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બી.એડ્. કૉલજેના તાલીમાર્થીઓની મલૂ્ ાાભિમુમતાતાનો અભ ાાસ 
 

જામાુાઇ એ. દેસાઇ 
અધ ાાપક, 

ભિમજલ્ લા ભિમ્ષણ અ અને તાલીમ ુ ન 
પાલનપતર, ભિમજ. બનાસકાાંઠા  

૧. પ્રસ્ તા ના  

આજ ેભિમ શ્વમાાં પ્રગભિમત દદ સનેે દદ સ ે ધતી ગઇ છે અને માન ી પોતાની ઉચ્ c ભિમસભિમધિ  મેવ  ા ગમે ત ેા કાાય  કર ામાાં સાંકોc 

અનતુ તો નર્થી ત્ ાારે દસાંસા, અત્ ાાcાર, દાઅcોરી, ગતન સાઓનતાં પ્રમાઅ  ધતતાં ગાતાં છે. આજ ેકોઇપઅ વ્ ાદકત માેે ગમ ેત ેતાં 

ારાબ કાાય  કર તાં એ સામાન ા બાબત બની ગઇ છે. તેના માેે કોઇપઅ કાાય  પોતાની જરૂદરાાતોને સાંતોષ આપ ા માેે ત ેગમ ે

તે ા કાાો કર ા તૈાાર ર્થઇ જાા ત્ ાારે પદરભિમસ્ ર્થભિમત એ ી સજય ા છે કે એ માન ી ગમે ત્ ાારે આાંતક ાદી કે ારાબ વ્ ાદકત બનતા 

 ાર નસી લાગે. ્તાં આપણાં ભિમ્ષણ અ આજ પ્રકારના વ્ ાદકતઓ બનતા અેકા ી ન ્કે ? એેલે જો એક સફવ ભિમ્ષણ ક જો 

પોતાના ભિમ દ્યાર્થીઓ મૂલ્ ાો ભિમ ્ેનતાં ઞાનાન બાવપઅર્થી જ આપતો આ  ેતો એ બાવક સારા-ાોેાનો ુેદ પારાતા ્ીાી 

જ્.ે આમ આ બાવક ધીરે ધીરે એક મૂલ્ ા ાન બનીને સમાજમાાં બસાર આ ્ે. આ બાવકોનો તૈાાર કર ા ાવો એક ભિમ્ષણ ક 

છે. ત્ ાારે આપઅ ેએ તપાસ તાં અભિમત આ ય ાક બ ની જાા છે કે ાતદ ભિમ્ષણ કમાાં કેેલા અને કાા પ્રકારના મૂલ્ ાોનતાં ભિમસાંcન ર્થાેલતાં 

છે. 

 

આમ, પ્રસ્ તતત અભ ાાસ વારારા ભિમ્ષણ કોની અાંદર રસેલા મૂલ્ ાો જાઅી ્કા્ો અને તેમના ર્થકી જ ેાત ા ધન તૈાાર ર્થ ાનતાં છે તેના 

માેે આ સાં્ોધન પેપર ઉપાોગી ની ડી ્કે તેમ છે. 
 

૨. અભ ાાસના સેતતઓ  

 મૂલ્ ાાભિમુમતાતાના સાંદુય માાં બી.એડ્ ના તાલીમાર્થીઓનો અભ ાાસ કર ો. 

 મૂલ્ ાાભિમુમતાતાના બી.એડ્ ના તાલીમાર્થીઓની જાભિમત પર અસર તપાસ ી. 

 મૂલ્ ાાભિમુમતાતાના ભિમ ભિમ ધ કેકોના સાંદુય માાં તાલીમાર્થીઓનો અભ ાાસ કર ો. 

 

૩. ઉત્ કલ્ પનાઓ  

Ho1  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના ધાભિમમય ક મૂલ્ ાો પ્રત્ ા ેછોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ cે સાર્થય ક તફા ત 

નસી સોા.   

Ho2  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના સામાભિમજક મૂલ્ ાો પ્રત્ ા ે છોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ c ે સાર્થય ક 

તફા ત નસી સોા. 

Ho3  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના લોક્ાસી મૂલ્ ાો પ્રત્ ા ે છોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ c ે સાર્થય ક 

તફા ત નસી સોા. 

