જા.ક્ર. ૭૯/૨૦૧૬-૧૭
જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાું મનોવિજ્ઞાન વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૨
ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૫૦ વમવનટના સુંયક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ

પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
ભાર્-૧
માધ્યમ: ગજરાતી

કલ ગણ :૧૦૦

૧

ભારતની ભ ૂર્ોળ- ભૌર્ોલલક, આવથિક, સામાજજક, કદરતી સુંસાધન અને િસ્તી અંર્ેની બાબતો- ગજરાતના
ખાસ સુંદભગ સાથે

૨

ભારતનો સાુંસ્કૃવતક િારસો- સાહિત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગજરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે

૩

ભારતનો ઈવતિાસ- ગજરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે

૪

ભારતની અથગવ્યિસ્થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીવત અને ભારતન ું બુંધારણ:
(૧)

આમખ

(૨)

મ ૂળભ ૂત અવધકારો અને ફરજો

(૩)

રાજ્યનીવતના માર્ગદશગક વસદ્ાુંતો

(૪)

સુંસદની રચના

(૫)

રાષ્ટ્રપવતની સત્તા

(૬)

રાજ્યપાલની સત્તા

(૭)

ન્યાયતુંત્ર

(૮) અનસ ૂલચત જાવત, અનસ ૂલચત જનજાવત અને સમાજના પછાત િર્ો માટે ની જોર્િાઈઓ
(૯)

એટની જનરલ

(૧૦) નીવત આયોર્
(૧૧) પુંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પુંચ
(૧૩) બુંધારણીય તથા િૈધવનક સુંસ્થાઓ- ભારતન ું ચટ
ું ૂ ણી પુંચ, સુંઘ લોક સેિા આયોર્, રાજ્ય લોક
સેિા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીયસતકગ તા આયોર્, લોકપાલ તથા
લોકાયક્ત અને કે ન્રીય માહિતી આયોર્
૬

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી

૭

સામાન્ય વિજ્ઞાન, પયાગિરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટયવનકે શન ટે કનોલોજી

૮

ખેલ જર્ત સહિત રોજબરોજના પ્રાદે વશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્િના બનાિો

*********

Syllabus of Preliminary Test

part-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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Preamble
Fundamental Rights and Fundamental Duties
Directive Principles of State Policy
Composition of Parliament
Powers of the President of India
Powers of Governor
Judiciary
Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of the
society
Attorney General
NITIAayog
Panchayati Raj Institutions
Finance Commission
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

*********

જાિેરાત ક્રમાુંક ૭૯/૨૦૧૬-૧૭
ભાર્-૨ સુંબવધત વિષયનો અભ્યાસક્રમ
જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાું મનોવિજ્ઞાન વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૨

કલ પ્રશ્નો ૨૦૦

કલ ગણ ૨૦૦
માધ્યમ: ગજરાતી

૧.

પ્રત્યક્ષીકરણની પ્રહક્રયાઓ:
પ્રત્યક્ષીકરણના અભ્યાસના દ્રાષ્ટિબ િંદુઓ: સમષ્ટિવાદી તથા શારીરરક દ્રષ્ટ્ િંદુ પ્રત્યક્ષીકરણમાાં
સાંગઠન : સમષ્ટિવાદ, આકૃતત અને ભ ૂતમકા, સાંગઠનના તનયમો
વસ્તુ સાતત્ય : કદ, આકાર અને રાં ગ સાતત્ય, વસ્તુલક્ષી ભ્રમો, ઊંડાણનુ ાં પ્રત્યક્ષીકરણ, ગતતનુાં
ુ વ તથા પ્રેરણનુ ાં પ્રત્યક્ષીકરણમાાં મહત્વ.
પ્રત્યક્ષીકરણ પ ૂવાાનભ
સીગ્નલ ડીિેકશન તસદ્ાાંત, સબ્લીમીનલ પ્રત્યક્ષીકરણ તથા અન્ય પરર ળો, પ્રત્યક્ષીકરણનો મારહતીપ ૃથ્થકરણ તસદ્ાાંત, સાંસ્કૃતત અને પ્રત્યક્ષીકરણ, પ્રત્યક્ષીકરણ શૈલી, પ્રત્યક્ષીકરણના ઈકોલોજીકલ
તસદ્ાાંત.

