
Page 1 of 15 
 

 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જા.ક્ર. ૬૨ /૨૦૨૦-૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ: સરર્ારી વવનયન, વાવિજ્ય અને વવજ્ઞાન ર્ોલેજો ખાતે મનોવવજ્ઞાન 

વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપર્, વગક-૨ (વશક્ષિ વવભાગ) 

ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ વમવનટના સાંયુક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથવમર્ ર્સોટીનો 

અભ્યાસક્રમ 

પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ ભાગ -૧ 

િાધ્યિ: ગજુરાતી                                                                                                 કલુ ગણુ :૧૦૦ 

૧ 
ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોમલક, આર્થિક, સાિામજક, કુદરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો-  ગુજરાતના ખાસ 

સંદભિ સાથ ે

૨ ભારતનો સાંસ્કૃમતક વારસો- સામિત્ય, કલા, ધિિ અને સ્થાપત્યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૩ ભારતનો ઈમતિાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૪ ભારતની અથિવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ 

ભારતીય રાજનીમત અને ભારતનું બંધારણ: 
(૧) આિુખ 
(૨) િૂળભૂત અમધકારો અને ફરજો 
(૩) રાજ્યનીમતના િાગિદર્િક મસદધાંતો 
(૪) સંસદની રચના 
(૫) રાષ્ટ્રપમતની સત્તા 
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા 
(૭) ન્યાયતંત્ર 

(૮) અનુસૂમચત જામત, અનુસૂમચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટેની જોગવાઈઓ 

(૯) એટની જનરલ 
(૧૦) નીમત આયોગ 
(૧૧) પંચાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પંચ 

(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધમનક સંસ્થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા આયોગ, 

કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડડટર જનરલ; કેન્રીય સતકિતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુક્ત અને કેન્રીય િામિતી 

આયોગ 

૬ સાિાન્ય બૌમદધક ક્ષિતા કસોટી 

૭ સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાિવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયુમનકેર્ન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જગત સમિત રોજબરોજના પ્રાદેમર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો 



Page 2 of 15 
 

Advertise No. 62/2020-21 

Assistant Professor of Psychology in Govt. Arts, Science, Commerce College 

Class-II 

Syllabus of  Preliminary Test 

Paper-1 

Medium: Gujarati                                                                             Total Marks- 100 

1  Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and population 

related topics- with special reference to Gujarat 

2 Cultural heritage of India-Literature, Art, Religion and Architecture- with special 

reference to Gujarat 

3 History of India with special reference to Gujarat 

4 Indian Economy and Planning 

 

5 

 

Indian Polity and the Constitution of India: 

(1) Preamble 

(2) Fundamental Rights and Fundamental Duties 

(3) Directive Principles of State Policy 

(4) Composition of Parliament 

(5) Powers of the President of India 

(6) Powers of Governor 

(7) Judiciary 

(8) Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of the 

society 

(9) Attorney General 

(10) NITIAayog 

(11) Panchayati Raj Institutions 

(12) Finance Commission 

(13) Constitutional and Statutory Bodies:  Election Commission of India, Union 

Public Service Commission, State Public Service Commission, Comptroller and 

Auditor General; Central Vigilance Commission, Lokpal and Lokayukta, 

Central Information Commission 

 

6 General Mental Ability 

7 General Science, Environment and Information & Communication Technology 

8 Daily events of Regional, National and International Importance including Sports 
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Syllabus for the preliminary test for the recruitment of Assistant Professor 

(Psychology), Class II in Govt. Arts, Commerce and Science colleges 

 

Marks-200        Questions- 200 Medium-  English/Gujarati 

1. Emergence of Psychology 

Psychological thought in some major Eastern Systems: Bhagavad Gita, 

Buddhism, Sufism and Integral Yoga. Academic psychology in India: Pre-

independence era; post-independence era; 1970s: The move to addressing social 

issues; 1980s: Indigenization; 1990s: Paradigmatic concerns, disciplinary identity 

crisis; 2000s: Emergence of Indian psychology in academia. Issues: The colonial 

encounter; Post colonialism and psychology; Lack of distinct disciplinary identity.  

Western: Greek heritage, medieval period and modern period. Structuralism, 

Functionalism, Psychoanalytical, Gestalt, Behaviorism, Humanistic-Existential, 

Transpersonal, Cognitive revolution, Multiculturalism. Four founding paths of 

academic psychology - Wundt, Freud, James, Dilthey. Issues: Crisis in psychology 

due to strict adherence to experimental-analytical paradigm (logical empiricism). Indic 

influences on modern psychology.  

