhat sa sikolohiya 
at ang iba’t ibang mga kaakibat na disiplina nito (hal., sosyolohiya, antropolohiya, 
agham pampulitika, communication studies), at sinasalamin ang higit sa 
dalawampung taon ng pananaliksik sa larangan na ito. Kabilang sa mga nakitang 
tema ng mga pananaliksik ay: ang pulitikal at ekonomikal na batayan ng (kawalan) 
ng internet access at ang mga implikasyon nito sa pamamahala, pananaliksik, 
edukasyon, at disaster management; ang tunggalian ng identidad ayon sa etnisidad, 
katayuan sa lipunan, kasarian, at pagkabansa (sa panahon ng globalisasyon at 



115 
 

malawakang migrasyon); online na pamamahayag, digital content, at fake news; at 
pulitikal na partisipasyon sa pamamagitan ng diskusyon at (micro)blogging, halalan, 
pagkamamamayan, civic participation, at pakikibaka. Sa gayon, masasabi ngang 
marami nang pag-aaral ang nagpapatunay na mahalagang pag-isipan at pag-aralan 
ang pulitikal na bisa ng internet at social media. Gayunpaman, iminumungkahi ang 
paggamit ng mga teorya at balangkas upang isaayos ang interpretasyon ng mga 
naunang pag-aaral—tungo sa mas masaklaw at mapagbuklod na programa ng 
pananaliksik ukol sa larangan na ito sa Pilipinas. 
 

Sesyon 4D 
Pag-unawa ng Sikolohiya at Kultura: Mga Implikasyon sa Kaginhawaan  
LH 202 

 
Avegale C. Acosta at Mira Alexis Ofreneo  
Pamantasang Ateneo de Manila 
aacosta@ateneo.edu, mofreneo@ateneo.edu 
 
Layon ng mga pananaliksik na unawain ang sikolohiya at kultura na humuhubog sa 
kaginhawaan ng Pilipino. Ang unang papel ay tatalakay sa phenomena ng tagasalo 
at sa mga kwento at karanasan ng isang mananalo. Susubuking sagutin ng pag-aaral 
na ito kung ang tagasalo ba ay isang katangian o pagganap. Ang susunod na papel 
naman ay tatalakay sa pagkakaunawa ng mga kabataan sa paggamit ng droga. 
Gamit ang Foucauldian Discourse Analysis, inalam ng pag-aaral na ito ang iba’t-
ibang diskursong nakapaloob sa paggamit ng droga at kung paano ito 
nakaimpluwensya sa mga kabataan. Ang panghuling papel naman ay tatalakay sa 
mga kwento ng pangangalaga ng isang kabataan para sa kaibigang may suicidal 
tendencies. Gamit ang positioning theory, sinuri sa pag-aaral na ito ang mga 
kwentong nakakatulong at hindi nakakatulong sa pangangalaga sa kaibigang may 
suicidal tendencies. Ang mga teoretikal at praktikal na kontribusyon ng mga 
pananaliksik na ito ay tatalakayin. 
 
Ang Pagiging Tagasalo: Katangian o Pagganap? 
Jonathan Robert A. Ilagan 
Pamantasang Ateneo de Manila  
jilagan@ateneo.edu 

 
Tatalakayin ng papel na ito ang kwento ng pagiging tagasalo ng mga miyembro ng 
kanilang respektibong pamilya. Ito ay isang penomena na nagaganap lang sa 
kultura ng mga Pilipino. Ang mananalo (ang tagasalo) ay isang anak na nagaalaaga 
sa, nanagip mg, at nagsasalo sa kanyang pamilya. Ayon kay Carandang (1987) ito ay 
isang pagganap (role) sa loob ng kontexto mg pamilya. Ayon kay Udarbe (2001) 
naman, ito ay isang katangian ng pagkatao. Maaaring maiiiba ang mga implikasyon 
ng pagiging tagasalo depende sa kahulugan na gagamitin. Kapag ito ay isang 
pagganap, maaaring masabi na nabubuo ito sa kontexto ng pamilya. Kapag ito ay 
isang katangian ng pagkatao naman, maaaring masabi na ito ay natural at hindi na 
maiiiba. Dahil dito, nais kong sagutin ang tanong na “Ano ang tagasalo? Ito ba ay 
isang pagganap sa kontexto ng pamilya o ito ba ay isang katangian ng pagkatao?” 
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Para sagutin ito, pag-aaralan ko ang mga kwento ng mga mismong tagasalo gamit 
ang narrative analysis. Tatalakayin ang mga resulta at implikasyon ng mga kwento 
into. 
 
Usapang Droga: Pagkakaunawa ng mga Kabataan Tungkol sa Paggamit ng Droga 
Gamit ang Foucauldian Discourse Analysis 
Camille Therese C. Yusay 
Pamantasang Ateneo de Manila  
camilleyusay@gmail.com 
 
Sa gitna ng “War on Drugs” na inilunsad nang gobyerno ng Pilipinas, tinatansyang 
mayroong 1.8 milyong mga gumagamit ng droga na Pilipino na may edad 10 
hanggang 69 taong gulang (Dangerous Drugs Board, 2015). Sa mga ito, madalas 
pinaguusapan na ang paggamit ng droga ay isang krimen sa gayon humantong ito 
sa pagsuko ng libu-libong surrenderees. Kaya nakatuon ang karamihan ng mga 
pananaliksik, interbensyon, at programa sa mga nakakatandang (adult) drug users. 
Ngunit kung tingnan ang datos, ang edad ng unang paggamit ng droga ay 
bumababa at nagsisimula na sa edad na 8 or 9. Bihira lamang napapagusapan ang 
paggamit ng droga ng mga kabataan higit pa ang kanilang mga naranasan at 
naririnig tungkols sa paggamit ng droga. 
 
