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સરકારી કોલેજોમાાં સમાજશાસ્ત્ર વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૨ની 

પ્રાથવમક કસોટી માટેનો અભ્યાસક્રમ 

માધ્યમ : ગજુરાતી 
 

૧.  સમાજશાસ્ત્રીય વિભાિનાઓ 

 સમાજશાસ્ત્રની પ્રકૃવત : વ્યાખ્યા, સમાજશાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિબ િંદુ  

 મળૂ વિભાિનાઓ : સમદુાય, સસં્થા, મડંળ, સસં્કૃતિ, ધોરણો અને મલૂ્યો  

 સામાજજક સાંરચના : દરજ્જો અને ભતૂમકા; િેમના પારસ્પરરક સ ંધંો  હતુિધ 

ભતૂમકાઓ; ભતૂમકા સમચુ્ય દરજ્ા; સમચુ્ય દરજ્ાની અનકુ્રતમકિા; ભતૂમકા-

સઘંર્ષ 

 સામાજજક-જુથ : અથષ, પ્રકાર:પ્રાથતમક-દ્વતૈિયક; ઔપચારરક અન્િરુ્ ષથ-

 ાહ્યરૂ્થ; સદંર્ષ-સમહૂ  

 સામાજજક-સાંસ્થાઓ :  લગ્ન, કુટંુ , તશક્ષણ, અથષ-વ્યિસ્થા, રાજ-વ્યિસ્થા, 

ધમષ 

 સમાજીકરણ : સમાજીકરણ; પનુ:સમાજીકરણ; સરં્તિિ સમાજીકરણ; િયસ્ક-

સમાજીકરણ, સમાજીકરણની સસં્થાઓ, સામાજીકરણના તસદ્ાિંો  

 સામાજજક સ્તરરચના : સામાજજક તિર્ેરદકરણ; કોરિક્રમ અને અસમાનિા; 

સ્િરરચના સ્િરૂપો: જ્ઞાતિ; િર્ષ: લોન્રે્ક, એથેતનક સામાજજક ર્તિશીલિા. 

 સામાજજક પરરિતગન : તિર્ાિના અને પ્રકારો : ઉત્કક્રાતંિ, પ્રસારણ, પ્રર્તિ, 

ક્રાનં્ન્િ, રૂપાન્િર, સરંચનામા ંપરરિિષન અને સરંચનાનુ ંપરરિિષન, તસદ્ાનં્િો : 

દ્વન્દ્વાત્કમક અને ચક્રાત્કમક  

૨.  સમાજ્શાસ્ત્રીય વસદ્ધાન્ત 

 સાંરચનાત્મક : નાડેલ, રેડાક્લેફ બ્રાઉન, લેિી-સ્રાસ  

 પ્રકાયાગત્મક : માબલનૉસ્કી, દુર્ાષઈમ, પારસન્સ, મિષન  

 આંતરરક્રયાિાદી : સામાજજક રક્રયા: મેક્સ િેર્ર, પેરેિો, પ્રતિકાત્કમક 

આંિરક્રીયાિાદ : જી. એસ. મીડે; બ્લમૂર  

 સાંઘષગ : કાલષ માક્સષ, ડહરનડૉફષ , કોઝ્િર, કોબલનસ 

 સામાજજક સાંશોધનનો અથગ : સામાજજક ઘિનાની પ્રકૃતિ, િૈજ્ઞાતનક પધ્ધતિ, 

સામાજજક ઘિનાના અભ્યાસમા આિિા પ્રશ્નો 
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 સાંખ્યાત્મક પધ્ધવતઓ : સિેક્ષણ, સશંોધન પ્રારૂપ અને િેના પ્રકારો, 

ઉપકલ્પના, તનદશષન, મારહિી એકઠી કરિાની પ્રયનુ્ક્િઓ: તનરીક્ષણ; 