Essential aspects of knowledge paradigms: Ontology, epistemology, and 

methodology. Paradigms of Western Psychology: Positivism, Post-Positivism, Critical 

perspective, Social Constructionism, Existential Phenomenology, and Co-operative 

Enquiry. Paradigmatic Controversies. Significant Indian paradigms on psychological 

knowledge: Yoga, Bhagavad Gita, Buddhism, Sufism, and Integral Yoga. Science and 

spirituality (avidya and vidya). The primacy of self-knowledge in Indian psychology.  

 

2. Research Methodology and Statistics 

Research: Meaning, Purpose, and Dimensions.  

Research problems, Variables and Operational Definitions, Hypothesis, Sampling.  

Ethics in conducting and reporting research  
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Paradigms of research: Quantitative, Qualitative, Mixed methods approach  

Methods of research: Observation, Survey [Interview, Questionnaires], 

Experimental, Quasi-experimental, Field studies, Cross-Cultural Studies, 

Phenomenology, Grounded theory, Focus groups, Narratives, Case studies, 

Ethnography  

Statistics in Psychology: Measures of Central Tendency and Dispersion. Normal 

Probability Curve. Parametric [t-test] and Non-parametric tests [Sign Test, Wilcoxon 

Signed rank test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Friedman]. Power 

analysis. Effect size.  

Correlational Analysis: Correlation [Product Moment, Rank Order], Partial 

correlation, multiple correlation.  

Special Correlation Methods: Biserial, Point biserial, tetrachoric, phi coefficient.  

Regression: Simple linear regression, Multiple regression.  

Factor analysis: Assumptions, Methods, Rotation and Interpretation.  

Experimental Designs: ANOVA [One-way, Factorial], Randomized Block Designs, 

Repeated Measures Design, Latin Square, Cohort studies, Time series, MANOVA, 

ANCOVA. Single-subject designs.  

 

3. Psychological testing  

Types of tests  

Test construction: Item writing, item analysis  

Test standardization: Reliability, validity and Norms  

Areas of testing: Intelligence, creativity, neuropsychological tests, aptitude, 

Personality assessment, interest inventories  

Attitude scales – Semantic differential, Staples, Likert scale.  

Computer-based psychological testing  

Applications of psychological testing in various settings: Clinical, 

Organizational and business, Education, Counseling, Military. Career guidance.  

 

4. Biological basis of behavior  

Sensory systems: General and specific sensations, receptors and processes  
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Neurons: Structure, functions, types, neural impulse, synaptic transmission. 

Neurotransmitters.  

The Central and Peripheral Nervous Systems – Structure and functions. 

Neuroplasticity.  

Methods of Physiological Psychology: Invasive methods – Anatomical methods, 

degeneration techniques, lesion techniques, chemical methods, microelectrode 

studies. Non-invasive methods – EEG, Scanning methods.  

Muscular and Glandular system: Types and functions  

Biological basis of Motivation: Hunger, Thirst, Sleep and Sex.  

Biological basis of emotion: The Limbic system, Hormonal regulation of behavior.  

Genetics and behavior: Chromosomal anomalies; Nature-Nurture controversy [Twin 

studies and adoption studies]  

 

5. Attention, Perception, Learning, Memory and Forgetting  

Attention: Forms of attention, Models of attention  

Perception:  

Approaches to the Study of Perception: Gestalt and physiological approaches  

Perceptual Organization: Gestalt, Figure and Ground, Law of Organization  

Perceptual Constancy: Size, Shape, and Color; Illusions  

Perception of Form, Depth and Movement  

Role of motivation and learning in perception  

Signal detection theory: Assumptions and applications  

Subliminal perception and related factors, information processing approach to 

perception, culture and perception, perceptual styles, Pattern recognition, Ecological 

perspective on perception.  

Learning Process:  

Fundamental theories: Thorndike, Guthrie, Hull  

Classical Conditioning: Procedure, phenomena and related issues  

Instrumental learning: Phenomena, Paradigms and theoretical issues; Reinforcement: 

Basic variables and schedules; Behaviour modification and its applications  

Cognitive approaches in learning: Latent learning, observational learning.  

Verbal learning and Discrimination learning  
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Recent trends in learning: Neurophysiology of learning  

Memory and Forgetting  

Memory processes: Encoding, Storage, Retrieval  

Stages of memory: Sensory memory, Short-term memory (Working memory), Long-

term Memory (Declarative – Episodic and Semantic; Procedural)  

Theories of Forgetting: Interference, Retrieval Failure, Decay, Motivated forgetting  

 

6. Thinking, Intelligence and Creativity  

Theoretical perspectives on thought processes: Associationism, Gestalt, 

Information processing, Feature integration model  

Concept formation: Rules, Types, and Strategies; Role of concepts in thinking Types 

of Reasoning  

Language and thought  

Problem solving: Type, Strategies, and Obstacles  

Decision-making: Types and models  

Metacognition: Metacognitive knowledge and Metacognitive regulation  

Intelligence: Spearman; Thurstone; Jensen; Cattell; Gardner; Stenberg; Goleman; 

Das, Kar & Parrila  

Creativity: Torrance, Getzels & Jackson, Guilford, Wallach & Kogan  

Relationship between Intelligence and Creativity  

7. Personality, Motivation, emotion, stress and coping  

Determinants of personality: Biological and socio-cultural  

Approaches to the study of personality: Psychoanalytical, Neo-Freudian, Social 

learning, Trait and Type, Cognitive, Humanistic, Existential, Transpersonal 

psychology.  

