હેરાત માંક -૯૮/૨૦૧૮-૧૯
સરકારી િવનયન, વાિણ ય અને િવ ાન કોલેજો ખાતે મનોિવ ાન િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ાથિમક કસોટીનો
અ યાસ મ ભાગ -૧
મા યમ:ગુજરાતી

કુલ ગુણ :૧૦૦

૧

ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોિલક, આ થક, સામાિજક, કુદરતી સંસાધન અને વ તી અંગેની બાબતો- ગુજરાતના ખાસ
સંદભ સાથે

૨

ભારતનો સાં કૃિતક વારસો- સાિહ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે

૩

ભારતનો ઈિતહાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે

૪

ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીિત અને ભારતનું બંધારણ:
(૧) આમુખ
(૨) મૂળભૂત અિધકારો અને ફરજો
(૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ધાંતો
(૪) સંસદની રચના
(૫) રા પિતની સ ા
(૬) રા યપાલની સ ા
(૭) યાયતં
(૮) અનુસિૂ ચત િત, અનુસિૂ ચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ માટેની જોગવાઈઓ
(૯) એટન જનરલ
(૧૦) નીિત આયોગ
(૧૧) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધિનક સં થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રા ય લોક સેવા આયોગ,
કો ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ; કે ીય સતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુ ત અને કે ીય માિહતી
આયોગ

૬

સામા ય બૌિ ધક મતા કસોટી

૭

સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો યુિનકેશન ટેકનોલો

૮

ખેલ જગત સિહત રોજબરોજના ાદેિશક, રા ીય અને આંતરરા ીય મહ વના બનાવો
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Advertise No. 98/2018-19
Assistant Professor of Psychology in Govt. Arts, Science, Commerce College
Class-II
Syllabus of Preliminary Test
Paper-1
Medium:Gujarati
Total Marks- 100
Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and population
1
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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સરકારી કોલેજોમાં મનોિવ ાન િવષયના મદદનીશ ા યાપક વગ-ર ની ાથિમક કસોટીનો
અ યાસ મ
મા યમ : ગુજરાતી
૧.

ય ીકરણની

યાઓ:

ય ીકરણના અ યાસના

ાિ બંદુઓ: સમિ વાદી તથા શારી રક

બંદુ

ય ીકરણમાં

સંગઠન : સમિ વાદ, આકૃિત અને ભૂિમકા, સંગઠનના િનયમો
વ તુ સાત ય : કદ, આકાર અને રંગ સાત ય, વ તુલ ી
ય ીકરણ પૂવાનુભવ તથા ેરણનું

મો,

ડાણનું

ય ીકરણ, ગિતનું

ય ીકરણમાં મહ વ.

સી નલ ડીટેકશન િસ ધાંત, સ લીમીનલ

ય ીકરણ તથા અ ય પ રબળો,

માિહતી-પૃ થકરણ િસ ધાંત, સં કૃિત અને

ય ીકરણ,

ય ીકરણ શૈલી,

ય ીકરણનો
ય ીકરણના

ઈકોલો કલ િસ ધાંત.
૨.

િશ ક યા:
િચર િતિ ત અિભસંધાન : પ ધિત, િવલ ણતા તથા અ ય પાસાઓ
ઈ

મે ટલ અિભસંધાન : િવલ ણતા, પારાડાઈમ અને સૈ ધાંિતક પાસાઓ

િત ેપ : મૂળભૂત પ રવ ય તથા પ કો
શાિ દક િશ ણ : પ ધિતઓ અને સામ ી, સંગઠના મક

યાઓ.

િશ ણના િસ ધાંતો : હલ, ટોલમેન, કીનર
િશ ણના ાના મક િસ ધાંતો : લેટ ટ િશ ણ, િનદશન િશ ણ
વતનનું યોગા મક િવ લેષણ : બીહેવીયર મોડીફીકેશન, શેપ ગ
ડી ીમીનેશન િશ ણ, િશ ણની યૂરોફીઝીયોલો .
૩.