Ang mga pananaliksik na sumisiyasat sa paggamit ng droga ng mga kabataan ay 
naka tuon sa mga prediktor, pag-iwas, at pagsisimula ng paggamit. Ilang mga pag-
aaral ang nakatuon sa mga sanhi at kinaugaliang kilos ng paggamit ng droga ng 
mga kabataan tulad ng demograpiko at risk factors. Gayunpaman, bihirang nakatuon 
ang pananaliksik sa buhay ng mga kabataang gumagamit ng droga o ang 
kontekstong panlipunan kung saan ang paggamit ay nangyayari. Upang matugunan 
ang puwang na ito, ang layunin ng pag-aaral na ito ay malaman at maintindihan 
kung ano ang mga diskurso o pinaguusapan tungkol sa paggamit ng droga sa iba’t-
ibang mga lugar o tao na pumapaligid sa mga kabataang gumagamit mismo ng 
droga. Kasama dito ang mga komunidad, mga kaibigan, mga magulang, mga 
kabarkada, at mga taong bahagi ng institusyon kung saang nagging tahanan na ng 
mga at risk na kabataang ito. Ang pananaliksik na ito ay galugarin kung ano ang pag-
uusap na pumapalibot sa paksang ito at kung paano hinuhubog ng pag-uusap (o 
hindi pag-uusap) ang tingin ng mga kabataang ito sa paggamit ng droga. 
 
Gagamitin ang isang qualitative na pananaliksik sa pagkikipag-ugnay na ito. Ang 
pagsusuri ng diskurso mula kay Foucault (Foucauldian Discourse Analysis) ay gagamitin 
upang ipakita ang mga pag-uusap na nakapalibot sa paggamit ng droga. Susuriin ng 
pag-aaral na ito kung paano pinag-uusapan ng mga tao sa komunidad, ng mga 
magulang, ng mga kaibigan, at ng mga kabataan mismo ang paggamit ng droga na 
sumasalamin sa kanilang mga kasanayan diskurso. Ang pag-aaral na ito ay gagamit 
ng semi-structured na panayam. Dalawang kabataan mula sa Molave Youth Homes 
ang makikilahok sa panayam ng pilot study na ito. Sa pamamagitan nito, maaari 
tayong magkaroon ng isang mas mahusay na pag-unawa sa mga umiiral na diskurso 
tungkol sa paggamit ng droga at kung ano ang pag-intindi nito ng mga kabataan.  
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Mga Kwento ng Pangangalaga ng Isang Kabataan sa Kaibigang may Suicidal 
Tendencies 
Avegale C. Acosta 
Pamantasang Ateneo de Manila  
 
Ang Suicide ay pumapangalawa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga 
kabataang may edad 15-29. Iniulat ng World Health Organization na isang tao ang 
namamatay kada 40 na segundo. Sa Pilipinas, 3.3 Filipino ang nakararanas ng 
depressive disorder at 4.2 katao kada 100,000 ang nagpapakamatay. Dahil sa 
kontekstong kultural ng Pilipinas at mga paniniwala hingil sa sanhi ng mental 
health issues, matatawag na taboo pa rin pag-usapan ito, pati na rin ang paghingi ng 
tulong kung nakararanas ka nito. Nitong nakalipas na mga taon, malaki na ang 
pinagbago ng kultura natin hingil sa mental health. Una, naipasa na ang RA 10036 o 
tinatawag na Mental Health Law. Pangalawa, ang mga batas na nagsasapropesyonal 
ng guidance counseling (RA 9258) at psychology (RA 10029) ay naipasa din. Pangatlo, 
dahil sa globalisasyon at social media, maraming mga kabataan ang mas nagiging 
malay at nagtataguyod ng mental health sa Pilipinas. Malaki rin ang papel na 
ginagampanan ng social media bilang platform sa paglabas ng mga saloobin, pati 
na rin sa paghingi ng tulong sa mga problemang kinakaharap ng mga kabataan.  
 
Sa pangkalahatan, malaki ang pag-aalinlangan ng mga Pilipino na humingi ng 
tulong propesyunal kung sila ay nakakaranas ng mental health issue. Mas madalas 
nilalapitan pa rin lapitan ang mga kapamilya o kaibigan sa tuwing nakakaranas ng 
psychological distress. Layon ng pag-aaral na ito na tingnan ang mga kwento ng 
pangangalaga na pumapaloob sa karanasan ng isang kabataan na may kaibigang 
may suicidal tendencies. Ginamit ang positioning theory sa pag-aanalisa ng post ng 
isang kabataan na nagkwento ng kanyang karanasan at humingi ng tulong sa isang 
online community page kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang kaibigan. Sinuri 
din ang mga kwentong pumapaloob sa pangangalaga ng ibang miyembro ng online 
community group na tumugon sa post na ito. Sinuri kung anu-anong mga kwento ng 
pangangalaga ang hindi nakakatulong sa parehong nangangalaga at sa kaibigang 
may suicidal tendencies. Pati na rin ang mga kwentong nakakatulong at 
nangangalaga hindi lamang sa kaibigang may suicidal tendencies, kundi pati na rin 
sa kabataan na tumutulong. Tatalakayin ang panteoretical at praktikal na 
implikasyon ng pag-aaral na ito sa pananaliksik at praktis ng counseling. 
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Sesyon 4E 
Sekswalidad 
LH 203 

