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Abstrakt 

 

Ky studim bën një ekplorim të impaktit të divorcit te sjellja e fëmijëve duke e vënë 

theksin në ndikimin që ka arsimimi i prindërve, të ardhurat ekonomike pas divorcit, 

gjinia e prindit me të cilin jeton fëmija, mirëkuptimi dhe komunikimi i prindërve pas 

divorcit. Synimi i këtij studimi është të eksploroj  problemet në sjellje që shfaqin 

fëmijët si simptoma emocionale, hiperaktivitet/mungesë vëmendje, Probleme të 

sjelljes në grup, sjellje prosociale dhe stresi. Studimi u krye gjate periudhës kohore 

shtator 2010 – shtator 2014. Kampioni i këtij studimi ishin 400 fëmijë me prindër të 

divorcuar të moshës 6-18 vjeç në Rrethin e Elbasanit. Përzgjedhja e kampionit u krye 

në shkollat publike nga klasa e parë në klasën e dymbëdhjetë.  Për metodologjinë e 

këtij studimi është përdorur integrimi i metodave sasiore dhe atyre cilësore. Pyetësori 

SDQ me vetëraportim u përdor nga fëmijët, prindi kujdestar dhe mësuesi për të matur 

problemet në sjellje që ka shfaqur fëmija në gjashtë muajt e fundit.  

Analizimi i të dhënave u krye me anë të SPSS dhe u përdorën një sërë testesh 

statistikore për të përshkruar, vlerësuar dhe interpretuar të dhënat e studimit si testi 

Spearman, testi ANOVA, T-testi dhe Regresioni.  

Rezultatet e këtij studimi treguan se divorci i prindërve ka impakt në sjelljen e 

fëmijëve me një diferencë të moderuar që më tepër shfaqet tek djemtë sesa tek vajzat. 

Ndërsa divorci ka një impakt më të madh në sjelljen e fëmijëve për grupmoshën 6-10 

vjeç sesa grupmoshat 11-14 vjeç dhe 15-18 vjeç. Problemet në sjellje të fëmijës 

raportohen në nivele të ndryshme nga vetë fëmijët, prindi kujdestar dhe mësuesi. 

Nga analiza e regresionit, variabli arsimimi i prindërve rezultoi të ishte variabli me 

ndikim më të madh në sjelljet prosociale të fëmijëve me prindër të divorcuar, 

gjithashtu të ardhurat ekonomike, mirëkuptimi dhe komunikimi i prindërve kanë një 

ndikim domethënës. Gjinia e prindit me të cilin jeton fëmija rezultoi se nuk kishte 

ndonjë ndikim në sjelljen e fëmijëve me prindër të divorcuar. 

 

 Fjalë kyçe: divorc, probleme në sjellje, simptoma emocionale, sjellje 

prosociale, sjellje në grup, hiperaktiv/mungesë vëmendje 
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Abstract 

This study explores the impact of divorce on childrens' behavior, emphasizing the 

influence of the education of their parents, their income after divorce, the gender of 

the parent with whom the child lives and the communication between parents after 

divorce. The goal of this study is to look into the behavioral problems children show, 

such as emotional symptoms, hyperactivity/inattention, peer relationship problems, 

pro social behaviors, and stress. The study was carried out during period of time from 

September 2010 to September 2014. The sample of this study was a group of 400 

children with divorced parents of an age from 6 to 18 years old in the Prefecture of 

Elbasan. The selection of this sample was carried out in public schools from the first 

to the twelfth grade. The methodology of this study consists in the integration of 

quantitative and qualitative methods. The self-reporting SDQ questionnaire was used 

by children, their respective custodial parents, and their teachers in order to assess the 

behavioral problems these children have shown in the last six months. The data were 

analyzed using SPSS, and a series of statistical tests such as Spearman's test, the 

ANOVA test, T-test and Regression, were used to describe, evaluate and interpret 

these data. The results of this study demonstrated that divorce of parents has an 

impact on children behavior with a mild difference, which are more noticeable in boys 

than in girls. The divorce has also an impact on the children behavioral which is  more 

present in children of the 6-10 group-ages than in children aged from 11 to 14 years 

old and those from 15 to 18 years old. From the regression analysis, the parents' 

education variable resulted to be the variable with the highest impact on pro social 

behaviors of children with divorced parents. The parent‟s income as well as their 

understanding and communication have a significant influence. The custodial parent's 

gender did not result to be of any influence on the behavior of children with divorced 

parents. 

 

Key words: divorce, behavioral problems, emotional symptoms, pro social 

behavior, peer relationship problems, hyperactivity/inattention 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

1 
 

I. Hyrje 

Divorci nuk është një ngjarje kalimtare për një fëmijë, por është një process që zgjat për 

shumë vite (Goodman, G., Emery, R. dhe Haugaard, J, J. 1998). Divorci dhe impakti i 

tij në sjelljen e fëmijëve kanë qenë qëllimi i disa studimeve dhe objekt i diskutimeve të 

shumta në fushën e psikologjisë duke ngjallur një interes të veçantë për studiuesit e 

shkencave sociale në përgjithësi. Divorci i prindërve dhe sjellja e fëmijëve mund të 

shihen në disa këndvështrime. Psikologët dhe sociologët mendojnë se divorci ndikon në 

sjelljen e fëmijëve. Një pjesë e tyre arrijnë në këtë përfundim duke e krahasuar sjelljen e 

fëmijëve me prindër të divorcuar me atë të fëmijëve me prindër të padivorcuar. Disa të 

tjerë kanë studiuar sjelljen e fëmijëve para dhe pas divorcit.  

