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Një   Hyrje dhe përmbledhje 

 

Çka është hulumtimi saktësisht? 

Studimet hulumtuese janë në shumë forma të ndryshme, dhe ne do t’i diskutojmë disa nga 

këto forma më detalisht në Kapitullin 5. Mirëpo tash për tash, do të përqendrohemi në dy 

nga llojet më të shpeshta të hulumtimit – hulumtimi korelacional dhe hulumtimi 

eksperimental. 

Hulumtimi korelacional: Në hulumtimin korelacional, qëllimi është të përcaktohet se a janë 

të ndërlidhura dy apo më shumë ndryshore. (Meqë ra fjala, “ndryshoret” është term me të 

cilin do të duhej të jesh i njoftuar. Ndryshore është gjithçka që mund të marrë vlera të 

ndryshme, si pesha, koha, dhe lartësia.) Për shembull, një hulumtues mund të jetë i interesuar 

në përcaktimin se a ndërlidhet vërtet mosha me peshën sepse ndërsa rritet mosha, rritet 

edhe pesha. Nëse korelacioni ndërmjet dy ndryshoreve është mjaft i fortë, njohuria për 

njërën ndryshore e lejon hulumtuesin të bëjë parashikim për ndryshoren tjetër. 

Ka disa lloje të korelacioneve, që do të diskutohen më detalisht në Kapitullin 5. Mirëpo është 

e rëndësishme të theksohet se një korelacion – apo relacion – ndërmjet dy gjërave nuk 

domethënë patjetër se njëra gjë e ka shkaktuar tjetrën. Për të nxjerrë përfundim shkak-dhe-

pasojë, hulumtuesit duhet të përdorin hulumtim eksperimental. Kjo pikë do të theksohet 

gjatë këtij libri. 

Hulumtimi eksperimental: Në formën e tij më të thjeshtë, hulumtimi eksperimental e 

përfshin krahasimin e dy grupeve për një matje të rezultatit për ta testuar ndonjë hipotezë në 

lidhje me shkaktimin. Për shembull, nëse një hulumtues është i interesuar në efektet e një 

bari të ri për kokëdhimbje, hulumtuesi do ta ndante me rastësi një grup të njerëzve me 

kokëdhimbje në dy grupe. Njëri nga grupet, grupi eksperimental, do ta pranonte barin e ri që 

po testohet. Grupi tjetër, grupi kontrollues, do ta pranonte një bar placebo (d.m.th. një bar që 

përmban substancë të padëmshme, si sheqeri, që nuk ka efekte fiziologjike). Pos pranimit të 

barërave të ndryshme, grupet do të trajtoheshin saktësisht njësoj ashtu që hulumtimi të 

mund t’i izolojë efektet e barnave. Pas pranimit të barnave, të dy grupet do të krahasoheshin 

për të parë se a kanë pasur njerëzit në grupin eksperimental më pak kokëdhimbje se sa 

njerëzit në grupin kontrollues. Duke supozuar se ky studim është projektuar si duhet (dhe 

studimet e projektuara si duhet do të diskutohen detalisht në kapitujt e mëvonshëm), nëse 

njerëzit në grupin eksperimental kanë pasur më pak kokëdhimbje se sa njerëzit në grupin 

kontrollues, hulumtuesi do të mund të përfundonte se bari i ri i zvogëlon kokëdhimbjet. 
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Metoda shkencore 

Zhvillimi i metodës shkencore zakonisht i kreditohet Roger Bacon-it, filozof dhe shkencëtar 

nga Anglia e shekullit të 13-të, edhe pse disa argumentojnë se shkencëtari italian Galileo 

Galilei luajti rol të rëndësishëm në formulimin e metodës shkencore. Kontributet e 

mëvonshme në metodën shkencore u bënë nga filozofët Francis Bacon dhe René Descartes. 

Edhe pse ka disa mospajtime për karakteristikat e sakta të metodës shkencore, shumica 

pajtohen se ajo karakterizohet nga elementet vijuese: 

 Qasja empirike 

 Vëzhgimet 

 Pyetjet 

 Hipotezat 

 Eksperimentet 

 Analizat 

 Përfundimet (konkluzionet) 

 Replikimi 

 

 

Relacioni ndërmjet hipotezave dhe projektimit të hulumtimit 

Hipotezat mund të marrin disa forma të ndryshme varësisht nga lloji i hulumtimit që 

përdoret. Disa hipoteza thjesht mund ta përshkruajnë se si mund të ndërlidhen dy gjëra. Për 

shembull, në hulumtimin korelacional (që do të diskutohet në kapitullin 5), një hulumtues 

mund të hipotezojë se dehja me alkool është e ndërlidhur me marrje të dobët të vendimeve. 

Me fjalë tjera, hulumtuesi po hipotezon se ka relacion ndërmjet përdorimit të alkoolit dhe 

aftësisë për marrje të vendimeve (por jo patjetër relacion shkakor). 

Mirëpo në një studim duke përdorur projektim të kontrolluar të rastësishëm (që do të 

diskutohet po ashtu në kapitullin 5), hulumtuesi mund të hipotetizojë se përdorimi i alkoolit 

e shkakton marrjen e dobët të vendimeve. Prandaj, siç mund të jetë evidente, hipoteza që po 

testohet nga hulumtuesi varet shumë nga lloji i projektimit të hulumtimit që përdoret. 

Relacioni ndërmjet hipotezave dhe projektimit të hulumtimit do të diskutohet më detalisht 

në kapitujt e mëvonshëm. 
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Rrëzueshmëria e hipotezave 

Sipas filozofit të shekullit të 20të Karl Popper, hipotezat duhet të jenë të rrëzueshme (Popper, 

1963). Me fjalë tjera, hulumtuesi duhet të ketë mundësi ta demonstrojë se hipoteza është e 

gabuar. Nëse hipoteza nuk është e rrëzueshme, atëherë shkenca nuk mund të përdoret për 

ta testuar hipotezën. Për shembull, hipotezat e bazuara në besimet religjioze nuk janë të 

rrëzueshme. Prandaj, meqë kurrë nuk mund ta vërtetojmë se hipotezat e bazuara në besim 

janë të gabuara, nuk do të kishte kuptim të bëhet hulumtim për t’i testuar ato. Një mënyrë 

tjetër për ta thënë këtë është ajo se hulumtuesi duhet të ketë mundësi ta hedhë poshtë 

shpjegimin e propozuar (d.m.th. hipotezën) për fenomenin që po studiohet. 

 

Përpikëria vs. Besueshmëria 

Kur flasim për matjen në kontekst të hulumtimit, është një dallim i rëndësishëm ndërmjet të 

qenit i përpiktë dhe të qenit i besueshëm. Përpikëria i referohet asaj se a është matja 

korrekte, ndërsa besueshmëria i referohet asaj se a është matja konsistente. Një shembull 

mund të ndihmojë për ta qartësuar dallimin. Kur gjuhen pikadot në një tabelë pikadosh, 

“përpikëria” i referohet asaj se a janë duke e qëlluar pikadot syrin e demit (një gjuajtës i 

përpiktë do t’i gjuajë pikadot që e qëllojnë syrin e demit). “Besueshmëria” (reliability), në 

anën tjetër, i referohet asaj se a janë duke e qëlluar pikadot pikën e njëjtë (një gjuajtës i 

besueshëm – në të cilin mund të mbështetemi – do t’i gjuajë pikadot që e qëllojnë pikën e 

njëjtë). Prandaj, një gjuajtës i përpiktë dhe i besueshëm do t’i gjuajë në mënyrë konsistente 

pikadot në syrin e demit. Mirëpo, siç mund të ketë evidente, është e mundur që gjuajtësi i 

pikadove të jetë i besueshëm, por jo i përpiktë. Për shembull, gjuajtësi i pikadove mund t’i 

gjuajë të gjitha pikadot në pikën e njëjtë (që demonstron besueshmëri të lartë), por ajo pikë 

mund të mos jetë syri i demit (që demonstron përpikëri të ulët). Në kontekst të matjes, edhe 

përpikëria edhe besueshmëria janë të rëndësisë së njëjtë. 

 

 

KUJDES 

Gabimet e Tipit I vs Gabimet e Tipit II 

Gabimi i Tipit I (fals pozitiv): Konkludimi se ka dallim ndërmjet grupeve që po studiohen 

kur, në fakt, nuk ka dallim. 

Gabimi i Tipit II (fals negativ): Konkludimi se nuk ka dallim ndërmjet grupeve që po 

studiohen kur, në fakt, ka dallim. 

Gabimet e Tipit I dhe Tipit II mund të ilustrohen duke e përdorur tabelën vijuese: 
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 Rezultatet aktuale 

Konkluzioni i hulumtuesit Ka dallim Nuk ka dallim 

Ka dallim Vendim korrekt Gabim i Tipit I 

Nuk ka dallim Gabim i tipit II Vendim korrekt 

 

 

MOS HARRO 

Korelacioni nuk është baras me shkaktimin 

Para se ta shohim një shembull se pse korelacioni nuk është baras me shkaktimin, le të 

sigurohemi se e kuptojmë se çka është korelacioni. Korelacioni është thjesht një relacion 

ndërmjet dy gjërave. Për shembull, madhësia dhe pesha shpesh korelohen sepse ka relacion 

ndërmjet madhësisë së diçkaje dhe peshës së saj. Specifikisht, gjërat më të mëdha kanë 

tendencë të peshojnë më shumë. Rezultatet e studimeve korelacionale thjesht iu ofrojnë 

hulumtuesve informata në lidhje me relacionin ndërmjet dy apo më shumë ndryshoreve, që 

mund të shërbejë si bazë për studimet në të ardhmen. Mirëpo është me rëndësi që 

hulumtuesit ta interpretojnë me kujdes këtë relacion. 

Për shembull, nëse një hulumtues gjen se ngrënia e akullores korelohet me (d.m.th. ka lidhje 

me) shkallët më të mëdha të mbytjes në ujë, hulumtuesi nuk mund të përfundojë se ngrënia 

e akullores e shkakton mbytjen në ujë. Mund të ndodhë që një ndryshore tjetër është 

përgjegjëse për shkallët më të larta të mbytjes në ujë. Për shembull, shumica e akulloreve 

hahen në verë dhe shumica e noteve ndodhin në verë. Prandaj, shkallët më të larta të 

mbytjes në ujë nuk shkaktohen nga ngrënia e akulloreve, por nga numri i rritur i njerëzve që 

notojnë gjatë verës. 

 

Kategoritë e hulumtimit 

Janë dy kategori të gjera të hulumtimit me të cilat duhet të jenë të njoftuar hulumtuesit. 

Sasior vs Cilësor 

 Hulumtimi sasior i përfshin studimet që i përdorin analizat statistike për t’i siguruar 

gjetjet e veta. Veçoritë kryesore përfshijnë matjen formale dhe sistematike dhe 

përdorimin e statistikave. 

 Hulumtimi cilësor i përfshin studimet që nuk tentojnë t’i kuantifikojnë rezultatet e 

veta përmes pasqyrave statistikore apo analizës. Studimet cilësore zakonisht 
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përfshijnë intervista dhe vëzhgime pa matje formale. Një studim i rastit, që është 

ekzaminim i thellë i një personi, është formë e hulumtimit cilësor. Hulumtimi cilësor 

shpesh përdoret si burim i hipotezave për testim të mëvonshëm në hulumtimin 

sasior. 

Nomotetik vs Idiografik 

 Qasja nomotetike e përdor studimin e grupeve për t’i identifikuar ligjet e 

përgjithshme që vlejnë te një grup i madh i njerëzve. Qëllimi është shpesh të 

identifikohet anëtari mesatar i grupit që po studiohet apo performansa mesatare e 

një anëtari të grupit. 

 Qasja idiografike është studimi i një individi. Një shembull i qasjes idiografike është 

rasti i lartpërmendur i studimit. 

Zgjedhja se cilat qasje të hulumtimit të përdoren varet shumë nga llojet e pyetjeve që bëhen 

në studimin hulumtues, dhe fushat e ndryshme të hulumtimit zakonisht mbështeten në 

kategori të ndryshme të hulumtimit për t’i arritur qëllimet e veta. Për shembull, hulumtimi i 

shkencave shoqërore, zakonisht mbështetet në hulumtim sasior dhe qasje nomotetike. Me 

fjalë tjera, shkencëtarët socialë studiojnë grupe të mëdha të njerëzve dhe mbështeten në 

analiza statistike për t’i nxjerrë gjetjet e veta. Këto dy kategori të gjera të hulumtimit do të 

jenë fokusi primar i këtij libri. 

 

Mostra vs. Popullata 

Dy termat kryesore me të cilat duhet të jesh i njoftuar janë “mostra” dhe “popullata”. 

Popullata është tërë individët e interesit të hulumtuesit. Për shembull, një hulumtues mund 

të jetë i interesuar në studimin e shqetësimit te avokatët; në këtë shembull, popullata është 

tërë avokatët. Për arsye të qarta, hulumtuesit zakonisht nuk mund ta studiojnë tërë 

popullatën. Në këtë rast do të ishte e vështirë, nëse jo e pamundur, të studiohet shqetësimi 

te të gjithë avokatët. Prandaj, hulumtuesit zakonisht e studiojnë një nëngrup të popullatës, 

dhe ai nëngrup quhet mostër. 

Meqë hulumtuesit mund të mos kenë mundësi ta studiojnë tërë popullatën e interesit, është 

me rëndësi që mostra të jetë përfaqësuese e popullatës nga e cila është zgjedhur. Për 

shembull, mostra e avokatëve që i studion hulumtuesi duhet të jetë e ngjashme me 

popullatën e avokatëve. Nëse popullata e avokatëve përbëhet kryesisht nga burra të bardhë 

mbi moshën 35, studimi i avokatëve të përbërë nga femra të zeza nën moshën 30 qartas do 

të ishte problematike sepse mostra nuk është përfaqësuese e popullatës. Studimi i një 

mostre përfaqësuese ia lejon hulumtuesit të nxjerrë konkluzione valide për popullatën. Me 

fjalë tjera, kur një hulumtues e përdor një mostër përfaqësuese, nëse diçka është e vërtetë 

për mostrën, me gjasë është e vërtetë edhe për popullatën. 
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Dy lloje të korelacionit 

Korelacioni pozitiv: Korelacioni pozitiv ndërmjet dy ndryshoreve domethënë se të dy 

ndryshoret ndryshojnë në drejtimin e njëjtë (ose të dyja rriten ose të dyja zvogëlohen). Për 

shembull nëse notat mesatare rriten ndërsa pikët SAT rriten, ka korelacion pozitiv ndërmjet 

pikëve SAT dhe notave mesatare. 

Korelacioni negativ (invers): Korelacioni negativ ndërmjet dy ndryshoreve domethënë se 

ndërsa njëra ndryshore rritet, ndryshorja tjetër zvogëlohet. Me fjalë tjera, ndryshoret 

ndryshojnë në drejtime të kundërta. Pra, nëse notat mesatare zvogëlohen ndërsa pikët SAT 

rriten, ka korelacion negativ ndërmjet pikëve SAT dhe notave mesatare. 

