PAPER – 201 SEM – III સમાજલિી મિોનવજ્ઞાિ-I : SOCIAL PSYCHOLOGY-I
UNIT I સમાજલિી મિોનવજ્ઞાિ િો પક્રરચય ( INTRODUCTION OF SOCIAL
PSYCHOLOGY)
વ્યાખ્યા, સ્િરૂપ, કાયથક્ષેત્ર,
પદ્વર્ઓ : વનરીક્ષણ, પ્રશ્નાિલી, મલાકાર્, પ્રયોગ. સમાજ મીર્ી
UNIT II જૂથ અિે સામાજીક આંર્રક્રિયા. ( SOCIAL INTERACTION & GROUP)
જૂર્ નો અર્થ, પ્રકારો.
સામાજજક આંર્રહક્રયા નો અર્થ, પ્રકારો.
પદ્વર્ઓ : અક્ષભસાંધાન, અનકરણ, સિાનભર્ી, સામાજજક અિરોધ, સ ૂચન, ર્ાદાત્્ય,
સામાજજક પ્રક્ષેપણ.
UNIT III મિોવલણો (ATTITUTDE)
અર્થ, વ્યાખ્યા, લક્ષણો, ઘડર્ર, પહરિર્થન, મનોિલણ માપન.
UNIT IV પ ૂવતગ્રહ (PREJUDICE)
વ્યાખ્યા , અર્થ, સ્િરૂપ, ઘડર્ર, પહરણામો,
પ ૂિથગ્રિ વનિારિાના ઉપાયો .

PAPER – 211 SEM – IV સમાજલિી મિોનવજ્ઞાિ-II : SOCIAL PSYCHOLOGY-II
UNIT I િેત ૃત્વ ( LEADERSHIP)
અર્થ, વ્યાખ્યા, વસદ્ાાંર્ો/ઉદભિ, ગણ લક્ષણો , પ્રકારો, કાયો.
UNIT II લોકમર્ ( PUBLIC OPINION)
અર્થ, સ્િરૂપ, ઘડર્ર, પહરિર્થન, માપન ની રીર્ો
UNIT III પ્રચાર (PROPAGANDA)
સ્િરૂપ, લક્ષણો, પ્રયક્તર્ઓ, પ્રચારની અસરકારકર્ા, પ્રચાર સામે રક્ષણ.
UNIT IV નવચક્ષલર્ વર્તિ,અફવા, ફેડ,ફેિિ અિે ઘેલછા ( DEVIANCE BEHAVIOUR,
RUMORS, FAD,FASHION & CRAZES)
વિચક્ષલર્ િર્થન નો અર્થ, પ્રકારો અને ર્ેના કારણો.
અફિા નો અર્થ, અફિા અંગેનાાં પ્રયોગો.
ફેડ, ફેશન અને ઘેલછા નો અર્થ, વ્યાખ્યા, લક્ષણો અને ર્ેનાાં કારણો.
સાંદભો : References :
1.

Baron,R.A.Byrne D An Branscoarbe, N. R. Social Psychology, Delhi Pearson
Education.

2.

સમાજ્લક્ષી મનોવિજ્ઞાન લે. િી. એસ. િણીકર, યવન.ગ્રાંર્ વનમાથણ બોડથ .

3.

સમાજ્લક્ષી મનોવિજ્ઞાન લે. બી.એ. પરીખ, યવન.ગ્રાંર્ વનમાથણ બોડથ .

4.

સમાજ્લક્ષી મનોવિજ્ઞાન લે. સી. જમનાદાસ ની કાંપની.
-----------------------------------------------------

ESSAYS IN PSYCHOLOGY-I : PAPER 306 - SEM 5 - મનોવિજ્ઞાન માાં વનબાંધો-I :

યનુ િટ 1 : સામાજીકરણ િી પ્રક્રિયા ( PROCESS OF SOCIALISATION)
સામાજીકરણ નો અર્થ
સામાજીક વિકાસની સમસ્યાઓ
સામાજીકરણ ના ક્ષેત્રો
અમલા કમલા , અન્ના, અને એિરોન ન ાં બાળક.
યનુ િટ 2 : ટોળાકીય વર્તિ. : ( MOB BEHAVIOUR)
અર્થ અને સ્િરૂપ ,
લક્ષણો, પ્રકારો,
ટોળાકીયિર્થનના વસદ્ાાંર્ો
યનુ િટ 3 :પ્રત્યક્ષિકરણિી પ્રક્રિયાઓ : (PROCESS OF PERCEPTION)
અર્થ, વ્યાખ્યા
પ્રત્યક્ષક્ષકરણ માાં સાંગઠન ના વનયમો
આકૃવર્ અને ભ ૂવમકા ,
પ્રત્યક્ષક્ષકૃર્ સાર્ત્ય
ઊંડાઈ ન ાં પ્રત્યક્ષક્ષકરણ
યનુ િટ 4 : ફ્રોઈડિો વ્યક્તર્ત્વ નસદ્ાાંર્ : (FREUDIAN THEORY OF PERSONALITY)
વ્યક્તર્ત્િના ઘટકો : ઇડ ,ઈગો, સપર ઈગો
વ્યક્તર્ત્િન ાં સ્િરૂપ: ચેર્ન, અધથ ચેર્ન, અચેર્ન.
વ્યક્તર્ત્િના (મનોજાર્ીય િીકાસના) ર્બક્કાઓ
સ્િપ્ન વિશ્લેષણ
યનુ િટ 5 : પાશ્ચાત્ય અિે ભારર્ીય મિોનવજ્ઞાિ : ( WESTERN & INDIAN
PSYCHOLOGY)
ભારર્ીય સાહિત્યમાાં મનોિૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટીએ સમસ્યાઓની ચચાથ
મનન ાં સ્િરૂપ
પ્રત્યક્ષક્ષકરણ
યનુ િટ 6 : ફોરે ક્સસક મિોનવજ્ઞાિ : ( FORENSIC PSYCHOLOGY)
અર્થ,
કાયથ ક્ષેત્ર : કાનન, જેલ, ગનાખોરી, ગનાશોધન
પડકારો