Studiuesit kanë shtuar vëmëndjen e tyre në faktin se si niveli i marrëdhënieve  nënë-

baba, prindër-fëmijë dhe gjyshër-prindër ndikojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë në 

rritjen dhe zhvillimin e fëmijës në familje, (Hart, C. H., Olsen, S. F., Robinson, C.C 

dhe Mandleco, B.L. 1997). Në një studim tjetër studiuesit kanë arritur në përfundimin 

se fëmijët që jetojnë bashkë me prindërit e tyre biologjikë janë 20–35 % më të 

shëndetshëm psikologjikisht sesa fëmijët me prindër të divorcuar, (Dawson, D. 1991). 

Kur lidhjet martesore të prindërve janë të ngrohta dhe të kujdesshme nënat dhe 

baballarët mburrin dhe stimulojnë fëmijët e tyre më tepër sesa i shajnë dhe i 

nënëvlerësojnë. Ndërsa, kur martesa është e vrazhdë dhe e paqëndrueshme prindërit 

tentojnë të jenë më pak të përgjegjshëm ndaj kërkesave të fëmijëve të tyre. Në këtë 

rast ato janë më kritik shprehin më tepër mërzitje, ashpërsi dhe shpeshherë i dënojnë 

ato (Cox, M. J., Paley, B., dhe Harter, K. 2001).  

Divorci ndodh vetem atje dhe atehere kur ekziston martesa. Sot në botë numri i 

divorceve, përgjithësisht është në rritje. Fjala divorc vjen nga fjala latine “divortium” 

që do të thotë e drejtë e burrit për të ndarë gruan.  

Divorci është, sidoqoftë, e kundërta e martesës, pra zgjidhja e saj. E kundërta e 

dashurisë është divorci emocional; e kundërta e martesës është zgjidhja e saj, divorci 

ligjor. Divorci është një akt sa civil, aq edhe juridiko-ligjor. Ai realizohet vetëm me 

vendim të gjykatës. Ai përfaqëson një shpërbërje të njësisë së përbashkët, sikurse një 

shpërbërje por jo mohim të vlerave të krijuara prej saj. “Lidhja dhe zgjidhja e 

martesës rregullohet me ligj” sipas Nenit 53 të Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë, (Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 1998). Këtej buron statusi juridik 

i divorcit. Por në rastin e divorcit aspekti ligjor është disi më i theksuar se në martesë. 
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Martesa mund të konsiderohet si një kontratë civile, me anë të së cilës dy individë të 

pavarur, nga familje e gjini të ndryshme, bashkohen dhe nisin të ndërtojnë një nënbotë 

të tyren, në të cilën ata do të jetojnë në çift (Vaughan, D. 1997). Vendimi për lidhjen 

në martesë deklarohet para organeve shtetërore. Mjafton vetëm që individët që 

martohen të kenë arritur moshën e martesës, siç parashikon ligji dhe të mos kenë 

lidhje gjaku me njëri-tjetrin etj. Për martesat kudo në botë ekziston thuajse e njëjta 

përvojë juridike. Ndërsa për divorcet, çdo shtet ka përvojën e vet të veçantë, ka 

legjislacionin e vet.  

Në vendin tonë numri i divorceve është në rritje e për pasoj çdo ditë e më shumë edhe 

numri i fëmijëve me prindër të divorcuar është në rritje. Kjo gjë raportohet nga harta 

psiko-sociale që disponojnë drejtoritë e shkollave. Por, si është sjellja e këtyre 

fëmijëve me prindër të divorcuar në shkolla, në mjedise të ndryshme sociale në raport 

me fëmijët e tjerë dhe mësuesit? Fëmijët të cilët përballohen në mënyrë të 

vazhdueshme me konflikte prindërore para dhe pas divorcit shprehin një pafundësi 

problemesh në sjellje (Davies, P. T., Myjers, R. L., dhe Cummings, E. M. (1996). Pikërisht 

për këtë shkak u pa e domosdoshme që të ndërmerret një studim me këtë fokusim 

kryesor. 
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1.1 Qëllimi dhe objektivat e studimit 

Qëllimi i studimit 

Qëllimi kryesor i këtij studimi është përcaktimi i impaktit të divorcit të prindërve te sjellja 

e fëmijëve të grup-moshës 6-18 vjeç lidhur me nivelin e simptomave emocionale, 

nivelin e hiperaktivitetit/mungesë vëmendje, sjellje prosociale, shfaqja e problemeve 

në sjellje, sjellje në grup, niveli i stresit sipas gjinisë, grupmoshës dhe vendndodhjes së 

fëmijës. Gjithashtu, ky studim ka si qëllim identifikimin e impaktit që ka niveli 

arsimor i prindërve, komunikimi, gjinia e prindit kujdestar dhe niveli ekonomik i 

prindërve të divorcuar te sjellja e fëmijëve. 

 

Objektivat e studimit 

Ky studim shkencor ka si objektiv: 

1. Përshkrimin e sjelljes së fëmijëve parë në këndvështrimin e vetë fëmijëve, prindit 

që ka kujdestarinë e fëmijës si dhe mësuesit kujdestar dhe krahasimin e të dhënave të 

marra nga pyetësori i plotësuar nga fëmijët, prindi kujdestar dhe mësuesit kujdestar. 

2. Analizimin e impaktit që ka arsimimi i prindërve te sjellja e fëmijëve 

3. Analizimin e impaktit që ka gjinia  e prindit kujdestar me të cilin rri fëmija  

4. Analizimin e impaktit që ka niveli ekonomik i prindërve te sjellja e fëmijëve 

5. Analizimin e impaktit që ka mirëkuptimi në komunikim i prindërve pas divorcit te 

sjellja e fëmijëve. 
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1.2. Përcaktimi i Problemit 

Studiues të shumtë kanë arritur në përfundimin se divorci i prindërve ndikon në 

sjelljen e mëvonshme të fëmijës, ndikon në shfaqjen e simptomave emocionale, 

mungesës së vëmendjes ose hiperaktivitetit, sjelljeve josociale, sjelljeve në grup, 

problem në sjellje, rritjen e nivelit të stresit (Wallerstein, J. S., dhe Blakeslee, S. 

