
ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತರಕ್ಕೆ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂತರ 

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತನಿಲ್ಲಿ ನಮಮನನು ನಿಬ್ಕೆರಗಾಗಿಸ್ತ್ನವ ಅನಕೇಕ ಬ್ಕಳವಣಿಗಕಗಳಾಗನತ್ತಿವಕ. ಬ್ಕೇಕ್ಾದರಕ ಒಮ್ಮಮ 
ಆಟಕೊಮೊಬ್ಕೈಲ್ ಕ್ಕೇತರವನನು ಗಮನಿಸಿ ನಕೊೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾನವನ ನಡವಳಿಕ್ಕಯನನು ಗರಹಿಸಿ, 

ಅದಕೆನನಗನಣವಾಗಿ ಸ್ತ್ನರಕ್ಷಿತ, ಸ್ತ್ವಯಂ-ಚಾಲನಾ ಕ್ಾರನಗಳನನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತ್ನತ್ತಿವಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನವಿಕ 
ಸಿದಾಧಂತಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕೊಳಳಲಾಗನತ್ತಿದಕ. 

ಪರಸ್ತ್ನಿತ ಅನಕೇಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲ ಿತಂತರಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಗಕ, ಮಾನವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಒಳನಕೊೇಟಗಳನನು 
ಒದಗಿಸ್ತ್ನವ ಮೊಲಕ, ಆಟಕೊಮ್ಮೇಷನ ನ ಉತೃಷಟತಕ ವೃದಿಧಯಾಗನತ್ತಿದಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಾರಹಕರ ಅಪಕೇಕ್ಕಗಳು, 
ಆದಯತಕಗಳು ಮತನಿ ಪರಚಕೊೇದನಕಗಳ ಒಳನಕೊೇಟಗಳನನು ಪಡಕಯಲನ ಸ್ತ್ಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ, ಇತ್ತಹಾಸ್ತ್ಕ್ಾರರನ 
ಮತನಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ ಸಕೇರಿದಂತಕ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಸಕೇವಕಯನನು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ತ್ನತ್ತಿರನವ 
ಉದಾಹರಣಕಗಳಿವಕ. ಹಿೇಗಕ, ಗಾರಹಕರ ಬಗಕೆ ಹಕಚ್ಚಿನ ತ್ತಳಿವಳಿಕ್ಕಯಂದಿಗಕ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದ ಉತಪನುಗಳು ಮತನಿ 
ಸಕೇವಕಗಳು ಮಾರನಕಟಕಟಯಲ್ಲಿ ತಮಮದಕೇ ಆದ ವಿಶಿಷಟತಕಯಂದಿಗಕ ದಿೇರ್ಘಿವಧಿಯ ಯಶಸ್ತ್ಸನನು ಕ್ಾಣಬಹನದನ. ಈ 
ಕನತೊಹಲಕ್ಾರಿ ಬ್ಕಳವಣಿಗಕಗಳಿಂದ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ಂಬಧಿಸಿದ ಉದಕೊಯೇಗಗಳಿಗಕೊಂದನ ಮರನಜಿೇವ 
ಬಂದಂತಾಗಿದಕ. 

ಮಾನವಿಕ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯಗಳಕಂದರಕ ಚರಿತಕರ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ತತವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸ್ತ್ಮಾಜ 
ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತಯ, ಭಾಷಕ, ಕ್ಾನೊನನ ವಿಷಯಗಳು ಸಕೇರನತವಿಕ. ಇದಕೊಂದನ ಸ್ತ್ವಿಸಾಿರ ಕ್ಕೇತರ. ಈ ಮಾನವಿಕ 
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತಕ ಜಗತ್ತಿನ ಹಕಸ್ತ್ರಾಂತ ಲಕೇಖಕ ಸಾೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಿಿ ರಚ್ಚಸಿರನವ  ‘ದಿ ಫಝೇ ಆಯಂಡ್ 
ಟಕಕ್ತೇ-ವಿಲ್ ಲ್ಲಬರಲ್ ಆಟ್ಸಿ ರೊಲ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲ್ಡಿ?’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತ್ಿಕ, ಜಗತ್ತಿನಾದಯಂತ ಆರಕೊೇಗಯಕ್ಾರಿ, 

ಚ್ಚಂತನಾಶಿೇಲ ಚಚಕಿಯನನು ಹನಟನಟಹಾಕ್ತದಕ. ಹಲವಾರನ ಉದಯಮಗಳ ಯಶಸಿಸನ ಹಿಂದಕ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಜಕೊತಕಗಕ 
ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ನಕರವೂ ಇದಕ ಎನನುವುದಕೇ ಹಾರ್ಟ್ಿಿ ಅವರ ಪರಮನಖ ಸಿದಾದಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಕೇಸ ಬನಕ ನ 
ಸ್ತ್ಂಸಾಾಪಕ ಮಾಕಿ ಜನಕರ ಬರ್ಗಿ, ಸಾಿಕ ನ ಸಿಟೇವಟ್ಿ ಬಟರ ಫೇಲ್ಡ, ಅಲ್ಲಬ್ಾಬ್ಾದ ಜಾಯಕ ಮಾ, 