 

MOS HARRO 

Parakushtet për konkluzionet e shkakësisë 

 Duhet të ketë një relacion ekzistues ndërmjet dy ngjarjeve 

 Shkaku duhet t’i paraprijë efektit. 

 Shpjegimet alternative për relacionin duhet të përjashtohen. 

 

Testoje veten 

1. ______________ mund të definohet si qasje metodologjike dhe sistematike për përvetësimin e njohurisë 

së re. 

2. Karakteristika definuese e hulumtimit shkencor është ______________ ______________. 

3. Qasja ______________ mbështetet në vëzhgimin direkt dhe eksperimentimin në përvetësimin e njohurisë 

së re. 

4. Shkencëtarët i definojnë konceptet dhe termat kryesore në kontekst të studimeve të tyre hulumtuese 

duke përdorur definicione _______________. 

5. Cilat janë tri qëllimet e përgjithshme të hulumtimit shkencor? 

 

Përgjigjet: 1. Shkenca; 2. metoda shkencore; 3. empirike; 4. operacionale; 5. përshkrimi, parashikimi, dhe 

kuptimi/shpjegimi 
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Dy   Planifikimi dhe projektimi i një studimi hulumtues 

Teoria 

Teoria është konceptualizimi, apo përshkrimi, i një fenomeni që përpiqet ta integrojë tërë atë 

që e dimë për fenomenin në një deklaratë apo pyetje koncize. 

 

PsychINFO 

PsychINFO është bazë elektronike e shënimeve që i ofron abstrakte (rezyme) dhe citime 

literaturës shkencore në shkencat e sjelljes (bihejvioristike) dhe shëndetin mendor. 

PsychINFO përfshin referenca për artikuj të revistave, libra, disertacione, dhe raporte të 

universitetit dhe të qeverisë. Baza e shënimeve përmban mbi 1.9 milion referenca që datojnë 

nga 1840 deri tash, dhe përditësohet çdo javë. 

 

MOS HARRO 

Shikimi i literaturës 

Gërmimi në literaturën ekzistuese për të marrë ide për hulumtim të ardhshëm është teknikë 

e përdorur nga shumica e hulumtuesve. Mirëpo është me rëndësi të theksohet se të jesh i 

njoftuar me literaturën në një temë të caktuar i shërben edhe një qëllimi tjetër. Specifikisht, 

është thelbësore për hulumtuesit ta dinë se çfarë studime janë bërë në fusha të caktuara 

ashtu që të mund ta përcaktojnë se a janë përgjigjur tashmë pyetjet e tyre specifike të 

hulumtimit. Për të qenë të qartë, sigurisht që replikimi i rezultateve të studimeve tjera është 

qëllim i arsyeshëm i hulumtimit – por ka dallim ndërmjet replikimit të një studimi për qëllime 

të vënies së stabilitetit apo përgjithësueshmërisë së gjetjeve origjinale, dhe thjesht duplikimit 

të një studimi pa pasur njohuri se studimi i njëjtë tashmë është bërë. Shpesh mund t’i 

kursesh vetes pjesë të mirë të kohës dhe të parave thjesht duke shikuar në literaturë për të 

parë se a është bërë tashmë studimi që po e planifikon. 

 

Kriteret për problemet e hulumtimit 

Problemet e mira për hulumtim duhet t’i plotësojnë këto kritere (shih Kerlinger, 1973). Së 

pari, problemi i hulumtimit duhet ta përshkruajë relacionin ndërmjet dy apo më shumë 

ndryshoreve. E dyta, problemi i hulumtimit duhet ta marrë formën e një pyetjeje. E treta, 

problemi i hulumtimit duhet të jetë i mundur të testohet empirikisht (d.m.th. me shënimet e 

nxjerra nga vëzhgimi dhe eksperimentimi direkt). 
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MOS HARRO 

Definicionet operacionale 

Pikë e rëndësishme për ta mbajtur në mend është se një definicion operacional është specifik 

për një studim të caktuar në të cilin përdoret. Edhe pse hulumtuesit mund t’i përdorin 

definicionet e njëjta operacionale në studime të ndryshme (që e ndihmon replikimin e 

rezultateve të studimit), studimet e ndryshme mund t’i definojnë operacionalisht termat dhe 

konceptet në mënyra të ndryshme. Për shembull, në një studim, një hulumtues mund t’i 

definojë “fëmijët me prirje” si ata që ndjekin lëndë të avancuara. Mirëpo në një studim tjetër 

“fëmijët me prirje” mund të definohet si fëmijët që kanë IQ 130 apo më të lartë. Nuk ka 

definicion korrekt të “fëmijëve me prirje”, por ofrimi i një definicioni operacional e zvogëlon 

konfuzionin duke e specifikuar se çka po studiohet. 

 

Pëlqimi (miratimi) i informuar 

Para se t’i mblidhni shënimet nga pjesëmarrësit e studimit, pjesëmarrësit duhet të pajtohen 

vullnetarisht të marrin pjesë në studim. Përmes një procesi të quajtur pëlqimi i informuar, të 

gjithë pjesëmarrësit potencialë të studimit informohen për procedurat që do të përdoren në 

studim, rreziqet dhe përfitimet e pjesëmarrjes në studim, dhe të drejtat e tyre si pjesëmarrës 

të studimit. Mirëpo, ka disa instanca të kufizuara në të cilat hulumtuesit nuk kërkohet të 

marrin pëlqim të informuar nga pjesëmarrësit e studimit, dhe prandaj është e rëndësishme 

që hulumtuesit të bëhen të dijshëm për atë se kur kërkohet pëlqimi i informuar. Tema e 

pëlqimit të informuar do të diskutohet detalisht në Kapitullin 8. 

 

Hipotezat jodireksionale vs Hipotezat direksionale 

Një mënyrë e mirë për ta treguar dallimin ndërmjet hipotezave direksionale dhe 

jodireksionale është të shikohet në formulimin e hipotezave. Nëse hipoteza thjesht e 

parashikon se do të ketë dallim ndërmjet dy grupeve, atëherë është hipotezë jodireksionale. 

Është jodireksionale sepse e parashikon se do të ketë dallim por nuk e specifikon se si do të 

dallojnë grupet. Mirëpo, nëse hipoteza i përdor termet e ashtuquajtura të krahasimit, si “më i 

madh, “më i vogël”, “më i mirë”, apo “më i keq”, atëherë është hipotezë direksionale. Është 

direksionale sepse e parashikon se do të ketë dallim ndërmjet dy grupeve dhe e specifikon se 

si do të dallohen dy grupet. 
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Ndryshoret 

Ndryshore është gjithçka që mund të marrë vlera të ndryshme. Për shembull, lartësia, pesha, 

mosha, raca, qëndrimi, dhe IQ janë ndryshore sepse ka pesha, mosha, raca, qëndrime, dhe IQ 

të ndryshme. Për dallim, nëse diçka nuk mund të ndryshojë apo të marrë vlera të ndryshme, 

atëherë referohet si konstantë. 

 

Ndryshoret e pavarura dhe ndryshoret e varura 

Ndryshorja e pavarur quhet “e pavarur” sepse është e pavarur nga rezultati që po matet. Më 

specifikisht, ndryshorja e pavarur është ajo që e shkakton apo ndikon në rezultat. Ndryshorja 

e varur quhet “e varur” sepse ndikohet nga ndryshorja e pavarur. Për shembull, në studimin 

tonë hipotetik që i ekzaminon efektet e barit në simptomat e depresionit, masa e depresionit 

është ndryshorja e varur sepse ndikohet nga (d.m.th. varet nga) ndryshorja e pavarur (d.m.th. 

bari). 

 

Definicioni i “Hulumtimit” 

Në Kapitullin 1, shkurt e definuam hulumtimin si ekzaminim i relacionit ndërmjet dy apo më 

shumë ndryshoreve. Tash mund të jemi pak më specifikë në definicionin tonë të 

“hulumtimit”. Hulumtimi është ekzaminim i relacionit ndërmjet dy apo më shumë 

ndryshoreve të pavarura dhe një apo më shumë ndryshoreve të varura. Në terma edhe më 

precize, mund ta definojmë hulumtimin si ekzaminim të efekteve të një apo më shumë 

ndryshoreve të pavarura në një apo më shumë ndryshore të varura. 

 

Vënia e kësaj në praktikë 

Ndryshimi i ndryshoreve të pavarura dhe matja e ndryshoreve të varura 

Duke supozuar se një hulumtues e ka një hipotezë të artikuluar mirë dhe specifike, është 

punë goxha e thjeshtë të identifikohen ndryshoret e pavarura dhe të varura. Shpesh, pjesa e 

vështirë është përcaktimi se si të ndryshohet ndryshorja e pavarur dhe të matet ndryshorja e 

varur. Për shembull, të themi se një hulumtues është i interesuar në ekzaminimin e efekteve 

të shikimit të dhunës në televizion në nivelet e sjelljes prosociale (“sjellje vullnetare me synim 

të përfitojë dikush tjetër”). Në këtë shembull, mund ta identifikojmë lehtë ndryshoren e 

pavarur si shikimi i dhunës televizive dhe ndryshoren e varur si sjellja prosociale. Pjesa e 

vështirë është gjetja e mënyrave të ndryshohet ndryshorja e pavarur (si mund ta ndryshojë 

hulumtuesi shikimin e dhunës televizive?) dhe të matet ndryshorja e varur (si mund ta masë 

hulumtuesi sjelljen prosociale?). Gjetja e mënyrave për ta ndryshuar ndryshoren e pavarur 
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dhe për ta matur ndryshoren e varur shpesh kërkon po aq kreativitet sa edhe njohuri 

shkencore. 

 

Ndryshoret kategorike vs Ndryshoret e vazhdueshme 

Vendimi se a të përdoren ndryshoret kategorike apo të vazhdueshme do të ketë efekt në 

precizitetin e shënimeve që do të merren. Kur krahasohen me ndryshoret kategorike, 

ndryshoret e vazhdueshme mund të maten me shkallë më të lartë të precizitetit. Pos kësaj, 

zgjedhja se cilat teste statistikore do të përdoren për t’i analizuar shënimet varet pjesërisht 

nga ajo se a përdor hulumtuesi ndryshore kategorike apo të vazhdueshme. Teste të caktuara 

statistike janë të përshtatshme për ndryshoret kategorike, ndërsa teste tjera statistike janë të 

përshtatshme për ndryshore të vazhdueshme. Si me shumë vendime në procesin e 

planifikimit të hulumtimit, zgjedhja se cili lloj i ndryshores të përdoret pjesërisht varet nga 

pyetja të cilës po përpiqet t’i përgjigjet hulumtuesi. 

 

Zgjedhja e rastësishme vs Caktimi i rastësishëm 

Zgjedhja e rastësishme: Zgjedhja e pjesëmarrësve nga popullata e interesit në atë mënyrë 

që secili anëtar i popullatës ka gjasë të barabartë të zgjedhet të marrë pjesë në studim. 

Caktimi i rastësishëm: Caktimi i pjesëmarrësve në grupe brenda studimit në atë mënyrë që 

secili pjesëmarrës ka gjasë të barabartë të caktohet në cilindo nga grupet brenda studimit. 

 

Ekuivalenca e grupit 

Një nga aspektet më të rëndësishme të hulumtimit grupor është izolimi i efekteve të 

ndryshores së pavarur. Për ta arritur këtë, grupi eksperimental dhe grupi kontrollues duhet të 

jenë identikë, pos ndryshores së pavarur. Ndryshorja e pavarur do të ishte prezente në 

grupin eksperimental, por jo në grupin kontrollues. Duke supozuar se ky është dallimi i 

vetëm ndërmjet dy grupeve, çfarëdo dallime të vëzhguara në ndryshoren e varur mund t’i 

atribuohen në mënyrë të arsyeshme efekteve të ndryshores së pavarur. 

 

Testimi i ekuivalencës 

Edhe pse përdorja e caktimit të rastësishëm me mostra të mëdha mund të supozohet të 

prodhojë grupe ekuivalente, është urti të ekzaminohet statistikisht se a janë vërtet 

ekuivalente dy grupet. Kjo arrihet duke i krahasuar dy grupet në ndryshoret më ngatërruese 

për të parë se a dallojnë konsiderueshëm dy grupet. Nëse nuk ka dallime të konsiderueshme 



Bazat e projektimit dhe metodologjisë së hulumtimit 

16 
 

statistike ndërmjet dy grupeve në ndonjërën nga ndryshoret ngatërruese, hulumtuesi mund 

të jetë konfident se dy grupet janë ekuivalente. Në këtë situatë, çfarëdo efekte të vëzhguara 

në ndryshoret e varura mund t’i atribuohen në mënyrë të arsyeshme ndryshores së pavarur 

(dhe jo ndonjërës nga ndryshoret turbulluese). Për dallim, nëse dy grupet nuk janë 

ekuivalente në një apo më shumë ndryshore turbulluese, ka hapa statistikë që mund t’i 

ndërmarrë hulumtuesi për t’u siguruar që dallimet nuk ndikojnë në interpretimin e 

rezultateve të studimit. 

 

Multikulturalizmi 

Kur konsiderohet në kuptimin e tij më të gjerë, një hulumtues që ka arritur kompetencë 

multikulturore është i vetëdijshëm për dallimet ndërmjet pjesëmarrësve të studimit në lidhje 

me racën, etnicitetin, gjuhën, orientimin seksual, gjininë, moshën, invaliditetin, statusin 

klasor, edukimin, dhe orientimin religjioz apo shpirtëror (American Psychological Association, 

2003). 

 

Testoje veten 

1. Hulumtuesit njoftohen me literaturën ekzistuese në një temë të caktuar duke bërë __________ __________. 

2. Hulumtuesit përdorin __________ për t’u përpjekur ta shpjegojnë, parashikojnë dhe eksplorojnë 

fenomenin e interesit. 

3. Hipoteza __________ gjithmonë e parashikon se nuk do të ketë dallime ndërmjet grupeve që po 

studiohen. 

4. __________ __________ është matje e efektit (nëse ka) të ndryshores së pavarur. 

5. Metoda më efektive e caktimit të pjesëmarrësve në grupe brenda një studimi hulumtues është përmes 

një procedure të quajtur __________ __________. 

 

Përgjigjet: 1. shikim të literaturës; 2. hipoteza; 3. null; 4. ndryshorja e varur; 5. caktimi i rastësishëm 
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Tre   Qasjet e përgjithshme për kontrollimin e artifakteve 

dhe shtrembërimeve 

 

Katër llojet e vlefshmërisë (validitetit) 

 Vlefshmëria e brendshme i referohet aftësisë së një projektimi të hulumtimit t’i 

përjashtojë apo t’i bëjë të papranueshme shpjegimet alternative të rezultateve, apo 

hipotezat bindëse rivale. (Hipoteza bindëse rivale është interpretim alternativ i hipotezës 

së hulumtuesit për ndërveprimin e ndryshoreve të varura dhe të pavarura që ofron 

shpjegim të arsyeshëm të gjetjeve që dallon nga hipoteza origjinale e hulumtuesit.) 