Other theories: Rotter's Locus of Control, Seligman's Explanatory styles, Kohlberg’s 

theory of Moral development.  

Basic motivational concepts: Instincts, Needs, Drives, Arousal, Incentives, 

Motivational Cycle.  
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Approaches to the study of motivation: Psychoanalytical, Ethological, S-R 

Cognitive, Humanistic  

Exploratory behavior and curiosity  

Zuckerman's Sensation seeking  

Achievement, Affiliation and Power  

Motivational Competence  

Self-regulation  

Flow  

Emotions: Physiological correlates  

Theories of emotions: James-Lange, Canon-Bard, Schachter and Singer, Lazarus, 

Lindsley.  

Emotion regulation  

Conflicts: Sources and types  

Stress and Coping: Concept, Models, Type A, B, C, D behaviors, Stress 

management strategies [Biofeedback, Music therapy, Breathing exercises, 

Progressive Muscular Relaxation, Guided Imagery, Mindfulness, Meditation, 

Yogasana, Stress Inoculation Training].  

 

8. Social Psychology  

Nature, scope and history of social psychology  

Traditional theoretical perspectives: Field theory, Cognitive Dissonance, 

Sociobiology, Psychodynamic Approaches, Social Cognition.  

Social perception [Communication, Attributions]; attitude and its change within cultural 

context; prosocial behavior  

Group and Social influence [Social Facilitation; Social loafing]; Social influence 

[Conformity, Peer Pressure, Persuasion, Compliance, Obedience, Social Power, 

Reactance]. Aggression. Group dynamics, leadership style and effectiveness. 

Theories of intergroup relations [Minimal Group Experiment and Social Identity 

Theory, Relative Deprivation Theory, Realistic Conflict Theory, Balance Theories, 

Equity Theory, Social Exchange Theory]  
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Applied social psychology: Health, Environment and Law; Personal space, 

crowding, and territoriality.  

 

9. Human Development and Interventions  

Developmental processes: Nature, Principles, Factors in development, Stages of 

Development. Successful aging.  

Theories of development: Psychoanalytical, Behavioristic, and Cognitive  

Various aspects of development: Sensory-motor, cognitive, language, emotional, 

social and moral.  

Psychopathology: Concept, Mental Status Examination, Classification, Causes  

Psychotherapies: Psychoanalysis, Person-centered, Gestalt, Existential, 

Acceptance Commitment Therapy, Behavior therapy, REBT, CBT, MBCT, Play 

therapy, Positive psychotherapy, Transactional Analysis, Dialectic behavior therapy, 

Art therapy, Performing Art Therapy, Family therapy.  

Applications of theories of motivation and learning in School  

Factors in educational achievement  

Teacher effectiveness  

Guidance in schools: Needs, organizational set up and techniques  

Counselling: Process, skills, and techniques  

 

10. Emerging Areas  

Issues of Gender, Poverty, Disability, and Migration: Cultural bias and 

discrimination. Stigma, Marginalization, and Social Suffering; Child Abuse and 

Domestic violence.  

Peace psychology: Violence, non-violence, conflict resolution at macro level, role of 

media in conflict resolution.  

Wellbeing and self-growth: Types of wellbeing [Hedonic and Eudemonic], Character 

strengths, Resilience and Post-Traumatic Growth.  

Health: Health promoting and health compromising behaviors, Life style and Chronic 

diseases [Diabetes, Hypertension, Coronary Heart Disease], 

Psychoneuroimmunology [Cancer, HIV/AIDS]  
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Psychology and technology interface: Digital learning; Digital etiquette: Cyber 

bullying; Cyber pornography: Consumption, implications; Parental mediation of Digital 

Usage. 