Ho4  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના સૌધિ ાાંભિમતક મૂલ્ ાો પ્રત્ ા ે છોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ c ે સાર્થય ક 

તફા ત નસી સોા. 
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Ho5  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના આભિમર્થય ક મૂલ્ ાો પ્રત્ ા ેછોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ cે સાર્થય ક તફા ત 

નસી સોા. 

Ho6  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના ઞાનાન અાંગેના મૂલ્ ાો પ્રત્ ા ેછોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ c ેસાર્થય ક 

તફા ત નસી સોા. 

Ho7  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના સતાાત્ મક મૂલ્ ાો પ્રત્ ાે છોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ cે સાર્થય ક 

તફા ત નસી સોા. 

Ho8  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના સત્તા મૂલ્ ાો પ્રત્ ા ેછોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ cે સાર્થય ક તફા ત 

નસી સોા. 

Ho9  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના કૌ તે ાંભિમબક મૂલ્ ાો પ્રત્ ા ેછોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ cે સાર્થય ક તફા ત 

નસી સોા. 

Ho10  બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના આરોગ્ ા મૂલ્ ાો પ્રત્ ાે છોકરા અને છોકરીઓના સરાસરી પ્રાત તાાંકો  ચ્ c ે સાર્થય ક 

તફા ત નસી સોા. 
 

૪. સા્ં ોધન પધિ ભિમત  

પ્રસ્ તતત અભ ાાસમાાં સ ્ષણ અ પધિ ભિમતનો ઉપાોગ કર ામાાં આવ્ ાો સતો. 

 

૫ . વ્ ાાપભિમ શ્વ  

પ્રસ્ તતત અભ ાાસ સતરેન ્ નગર ભિમજલ્ લાની બી.એડ્. કૉલેજોમાાં અભ ાાસ કરતાાં તાલીમાર્થીઓર્થી વ્ ાાપભિમ શ્વ બન ેછે. 
 

૬. ભિમનદ્ય   

પ્રસ્ તતત વ્ ાાપભિમ શ્વનતાં પ્રભિમતભિમનભિમધત્   કરે ત ેો તાલતકાની ભિમનદ ય્  પસાંદ કર ા માેે સતરેન ્ નગર ભિમજલ્ લાના ભિમ ભિમ ધ તાલતકાઓમાાંર્થી 

એક ાાદ્દભિમચ્ છક પસાંદગી કર ામાાં આ ી સતી જમેાાં ાાદ્દભિમચ્ છક રીતે એક કૉલેજની પસાંદગી કર ામાાં આ ી જમેાાં ૨૫ છોકરા અન ે

૨૫ છોકરીઓ ઝૂમાા પધિ ભિમત વારારા તાલીમાર્થીઓને પસાંદ કર ામાાં આવ્ ાા સતા. 
 

આમ, પ્રસ્ તતત અભ ાાસમાાં ાાદ્દભિમચ્ છક અને ઝૂમાા પધિ ભિમત એમ ભિમમર પ પધિ ભિમતનો ઉપાોગ વારારા ભિમનદ્ય  પસાંદ કર ામાાં આવ્ ાો 

સતો. 

 

૭. ઉપકરઅ  

બી.એડ્.ના તાલીમાર્થીઓની મલૂ્ ાાભિમુમતાતા જાઅ ા માેે ‘તમને ત્ાં લાગ ે છે ?’ એ ા પ્રશ્ન  ાવી ડૉ. જી.જી. નકત મ વારારા 

તૈાાર કર ામાાં આ ેલ પ્રશ્ના લીનો ઉપાોગ કર ામાાં આવ્ ાો સતો. 
 

૮. માદસતીનતાં પરૃ્થક્કરઅ અન ેઅર્થય કેન  

અભ ાાસકે દરેક cલ મતજબ પ્રાત ત કરેલ માદસતીના આધારે આ ૃભિમત્ત ભિમ તરઅ તૈાાર કરી દરેકની સરાસરી, પ્રમાઅ ભિમ cલન, 

મધ ાસ્ ર્થ, પ્રમાઅુૂત અને ક્ાાંભિમતક ગતઅોત્તર વારારા માદસતીનતાં પૃર્થક્કરઅ કર ામાાં આવ્ ાતાં સતતાં. 
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સારઅી : ૧ 

બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓના ધાભિમમય ક મલૂ્ ાાભિમુમતાતાના સરાસરી પ્રમાઅ ભિમ cલન, ક્ાાંભિમતક ગતઅોત્તર અન ેસાર્થય કતા કષણ ા 