મૃિત અને િવ મૃિત:
મૃિતની

યાઓ : થાપન, ધારણા, પુનરાવહન

મૃિતના તબ કાઓ : સંવેદના મક મૃિત, તા કાિલક મૃિત, િવલિ બત મૃિત
સંગા મક તથા અિભધા મક મૃિત
િવ મૃિતના િસ ધાંતો : યાિવ ેપ, અનુપયોગ, પુનરાવહન.
મૃિતના નમૂનાઓ : એકટી સ તથા શી ીન, ેક તથા લોકહાટ, તુ વીગ
અિભધા મક મૃિત : સંગા મક, ેસ નમૂનો, નેટવક નમૂનો
િવલિ ત મૃિત : પુનરાવહન સંકત
ે ો, લેશબ બ મૃિત, મૃિતમાં સંયોજક પ ધિતઓ, સા ીની
જુ બાનીઓ, આ મકથાકીય મૃિતઓ
મૃિતના જૈ વીય પાયાઓ : એ

ામની શોધ, પીઈટી કેન, તથા મૃિતના જૈ વરાસાયિણક પ રબળો

મૃિત સુધાર : પ ધિતઓ.
૪.

િવચારણા અને સમ યા ઉકેલ:
િવચારણા િ બંદુઓ : સહચાયવાદ, સમિ વાદ, માિહતી-પૃ થકરણવાદ
િતકો બનાવવા : િનયમો તથા યૂહો
તક : િન કષા મક તથા અનુમાના મક
સમ યા ઉકેલ : કારો તથા યૂહરચનાઓ
િતકોનો િવચારણામાં ઉપયોગ
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ાના મક યૂહો – આ ગોરીધ સ,

ુરી ટીક, ક વજ ટ તથા ડાયવજ ટ િવચારણા, િનણય

યા :

સમ યા ઉકેલમાં અવરોધો, સજના મક િવચારણા અને સમ યા ઉકેલ, ભાષા અને િવચારણા.
૫.

રે ણા અને આવેગો:
ેરણાનો મૂળભૂત િતકો : સહજવૃિ , જ રયાત, એરણ, લોભનો, ેરણાચ
ેરણાના અ યાસને લગતા

િ બંદુઓ : મનો િવ લેષણવાદી,

ાણીશા

વાદી, ઉ ીપક-

િત યા મક, ાના મક, માનવતાવાદી
શારી રક ેરણો : ભૂખ, તરસ,

ઘ તથા

િતય

સામાિજક ેરણો : િસિ ધ, સમૂહવૃિ , વીકૃિત
તલાશા મક વતન તથા િજ ાસા
આવેગોના શારી રક અનુબધ
ં કો
આવેગોના િસ ધાંતો : જે સ-લે ગ, કેનન-બાડી, શાખટર અને સંગર
મનોસંઘષ : ઉ ગમ થાનો તથા કારો.
ેરણોના તં ો તથા ાન અંગેના ઐિતહાિસક ઘટકો
ેરણાના ાના મક આધારો : આંત રક ેરણો, એ ી યુશન, કો પીટ સ
ેરણાનું માપન : સમ યાઓ તથા તકનીકો
ેરણાના ોસ – ક ચરલ િ બંદુઓ : િસિ ધ, એ ેસન
આવેગના ઘટકો : શારી રક, અિભ યિ તય, તથા ાના મક
આવેગનું મ

તં : કે વત તથા પરીઘવત

આવેગનું માપન : શારી રક, અિભ યિ તય તથા ાના મક
આવેગના આધુિનક િસ ધાંતો તથા મુખ પરની બા અિભ યિ તના ફીડબેકની િસ ધાંત ક પના
તણાવ અને કોપ ગ : તણાવની િત યાઓ, તણાવના પ રણામો
૬.

માણસની આવડતો:
બુિ ધ : શારી રક , સામાિજક, ઈકો-ક ચરલ પ રબળો
બુિ ધના વ પ િવશેના િસ ધાંતો : પીયરમેન, થસટન, ગીલફોડ
યિ તગત અને સામુિહક િભ નતાઓ : યાપ તથા કારણો
માણસની આવડતોનું માપન.
બુિ ધના િસ ધાંતો : કેટલ
ે , જે સન, ટનબગ, ગોલમેન
સજના મકતા : ટોરે સ, ગેટઝેલ, ગીલફોડના િ બંદુઓ
બુિ ધ અને સજના મકતાનો સબંધ
આવડતો અને િસિ ધઓ : આવેગીય બુિ ધનું િતક તથા તેનો િહ સો.

૭.