 Vlefshmëria e jashtme i referohet përgjithësueshmërisë së rezultateve të një studimi 

hulumtues. Në të gjitha format e projektimit të hulumtimit, rezultatet dhe përfundimet e 

studimit janë të kufizuara në pjesëmarrësit dhe kushtet siç janë definuar nga konturat e 

hulumtimit. Vlefshmëria e jashtme i referohet shkallës në të cilën rezultatet e hulumtimit 

përgjithësohen në kushte, pjesëmarrës, kohëra dhe vende tjera. 

 Vlefshmëria e konstruktit i referohet bazës së relacionit shkakor dhe merret me 

kongruencën ndërmjet rezultateve të studimit dhe themelet teorike që e udhëheqin 

hulumtimin. Në esencë, vlefshmëria e konstruktit e bën pyetjen se a e ofron teoria e 

përkrahur nga gjetjet shpjegimin më të mirë të disponueshëm të rezultateve. 

 Vlefshmëria statistike i referohet aspekteve të vlerësimit sasior që ndikon në 

përpikërinë e përfundimeve të nxjerra nga rezultatet e një studimi. Në nivelin e saj më të 

thjeshtë, vlefshmëria statistike i adresohet pyetjes se a janë të arsyeshme përfundimet 

statistike të nxjerra nga rezultatet e një studimi. 

 

Metodat për kontrollimin e burimeve të artifakteve
1
 dhe shtrembërimeve 

 Kontrollimet statistike 

 Grupet kontrolluese dhe krahasuese 

 Zgjedhja e rastësishme 

 Caktimi i rastësishëm 

 Projektimi eksperimental 

                                                           
1
 artifact - substancë apo strukturë që natyrshëm nuk është prezente në materien që vëzhgohet por formohet 

me mjete artificiale, si gjatë përgatitjes së pjatës së mikroskopit; vëzhgim apo rezultat i pavërtetë që 
rrjedh nga procedurat përgatitëse apo investiguese (http://dictionary.reference.com/browse/artifact) 

http://dictionary.reference.com/browse/artifact
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Efektet Rosenthal dhe Pygmalion 

Efektet Rosenthal dhe Pygmalion janë shembuj të shtrembërimit të eksperimentuesit. Të dy 

këto terme i referohen fenomenit të dokumentuar se pritjet e hulumtuesve (e jo manipulimi 

eksperimental) mund ta shtrembërojnë rezultatin e studimit duke ndikuar në sjelljen e 

pjesëmarrësve të vet. 

 

MOS HARRO 

Shtrembërimi i eksperimentuesit 

Shtrembërimi i eksperimentuesit ekziston kur hulumtuesit pa dashje ndikojnë në sjelljen e 

pjesëmarrësve të hulumtimit në atë mënyrë që i favorizon rezultatet që i presin ata. 

 

Strategjitë për minimizimin e efekteve të eksperimentuesve 

 Kontrolloni me kujdes apo standardizoni të gjitha procedurat eksperimentale 

 Ofroni trajnim dhe edukim në ndikimin dhe kontrollin e efekteve të eksperimentuesit 

të gjithë hulumtuesve të përfshirë në studim. 

 Minimizoni rolet e dyfishta apo të shumëfishta brenda studimit 

 Kur nevojiten shumë role të hulumtuesit, siguroni kontrollime të duhura dhe balance 

dhe procedura të kontrollimit të cilësisë, kurdo që është e mundur. 

 Automatizoni procedurat, kurdo që është e mundur.  

 Bëni auditime të mbledhjes së informatave dhe sigurohuni për përpikërinë e futjes së 

shënimeve. 

 Konsiderojeni përdorimin e një konsulenti statistikor për ta siguruar paanësinë e 

rezultateve dhe zgjedhjen e analizave të duhura statistikore 

 Kufizojeni njohurinë që e ka hulumtuesi apo hulumtuesit në lidhje me natyrën e 

hipotezave që po testohen, manipulimin eksperimental, dhe cilët pjesëmarrës janë 

duke e pranuar apo duke mos e pranuar manipulimin eksperimental. 
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Qasjet për kufizimin e njohurisë së hulumtuesit për caktimin e 

pjesëmarrësve 

 Teknika e verbërisë së dyfishtë: Metoda më e fuqishme për kontrollimin e 

pritshmërisë së hulumtuesit dhe shtrembërimit përkatës, kjo procedurë kërkon që as 

pjesëmarrësit as hulumtuesit të mos e  dinë se në çfarë kushti eksperimental apo 

kontrollues janë caktuar pjesëmarrësit. 

 Teknika e verbërisë: Kjo procedurë kërkon që vetëm hulumtuesi të mbahet “i 

verbër” apo naiv në lidhje me atë se në çfarë trajtimi apo kushte të kontrollit janë 

pjesëmarrësit. 

 Teknika e verbërisë së pjesshme: Kjo procedurë është e ngjashme me teknikën e 

verbërisë, pos asaj që hulumtuesi mbahet naiv në lidhje me zgjedhjen e 

pjesëmarrësve për vetëm një pjesë të studimit. 

 

MOS HARRO 

Efektet e pjesëmarrësve 

Efektet e pjesëmarrësve janë burim i artifakteve dhe shtrembërimeve nga një shumësi e 

faktorëve të lidhur me motivet unike, qëndrimet, dhe sjelljet që pjesëmarrësit i sjellin në 

çfarëdo studimi hulumtues. 

 

Efektet e pjesëmarrësve me çfarëdo emri tjetër... 

Efektet e pjesëmarrësve referohen edhe si “karakteristika të kërkesës”. Karakteristikat e 

kërkesës janë tendencat e pjesëmarrësve të hulumtimit të veprojnë ndryshe nga ajo se si do 

të vepronin normalisht thjesht sepse po marrin pjesë në një studim. Në rastin më të ashpër, 

karakteristikat e kërkesës janë ndryshime në sjellje që bazohen në supozimet për qëllimin 

prapa studimit, që mund të paraqesë turbullim të konsiderueshëm në gjetjet e studimit. 

 

KUJDES 

Përdore mashtrimin me kujdes dhe vetëm nën rrethana të duhura! 

Përdorimi i mashtrimit në projektimin e hulumtimit është kontrovers dhe nuk duhet të 

ndërmerret pa konsideratë serioze për implikimet dhe pasojat e mundshme. Kode të 

caktuara etike dhe rregulla e rregullacione shtetërore janë shumë të qarta që përfitimet 

potenciale të përdorimit të mashtrimit në hulumtim duhet të balancohen ndaj pasojave 
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potenciale negative dhe efekteve te pjesëmarrësit. Përgjithësisht, përdorimi i mashtrimit 

duhet të justifikohet në kontekstin e vlerës së mundshme shkencore, edukative, apo të 

aplikuar të studimit hulumtues. Pos kësaj, hulumtuesit duhet t’i konsiderojnë qasjet tjera, dhe 

të demonstrojnë se pyetja e hulumtimit domosdo involvon përdorje të mashtrimit. 

Hulumtuesit nuk duhet ta përdorin kurrë mashtrimin kur ofrojnë informatë për rreziqet dhe 

përfitimet e mundshme të pjesëmarrjes në studim apo në marrjen e pëlqimit të informuar të 

pjesëmarrësve të hulumtimit. 

 

MOS HARRO 

Rastësimi 

Rastësimi është metodë e kontrollit që ndihmon të eliminohen hipotezat alternative rivale që 

mund t’i shpjegojnë përndryshe rezultatet e studimit. Rastësimi nuk tenton t’i eliminojë 

burimet e artifakteve dhe shtrembërimeve nga studimi. Në vend të kësaj, ai tenton ta 

kontrollojë efektin e ndryshoreve të jashtme duke siguruar se ato janë ekuivalente nëpër tërë 

grupet eksperimentale dhe kontrolluese në studim. 

 

MOS HARRO 

Mostra e komfortit 

Mostra e komfortit është thjesht një burim potencial i pjesëmarrësve të hulumtimit që është 

lehtë i qasshëm për hulumtuesin. 

 

MOS HARRO 

Caktimi i rastësishëm 

Caktimi i rastësishëm është teknikë e kontrollit në të cilën të gjithë pjesëmarrësit kanë gjasë 

të barabartë të caktohen në cilindo nga grupet eksperimentale apo të kontrollit. Caktimi i 

rastësishëm e rrit vlefshmërinë e brendshme sepse i shpërndan apo i barazon ngatërrimet 

potenciale nëpër grupet eksperimentale dhe të kontrollit. Studimet që përdorin caktim të 

rastësishëm referohen si eksperimente të vërteta, ndërsa studimet që nuk përdorin caktim të 

rastësishëm referohen si kuazi-eksperimente. Shih Kapitullin 5 për diskutim më detal të 

projektimeve vërtet eksperimentale dhe atyre kuazi-eksperimentale të hulumtimeve. 
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MOS HARRO 

Teknikat për mbajtjen konstante të ndryshoreve, si përputhja dhe bllokimi, nuk janë të 

destinuara për rastësim të vërtetë. 

 

MOS HARRO 

Përputhja (Matching) 

Kjo procedurë e caktimit e përfshin përputhjen e pjesëmarrësve të hulumtimit me ndryshoret 

që mund të ndërlidhen me ndryshoren e varur dhe pastaj caktimin e rastësishëm të secilit 

pjesëmarrës në çiftin e përputhur ose në kushtin eksperimental ose në kushtin kontrollues. 

 

MOS HARRO 

Bllokimi (Blocking) 

Kjo teknikë e caktimit ua lejon hulumtuesve ta përcaktojnë se çfarë ndikimi specifik po ka 

ndryshorja në shqyrtim në ndryshoren e varur duke e marrë një ndryshore potencialisht 

turbulluese dhe duke e ekzaminuar atë si një ndryshore tjetër të pavarur. 

 

Qasjet statistike për mbajtjen konstante të ndryshoreve të jashtme 

 Statistika përshkruese 

 T-testi 

 ANOVA 

 ANCOVA 

 Korelimi i pjesshëm 

 

Testoje veten 

1. Teorikisht, një mostër është më përfaqësuesja për popullatën totale kur përdoret __________ i/e 

rastësishëm/e. 

2. Mashtrimi mund të përdoret në çfarëdo aspekti të studimit përderisa përfitimet e studimit i 

mbipeshojnë rreziqet potenciale? E vërtetë apo e pavërtetë? 
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3. Mënyra më efektive për ta rrafshuar ndikimin e ndryshoreve potencialisht turbulluese dhe për të 

siguruar vlefshmëri të brendshme të studimit është përmes _________ __________. 

4. Pjesëmarrësit e studimit mund të marrin role të ndryshme që mund të ndikojnë në rezultatet e studimit. 

E vërtetë apo e pavërtetë? 

5. Studimet hulumtuese që janë kuazi-eksperimentale preferohen ndaj eksperimenteve të vërteta sepse e 

shfrytëzojnë caktimin e rastësishëm. E vërtetë apo e pavërtetë? 

 

Përgjigjet: 1. përzgjedhja; 2. e pavërtetë (Ka ndalime etike kundër mashtrimit nën rrethana të caktuara.); caktimit 

të rastësishëm; 4. E vërtetë; 5. E pavërtetë (Eksperimentet e vërteta e shfrytëzojnë caktimin e rastësishëm.) 
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Katër   Mbledhja e shënimeve, metodat e vlerësimit dhe 

strategjitë e matjes 

 

MOS HARRO 

Rëndësia e matjes në projektimin e hulumtimit 

Matja është e rëndësishme në projektimin e hulumtimit në dy sfera kritike. E para, matja ua 

lejon hulumtuesve t’i kuantifikojnë konstruktet dhe ndryshoret abstrakte. E dyta, niveli i 

sofistikimit statistik të përdorur për t’i analizuar shënimet e nxjerra nga një studim varet 

direkt nga shkalla e matjes e përdorur për t’i kuantifikuar ndryshoret me interes. 

 

MOS HARRO 

Shënimet jometrike vs Shënimet metrike 

Shënimet jometrike (që nuk mund të kuantifikohen) kryesisht përdoren për të përshkruar dhe 

kategorizuar. Shënimet metrike përdoren për t’i ekzaminuar vlerat dhe madhësitë. 

 

Karakteristikat dalluese të shkallëve dhe shënimeve të matjes nominale 

(emëruese) 

 Përdoren vetëm për të klasifikuar apo kategorizuar kualitativisht, jo për të 

kuantifikuar 

 Nuk ka pikë zero absolute. 

 Nuk mund të renditen në sekuencë kuantitative 

 E pamundur të përdoren për të bërë operacione standarde matematikore 

 Shembujt përfshijnë gjininë, përkatësinë religjioze dhe politike, dhe statusin martesor 

 Krejtësisht përshkruese dhe nuk mund të manipulohen matematikisht  

 

Karakteristikat dalluese të shkallëve dhe shënimeve të matjes ordinale 

(renditëse) 

 Të ndërtuara mbi masën nominale. 



Bazat e projektimit dhe metodologjisë së hulumtimit 

24 
 

 E kategorizojnë një ndryshore dhe madhësinë e saj relative në relacion me ndryshoret 

tjera. 

 E paraqesin një renditje të ndryshoreve me ndonjë numër që përfaqëson më shumë 

se një tjetër. 

 Informata për pozitën relative por jo intervalin ndërmjet rangjeve apo kategorive. 

 Kanë natyrë cilësore (kualitative) 

 Shembull do të ishte pozita e finishit e vrapuesve në një garë. 

 Mungesa e vetive matematikore të nevojshme për analiza të sofistikuara statistikore. 

 

Karakteristikat dalluese të shkallëve dhe shënimeve të matjes intervalore 

 Kanë natyrë sasiore (kuantitative) 

 Të ndërtuara mbi masën ordinale 

 Ofrojnë informata edhe për renditjen edhe për distancën ndërmjet vlerave të 

ndryshoreve. 

 Numra të shkallëzuar në distanca të barabarta. 

 Nuk ka pikë zero absolute; pika zero është arbitrare. 

 Mbledhja dhe zbritja janë të mundura. 

 Shembujt përfshijnë temperaturën e matur në Fahrenheit dhe Celsius 

 Mungesa e një pike të zeros absolute e bën pjesëtimin dhe shumëzimin të pamundur. 

 

Karakteristikat dalluese të shkallëve dhe shënimeve të matjes proporcionale 

 Identike me shkallën intervalore, pos që kanë pikë zero absolute. 

 Për dallim nga shënimet e shkallës intervalore, të gjitha operacionet matematikore 

janë të mundura. 

 Shembujt përfshijnë lartësinë, peshën, dhe kohën. 

 Niveli më i lartë i matjes 

 Lejojnë përdorim të teknikave të sofistikuara statistike. 
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Matja e besueshmërisë (reliability) 

Besueshmëria i referohet konsistencës apo mbështetshmërisë së një teknike të matjes, dhe 

merret me konsistencën apo stabilitetin e shënimeve të marra nga një matje apo vlerësim 

gjatë kohës dhe nëpër karakteristika apo gjendje të ndryshme. Nëse matja është e 

besueshme, atëherë ka më pak gjasa që shënimet e marra janë për shkak të faktorëve të 

rastit dhe të gabimit të matjes. 