પ્રશ્નાિલી; અનસુબૂચ; મલુાકાિ 

 ગણુાત્મક પધ્ધવતઓ: સહર્ાર્ી તનરીક્ષણ, એકમ અભ્યાસ, કન્િેન્િ 

એનાબલસીસ, મૌબર્ક વિૃાન્િ, જીિન ઇતિહાસ 

 સામાજજક સાંશોધનમાાં આંકડાશાસ્ત્ર: કેન્દ્રીય િલણના માપદંડો : મધ્યક, 

મધ્યસ્થ;  હલુક પ્રસારમાનના માપદંડો, સહ-સ ંધંનુ ં તિશ્લેર્ણ, 

સાથષકિાના પરરક્ષણો, તિશ્વસતનયિા અને પ્રમાણભિૂિા 

૩. ઘટનાશાસ્ત્ર અને એથનોમેથોડોલૉજી : અલ્ફેડ સઝુ્િ; તપિર  ર્જર; લ્યકુમેન  

૪. નિ-પ્રકાયાગત્મકિાદ અને નિ-માર્કસગિાદ : જે. એ ેકઝ્િન્ડર, હ ેરમાસ; આલ્થસુર 

૫.      સાંરચનાકરણ અને અન-ુઆધવુનકતાિાદ: બર્ડન્સ, દરરદા, ફૂકો  

૬.      ભારતીય સમાજ અંરે્ની સાંકલ્પના : ર્ારિના લોકો: રુ્થો અને સમદુાયો, તિતિધિામા ં

એકિા, સાસં્કૃતિક તિતિધિા : પ્રાદેતશક, ર્ાર્ાકીય, ધાતમિક અને આરદિાસી  

૭.      સૈધ્ધાાંવતક દ્રષ્ટટબ િંદુ: ઇન્ડોલોજીકલ/શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિબ િંદુ : જી. એસ. ધયેુ; લઇૂ ડમૂા  

સરંચાત્કમક -  પ્રકાયાષત્કમક દ્રષ્ટિબ િંદુ : એચ. એન. શ્રીનીિાસ, એસ. સી. દુ ે માક્સષિાદી 

દ્રષ્ટિબ િંદુ :     ડી. પી. મરુ્જી ; એ. આર. દેસાઇ  સભ્યાત્કમક દ્રષ્ટિબ િંદુ : એન. કે.  ોઝ્િ 

; સરુજીિસીંહા સર્અલ્િનષ દ્રષ્ટિબ િંદુ :  ી. આર. આં ેડકર, ડતિડ હાડીમેન   

૮.  સાાંપ્રત મદુ્દાઓ: સામાજજક – સાાંસ્કૃવતક ર્રી ી: જ્ઞાતિ અને લેન્ર્ીર્િાની અસમાનિા 

પ્રાદેતશક, એથતનક અને ધાતમિક તિસિંારદિિા કૌટંુબ ક તિસિંારદિિા : (અ) ઘરેલ ુ

રહિંસા ( ) દહજે (ક) છૂિાછેડા (ડ) અન્િર- પીઢી સઘંર્ષ  

૯.  સાાંપ્રત મદુ્દાઓ : વિકાસાત્મક: િસ્િી, પ્રાદેતશક તિર્મિા, ર્દંા િસિાિ, તિસ્થાતપિિા,   

પરરન્સ્થતિશાસ્ત્રીય પિન અને પયાષિરણનુ ંપ્રદુર્ણ  

૧૦.    વિચલન અંરે્ના મદુ્દાઓ: તિચલન અને િેના સ્િરૂપો, ગનુા અને  ાલ – ગનેુર્ારી, 

શ્વિે ગનુાઓ   અને ભ્રટિાચાર, ગનુાઓ અને ગનેુર્ારોની  દલાિી નાસીર, ઔર્ધ 

– વ્યસન, આત્કમહત્કયા 

૧૧.   સાાંપ્રત િાદાવિિાદ: ર્ારિમા ંપરંપરા અને આધતુનકિા રાટરના ઘડિરના પ્રશ્નો : 

ધમષતનરપેક્ષિા;  હતુિધિિા; રાટર ઘડિર  

૧૨.   િૈવિકીકરણના પડકારો: સમાજશાસ્ત્રનુ ં સ્થાતનકીકરણ, તશક્ષણનુ ં ર્ાનર્ીકરણ, 

ર્ારિમા ંતિજ્ઞાન અને િેકનોલૉજી નીતિ   
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૧૩.     ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર: ગ્રામીણ સમાજના અભ્યાસ માિેના અબર્ર્મો, ગ્રામીણ-નર્રીય 