(1989); Hetherington, E. M. (1995). Kështu e parë në këtë këndvështrim komunikimi 

midis prindërve dhe pas divorcit ka një ndikim shumë të madh në sjelljen e fëmijëve. 

Gjithashtu studime të tjera tregojnë se divorci ka ndikuar gjithashtu në pakësimi e të 

ardhurave ekonomike mujore e për pasojë në uljen e mirëqënies fizike dhe 

psikosociale të fëmijëve (Dawsons, D. 1991). 

Nga shqyrtimi i literaturës botërore janë të shumta studimet të cilat lidhen me 

impaktin që ka divorci i prindërve tek fëmijët. Kështu, në grupmosha të ndryshme 

divorci përjetohet ndryshe, sikurse divorci përjetohet ndyshe nga femrat dhe ndryshe 

nga meshkujt (Davies, P. T., Myjers, R. L., dhe Cummings, E. M. 1996; Hart, C.H., Burts, 

D.C., Durland, M.A., Charlesworth, R., DeWolf, M., dhe Fleege, P.O. 1998).  

Në vëndin tonë rezulton se nuk ka ndonjë studim që të ketë studiuar impaktin e 

divorcit të prindërve në sjelljen e fëmijëve. 

 Ndaj dhe është e domosdoshme  ndërmarrja e kërkimeve të cilat duhet të studjojnë se 

si divorci  prindërve në vendin tonë ndikon në sjelljen e fëmijëve. Pikërisht për këtë 

arsye u pa e domosdoshme që të ndërmerret një studim me këtë fokusim kryesor. Në 

pamundësi për ta shtrirë këtë studim në të gjithë vendin ky studim u krye në  e 

Elbasanit ku dhe numri i divorce është relativisht i lartë. 

Problemi kryesor drejt të cilit është adresuar ky studim ka qënë eksplorimi i impaktit 

të divorcit në sjelljen e fëmijëve të grupmoshës 6 vjeç deri në 18 vjeç.  

Në këtë kontekst, në radhë të parë, studimi është marrë me evidentimin e impaktit të 

divorcit në sjelljen e fëmijëve të cilët janë nën kujdestrinë e njërit prind. Gjithashtu, ai 

ka dhënë edhe një situatë mjaft të plotë të elementëve sociodemografikë që 

karakterizojnë fëmijët. 

Një nga fokuset kryesore të studimit kanë qënë edhe dhënia e një panorame të plotë 

mbi arsimimin e prindërve dhe komunikimin e tyre pas divorcit duke përcaktuar 

impaktin në mirëqënien psikologjike dhe sociale të fëmijëve. 
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Të dhënat janë mbledhur nga një kampion prej 400 fëmijësh, nxënës në shkollë, të 

cilët kanë frekuentuar shkollën gjatë vitit akademik 2012-2013, në shkollat e arsimit 

fillor të ulët, fillor të mesëm, dhe të mesëm të lartë në shkollat publike të qytetit dhe 

fshatit të Prefekturës së Elbasanit. 

 

1.3. Supozime 

Kërkimi është kryer duke patur parasysh supozimet e mëposhtme: 

- Në radhë të parë, është marrë i mirëqënë fakti që fëmijët me prindër të divorcuar të 

cilët janë nxënës në shkolla publike do të ishin të gatshëm të merrnin pjesë në studim 

dhe të plotësonin me korrektësi dhe vërtetësi instrumentin. 

- Është verifikuar besueshmëria e burimeve të literaturës të cilat janë cituar në këtë 

studim. Gjithashtu, është marrë i mirëqënë fakti që burimet në të cilat këta autorë janë 

mbështetur janë të sakta. 

 

1.4. Kufizimet e studimit 

Është e nevojshme të theksohet se ky studim ka patur disa kufizime të cilat janë: 

-Studimi është përqëndruar vetëm në institucionet Publike të Arsimit Parauniversitar 

duke lënë jashtë fokusit të kërkimit fëmijët të cilët ndjekin shkollën në institucionet 

Jo-Publike të Arsimit Parauniversitar.  

Në skicimin fillestar të këtij studimi është patur parasysh përfshirja edhe e fëmijëve 

në këto institucione, pasi sjellja e fëmijëve me prindër të divorcuar në këto 

institucione jopublike mund të jetë e ndryshme nga ajo e fëmijëve në institucionet 

publike.  

Por qysh në fillim nuk u lejua nga këto institucione që të realizohej mbledhja e 

informacionit fillestar të domosdoshëm për studimin. Gjithashtu, pranë D.A.R. 

Elbasan nga këto institucione jo publike nuk ekzistonin statistika të plota mbi 

informacionin e nevojshëm që ishte e domosdoshme për këtë studim. Ky institucion 

nuk kishte statistika të plota mbi numërin e fëmijëve me prindër të divorcuar në 

shkollat jo-publike. 
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- Gjithashtu, përzgjedhja e pjesëmarrësve në studim u bazua në disa kritere të veçanta, 

si mosha e fëmijës nga 6 deri në 18 vjeç, pasi në këtë moshë fëmijët frekuentojnë 

shkollën, duke krijuar kështu aksesin e nevojshëm për të realizuat kontaktet me 

prindërit dhe mësuesit e tyre. Pjesëmarrësit kanë qenë të ndryshëm përsa i përket 

variableve demografike të tilla si: të ardhurat e familjes, niveli arsimor, vendbanimi, 

etj. Pra mungon pjesëmarrja e fëmijëve të moshës së çerdhes apo parashkollor pasi një 

pjesë e prindërve i mbajnë në shtëpi fëmijët, dhe kjo gjë vështirësonte punën e 

kërkueses për ti identifikuar dhe studiuar sjelljen e këtyre fëmijëve. 