૨.

વશક્ષકહક્રયા:
બિરપ્રતતષ્ટઠત અબભસાંધાન : પદ્તત, તવલક્ષણતા તથા અન્ય પાસાઓ
ઈન્સ્ુમેન્િલ અબભસાંધાન : તવલક્ષણતા, પારાડાઈમ અને સૈદ્ાાંતતક પાસાઓ
પ્રતતક્ષેપ : મ ૂળભ ૂત પરરવત્યો તથા પત્રકો
શાષ્બ્દક તશક્ષણ : પદ્તતઓ અને સામગ્રી, સાંગઠનાત્મક પ્રરિયાઓ.
તશક્ષણના તસદ્ાાંતો : હલ, િોલમેન, સ્કીનર
તશક્ષણના જ્ઞાનાત્મક તસધધાાંતો : લેિન્િ તશક્ષણ, તનદશાન તશક્ષણ
વતાનનુ ાં પ્રયોગાત્મક તવશ્લેષણ :

ીહેવીયર મોડીફીકેશન, શેપીંગ

ડીસ્િીમીનેશન તશક્ષણ, તશક્ષણની ન્ય ૂરોફીઝીયોલોજી.
૩.

સ્મવૃ ત અને વિસ્મ ૃવત:
સ્મતૃ તની પ્રરિયાઓ : સ્થાપન, ધારણા, પુનરાવહન
ે નાત્મક સ્મતૃ ત, તાત્કાબલક સ્મતૃ ત, તવલષ્બ ત સ્મતૃ ત
સ્મતૃ તના ત ક્કાઓ : સાંવદ
પ્રસાંગાત્મક તથા અબભધાત્મક સ્મતૃ ત
તવસ્મતૃ તના તસદ્ાાંતો : રિયાતવક્ષેપ, અનુપયોગ, પુનરાવહન.
સ્મતૃ તના નમ ૂનાઓ : એકિીન્સ તથા શીફ્રીન, િેક તથા લોકહાિા, ત ુલ્વીગ
અબભધાત્મક સ્મતૃ ત : પ્રસાંગાત્મક, ટ્રેસ નમ ૂનો, નેિવકા નમ ૂનો

તવલમ્બત સ્મતૃ ત : પુનરાવહન સાંકેતો, ફ્લેશ લ્

સ્મતૃ ત, સ્મતૃ તમાાં સાંયોજક પધધતતઓ, સાક્ષીની

જુ ાનીઓ, આત્મકથાકીય સ્મતૃ તઓ
સ્મતૃ તના જૈવીય પાયાઓ : એન્ગ્રામની શોધ, પીઈિી સ્કેન, તથા સ્મતૃ તના જૈવરાસાયબણક પરર ળો
સ્મતૃ ત સુધાર : પધધતતઓ.
૪.

વિચારણા અને સમસ્યા ઉકેલ:
તવિારણા દ્રષ્ટિબ િંદુઓ : સહિાયાવાદ, સમષ્ટિવાદ, મારહતી-પ ૃથ્થકરણવાદ
પ્રતતકો

નાવવા : તનયમો તથા વ્ય ૂહો

તકા : તનટકષાાત્મક તથા અનુમાનાત્મક
સમસ્યા ઉકેલ : પ્રકારો તથા વ્ય ૂહરિનાઓ
પ્રતતકોનો તવિારણામાાં ઉપયોગ
જ્ઞાનાત્મક વ્ય ૂહો – આલ્ગોરીધબસ, હ્યુરીસ્િીક, કન્વર્જન્િ તથા ડાયવર્જન્િ તવિારણા, તનણય
ા પ્રરિયા :
સમસ્યા ઉકેલમાાં અવરોધો, સર્જનાત્મક તવિારણા અને સમસ્યા ઉકેલ, ભાષા અને તવિારણા.