િફાિિો, રૂબે્રનાઇઝ્િેશન, કૃર્ક અભ્યાસો   

કૃષક સાંસ્થાઓ: જમીનની માબલકી અને િેના પ્રકારો કૃર્ક સ ંધંો અને ઉત્કપાદનની 

ઢ નો િાદતિિાદ, જજમાની પ્રથા અને જજમાની સ ંધંો, કૃર્ક િર્ષ – સરંચના 

પાંચાયતીરાજ સાંસ્થાઓ: ૭૩  મા ંસધુારા અર્ાઉની અને િે પછીની પચંાયિ, ગ્રામીણ 

નેતતૃ્કિ અને પક્ષાપક્ષી, લોકોનુ ંશન્ક્િ સપંન્નિા  

ગ્રામીણ વિકાસ માટેના સામાજજક મદુ્દાઓ અને વ્યહુરચના:  ધંઆુ અને સ્થળાિંરી 

મરુ્રો, દરરદ્રિીકરણ અને તિ-કૃતર્કીકરણ, કૃર્ક અસિંોર્ અને રે્ડુિ આંદોલન, 

ગ્રામીણ તિકાસ અને પરીિિષન, ગ્રામીણ સમાજના પરીિિષનના પ્રિાહ, 

પરીિિષનની પ્રરક્રયાઓ : સ્થળાિંર –ગ્રામીણ થી શહરેી અને ગ્રામીણ થી ગ્રામીણ 

ર્તિશીલિા: સામાજજક / આતથિક પરીિિષનના પરી ળો 

૧૪.   ઉધોર્ અને સમાજ: પ્રતશટિ સમાજશાસ્ત્રીય પરંપરામા ંઔધોબર્ક સમાજ, શ્રમ 

તિર્ાજન, અમલદારશાહી, િારકિકિા, ઉત્કપાદનના સ ંધંો, અતધશેર્- મલૂ્ય, 

તિમરુ્િા, એક સામાજજક િતં્ર િરીકે કારર્ાનુ,ં ઔપચારરક અને અનૌપચારરક 

સરં્ઠન, સામાજજક સરંચનાની ઉધોર્ ઉપર અસર, ઉધોર્ની સમાજ ઉપર અસર 

          ઔધોબર્ક સાં ાંધ: શ્રમની  દલિી િાસીર, શ્રમ અને વ્યિસ્થાનના  દલિા સ ંધંો 

સમાધાન; ન્યાતયક ચકૂાદો, મધ્યસ્થિા (લિાદી) સામરુહક સૌદાર્રી, મરુ્ર મહાજન 

(રેડ યતુનયન), વ્યિસ્થાનમા ંમરુ્રોની ર્ાર્ીદારી (જોઇન્િ મેનેજમેન્િ કાઉન્ન્સલ), 

ગણુાત્કમક વિૃ, ઔધોબર્કરણ અને ર્ારિમા ંસામાજજક પરરિિષન,  ઔધોબર્કરણની 

કુટંુ , તશક્ષણ અને સ્િરરચના ઉપર અસર, ઔધોબર્ક સમાજમા ંિર્ષ અને િર્ષ-

સઘંર્ષ, ઔધોબર્કરણમા ંઆિિા અિરોધો અને િેની મયાષદાઓ  

ઔધોબર્ક આયોજન: ઔધોબર્ક નીતિ, કમ કાનનૂીકરણ, ઉધોર્ોમા ંમાનિ સ ંધંો  

૧૫. વિકાસનુાં સમાજશાસ્ત્ર: તિકાસન ે લર્િા તિર્ાિનાત્કમક દ્રષ્ટિબ િંદુઓ, આતથિક 

વધૃ્ધ્ધ, માનિીય તિકાસ, સામાજજક તિકાસ, સ્િસચંાબલિ (સસ્િેને લ) તિકાસ, 

પરરન્સ્થતિશાસ્ત્રીય અને સામાજજક  

અધગવિકાસના વસધ્ધાાંતો: ઉદાર : મેક્સ િે ર, ર્નર તમડૉલ, અતશ્રિિા : કેન્દ્ર-

પરરધી (ફ્રાન્ક) અસતંબુલિ તિકાસ (સમીર અમીન), િૈતશ્વક – વ્યિસ્થા 

(િેલસ્િાષઇન) 

