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ABSTRAK 

 
Sa multilingguwal at multikultural na lipunang Filipino, may pangangailangan na mapalalim ang ating 
kaalaman sa pamumuhay ng iba’t ibang sektor sambayanan at ang pananaw ng bawat 
etnolingguwistikong grupo sa bansa sa wika at kultura ng isa’t isa. Bilang ambag sa intelektuwalisasyon 
ng wikang Filipino, ipinakikilala ng papel na ito ang teorya ng akomodasyon sa komunikasyon at mga 
konsepto ng ‘pagtagpo’ at ‘paglayo’ bilang batayang kaisipan sa araling pangwika at komunikasyon sa 
Pilipinas. Nilalaman din ng publikasyong ito ang rebyu ng mga kaugnay na literatura na gumamit ng 
nasabing teorya sa konteksto ng Pilipinas kung saan napag-alamang mayorya sa mga pag-aaral ay tungol 
sa ugnayan ng wikang Filipino at mga panlipunang sitwasyon. Nagbigay rin ang may-akda ng mga 
rekomendadong paksa kung saan magagamit ng mga Filipinong mananaliksik ang teoryang ito sa mga 
larangan ng araling pangkalusugan, legal, kultura, at wika. 
 
Mga susing salita  
Teorya ng akomodasyon sa komunikasyon, Araling Filipino, araling pangwika, araling pangkultura, 
araling pangkalusugan, araling legal 
 
 

ABSTRACT 

 
In the multilingual and multicultural Philippine society, there is a need to deepen our knowledge about the various 
practices of different social sectors and the perspectives of the country’s ethnolinguistic groups on each other’s 
languages and cultures. As a contribution to the intellectualization of the Filipino language, this paper introduces 
communication accommodation theory (CAT) and the concepts of ‘convergence’ and ‘divergence’ as principles in 
investigating language and communication studies in the Philippines. This work also contains a review of related 
literature that utilized CAT in the Philippine context, with most of which analyzing the convergence of the Filipino 
language with existing societal phenomena. In the latter part of this essay, the author recommends topics in health, 
legal, cultural, and language studies wherein Filipino researchers may be able to utilize CAT for further studies. 
 
Keywords  
Communication accommodation theory, Philppine Studies, language studies, cultural studies, health studies, legal 
studies 
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PANIMULA  

 
Hango ang papel na ito sa personal na 

karanasan ng mananaliksik sa kaniyang 
kakayahan na magbago ng tuldik at paraan ng 
pananalita batay sa etnolingguwistikong grupo ng 
mga indibiduwal na kaniyang nakakasalamuha sa 
mga nagdaang taon. Tubong lungsod ng General 
Santos, Mindanao, pangunahing gumagamit ng 
wikang Filipino ang kanilang sambahayan. 
Maliban dito, sinasalita rin sa loob ng kanilang 
bahay ang wikang Hiligaynon ng kanilang 
kasambahay at wikang Cebuano ng kaniyang lola 
na tubong Bohol. Salugar na aming tinitirhan, 
wikang Hiligaynon ang pangunahing sinasalita. 
Sa antas panlungsod, 57.1% ay kabilang sa 
etnolingguwistikong Cebuano, 18.3% ay 
Hiligaynon, at 4.5% ay mga Tagalog (National 
Statistics Office 2002). Ang wikang Cebuano rin 
ang pangunahing wika na sinasalita ng nasabing 
lungsod. May dugong Bulakenyo Tagalog at 
Bisayang Boholanon ang ina ng mananaliksik at 
nakalakhang niyang nagsasalita ng parehong 
wikang Filipino at Cebuano. Sa loob naman ng 
kanilang paaralan, Ingles ang pangunahing wika 
na ginagamit sa pagtuturo at pakikipagtalastasan. 
Kaya sa murang edad, nakapagsasalita na ng 
wikang Filipino, Cebuano, Hiligaynon, at Ingles 
ang mananaliksik.  