ಯೊಟೊಯಬ ನ ಸ್ತ್ನಸಾನ ವೊಜಿಸಕ್ತೆ, ಏರ ಬಿಎನ ಬಿಯ ಬಿರಯಾನ ಚಕಸಿೆಯಂತಹವರನ ಓದಿರನವ ವಿಷಯಗಳೂ 
ಕೊಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗನತಿವಕ. ಈ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೇತರ ದಿಗೆಜರನ ಓದಿರನವ ವಿಷಯಗಳಕಂದರಕ, ಹಿನಕುಲಕ ಭಾಷಕಗಳು, 
ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ವಾ //ಲಲ್ಲತಕಲಕಗಳು// ಎಂದನ ಹಾರ್ಟ್ಿಿ ಮನದಟನಟ ಮಾಡನತಾಿರಕ. ಮಾನವಿಕ 
ವಿಷಯಗಳ ಅಧಯಯನದಿಂದ ಮಾನವನ ನಡವಳಿಕ್ಕಯ ಹಿನಕುಲಕ, ಪರಚಕೊೇದನಕಯ ಬಗಕೆ ಒಳನಕೊೇಟವನನು ಪಡಕದನ, 
ಗಾರಹಕರ ಅಗತಯಗಳಿಗಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ಪಂದಿಸ್ತ್ಬಹನದನ ಎನನುವುದಕೇ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪಾರಯ. 

ನಮಮ ಸಾಂಪರದಾಯಿಕ ಉದಕೊಯೇಗಗಳು 

ಇಂದಿನ ಅತಯಂತ ಬ್ಕೇಡಿಕ್ಕಯ ಉದಕೊಯೇಗಗಳು ಕ್ಕಲವು ವಷಿಗಳ ಹಿಂದಕ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಒಂದನ ಅಂದಾಜಿನಂತಕ, 
ಈಗಿರನವ ಕ್ಕಲವು ಉದಕೊಯೇಗಗಳು ಮನಂದಕ ಇರಲಾರವು. ಹಿೇಗಿದದರೊ, ನಮಮ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಪೂವಿ-ನಿಧಿರಿತ 
ವಕೈದಯಕ್ತೇಯ ಮತನಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂರ್ಗ ವೃತ್ತಿ ಮಾಗಿಗಳನಕುೇ ಅರಸ್ತ್ನತ್ತಿದಾದರಕ. ಶಕೇ 80ರಷನಟ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂರ್ಗ 
ಪದವಿೇಧರರಲ್ಲಿ ಉದಕೊಯೇಗಗಳಿಗಕ ಬ್ಕೇಕ್ಾದ ಕ್ೌಶಲಗಳಿಲಿರನವುದಿಲಿ ಎಂದನ ಅನಕೇಕ ಸ್ತ್ರ್ಮೇಕ್ಕಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ 
ನಂತರವೂ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂರ್ಗ  ಪದವಿಯ ವಾಯಮೊೇಹ ಇಂದಿಗೊ ಕನಗಿೆಲಿ. 



ಈ ಎಲಾಿ ಬ್ಕಳವಣಿಗಕಗಳ ಮಧ್ಕಯ ವಿಶವದಾದಯಂತ, ಪರಸಿದಧ ಉದಯರ್ಮಗಳು, ಅರ್ಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ ಮತನಿ ಲಕೇಖಕರನ 
ಹಾರ್ಟ್ಿಿಯನನು ಬ್ಕಂಬಲ್ಲಸ್ತ್ನತ್ತಿದಾದರಕ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ೌಶಲಗಳ ಮಹತವದ ಬಗಕೆ ಸ್ತ್ಂಶಕ ೇಧನಕ ನಡಕಸಿದ ಹಾವಿಡ್ಿ 
ಅರ್ಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಕೇವಿಡ್ ಡಕರ್ಮಂರ್ಗ ಹಕೇಳುವಂತಕ, ‘ಅಲಾೆರಿದಮ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ತಿಸ್ತ್ಲನ ಆಗದಿರನವುದನನು 
ನಿಭಾಯಿಸ್ತ್ನವ ಸಾಮರ್ಯಿ, ಮತನಿ ವಿನೊತನ ಸ್ತ್ಮಸಕಯಗಳು ಮತನಿ ಸ್ತ್ನಿುವಕೇಶಗಳನನು ನಿೇವು ಎಷನಟ ಚಕನಾುಗಿ 
ನಿಭಾಯಿಸ್ತ್ನತ್ತಿೇರಿ ಎನನುವುದಕೇ ಯಶಸ್ತ್ಸನನು ನಿಧಿರಿಸ್ತ್ನವ ಪರಮನಖ ಅಂಶ‘. 