-Përgjigjet e prindit që ka kujdestarinë e fëmijës pas divorcit mund të jenë ndikuar nga 

dëshira apo kërkesa e tyre për të pasur një prezantim sa më të mirë të vetes dhe të 

situatës së fëmijës dhe familjes së tyre, duke bërë kështu që të dhënat të mos jenë 

shumë realiste dhe rezultatet të jenë më pozitive se rezultatet reale. Për të mënjanuar 

këtë jam munduar të qartësoj disa herë qëllimin e studimit duke theksuar rëndësinë e 

origjinalitetit të pohimeve të prindërve. 

-Studimi është fokusuar në impaktin e divorcit në sjelljen e fëmijëve në grup moshën 

6-18 vjeç. Që të evidentoheshin sjelljet e plota të fëmijëve duhej të ndiqej metoda e 

kërkimit mbi bazë vëzhgimi, e cila nga ana jonë u pa si e parealizueshme për shkak të 

kufizimeve kohorë dhe ekonomikë. Mund të ndiqej edhe metoda e vëzhgimit vetëm 

në qytet dhe kjo të realizohej vetëm në qytetin e Elbasanit, pasi nga statistikat rezulton 

se numri i divorceve është në nivele të larta, por u pa prioritare që mbledhja e të 

dhënave të realizohej me metodën e sondazhit dhe të përfshiheshin një numër më i 

madh shkollash në fshatra dhe qytete të Prefekturës së Elbasanit, në mënyrë që më pas 

të realizohej edhe një përgjithësim më i gjerë në popullatë. 

-Një nga kufizimet e studimit ka patur të bëjë edhe me vështirësitë shumë të mëdha 

për gjetjen e literaturës nga autorë shqiptar, të përshtatshme për këtë studim. Nga 

kërkimi i literatures është konstatuar se ka një mungesë në titujt që i përkasin fushës 

së divorcit. Kjo mungesë është e dukshme si në Bibliotekën Kombëtare ku ka vetëm 

një titull për këtë fushë “Divorci” nga (Beqja, H., dhe Sokoli, L. 2000), ashtu edhe në 

bibliotekat e universiteteve nuk ka ndonjë titull që t‟i adresohet kësaj fushe. Burimet e 

literaturës të cituara në këtë punim janë siguruara nga vizitat studimore të bëra në 

Hollandë, Kanada dhe Itali si edhe nga literatura e disponueshme e Bibliotekës on-

line të Universitetit të Kansas, USA.  
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1.5. Përcaktimi i variablave të studimit 

Përcaktimi i variablave madhore të studimit është realizuar nga studimi i literaturës. 

Përcaktimi  i variablit të sjelljes së fëmijëve është zbërthyer në pesë komponentë të 

cilët janë: simptoma emocionale, hiperaktiviteti/mungesë përqëndrimi, sjellja 

prosociale, sjellje në grup, problem në sjellje të parë këto nga vetëraportimi i fëmijëve 

me prindër të divorcuar, prindi që ka kujdestarinë e fëmijës dhe mësuesi kujdestar. 

Me simptoma emocionale janë nënkuptuar: gjendja e humorit, ankesa të shpeshta për 

gjendjen e shëndetit, të frikësuarit lehtë, të qënit nervoz në situata të reja dhe humbja 

e besimit te vetja.  

Me hiperaktivitet/mungesë vëmendje është nënkuptuar: të qënit në lëvizje dhe mos 

qëndrimi gjatë në të njëjtin vend, të bërit lëvizje të shpeshta, vështirësi për tu 

përqëndruar, të shpërqëndruarit lehtë dhe mosmbarimi i punës së nisur. 

Me sjellje prosociale është nënkuptuar: të vepruarit siç i thonë të tjerët, të konfliktuarit 

shpesh me të tjerët, të akuzuarit nga të tjerët se bën me hile dhe gënjen, përvetëson 

dhe merr gjëra të të tjerëve kudo ndodhet.  

Me probleme të sjelljes në grup është nënkuptuar: të qëndruarit më mirë vetem sesa 

me bashkëmoshatarët, të paturit e një shoku të ngushtë ose dhe më shumë, të shkuarit 

mirë me bashkëmoshatarët, ngacmohet nga fëmijët e tjerë, të shoqëruarit më mirë me 

të rriturit se sa me bashkëmoshatarët.  

Të pestë këta komponentë kanë matur sjelljen e fëmijëve pas divorcit të prindërve. 

 

1.6. Konsiderata etike 

Konsideratat etike të cilat janë patur parasysh për këtë studim nuk ndryshojnë nga 

konsideratat etike të studimeve të tjera. Për të patur sigurinë që të gjitha standartet 

etike të realizoheshin në mënyrën e duhur gjatë gjithë proçesit janë ndërmarrë disa 

hapa. Fillimisht është kërkuar aprovimi i institucioneve të cilat janë përfshirë në 

studim. Pjesëmarrësve që në fillim i është bërë i qartë qëllimi i studimit dhe natyra 

vullnetare e pjesëmarrjes në studim. Pjesëmarrësit mund të tërhiqeshin nga studimi 

nëse nuk kishin dëshirë të merrnin pjesë në të.  

Në studim nuk janë përdorur emrat e pjesëmarrësve të cilët kanë kontribuar për 

mbledhjen e të dhënave të pjesës cilësore të studimit, në asnjë pjesë të këtij punimi. 
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Fëmijët, prindërit dhe mësuesit të përfshirë në këtë studim janë njohur me faktin se të 

gjitha këto të dhëna do të jepeshin si një formë e integruar e të gjithë studimit dhe 

rezultatet që do të dilnin nga ky studim do të përdoreshin vetëm për qëllime 

studimore. 