 
“May Naha-harass dahil may Nangha-harass”: Women’s Perception of Sexual 
Harassment in Metro Manila  
Cirenia Jovian O. Baluyot, Stephannie D. Dullano, at Marcen Gregor S. Fajardo 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
sddullano@up.edu.ph  
 
Ang pananaliksik na ito ay naglayong malaman ang konsepto at pagkakaiba sa mga 
pag-unawa ng mga kababaihang Pilipino mula sa Metro Manila tungkol sa sexual 
harassment dahil sa pagkakaiba-iba ng kanilang edad at karanasan. Ang 
pananaliksik na iyo ay sinasayat kung ano ang depinisyon nila ng sexual harassment 
at kung anong mga kilos ang tinuturing nilang sexual harassment. Gamit ang 
purposive sampling at snowball method, apat na kababaihan mula sa Generation X 
(38-52 taong gulang) at apat mula sa Generation Z (18-21 taong gulang) ay lumahok 
sa dalawang magkahiwalay na focus group discussions depende sa kung saang 
henerasyon sila kabilang. Apat na pangunahing tema ang lumitaw mula sa data 
pagkatapos magsagawa ng isang thematic analysis. Una, ang sexual harassment ay 
tinutukoy bilang isang sapilitang o hindi kasiya-siyang pagkilos na hindi nirerespeto 
ang personal boundaries ng isang tao. Mas maraming kilos ang tinuturing ng 
Generation Z bilang sexual harassment. Pangalawa, itinuturing ng Generation X na 
parehong responsable ang nagkasala at ang taong nakaranas ng sexual harassment, 
habang ang Generation Z ay tinuturing ang sexual harassment bilang kasalanan ng 
nagkasala at hindi ng taong nakaranas nito kailanman. Pangatlo, ang pagkakaranas 
ng sexual harassment ay maaring magdulot ng pagbabago sa pakiramdam, pag-
uugali, ang pag-unawa ng isang tao. Panghuli, tinatalak din kung paano 
naaapetkuhan ng personal na disposisyon at impluwensya mula kapaligiran ang 
pag-unawa sa sexual harassment. 
 
Busog ang Mata sa Internet ang Punta: Isang Pag-aaral sa Karanasan ng mga 
Kabataang Pilipino sa Panonood ng Pornograpiya  
Christian Ranche 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman at Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at 
Pagapapaunlad 
cranche@up.edu.ph  
 
Ang pagtaas ng access sa internet ng mga umuunlad na bansa ay nagiging dahilan 
ng mga di magandang pangyayari tulad ng adiksyon sa pornograpiya sa internet. 
Habang maraming mga pag-aaral ng pagkagumon sa internet o adiksyon sa 
pornograpiya sa ibang bansa, ang kanilang paggamit at pagpapatunay sa Pilipinas 
ay limitado. Kamakailan lamang naitala sa isang pag-aaral ng isang site ng 
pornograpiya na ang Pilipinas ay nangunguna sa  matataas na antas ng pagkonsumo 
ng pornograpiya sa mundo, ang pag-alam sa karanasan at mga dahilan kung bakit 
nanonood ng pornograpiya ang mga kabataang pilipino at kanilang epekto ay 
makakatulong upang magkaroon ng mga pananaliksik ukol sa pangyayaring ito at 
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magbibigay daan sa wastong  interbensyon. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa 
karanasan ng mga kabataang Pilipino sa panonood ng pornograpiya. Upang 
maisakatuparan ang layunin ng pag-aaral labindalawang kabataan ang 
kinapanayam (apat na babae, apat na lalaki, at apat na LGBT, Mage = 22.5, SD = 3.40) 
kapwa binata/dalaga at nasa isang relasyon. Gamit ang isang semi-structured na 
gabay sa panayam siniyasat at inalam ng mananaliksik ang mga dahilan at bunga ng 
panonood ng pornograpiya. Inilahad ng tematikong pag-aanalisa na ang panonood 
ng pornograpiya ay sinasadya (e.g. hedonikong kasiyahan) sa halip na hindi 
sinasadyang kadahilanan. Karamihan sa kanila ay umamin na nahihirapan silang 
itigil ang panonood ng pornograpiya sa internet at iniulat na ang panonood ng 
pornograpiya ay may positibo at negatibong epekto. Ang mga negatibong epekto ay 
kasama ang mga sintomas na karaniwang nauugnay sa pagkagumon sa pag-uugali 
tulad ng kawalan ng kakayahan upang makontrol ang kanilang panonood ng 
pornograpiya, di pagkakaunawaan o problema sa pamilya, hindi pagdalo sa mga 
komitment at pagkakasala. Ang mga natuklasan ay nagpapatunay lamang na ang 
konsepto ay umiiral at badya upang gumawa ng isang iskala na maaaring sumukat 
ng pagkagumon sa pornograpiya. 
 