Pra, si e dimë se një metodë apo një instrument i matjes është i besueshëm? Në formën më 

të thjeshtë, besueshmëria merret me relacionin ndërmjet grupeve të pikëve të nxjerra 

pavarësisht, si p.sh. pikët e një instrumenti vlerësues në dy ngjarje të ndara. Përkatësisht, 

besueshmëria zakonisht shprehet si koeficient i korelacionit, që është analizë statistikore që 

na tregon diçka për relacionin ndërmjet dy grupeve të pikëve apo ndryshoreve. 

Besueshmëria adekuate ekziston kur koeficienti i korelacionit është .80 apo më i lartë. 

 

Strategjitë për rritjen e besueshmërisë dhe minimizimin e gabimit të matjes 

Ka qasje të shumta praktike që mund të përdoren vetëm apo në kombinim për ta minimizuar 

ndikimin e gabimit të matjes. Këto sugjerime duhet të konsiderohen gjatë fazës së 

projektimit të studimit dhe duhet të përqendrohen në strategjitë e mbledhjes së shënimeve 

dhe të matjes që përdoren për t’i matur ndryshoret e pavarura dhe të varura. E para, 

administrimi i instrumentit apo strategjisë së matjes duhet të standardizohet – të gjitha 

matjet duhet të ndodhin në mënyrë më konsistente të mundshme. Me fjalë tjera, 

administrimi i strategjive të matjes duhet të jetë konsistent nëpër të gjithë pjesëmarrësit që 

marrin pjesë në studim. E dyta, hulumtuesit duhet të sigurohen që pjesëmarrësit i kuptojnë 

udhëzimet dhe përmbajtjen e instrumentit apo strategjisë së matjes. Nëse pjesëmarrësit kanë 

vështirësi në kuptimin e qëllimit apo udhëzimet e matjes, ata mund të mos përgjigjen në 

mënyrë të saktë, që ka potencial t’i shtrembërojë shënimet. E treta, secili hulumtues i 

përfshirë në mbledhjen e shënimeve duhet të trajnohet plotësisht në përdorimin e strategjisë 

së matjes. Duhet të ketë edhe shanse të mjaftueshme për ushtrim para se të fillojë studimi 

dhe trajnim të përsëritur për drejtimin e studimit për ta mbajtur konsistencën. Në fund, çdo 

përpjekje duhet të bëhet për t’u siguruar që shënimet regjistrohen, kompilohen, dhe 

analizohen saktësisht. Futja e shënimeve duhet të monitorohet nga afër dhe rregullisht duhet 

të bëhen auditime (Leary, 2004). 

 

Vlerësimi i besueshmërisë 

Besueshmëria mund të përcaktohet përmes disa metodave: 
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 Besueshmëria test-ritest i referohet stabilitetit të pikëve të testit gjatë kohës dhe e 

përfshin përsëritjen e testit të njëjtë në të paktën një rast tjetër. Për shembull, 

administrimi i masës së njëjtë të arritjes akademike në dy raste të veçuara me 6 muaj 

ndërmjet është shembull i këtij lloji të besueshmërisë. Intervali i kohës ndërmjet 

administrimeve duhet të konsiderohet me këtë formë të besueshmërisë sepse 

korelacionet test-ritest kanë prirje të zvogëlohen ndërsa rritet intervali kohor. 

 Besueshmëria e ndarjes përgjysmë i referohet administrimit të një testi që ndahet në 

dy gjysma të barabarta. Për shembull një test me 60 pyetje për prirje që tenton ta masë 

një aspekt të arritjes akademike mund të ndahet në dy teste të ndryshme por të 

barabarta me nga 30 pyetje secili. Teorikisht, pyetjet në të dy format e masin konstruktin 

e njëjtë. Qasja është shumë më pak e ndjeshme në efektet e intervaleve kohore sepse të 

gjitha pyetjet administrohen në kohën e njëjtë dhe pastaj ndahen në grupe të veçanta. 

 Besueshmëria e formës alternative shprehet si korelacion ndërmjet formave të 

ndryshme të matjes së njëjtë ku shënimet në secilën matje e paraqesin përmbajtjen dhe 

konstruktin e njëjtë të shënimit. Kjo qasje i kërkon dy forma të ndryshme të instrumentit 

të njëjtë, që pastaj administrohen në kohë të ndryshme. Dy format duhet ta mbulojnë 

përmbajtjen identike dhe të kenë nivel të ngjashëm të vështirësisë. Pastaj dy pikët e testit 

korelohen. 

 Besueshmëria ndërmjet vlerësuesve përdoret për ta përcaktuar marrëveshjen midis 

gjykatësve apo vlerësuesve të ndryshëm kur po e vëzhgojnë apo vlerësojnë 

performansën e të tjerëve. Për shembull, supozojmë se i keni dy vlerësues që po e 

vlerësojnë sjelljen reaguese të një fëmije. E operacionalizoni “sjelljen reaguese” si numri i 

herëve që fëmija refuzon t’i bëjë detyrat shkollore në klasë. Shkalla në të cilën vlerësuesit 

pajtohen se a ndodh dhe kur ndodh kjo sjellje e reflekton këtë lloj të besueshmërisë. 

 

MOS HARRO 

Vlefshmëria (validity) 

Koncepti i vlefshmërisë i referohet asaj se çka mat testi apo strategjia e matjes dhe sa mirë e 

bën këtë. Konceptualisht, vlefshmëria kërkon t’i përgjigjet pyetjes vijuese: A e mat 

instrumenti apo qasja matëse atë që supozohet se do ta masë?” 
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MOS HARRO 

Vlefshmëria e përmbajtjes (content validity) 

Vlefshmëria në lidhje me përmbajtjen i referohet relevancës së instrumentit apo strategjisë 

matëse për konstruktin që po matet. 

 

Instrumentet dhe strategjitë e matjes të disponueshme komercialisht  

Një numër i madh i instrumenteve matëse janë të disponueshëm komercialisht për 

hulumtuesit. Ata janë veçanërisht të begatshëm në fushat e hulumtimit psikologjik dhe 

edukativ. Hulumtuesit duhet të jenë të kujdesshëm në konsiderimin e një numri të faktorëve 

kur vendosin se a është një test ekzistues i përshtatshëm për grumbullimin e shënimeve në 

një studim hulumtues. Një konsideratë e vetive psikometrike (vlefshmëria dhe besueshmëria) 

është gjithmonë hap thelbësor i parë. Lexuesit e interesuar referohen te edicionet e fundit të 

Mental Measurements Yearbook dhe Tests in Print, që ofrojnë shënime psikometrike dhe 

vlerësime për një shumësi të gjerë të materialeve të matjes (Impara & Plake, 1998; Murphy, 

Impara, & Plake, 1999). Ajo që vijon është një listë jogjithëpërfshirëse e faktorëve tjerë që 

duhet të konsiderohen kur vlerësohet një test: 

 Besueshmëria 

 Vlefshmëria 

 Kostoja 

 Koha e nevojshme për të administruar 

 Niveli i leximit 

 Gjatësia e testit 

 Shëndeti, saktësia teorike 

 Normat 

 Procedura e standardizuar e administrimit 

 Doracaku i dokumentuar mirë 
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MOS HARRO 

Vlefshmëria e kriterit 

Vlefshmëria e kriterit përcaktohet nga relacioni ndërmjet një matjeje dhe performansës në 

një kriter apo matje të jashtme. Vlefshmëria konkurrente e kriterit i referohet relacionit 

ndërmjet matjeve të marra në të njëjtën kohë. Vlefshmëria parashikuese e kriterit i referohet 

relacionit ndërmjet matjeve që merren në koha të ndryshme. 

 

MOS HARRO 

Vlefshmëria e konstruktit 

Vlefshmëria e konstruktit e vlerëson shtrirjen deri te e cila e mat strategjia e matjes një 

konstrukt apo tipar teorik. Ka një shumësi të qasjeve për përcaktimin e vlefshmërisë së 

konstruktit. Këto qasje përqendrohen në shtrirjen në të cilën konvergjon apo divergjon matja 

e një konstrukti të caktuar me matjen e konstrukteve të ngjashme apo të ndryshme. 

 

Qasjet e ndryshme për matjen dhe mbledhjen e shënimeve në metodat 

hulumtuese 

 Testimi formal (psikologjik, edukativ, akademik, i inteligjencës) 

 Intervistimi 

 Vlerësimet globale 

 Vëzhgimi 

 Matjet biologjike 

 

MOS HARRO 

Strategjitë e shumëfishta të matjes 

Strategjitë e shumëfishta të matjes mund të përdoren në një studim hulumtues, edhe nëse të 

gjitha ato përdoren për matjen e konstruktit apo ndryshores së njëjtë. Për shembull, një test 

psikologjik, një intervistë, dhe një vlerësim global mund të përdoren për ta matur konstruktin 

e depresionit. Kjo mund të konsiderohet qasje optimale, meqë konvergjenca në shumë matje 

do ta rriste konfidencën e përgjithshme në gjetjet e një studimi. 
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Vënia e kësaj në praktikë 

Një shembull 

Supozojmë se nga një hulumtues kërkohet ta projektojë një studim për t’i ekzaminuar 

qëndrimet e studentëve ndaj dy grupeve të ndryshme të metodave të hulumtimit të 

ligjëruara nga dy instruktorë të ndryshëm. Hulumtuesit i është thënë që qëllimi i studimit 

është të përcaktohet se a ka dallime të konsiderueshme në satisfaksionin ndërmjet dy 

lëndëve. Burimi referues nuk mund të ofrojë nivel të konsiderueshëm të fondeve. Hulumtuesi 

fillon duke e qartësuar pyetjen e hulumtimit dhe ndryshoret që do të kuantifikohen dhe 

studiohen. Burimi referues dëshiron ta kuantifikojë se a ka dallime të konsiderueshme 

ndërmjet niveleve të satisfaksionit të dy grupeve në lidhje me shumësinë e komponentave të 

lëndës, si madhësia e grupit, cilësia e instruktorit, dobishmëria e librit, ritmi i lëndës, e kështu 

me radhë. Këto komponenta janë ndryshoret me interes. Burimi referues dëshiron t’i 

krahasojë dy grupet, që sugjeron se do të përdoren teste të caktuara parametrike (p.sh. një t-

test) për ta përcaktuar se a ka dallime ndërmjet dy grupeve në ndryshoret me interes. 

Përkatësisht, hulumtuesi vendos se ndryshoret me interes duhet të maten në nivel intervalor 

apo përpjestues. 

Pyetja kryesore është çfarë strategjie e matjes të përdoret. Hulumtuesit i nevojitet një 

strategji e matjes që lejon matje në nivel intervalor apo përpjestues. Nuk është habi që një 

vështrim i Mental Measurements Yearbook dhe i literaturës zbulon se nuk ka matje ekzistuese 

të satisfaksionit të studentëve ndaj komponentave të caktuara të një lënde të metodave të 

hulumtimit. Për më tej, një intervistë nuk do të ofrojë shënime intervalore apo përpjestuese, 

dhe mund të jetë e papërshtatshme të merren matje biologjike në këtë aranzhim sepse me 

siguri do të kishte kosto penguese dhe do të ndërhynte në rrjedhën e grupeve. Vëzhgimi i 

sjelljes (bihejvioristik) do të mund të na lejonte ta nxjerrim satisfaksionin, mirëpo nuk është 

matje direkte e ndryshoreve që na janë kërkuar t’i vlerësojmë. Mbaje në mend se ajo që po 

matet është satisfaksioni me një numër të komponentave të ndryshme të kursit, dhe jo 

vetëm satisfaksioni i përgjithshëm me lëndën. Hulumtuesi vendos t’i përdorë vlerësimet 

globale. Pyetjet janë projektuar t’i përfshijnë ndryshoret me interes dhe studentët do të 

kërkohet të përgjigjen në një shkallë prej 1 deri në 5, me 5 që sugjeron satisfaksion të 

jashtëzakonshëm dhe 1 që sugjeron dissatisfaksion të jashtëzakonshëm. Kjo qasje është 

efektive për koston dhe do të ofrojë shënime në nivel intervalor (sepse nuk ka zero absolute 

në shkallë), që mund të lejojë përdorje të teknikës së preferuar parametrike statistikore. Duke 

dashur të jetë i saktë hulumtuesi e përfshin një pyetje me fund të hapur (pyetje interviste) me 

secilin vlerësim global ashtu që studentët të mund të elaborojnë mbi vlerësimet e veta 

numerike me material narrativ. Edhe pse ky lloj i informatave nuk e çon veten në analiza 

statistike, ai duhet të ofrojë më shumë specifika për atë se pse studentët janë të kënaqur apo 

të pakënaqur me komponentat e ndryshme të lëndës. Shënimet mblidhen dhe analizohen, 

dhe rezultatet, mbase nuk është habi, sugjerojnë se secili është i pakënaqur me gjithçka për 

metodat hulumtuese! 



Bazat e projektimit dhe metodologjisë së hulumtimit 

30 
 

Testoje veten 

1. __________  shpesh definohet si proces përmes të cilit hulumtuesit i përshkruajnë, i shpjegojnë, dhe i 

parashikojnë fenomenet dhe konstruktet në ekzistencën tonë ditore. 

 

2.  Shënimet _________ e përbëjnë nivelin më të lartë të matjes dhe lejojnë përdorim të teknikave të 

sofistikuara statistike. 

 

3. Shënimet __________, apo cilësore, janë atributet, karakteristikat, apo kategoritë që e përshkruajnë një 

individ dhe përdoren kryesisht si metodë e përshkrimit dhe e kategorizimit. Shënimet __________, apo 

sasiore, i referohen vlerave ndryshuese të shkallëve të një atributi, dhe këto shënime e reflektojnë sasinë 

apo distancën relative. 

 

4. Një matje mund të jetë valide por jo e besueshme.  E vërtetë apo e pavërtetë? 

5. __________ dhe __________ janë dy konsiderata të rëndësishme psikometrike kur zgjedhen testet 

psikologjike dhe tjera. 

 

Përgjigjet: 1. Matja; 2. proporcionale; 3.jometrike, metrike; 4. E pavërtetë (Një matje duhet të jetë e besueshme për 

të qenë valide.); 5. Besueshmëria, vlefshmëria 
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Pesë   Tipet e përgjithshme të projektimeve dhe qasjeve të hulumtimit 

 

MOS HARRO 

Tabela e numrave të rastit 

Tabela e numrave të rastit është asgjë tjetër pos një listë e rastit e numrave të shfaqur apo të 

shtypur në seri të shtyllave dhe rreshtave. Përdorimi i një tabele të numrave të rastit është një 

mënyrë efektive të caktohen rastësisht pjesëmarrësit në grupe brenda një studimi hulumtues. 

 

Kontrollimet e rastësimit 

Kontrollimi i rastësimit, siç sugjeron emri, është procesi i ekzaminimit të efektivitetit të 

përgjithshëm të caktimit të rastësishëm. Qëllimi i këtij procesi është të përcaktohet se a 

rezultoi caktimi i rastësishëm në grupe joekuivalente. Në kryerjen e kontrollimeve të 

rastësimit, hulumtuesit i krahasojnë grupet apo kushtet e studimit në një numër të 

ndryshoreve paratestuese. Këto zakonisht përfshijnë ndryshore demografike si mosha, gjinia, 

niveli i edukimit, dhe çfarëdo ndryshore tjera që maten apo janë në dispozicion para 

intervenimit. 