 

1.7. Organizimi i disertacionit 

Organizimi këtij disertacioni është bërë në gjashtë kapituj kryesorë. 

Në hyrje përfshihen çështje të cilat kanë të bëjnë me, qëllimin e studimit dhe 

objektivat e tij, përcaktimin e problemit, supozimet, kufizimet e studimit, përcaktimi i 

variablave, konsiderata etike dhe organizimi i punimit. 

Kapitulli i dytë paraqet një rishikim të literaturës të lidhur me variablat e marrë në 

studim. Rishikimi i literaturës ka patur si qëllim të përmbledhë këndvështrimet më të 

rëndësishme në lidhje me impaktin e menjëhershëm dhe afatgjatë të divorcit te sjellja 

e fëmijëve. Në këtë kapitull, gjithashtu, përfshihen edhe këndvështrimet e autorëve të 

ndryshëm në lidhje me sjelljen e fëmijëve me prindër të divorcuar sipas grupmoshave 

dhe gjinisë.  

Në kapitullin e tretë është dhënë metodologjia që është përdorur për këtë studim, si 

për pjesën sasiore të tij ashtu edhe për atë cilësore. Kështu, për pjesën sasiore të 

studimit, është dhënë qëllimi i studimit, dizajni i kërkimit, pyetjet e kërkimit, 

përcaktimi i variablave të studimit, popullata e studimit, metoda e përzgjedhjes së 

kampionit, instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave, besueshmëria e 

instrumentit dhe struktura faktoriale e tij, mbledhja e të dhënave, proçedurat e 

analizave statistikore të përdorura. Për pjesën cilësore të studimit, është trajtuar 

zgjedhja e pjesëmarrësve në studim, formati i intervistës së përdorur, konsiderata 

etike, pjesëmarrësit e studimit, metoda e regjistrimit të të dhënave, ndërprerja e 

mbledhjes së të dhënave dhe analiza e të dhënave. 

Në kapitullin e katërt janë paraqitur rezultatet e studimit. Në këtë kapitull, është dhënë 

një profil i plotë përshkrues i të gjithë parametrave sociodemografikë të 

pjesëmarrësve në studim si edhe janë dhënë rezultatet kyçe të cilat kishin lidhje me të 

gjitha pyetjet e kërkimit.  
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Në kapitullin e pestë, janë paraqitur diskutimet lidhur me rezultatet e studimit. Në 

këtë kapitull, ky proces është realizuar me anë të integrimit dhe analizimit të 

rezultateve nga analizat statistikore të të dhënave sasiore me rezultatet nga analiza e 

temave dhe kategorive të nxjera nga të dhënat cilësore të studimit.  

Në kapitullin e gjashtë dhe të fundit të këtij punimi, jepen disa përfundime të nxjera 

prej tij. Gjithashtu, në këtë kapitull, janë dhënë edhe disa rekomandime. 
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 II. SHQYRTIMI I LITERATURËS  

2.1. Impakti i menjëhershëm i divorcit te sjellja e fëmijëve sipas moshës dhe 

gjinisë 

Disa studime të kryera në vitet 60-të të shekullit të kaluar kanë raportuar që divorci i 

prindërve është stresues për fëmijët, (Amato, P.R., dhe Booth, A. 2000). Një nga 

çështjet më të rëndësishme të këtyre studimeve është fakti se ne duhet të dallojmë 

reagimet fillestare ose të menjëhershme dhe ato të mëvonshme (më shumë se dy vjet) 

të fëmijëve ndaj divorcit të prindërve të tyre. 

Fëmijët janë shumë të mërzitur në momentet fillestare të divorcit. Kur ata shohin pas 

se çfarë ka ndodhur në fëmijërinë e tyre, shumë të rritur e përshkruajnë periudhën 

fillestare ose menjëherë pas divorcit të prindërve të tyre si momentin më të 

dhimbshëm të jetës së tyre. Në këtë periudhë fëmijët nuk kuptojnë se çfarë është duke 

ndodhur megjithëse ata njohin fëmijë të tjerë prindërit e të cilëve janë divorcuar. 

Fillimisht këta fëmijë janë të shokuar nga ndarja e prindërve. Krahas kësaj gjëndje tek 

këta fëmijë vihet re sjellja e të kundërshtuarit, e tensionit dhe e pakënaqësisë në shtëpi 

sepse ata nuk e duan divorcin. Shumica e fëmijëve nuk e mirëpresin atë megjithëse 

ata mund të kenë qenë dëshmitarë edhe të dhunës fizike. Gjatë vitit të parë pas 

ndërprerjes së martesës prindërit duken më të inatosur, të frikësuar në depresion dhe 

fajtor për fëmijët e tyre. Këto reagime të turbullta shpesh vazhdojnë edhe në vitin e 

dytë. Për të kuptuar në mënyrë sa më të plotë reagimet afatëshkurtra të fëmijëve ne 

duhet të analizojmë faktin se si impakti i divorcit ndryshon midis djemëve dhe 

vajzave dhe në përgjithësi tek fëmijët e moshave të ndryshme (Teyber, E. 2001). 