Naranasan din ng awtor na makapag-aral sa 
lungsod ng Cebu, katulad ng kaniyang lola at ina. 
Nakapagtapos naman siya ng kolehiyo at 
masterado sa Maynila. Napansin ng mananaliksik 
na dahil sa mga karanasang ito, nagkaroon siya ng 
kakayahan na baguhin, hindi lamang ang wika na 
kaniyang ginagamit batay sa pangangailangan ng 
komunikatibong sitwasyon, ngunit pati na rin ang 
diin, punto, at tono ng kaniyang pananalita. 
Pinagkuhanan ng awtor ng inspirasyong ang mga 
personal na karanasang ito upang 
magpakadalubhasa sa mga larangan ng 
sosyolingguwistiks at komunikasyong 
interkultural. Ang pangunahing teorya na ginamit 
ng manunulat ng papel na ito sa kaniyang tesis sa 
masterado ay ang teorya ng akomodasyon sa 
komunikasyon (communication accommodation 

theory) ni Howard Giles. Sa isang kabanata sa 
nasabing pag-aaral, ginamit ng mananaliksik ang 
teoryang ito upang maipaliwanag ang pag-usbong 
ng hybrid language na Davao-Filipino, isang 
magkahalong wika na umusbong mula sa 

pakikipag-ugnay at talakayan ng mga Cebuano at 
Tagalog na settler sa Timog Mindanao (Demeterio 
& Dreisbach 2017). 

Maliban sa tesis sa masterado ng manunulat 
na makikita sa aklatan ng Pamantasang De La 
Salle, wala pang naililimbag na publikasyon 
tungkol sa teoryo ng akomodasyon sa 
komunikasyon na nakasulat sa wikang Filipino. 
Bilang karagdagan sa intelektuwalisasyon ng 
wikang Filipino, hangad ng papel na ito na 
mapawalak ang paggamit ng nasabing teorya sa 
konteksto ng multilingguwal at multikultural na 
Araling Filipino. Matutunghayan sa susunod na 
bahagi ang teoretikal na balangkas at kasaysayan 
ng communication accommodation bilang isa sa mga 
pangunahing teorya na ginagamit sa interseksyon 
ng araling pangkomunikasyon, sikolohiya, 
lingguwistika, kalusugan, at pag-aaral ng batas. 
Kasunod naman ang mga rekomendadong paksa 
na maaaring pag-aralan ng mga mananaliksik sa 
araling Filipino gamit ang nasabing teorya. 

 
Si Howard Giles at ang Teorya ng Akomodasyon 
sa Komunikasyon 

 
Binalangkas ni Howard Giles (2016) ang 

kasaysayan at pag-unlad ng teorya ng 
akomodasyon sa komunikasyon sa unang 
kabanata ng librong kaniyang pinamatgunutan sa 
parehong titulo. May pagkakatulad sa personal na 
karanasan ang manunulat ng papel na ito at si 
Giles. Pinanganak sa Wales at lumaking 
nagsasalita ng wikang Welsh at Ingles si Giles. 
Nang magkolehiyo ang Welsh sa Inglatera, 

napansin niyang nagbabago ang tuldik ng 
kaniyang pananalita sa Standard English na 
sinasalita ng mga Briton. Tuwing pumapasok 
naman siya sa isang Welsh pub sa Inglatera upang 
manood ng larong rugby kasama ang kaniyang 
mga kapwa Welsh, nagbabago ulit ang tuldik ng 
kaniyang pananalita na alinsunod naman sa 
nakalakhan niyang wikang Welsh. Sa kaniyang 
pananaw, siya ay isang ‘linguistic chameleon’ 
dahil sa kakayahang magbago ng wikang 
sinasalita, tono, punto, at diin ng pananalita. Sa 
kaniyang pag-aaral ng doktorado sa Unibersidad 
ng Bristol, napag-alaman niyang limitado ang mga 
pananaliksik ng mga interlokyutor na binabago 
ang kanilang paraan ng pananalita. Sa panahong 
ito, pinag-aralan niya ang konsepto ng accent 
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convergence at divergence. Mula sa pag-aaral ng 
mga tuldik sa pananalita, lumawak ang paksang 
ito sa pangkalahatang pananaliksik sa pagbabago 
ng mga istilong pangkomunikasyon ng mga 
interlokyutor at tinawag nang communication 
accommodation theory (CAT).  

Ang pangunahing punto ng kaniyang teorya 
ng akomodasyon ay binabago ng mga indibidwal 
o social groups ang proseso ng kanilang 
komunikasyon alinsunod sa identidad at 
kagustuhan ng kanilang madla (Giles & Ogay 
2007). Sa madaling salita, tinatanggap ng mga 
mananalita ang ‘kaibahan’ (otherness) ng kanilang 
tagapakinig upang mapadali at mas maging 
epektibo ang proseso ng komunikasyon. Tampok 
sa estratehiya ng accommodation ni Giles ang 
convergence at divergence. 