Çka është me rëndësi, kontrollimet e rastësimit duhet të kërkojnë dallime ndërmjet grupeve 

në masat e vijave bazë të ndryshoreve të varura sepse ato me gjasë do ta kenë ndikimin më 

të madh në rezultate. Përgjithësisht, kontrollimet e rastësimit e përfshijnë përdorimin e 

analizave statistikore që mund t’i ekzaminojnë dallimet ndërmjet grupeve (siç do të 

diskutohet në Kapitullin 7). Nëse dallimet gjenden në ndryshoret e caktuara, hulumtuesi 

duhet ta përcaktojë se a janë të ndërlidhura me rezultatet. Çfarëdo ndryshore të tilla që janë 

të ndërlidhura me rezultatet duhet të kontrollohen në analizat finale. 

 

Braktisja (attrition) dhe analiza e braktisjes 

Analiza e braktisjes është metodë e ekzaminimit të ndikimit të përgjithshëm të braktisjes 

(amortizimit) së hulumtimit në formimin e një mostre të studimit dhe vlefshmërinë e gjetjeve 

të studimit. Qëllimi i kësaj procedure është të identifikohen dallimet ndërmjet atyre 

pjesëmarrësve që e kryejnë studimin dhe atyre që nuk e kryejnë studimin. Për ta bërë këtë 

lloj të analizës, hulumtuesit i krahasojnë përfunduesit ndaj jopërfunduesve në një numër të 

ndryshoreve paratestuese. Këto mund të përfshijnë ndryshore demografike dhe çfarëdo tjera 

që maten apo janë në dispozicion te pjesëmarrësit para ndërhyrjes. Përgjithësisht, ky proces 

e përfshin përdorimin e disa analizave statistikore. 
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Zbërthimi (dismantling) i studimeve 

Termi zbërthim, siç përdoret në kontekstin hulumtues, i referohet studimeve që synojnë 

izolimin e komponentave efektive të një ndërhyrjeje. Në studimin e intervenimeve specifike, 

hulumtuesit shpesh fillojnë duke e ekzaminuar efektivitetin e modelit të tërësishëm. Mirëpo, 

posa të shihet se modeli është efektiv, komuniteti i hulumtimit shpesh do të dojë të dijë se 

pse është efektiv. Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, hulumtuesit mund të fillojnë ta zbërthejnë 

ndërhyrjen. Zbërthimi mund të bëhet në disa mënyra, por zakonisht e përfshin një seri të 

studimeve që e krahasojnë një ndërhyrje me dhe pa komponenta të caktuara. 

 

Efektet e ndërveprimit 

Efekti i ndërveprimit është rezultati i dy apo më shumë ndryshoreve të pavarura që 

kombinohen për ta prodhuar një rezultat të ndryshëm nga ai i prodhuar nga secila ndryshore 

e pavarur vetëm. Efekti i ndërveprimit ndodh kur një ndryshore e pavarur dallon nëpër nivele 

të të paktën një ndryshoreje tjetër të pavarur. Ndërveprimet mund të gjenden vetëm në ato 

projektime faktoriale që përfshijnë dy apo më shumë ndryshore të pavarura. Kur rishikohen 

rezultatet e një studimi faktorial, fillojmë duke e përcaktuar se a ka ndërveprime të 

konsiderueshme. Nëse gjenden ndërveprime të konsiderueshme, më nuk mund t’i 

interpretojmë efektet e thjeshta (d.m.th. dallimet ndër-grupore për secilën ndryshore të 

pavarur vetëm), sepse ato (si rezultat i ndërveprimit) përcaktohen të ndryshojnë nëpër nivelet 

e ndryshores(ve) tjera të pavarura. 

 

Projektimet longitudinale 

Projektimet longitudinale e përfshijnë marrjen e disa matjeve për secilin pjesëmarrës të 

studimit gjatë kohës. Përgjithësisht, qëllimi i studimeve longitudinale është ta përcjellin një 

rast apo një grup të rasteve nëpër një periudhë kohore për të mbledhur shënime normative 

mbi rritjen, të vizatohen trende, apo të vëzhgohen efektet e faktorëve të veçantë. Për 

shembull, hulumtuesi mund të dojë ta studiojë zhvillimin e më shumë se një grupi të lindjes 

(d.m.th. një grup i individëve të lindur në vitin e njëjtë apo grupin e njëjtë të viteve 

kalendarike) për ta përcaktuar se a janë stabile veçoritë e personalitetit gjatë kohës. 
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Vënia në praktikë 

Një rikujtim për eliminimin e shtrembërimit të eksperimentuesit 

Siç u diskutua në Kapitullin 3, ka disa strategji efektive për zvogëlimin apo eliminimin e 

efekteve të shtrembërimit të eksperimentuesit. Strategjia e parë është të zhvillohen dhe të 

përdoren procedura shumë specifike të studimit. Përdorimi i procedurave të 

operacionalizuara dhe të standardizuara qartë mund ta zvogëlojë shansin që shtrembërimi të 

ndikojë në mënyrë se si trajtohen pjesëmarrësit e studimit dhe mënyrën se si konsiderohen 

apo analizohen shënimet. Një strategji tjetër është të zvogëlohen apo të eliminohen 

ndërveprimet eksperimentues-pjesëmarrës. Për shembull, studimet mund të bëhen përmes 

Internetit, apo pjesëmarrësit mund t’i pranojnë udhëzimet dhe vlerësimet e studimeve 

përmes kompjuterit (Kazdin, 2003c). Një strategji e tretë është të mbahet hulumtuesi i 

pavetëdijshëm për caktimet e grupeve specifike të pjesëmarrësve, zakonisht e referuar si 

bërje e hulumtuesit të verbër apo naiv. 

Edhe pse kjo mund të jetë më e lehta në studimet mjekësore në të cilat pjesëmarrësit 

pranojnë ose bar placebo ose real, ajo mund të përdoret (me pak më shumë përpjekje) në 

studimet tjera. Për shembull, një studim mund të përdorë shumë hulumtues brenda 

sesioneve, ashtu që ata që i dërgojnë ndërhyrjet janë të vetëdijshëm për grupin e caktimeve 

dhe ata që e administrojnë matjen e varur nuk janë. 

 

Modalitetet e matjeve 

Tri nga modalitetet më të shpeshta të matjes i përfshijnë pyetjet e hapura, pyetjet e mbyllura 

dhe shkallët e Likertit. Një pyetje e hapur nuk ia ofron pjesëmarrësit një zgjedhje të 

përgjigjeve. Në vend të kësaj, pjesëmarrësit janë të lirë të përgjigjen në pyetje në çfarëdo 

mënyre që zgjedhin. Një shembull i një pyetjeje të hapur është kjo: “Si do ta përshkruaje 

fëmijërinë tënde?” Për dallim, një pyetje e mbyllur ia ofron pjesëmarrësit disa përgjigje nga të 

cilat zgjedh. Një shembull i zakonshëm i pyetjes së mbyllur është pyetja me shumë zgjedhje, 

si “Si do ta përshkruaje fëmijërinë tënde? (a) e lumtur; (b) e pikëlluar; (c) e mërzitshme.” Në 

fund, shkalla e Likertit kërkon nga pjesëmarrësit ta ofrojnë një përgjigje përgjatë një 

kontinuumi të përgjigjeve të mundshme. Ja një shembull i shkallës së Likertit: “Fëmijëria ime 

ishte e lumtur. (1) pajtohem plotësisht; (2) pajtohem; (3) neutral; (4) nuk pajtohem; (5) nuk 

pajtohem fare.” 
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Testoje veten 

1. Elementi më i rëndësishëm i projektimit të vërtetë eksperimental është caktimi __________. 

 

2. Nëse grupet përputhen përkryeshëm në të gjithë faktorët e njohur, hulumtuesi mund të jetë i sigurt se 

çfarëdo dallime të grupeve në rezultate janë për shkak të ndryshores së pavarur. E vërtetë apo e pavërtetë? 

 

3. Në projektimet e rastësuara dy-grupëshe, pjesëmarrësit zakonisht caktohen me përzgjedhje të rastit ose 

në grupin eksperimental ose grupin __________. 

 

4. Projektimet rikthyese apo ABA nuk mund të përdoren në të gjitha instancat sepse disa fenomene dhe 

sjellje thjesht nuk janë të rikthyeshme. E vërtetë apo e pavërtetë? 

 

5. Një diskutim i drejtuar për t’i eksploruar opinionet dhe përshtypjet e një grupi për një fushë specifike 

njihet si __________ __________. 

 

Përgjigjet: 1. i rastësishëm; 2. E pavërtetë (Prapë është e mundur që çfarëdo numri i ndryshoreve të panjohura 

mund të jenë përgjegjëse për dallimet e grupeve); 3. kontrollues; 4.E vërtetë; 5. grup i fokusit 
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Gjashtë   Vlefshmëria (validity) 

 

MOS HARRO 

Vlefshmëria e brendshme dhe hipotezat e besueshme rivale 

Vlefshmëria e brendshme: Aftësia e një projektimi të hulumtimit t’i përjashtojë apo t’i 

rrëzojë shpjegimet alternative të rezultateve, duke demonstruar kështu se ndryshorja e 

pavarur ishte direkt përgjegjëse për efektin në ndryshoren e varur, dhe vendimtare, për 

rezultatet e gjetura në studim. 

Hipotezat e besueshme rivale: Interpretim alternativ i hipotezës së hulumtuesit për 

ndërveprimin e ndryshoreve të pavarura dhe të varura që ofrojnë shpjegim të arsyeshëm të 

gjetjet që është e ndryshme nga hipoteza origjinale e hulumtuesit. 

 

Vënia e kësaj në praktikë 

Një shembull i vlefshmërisë së brendshme dhe hipotezave rivale të 

besueshme 

Një hulumtues është i interesuar në efektivitetin e dy programeve prindërore trajnuese të 

shkathtësive dhe edukative në përmirësimin e simptomave të depresionit te adoleshentët. 

Hulumtuesi i rekruton 100 familje që i plotësojnë kriteret e specifikuara të përfshirjes në 

studim. Kriteri i parë përfshirës është se familja duhet ta ketë një adoleshent që aktualisht i 

plotëson kriteret për depresion. Pas rekrutimit, hulumtuesi pastaj rastësisht i cakton familjet 

në njërin nga dy programet e trajnimit të shkathtësive. Prindërit i pranojnë ndërhyrjet gjatë 

një periudhe 10-javore dhe pastaj dërgohen në shtëpi t’i aplikojnë shkathtësitë që i kanë 

mësuar. Hulumtuesi i rivlerëson adoleshentët 6 muaj më vonë për ta parë se a ka pasur 

përmirësim në simptomat e depresionit të adoleshentit. Rezultatet sugjerojnë se të dy grupet 

janë përmirësuar. Hulumtuesi përfundon se të dy ndërhyrjet e trajnimit në shkathtësitë 

prindërore ishin efektive për trajtimin e depresionit te adoleshentët. Me informatat e dhëna 

të kufizuara këtu, a është ky konkluzioni i duhur? 

Përgjigjja është, natyrisht, jo. Ky studim ka vlefshmëri të dobët të brendshme sepse është e  

pamundur të thuhet me çfarëdo sigurie se ndryshorja e pavarur (dy kurset e trajnimit të 

shkathtësive) patën efekt në ndryshoren e varur (depresioni). Ka një numër të hipotezave 

alternative rivale që nuk janë kontrolluar dhe do të mund t’i shpjegonin po aq lehtë 

rezultatet e studimit. Shumë gjëra mund të kenë ndodhur gjatë kalimit të 6 muajve. Për 

shembull, a janë vënë adoleshentë të caktuar nën barna? A do të përmirësoheshin ata pa 

ndërhyrjen? A kanë ndryshuar rrethanat e jetëve të tyre për të mirë? Kurrë nuk do ta dimë 



Bazat e projektimit dhe metodologjisë së hulumtimit 

36 
 

sepse studimi ka vlefshmëri të dobët të brendshme dhe nuk i kontrollon as shpjegimet më të 

thjeshta dhe më dukshme alternative. 

 

MOS HARRO 

Kërcënimet ndaj vlefshmërisë së brendshme 

Siç u diskutua në Kapitujt 3 dhe 5, shumica e kërcënimeve për vlefshmërinë e brendshme 

kontrollohen përmes analizave statistikore, grupeve të kontrollit dhe të krahasimit, dhe 

rastësimit. Supozimi që është në thelb të rastësimit kur zbatohet në vlefshmërinë e 

brendshme është se faktorët e jashtëm janë të shpërndarë në mënyrë të barabartë nëpër të 

gjitha grupet brenda studimit. Grupet e kontrollit lejojnë krahasim direkt ndërmjet grupeve 

eksperimentale dhe vlerësimin e ndikimeve të dyshuara të jashtme. Kontrollet statistikore 

zakonisht përdoren kur pjesëmarrësit nuk mund të caktohen rastësisht në kushte 

eksperimentale, dhe përfshijnë kontrollim statistikor të ndryshoreve që hulumtuesi i ka 

identifikuar si të ndryshme ndërmjet grupeve. 

 

MOS HARRO 

Konsideratat e rëndësishme në lidhje me instrumentimin 

 Standardizimi  i referohet udhëzimeve të vendosura në administrimin dhe poentimin 

e një instrumenti apo një metode tjetër të vlerësimit 

 Besueshmëria është prezente kur një metodë e vlerësimit i mat karakteristikat me 

interes në mënyrë konsistente. 

 Vlefshmëria është prezente kur qasja ndaj matjes e përdorur në studim faktikisht mat 

çka supozohet të masë. 

 

KUJDES 

Efektet e instrumentimit 

Efektet e instrumentimit përhapen më së pakti kur përdoren instrumente të standardizuara, 

psikometrikisht të shëndosha për matjen e ndryshoreve me interes. Kur nuk ka kësi masa në 

dispozicion, gjasa e efekteve të instrumentimit rritet dramatikisht. Në këto raste, janë nevojë 

absolute trajnimet e vazhdueshme të vlerësuesve dhe kontrollimet e besueshmërisë 

ndërmjet vlerësuesve. 
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MOS HARRO 

Të veçuarit (outliers) 

I veçuar është një poen që rri larg jashtë rangut normal të një shpërndarjeje të poenave. 

 

KUJDES 

Shtrembërimet e përzgjedhjes 

Shtrembërimet e përzgjedhjes janë të shpeshta në projektimet kuazi-eksperimentale dhe 

mund të ndërveprojnë me kërcënime tjera ndaj vlefshmërisë së brendshme, si maturimi, 

historia, apo instrumentimi, për të prodhuar efekte që mund të mos jenë të atribueshme për 

ndryshoren e pavarur. 

 

KUJDES 

Difuzioni apo imitimi i trajtimit 

Difuzioni apo imitimi i trajtimit është kërcënim ndaj vlefshmërisë së brendshme sepse mund 

ta barazojë performansën e grupeve eksperimentale dhe kontrolluese. 