Seks Lang Ba?: Paghahayag ng Sekswalidad sa Pamamagitan ng Anonymity sa 
Alter Twitter 
Ruth Magdalene DC. Castro, Shane Catherine G. Lopez, Georgie Kate M. Vinagrera, 
at Regina P. Yamada 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman   
rpyamada@up.edu.ph  
 
Ang Alter ay isang anonymous na komunidad sa Twitter na patuloy na umuusbong 
sa Pilipinas subalit makikita ang kakulangan sa mga pananaliksik tungkol dito. Ayon 
sa mga Alter users, ang Alter ay isang “open, secret community” sa Twitter. Naging 
penomenon ang pagiging anonymous sa Twitter sa pagsisiyasat at paghahayag ng 
sarili sa komunidad na ito. Sa kadahilanang ito, layunin ng pag-aaral na ito na 
maintindihan ang mga karanasan at motibasyon ng mga Alter users sa kanilang 
paggawa at pagpapanatili ng kanilang mga Alter Twitter accounts. Gumamit ng 
semi-structured na pakikipanayam sa siyam na aktibong Alter users (5 biyolohikal na 
lalaki, 4 biyolohikal na babae) ang pag-aaral na ito. Sinuri ito gamit ang thematic 
analysis sa lente ng interpretivist paradigm. Natuklasan ng pag-aaral na ito na ang 
anonymity ang pangunahing mekanismo sa pagsali ng mga Twitter users sa 
komunidad na Alter. Lumitaw ang dalawang temang nagpapakita nito: (1) ang 
pagtaliwas sa nangingibabaw na pagtingin sa seks bilang bastos ang naging 
pangunahing motibasyon nila sa paggawa ng kanilang Alter at (2) ang pagkakaroon 
ng ligtas na espasyo upang makapaghayag ng kanilang mga sarili ang nagpapanatili 
sa kanila sa Alter. Ipinapakita lamang ng karanasang ito na ang Alter ay isang “open 
space” kung saan maaaring makapaghayag nang malaya ang mga tao ng kanilang 
mga sarili, at ang masiyasat ang kanilang sekswalidad at mga sekswal na pagnanais. 
Dito nakikita ang pagbuo ng isang komunidad na may positibong pagtingin tungkol 
sa seks. Datapwat, may ilang isyu ang umusbong sa maling paggamit ng anonymity 
tulad ng paggamit ng aydentidad bilang currency o ang paggamit ng aydentidad 
upang mapunan ang kanilang mga pagnanasa, at ang pag-abuso sa 
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kapanghayarihan ng anonymity tulad ng pagbabanta sa mga miyembro ng 
komunidad na ito. Sa kabuuan, sinasalamin ng pag-aaral na ito na ang kalayaang 
natatanaw sa Alter ay nalilimitahan ng cyber-social moral ethics. 
 
Lihim na Kulay 
Ana Kristabella A. Amano, Gabrielle R. Duroy,  Ericka Mae B. Deato, at  
Rafael Valencia 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
anakristabella@gmail.com  
 
Ang pananaliksik na ito ay sumusuri sa mga karanasan ng mga baklang Filipino na 
miyembro ng mga fraternity, partikular, sa proseso kung paano nila napagsusundo 
ang pangingibabaw ng heteronormativity at masculinity sa fraternity, at ang 
kanilang pagiging bakla. Sa pamamagitan ng apat na pagsasalaysay na ginamitan 
ng grupo ng thematic analysis, maipapaliwanag ng saliksik na ito anong mga 
anggulo ng kanilang mga karanasan bilang baklang miyembro ng fraternity ang 
nakaka-impluwensiya sa kakayahan nilang gawin ito. Ang mga natatanging tema ay 
(1) kung paano nakatutulong ang pagkakaroon ng malakas na diwa sa sarili (2) ang 
kahalagahan ng matatag na naunang mga relasyon/kaugnayan (3) ang epekto ng 
macho culture at pangakalahatang saloobin/pakikitungo sa komunidad ng LGBT na 
laganap sa fraternity, at (4) kung paano dapat hindi isinasaalang-alang ang 
sekswalidad sa pagtanggap ng mga aplikante sa kahit anong fraternity. 
  

Sesyon 4F 
Symposium: Mga Piling Pag-aaral sa Sikolohiya ng Pag-unlad Gamit ang Iba’t 
Ibang Metodolohiya 
LH 207 

 
Michelle G. Ong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
mgong@up.edu.ph 
 