Konflikti në familje lind shpesh kur prindërit fillojnë të ngrenë debate para fëmijëve, 

gjendjen ekonomike dhe problemet e tyre personale. Lidhjet midis prindërve dhe 

fëmijëve fillojnë të kërcënohen menjëherë sapo njëri prind largohet nga familja. Nënat 

e vetmuara në këtë rast mbeten disa herë më të varfëra sesa ato që i rrisin fëmijët 

bashkë me partnerin. Nënat e divorcuara shpesh për arsye ekonomike janë të 

detyruara të lëvizin në banesa të tjera gjë e cila sjell për pasoj edhe dëmtimin e 

lidhjeve me miqtë dhe pjesëtarët e komunitetit ku ato jetonin (Statistics Canada 2002, 

March 11). Kërkimet afatgjata tregojnë se kalimi nga martesa në divorc shoqërohet 

me stres, depresion, ankth dhe çorganizim të situatës familjare e cila quhet ndryshe 

“kujdes minimal prindëror” (Hope, S., Power, C., dhe Rodgers, B. 1999; Marks, N., 

dhe Lambert, J. D. 1998; Wallerstein, J. S., dhe Kelly, J. B. 1980).   
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Njëkohësisht kjo periudhë kalimtare nga martesa në divorc shoqërohet edhe me 

çrregullime në proçesin e të ushqyerit, të fjeturit si edhe në lidhjet që ekzistojnë midis 

prindërve dhe aktiviteteve të fëmijëve. Në këtë rast fëmijët reagojnë me distres dhe 

zemërim ndaj humbje së sigurisë së të jetuarit në shtëpi, ndërkohë që disiplina e tyre 

mund të bëhet e ashpër dhe e paqëndrueshme. Kontakti i fëmijëve me baballarët që 

nuk kanë marrë përgjegjësinë e tyre ulet me kalimin e kohën (Hetherington, E. M.,  

Bridges, M., dhe Insabella, G. M. 1998; Lamb, M. E. 1999). Kur baballarët i shohin 

fëmijët rastësisht ata mundohen që të paraqiten të butë dhe tolerant. Kjo gjë nxit 

shpesh konfliktin me mënyrën e kujdesit të nënës duke e bërë punën e saj për trajtimin 

e fëmijës nga dita në ditë gjithmonë e më të vështirë.  

Parë në këndvështrimin e këtyre ndryshimeve është e kuptueshme se fëmijët 

përjetojnë reagime emocionale të dhimbshme. Por intensiteti i këtyre ndjenjave dhe 

mënyra sesi fëmijët e shprehin ndryshon në varësi të moshës, temperamentit dhe 

seksit. 

 

2.2. Impakti afatgjatë i divorcit te sjellja e fëmijëve sipas moshës dhe gjinisë 

Reagimet afatëgjata të fëmijëve janë të larmishme dhe varen nga fakti se sa i 

përgjigjen prindërit fëmijës së tyre gjatë dhe pas divorcit.  

Në mënyrë të veçantë faktorët më të rëndësishëm që përcaktojnë efektin afatëgjatë të 

divorcit janë dy: Faktori i parë është sesa të ekspozuar janë fëmijët ndaj konfliktit të 

prindërve dhe faktori i dytë është cilësia e prindërimit (Berk, L. E 2003).  

Krahas këtyre dy faktorëve reagimet e fëmijëve janë të ndikuara nga faktorët social të 

tillë si të jetuarit në një mjedis me nivel të lartë krimi dhe dhune. Faktorët ekonomik 

janë gjithashtu një aspekt shumë i rëndësishëm i divorcit. Në shumicën e rasteve nënat 

e divorcuara kanë më tepër stres ekonomik dhe më pak burime dhe mundësi për të 

ndihmuar fëmijët e tyre pas divorcit. Fëmijët reagojnë ndaj divorcit ndryshe në mosha 

të ndryshme.  

Pjesa më e madhe e fëmijëve shfaqin shenja të përmirësimit dhe të përshtatjes dy vjet 

pas divorcit, (Chase-Landsdale, P. L., Cherlin, A. J., dhe Kiernain, K. E.  1995). 

Megjithatë për një pjesë të fëmijëve vazhdimi i distresit emocional dhe i rënies së 

arritjeve në shkollë ndikojnë seriozisht në lindjen e vështirësive për pështatjen e tyre 

(Berk, L, E. 2003).  
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Shumica e studimeve nxjerrin në pah faktin se fëmijët me prindër të divorcuar 

paraqesin në përgjithësi një rënie lidhur me vetëvlerësimin, kompetencën sociale, 

shfaqje të problemeve emocionale dhe të sjelljes (Amato. 2000). Djemtë dhe në 

përgjithësi fëmijët me temperament të vështirë janë të prirur të braktisin shkollën dhe 

të demostrojnë sjellje antisociale gjatë adoleshencës. Arsyet e këtij diferencimi gjinor 

në sjellje ende janë të panjohura mirë (Booth, A.1999; Cherlin, A. J., Kiernan, K.E., 

dhe Chase-Lansdale, P.L. 1995; Hetherington, E. M. 1997). Në pjesën më të madhe të 

rasteve përgjegjësinë prindërore e merr nëna dhe ndoshta mungesa e autoritetit 

mashkullor mund të ketë efekte të veçanta negative tek djemtë (Huston, T. L. 1983). 

Autorë të tjerë argumentojnë në mënyrë të thjeshtë me faktin se vajzat janë më të 

përshtatura ndaj stresit sesa djemtë të paktën deri në adoleshencë. Nga ana tjetër 

vajzat bëhen më argumentuese dhe kanë më shumë konflikte me nënat e tyre 

(Wallerstein, J. S., dhe Blakeslee, S. 1989). Shumë psikologë sot vlerësojnë ndikimin 

që kanë baballarët në zhvillimin e vajzave. Vajzat që rriten nën kujdestarinë e nënës 

kanë më shumë vështirësi gjatë lidhjes më vonë me burrat. Vajzat e familjeve të 

divorcuara gjithashtu janë më shumë flirtuese, me zhvillim më të hershëm seksual dhe 

më shumë joshëse. Ndërsa vajzat që rriten në familjet vetëm me nënën janë më të 

tërhequra (Hetherington, E. M. 1972). Mungesa e kujdesit prindëror ndikon 

negativisht si në vajza ashtu edhe në djem. Të dhënat e 10 viteve të fundit tregojnë se 

gjysma e djemëve dhe ¼ e vajzave kanë përshtatshmëri të ulët dhe rrezikshmëri më të 

lartë për sjellje negative pas divorcit (Amato, P, R., and Keith B. 1991). Tek fëmijët e 

të dyja sekseve divorci është i lidhur me probleme të seksualitetit dhe të lidhjeve 

intime gjatë adoleshencës. Të rinjtë që përballen me divorcin prindëror sidomos ata 

ku divorci ndodh më shumë se një herë shfaqin një shkallë të lartë të aktivitetit 

seksual të hershëm dhe të bërit prind (Hetherington, E. M. 1997; Booth, A. 1999). 