 

Kërcënimet ndaj vlefshmërisë së brendshme 

 Historia: Ngjarjet apo incidentet globale të brendshme apo të jashtme që mund të 

ndodhin gjatë kursit të studimit që mund të kenë ndikime të pasynuara dhe të 

pakontrolluara në rezultatin final të studimit (d.m.th. në ndryshoren e varur) 

 Maturimi: Ndryshimet e brendshme brenda pjesëmarrësve që zakonisht lidhen me 

kalimin e kohës. 

 Instrumentimi: Ndryshimet në vlerësimin e ndryshores së pavarur që zakonisht lidhen 

me ndryshimet në instrumentin matës apo procedurat e matjes gjatë kohës. 

 Testimi: Efektet që mund t’i ketë marrja e testit në një rast në administrimet pasuese të 

testit. Më së shpeshti kjo haset në hulumtimin longitudinal, në të cilin pjesëmarrësit në 

mënyrë të përsëritur maten në ndryshoret e njëjta me interes gjatë kohës. 

 Regresioni statistikor: Fenomen statistikor, i përhapur në projektimet paratest dhe 

pastest, në të cilat pikët jashtëzakonisht të larta apo të ulëta në një masë kanë prirje të 

rikthehen kah mesi i shpërndarjes me testim të përsëritur. 
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 Shtrembërimi i përzgjedhjes: Dallimet sistematike në caktimin e pjesëmarrësve në 

kushtet eksperimentale. 

 Braktisja (Attrition): Humbja e pjesëmarrësve të hulumtimit që mund ta ndryshojnë 

kompozimin origjinal të grupeve dhe ta komprometojnë vlefshmërinë e studimit. 

 Difuzioni apo imitimi i trajtimit: Ekspozimi i pasynuar i një grupi kontrollues ndaj një 

intervenimi të synuar vetëm për grupin eksperimental, apo dështimi për ta ekspozuar 

grupin eksperimental ndaj ndërhyrjes së synuar. Kjo ngatërresë më së shpeshti ndodh në 

studimet ndërhyrëse mjekësore dhe psikologjike. 

 Trajtimi i veçantë apo reagimet e kontrolleve: Kërcënime relativisht të shpeshta ndaj 

vlefshmërisë së brendshme në të cilat ose (1) kushtit kontrollues i jepet trajtim ose 

vëmendje e veçantë apo kompensuese, ose (2) pjesëmarrësit në kushtin kontrollues, si 

rezultat i caktimit të tyre, reagojnë apo kompensojnë në mënyra që e përmirësojnë apo 

përndryshe e ndryshojnë performansën e tyre. 

 

Vlefshmëria ekologjike dhe e përkohshme 

Edhe pse termat “vlefshmëria ekologjike” dhe “vlefshmëria e jashtme” nganjëherë përdoren 

këmbyeshëm, mund të bëhet një dallim i qartë ndërmjet tyre. Nga këto dyja, vlefshmëria e 

jashtme është koncept më i përgjithshëm. Ajo i referohet shkallës në të cilën rezultatet e 

hulumtimit përgjithësohen në kushte, pjesëmarrës, kohëra, dhe vende tjera, dhe në mënyrë 

vendimtare merret me përfundimet që mund të nxirren për fuqinë e relacionit shkakor 

ndërmjet ndryshoreve të pavarura dhe të varura ndaj rrethanave përtej atyre të studiuara 

eksperimentalisht. Vlefshmëria ekologjike është koncept më specifik që i referohet 

përgjithësimit të gjetjeve të marra në një aranzhim laboratorik në botën reale. 

Vlefshmëria e përkohshme është një term tjetër që ndërlidhet gjerësisht me vlefshmërinë e 

jashtme. Ajo i referohet shtrirjes në të cilën mund të përgjithësohen rezultatet e një studimi 

nëpër kohë. Më specifikisht, ky lloj i validitetit i referohet efekteve të luhatjeve stinore, ciklike, 

dhe specifike për persona që mund të ndikojnë në përgjithësueshmërinë e gjetjeve të 

studimit. 

 

MOS HARRO 

Vlefshmëria e jashtme 

Vlefshmëria e jashtme është shkalla në të cilën përgjithësohen rezultatet e hulumtimit në 

kushte, pjesëmarrës, kohë, dhe vende tjera. Vlefshmëria e jashtme ndërlidhet me 

përfundimet që mund të nxirren për fuqinë e relacionit shkakor të nxjerrë ndërmjet 
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ndryshoreve të pavarura dhe të varura në rrethanat përtej atyre të studiuara 

eksperimentalisht. 

 

MOS HARRO 

Karakteristikat e diversitetit (shumëllojshmërisë) 

Karakteristikat mostra mund ta përfshijnë një shumësi të gjerë të tipareve dhe 

karakteristikave demografike, ku disa më të shpeshtat janë mosha, gjinia, edukimi dhe statusi 

socioekonomik. Komentuesit kanë vërejtur se disa karakteristika që lidhen me diversitetin 

nuk janë përfaqësuar mirë në shumicën e formave të hulumtimit (Kazdin, 2003c). Shqetësimi 

primar në këtë fushë është se ka mbipërfaqësim të disa grupeve, siç janë studentët e 

fakulteteve; dhe një përfshirje e ndërlidhur e kufizuar e grupeve të nënpërfaqësuara dhe 

pakicë, siç janë amerikanët hispanikë dhe gratë. Karakteristikat e diversitetit janë  çështje e 

rëndësishme në terma të vlefshmërisë së jashtme, dhe ato mund të kenë pasoja të 

rëndësishme dhe me ndikim të gjerë për të gjitha shtresat e shoqërisë. Për shembull, 

rezultatet e studimit të efektivitetit të barnave të bëra vetëm në meshkujt e bardhë mund të 

mos jenë të vërteta për një grup tjetër racial. Degëzimet e mundshme do të duhej të jenë 

evidente. Ngjashëm, një studim i projektuar të ofrojë informata që nevojiten për t’u marrë 

një vendim i rëndësishëm i politikës publike duhet ta përfshijë një mostër mjaft diverse që ta 

përfshijë me saktësi grupin e caktuar që do të ndikohet direkt nga vendimi. Edhe pse këta 

janë vetëm dy shembuj, faktorët e diversitetit duhet të konsiderohen në të gjitha llojet e 

hulumtimit. 

 

Efekti Hawthorne 

Reaktiviteti i aranzhimeve eksperimentale referohet edhe si Efekti Hawthorne, që ndodh kur 

perfomansa e një individi në një studim ndikohet nga njohuria e individit se ai apo ajo po 

merr pjesë në një studim. Për shembull, disa pjesëmarrës mund të jenë më të vëmendshëm, 

më të bindur, apo më të zellshëm, ndërsa tjerë mund të jenë me qëllim të vështirë apo 

jobashkëpunues edhe pse janë paraqitur vullnetarë për studimin (Bracht & Glass, 1968). 

 

Matja imponuese vs joimponuese 

Siç u përmend më herët, reaktiviteti bëhet kërcënim ndaj vlefshmërisë së jashtme kur 

pjesëmarrësit në një studim përgjigjen ndryshe nga ajo se si do të bënin normalisht përballë 

kushteve eksperimentale. Edhe pse reaktivitetin mund ta shkaktojë një shumësi e gjerë e 

stimuluesve, shembulli më i shpeshtë ndodh gjatë matjes apo vlerësimit formal. Nëse 

pjesëmarrësit janë të vetëdijshëm se po vlerësohen, atëherë ajo matje vlerësuese thuhet të 
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jetë imponuese dhe prandaj me gjasë do të ndikojë në sjellje. Anasjelltas, termi matje 

joimponuese i referohet vlerësimit në të cilin pjesëmarrësit janë të pavetëdijshëm se matja po 

ndodh (Rosnow & Rosenthal, 2002).  

 

Kërcënimet ndaj vlefshmërisë së jashtme 

 Karakteristikat e mostrës: Shtrirja në të cilën vlejnë rezultatet e një studimi vetëm për 

një mostër të caktuar. Çështja kryesore është se a mund të aplikohen rezultatet e 

studimit në mostra tjera që ndryshojnë në një shumësi të karakteristikave demografike 

dhe përshkruese, siç është mosha, gjinia, orientimi seksual, edukimi dhe statusi 

socioekonomik. 

 Karakteristikat dhe aranzhimet e stimulit: Një fenomen ambiental ku veçoritë apo 

gjendjet e caktuara të studimit e kufizojnë përgjithësueshmërinë e gjetjeve ashtu që 

gjetjet nga një studim nuk aplikohen medoemos në një studim tjetër, edhe nëse studimi 

tjetër po e përdor një mostër të ngjashme. 

 Reaktiviteti i aranzhimeve eksperimentale: Një ndryshore potencialisht ngatërruese që 

rezulton nga ndikimi i prodhuar duke e ditur personi se po merr pjesë në një studim 

hulumtues. 

 Interferenca e trajtimit të shumëfishtë: Ky kërcënim i referohet situatave të hulumtimit 

në të cilat (1) pjesëmarrësit administrohen me më shumë se një ndërhyrje eksperimentale 

brenda studimit të njëjtë apo (2) individët e njëjtë marrin pjesë në më shumë se një 

studim. 

 Efektet e risive: Kjo i referohet mundësisë se efektet e ndryshores së pavarur mund të 

jenë pjesërisht për shkak të unicitetit apo risisë së stimulit apo situatës dhe jo të vetë 

ndërhyrjes. 

 Reaktiviteti i vlerësimit: Një fenomen ku vetëdija e pjesëmarrësve se performansa e 

tyre po matet mund ta ndryshojë performansën e tyre nga ajo që do të kishte qenë 

përndryshe. 

 Ndjeshmëria paratestuese dhe pastestuese: Këto kërcënime i referohen efekteve që 

mund t’i ketë paratestimi dhe pastestimi në sjelljen edhe përgjigjet e pjesëmarrësve të 

studimit. 

 Koha e vlerësimit dhe e matjes: Ky kërcënim i referohet asaj se a do të merreshin 

rezultatet e njëjta nëse matja do të ndodhte në një moment tjetër kohor. 
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Rëndësia e efekteve të ndërveprimit në lidhje me vlefshmërinë e jashtme 

Vlefshmëria e jashtme më së miri mund të kuptohet si ndërveprim ndërmjet atributeve të 

pjesëmarrësve dhe aranzhimeve eksperimentale dhe karakteristikave të tyre të ndërlidhura. 

Përgjithësimi i rezultateve nga çfarëdo studimi frenohet kur ndryshorja e pavarur ndërvepron 

me atributet apo karakteristikat e pjesëmarrësve të aranzhimit eksperimental për t’i prodhuar 

rezultatet e vëzhguara. Prandaj, llojet e kërcënimeve ndaj vlefshmërisë së jashtme të 

diskutuara në këtë kapitull janë shumë shteruese. Varësisht nga projektimi eksperimental dhe 

pyetja e hulumtimit, secili studim mund të krijojë kërcënime unike ndaj vlefshmërisë së 

jashtme që duhet të kontrollohen. Nëse kontrolli eksperimental nuk është i mundur, 

kufizimet e gjetjeve të studimit duhet të diskutohen në detale të mjaftueshme për ta 

qartësuar relevancën dhe përgjithësueshmërinë e gjetjeve. 

 

Përmirësimi i vlefshmërisë së konstruktit 

Cook dhe Campbell (1979) i japin sugjerimet vijuese për përmirësimin e vlefshmërisë së 

konstruktit: 

 Ofroni definicion të qartë operacional të konceptit abstrakt apo të ndryshores së 

pavarur. 

 Mblidhni shënimet për të demonstruar se përfaqësimi empirik i ndryshores së 

pavarur e prodhon rezultatin e pritur. 

 Mblidhni shënime për të treguar se përfaqësimi empirik i ndryshores së pavarur nuk 

ndryshon me matjet e ndryshoreve të ndërlidhura por të ndryshme konceptuale 

 Bëni kontrollime të manipulimit të ndryshores së pavarur 

 

MOS HARRO 

Kërcënimet ndaj vlefshmërisë së konstruktit 

Kërcënimet ndaj vlefshmërisë së konstruktit ndërlidhen me aspektet unike dhe projektimin e 

studimit që interferojnë me aftësinë e hulumtuesit të nxjerrë përfundime shkakore nga 

rezultatet e studimit. 
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Kërcënimet ndaj vlefshmërisë statistike 

 Fuqia e ulët statistikore: Gjasa e vogël e detektimit të dallimit ndërmjet kushteve 

eksperimentale dhe kontrolluese edhe nëse dallimi vërtet ekziston. 

 Ndryshueshmëria procedurale dhe e pjesëmarrësve: Ndryshueshmëria në procedurat 

metodologjike dhe një mori e karakteristikave të pjesëmarrësve, që e zvogëlon gjasën e 

detektimit të një dallimi ndërmjet kushteve kontrolluese dhe eksperimentale. 

 Jobesueshmëria e matjeve: A i vlerësojnë matjet e përdorura në studim karakteristikat 

me interes në mënyrë konsistente. Matjet e jo të besueshme fusin më shumë 

ndryshueshmëri të rastësishme në projektim të hulumtimit, që e zvogëlon fuqinë 

statistikore. 

 Krahasimet e shumëfishta dhe shkallët e gabimit: Koncepti që, ndërsa rritet numri i 

analizave statistikore, ashtu rritet edhe gjasa e gjetjes së një dallimi të konsiderueshëm 

ndërmjet kushteve eksperimentale dhe kontrolluese krejt rastësisht. 

 

Testoje veten 

1. __________ është koncept i rëndësishëm në hulumtim që i referohet shëndetit konceptual dhe shkencor të 

një studimi hulumtues. 

 

2. Historia, maturimi, testimi, regresioni statistikor, dhe shtrembërimet e përzgjedhjes janë kërcënime ndaj 

__________ __________. 

 

3. Vlefshmëria e jashtme merret me __________ e rezultateve të hulumtimit. 

 

4. __________ __________ i referohet aspekteve të vlerësimit sasior që ndikojnë në saktësinë e përfundimeve të 

nxjerra nga rezultatet e një studimi. 

 

5. __________ __________ i referohet kongruencës ndërmjet rezultateve të studimit dhe themeleve teorike që e 

udhëzojnë hulumtimin. 

 

Përgjigjet: 1.Vlefshmëria; 2. vlefshmërisë së brendshme; 3. përgjithësueshmërinë; 4. Konkluzioni statistikor; 5. 

Vlefshmëria e konstruktit 
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Shtatë   Përgatitja e shënimeve, analizat, dhe interpretimi 

 

MOS HARRO 

Përgjegjësitë e mbajtjes së shënimeve 

Hulumtuesi kryesor (i referuar si investiguesi drejtor në hulumtim të financuar me grant) 

është përgjegjësi vendimtar për mirëmbajtjen e vlefshmërisë dhe cilësisë së të gjitha 

shënimeve të hulumtimit, përfshirë trajnimin e duhur të të gjithë stafit të hulumtimit dhe 

zhvillimin dhe imponimin e politikave për regjistrim, mirëmbajtje, dhe ruajtje të shënimeve. 