Ang larangan ng sikolohiya ng pag-unlad ay may malawak na sakop pagdating 
kapwa sa paksa at pamamaraan ng pananaliksik. Ang panel na ito ay binubuo ng 
apat na papel na may pagtingin sa karanasan ng mga Pilipino magmula sa 
pagkabata hanggang sa pagtanda at sa mga paksang mainit sa kasalukyang 
panahon----paggamit ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay, pangangatwiran 
tungkol sa tama at mali, pagkakaroon ng malasakit o empathy, pangingibang-bansa 
para magtrabaho, at paghahanap ng kabuluhan sa buhay. Ipapakita sa panel na ito 
ang kahalagahan ng paggamit ng iba’t-ibang lapit (kwalitatibo at kwantitatibo; 
deskriptibo, korelasyonal, eksperimental, at diskursibo) upang higit pang lumalim 
ang ating mga imbestigasyon ukol sa sikolohiya ng pag-unlad sa kontekstong 
Pilipino. Saluhan kami sa pagtingin sa mga kagawian sa paggamit ng digital media 
ng mga batang edad 0-3 taon, sa pag-alam kung bakit tumutulong ang mga batang 
preschool, sa pag-unawa sa masalimuot na pangangatwiran ukol sa moralidad 
gamit ang diskurso ng pahamak ng mga kabataan, sa pagtukoy sa kabuluhan sa 
buhay ng mga kababaihang single sa edad na 30 taon pataas, at sa pagtalakay sa 
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katuturan ng diskurso ng malas at swerte sa kwento ng mga OFW na may edad na. 
Sa huli inaasahan na maipakita ng bawat maglalahad ang naging kainaman ng 
paggamit ng partikular nilang lapit at metodo sa kanilang layunin at paksa, at 
mahikayat ang iba pa na maglakas-loob ring subukan ang ibang metodo alang-
alang sa pagunlad ng ating kaalaman sa sikolohiya ng pag-unlad. 
 
Tablet at Paslit: Mga Pangunahing Kagawian sa Paggamit ng Digital Media ng 
mga Batang 0-3 Taong Gulang 
Annalyn De Guzman Capulong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
adcapulong@up.edu.ph 
 
Ang mga digital media device (hal., tablet at smartphone) ay unti unti nang nagiging 
malaking bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay hindi lamang ng mga 
nakatatanda kundi pati na rin ng mga batang paslit. Ang paglaganap ng paggamit 
ng touchscreen devicelalo na sa mga batang paslit ay nagbunsod ng agam-agam sa 
mga magulang ukol sa posibleng negatibong epekto nito sa mga bata. Ang unang 
hakbang upang lubusang maunawaan ang penomenang ito ay alamin muna kung 
paano nga ba ginagamit ng mga bata ang digital media. Nilalayon ng 
eksploratibong pag-aaral na ito na alamin ang mga pangunahing kagawian sa 
paggamit ng digital mediang mga batang paslit. Ang mga kalahok sa pag-aaral ay 
124 na mga ina na may anak ng edad 6 hanggang 42 buwan na pinagagamit ng 
touchscreen device. Ang mga kalahok ay sumagot ng isang palatanungan ukol sa 
mga iba’t-ibang kagawian ng paggamit ng touchscreenng kanilang mga anak. Ayon 
sa resulta, ang screen timeay may positibong kaugnayan sa edad ng bata kung saan 
tumataas ang screen timehabang ang bata ay nagkaka-edad. Tatalakayin din sa 
papel na ito ang mga pangunahing aktibidad na ginagawa ng mga bata sa 
touchscreen, mga sitwasyon at lugar ng paggamit ng touchscreen, mga programang 
pinapanood at application(app) na ginagamit sa touchscreen, at mga dahilan ng 
magulang sa pagpapagamit ng device sa kanilang mga anak.  
 
Bakit Tumutulong ang mga Bata? Ugnayan ng Attachment at Empathy sa 
Karanasang Pagtulong ng mga Bata sa Preschool 
Apryl Mae C. Parcon 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
acparcon@up.edu.ph 
 
Sinuri sa pag-aaral na ito ang ugnayan ng iba't-ibang attachment at empathy sa 
karanasang pagtulong ng mga bata. Nakita na may directang ugnayan ang secure 
attachment, cognitive empathy at affective empathy sa prosocial behaviors . Bukod 
dito, nakita rin na wala mang directang ugnayan ang dependency attachment sa 
prosocial behaviors, ang mababang dependency attachment ay nakatulong naman 
upang mas umangat ang affective empathy. Nakita na ang affective empathy ay 
nag-mediate sa relasyon ng dependency attachment at prosocial behaviors. 
Tinalakay ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng maayos na relasyon ng magulang 
at anak, at ang importansya ng dalawang klase ng empathy, na syang nakakaapekto 
upang mas maging matulungin ang mga bata. 

mailto:adcapulong@up.edu.ph
mailto:acparcon@up.edu.ph
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Ang Diskurso ng Kapahamakan sa Moral na Pangangatwiran ng mga Young Adult 
Danielle P. Ochoa 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
dpochoa@up.edu.ph 
 
Mula pagkabata, isa sa mga pangunahing batayan ng moral na pangangatwiran ang 
pagtimbang sa pahamak na maaring dulot ng isang bagay, ngunit maaaring 
magbago ang pamamaraan ng pagtimbang na ito batay sa yugto ng buhay at 
sosyokultural na konteksto.  Sa pag-aaral na ito, sinuri ang iba’t ibang diskurso ng 
pahamak at pamamaraan ng paggamit nito ng mga Pilipinong young adult sa 
kanilang moral na pangangatwiran. Mula sa mga semi-structured na mga panayam 
ukol sa ilang mga mainit na isyung panlipunan at sa mga personal na isyung 
kinaharap ng 12 kabataang Pilipino edad 20-29 na taon ay hinalaw ang tema ng 
kapahamakan bilang mahalagang diskurso sa pagtimbang sa mga isyung moral. 
Tatalakayin ang malawakang batayan ng diskursong ito, at ang mga implikasyon ng 
paggamit nito sa mga partikular na paraang naobserbahan sa mga kalahok. 
 