 

11. Current Trends and Recent Advancements in Relevant field.  
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સરકારી કોલેજોમાાં મનોવિજ્ઞાન વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૨ ની 
ભરતી માટેની પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ  

 
    કુલ ગણુ- ૨૦૦     કુલ પ્રશ્નો- ૨૦૦ માધ્યમ- ગજુરાતી / અંગે્રજી  

 
1. મનોવિજ્ઞાન નો ઉદભિ  

કેટલીક મખુ્ય પરૂ્વીય પ્રણાલીઓમાાં મનોરૈ્વજ્ઞાનનક નર્વચારધારા: ભગર્વદ ગીતા, બૌધ્ધ 
ધમમ, સફૂીર્વાદ અને એકીકૃત યોગ.  
ભારતમાાં શૈક્ષણીક મનોનર્વજ્ઞાન: પરૂ્વમ સ્ર્વતાંત્રતા યગુ; આઝાદી પછીનો યગુ;  
૧૯૭૦ ના દાયકામાાં: સામાજિક મદુ્દાઓને ધ્યાનમાાં લેર્વાની શરૂઆત;  
૧૯૮૦: સ્ર્વદેશીકરણ;  
૧૯૯૦ ના દાયકામાાં: દ્રષટાાંત સાંબાંધો, અભ્યાસકે્ષત્ર પસાંદગીની કટોકટી;  
૨૦૦૦ ના દાયકા: નશક્ષણ ક્ષેત્રમાાં ભારતીય મનોનર્વજ્ઞાન નો ઉદભર્વ.  
મદુ્દાઓ: સામાજિક સામનો; સાંસ્થાનર્વાદ અને મનોનર્વજ્ઞાન, અલગ ક્ષેત્રીય ઓળખનો 
અભાર્વ. 
પનિમી: ગ્રીક ર્વારસો, મધ્યયગુીન સમય અને આધનુનક સમયગાળો. સાંરચનાર્વાદ, 
કાયમર્વાદ, મનોનર્વશ્લષેણર્વાદ, ગેસ્ટાલ્ટ, ર્વતમનર્વાદ, માનર્વતાર્વાદ, અસ્સ્તત્ર્વર્વાદ, 
ટ્રાન્સપરસોનલ, જ્ઞાનાત્મક ક્ાાંનત, બહુસાાંસ્કૃનતકર્વાદ.  
શૈક્ષણણક મનોનર્વજ્ઞાનના ચાર સ્થાપના માગમ- વુાંન્ટ, ફ્રોઈડ, જેમ્સ, ડડલ્થે.  
મદુ્દાઓ: પ્રાયોણગક-નર્વશ્લેષણાત્મક દાખલા(લોજિકલ અનભુર્વ) ના સખત પાલન કરર્વાને 
કારણે મનોનર્વજ્ઞાનમાાં સાંકટ. આધનુનક મનોનર્વજ્ઞાન પર ભારતીય પ્રભાર્વ.  
માડિતીના દ્રષટાાંત ના આર્વશ્યક પાસા: ઓન્ટોલોજી, એનપસ્ટેમોલોજી અને પદ્ધનતશાસ્ત્ર. 
પાિાત્ય મનોનર્વજ્ઞાનના દાખલા: સકારાત્મક્તા, પોસ્ટ-પોણઝડટનર્વઝમ, િડટલ પડરપ્રેક્ષ્ય, 
સામાજિક સાંરચનાર્વાદ, અસ્સ્તત્ર્વમ ફેનોમીનોલોજી, અને સિકારી તપાસ. દ્રષટાાંત ના 
નર્વર્વાદો. મનોર્વૈજ્ઞાનનક માડિતી પરના ભારતીય દાખલા: યોગ, ભગર્વદ ગીતા, બૌધ્ધ 
ધમમ, સફુીર્વાદ અને એકીકૃત યોગ. નર્વજ્ઞાન અને આધ્યાજત્મક્તા(અનર્વદ્યા અને નર્વદ્યા). 
ભારતીય મનોનર્વજ્ઞાનમાાં આત્મજ્ઞાનની પ્રાધાન્યતા. 
 