ક્મ cલ 
સાંખ્ ાા 

(N) 

સરાસરી 

(M) 

પ્રમાઅ 

ભિમ cલન 

(S.D) 

પ્રમાઅ 

ુલૂ 

(OD) 

ક્ાાંભિમતક 

ગતઅોત્તર 
(C.R) 

સાર્થય કતાની 

કષણ ા 

૧ 
ધાભિમમય ક 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા  

૨૫ ૧૨.૯૨ ૩.૧૦૮ 
૦.૬૬૮ ૩.૮૨ ૦.૦૧ 

૨૫ ૧૦.૩૬ ૨.૭૫૧ 

૨ 
સામાભિમજક 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૧૩.૫૬ ૨.૦૨૨ 
૦.૯૨૩ ૧.૯૪ NS 

૨૫ ૧૫.૩૬ ૩.૪૬૨ 

૩ 
લોક્ાસી 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૧૩.૩૨ ૨.૫૭૭ 
૦.૮૭૩ ૩.૦૬૯ ૦.૦૧ 

૨૫ ૧૬.૦૦ ૨.૪૮૩ 

૪ 
સૌધિ ાાંભિમતક 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૧૨.૬૪ ૩.૩૦૨ 
૦.૮૨૬ ૦.૫૮ NS 

૨૫ ૧૨.૧૬ ૨.૬૦૮ 

૫ 
આભિમર્થય ક 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૯.૫૬ ૩.૬૭૫ 
૦.૭૦૭ ૧.૧૩ NS 

૨૫ ૧૦.૫૬ ૨.૨૮૯ 

૬ 
ઞાનાન 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૧૩.૦૪ ૨.૮૯૩ 
૦.૯૫૫ ૦.૪૧૯ NS 

૨૫ ૧૩.૪૪ ૩.૬૧૮ 

૭ 
સતાાત્ મક 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૯.૪૮ ૩.૨૫૪ 
૦.૮૭૨ ૨.૫૬ ૦.૦૫ 

૨૫ ૭.૨૪ ૨.૭૧૨ 

૮ 
સત્તા 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૮.૩૬ ૩.૧૨૦ 
૦.૯૩૮ ૦.૬૪ NS 

૨૫ ૮.૯૬ ૨.૫૦૭ 

૯ 
કૌ તે ાંભિમબક 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૧૪.૯૨ ૩.૧૨૧ 
૧.૦૫૨ ૧.૧૭૮ NS 

૨૫ ૧૩.૬૮ ૩.૨૪૯ 

૧૦ 
આરોગ્ ા 

મૂલ્ ાાભિમુમતાતા 

૨૫ ૧૨.૬૦ ૨.૫૬૫ 
૦.૬૫૦ ૦.૧૨૩ NS 

૨૫ ૧૨.૫૨ ૧.૯૩૯ 

 

Ho1 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અન ેછોકરી તાલીમાર્થીઓની ધાભિમમય ક મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી અનતક્મ ે

૧૨.૯૨ અને ૧૦.૩૬ મવે છે. તેમની  ચ્ c ેક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૩.૮૨ મવે છે. જ ે૦.૦૧ કષણ ાએ સાર્થય ક છે. આર્થી, કસી 

્કાા કે છોકરા તાલીમાા્ર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં ધાભિમમય ક મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં  ધારે જો ા મવે 

છે. 

Ho2 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અન ે છોકરી તાલીમાર્થીઓની સામાભિમજક મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી 

અનતક્મે ૧૩.૫૬ અન ે ૧૫.૩૬ મવે છે. તેમની  ચ્ c ે ક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૧.૯૪ મવે છે. જ ે ૧.૯૬ કરતાાં ઓછો છે. 

આર્થી સરાસરી  ચ્ cેનો તફાત  સાર્થય ક નર્થી. સામાભિમજક મૂલ્ ાની બાબતમાાં સાર્થય ક તફાત  જો ા મવતો નર્થી. 

આર્થી, કસી ્કાા કે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં સામાભિમજક મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં 

સમાન જો ા મવે છે. 