યિ ત વ:
યિ ત વને અસર કરતાં પ રબળો : જૈ વીય, સામાિજક, સાં કૃિતક
યિ ત વ અ યાસના િ બંદુઓ : મનોિવ લેષણવાદ, નૂતન-મનોિવ લેષણવાદ, અનુકરણા અને
િનદશન, લ ણલ ી તથા કારલ ી, ાના મક
યિ ત વ માપન : મનોમાપન અને

ેપણ પ ધિતઓ

વ િતક : ઉ ગમ તથા િવકાસ.
યિ ત વના િચ ક સા મક તથા િવકાસા મક િ

બંદુઓ
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યિ ત વના અિ ત વવાદી તથા માનવવાદી િસ ધાંતો : હે કેલ, રોલો મે, મા લો, રોજસ યિ ત વ
માપન:

ેપણીય, મનોમાપક, તથા વતનીય માપકો

વનુ મનોિવ ાન : પૌવા ય અને પા ચા ય િ બંદુઓ, વનું માપન.
૮.

સંશોધન વિધઓ:
સંશોધન સમ યાઓ, િસ ધાંત ક પના, પ રવ ય તથા તેમનું ઓપરેશનાલાઈઝેશન
મનોવૈ ાિનક સંશોધનના કારો
મનોવૈ ાિનક સંશોધનની વિધઓ : યોગ પ ધિત, વાસી- યોગ પ ધિત, યિ તગત ઈિતહાસ
પ ધિત, ે િનરી ણ પ ધિત, ોસ-ક ચરલ પ ધિત
માિહતી એક

કરવાની પ ધિતઓ : બા

િનરી ણ, મુલાકાત,

નાવલી, કસોટી તથા

તુલામાપન, નોન-પારામે ીક કસોટીઓ.
સંશોધન ડીઝાઈન : અનુબધ
ં ક, ફે ટોરીય, રે ડમાઈઝડ લોક, મે ડગૃપ, વાસી – યોગા મક, સમય
સારણી
એનોવા : રે ડમાઈઝડ તથા પુનરાવત
અનુબધ
ં ન પૃ થકરણ : પા શયલ, મ ટીપલ તથા રી ેશન
ફે ટર એનાલીસીસ : ધારણાઓ, પ ધિતઓ, રોટેશન, અથઘટન.
૯.

માપન અને કસોટીઓ:
કસોટી ઘડતર : સવાલો બનાવવા, સવાલોનું પૃ થકરણ કરવું
કસોટી ધોરણાંકન : િવ વસનીયતા, માિણતતા, ધોરણો
કસોટીના કારો : બુિ ધ, અિભયો યતા, યિ ત વ – લ ણો તથા ઉદાહરણો
મનોવલણ તુલાઓ તથા અિભ િચ કસોટીઓ
શૈ િણક માપન તથા મૂ યાંકન.
મનોવૈ ાિનક તુલાઓ : હેતુ તથા પ ધિતઓ
મનોવૈ ાિનક કસોટીમાં પ પાતના ઉ ગમ

થાનો, મનોવૈ ાિનક કસોટીને લગતી નૈિતક

સમ યાઓ
કસોટીના ધોરણાંકનમાં ફે ટર એનાલીસીસનો ઉપયોગ – ઉદાહરણ સાથે.
૧૦.

વતનના જૈ વીક પ રબળો:
ાહક, ચે ક, તથા સમાયોજક તં ો
મ

વાહ : ઉ ગમ, વાહ તથા માપન

સંવેદન તં : િ તથા વણ
માનવનું મ

તં : બંધારણ અને કાય .

શારી રક મનોિવ ાનની પ ધિતઓ: લીઝન અને મગજ સંવેદન
ઘ તથા

ગૃિત :

ઘના તબ કાઓ

ઘના રોગો,

ઈ જે ટીવ વતન: તરસા તથા તેના મ

ગૃિતના શારી રક તં ો

કીય તં , ભૂખ તથા મ

રસ ંિથઓ : નળીવગરની તથા નળીવાળી (બા
૧૧.

ઘ તથા

આધુિનક સમાજલ ી મનોિવ ાનના

ાવી તથા અંત:

વાહો, સામાિજક

કીય તં
ાવી)

ાન, સામાિજક અસર, સમાજતરફી

વતન, અસામાિજક વતન, યોિજત સમાજલ ી મનોિવ ાન : વા ય, પયાવરણ તથા કાયદો.
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૧૨.