2. સાંશોધન પદ્ધવત અને આંકડાશાસ્ત્ર  

સાંશોધન: અથમ, િતે ુઅને પડરમાણો.  
સાંશોધન સમસ્યાઓ, ચલો અને ડક્યાત્મક વ્યાખ્યાઓ, પરૂ્વમધારણા, નમનૂાઓ.  
સાંશોધન િાથ ધરર્વા અને અિરે્વાલ તૈયાર કરર્વામાાં નીનતશાસ્ત્ર  
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સાંશોધનનાાં દાખલા: સાંખ્યાત્મક, ગણુાત્મક, નમશ્રપદ્ધનતઓ  
સાંશોધન પદ્ધનતઓ: નનરીક્ષણ, સરે્વક્ષણ(મલુાકાત, પ્રશ્નાર્વલી, પ્રાયોણગક, અધમપ્રાયોણગક, 
ક્ષેત્ર અધ્યયન, આંતર સાાંસ્કૃનત અધ્યયન, ઘટનાશાસ્ત્ર, સ્થળ પરીક્ષણ, લક્ષ્ય જૂથો, 
કથાત્મક, વ્યસ્ક્ત અધ્યયન, નરૃ્વાંશનર્વજ્ઞાન)  
મનોનર્વજ્ઞાનમાાં આંકડાશાસ્ત્ર: મધ્યર્વતી સ્સ્થનત અન ેપ્રસારમાન ના માપ. સામાન્ય 
સાંભાર્વના ર્વક્. પ્રાચણલય (T-ટેસ્ટ) અને ણબન પ્રાચણલય પરીક્ષણો [સાઈન ટેસ્ટ, 
નર્વલ્કોક્સન સિી કરેલા રેન્ક ટેસ્ટ, માન-વ્વ્િટની ટેસ્ટ, ડક્શ્કલ- ર્વાણલસ ટેસ્ટ, ફે્રડમેન]. 
શસ્ક્ત નર્વશ્લેષણ. અસરનુાં કદ.  
સિસાંબાંધક પથૃ્થકરણ: સિસાંબાંધ [પડરબળ ગણુાકાર, ક્માાંક પદ્ધનત], આંનશક સિસાંબાંધ, 
બહુનર્વધ સિસાંબાંધ.  
નર્વશેષ સસુ ાંગતતા પદ્ધનતઓ: બાયનસડરયલ, પોઈન્ટ બાયનસડરયલ, ટેટ્રાકોડરક, ફી ગણુાાંક.  
નનયત સિસાંબાંધ: સાદો ચલીય નનયત સિસાંબાંધ, બહુચલીય નનયત સિસાંબાંધ 
ઘટક નર્વશ્લેષણ: ધારણા, પદ્ધનતઓ, રોટેશન અને અથમઘટન.  
સાંશોધન યોિના: એનોર્વા [એકમાગીય, પથૃ્થકરણ ઘટકીય], યદચ્છીક બ્લોક યોિના, 
કસોટી પનુ: કસોટી, લેટીન સ્ક્ર્વેર, કોિોટમ  સ્ટડીઝ, ટાઈમ નસરીઝ, મેનોર્વા, એન્કોર્વા. એક 
નનદશમ યોિના.  
 

3. મનોિૈજ્ઞાવનક કસોટીઓ 

કસોટીઓના પ્રકાર  
કસોટીઓની રચના: નર્વગત લેખન, કસોટીનુાં નર્વગત નર્વશ્લેષણ પ્રમાણીકરણ: 
નર્વશ્વસનીયતા, યથાથમતા અને માનાાંકો  
કસોટીના કે્ષત્રો: બદુ્ધદ્ધ, સર્જનાત્મક્તા, ન્યરુોસાયકોલોજીકલ પરીક્ષણો, યોગ્યતા, વ્યસ્ક્તત્ર્વ 
માપન, અણભરુણચ કસોટીઓ  
મનોર્વલણ માપન તલુા નસમેન્ટીક ડડફરસ્ન્શયલ, સ્ટેપલ્સ, ણલકટમ  તલુા.  
કમ્્યટુર આધાડરત મનોરૈ્વજ્ઞાનનક કસોટીઓ  
નર્વનર્વધ કે્ષત્રોમાાં મનોર્વૈજ્ઞાનનક કસોટીઓનો ઉપયોગ: મનોણચડકત્સા, સાંગઠનાત્મક અને 
ઔદ્યોણગક, નશક્ષણ, સલાિ, લશ્કરી. કારડકદી માગમદશમન.  
 

4. િતગનના જૈવિક આધારો  

સાંર્વેદનનક તાંત્ર, સામાન્ય અને નર્વનશષઠ સાંર્વેદન, ગ્રાિક અને પ્રડક્યા તાંત્ર, ચેતાકોષરચના, 
કાયો, પ્રકાર, ચેતો પગમ, ચેતો પગમીય પ્રર્વાિ, ચેતો પ્રેષક,  
કેન્દ્રીય અને પડરઘર્વતી ચેતાતાંત્ર અને કાયો: ચેતા લર્વચીક્તા  
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શરીર લક્ષી મનોનર્વજ્ઞાનની પદ્ધનતઓ: આક્મક પદ્ધનતઓ, એનાટોનમકેલ પદ્ધનતઓ, લેસન 
પદ્ધનત, કેનમકલ પદ્ધનત, માઈક્ોઈલેક્ટ્રોડ અભ્યાસો, ણબન આક્મક: પદ્ધનતઓ, EEG સ્કેનનિંગ 
પદ્ધનતઓ  
સ્નાયનર્વક અને ગ્રાંનથ તાંત્ર: પ્રકારો અને કાયો  
પ્રેરણાનો જૈનર્વક આધાર: ભખૂ, તરસ, ઊંઘ અને જાતીયતા  
આર્વેગનો શારીડરક આધાર: ણલમ્મ્બક નસસ્ટમ, અંત: સ્ત્રાર્વો દ્વારા ર્વતમનનુાં નનયમન  
અનરુ્વાંશ અને ર્વતમન: રાંગસતૂ્રોની નર્વસાંગતતાઓ, અનરુ્વાંશ અને ર્વાતારર્વરણ (િોડડયા 
બાળકોનો અભ્યાસ)  
 