Hulumtuesi duhet të sigurohet që 

 shënimet e hulumtimit mblidhen dhe regjistrohen sipas politikës; 

 shënimet e hulumtimit ruhen në atë mënyrë që do ta garantojnë sigurinë dhe 

konfidencialitetin; dhe 

 shënimet e hulumtimit auditohen në baza të rregullta për ta mbajtur kontrollin e 

cilësisë dhe të identifikohen problemet potenciale ndërsa ndodhin. 

 

MOS HARRO 

Ruajtja e shënimeve 

Hulumtuesit duhet t’i ruajnë shënimet e studimit për një periudhë minimale prej 5 vitesh pas 

publikimit të shënimeve të tyre në rast se ngrihen pyetje apo interesime në lidhje me gjetjet. 

Përparimi i shkencës mbështetet në konfidencën e përgjithshme të komunitetit shkencor në 

gjetjet e shpërndara, dhe ekzistenca e shënimeve primare shërben për ta rrënjosur atë 

konfidencë. 

 

MOS HARRO 

Definimi i ndryshoreve brenda një baze të shënimeve 

Baza të caktuara të shënimeve, veçanërisht programet statistikore (p.sh., SPSS) ia lejojnë 

hulumtuesit të fusë rang të gjerë të informatave përshkruese për secilën ndryshore, përfshirë 

emrin e ndryshores, llojin e shënimit (p.sh. numerik, tekst, valutë, datë), etiketën (si do 

referohet në shtypjen e shënimeve), si kodohen apo trajtohen shënimet që mungojnë, dhe 

shkallën e matjes (p.sh. nominale, ordinale, intervalore, apo proporcionale). Edhe pse këto 

baza janë jashtëzakonisht të dobishme dhe duhet të përdoren kurdo që është e mundur, ato 
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nuk e zëvendësojnë një libër të deshifrimit, që i përfshin informatat e veçanta për vetë bazat 

e ndryshme (p.sh. cilat baza të shënimeve janë përdorur për secilin grup të analizave). 

 

Atribuimi i vlerave që mungojnë 

Praktikisht të gjitha bazat e shënimeve e kanë një numër të vlerave që mungojnë. Për fat të 

keq, analizat statistike të grupeve të shënimeve me vlera që mungojnë mund të rezultojnë në 

rezultate të shtrembëruara dhe përfundime jokorrekte. Edhe pse janë ofruar teknika të 

shumta për t’i atribuar vlerat që mungojnë, ka debat të vazhdueshëm në statistikat 

bashkëkohore se cila teknikë është më e duhura. Disa nga teknikat më gjerësisht të 

përdorura të atribuimit janë si vijon: 

Atribuimi hot deck: Në këtë teknikë të atribuimit, hulumtuesi i përputh pjesëmarrësit me 

ndryshore të caktuara për t’i identifikuar dhuruesit potencialë. Vlerat që mungojnë pastaj 

zëvendësohen me vlerat e marra nga korresponduesit e përputhur (d.m.th. korresponduesit 

që përputhen në një grup të faktorëve relevantë). 

Atribuimi i mesatares së parashikuar: Vlerat e atribuara parashikohen duke përdorur 

procedura të caktuara statistikore (d.m.th. regresion linear për shënime të vazhdueshme dhe 

funksion diskriminant për shënime dikotomike apo kategorike). 

Vlera e fundit e bartur përpara: Vlerat e atribuara bazohen në vlerat e vëzhguara më parë. 

Kjo metodë mund të përdoret vetëm për ndryshoret longitudinale, për të cilat pjesëmarrësit 

kanë vlera nga pikat e mëhershme të mbledhjes së shënimeve. 

Mesataret e grupit: Ndryshoret e atribuara përcaktohen duke e llogaritur mesataren 

grupore të ndryshores (apo modën, në rast të shënimeve kategorike). 

 

Shpërndarjet normale 

Shpërndarja normale është një shpërndarje e vlerave të një ndryshoreje që, kur vizatohet, 

prodhon lakore simetrike, në formë kambane që ngrihet lëmueshëm nga një numër i vogël i 

rasteve në secilin skaj në një numër të madh të rasteve në mes. 

 

Transformimet e shënimeve 

Shumica e procedurave statistikore supozojnë se ndryshoret që po analizohen janë të 

shpërndara normalisht. Analizimi i ndryshoreve që nuk janë të shpërndara normalisht mund 

të çojë në mbivlerësim serioz (Gabim të Tipit I) apo nënvlerësim (Gabim të Tipit II). Prandaj, 

para analizimit të shënimeve, hulumtuesit duhet t’i ekzaminojnë me kujdes shpërndarjet e 
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ndryshoreve. Edhe pse kjo shpesh bëhet thjesht duke i shikuar shpërndarjet e frekuencave, 

ka shumë metoda më objektive të përcaktimit se a janë të shpërndara normalisht ndryshoret. 

Zakonisht, këto e përfshijnë ekzaminimin e shmangies së ndryshores, që e mat mungesën e 

përgjithshme të simetrisë së shpërndarjes, dhe a duket njëjtë majtas dhe djathtas nga pika 

qendrore; dhe kurtosis-it (majësisë), që e mat se a janë shënimet me majë apo të rrafshëta 

relativisht me një shpërndarje normale. Për fat të keq, shumë ndryshore në shkencat 

shoqërore dhe brenda popullatave të caktuara mostra nuk janë të shpërndara normalisht. 

Prandaj, hulumtuesit shpesh mbështeten në një apo disa transformime për ta përmirësuar 

potencialisht normalitetin e ndryshoreve të caktuara. Transformimet e përdorura më së 

shpeshti janë transformimi i rrënjës katrore, transformimi log, dhe transformimi invers. 

Transformimi i rrënjës katrore: I përshkruar thjesht, ky lloj i transformimit e përfshin 

marrjen e rrënjës katrore të secilës vlerë brenda një ndryshore të caktuar. Mangësia e vetme 

është se nuk mund ta marrësh rrënjën katrore të një numri negativ. Fatmirësisht, kjo ka 

zgjidhje duke ia shtuar një konstantë, siç është 1, secilit shënim para llogaritjes së rrënjës 

katrore. 

Transformimi log: Është një shumësi e gjerë e transformimeve log. Mirëpo, në përgjithësi, 

logaritmi është fuqia (e njohur edhe si eksponenti) në të cilën duhet të ngrihet një numër 

bazë që të fitohet numri origjinal. Si edhe me transformimin e rrënjës katrore, nëse një 

ndryshore përmban vlera më të vogla se 1, duhet të shtohet një konstantë për ta lëvizur 

vlerën minimale të shpërndarjes. 

Transformimi invers: Ky lloj i transformimit e përfshin marrjen e inversit të secilës vlerë 

duke e pjesëtuar nga 1shi. Për shembull, inversi i 3 do të llogaritej si 1/3. Në thelb, kjo 

procedurë i bën vlerat shumë të vogla – shumë të mëdha, dhe vlerat shumë të mëdha – 

shumë të vogla, dhe e ka efektin e përmbysjes së radhës së pikëve të ndryshores. Prandaj, 

hulumtuesit që e përdorin këtë procedurë të transformimit duhet të kenë kujdes të mos i 

keqinterpretojnë pikët që rrjedhin nga analiza e tyre. 

 

Krahasimet e shumëfishta dhe gabimi i lidhur me eksperimentin 

Shumë studime hulumtuese bëjnë shumë teste të hipotezave të veta. Për shembull, një 

hulumtues që e teston një teknikë të re edukuese mund të zgjedhë ta ekzaminojë 

efektivitetin e teknikës duke i matur pikët e testit të studentëve, poentimet e satisfaksionit, 

notat e lëndëve, dhe pikët SAT. Nëse ka gjasë 5% (me p-vlerë prej .05) së gjetjes së një 

rezultati të konsiderueshëm në një matje të rezultatit, ka 20% gjasë (.05

rezultati të konsiderueshëm kur përdoren katër matjet e rezultateve. Kjo gjasë e nxjerrë e 

arritjes së një rezultati të konsiderueshëm referohet si gabimi i lidhur me eksperimentin 

(experiment-wise error). Kjo mund të korrigjohet ose duke përdorur test statistik që e merr 

parasysh këtë gabim (p.sh. ANOVA e shumëfishtë, apo MANOVA; shihe tekstin) ose duke e 
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zvogëluar p-vlerën në llogari të numrit të krahasimeve që po bëhen. Metoda më e thjeshtë 

dhe më konservative e kontrollimit të gabimit të lidhur me eksperimentin është Korrigjimi 

Bonferroni. Duke e përdorur këtë korrigjim, hulumtuesi thjesht e ndan p-vlerën e caktuar me 

numrin e krahasimeve statistikore që po bëhen (d.m.th., .05/4 = .0125). p-vlera rezultuese 

është pastaj kriteri i ri që duhet të nxirret për të arritur konsideratë statistikore. 

 

Qëndrueshmëria (robustness) e testeve statistikore 

Qëndrueshmëria e një testi statistikor i referohet shkallës në të cilën është rezistues ndaj 

shkeljeve të supozimeve të caktuara. Fuqia e teknikave të caktuara statistikore nuk 

domethënë se ato janë plotësisht imune ndaj atyre shkeljeve, por thjesht se ato janë më pak 

të ndjeshme ndaj tyre. 

 

KUJDES 

Shtrembërimi i publikimit 

Një numër i studimeve (p.sh., Ioannidis, 1998; Sterns & Simes, 1997) kanë gjetur lidhje 

ndërmjet rëndësisë së gjetjeve të një studimi dhe publikueshmërisë së tij. Specifikisht, këta 

hulumtues kanë gjetur se një përqindje më e madhe e studimeve që raportojnë gjetje të 

rëndësishme përfundojnë si të publikuara dhe po ashtu ka vonesa më të mëdha të publikimit 

për studime të tilla. 

 

Testoje veten 

1. Një shënim i shkruar apo i kompjuterizuar që ofron përshkrim të qartë dhe gjithëpërfshirës të të gjitha 

ndryshoreve të futura në një bazë njihet si __________ __________ __________. 

2. Statistikat __________ përgjithësisht përdoren për t’i karakterizuar saktësisht shënimet e mbledhura nga 

një mostër e studimit. 

3. Një graf që e ilustron frekuencën e vëzhgimeve sipas grupeve njihet si __________. 

4. Një matje e shpërndarjes së vlerave përreth mesatares së një shpërndarjeje njihet si __________ __________. 

5. Analiza e variancës (ANOVA) përdoret për t’i matur dallimet në __________ grupore. 

 

Përgjigjet: 1. libri deshifrues i shënimeve; 2. përshkruese; 3. histogram; 4. devijim standard; 5. mesataret 

 



Bazat e projektimit dhe metodologjisë së hulumtimit 

47 
 

Tetë   Konsideratat etike në hulumtim 

 

Studimi i sifilizit në Tuskegee 

Më 1932, Shërbimi Publik Shëndetësor i SHBA e filloi një studim 40-vjeçar longitudinal për ta 

ekzaminuar rrjedhën natyrale të sifilizit të patrajtuar. Katërqind meshkuj të zinj që jetonin në 

Tuskegee, Alabama, që kishin sifiliz u krahasuan me 200 meshkuj të painfektuar. 

Pjesëmarrësit u rekrutuan me premtimin se do të pranonin “trajtim të posaçëm” për “gjakun 

e tyre të keq”. Në mënyrë të tmerrshme, zyrtarët qeveritarë shkuan në gjatësi ekstreme për 

t’u siguruar që pjesëmarrësit në fakt nuk pranonin terapi nga asnjë burim. “Trajtimi i 

posaçëm” që ishte premtuar në fakt ishin goditjet shumë të dhembshme në shpinë, të bëra 

pa anestezion – jo si trajtim, por thjesht për t’i vlerësuar efektet neurologjike të sifilizit. Për 

më tepër, edhe pse penicilina ishte identifikuar si trajtim efektiv për sifilizin qysh në të 

1940tat, 400 meshkujt e infektuar nuk u informuan apo trajtuan kurrë me barin. Më 1972, kur 

dalja e kësaj publikisht dhe protestat e detyruan qeverinë ta përfundojë studimin, vetëm 74 

nga 400 pjesëmarrësit fillestarë të infektuar ishin ende gjallë. Ekzaminiminet e mëtutjeshme 

zbuluan se diku ndërmjet 28 dhe 100 nga këta pjesëmarrës kanë vdekur si rezultat direkt i 

infektimeve të tyre. 

 

Kodi i Nuremberg-ut 

1. Miratimi vullnetar i subjektit njerëzor është absolutisht esencial. 

2. Eksperimenti duhet të jetë i tillë që të sjellë rezultate të frytshme për të mirën e 

shoqërisë, të paarritshme me metoda apo mjete tjera të studimit, dhe me natyrë të 

rastësishme dhe të panevojshme. 

3. Eksperimenti duhet të projektohet dhe të bazohet në rezultatet e eksperimentimit me 

kafshë dhe në njohuri të historisë natyrale të sëmundjes apo problemit tjetër që 

studiohet, ashtu që rezultatet e parashikuara do ta justifikojnë kryerjen e eksperimentit. 

4. Eksperimenti do të duhej të bëhet ashtu që të shmangen të gjitha vuajtjet dhe lëndimet 

fizike dhe mendore. 

5. Asnjë eksperiment nuk duhet të bëhet, aty ku a apriori ka arsye për të besuar se do të 

ndodhë vdekje apo lëndim invalidor; përveç, ndoshta, në ato eksperimente ku mjekët 

eksperimentues shërbejnë edhe si subjekte. 

6. Shkalla e rrezikut që do të merret nuk duhet ta kalojë kurrë atë që është përcaktuar nga 

rëndësia humanitare e problemit që do të zgjidhet me eksperiment. 
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7. Duhet të bëhen përgatitjet e duhura dhe të sigurohen pajisjet adekuate për ta mbrojtur 

subjektin eksperimentues edhe ndaj mundësive të largëta të lëndimit, invalidimit, apo 

vdekjes. 

8. Eksperimenti duhet të bëhet vetëm nga personat e kualifikuar shkencërisht. Duhet të 

kërkohet shkalla më e lartë e shkathtësisë dhe e kujdesit nëpër të gjitha fazat e 

eksperimentit për ata që e bëjnë apo angazhohen në eksperiment. 

9. Gjatë rrjedhës së eksperimentit, subjekti njeri duhet të jetë i lirë ta përfundojë 

eksperimentin, nëse e ka arritur gjendjen fizike apo mendore, ku vazhdimi i eksperimentit 

i është dukur i pamundur. 

10. Gjatë rrjedhës së eksperimentit, shkencëtari kryesor duhet të jetë i përgatitur ta 

përfundojë eksperimentin në çfarëdo faze, nëse ka shkak të mundshëm të besojë, duke e 

përdorur besimin e  mirë, shkathtësinë superiore dhe gjykimin e kujdesshëm që kërkohet 

nga ai, se vazhdimi i eksperimentit ka gjasa të rezultojë në lëndim, invalidim, apo vdekje 

të subjektit eksperimental. 

Burimi: Gjykimet e kriminelëve të luftës para tribunaleve ushtarake të Nuremberg-ut nën Këshillin Kontrollues 

Ligji nr. 10. (1949). Vëll. 2, pp. 181–182. Washington, D.C.:U.S. Government Printing Office. 