ESSAYS IN PSYCHOLOGY-II : PAPER : 316 -SEM ; 6 - મિોનવજ્ઞાિ માાં નિબાંધો-II
યનુ િટ 1 : સ્વાસ્્ય વર્તિ ( HEALTH BEHAVIOUR)
અર્થ,
સ્િાસ્્ય િધથક િર્થન: Exercise, Diet, Weight control,
િેલ્ર્ મોડેલ્સ : Bio medical Model, Bio psycho social Model, Health belief Model.
યનુ િટ 2 : પરા મિોનવજ્ઞાિ, (PARAPSYCHOLOGY)
અર્ીન્દ્રદ્રય જ્ઞાન (E.S.P.)
ટે ક્ષલપર્ી,
પનર્જરમ અને પન:જરમ ,
ગભથ સાંસ્કાર
યનુ િટ 3: યોગ મિોનવજ્ઞાિ ( YOGA PSYCHOLOGY)
યોગ નો અર્થ,
ભારર્ીય સરસ્કૃવર્માાં યોગન ાં સ્ર્ાન,
શરીર ના સાર્ ચક્રો ,
અષ્ટાાંગ યોગ ,
યોગની મનોશારીહરક અસરો.
યનુ િટ 4 : માિવ નવકાસ િી પ્રક્રિયા ( PROCESS OF HUMAN DEVELOPMENT)
સ્િરૂપ, વિકાસ અને પહરપતિર્ા,
વિકાસને અસરકર્ાથ પહરબળો : જૈિીય, મનોિૈજ્ઞાવનક અને સામાજજક પહરબળો.
વિકાસનાાં ઘટકો.
યનુ િટ 5 : નિિણમાાં અિમર્ા : ( LEARNING DISABILITY)
અર્થ, લક્ષણો , કારણો.
પ્રકારો.
વનદાન અને ઉપચાર.
યનુ િટ 6 : ર્ણાવ ( STRESS)
અર્થ, વ્યાખ્યા અને સ્િરૂપ ,
ર્ણાિ અંગે ની મારયર્ાઓ,
ર્ણાિમાાંર્ી રાિર્ મેળિિાની રીર્ો,
ર્ણાિ વ્યિસ્ર્ાપન.

સાંદભો : References :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Health Psychology, Dr. Mahipatsinh Chavda, Library book house, Ahmedabad.
Shelly Tailor (2003) 5fth Ed. Mc Crow Hill, USA.
Hecker & Throve (2005)Introduction to clinical psychology, Pearson Edu. New
Delhi.
S.L. Vaya, Forensic Psychology, (Gujarati)
Gregory R J. (2004). Psychological Testing, History, Principals and Applications.
4th Edition. Pearson Edu. Indian Reprint. New Delhi.
C T Morgan , Atkinson & Atkinson, Introduction to Psychology.
Sinha. J. 1958. Indian Psychology, Vol. I & II, 2ND Edi, Sinha Publication.
Calcutta.

8.

સ્િાસ્્ય મનોવિજ્ઞાન, અક્ષર પબ્લીકેશન, ડૉ. અરવિિંદ શાિ.

9.

વિકાસાત્મક મનોવિજ્ઞાન, યની ગ્રરર્ વનમાથણ બોડથ .

10.

મનોિૈજ્ઞાવનક કસોટી કરણ,ભાગ 2: ગગથ પ્રકાશન, અમદાિાદ, ડૉ. અરવિિંદ શાિ.

11.

સામાજ્લક્ષી મનોવિજ્ઞાન લે. િી. એસ. િણીકર, યવન.ગ્રાંર્ વનમાથણ બોડથ .

12.

સામાજ્લક્ષી મનોવિજ્ઞાન લે. બી.એ. પરીખ, યવન.ગ્રાંર્ વનમાથણ બોડથ .

13.

સામાજ્લક્ષી મનોવિજ્ઞાન લે. સી. જમનાદાસ ની કાંપની.

14.

મનોવિજ્ઞાનનાાં સાંપ્રદાયો અને વસદ્ાાંર્ો, લે. બી.એ. પરીખ, યવન.ગ્રાંર્ વનમાથણ બોડથ .

15.

વ્યક્તર્ત્િ ના વસદ્ાાંર્ો, ડૉ. કસમબેન ભટ્ટ, યવન.ગ્રાંર્ વનમાથણ બોડથ .

16.

પ્રગર્ સામારય મનોવિજ્ઞાન, લે. સી. જમનાદાસ ની કાંપની.

17.

YOGA RAHASYA, ( હિરદી) BY Dr Kamakhya mathur & Dr. Bhanu Prakash
Joshi, Standard Pub, New delhi. 2009.

18.

યોગ સાધના અને યોગ ક્ષચહકત્સા રિસ્ય, સ્િામી રામદે િ, હદવ્ય પ્રકાશન, 2005.

19.

ભારવર્ય મનોવિજ્ઞાન, ભાણદે િ, અમ ૃર્ પ્રકાશન, ૨૦૦૩.

20.

પરામનોવિજ્ઞાન (અવર્ન્દ્રદ્રય માનસ), લે. પ્રા. િી. િી. અકોલકર. યવન.ગ્રાંર્ વનમાથણ
બોડથ .