5. ધ્યાન, પ્રત્યક્ષીકરણ, વશક્ષણ, સ્મવૃત અને વિસ્મવૃત   

ધ્યાનસ્ર્વરૂપ ધ્યાનનુાં: ધ્યાનના પ્રનતમાનો  
પ્રત્યક્ષીકરણઅણભગમો:, ગેસ્ટાલ્ટ, અને શરીરલક્ષી અણભગમ  
પ્રત્યક્ષીકૃત સાંગઠન: ગેસ્ટાલ્ટ, આકૃનત અને પિાત ભનૂમકા, સાંગઠનના નનયમો  
પ્રત્યક્ષીકૃત સાત્યતા, આકાર અને રાંગ, ભ્રમ, અર્વકાશ, ઊંડાઈ અને ગનતનુાં પ્રત્યક્ષીકરણ 
અને પ્રેરણા પ્રત્યક્ષીકરણમાાં. ભનૂમકા નશક્ષણની  
સાંકેત ઓળખ નસદ્ધાાંત: ધારણાઓ અને ઉપયોગીતા  
અર્વચેતન પ્રત્યક્ષીકરણ અને સાંબાંનધત ઘટકો, માડિતી પથૃ્થકરણ, અણભગમ, સાંસ્કૃનતઓ 
અને પ્રત્યક્ષીકરણ, પ્રત્યક્ષીકૃત શૈલીઓ, તરાિની ઓળખ, ઈક્ોલોજિકલન પડરપ્રેક્ષ્ય  
શીખર્વાની પ્રડક્યા:  
મળૂભતૂ નસદ્ધાાંતો: થોનમડાઈક, ગથરી, િલ 
શાસ્ત્રીય અભીસાંધાન: પ્રનતમાન, પ્રડક્યા અને સાંબાંનધત ઘટના  
સાધનાત્મક શૈક્ષણણક ઘટના  
દ્રષટાાંત અને સૈદ્ધાાંનતક મદુ્દાઓ  
પ્રબલન: સામાન્ય પડરબળો અને ઉપક્મો, ર્વતમન પડરર્વતમન અને તેની ઉપયોગીતા  
નશક્ષણમાાં બોધાત્મક અણભગમ: સષુુ્ ત નશક્ષણ, નનરીક્ષણમલૂક નશક્ષણ, શવ્બ્દક નશક્ષણ 
અને નર્વભેદન નશક્ષણ. 
નશક્ષણના પ્રર્વતમમાન ર્વલણો, નશક્ષણનુાં ચેતાશરીરશાસ્ત્ર   
સ્મનૃત અને નર્વસ્મરણ  
સ્મનૃત પ્રડક્યા: અંકન, સાંગ્રિ, પનુ: પ્રામ્્ત  
સ્મનૃતની અર્વસ્થાઓ: સાંરે્વદનનક સ્મનૃત, ટૂાંકા ગાળાની સ્મનૃત(કામચલાઉ સ્મનૃત), 
લાાંબાગાળાની સ્મનૃત (ઘોષણાત્મક, ઘટનાત્મક, કાયમર્વાિીગત અને અથમનર્વષયક સ્મનૃત)  
નર્વસ્મરણના નસદ્ધાાંતો: નર્વકે્ષપ કે અંતરાય, ઉદ્ધીપક અંકન અથર્વા પનુ:પ્રામ્્ત નનષફળતા, 
પે્રડરત નર્વસ્મનૃત  
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6. વિચાર, બદુ્ધદ્ધ અને સર્જનાત્મક્તા  

નર્વચાર પ્રડક્યાના નસદ્ધાાંતો: સાિચયમર્વાદી અણભગમ, ગેસ્ટાલ્ટર્વાદી અણભગમ, માડિતી 
પથૃ્થક્કરણ અણભગમ, ગણુોનો સમિૂ મોડલ  
સાંકલ્પનાનુાં ઘડતર: નનયમો, પ્રકાર અને વ્યિૂરચનાઓ, ણચિંતનમાાં સાંકલ્પનાઓની ભનૂમકા, 
ભાષા અને નર્વચારણા 
સમસ્યાઉકેલ: પ્રકારો, વ્યિૂરર્વિનાઓ અને અર્વરોધો  
નનણમયપ્રડક્યા: પ્રકારો અને મોડલ્સ  
મેટાકોગ્નીશન: મેટકોસ્ગ્નટીર્વ જ્ઞાન અને મેટકોસ્ગ્નટીર્વ નનયમન  
બદુ્ધદ્ધ: સ્પીઅરમેન; થસ્ટટમન; જેન્સન; કેટલ; ગાડમનર; સ્ટનબગમ; ગોલમેન; દાસ, કર અને 
પેરીલા  
સર્જનાત્મક્તા: ટોરેન્સ, ગેટ્ઝેલ્સ અને જેક્શન, ગેલફડમ, ર્વોલેક અને કોગન  
બદુ્ધદ્ધ અને સર્જનાત્મકતા ર્વચ્ચે સાંબાંધ.  
 