Sa mga pagkakataon kung saan itinuturing 
ang wika bilang mahalagang dimensyon ng 
identidad ng isang grupo o kultura, maaaring 
makaapekto sa pakikipag-ugnayan ng isang 
indibidwal ang kanyang wikang sinasalita. 
Maaaring maging senyas ito ng pakikisama o 
paglayo sa isang indibidwal o dominanteng 
grupo, depende sa kung ano ang nilalaman at 
paraan ng pananalita ng tao. Resulta ng pagdaan 
sa proseso ng ang pagtatagpo ang convergence. Sa 
panahon ng pagtatagpo, “individuals adapt to 
each other’s communicative behaviors in terms of 
a wide range of linguistic-prosodic-nonverbal 
features including speech rate, pausal phenomena 
and utterance length, phonological variants, 
smiling, gaze, and so on” (Giles, Coupland, & 
Coupland 2010). Isa namang estratehiya sa 
komunikasyon ang paglayo o divergence kung 
saan pinipili ng isang indibidwal o grupo na hindi 
makibagay sa paraan ng pananalita, gawain, o 
kultura ng isa pang indibidwal o grupo. Para 
naman kay Soliz (2015), ito ang mga estratehiya 
kung saan iniiba ng isang ispiker ang 
pamamaraan ng kanyang pakikipagtalastasan 
upang lumikha ng, o paigtingin ang, pagkakaiba 
niya sa ibang tao o grupo. 

Sa empirikal na pagpapaliwanag ng CAT, 
karaniwang pinag-aaralan ang pag-uugali at 
pananaw ng isang interlokyutor sa wika, ang uri 
ng sitwasyong panlipunan, at katatagan ng wika 
ng isang indibidwal sa mga sitwasyong lantad 
siya sa mga ugnayang intergrupo (Côté & Clément 
1994). 

Gumawa ng paglalagom si Giles (3-6) ng pag-
unlad ng CAT mula nang mabuo niya ang 

konseptong ito. Itinunring niyang foundational 
phase ang mga taong 1969 hanggang 1976, kung 
saan pinag-aralan niya at ng ibang mananaliksik 
ang pagbabagong tudlik at pananalita ng mga 
interlokyutor. Sa panahong ito rin naging matatag 
ang teorya na nagpapatunay na nakakaapekto ang 
paraan ng pananalita sa pagtanggap sa mga 
interlokyutor (Giles & Powesland 1975). Sumunod 
naman dito ang intergroup/contextual phase sa 
mga 1977 hanggang 1981, kung saan pangunahing 
pinag-aralan ang paglayo at hindi pagtanggap 
(non-accommodation) ng mga interlokyutor sa 
isa’t isa. Halimbawa ng interaksyong intergrupo 
sa araling pangkomunikasyon ay ang tunggalian 
ng mga sekswalidad sa lugar ng kanilang 
pinagtatrabahuhan, komunikasyon sa pagitan ng 
mga pulis at sibilyan sa mga sitwasyong may 
krimen, at ang mga hamon na maintindihan ang 
sitwasyon ng mga taong may kapansanan. Naging 
pilosopikal ang subjective phase ng CAT sa mga 
taong 1982 hanggang 1985, kung saan lumubog 
ang mga mananaliksik sa mga kontekstuwal at 
panlipunang mga mga salik sa pangtanggap, 
paglayo, at hindi pagtanggap ng mga 
interlokyutor. Sa ikaapat na bahagi ng pag-unlad 
ng CAT sa mga taong 1986 hanggang 1987, 
pumasok na ang mananaliksik sa integrasyon ng 
akomodasyon sa komunikasyon sa pag-aaral ng 
kalusugan, katandaan (ageing studies), at kultural 
na akomodasyon. Sa ikalimang bahagi ng pag-
unlad ng teorya sa mga taong 1988 hanggang 2005, 
tuluyan nang naging malawak ang konseptong ito 
bilang batayang kaisipan na ginagamit sa iba’t 
ibang mga larangan ng akademya. Sa 
kasalukuyang mediating mechanism phase, pinag-
aaralan ng mga mananaliksik ang integrasyon ng 
CAT sa pag-aaral ng batas. Sa panahong din ito 
unang umusbong ang mga pag-aaral kung paano 
nakakaapekto ang akomodasyon sa 
komunikasyon sa iba’t ibang emosyon ng tao, 
katulad ng iritasyon, pagiging mapagmataas, at 
kasiyahan. 