૫.

પ્રેરણા અને આિેર્ો:
પ્રેરણાનો મ ૂળભ ૂત પ્રતતકો : સહજવ ૃતિ, જરૂરરયાત, એરણ, પ્રલોભનો, પ્રેરણાિિ
પ્રેરણાના અભ્યાસને લગતા દ્રષ્ટિબ િંદુઓ : મનો તવશ્લેષણવાદી, પ્રાણીશાસ્ત્રવાદી, ઉદ્દીપકપ્રતતરિયાત્મક, જ્ઞાનાત્મક, માનવતાવાદી
શારીરરક પ્રેરણો : ભ ૂખ, તરસ, ઊંઘ તથા જાતતય
સામાજજક પ્રેરણો : તસદ્ધદ્, સમ ૂહવ ૃતિ, સ્વીકૃતત
તલાશાત્મક વતાન તથા જજજ્ઞાસા
ાં કો
આવેગોના શારીરરક અનુ ધ
આવેગોના તસદ્ાાંતો : જેબસ-લેન્ગ, કેનન- ાડી, શાખિર અને તસિંગર
મનોસાંઘષો : ઉદ્દગમસ્થાનો તથા પ્રકારો.
પ્રેરણોના તાંત્રો તથા જ્ઞાન અંગેના ઐતતહાતસક ઘિકો
પ્રેરણાના જ્ઞાનાત્મક આધારો : આંતરરક પ્રેરણો, એટ્રીબ્યુશન, કોબપીિન્સ
પ્રેરણાનુ ાં માપન : સમસ્યાઓ તથા તકનીકો
ાં ુ ઓ : તસષ્ધધ, એગ્રેસન
પ્રેરણાના િોસ – કલ્િરલ દ્રષ્ટિ દ
આવેગના ઘિકો : શારીરરક, અબભવ્યમ્તતય, તથા જ્ઞાનાત્મક
આવેગનુ ાં મજ્જજાતાંત્ર : કેન્દ્રવતી તથા પરીઘવતી
આવેગનુ ાં માપન : શારીરરક, અબભવ્યમ્તતય તથા જ્ઞાનાત્મક
આવેગના આધુતનક તસધધાાંતો તથા મુખ પરની

ાહ્ય અબભવ્યમ્તતના ફીડ ેકની તસધધાાંત કલ્પના

તણાવ અને કોપીંગ : તણાવની પ્રતતરિયાઓ, તણાવના પરરણામો

૬.

માણસની આિડતો:
બુદ્ધદ્ : શારીરરક , સામાજજક, ઈકો-કલ્િરલ પરર ળો
બુદ્ધદ્ના સ્વરૂપ તવશેના તસદ્ાાંતો : સ્પીયરમેન, થસાિન, ગીલફોડા
વ્યમ્તતગત અને સામુરહક બભન્નતાઓ : વ્યાપ તથા કારણો
માણસની આવડતોનુ ાં માપન.
બુદ્ધદ્ના તસધધાાંતો : કેિેલ, જેન્સન, સ્િના ગા, ગોલમેન
ાં ુ ઓ
સર્જનાત્મકતા : િોરે ન્સ, ગેિઝેલ, ગીલફોડાના દ્રષ્ટિ દ
ાં
બુદ્ધદ્ અને સર્જનાત્મકતાનો સ ધ
આવડતો અને તસષ્ધધઓ : આવેગીય બુષ્ધધનુાં પ્રતતક તથા તેનો રહસ્સો.

૭.