ಹಾರ್ಟ್ಿಿ ಮತನಿ ಇತರರನ ವಾದದಂತಕ, ‘ಭವಿಷಯದ ಉದಿದಮ್ಮಗಳು, ತಂತರಜ್ಞರನ ಮತನಿ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ 
ನಡನವಿನ ಸ್ತ್ಹಯೇಗವಾಗಿರನತಿದಕ. ಇದಕೇ ನಿರ್ಟ್ಟನಲ್ಲಿ, ಮಹಿೇಂದರ ಗೊರಪ ನ ಅಧಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಮಹಿೇಂದಾರ 
ಹಕೇಳುತಾಿರಕ, ‘ಹಾರ್ಟ್ಿಿ ಇಂದಿನ ಕ್ಕೊೇಡರ ಮತನಿ ಎಂಜಿನಿಯರ ಯನಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿೇಯತಕಯ ಪರವಾಗಿ 
ಸ್ತ್ಕ್ಾಲ್ಲಕವಾದ ಮತನಿ ಬಲವಾದ ವಾದವನನು ಮಾಡನತಾಿರಕ. ಈ ವಾದವನನು ಒಪುಪವ ಇನಕೊಫೇಸಿಸ ನ ಮಾಜಿ 
ಸಿಇಒ ಮತನಿ ಸ್ತ್ಹ ಸ್ತ್ಂಸಾಾಪಕರಾದ ಎಸ.ಡಿ.ಶಿಬನಲಾಲ್, ’ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಮನಖಯ ಗನರಿಯನ ಮಾನವನ 
ಅಗತಯಗಳನನು, ಕ್ಾಳಜಿಗಳನನು ಪರಿಹರಿಸ್ತ್ನವುದನ. ಹಾಗಕ ಮಾಡನವಂತಾಗಲನ, ಟಕಕ್ತೆಯನ ಮೊದಲನ 
ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿರಬ್ಕೇಕನ ಮತನಿ ಮಾನವನ ಅಗತಯಗಳನನು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕ್ಕೊಳಳಬ್ಕೇಕನ. ಲ್ಲಬರಲ್ ಆಟ್ಸಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನನವು ಮಾಡನತಿದಕ” ಎಂದನ ಹಕೇಳುತಾಿರಕ. 

ಮನಂದಿನ ಹಾದಿ 

ಹಿೇಗಕ ಬರಲ್ಲರನವ ಭವಿಷಯದ ಉದಕೊಯೇಗಗಳಿಗಕ, ಆಮೊಲಾಗರವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತನಿ ಕ್ೌಶಲಗಳ ಅಗತಯ 
ಕಡಾಡಯವಕಂದಕೇ ಹಕೇಳಬ್ಕೇಕನ. ಆದದರಿಂದ, ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಪೂವಿ-ನಿಧಿರಿತ ಸಕಟಮ್ (STEM- Science, 

Technology, Engineering, Mathematics) ಕ್ಕೊೇಸ ಿ ಗಳಾಚಕ ಇರನವ ಇನಿುತರ ಕ್ಕೊೇಸ ಿ ಗಳು 
ಮತನಿ ಸ್ತ್ಂಬಂಧಿತ ಉದಕೊಯೇಗಗಳತಿ ಗಮನವನನು ಹರಿಸಿ, ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕೇರಿದಂತಕ ಸಿಟೇಮ್ (STEAM- 

Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) ಕ್ಕೊೇಸ ಿ ಗಳನನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಮಮ ಮನಂದಿನ ಭವಿಷಯಕ್ಕೊೆಂದನ ಭದರ ಬನನಾದಿಯನನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕೊಳಳಬಹನದನ. ಯಾವುದಕೇ 
ಕ್ಕೊೇಸ ಿ ನಕೊಂದಿಗಕ, ತಮಮ ಇಚಕೆಯ ಅನನಸಾರ, ಬ್ಕೇರಕೊಂದನ ವಿಷಯವನನು ಓದನವ ಅವಕ್ಾಶ, ಈಗ ನೊತನ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತ್ತ(NEP)ಯ ಅನವಯ ಸಾಧಯವಿದಕ. 

ಒಟಾಟರಕ ಹಕೇಳುವುದಾದರಕ, ಭವಿಷಯದ ಉದಿದಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಂತರಜ್ಞರ ಜಕೊತಕಗಕ ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸ್ತ್ಹಕ್ಾರ ಮತನಿ 
ಸ್ತ್ಹಯೇಗದ ಅಗತಯ ಕಂಡನಬರನತ್ತಿದಕ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬ್ಕಳವಣಿಗಕಗಳನನು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ಗನರನತ್ತಸಿ, ತಮಮ 
ಸಾವಭಾವಿಕ ಆಸ್ತ್ಕ್ತಿ ಮತನಿ ಪರತ್ತಭಕಯಂತಕ ತಮಮ ವೃತ್ತಿಜಿೇವನದ ಯೇಜನಕಯನನು ರೊಪಿಸಿಕ್ಕೊಳಳಬ್ಕೇಕನ. 
(ಲಕೇಖಕರನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತನಿ ವೃತ್ತಿ ಸ್ತ್ಲಹಕಗಾರರನ) 

 