 
CAT at Rebyu ng mga Aralin sa Konteksto ng 
Pilipinas 

 
Hinalaw ng seksyon ng papel na ito ang mga 

pag-aaral na gumamit ng teorya ng akomodasyon 
sa komunikasyon sa konteksto ng Pilipinas. 
Nabibilang pa lamang ang mga pag-aaral at 
publikasyon na gumagamit ng CAT sa multi- at 
interdisiplinaryong larangan ng Araling Filipino. 
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Sa nakalap na rebyu ng mga kaugnay na literatura 
ng mananaliksik nang isinulat niya ang papel na 
ito, mayroon pa lamang siyam na artikulo sa 
dyornal, tesis, at papel pangkumperensya ang 
nailathala tungkol sa nasabing paksa sa loob ng 
nakalipas na labindalawang taon. Sa mga 
nasabing pag-aaral, walo rito ang tumalakay ng 
CAT sa larangan ng araling pangwika at 
komunikasyon (Dreisbach 2019; Demeterio & 
Dreisbach 2017; Sarip 2015; Dumanig, David, 
Kadhim, & Lumayag 2015; Dumanig, David, & 
Shanmuganathan 2013; Toomey, Dorjee, & Ting-
Toomey 2013; Go & Gustilo 2013; Ota, Giles, & 
Someera 2007). Napatunayan sa mga nasabing 

pag-aaral ang kakahayan ng mga Pilipino na 
makibagay at magbago ng paraan ng 
komunikasyon sa konteksto ng silid-aralan, sa 
trabaho, sa kalakhang lipunan ng Visayas at 
Mindanao, at pati na rin sa ibayong dagat kung 
saan itinuturing tayo bilang dayuhan at minorya. 
Tinalakay naman ng nag-iisang tesis pangkolehiyo 
ang akomodasyong pangkultura ng mayorya ng 
mga Pilipino sa mga Tsino, Indiyano, at Muslim sa 
lungsod ng Maynila kung saan napag-alaman na 
mas malapit ang mayorya ng populasyon ng 
Maynila sa mga Tsino kung ikukumpara sa 
dalawang grupong nabanggit (Rapanot 2018).

 
Talahanayan 1 
Mga nailathalang teksto na gumamit ng teorya ng akomodasyon sa komunikasyon 
sa konteksto ng Araling Filipino  
 

Awtor 
Titulo ng Teksto 

(Taon ng Paglathala) 
Tagapaglathala Uri ng Teksto 

Jeconiah Louis Dreisbach Perspektiba at Pananaw ng mga 

Cebuano at Davaoeño mula 

Henerasyong X at Z sa wikang 
Cebuano, Filipino, at Ingles (2019) 

Pamantasang De La Salle Tesis sa Masterado 

Czekaina Esrah Aguilar 

Rapanot 
An Intergenerational Analysis of 

Filipino Attitudes towards Cultural 

Minority Groups in the City of 
Manila (2018) 

Unibersidad ng Pilipinas, 

Kolehiyo ng Pangmadlang 

Komunikasyon 

Tesis Pangkolehiyo 

Jeconiah Louis Dreisbach & 

Feorillo Petronilo A. 

Demeterio III 

Disentangling the Rubrico and 

Dolalas Hypotheses on the Davao 

Filipino Language (2017) 

Recoletos Multidisciplinary 

Research Journal, 

University of San Jose – 
Recoletos 

Artikulo sa Dyornal 

Hasmina Domato Sarip Problems Encountered in Mother-

Tongue Based Teaching (2015) 
International Conference on 

Language, Culture and 

Education 

Papel Pangkumperensya 

Francisco Perlas Dumanig, 

Maya Khemlani David, 

Kais Amir Kadhim, & 

Linda A. Lumayag 

Code switching in Mixed Couples’ 

Interaction: A Conversation Analysis 

(2015) 

Protagonist International 

Journal of Management and 

Technology 

Artikulo sa Dyornal 

Francisco Perlas Dumanig, 

Maya Khemlani David, & 

Thilagavathi 
Shanmuganathan 

Language choice and language 

policies in Filipino-Malaysian 

families in multilingual Malaysia 
(2013) 