વ્યક્ક્તત્િ:
વ્યમ્તતત્વને અસર કરતાાં પરર ળો : જૈવીય, સામાજજક, સાાંસ્કૃતતક
વ્યમ્તતત્વ અભ્યાસના દ્રષ્ટિબ િંદુઓ : મનોતવશ્લેષણવાદ, ન ૂતન-મનોતવશ્લેષણવાદ, અનુકરણા અને
તનદશાન, લક્ષણલક્ષી તથા પ્રકારલક્ષી, જ્ઞાનાત્મક
વ્યમ્તતત્વ માપન : મનોમાપન અને પ્રક્ષેપણ પદ્તતઓ
સ્વપ્રતતક : ઉદ્દ્ગમ તથા તવકાસ.
વ્યમ્તતત્વના બિરકત્સાત્મક તથા તવકાસાત્મક ષ્્ટિબ િંદુઓ
વ્યમ્તતત્વના અમ્સ્તત્વવાદી તથા માનવવાદી તસધધાાંતો : હેન્કેલ, રોલો મે, માસ્લો, રોજસા વ્યમ્તતત્વ
માપન: પ્રક્ષેપણીય, મનોમાપક, તથા વતાનીય માપકો
સ્વનુ મનોતવજ્ઞાન : પૌવાાત્ય અને પાશ્ચાત્ય દ્રષ્ટિબ િંદુઓ, સ્વનુ ાં માપન.

૮.

સુંશોધન પ્રિવધઓ:
સાંશોધન સમસ્યાઓ, તસદ્ાાંત કલ્પના, પરરવત્યો તથા તેમનુ ાં ઓપરે શનાલાઈઝેશન
મનોવૈજ્ઞાતનક સાંશોધનના પ્રકારો
મનોવૈજ્ઞાતનક સાંશોધનની પ્રવતધઓ : પ્રયોગ પદ્તત, તવાસી-પ્રયોગ પદ્તત, વ્યમ્તતગત ઈતતહાસ
પદ્તત, ક્ષેત્રતનરીક્ષણ પદ્તત, િોસ-કલ્િરલ પદ્તત
મારહતી એકત્ર કરવાની પદ્તતઓ :

ાહ્ય તનરીક્ષણ, મુલાકાત, પ્રશ્નાવલી, કસોિી તથા તુલામાપન,

નોન-પારામેટ્રીક કસોિીઓ.
ાં ક, ફેતિોરીય, રે ન્ડમાઈઝડ બ્લોક, મેચ્ડગૃપ, તવાસી – પ્રયોગાત્મક, સમય
સાંશોધન ડીઝાઈન : અનુ ધ
સારણી
એનોવા : રે ન્ડમાઈઝડ તથા પુનરાવતી
ાં ન પ ૃથ્થકરણ : પાતશિયલ, મલ્િીપલ તથા રીગ્રેશન
અનુ ધ

ફેતિર એનાલીસીસ : ધારણાઓ, પધધતતઓ, રોિે શન, અથાઘિન.
૯.

માપન અને કસોટીઓ:
નાવવા, સવાલોનુ ાં પ ૃથ્થકરણ કરવુાં

કસોિી ઘડતર : સવાલો

કસોિી ધોરણાાંકન : તવશ્વસનીયતા, પ્રમાબણતતા, ધોરણો
કસોિીના પ્રકારો : બુદ્ધદ્, અબભયોગ્યતા, વ્યમ્તતત્વ – લક્ષણો તથા ઉદાહરણો
મનોવલણ તુલાઓ તથા અબભરૂબિ કસોિીઓ
શૈક્ષબણક માપન તથા મ ૂલ્યાાંકન.
મનોવૈજ્ઞાતનક તુલાઓ : હેત ુ તથા પધધતતઓ
મનોવૈજ્ઞાતનક કસોિીમાાં પક્ષપાતના ઉદ્દ્ગમ સ્થાનો, મનોવૈજ્ઞાતનક કસોિીને લગતી નૈતતક સમસ્યાઓ
કસોિીના ધોરણાાંકનમાાં ફેતિર એનાલીસીસનો ઉપયોગ – ઉદાહરણ સાથે.
૧૦.