7. વ્યક્ક્તત્િ, પે્રરણા, આિેર્, મનોભાર અને ઉપાય  

વ્યસ્ક્તત્ર્વના નનધામરકો: વ્યસ્ક્તત્ર્વના અધ્યયન માટે જૈનર્વક અને સામાજિક-સાાંસ્કૃનતક 
અણભગમો: મનોનર્વશ્લેષણાત્મક, નર્વમનોનર્વશ્લેષણાત્મક, સામાજિક નશક્ષણ, લક્ષણ અને 
પ્રકાર, બોધાત્મક, માનર્વતાર્વાદી અસ્સ્તત્ર્વર્વાદી, વ્યસ્ક્તઅતીત મનોનર્વજ્ઞાન.  
અન્ય નસદ્ધાાંતો: રોટરના લોક્સ નનયાંત્રણ, સેણલગમેનની ર્વણમનાત્મક શૈલીઓ, કોિલબગમનો 
મનોબળનો નસદ્ધાાંત.  
મૌણલક પ્રેરણાત્મક સાંકલ્પનાઓ: મળૂવનૃતઓ કે સિિવનૃતઓ, િરૂડરયાત, ઈરાણ, 
ડક્યાશીલતા કે જાગતૃતા, પ્રોત્સાિન, પે્રરણાત્મક ચક્.  
પ્રેરણાના અધ્યયનના અણભગમો: મનોનર્વશ્લષેણાત્મક, ઈથોલોજીકલ, S-R બોધાત્મક, 
માનર્વતાર્વાદી સાંશોધનાત્મક ર્વતમન અને જિજ્ઞાસા વનૃત  
ઝુકરમેન સાંર્વેદનનક શોધ.  
નસદ્ધદ્ધ, સાંબાંધ અને સત્તાની િરૂડરયાત, પ્રેરણાત્મક યોગ્યતા, સ્ર્વ નનયમન  
આર્વેગ: આર્વેગની શારીડરક સિસાંબાંધતા  
આર્વેગના નસદ્ધાાંતો: જેમ્સ લેંગ, કેનન બોડમ, શેક્ટર અને નસિંગર, લેઝારસ, ણલિંડસ્લે  
આરે્વગનુાં નનયમન  
સાંઘષમ: સ્ત્રોત્ર અને પ્રકારો  
મનોભાર અને તેને ઓછો કરર્વાના ઉપાયો: પ્રનતમાનો, A B C D પ્રકારનુાં ર્વતમન, 
મનોભારનુાં વ્યર્વસ્થાપન(જૈર્વ પ્રનતપવુ્ષટ, સાંગીત સારર્વાર પદ્ધનત, શ્વાસોશ્વાસની કસરતો, 
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પ્રગનતશીલ સ્નાયબુદ્ધ રાિત, માગમદનશિત છબી, મનની જાગતૃ અર્વસ્થા, ધ્યાન, 
યોગાસન, મનોભાર નનર્વારણ તાલીમ)  
 

8. સામાવમક મનોવિજ્ઞાન  

સ્ર્વરૂપ,આર્વકાશ અને સામાજિક મનોનર્વજ્ઞાનનો ઈનતિાસ  
પરાંપરાગત સૈદ્ધાાંનતક દ્રષટીકોણ: ક્ષેત્ર નસદ્ધાાંત, જ્ઞાનાત્મક નર્વસાંગતતા, સામિશાસ્ત્ર, 
મનોનર્વશ્લષેણાત્મ અણભગમ, સામાજિક જ્ઞાન. 
સામાજિક પ્રત્યક્ષીકરણ [સાંદેશાવ્યર્વિાર, આરોપણ]; ર્વલણ અને સાાંસ્કૃનતક સાંદભમમાાં તેનો 
ફેરફાર; વ્યાર્વસાનયક ર્વતમન જૂથ અને સામાજિક પ્રભાર્વ [ સામાજિક સનુર્વધાઓ; સામાજિક 
નનવ્ષક્યતા]; સામાજિક પ્રભાર્વ [સસુ ાંગતતા, પીઅર પ્રેશર, સમજાર્વટ, પાલન, 
આજ્ઞાપાલન, સામાજિક શસ્ક્ત, પ્રનતડક્યા]. આક્મણ. જૂથની ગનતશીલતા, નેતતૃ્ર્વ શૈલી 
અને અસરકારક્તા.  
આંતડરક જૂથ સાંબાંધોની પદ્ધનત [ન્યનુતમ જૂથ પ્રયોગ અને સામાજિક ઓળખ પદ્ધનત, 
સાંબાંનધત ર્વાંણચતતા પદ્ધનત, ર્વાસ્તનર્વક સાંઘષમ પદ્ધનત, સાંતલુન પદ્ધનત, ઈસ્ક્ર્વટી નથયરી, 
સામાજિક નર્વનનમય પદ્ધનત]  
વ્યર્વિાડરક સામાજિક મનોનર્વજ્ઞાન: સ્ર્વાસ્થ્ય, પયામર્વરણ અને કાયદો; વ્યસ્ક્તગત 
અર્વકાશ, ભીડ અને પ્રાદેનશક્તા.  
 