Journal of Multilingual and 

Multicultural Development 

(Routledge) 

Artikulo sa Dyornal 

Adrian Toomey, Tenzin 

Dorjee, & Stella Ting-

Toomey 

Bicultural Identity Negotiation, 

Conflicts, and Intergroup 

Communication Strategies (2013) 

Journal of Intercultural 

Communication Research 

(Routledge) 

Artikulo sa Dyornal 

Mikhail Alic Go & Leah 

Gustilo 
Tagalog or Tagalish: the Lingua 

Franca of Filipino Urban Factory 

Workers (2013) 

Philippine ESL Journal Artikulo sa Dyornal 

Hiroshi Ota, Howard Giles, 
& Lilnabeth P. Someera 

Beliefs About Intra- and 
Intergenerational Communication in 

Japan, the Philippines, and the United 

States: Implication for Older Adults’ 

Subjective Well-Being (2007) 

Communication Studies 
(Routldege) 

Artikulo sa Dyornal 

 

 

 
Katulad ng isinaad sa nakaraang bahagi ng 

papel na ito, dumaan sa anim na yugto ang pag-
unlad ng CAT simula nang mabuo ang kaisipang 
ito sa dekada ng 1960. Gaya ng larangan ng 
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Araling Filipino, naging multi- at interdisiplinaryo 
na rin ang CAT bilang batayang teorya. 
Samakatuwid, mahalaga ring umunlad ang 
teoryang ito sa larangan ng Araling Filipino dahil 
sa multilingguwal at multikultural na lipunan ng 
mga Filipino. Ibabahagi ng mananaliksik sa 
susunod na seksyon ng papel na ito ang mga 
rekomendadong paksa na maaaring magamit ng 
mga Pilipinong mananaliksik upang magamit ang 
teorya ng akomodasyon sa komunikasyon sa 
kontekstong Pilipino.  

 
Mga Rekomendadong Paksa ng Pananaliksik sa 
Araling Filipino Gamit ang CAT  

 
Isa sa mga paghahambing na isinagawa ng 

mananaliksik sa kanyang tesis sa masterado ang 
perspektiba at pananaw ng mga Cebuano at 
Davaoeño mula henerasyong X at Z sa mga 
wikang Cebuano, Filipino, at Ingles (Dreisbach 
2019). Alinsunod ito sa naunang pag-aaral nina 
Howard Giles at iba pang mga mananaliksik sa 
ugnayan ng edad at komunikasyon (Ryan, Giles, 
Bartolucci, & Henwood 1986). Sa nasabing tesis, 
napag-alaman na may interhenerasyunal na 
pagkakaiba sa pananaw ng mga katugon sa mga 
pinag-aralang wika. Napag-alaman na mas 
tanggap ng mga nakatatandang henerasyon ang 
mga lokal na wika ng Pilipinas para sa pormal na 
komunikasyon o pakikipag-usap sa mga 
katrabaho, kliyente, at mga administrador. Dahil 
sa nakasanayan na ng mga kabataang Filipino ang 
paggamit ng wikang Ingles sa eskuwelahan, mas 
ginagamit din ito ng henerasyong Z sa pormal na 
komunikasyon. Sa konteksto naman ng mga Thai 
at Amerikanong bangkero, napag-alaman nina 
McCann at Giles (2006) na mas negatibo ang 
paggamit ng wika ng mga matatandang 
empleyado sa mga kahilingan ng mga kliyente, at 
mas nakatutulong at kagalang-galang ang wika na 
ginagamit ng nakababatang mga bangkero. Gamit 
ang global perceptions of intergenerational 
communication scale, napag-alaman din ng 
parehong mananaliksik na sa kahit anumang 
kultura, mas negatibo at mas makasarili ang 
paraan ng komunikasyon ng mga nakatatandang 
manggagawa. Sa kabilang banda, mas magalang 
ang pannalita ng nakababatang mga manggagawa 
dahil nararamdaman nilang mas malaki ang 
obligasyon nila sa kanilang mga kliyente (McCann 
& Giles 2007). Maaaring mapalawak ng mga 

mananaliksik ang ugnayan ng edad at mga lokal 
na wika ng Pilipinas gamit ang nasabing iskala.  