િવકાસા મક

યાઓ : વ પ, િસ ધાંતો તથા આનુસંિગક િતકો જે વા કે પ રપકવતા , િવકાસમાં

જૈ વીય, માનિસક, સામાિજક અનુભવોનું મહ વ, િવકાસના તબ કાઓ : િવકાસના િસ ધાંતો જે વા
કે મનોિવ લેષણવાદ, વતનવાદ,

ાના મકવાદ, િવકાસના જુ દા જુ દા ઘટકો : સંવેદક-ચે ક,

ાના મક, ભાષાકીય, આવેગીય, સામાિજક, તથા નૈિતક.
૧૩.

માનવ િવકાસ અને યિ તગત િભ નતાઓ, ેરણ અને િશ ણ, શૌ િણક િસિ ધના પરીબળો,
િશ ણનું સામાિજક મનોિવ ાન, િશ કની અસરકારકતા, શાળાઓમાં માગદશન : જ રત,
સં થાકીય સેટ-અપ અને તકનીકો, િનદશન :

૧૪.

યાઓ તથા ે ો.

ઔ ોિગક તથા સં થાકીય મનોિવ ાનનો િવકાસ, સં થાકીય પસંદગીની
તાલીમ પરફોમ સ મૂ યાંકન,

યાઓ, સં થાકીય

ેરણો અને કાય, નેતૃ વ, કાયનું વાતાવરણ, સં થાકીય વતન :

િસ ધાંતો, સામાિજકરણ, અસરકારકતા.
૧૫.

માનિસક રોગશા

: િતકો, વગ કરણ, કારણો, સામા ય રોગોનું િચ ક સા મક િનદાન સાધારણ

માનિસક રોગો, મંદબુિ ધ, માનિસક

વા ય : ઈ ટરવે શન નમૂનાઓ તથા મનોિચ ક સા

પ ધિતઓ.
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Syllabus for the Preliminary Examination for the
recruitment of Assistant Professor (Psychology), Class-II
Medium : English
1.

Perceptual Processes:
Approaches to the Study of Perception: Gestalt and physiological
approaches
Perceptual Organization: Gestalt, Figure and Ground, Laws of
Organization
Perceptual Constancy: Size, Shape and Brightness, Illusion;
Perception, of Depth and Movements
Role of motivation and learning in perception.
Signal detection theory, subliminal perception and related factors,
information processing approach to perception, culture and
perception, perceptual styles.
Ecological perspective on perception.

2.

Learning Process:
Classical conditioning: Procedure, Phenomena and related issues
Instrumental learning: Phenomena, Paradigms and theoretical,
issues Reinforcement: Basic variables and schedules
Verbal learning: Methods and materials, organizational processes
Learning theories: Hull, Tolman, Skinner
Cognitive approaches in learning: Latent learning, observational
learning
Experimental analysis of behaviour: Behaviour modification,
shaping
Discrimination learning
Neurophysiology of learning

3.

Memory and Forgetting:
Memory Processes: Encoding, Storage, Retrieval
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Stages of memory: Sensory memory, Short-term Memory (STM)
and Long-term Memory (LTM)
Episodic and Semantic memory
Theories of Forgetting: Interference, decay, retrieval
Models of memory: Atkinson and Shiffrin, Craik and Lockhart,
Tulving
Semantic memory: Episodic, trace model and network model
Long-term
constructive

memory:

Retrieval

processes

in

cues,

memory,

flashbulb
eyewitness

memory,
testimony,

autobiographical memory
Biological basis of memory: The search for the engram, PET scan,
and biochemical factors in memory
Improving memory: Strategies
4.

Thinking and Problem Solving:
Theories of thought processes: Associationism, Gestalt
Information processing
Concept formation: Rules and strategies
Reasoning: Deductive and inductive
Problem-solving: Types and strategies
Role of concepts in thinking
Cognitive strategies: Algorhythms and heuristics
Convergent and divergent thinking Decision-making, impediments
to problem-solving
Creative thinking and problem-solving Language and thought

5.