વિકાસના માર્ગ: આધતુનકીકરણ, િૈતશ્વકીકરણ, સમાજિાદી, તમશ્ર, ર્ાધંીિાદી 
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સામાજજક સાંરચના અને વિકાસ: સામાજજક સરંચના અને પોર્ક િરીકે / 

અિરોધક િરીકે, તિકાસ અને સામાજજક-આતથિક તિસરં્િિા, લેર્ીંક અને તિકાસ 

સાંસ્કૃવત અને વિકાસ: સસં્કૃતિ અને સહાયક / અિરોધક િરીકે તિકાસ અને 

પરંપરાની તિસ્થાતપિિા તિકાસ અને એથતનક આંદોલનોનુ ંઉફાણ  

૧૬.    િસ્તી અને સમાજ: િસ્િી વધૃ્ધ્ધના તસધ્ધાિંો, માલ્થસીય, િસ્િીતિર્યક સક્રાન્ન્િ 

ભારતમાાં િસ્તીની વધૃ્ધ્ધ અને વિતરણ: ઇ.સ. ૧૯૦૧ થી ર્ારિમા ંિસ્િી િધારો, 

િસ્િીના તનણાષયકો, પ્રજનન, (ફિીબલિી) મતૃ્કય ુ પાત્રિા (મોરિાબલિિી), રોબર્ટિિા 

(મોરબ ડીિી) અને સ્થળાિંરન ે લર્િી તિર્ાિનાઓ, િય અને ાતિન ે આધારે 

િસ્િીનુ ં ધંારણ અને િેના પરરણામો, પ્રજનનના તનણાષયકો, મતૃ્કયદુરના તનણાષયકો, 

તશશ,ુ  ાળક અને માત ૃ મતૃ્કયદુર સેબર્ટિિાની દરો, સ્થળાિંરના તનણાષયકો અને 

પરરણામો 

િસ્તી અને વિકાસ : િસ્િી : તિકાસમા ંએક અિરોધના રૂપમા ંઅને તિકાસના એક 

સાધનરૂપે,    િસ્િી – વધૃ્ધ્ધને અસરા    કરિા ંસામાજજક – સાસં્કૃતિક પરર ળો 

િસ્તી વનયાંત્રણ : િસ્િી નીતિ : પ્રશ્નો અને દ્રષ્ટિબ િંદુઓ, િસ્િીતશક્ષણ, િસ્િી તનયતં્રણ 

માિે લેિાયેલા ઉપાયો 

૧૭.     લૈંબર્કતા અને સમાજ:  

 લૈંબર્ક એક સામાજજક – અિધારણા તરીકે: લૈંબર્ક સમાજીકરણની ઢ ો, સાસં્કૃતિક 

પ્રતિકાત્કમકિા અને સામાન્ય ભતૂમકાઓ  

 સામાજજક સાંરચના અને લૈંબર્ક અસમાનતા: તપતસૃત્તાક અને માતસૃત્તાક, શ્રમ 

તિર્ાજન – ઉત્કપાદન અને પનુ: ઉત્કપાદન  

 લૈંબર્ક સાં ાંધોના વસધ્ધાાંતો : ઉદારિાદી, ઉદ્દામિાદી, સમાજિાદી, અન.ુ 

આધતુનકિાિાદી  

 લૈંબર્ક અને વિકાસ: લૈંબર્ક સ ંધંો ઉપર તિકાસની નીતિઓની અસર, તિકાસ અને 

લૈંબર્ક તિર્ેના દ્રષ્ટિબ િંદુ – કલ્યાણકારી; તિકાસાત્કમક અને સશક્િાત્કમક 

(એમ્પાિરમેન્િ) 