 Pagdating sa araling pangkalusugan at 
medisina, malawak na ang mga pananaliksik sa 
paksang doctor-patient communication. Mahalaga 
ang paksang ito para sa mga espesyalista sa 
araling pangkalusugan dahil buhay ng mga 
pasyente ang nakasalalay sa maaaring mangyaring 
hindi pagkaintindihan (Meuter, Gallois, 
Segalowitz, Ryder, & Hocking 2015). Mas nagiging 
epektibo ang paggamot at at nasisiyahan ang mga 
pasyente kapag nagsusumikap ang mga doktor na 
makibagay sa pamamaraan ng komunikasyon ng 
mga pasyente (Ahmed & Bates 2016). Sa kabilang 
banda, napag-alaman nina Baker at Watson (2015) 
na nakakaapekto ang mga estratehiya ng 
akomodasyon sa komunikasyon ng mga 
propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan sa 
kagustuhuang matuto ng mga pasyente tungkol sa 
kanilang mga kalagayan. Bahagi ang mga pag-
aaral ng CAT sa kabawasan ng pagkabigo ng mga 
doktor, nars, at iba pang propesyonal sa sektor ng 
kalusugan na maibahagi ang maling pagsusuri at 
paggamot sa mga sakit ng mga pasyente (Watson, 
Jones, & Hewett 2016). Sa kuwantitatibong 
aspekto ng paksang ito, maaaring magamit ang 
healthcare communication scale nina Sparks, 
Bevan, at Rogers (2013) upang malaman ang mga 
estratehiya sa akomodasyon ng komunikasyon ng 
mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. 
Kinakailangan na maisagawa ang pananaliksik ng 
paksang ito sa kontekso ng Pilipinas, lalo na sa 
mga komunidad kung saan pinadala ang mga 
doctor to the barrios upang malaman ang mga 
estratehiya ng pakikibagay ng mga doktor sa 
komunidad at kung epektibo ba ang kanilang 
paraan ng komunikasyon upang makapaggamot. 

Bilang bahagi ng lipunang sumusunod sa 
alituntunin ng mga batas ng bansa, bawat aksyon 
na ginagawa natin ay may mga kaakibat na 
usaping legal. Pumapangalawa sa mga aralin sa 
doctor-patient communication accommodation 
ang mga pananaliksik sa ugnayan ng CAT at mga 
prosesong legal, katulad ng mga paglilitis sa korte 
at relasyon sa pagitan ng mga pulis at sibiliyan. 
Dahil sa kaniyang interes sa nasabing paksa, 
pumasok sa puwersa at naging pulis ng mahigit 
isang dekada si Howard Giles sa komunidad ng 
University of California, Santa Barbara kung saan 
siya nagtatrabaho rin bilang propesor ng 
komunikasyon at panlipunang sikolohiya (Giles, 
2015). Sa kontekstong maka-Kanluranin, 
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tinatanggap ng mga pulis ang mga sibilyan na 
pamilyar at nirerespeto ang peligrosong trabaho 
na ginagawa nila. Sa kabilang banda, tinatanggap 
naman ng mga sibilyan ang mga pulis na kabilang 
sa mga ahensyang may kasaysayan na ng maayos 
na pamamalakad ng batas at kaayusan sa kanilang 
komunidad. Dagdag pa rito, napag-alaman din 
nina Giles, Willemyns, Gallois, at Anderson (2007) 
na kapag pumapasok sa non-accommodative na 
estratehiyanag pangkomunikasyon ang mga pulis 
kapag kinakailangan nilang maging alerto sa mga 
sitwasyong nasa peligro ang seguridad ng 
kanilang operasyon. Wala pang nakagagawa ng 
pag-aaral na ito sa Pilipinas. Maaaring malaman 
ang mga pananaw at perspektiba ng mga pulisya 
at sibilyan sa isa’t isa sa konteksto ng kalunsuran 
at kanayunan sa magkakaibang dako ng Pilipinas. 
Pinag-aaralan na rin ng mga mananaliksik sa CAT 
ang mga estratehiyang pang-akomodasyon ng 
mga korte sa panahon ng interogasyon (Gnisci, 
Giles, & Soliz, 2016). Sa konteksto ng 
multilingguwal na lipunang Filipino, 
interesanteng malaman kung paano isinasagawa 
ng mga abogado at husgado ang interogasyon sa 
mga bahagi ng kaso na hindi mataas ang pinag-
aralan at hindi nakapagsasalita ng Ingles. Dagdag 
nina Gnisci, Giles, at Solis (2016) may power 
relations na nangyayari sa pagitan ng mga 
abogado at kanilang mga nililitis na maaaring 
makaapekto sa estratehiyang pang-akomodasyon 
ng nasasakdal (184). Maaaring angkop ang 
hinuhang ito sa kalagayan ng mga korte sa 
Pilipinas dahil Ingles ang pangunahing wika na 
ginagamit sa mga legal na proseso sa bansa. 
Noong 2019, itinatag ni Dr. Laura Smith-Khan, 
isang abogado at mananaliksik na bihasa sa 
ugnayan ng araling legal at lingguwistiks at 
nakabase sa University of Technology Sydney, ang 
Law and Linguistics Interdisciplinary Researchers’ 
Network (LLIRN) upang mapalawig ang pag-aaral 
sa nasabing paksa (Smith-Khan 2020). Maaaring 
maging bahagi ng nasabing organisasyon ang mga 
Filipinong mananaliksik upang mapalalim ang 
kanilang kaaalaman sa ugnayan ng batas at mga 
wika. 