Faktori thelbësor që ndikon pozitivisht në përshtatshmërinë gjatë divorcit është 

efektiviteti i kujdesit prindëror në veçanti ai që ka të bëj me zotërimin e stresit dhe 

mbrojtjen e fëmijës nga pasojat e konfliktit prindëror (Amato, P, R., dhe Gilbreth, J. 

1999; Whiteside, M. F., dhe Becker, B. J. 2000). Në një studim të kryer në një grup 

fëmijësh nga 8-15 vjeç prindërit e të cilëve ishin divorcuar para 2 vjetësh rezultoi se 

fëmijët tek të cilët ishte treguar një ngrohtësi prindërore dhe një kërkesë disiplinore e 

qëndrueshme ishin më të aftë sesa ata të cilët përjetonin situata stresante gjatë divorcit 

(Wolchik, S .A., Wilcox, K. L., Tein, J. Y., dhe Sandler, I. N. 2000). Kontakti me 

baballarët pas divorcit është gjithashtu një faktor i rëndësishëm.  
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Ky faktor është mjaft i rëndësishëm sidomos për vajzat sepse lidhja baba-fëmijë 

ndikon mjaft në mbrojtjen e tyre ndaj aktivitetit të herëshëm seksual dhe përfshirjes 

në probleme romantike të padëshiruara. Lidhur me djemtë kontakti me baballarët 

ndikon mjaft në mirëqënien e tyre psikologjike. Disa studime tregojnë se për djemtë 

është më mirë kur janë nën kujdestarinë e babait, (Camara, K. A., dhe Resnick, G., 

1988; Clarke-Stuart, K. A., dhe Hayward, C. 1996).  

Baballarët paraqesin më tepër një qëndrim mbështetës ndaj sjelljeve të mira të djemve 

dhe vënë më pak në dukje sjelljet negative. Autoriteti dhe figura e babait si i 

plotëfuqishëm ka një ndikim të madh në formimin e personalitetit tek djemtë. Për më 

tepër djemtë në familjet ku përgjegjësia prindërore është e babait mund të përftojnë 

nga përfshirja më e madhe e të dy prindërve për faktin se nënat pa përgjegjësi 

prindërore marrin pjesë më tepër në kujdesin ndaj fëmijëve sesa babllarët e të njëjtit 

status.  

Disa studime tregojnë se fëmijët të cilët qëndrojnë në familje me konflikt mjaft të 

lartë kanë vështirësi më të mëdha përshtatshmërie sesa fëmijët që përjetojnë një 

situatë konfliktuale më të ulët në familjet me një prind (Emery, R. E. 1999; 

Hetherington, E. M. 1999).   

Bazuar në këto studime natyrshëm lind pyetja: mos vallë fëmijët përftojnë më shumë 

nga divorci i prindërve? Përgjigja më e saktë në këtë rast do të ishte se pavarësisht se 

fëmijët i shmangen konfliktit të vazhdueshëm prindëror pas divorcit vetëm një pjesë e 

vogël (e divorceve) janë të prirura nga grindje të mëdha prindëror (Amato, P. R., dhe 

Booth, A. 2000). 

Për këtë arsye Amato si një ekspert i kësaj fushe thotë se “Divorci paraqet më tepër 

mundësi ti dëmtoj fëmijët sesa ti ndihmoj ata” (Amato, P. R. 2000). Vetëm në ato 

raste kur prindërit e divorcuar lenë menjan mosmarrëveshjet dhe secili prej tyre 

ndihmon në edukimin e fëmijës, fëmijët kanë shansin më të mirë që të rriten më 

kopetentë dhe të gëzuar. Rritja e kujdesit të pjesëtarëve të familjes, mësuesve, 

vëllezërve, motrave dhe shoqërisë janë gjithashtu faktor që ulin efektet negative 

afatgjata pas divorcit (DeGarmo, D.S., dhe Forgatch, M. S. 1999; Grych, J. H., dhe 

Finchman, F.D. 1997).   
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2.3. Divorci dhe mosha e fëmijëve 

Papjekuria konjitive e parashkollorëve dhe e moshës së hershme shkollore të fëmijëve 

e bën shumë të vështirë për ata që të kuptojnë arsyet që qëndrojnë në ndarjen e 

prindërve të tyre. Fëmijët e vegjël në këtë rast shpesh fajësojnë veten e tyre dhe e 

marrin prishjen martesore si një shenjë të braktisjes së tyre nga të dy prindërit. 

Parashkollorët janë të prirur veçanërisht të fantazojnë që prindërit e tyre do të 

bashkohen përsëri (Hetherington, E., M. 1989; Wallerstein, J. S., Corbin, S. B., dhe 

Lewis, J. M. 1988). Djemtë tentojnë të jenë më të zhurmshëm, më të inatosur dhe më 

të lëvizshëm. Ata shpeshëherë nuk preferojnë të luajnë me shokët por tentojnë të rrinë 

të vetmuar. Gjithashtu ata janë të prirur të prishin aktivitetet në grup sesa të 

bashkëpunojnë me shokët e tyre për të realizuar këto aktivitete më mirë. Disa vajza të 

moshës parashkollore paraqiten gjithashtu të inatosura ndërsa disa të tjera sillen si më 

të rritura. Kjo sjellje “perfekte” si djemtë edhe vajzat e kësaj moshe ndjehen të 

mërzitura, qajnë më shumë dhe paraqesin më shumë kërkesa. Në përgjigje të kësaj 

situate të shokut fillestar nga prishja martesore fëmijët pësojnë gjithashtu regres duke 

vepruar me sjellje që i takojnë një moshe më të vogël.  