 ભારતમાાં મરહલા અને વિકાસ : મરહલાઓની સામાજજક – ન્સ્થતિના તનદેશકો : 

િસ્િી-તિર્યક, સામાજજક, આતથિક અને સાસં્કૃતિક મરહલાઓના તિકાસ માિે 

તિશેર્ યોજનાઓ અને વ્યહૂરચનાઓ સ્િોશ્ચકે ક્ષેત્ર અને મરહલાઓનો તિકાસ, 

િૈતશ્વકીકરણ અને મરહલાઓનો તિકાસ, પયાષિણીક-નારીિાદ (ઇકો-ફેમીનીઝ્િમ) 
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Syllabus for the Preliminary Test of Assistant 

Professor (Sociology), Class-2 in Government 

Colleges 

Medium :English 

1. SOCIOLOGICAL CONCEPTS 

Nature of Sociology: Definition, Sociological Perspective 

Basic Concepts :Community, Institution, Association, Culture, 

Norms and Values 

Social Structure: Status and role, their interrelationship, 

Multiple roles, Role set, Status set, Status sequence, Role conflict 

Social Group : Meaning, Types: Primary-Secondary, Formal-

Informal, Ingroup-Outgroup, Reference group 

Social Institutions : Marriage, Family, Education, Economy, 

Polity, Religion 

Socialization : Socialization, ReSocialization, Anticipatory 

socialization, Adult socialization, Agencies of socialization, 

Theories of socialization 

Social Stratification : Social differentiation, Hierarchy and 

Inequality, Forms of stratification: Caste, Class, Gender, Ethnic, 

Theories of social stratification, Social mobility 

Social Change : Concepts and Types:  Evolution, Diffusion, 

Progress, Revolution, Transformation, Change in structure and 

Change of structure. Theories: Dialectical and Cyclical 

2.  SOCIOLOGICAL THEORY 

Structural : Nadel, Radcliffe Brown, Levi-Strauss 

Functional: Malinowski, Durkheim, Parsons, Merton 

Interactionist : Social action: Max Weber, Pareto, Symbolic 

interactionism: G. H. Mead, Blumer 

Conflict : Karl Marx, Dahrendorf, Coser, Collins 
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METHODOLOGY 

Meaning and Nature of Social Research : Nature of social 

phenomena, The scientific method, The problems in the study of 

social phenomena : Objectivity and subjectivity, fact and value 

Quantitative Methods : Survey, Research Design and its types, 

Hypothesis, Sampling, Techniques of data collection: 

Observation, Questionnaire, Schedule, Interview   

Qualitative Methods : Participant observation, Case study, 

Content analysis, Oral history, Life history 

Statistics in Social Research : Measures of Central Tendency: 

Mean, Median, Mode, Measures of dispersion, Correlational 

analysis, Test of significance, Reliability and Validity 

3. Phenomenology and Ethnomethodology :Alfred Shultz, Peter 

Berger and Luckmann, Garfinkel and Goffman 

4. Neo-functionalism and Neo-Marxism :J. Alexande, 

Habermass, Althusser 

5. Structuration and Post-Modernism: Giddens, Derrida, 

Foucault, 

6. Conceptualising Indian Society : Peoples of India : Groups and 

Communities, Unity in diversity, Cultural diversity : Regional, 

linguistic, religions and tribal 

7. Theoretical Perspectives 

Indological/Textual Perspective : G. S. Ghurye, Louis Dumont 

Structural-Functional Perspective : M. N. Srinivas, S. C. Dube 

Marxian Perspective : D. P. Mukherjee, A. R. Desai 

Civilisational Perspective : N. K. Bose, Surajit Sinha 

Subaltern Perspective : B. R. Ambedkar, David Hardiman 

8. Contemporary Issues : Socio-cultural : Poverty, Inequality of 

caste and gender, Regional, ethnic and religious disharmonics, 

Family disharmony : (a) Domestic violence (b) Dowry (c) 