Ano ang Nakapagbibigay-Saysay sa Buhay Mo? 
Samantha Erika N. Mendez 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
sammendez78@gmail.com 
 
Ilalahad sa presentasyon na ito ang pagsusuri ng literatura tungkol sa pagbuo at 
pagbuno ng mga single na Pilipina ng isang buhay na may kabuluhan at saysay. 
Magsisimula ang paglalahad sa pagtingin sa mga teorya ukol sa konsepto ng 
makabuluhang buhay, sa mga empirikal na pag-aaral tungkol sa mga aspeto o 
dimensiyon nito, at mga salik na nakakaapekto rito at naaapektuhan nito. Sunod na 
tatalakayin ang mga pag-aaral patungkol sa kabuluhan ng buhay ng mga 
kababaihan. Huli ay ang partikular na konteksto ng mga single na kababaihan sa 
Pilipinas at kung paanong ang kontekstong ito ay maaaaring may kinalaman sa 
kanilang pagkamit ng makabuluhang buhay. 
 
Diskurso ng Malas at Swerte sa mga Kwento ng Tagumpay ng mga 
Nakatatandang Dating OFW 
Michelle G. Ong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 

 
Sa isang lipunang may pagtangi sa mga OFW bilang “Bagong Bayani”, malakas ang 
pag-asa ng marami na sila ay magtatagumpay sa kanilang pakikipagsapalaran sa 
ibang bansa. Sa usapin ng kapakanan at kaunlaran ng mga nagsiuwian nang OFW, 
malimit matuon ang diskusyon sa mga salik na pang-indibidwal--- sa kaalaman nila 
sa pagpapalanong pinansiyal, pagimpok at pamumuhunan, sa kakayahan nilang 
gumawa ng mga desisyong pansarili, at kakayahang dumiskarte o gumawa ng 
paraan kapag hindi natutupad ang mga inaasahan. Sa aking presentasyon, ibig kong 
bigyang-pansin ang mga diskursong ginagamit ng mga OFW upang ipaliwanag ang 
kanilang natamong kalagayan sa buhay. Gamit ang post-estrukturalismo bilang 
lapit sa wika sa thematic analysis ng mga pakikipagkwentuhan sa 9 ng nag-“for 



123 
 

good” na OFW, nais kong ihain na ang paggamit ng swerte at malas bilang 
paliwanag ay mahahalagang alternatibong diskurso laban sa dominanteng diskurso 
ng indibidwal na responsibilidad para sa pansariling tagumpay. Ang pagkakaroon 
ng personal na karanasan ng kakitiran ng mga oportunidad at ng kabigatan ng mga 
panlipunang ekspektasyon, na lalong kumikitid at lalong bumibigat sa kanilang 
pagtanda, ay nagbibigay sa mga kalahok ng kritikal na paningin sa diskurso ng 
tagumpay bilang pang-indibidwal na responsibilidad. Ang pagangkla ng mga 
naratibo sa malas at swerte ay paraan ng pagpiglas laban sa mapanamantalang 
konstruksyon ng mga migrante bilang natatanging may responsibilidad sa kanilang 
mga tagumpay at pagkabigo. Subalit, bagama’t kapaki-pakinabang ang diskurso ng 
malas at swerte upang manatili ang positibong pagtingin sa sarili ng indibidwal 
bagama’t siya bigo, nananatiling matatag ang diskurso ng indibidwal na 
responsibilidad dahil hindi naipapasok sa usapin o sa diskurso ang malaking papel 
ng panlipunang mga salik at mga sistemang pang-ekonomiko at politikal na malaki 
ring dahilan ng kahirapang dinaranas ng nakararami--- higit na malaki sa indibidwal 
na salik o mga di maipaliwanag na pwersa ng sanlibutan. 
 

Sesyon 4G 
Samu't Saring Pag-aaral  
LH 303 

 
Ang Relasyon ng Agreeableness at Galit sa Iba't ibang Kontekstong Interpersonal: 
Isang Kwalitatibong Pananaliksik  
Sung Hee Hong 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
hsh0717@gmail.com  
 
Layunin ng pananaliksik na ito na galugarin ang holistikong danas ng galit mula sa 
mga indibidwal na may mataas at mababang agreeableness, kadikit ang dalawang 
antas ng pakikipag-ugnayang interpersonal ng mga Pilipino (Hindi Ibang Tao at 
Ibang Tao). Ibinunga ang pag-aaral na ito ng pagnanais na maunawaan ang 
pagkakaiba-iba ng mga indibidwal sa mga panahon ng emosyonal na pagkabahala, 
partikular ang galit. Pinatutunayan na sa literatura na mahalagang katangian ng 
pagkatao ang Agreeableness sa pagpapaliwanag at paglalarawan sa kung paano 
nararamdaman at tumutugon sa galit ang isang tao.  Gayunman, bigo ang mga 
naunang pag-aaral na ganap na matugunan ang mga elemento ng sentral na 
tendensiya at baryabilidad na kadikit ng iba’t ibang kontekstong interpersonal sa 
mga sitwasyon ng galit. Upang maisagawa ang kasalukuyang pag-aaral, kumuha 
ang mananaliksik ng sampung kalahok, lima ang may mataas na agreeableness at 
lima naman ang may mababang agreeableness. Nalikom ang datos sa 
pamamagitan ng malalimang semi-istrukturadong pakikipanayam na tumagal 
mula isa hanggang isa’t kalahating oras. Ginamit ang pagsusuring tematiko sa pag-
aanalisa ng datos. Sa resulta, may limang kategoryang lumilitaw: mga sanhi ng 
sitwasyonal na galit, pagpapamalas at pagtugon sa galit, rasyonal sa likod ng iba’t 
ibang ekspresyon ng galit, estratehiya sa paghawak sa galit, at ang 
pangyayari/epekto matapos ang danas ng galit. Lumalabas sa pag-aaral na ang mga 
indibidwal na may mataas na agreeableness ay mapagmalay, nahihimok ng 
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emosyon at kooperatibo, samantalang ang may mababang agreeableness ay direkta 
o bukas sa pagpapahayag ng opinyon, nahihimok ng praktikalidad at may pokus sa 
sarili. Dagdag pa, inilapat din ang posibilidad ng Reinforcement Interaction 
Relationship of Anger Expression Intensity. Sa kabuuan, lumalabas sa pag-aaral na 
kapwa may pagkakatulad at pagkakaiba ng mean at variable behavior ang mga 
grupo  sa panahong kinasasakutan ito ng iba’t ibang uri ng tao. 
 