Motivation and Emotion:
Basic motivational concepts: Instincts, needs, drives, incentives,
Motivational cycle
Approaches to the study of motivation: Psychoanalytical,
ethological, S-R, Cognitive, humanistic
Biological Motives: Hunger, thirst, sleep and sex
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Social Motives: Achievement, affiliation, approval
Exploratory behaviour and curiosity
Physiological, correlates of emotions
Theories of emotions: James-Lange, Canon-Bard, Schachter and
Singer
Conflicts: Sources and types
Historical Antecedents of motivation from Mechanism to
Cognition
Cognitive bases of motivation: Intrinsic motivation, Attribution,
Competence
Measurement of motives: Issues and techniques
Cross-cultural,

perspectives

of

motivation:

Achievement,

Aggression Components of emotion: Physiological, expressive and
cognitive
Neural

mechanism

of

emotion:

Central

and

peripheral,

Measurement of emotions: Physiological, expressive and cognitive
measures
Current theories of emotions and facial feedback hypothesis, Stress
and coping: Reactions to stress, outcomes of stress
6.

Human Abilities:
Intelligence:

Biological,

Social,

Eco-cultural,

determinants

Theories of intelligence: Spearman, Thurston, Guilford Individual
and group differences: Extent and causes,
Measurement of human abilities
Theories of intelligence: Cattell, Jensen, Sternberg Goleman
Creativity: Views of Torrance, Getzels, Guilford
Intelligence and creativity: Relationship
Abilities and achievement: Concept and role of emotional
intelligence
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7.

Personality:
Determinants of personality: Biological and socio-cultural
Approaches to the study of personality: Psychoanalytic, neofreudian, social learning, trait and type, cognitive
Personality assessment: Psychometric and projective, tests Selfconcept: Origin and development
Clinical and growth approaches to personality
Existential and humanistic theories of personality: Frank!, Rollo
May, Maslow, Rogers
Personality assessment: Projective, psychometric and behavioural
measures
Psychology

of

self:

Western

and

Eastern

perspectives,

measurement of self
8.

Research Methodology:
Research

problems,

hypothesis,

variables

and

their

Experimental,

Quasi-

operationalization
Types of psychological research
Methods

of

psychological

research:

experimental, case studies, field studies, and cross-cultural studies
Methods of data collection: Observation, interview, questionnaire,
tests and scales, Non-parametric tests
Research designs: Correlational, factorial, randomized block,
matched group, quasi-experimental, time series design
ANOVA: Randomized and repeated
Correlational analysis: Partial, multiple and regression analysis
Factor analysis: Assumptions, methods, rotation and interpretation
9.

Measurement and Testing:
Test construction: Item writing, item-analysis
Test standardization: Reliability, validity and norms
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Types of tests: Intelligence, aptitude, personality—characteristics
and important examples
Attitude scales and interest
inventories Educational measurement and evaluation
Psychological scaling: Purpose and methods Sources of bias in
psychological testing, Ethical issues in psychological testing
Application of factor analysis in standardization of tests—with,
important illustrations
10.

Biological Basis of Behaviour:
Receptors, effectors and adjuster mechanisms
Neural impulse: Origin, conduction and measurement
Sensory system: Vision and Audition
Human nervous system: Structure and functions
Methods of Physiological Psychology:

Lesion

and Brain

Stimulation Sleep and waking: Stages of sleep, Disorders of sleep,
and Physiological mechanisms of sleep and waking
Ingestive Behaviour: Drinking and its neural mechanism; hunger
and its, neural mechanism
Endocrine system: Chemical and glandular
11.

Current trends in Social Psychology, Social cognition, Social
influence, Prosocial behaviour, Anti-social behaviour
Applied social psychology: Health, Environment and Law

12.

Developmental

processes:

Nature,

Principles

and

related,

concepts—maturity, experience factors in development: Biogenic,
Psychogenic and Sociogenic, Stages of Development: Theories of
Development: Psychoanalytic, Behaviouristic and cognitive,
Various aspects of development: Sensory-motor, cognitive,
language, emotional, social and moral
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13.

Human development and individual differences, Motivation and
learning, Factors in educational achievement, Social psychology of
education, Teacher effectiveness, Guidance in schools : Needs,
organizational set up and techniques, Counselling : Process and
areas

14.

Development

of

industrial

and

organizational

psychology,

Selection processes in organization, Organizational training,
Performance appraisal, Motivation and work, Leadership, Work
environment, Organizational behaviour: Theories, socialization,
and effectiveness
15.

Psychopathology: Concepts, classification and causes; clinical,
Diagnostics, Common clinical disorders, Mental retardation,
Mental Health: Intervention models and psychotherapies
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