9. માનિ વિકાસ અને હસ્તકે્ષપો  

નર્વકાસલક્ષી પ્રડક્યાઓ: પ્રકૃનત, નસદ્ધાાંતો, નર્વકાસના પડરબળો, નર્વકાસના તબક્કા. સફળ 
વદૃ્ધાર્વસ્થા.  
નર્વકાસના નસદ્ધાાંતો: મનોનર્વશ્લેષણર્વાદી, ર્વતમનર્વાદી અને જ્ઞાનાત્મક નર્વકાસના નર્વનર્વધ 
પાસાાં: સાંર્વેદનાત્મક- સ્નાયનર્વક, જ્ઞાનાત્મક, ભાષા, ભાર્વનાત્મક, સામાજિક અને નૈનતક.  
સાયકોપેથોલોજી: ખ્યાલ, માનનસક સ્સ્થનત, ર્વગીકરણ, કારણો  
મનોપચાર પદ્ધનત: મનોનર્વશ્લેષણ, વ્યસ્ક્ત-કેવ્ન્દ્રત, ગેસ્ટાલ્ટ, અસ્સ્તત્ર્વર્વાદી,  
સ્ર્વીકૃનત કનમટમેન્ટ થેરેપી, ણબિનેર્વયર થેરેપી, આરઈબીટી, સીબીટી, એમબીસીટી, ્લે 
થેરાપી, સકારાત્મક મનોરોગ ણચડકત્સા, ટ્રાાંઝેક્શનલ એનાણલનસસ, ડાયાલેવ્ક્ટક ર્વતમણકૂ 
ઉપચાર, આટમ થેરેપી, પરફોનમિગ આટમ થેરેપી, ફેનમલી થેરેપી.  
શૈક્ષણણક નસદ્ધદ્ધમાાં શાળાના પડરબળોમાાં પ્રેરણા અને શીખર્વાની નસદ્ધાાંતોની એમ્્લકેશનો 
તેની અસરકારકતા  
શાળાઓમાાં માગમદશમન: િરૂડરયાતો, સાંગઠનાત્મક વ્યર્વસ્થા અને પદ્ધનતઓ  
પરામશમ: પ્રડક્યા, કુશળતા અને તકનીકો  
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10. ઉદભિતા કે્ષત્રો  

જાનતગત સમસ્યા, ગરીબી, અપાંગતા અને સ્થળાાંતરના મદુ્દાઓ: સાાંસ્કૃનતક પરૂ્વમગ્રિ અને 
ભેદભાર્વ, કલાંક, અંતર અને સામાજિક પીડા; બાળ દુરુપયોગ અને ઘરેલુાં ડિિંસા.  
શાાંનત મનોનર્વજ્ઞાન: ડિિંસા, અડિિંસા, મેક્ો સ્તરે સાંઘષમ નનર્વારણ, સાંઘષમના નનરાકરણમાાં 
મીડડયાની ભનૂમકા.  
સખુાકારી અને સ્ર્વ-વદૃ્ધદ્ધ: સખુાકારીના પ્રકારો [િીડોનનક અને ઈયડુીમોનનક], ચાડરત્ર્ય 
ક્ષમતા, સ્સ્થનતસ્થાપક્તા અને આઘાત પછીનો નર્વકાસ.  
સ્ર્વાસ્થ્ય: આરોગ્યને પ્રોત્સાિન આપતા અને આરોગ્ય સાથે ચેડા કરનારા ર્વતમણકૂો, 
જીર્વનશૈલી અને લાાંબી રોગો [ડાયાણબટીઝ, િાયપરટેન્શન, કોરોનરી િાટમ  ડડસીઝ], 
સાયકોન્યરુોઈમ્યનુોલોજી [ કેન્સર, એચ.આય.ર્વી/એડ્સ]  
મનોનર્વજ્ઞાન અને તકનીકી ઈન્ટરફેસ: ડડજિટલ નશષટાચાર: સાયબર ગુાંડાગીરી; સાયબર 
અશ્લીલતા: ર્વપરાશ, સોણચતાથમ; ડડજિટલ ર્વપરાશમાાં માબાપની ભનૂમકા.    
 

11. સાંબાંવધત કે્ષત્રમાાં િતગમાન પ્રિાહો અને તાજેતરની પ્રર્વત.  

 
 

 
 

 

 

 