Pagsasalin ng Personality Inventory for the DSM-5 (PID-5): Katibayan ng 
Katunayan Gamit ang Masaklaw na Panukat ng Loob (Mapa ng Loob)  
Gregorio E.H. del Pilar, Marie Rose H. Morales, Christelle Jimenez, Jayson D. Petras, 
at  Dinah Palmera Nadera 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman  
mhmorales@up.edu.ph  
 
Ang Personality Inventory for the DSM-5 (PID5) ay iminungkahi ng American 
Psychiatric Association na maging panukat ng mga katangiang nauugnay sa 
problemang sikolohikal. Nilalayon ng kasalukuyang papel na bumuo ng isang 
matatag at tunay na salin ng PID-5 upang magamit ito sa lokal na konteksto. 
Ipinasagot ang Filipino Personality Inventory for the DSM-5 (FPID-5) sa N=291 na 
mag-aaral sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman (M edad = 20.14, SD = 1.86, 61% ay 
kababaihan) kasama ang Masaklaw na Panukat ng Loob (Mapa; del Pilar, 2017) na 
sumusukat naman sa Big 5 personality traits. Katanggap-tanggap ang katatagan ng 
parehong panukat (.67 hanggang .91, M = .83 para sa FPID-5, .63 hanggang .86, M = 
.73 para sa Mapa). Gamit ang principal components analysis, nakuha ng Mapa ang 
inaasahang five-factor structure. Nakita rin ang five-factor structure ng FPID-5, 
ngunit ang isang facet nito ay nakitaan ng secondary loading. Nakamit naman ng 
joint factor analysis (JFA) sa magkasamang Mapa at FPID-5 ang parehong five-factor 
at six-factor structure. Karamihan ng mga magkakaugnay na facet ay nagsasama-
sama sa kanilang mga factor tulad ng inaasahan (Disinhibition-Conscientiousness, 
Negative Affectivity-Neuroticism, Detachment-Extraversion, at Antagonism-
Agreeableness). Sa five-factor structure, tanging ang Aesthetic Sensitivity na facet ng 
Openness ang hindi nagkaroon ng loading sa kahit anong factor. Sa six-factor 
structure, malinaw na naghihiwalay ang Psychoticism at Openness. Nakita rin dito 
na ang dalawang facet ng Antagonism, ang Manipulativeness at Grandiosity, ay 
nagkaroon ng primary loading sa factor ng Psychoticism. Umaayon ang mga 
resultang ito sa nailathala nang mga pag-aaral tungkol sa pagkakaugnay ng 
Psychoticism at Openness (De Fruyt, 2013; Chmielewski et al., 2014). Ang paunang 
katibayang ito ay inaasahang magsisilbing daan tungo sa mas malawak pang 
paggamit ng FPID-5 sa pananaliksik at sa propesyon. 
 