 

Raporti i Belmont-it: Përmbledhje e principeve themelore 

1. Respekti për personat 

Respekti për personat i përfshin të paktën dy bindje etike: e para, se individët duhet të 

trajtohen si agjentë autonomë, dhe e dyta, se personat me autonomi të dobësuar 

kualifikohen për mbrojtje. Principi i respektit për personat kështu ndahet në dy kërkesa të 

veçuara morale: kërkesën për ta njohur autonominë, dhe kërkesën për t’i mbrojtur ata me 

autonomi të dobësuar. 

2. Dashamirësia 

Personat trajtohen në mënyrë etike, jo vetëm duke i respektuar vendimet e tyre dhe duke i 

mbrojtur nga dëmi, por edhe duke bërë përpjekje të sigurohet mirëqenia e tyre. Ky trajtim 

bie nën principin e dashamirësisë. Termi “dashamirësi” shpesh nënkuptohet t’i mbulojë 

veprat e sjellshme apo të bamirësisë që shkojnë përtej obligimit strikt. Në këtë dokument, 

dashamirësia kuptohet në një sens më të fuqishëm, si obligim. Janë formuluar dy rregulla të 

përgjithshme si shprehje komplementare të veprimeve dashamirëse: (1) mos dëmto, dhe (2) 

maksimizo përfitimet e mundshme, dhe minimizoji dëmet e mundshme. 
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3. Drejtësia 

Kush do të duhej t’i pranojë përfitimet e hulumtimit dhe t’i bartë detyrimet e tij? Kjo është 

çështje e drejtësisë, në sensin e “paanësisë në shpërndarje” apo “çka meritohet”. Një 

padrejtësi ndodh kur ndonjë përfitim për të cilin kualifikohet një person refuzohet pa arsye të 

mirë, apo kur ndonjë detyrim imponohet padrejtësisht. Një mënyrë tjetër e konceptimit të 

principit të drejtësisë është se të barabartit duhet të trajtohen barabar. Mirëpo, kjo deklaratë 

kërkon shtjellim. Kush është i barabartë dhe kush është i pabarabartë? Çfarë konsiderata e 

justifikojnë largimin nga shpërndarja e barabartë? Pothuajse të gjithë komentuesit lejojnë që 

dallimet e bazuara në përvojë, moshë, privim, kompetencë, meritë, dhe pozitë i përbëjnë 

nganjëherë kriteret që e justifikojnë trajtimin e ndryshëm për qëllime të caktuara. Prandaj 

është e nevojshme të shpjegohet se në çfarë aspekti njerëzit duhet të trajtohen barabar. Ka 

disa formulime gjerësisht të pranuara të mënyrave të drejta për shpërndarjen e detyrimeve 

dhe përfitimeve. Secili formulim e përmend ndonjë veti relevante, në bazë të të cilës duhet të 

shpërndahen detyrimet dhe përfitimet. Këto formulime janë (1) secilit person një hise të 

barabartë, (2) secilit person sipas nevojës individuale, (3) secilit person sipas përpjekjes 

individuale, (4) secilit person sipas kontributit shoqëror, dhe (5) secilit person sipas meritës. 

 

Eksperimentet e rrezatimit të njerëzve 

Kryetari William J. Clinton e formoi Komitetin Këshillues për Eksperimentet e Rrezatimit të 

Njerëzve më 1994 për ta nxjerrë në shesh historinë e eksperimenteve të rrezatimit të 

njerëzve. Sipas raportit final të komitetit, disa agjenci në qeverinë e SHBA, përfshirë edhe 

Komisionin e Energjisë Bërthamore, dhe disa degë të shërbimeve ushtarake, kanë bërë apo 

sponsoruar mijëra eksperimente të rrezatimit të njerëzve dhe disa qindra emetime të 

qëllimshme të rrezatimit ndërmjet viteve 1946 dhe 1974. Ndërmjet kritikave më të ashpra të 

komitetit ishte se mjekët i përdornin pacientët pa pëlqimin e tyre në eksperimente në të cilat 

pacientët nuk do të mund të përfitonin në mënyrë mjekësore. Qëllimi kryesor i këtyre 

eksperimenteve ishte si duket t’iu ndihmojë shkencëtarëve atomikë t’i kuptojnë rreziqet 

potenciale të luftës bërthamore dhe të sulmit me rrezatim. Këto eksperimente ishin bërë në 

“fshehtësi” me besimin se kjo ishte e nevojshme për ta mbrojtur sigurinë kombëtare. 

Komiteti përfundoi se qeveria ishte përgjegjëse për dështimin në implementimin e shumë 

politikave të saj të mbrojtjes. Komiteti tutje konkludoi se hulumtues individualë dështuan t’i 

përcjellin standardet e pranuara të etikës profesionale. Në tetor 1995, pas pranimit të raportit 

final të komitetit, Kryetari Klinton ofroi kërkimfalje publike ndaj subjekteve eksperimentalë, 

dhe në mars 1997, ai u pajtua të ofrojë kompensim financiar ndaj të gjithë individëve që ishin 

lënduar. 
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MOS HARRO 

Konfidencialiteti 

E drejta për konfidencialitet është mishëruar në principet e respektit për personat, në 

dashamirësi, dhe drejtësi. Përgjithësisht, konfidencialiteti e përfshin edhe të drejtën e individit 

të ketë kontroll ndaj përdorimit apo qasjes në informatat e tij apo të saj personale, edhe të 

drejtën që informatat që ai apo ajo i ndan me ekipin hulumtues të mbahen private. 

Hulumtuesi është përgjegjës jo vetëm për mbajtjen e konfidencialitetit të të gjitha 

informatave të mbrojtura nga ligji, por edhe të informatave që mund të ndikojnë në 

privatësinë dhe dinjitetin e pjesëmarrësve të hulumtimit. Gjatë procesit të miratimit, 

hulumtuesi duhet t’i shpjegojë qartë të gjitha çështjet në lidhje me konfidencialitetin, 

përfshirë edhe atë se kush do të ketë qasje në informatat e tyre, kufijtë e konfidencialitetit, 

rreziqet në lidhje me shkeljet potenciale të konfidencialitetit, dhe masat e projektuara për ta 

mbrojtur konfidencialitetin e tyre (p.sh. planet për bartje të shënimeve, ruajtja e shënimeve, 

dhe regjistrimi dhe fshirja e shënimeve të identifikuesve të klientëve). Hulumtuesit duhet të 

jenë të vetëdijshëm për efektet serioze që mund të kenë shkeljet e konfidencialitetit në 

pjesëmarrësit e hulumtimit, dhe ta shfrytëzojnë secilën masë për t’i parandaluar këto shkelje, 

përfshirë planifikimin e kujdesshëm dhe trajnimin e stafit hulumtues. Hulumtuesit duhet të 

familjarizohen edhe me të gjitha rregullacionet institucionale, lokale, shtetërore, dhe federale 

të aplikueshme që e qeverisin hulumtimin e tyre. 

 

KUJDES 

Konceptimi i gabuar terapeutik 

Konceptimi i gabuar terapeutik ndodh kur pjesëmarrësit e hulumtimit i përziejnë synimet e 

përgjithshme të hulumtimit me ato të trajtimit, apo rolin e hulumtuesve me rolin e mjekëve 

klinikë. Ky konceptim i gabuar i referohet specifikisht besimit të gabuar se principi i kujdesit 

personal vlen edhe në aranzhime hulumtuese. Kjo mund të shihet edhe si një lloj i 

“fenomenit manteli i bardhë”, në të cilin, si rezultat i historisë së tyre të mësimit, individët 

mund ta kenë besimin e gabuar se cilido mjek apo profesionist i ka në mendje vetëm 

interesat e tyre më të mira. Kjo mund ta komprometojë aftësinë e tyre t’i masin saktësisht 

rreziqet dhe përfitimet potenciale në pjesëmarrjen në një studim të veçantë. 
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Kontrollimi nga IRB
2
: Përmbledhje e paraqitjes së protokollit 

1. Hyrja dhe arsyetimi për studimin 

2. Qëllimi(et) specifik(e) 

3. Rezultatet që do të maten 

4. Numri i pjesëmarrësve që do të regjistrohen në vit dhe në total 

5. Konsideratat për fuqinë statistikore në lidhje me regjistrimin 

6. Procedurat e studimit 

7. Identifikimi i burimeve të materialit hulumtues të marra nga pjesëmarrësit e gjallë të 

identifikueshëm individualisht në formë të specimenëve, regjistrimeve, apo 

shënimeve. 

8. Karakteristikat e mostrës (d.m.th. numri i parashikuar, moshat, gjinia, prejardhja 

etnike, dhe statusi shëndetësor). Kriteret e përfshirjes dhe përjashtimit. Arsyetimi për 

përdorimin e popullatave të cenueshme (d.m.th. të burgosurit, gratë shtatzëna, 

personat invalidë, përdoruesit e drogave, fëmijët) si pjesëmarrës në planifikim. 

9. Procedurat e rekrutimit, natyra e informatave që do t’iu ofrohen pjesëmarrësve të 

mundshëm, dhe metodat e dokumentimit të pëlqimit (miratimit). 

10. Rreziqet potenciale dhe përfitimet e pjesëmarrjes. (A janë rreziqet ndaj pjesëmarrësve 

të arsyeshme në lidhje me përfitimet e parashikuara të pjesëmarrësve dhe në relacion 

me rëndësinë e njohurisë që mund të pritet në mënyrë të arsyeshme të rezultojë nga 

hulumtimi?) 

11. Procedurat për mbrojtjen kundër apo minimizimin e rreziqeve potenciale. Planet për 

monitorimin e sigurisë së shënimeve dhe adresimin e ngjarjeve të pafavorshme nëse 

ndodhin. Intervenimet dhe procedurat alternative që mund të jenë të leverdishme për 

pjesëmarrësit. 

12. Përfshirja e, apo arsyetimi për përjashtimin e fëmijëve (arsyetimi të bazohet në 

rregullacionet specifike të përmbledhura në 45 CFR § 46). 

 

 

 

 

                                                           
2
 Institutional Review Board – Bordi i Kontrollimit Institucional 
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Testoje veten 

1. Tri principet e caktuara nga Raporti i Belmont-it janë (1) respekti për personat, (2) dashamirësia, dhe 

(3) __________. 

2. Dashamirësia i ka origjinat e veta në dekretin e famshëm të Betimit të Hipokratit, që thotë, “Së pari, 

mos ________ “ 

3. Në shumicën e rasteve, para se një individ të mund të marrë pjesë në çfarëdo studimi hulumtues, ai 

apo ajo duhet ta ofrojë __________ __________. 

4. Para se një studim të mund të ndodhë, ai së pari duhet të miratohet nga një __________ __________ 

__________. 

5. Tri elementet themelore të pëlqimit (miratimit) të informuar janë se duhet të jetë (1) kompetent, (2) i 

mirinformuar, dhe (3) __________. 

 

Përgjigjet: 1. drejtësia; 2. dëmto; 3. pëlqimin (miratimin) e informuar; 4. bord institucional i kontrollit (apo komitet i 

subjekteve njerëzore); 5. vullnetar 
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Nëntë   Shpërndarja e rezultateve të hulumtimit dhe 

distilimi i principeve të projektimit dhe metodologjisë së 

hulumtimit 

 

MOS HARRO 

Përfitimet e shpërndarjes së rezultateve të hulumtimit 

1. Kontribuon në bazën e njohurive në fushën e caktuar shkencore. 

2. E përmirëson cilësinë e përgjithshme të hulumtimit që po bëhet. 

3. Ua lejon hulumtuesve tjerë t’i replikojnë rezultatet e një studimi apo t’i zgjerojnë gjetjet e 

studimit. 

4. E përmirëson mënyrën si jetojmë. 

 

MOS HARRO 

Publikimi i rezultateve të një studimi fillon në fazën e planifikimit 

Është me rëndësi të theksohet se vendimet e marra në fazat e planifikimit dhe projektimit të 

një studimi hulumtues kanë efekt direkt në atë se a do të pranohet studimi në fund për 

publikim. Shumë nga vendimet e marra në fazat e hershme të studimit, siç është çfarë teme 

të studiohet, çfarë mostre të përdoret, dhe çfarë projektimi i hulumtimit të implementohet, 

luajnë rol të rëndësishëm në përcaktimin e cilësisë së përgjithshme dhe ndikimit të studimit, 

që janë dy konsiderata të rëndësishme në atë se a do të publikohet më vonë. 

 

Njësitë më të vogla të publikueshme 

Hulumtuesit duhet të jenë të kujdesshëm t’i shmangen ndarjes së një studimi në diçka që 

referohet si njësitë më të vogla të publikueshme. Edhe pse sigurisht është e dëshirueshme të 

publikohen rezultatet e një studimi hulumtues, shumica e hulumtuesve pajtohen se nuk 

këshillohet ta mbushësh curriculum vitae-n tënde me më shumë publikime duke e copëtuar 

një studim në numrin më të madh të pjesëve më të vogla të publikueshme. Një studim duhet 

të ndahet në dorëshkrime të ndara vetëm nëse ndarja përkrahet logjikisht nga projektimi i 

studimit. 
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Pjesët tipike të një dorëshkrimi 

Për dorëshkrimet që përshkruajnë studime empirike, zakonisht përfshihen pjesët vijuese: 

1. Titulli 

2. Abstrakti (pasqyrë e shkurtër e studimit) 

3. Hyrja (arsyetimi dhe qëllimet për studimin; hipotezat) 

4. Metoda (përshkrimi i projektimit të hulumtimit, mostrës së studimit, dhe procedurave të 

hulumtimit) 

5. Rezultatet (prezentimi i shënimeve, analizat statistikore, dhe testet e hipotezave) 

6. Diskutimi (gjetjet kryesore, interpretimet e shënimeve, konkluzionet, kufizimet e studimit, 

dhe fushat për hulumtim të mëtutjeshëm) 

 

 

Testoje veten 

1. Hapi i fundit në një studim hulumtues është __________ e rezultateve të studimit. 

2. Procesi __________ _________ __________ përdoret nga revistat për ta përcaktuar se cilat dorëshkrime duhet 

të pranohen për publikim. 

3. Prezentimet dhe publikimet janë dy opsione në dispozicion për hulumtuesit që duan t’i shpërndajnë 

rezultatet e studimeve të veta. E vërtetë apo e pavërtetë? 

4. Cilat janë tri vendimet e mundshme editoriale që e pasojnë kontrollimin kolegial të një dorëshkrimi? 

5. __________ është koleksion i prezentimeve të ndërlidhura që prezentohen si grup në një konferencë 

profesionale. 

 

Përgjigjet: 1. shpërndarja (apo përhapja apo publikimi); 2. kontrollimi nga kolegët (peer-review); 3.E vërtetë; 4. 

Pranohet, refuzohet, refuzohet-riparaqitje; 5. Simpoziumi 

 

Ky publikim mund të gjendet online në: 

http://sites.google.com/site/kalabuli/ 

http://sites.google.com/site/softashqiptare/ 

http://sites.google.com/site/kalabuli/
http://sites.google.com/site/softashqiptare/