Ho3 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અને છોકરી તાલીમાર્થીઓની લોક્ાસી મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી અનતક્મ ે

૧૩.૩૨ અને ૧૬.૦૦ મવે છે. તેમની  ચ્ cે ક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૩.૦૬૯ મવે છે. જ ે૦.૦૧ કષણ ાએ સાર્થય ક છે. આર્થી, 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages                     
[Author: Prof. Jamabhai A. Desai] [Subject: Education]        

   Vol. 1, Issue:4, July  2013 
     (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

100  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                  www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

કસી ્કાા કે છોકરી તાલીમાા્ર્થીઓ છોકરા તાલીમાર્થીઓ કરતાાં લોક્ાસી મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં  ધારે જો ા 

મવે છે. 

Ho4 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અન ે છોકરી તાલીમાર્થીઓની સૌદ્દાાય ત્ મક મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી 

અનતક્મે ૧૨.૬૪ અન ે ૧૨.૧૬ મવે છે. તેમની  ચ્ c ે ક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૦.૫૮ મવે છે. જ ે ૧.૯૬ કરતા ઓછો છે. 

આર્થી સરાસરી  ચ્ cેનો તફાત  સાર્થય ક નર્થી. આર્થી, કસી ્કાા કે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ 

કરતાાં સૌદ્દાાય ત્ મક મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં સમાન જો ા મવે છે. 

Ho5 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અને છોકરી તાલીમાર્થીઓની આભિમર્થય ક મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી અનતક્મ ે

૯.૫૬ અન ે૧૦.૫૬ મવે છે. તમેની  ચ્ c ે ક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૧.૧૩ મવે છે. જ ે૧.૯૬ કરતા ઓછો જો ા મવ ે છે. 

આર્થી સરાસરી  ચ્ cેનો તફાત  સાર્થય ક નર્થી. આર્થી, કસી ્કાા કે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ 

કરતાાં આભિમર્થય ક મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં સમાન જો ા મવે છે. 

Ho6 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અને છોકરી તાલીમાર્થીઓની ઞાનાન મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી અનતક્મ ે

૧૩.૦૪ અન ે૧૩.૪૪ મવે છે. તેમની  ચ્ c ેક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૦.૪૧૯ મવે છે. જ ે૧.૯૬ કરતા ઓછો જો ા મવે છે. 

આર્થી સરાસરી  ચ્ cેનો તફાત  સાર્થય ક નર્થી. આર્થી, કસી ્કાા કે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ 

કરતાાં ઞાનાન મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં સમાન જો ા મવે છે. 

Ho7 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અને છોકરી તાલીમાર્થીઓની સતાાત્ મક મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી અનતક્મ ે

૯.૪૮ અન ે૭.૨૪ મવે છે. તેમની  ચ્ c ેક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૨.૫૬ મવે છે. જ ે૦.૦૫ કષણ ાએ સાર્થય ક છે. આર્થી, કસી 

્કાા કે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં સતાાત્ મક મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં સમાન જો ા 

મવે છે. 

Ho8 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અને છોકરી તાલીમાર્થીઓની સત્તા મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી અનતક્મ ે

૮.૩૬ અને ૮.૯૬ મવે છે. તેમની  ચ્ cે ક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૦.૬૪ મવે છે. જ ે૧.૯૬ કરતા ઓછો જો ા મવે છે. આર્થી 

સરાસરી  ચ્ cેનો તફાત  સાર્થય ક નર્થી. આર્થી, કસી ્કાા કે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં સત્તા 

મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં સમાન જો ા મવે છે. 

Ho9 સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અને છોકરી તાલીમાર્થીઓની કૌ તે ાંભિમબક મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી અનતક્મ ે

૧૪.૯૨ અન ે૧૩.૬૮ મવે છે. તેમની  ચ્ cે ક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૧.૧૭૮ મવે છે. જ ે૧.૯૬ કરતા ઓછો જો ા મવે છે. 

આર્થી સરાસરી  ચ્ cેનો તફાત  સાર્થય ક નર્થી. આર્થી, કસી ્કાા કે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ 

કરતાાં કૌ તે ાંભિમબક મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં સમાન જો ા મવે છે. 

Ho10   સારઅી જોતા સ્ પષ્ ે  ર્થાા છે કે, છોકરા અને છોકરી તાલીમાર્થીઓની આરોગ્ ા મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની સરાસરી અનતક્મ ે 

 ૧૨.૬૦ અને ૧૨.૫૨ મવે છે. તમેની  ચ્ c ેક્ાાંભિમતકગતઅોત્તર ૦.૧૨૩ મવે છે. જ ે૧.૯૬ કરતા ઓછો જો ા મવે છે. 