Bahagi ng mga interes ng mananaliksik ang 
mga konsepto ng panganib sa wika (language 
endangerment) na bahagi ng nararanasan ng mga 
katutubo at pagkamatay ng wika (language 
death). Tinitingnan dito ng awtor ang maaaring 
epekto ng paglipat ng mga pambansang minorya 
sa kalunsuran sa kanilang pananaw sa mga wika 

na kanilang sinasalita. Bagamat wala pa siyang 
naisasagawang pormal na pag-aaral dito, mula sa 
personal na obserbasyon ng mananaliksik ay 
gumagamit na ng dominanteng mga wika katulad 
ng Filipino at Cebuano ang mga katutubong 
Manobo at Blaan kapag nakapag-aral na sila sa 
kalunsuran ng Mindanao. Maaring pag-aralan ang 
kanilang mga estratehiyang pang-akomodasyon sa 
pamumuhay nila sa kalunsuran at malaman ang 
mga dahilan ng kanilang pagkawala ng interes sa 
kanilang mga katutubong wika. 

Ilan lamang ang mga paksang ito sa malawak 
na sakop ng teorya ng akomodasyon sa 
komunikasyon na maaaring maisagawa sa 
konteksto ng Pilipinas. Maaaring magamit ang 
batayang kaisipang ito upang mapalalim ang pag-
unawa ng akademya sa perspektiba, pananaw, at 
ugnayan ng iba’t ibang sektor ng lipunang Pilipino 
sa isa’t isa. 
 

KONGKLUSYON  
 

Sa multilingguwal at multikultural na 
lipunang Pilipino, may pangangailan na 
mapalalim ang ating kaalaman sa pamumuhay ng 
iba’t ibang sektor sambayanan at ang pananaw ng 
bawat etnolingguwistikong grupo sa bansa sa 
wika at kultura ng isa’t isa. Relatibong makabago 
ang teorya ng akomodasyon sa komunikasyon 
bilang batayang kaisipan sa araling pangwika at 
komunikasyon sa Pilipinas. Bagamat nabibilang 
pa lamang ang mga nailimbag na araling gumamit 
nito, nagsilbi itong lunsaran sa mas malalimang 
pag-aaral ng ugnayan ng mga wikang sinasalita 
ng mga Pilipino at kanilang kalagayang 
panlipunan. Maliban sa tesis sa masterado na 
ginawa ng mananaliksik na bukas lamang sa mga 
mambabasa ng Pamantasang De La Salle, ang 
artikulong ito ang tagapangunang pormal na 
publikasyon tungkol sa CAT na nakasulat sa 
wikang Filipino at bukas sa publiko. Layon ang 
intelektuwalisasyon ng wikang Filipino, maliban 
sa pagsasalin ng konseptong ito sa nasabing wika, 
nagbigay rin ng mga rekomendadong paksa ang 
manunulat na maaaring maisagawa ng mga 
Pilipino mananaliksik na interesado sa ugnayan 
ng wika, komunikasyon, araling pangkalusugan, 
batas, at katutubong kultura. 
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Pasasalamat 
 

Nagpapasalamat ang mananaliksik sa mga 
mungkahi ng ng rebyuwer upang maiayos ang 
nilalaman ng artikulong ito. Kung mayroon mang 
mga kamaliang hindi naiayos, nasa mananaliksik 
na ang pagkukulang na ito. 
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