િતગનના જૈિીક પહરબળો:
ગ્રાહક, િેટિક, તથા સમાયોજક તાંત્રો
મજ્જજા પ્રવાહ : ઉદ્દગમ, પ્રવાહ તથા માપન
સાંવેદન તાંત્ર : દ્રષ્ટિ તથા શ્રવણ
માનવનુ ાં મજ્જજાતાંત્ર :

ાં ારણ અને કાયો.
ધ

શારીરરક મનોતવજ્ઞાનની પદ્તતઓ: લીઝન અને મગજ સાંવેદન
ઊંઘ તથા જાગૃતત : ઊંઘના ત ક્કાઓ ઊંઘના રોગો, ઊંઘ તથા જાગૃતતના શારીરરક તાંત્રો
ઈન્જેસ્િીવ વતાન: તરસા તથા તેના મજ્જજાકીય તાંત્ર, ભ ૂખ તથા મજ્જજાકીય તાંત્ર
રસગ્રાંતથઓ : નળીવગરની તથા નળીવાળી ( ાહ્યસ્ત્રાવી તથા અંત:સ્ત્રાવી)
૧૧.

આધુતનક સમાજલક્ષી મનોતવજ્ઞાનના પ્રવાહો, સામાજજક જ્ઞાન, સામાજજક અસર, સમાજતરફી વતાન,
અસામાજજક વતાન, પ્રયોજજત સમાજલક્ષી મનોતવજ્ઞાન : સ્વાસ્થ્ય, પયાાવરણ તથા કાયદો.

૧૨.

તવકાસાત્મક પ્રરિયાઓ : સ્વરૂપ, તસદ્ાાંતો તથા આનુસબાં ગક પ્રતતકો જેવા કે પરરપકવતા , તવકાસમાાં
જૈવીય, માનતસક, સામાજજક અનુભવોનુાં મહત્વ, તવકાસના ત ક્કાઓ : તવકાસના તસદ્ાાંતો જેવા કે
મનોતવશ્લેષણવાદ, વતાનવાદ, જ્ઞાનાત્મકવાદ, તવકાસના જુદા જુદા ઘિકો : સાંવેદક-િેટિક,
જ્ઞાનાત્મક, ભાષાકીય, આવેગીય, સામાજજક, તથા નૈતતક.

૧૩.

માનવ તવકાસ અને વ્યમ્તતગત બભન્નતાઓ, પ્રેરણ અને તશક્ષણ, શૌક્ષબણક તસદ્ધદ્ના પરી ળો, તશક્ષણનુ ાં
સામાજજક મનોતવજ્ઞાન, તશક્ષકની અસરકારકતા, શાળાઓમાાં માગદ
ા શન
ા : જરૂરત, સાંસ્થાકીય સેિ-અપ
અને તકનીકો, તનદશાન : પ્રરિયાઓ તથા ક્ષેત્રો.

૧૪.

ઔદ્યોબગક તથા સાંસ્થાકીય મનોતવજ્ઞાનનો તવકાસ, સાંસ્થાકીય પસાંદગીની પ્રરિયાઓ, સાંસ્થાકીય
તાલીમ પરફોમન્ા સ મ ૂલ્યાાંકન, પ્રેરણો અને કાય,ા નેત ૃત્વ, કાયન
ા ુાં વાતાવરણ, સાંસ્થાકીય વતન
ા :
તસદ્ાાંતો, સામાજજકરણ, અસરકારકતા.

૧૫.

માનતસક રોગશાસ્ત્ર : પ્રતતકો, વગીકરણ, કારણો, સામાન્ય રોગોનુ ાં બિરકત્સાત્મક તનદાન સાધારણ
માનતસક રોગો, માંદબુદ્ધદ્, માનતસક સ્વાસ્થ્ય : ઈન્િરવેન્શન નમ ૂનાઓ તથા મનોબિરકત્સા પદ્તતઓ.

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
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 memory: Retrieval cues, flashbulb memory, constructive processes in
memory, eyewitness 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 problemsolving
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
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,

Components of emotion: Physiological, expressive and cognitive

Aggression

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

7.

Personality:
Determinants of personality: Biological and socio-cultural
Approaches to the study of personality: Psychoanalytic, neo-freudian, social
learning, trait and type, cognitive
Personality assessment: Psychometric and projective, tests Self-concept: 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 operationalization
Types of psychological research
Methods of psychological research: Experimental, Quasi-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
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

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