 આર્થી સરાસરી  ચ્ cેનો તફાત  સાર્થય ક નર્થી. આર્થી, કસી ્કાા કે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ 

 કરતાાં આરોગ્ ા મતલ્ ાભિમુમતાતાની બાબતમાાં સમાન જો ા મવે છે. 
 

૯. તારઅો  

 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ ધાભિમમય ક મૂલ્ ા પ્રત્ ા ે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં ધાભિમમય ક મૂલ્ ાની 

બાબતમાાં  ધારે સકારાત્ મક છે. 

 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ સામાભિમજક મૂલ્ ા પ્રત્ ા ેછોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં સામાભિમજક મૂલ્ ાની 

બાબતમાાં સમાન છે. 

 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ લોક્ાસી મૂલ્ ા પ્રત્ ા ેછોકરી તાલીમાર્થીઓ છોકરા તાલીમાર્થીઓ કરતાાં લોક્ાસી મૂલ્ ાની 

બાબતમાાં  ધારે સકારાત્ મક છે. 
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 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ સૌદ્દાાય ત્ મક મૂલ્ ા પ્રત્ ા ે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં સૌદ્દાાય ત્ મક 

મૂલ્ ાની બાબતમાાં સમાન છે. 

 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ આભિમર્થય ક મૂલ્ ા પ્રત્ ા ે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં આભિમર્થય ક મૂલ્ ાની 

બાબતમાાં સમાન છે. 

 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ ઞાનાન મૂલ્ ા પ્રત્ ા ેછોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં ઞાનાન મૂલ્ ાની બાબતમાાં 

સમાન છે. 

 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ સતાાત્ મક મૂલ્ ા પ્રત્ ા ેછોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં સતાાત્ મક મૂલ્ ાની 

બાબતમાાં  ધારે સકારાત્ મક છે. 

 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ સત્તા મૂલ્ ા પ્રત્ ા ે છોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં સત્તા મૂલ્ ાની 

બાબતમાાં સમાન છે. 

 બી.એડ્ના તાલીમાર્થીઓ આરોગ્ ા મૂલ્ ા પ્રત્ ા ેછોકરા તાલીમાર્થીઓ છોકરી તાલીમાર્થીઓ કરતાાં આરોગ્ ા મૂલ્ ાની 

બાબતમાાં સમાન છે. 
 

૧૦. ઉપસાંસાર 

પ્રસ્ તતત અભ ાાસ પરર્થી મૂલ્ ાાભિમુમતાતાના જ-ેજ ેકેકો ઊુરી આવ્ ાા છે ત ેકેકો પૈકી સામાભિમજક, સૌદ્દાાય ત્ મક, આભિમર્થય ક, 

ઞાનાન, સત્તા, કૌ તે ાંભિમબક અને આરોગ્ ા મૂલ્ ાો તાલીમાર્થીઓ છોકરા અને છોકરીઓમાાં સમાન જો ા મવે છે. જાારે ધાભિમમય ક અને 

સતાાત્ મક મૂલ્ ાોની બાબતમાાં છોકરા તાલીમાર્થીઓ  ધત સકારાત્ મક ધરા ે છે અને લોક્ાસી મલૂ્ ાોમાાં છોકરી તાલીમાર્થીઓ 

 ધત સકારાત્ મક ધરા ે છે. આ માેે ભિમ્ષણ કો, આcાાો,  ાલીઓ, સમાજના અગ્રઅીઓ વ્ ાદકતઓ, સાધત-સાંતો અન ે

ભિમ્ષણ અનીતીઓ વારારા જો જો મૂલ્ ાાભિમુમતાતાની બાબતમાાં  ધારે ધ ાાન આપ ામાાં આ  ે તો ભિમ દ્યાર્થીઓનો ભિમ્ષણ અકાાય  

દરભિમમાાન મૂલ્ ાોનતાં ભિમસાંcન ર્થઇ ્કે. આ ઉપરાાંત ભિમ્ષણ અકાાય  દરભિમમાાન જ-ેતે બાબતને લક્ષ્ ામાાં રાાીને ભિમ્ષણ અકાાય  કરે તો 

ભિમ દ્યાર્થીઓ મૂલ્ ાોના કેકોમાાં ભિમુનતાતા આપ ામાાં કેાડો લા ી ્કાા. 
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