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Aspektet Kryesore

• Marrja e mostrës

• Pyetjet për hulumtimit

• Etika



Hulumtimi Sasiorë: Marrja e 
Mostrës

• Ide: Bazuar në mostrën tuaj të popullsisë, ju mund të
nxjerrni konkludime (të përgjithësuara) mbi popullsinë

• Asnjëherë nuk duhet të vëzhgoni popullsinë; vetëm një
mostër
– Për shembull, nga e gjithë “popullsia” e Kosovës, ne po

zgjedhim disa qytetar të intervistohen. 

– Nga komuna e Gjakovës, ne po zgjedhim një mostër të 
qytetarëve të Gjakovës

• Bazuar në gjetjet tona ne mund të konkludojmë (në 
përgjithësi) për tërë “popullsinë”

• Zgjedhja e mostrës ka ndikim të madh në gjetjet e 
hulumtimit



Marrja e Mostrës

• E zgjedhur nga popullsia

• Përfaqësues të popullsisë

– Burra, Gra, rurale/urbane, grupe etnike?



Mënyrë e Thjeshtë e Marrjes së
Mostrës së Rastit

• I rastësishëm

• Çdo e dhjeta familje, 
në të djathtë

• Teknika e ditëlindjes
më të afërt

• Madhësia e mostrës
(~10%)

• Jo shtëpi



Bërja e Pyetjeve të Mira

• Mendo me kujdes për pyetjet që ju duhet ti bëni që të merrni
informatat e nevojshme

• Bëje të njejtën pyetje në mënyra të ndryshme (për vlefshmëri)
• Të jetë e qartë, e thjeshtë
• Mos bëni dy pyetje në të njejtën kohë

• Shembull: Si po ndiheni për zyrtarët e zgjedhur dhe a keni marrë pjesë në zgjedhje?  

• Shmangni termet e pa qarta (p.sh., komuniteti, zhvillimi, 
korrupcioni)

• Mos udhëheqni
• Shembull: Pse nuk e keni kërkuar trashëgiminë tuaj? 

• Shmangni termet e ngarkuara (p.sh., demokraci, qeverisje e mirë, 
liri)

• Shmangni pyetjet me “pse”



Etika

• Trajnoni hulumtuesit mbi ato që spjeguam më lartë dhe këto më
poshtë.

• Shmangni ata nën moshën 18 vjeqare, ose merrni masa të tjera
• Prezentoni dhe jepni informata mbi hulumtimin, përfshirë: 

– Kush e bën hulumtimin; kush e përkrahë financiarisht atë
– Cili është qëllimi i hulumtimit; çfarë synon të arrijë
– Si do të përdoret

• Ofroju të përgjigjesh për çfarëdo pyetje
• Siguro lejen para se të filloni
• Më së miri është të keni një letër aty pranë me informata dhe 

personat që duhet të kontaktohen me pyetje/shqetësime



Intervistimi dhe Etika

• Gjatë intervistës
– Dëgjoni, mbani kontakt me sy, bëni komente inkurajuese që të 

inkurajoni të intervistuarit të flasin/tregojnë më shumë
– Bëhuni të ndjeshëm ndaj emocioneve
– Shmangni urgjencat apo padurimin

• Mbyllja e intervistës
– Të intervistuarit duhet të ndihen që intervista ka shkuar me sukses

(p.sh., theksoni kontributin e vlefshëm që ata kanë bërë etj)
– Konfirmoni hapat e mëtutjeshëm (p.sh., nëse ka nevojë për më shumë

takime/pyetje; nëse duhet të kontrollohen transkriptat apo draft 
raporti)

• Shikoni shënimet menjëherë pas intervistës që të siguroheni që keni
marrë të gjitha informatat dhe të sqaroni ndonjë pjesë të pa qartë. 



Shembull: Shqiponjat e Dardanes

• Pyetje për hulumtim / qëllimi: cili qëllim të 
arrihet?
– “Gratë kanë të drejta të barabarta me burrat para ligjit

– por a praktikohen?

• Popullsia dhe madhësia e popullsisë?
– Gjinia
– Mosha
– Rurale/urbane
– Etniciteti?

• Madhësia e mostrës: 100
• Pyetjet për hulumtim?



Shembull i Hulumtimit Cilesor: 
Femrat Aktive te Gjakoves

• Pyetjet për hulumtim / qëllimi?
– Monitorimi i Strategjisë Komunale mbi Dhunën në 

Familje

• Metodologjia?

• Mostra?
– Gjinia

– Mosha

– Rurale/urbane

– Etniciteti?

• Pyetjet për hulumtim?