Divorce (d) Intergenerational conflict 
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9. Contemporary Issues : Developmental : Population, Regional 

disparity, Slums, Displacement, Ecological degradation and 

environmental pollution, Health problems 

10. Issues Pertaining to Deviance : Deviance and its forms, Crime 

and delinquency, White collar crime and corruption, Changing 

profile of crime and criminals, Drug addiction, Suicide 

11. Current Debates : Tradition and Modernity in India, Problems 

of Nation Building: Secularism, Pluralism and Nation building 

12. The Challenges of Globalisation 

Indigenization of Sociology, Privatization of Education, Science 

and Technology Policy of India 

13.  Rural Sociology  

Approaches to the study of Rural Society :Rural-Urban 

differences, Rurbanism, Peasant studies, Agrarian Institutions : 

Land ownership and its types, Agrarian relations and Mode of 

production debate, Jajmani system and Jajmani relations, 

Agrarian class structure 

Panchayati Raj Institution : Panchayat before and after 73rd 

Amendment, Rural Leadership and Factionalism, 

Empowerment of people 

Social Issues and Strategies for Rural Development : Bonded 

and Migrant labourers, Pauperization and Depeasantisation, 

Agrarian unrest and Peasant movements 

Rural Development and Change : Trends of changes in rural 

society, Processes of change : Migration—Rural to Urban and 

Rural to Rural Mobility : Social/Economic, Factors of change 

14.  Industry and Society 

Industrial Society in the Classical Sociological Tradition : 

Division of labour, Bureaucracy, Rationality, Production 

relations, Surplus value, Alienation 
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Industry and Society : Factory as a social system, Formal and 

informal organization, Impact of social structure on industry, 

Impact of industry on society 

Industrial Relations : Changing profile of labour, Changing 

labour-management relations, Conciliation, adjudication, 

arbitration, Collective bargaining, Trade unions, Workers’ 

participation in management (Joint Management Councils), 

Quality circles 

Industrialisation and Social Change in India : Impact of 

industrialization on family, education and stratification, Class 

and class conflict in industrial society, Obstacles to and 

limitations of industrialization 

Industrial Planning : Industrial policy, Labour legislation, 

Human relations in industry 

15.  Sociology of Development 

Conceptual Perspectives on Development : Economic growth, 

Human development, Social development, Sustainable 

development : Ecological and Social 

Theories of Underdevelopment : Liberal : Max Weber, Gunnar 

Myrdal 

Dependency : Centre-periphery (Frank), Uneven development 

(Samir Amin), Worldsystem (Wallerstein) 

Paths of Development :Modernisation, Globalisation, Socialist, 

Mixed, Gandhian 

Social Structure and Development : Social structure as a 

facilitator/inhibitor, Development and socio-economic 

disparities,Gender and development 

Culture and Development : Culture as an aid/impediment, 

Development and displacement of tradition, Development and 

upsurge of ethnic movements 
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16. Population and Society 

Theories of Population Growth : Malthusian, Demographic 

transition 

Population Growth and Distribution in India :Growth of Indian 

population since 1901, Determinants of population, Concepts 

of Fertility, Mortality, Morbidity and Migration : Age and Sex 

composition and its consequences, Determinants of fertility, 

Determinants of mortality, infant, child and maternal mortality, 

Morbidity rates, Determinants and consequences of migration 

Population and Development : Population as a constraint on and 

a resource for development, Socio-cultural factors affecting 

population growth 

Population Control : Population policy : Problems and 

perspectives, Population education, Measures taken for 

population control 

17. Gender and Society 

Gender as a Social Construct : Models of Gendered 

socialisation, Cultural symbolism and general roles 

Social Structure and Gender Inequality : Patriarchy and 

Matriarchy, Division of labour—Production and reproduction 

Theories of Gender Relations : Liberalist, Radical, Socialist, 

Post-modernist 

Gender and Development : Effect of development policies on 

gender relations, 

Perspectives on gender and development—Welfarist, 

developmentalist Empowerment 

Women and Development in India : Indicators of women’s 

status : Demographic, social, economic and cultural, Special 

schemes and strategies for women’s development, Voluntary 

sector and women’s development, Globalisation and women’s 

development, Eco-feminism 

 