Diskriminasyon ng Kulay at Pamantayan ng Kagandahan, at ang Papel ng Social 
Media 
Rowena S. Guiang at Ervina A. Espina 
Unibersidad ng Pilipinas Bisayas-Kolehiyo sa Tacloban 
iska83@yahoo.com  
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Ang kulay ng balat, katulad ng edukasyon, antas sa buhay, at kasarian, ay isa sa mga 
batayan sa pagtatamasa ng mga pribilehiyo at mga oportunidad sa lipunan. Sa 
katunayan, isa itong napakahalagang batayan ng kagandahan sa Pilipinas. Mas 
pinapahalagahan at tinitingala sa lipunan ang mga taong mapuputi at may 
mestisang/mestisong hitsura. Sa gayon, masasabi natin na ang pamantayan ng 
kagandahan sa Pilipinas ay makitid at hindi gaanong tinatanggap ang pagkakaiba- 
iba. Ang kakitiran sa pag-iisip at hindi pagtanggap sa pagkakaiba-iba ay pinagtitibay 
at ipinagpapatuloy ng mga dermatologists at beauty clinics sa pamamagitan ng 
kanilang mga advertisements. Pinagtitibay nito ang diskriminasyon at pagbubukod 
sa mga kababaihan na hindi napapaloob sa napakakitid nitong pamantayan. Sa 
kasalukuyan, lalo pa itong pinapaigting ng malawakang impluwensya at paggamit 
ng social media. Ang papel na ito ay ginawa upang siyasatin ang papel ng social 
media sa pagpapalaganap ng diskriminasyon at makitid na pamantayan ng 
kagandahan. Sinuri ang mga facebook posts ng mga piling dermatological klinik na 
nag aalok ng beauty services sa mga kliyente. Ang datos ay galing sa public facebook 
posts ng apat na dermatological klinik – tatlo sa Metro Manila at isang lokal na 
klinik. Ginamit na gabay sa pag aanalisa ng datos ang thematic analysis nina Braun 
at Clarke (2006). Ipinapakita sa paunang pag analisa na una, karamihan sa mga 
serbisyong inaalok ay para sa mga kababaihang mapuputi lamang. At para naman 
sa mga hindi naaayon sa mga pamantayang ito, sila ay inaakit at hinihimok sa 
pamamagitan ng paggamit ng mga endorsers sa mga advertisements na ipinopost 
sa facebook na nagpapakita ng mga karapat dapat na kulay ng kutis. Pangalawa, 
binibigyang halaga ang pagkakaroon ng batang hitsura. Subalit, ang mga 
serbisyong inaalok ng mga beauty clinics ay para lamang sa mga taong may 
kakayanang magbayad. Samakatwid, ang social media ay ginagamit bilang 
mahalagang pamamaraan sa malawakang pagpapaigting ng diskriminasyon ng 
kulay. Isa itong pagpapatunay na ang pamantayan ng kagandahan dito sa Pilipinas 
ay may “sukat ng klase” at patuloy na ipinapalaganap sa pamamagitan ng paggamit 
ng makabagong teknololohiya at aplikasyon katulad ng social media. 
 
Kasanayan ng mga Kabataan ng Digital na Panahon para sa Pagsulat ng mga 
Komposisyon 
Higino D. Chavez, Venus A. Vitales, at Harold S. Mejia  
Nueva Ecija University of Science and Technology 
ven_vi@yahoo.com 
 
Ang pagsusulat ay pagpapahayag ng kaisipan, kaalaman at damdamin ng mag-aaral 
sa pamamagitan ng mga sagisag na tunog sa paraang palimbag. Nangangailangan 
din ng kadalubhasaan sa prosesong paraan ng pagsusulat, ang kahusayan sa pag-
uugnay ng mga kasanayang pangwika na nagsasaayos ng mga kaisipan ay 
nakatutulong upang makapagsulat ng isang mahusay na sulatin. 
 
Isinasaad sa DepEd Order No. 31, s 2012, na ang asignaturang Filipino ay naglalayong 
malinang ang (1) kakayahang komunikatibo at (2) kahusayan sa pag-unawa at 
pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral. Lilinangin ang makrong 
kasanayan (pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at panonood) sa tulong ng iba’t 
ibang dulog at pamamaraan tulad ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (KPW), 
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Pagtuturong Batay sa Nilalaman (PBL) ng iba’t ibang akdang pampanitikan at 
Pagsasanib ng Gramatika sa Tulong ng iba’t ibang Teksto (PGRT), at isinasaalang-
alang din ang pagsasanib ng mga pagpapahalagang pangkatauhan sa pag-aaral at 
pagsusuri ng iba’t ibang akdang pampanitikan. 
 
Subalit may mga mag-aaral na tumuntong na sa kolehiyo ay wala pa ring sapat na 
kakayahan para makapagsulat ng mga komposisyon.  Ang pag-aaral na ito ay 
isinagawa upang mataya ang kakayahan at kaalaman ng mga kabataang mag-aaral 
sa isang pamantasan sa pagsusulat ng komposisyon.  Layunin ng pananaliksik na 
mailarawan ang kasanayan ng mga kabataang tutok ang atensiyon sa mga 
makabagong teknolohiya at social media kung paano sila magsulat ng 
komposisyon.  At alamin ang implikasyon ng mga napag-alaman sa sikolohiya ng 
pagtuturo ng mga guro.  Sa tulong ng 46 na kabataang mag-aaral na kumukuha ng 
kursong Edukasyon na pinasulat ng mga sanaysay ay nataya ang kanilang kaalaman 
sa pagsusulat ng komposisyon. Napag-alaman na ang kaalaman at kasanayan 
nilang sumulat ayon sa nilalaman, organisasyon at mechanics ay nasa antas na hindi 
gaanong mahusay hanggang sa katamtamang husay lamang. Ang uri o tema ng 
mga sanaysay na naisulat ay tungkol sa wika, kultura at kulturang popular na siyang 
mas nakakarami. Ang mga napag-alaman ay may malaking implikasyon sa 
sikolohiya ng edukasyon, mga guro, mag-aaral at sa lipunang Filipino. 
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HANDBUK NG SIKOLOHIYANG PILIPINO BOLYUM 2 
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KATUWANG NA INSTITUSYON 

 

 
 

Departamento ng Sikolohiya 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya 

Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
Adres: Alfredo V. Lagmay Hall, Roxas Avenue, corner Africa St., 

University of the Philippines Diliman, 1101 Quezon City 
Telepono: (632) 928-2728 or (632) 981-8500 local 2453 

Oras ng Opisina: Lunes hanggang Biyernes, 8:00 n.u. - 5:00 n.h. 
Websayt: http://psych.upd.edu.ph/ 

  

http://psych.upd.edu.ph/
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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