Kështu p.sh fëmijët fillojnë të mbajnë gishtin në gojë, të mbajnë një rrobë në duar si 

shenjë sigurie, të mbajnë biberonin ose të kërkojnë ndihmë për tu ushqyer.  

Në këto situata prindërit venë re që fëmijët 3-5 vjeç paraqiten më ankthioz, shohin 

ëndrra të këqija, lagin shtratin, masturbojnë dhe ndjehen të frikësuar nga largimi i 

prindërve. Ata ndjehen të frikësuar nga fakti se mos braktisen edhe nga prindi tjetër. 

 

2.3.1. Fëmijët e moshës 6-10 vjeç 

Në fëmijët e kësaj grupmoshe divorci duket më i vështirë për ata nga 6-8 vjeç, ku 

djemtë mund të jenë më të stresuar sesa vajzat. Fillimisht këta fëmijë reagojnë me 

mërzitje dhe më pas qajnë hapur me të madhe për ndarjen e prindërve (Teybar, E. 

2001). Djemtë e ndjejnë më shumë mungesën e baballarëve. Fëmijët e kësaj moshe 

mendojnë se ndarja e prindërve i ka braktisur ata. Kjo ndjenjë e përjashtimit dhe e të 

qënit të padëshiruar shprehet në uljen e vetë-vlerësimit, në gjendjen e depresionit dhe 

shpesh në rënie të menjëherëshme të performancës së tyre në shkollë. Këta fëmijë 

janë të shqetësuar për prindërit e tyre, të papërqëndruar në shkollë dhe shpesh ata 

përpiqen të parandalojnë divorcin dhe ti mbajnë prindërit të bashkuar.  
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Fëmijët e moshës 9-10  vjeç shprehin mërzi dhe inat. Fëmijët janë të inatosur me të dy 

prindërit, por sidomos me atë prind që filloi proçesin e ndarjes. Shpeshëherë ata 

mbajnë anën e njërit prind duke fajësuar tjetrin (Amato, P. R. 1994).  Në shumë 

studime është analizuar mosha e fëmijëve në kohën e divorcit dhe lidhja e saj me 

problemet e fëmijëve. Fatkeqësisht shumë prindër  nuk i marrin në konsiderat efektet 

negative që ka grindja midis tyre tek fëmijët. Pas ndarjes së prindërve shumë nëna 

raportojnë se është shumë e vështirë të disiplinosh sjelljet e djemve të kësaj moshe 

(Teyber, E. 2001). 

 

2.3.2. Fëmijët e moshës 11-14 vjeç 

Fëmijët e kësaj grupmoshe fillojnë të shqetësohen për mirëqënien e prindërve të tyre. 

Ata përpiqen të veprojnë si të rritur duke u njohur me nevojat emocionale të prindërve 

të tyre. Gjithashtu ata fillojnë ta harrojnë fëmijërinë e tyre dhe përpiqen të tregojnë më 

shumë kujdes dhe mendojnë për zgjidhjen e problemeve të tyre financiare.  

Kur divorci ka ndodhur, fëmijët e kësaj moshe pësojnë shumë ndryshime. Disa prej 

tyre përshtaten më mirë me ndarjen e familjes sesa fëmijët më të vegjël. Kjo gjë 

ndodh pasi ata bëhen më të pavarur dhe nga  marrëdhëniet që kanë krijuar me 

prindërit dhe nuk kanë nevojë për shumë kujdes (Teyber, E. 2001). 

 

2.3.3. Fëmijët e moshës 15-18 vjeç 

Adoleshentët orientohen më mirë drejt shoqërisë dhe janë më pak të varur nga familja 

se fëmijët më të vegjël. Kjo është arsyeja që ata ndikohen më pak nga divorci, 

megjithatë adoleshentët shfaqin një shkallë të lartë inati kundrejt njërit ose të dy 

prindërve. Divorci i prindërve të tyre mund ti cojnë adoleshentët drejt pyetjes që a 

janë të aftë të mbajnë lidhjet me një partner për një kohë të gjatë? (Amato, P. R. 

1994).  

Disa adoleshentë e përballojnë në mënyrë më të efektshme divorcin duke u distancuar 

nga tensionet midis prindërve dhe duke u përfshirë më tepër në ambiciet dhe planet 

për të ardhmen e tyre. Për këta adoleshentë shqetësimi kryesor është e ardhmja e tyre. 

Në mënyrë të veçantë ata shqetësohen mbi faktin se si ndarja e prindërve do të ndikoj 

në aftësinë e tyre për të pasur një martesë të suksesshme ose për të shkuar në kolegj.  
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Ata fillojnë të ndjejnë problem kur nuk janë të lirë të ndjekin interesat e tyre por janë 

të detyruar që në këtë “konflikt të ligjshëm” të prindërve të tyre të mbajnë anën e 

njërit prind ose të tjetrit. Vetëm një pjesë e vogël e adoleshentëve paraqesin zhvillim 

pozitiv ndaj ndarjes së prindërve. Ata përpiqen që të ndihmojnë prindërit e tyre në 

këtë krizë familjare (Teyber, E. 2001).  

Adoleshentët janë më të aftë të kuptojnë arsyet që qëndrojnë pas divorcit të prindërve 

të tyre. Ato i njohin diferencat e mëdha të opinionit, mospërshtatshmërinë e 

personalitetit dhe humbjen e kujdesit për njëri-tjetrin tek prindërit si shkaqe të divorcit 

të tyre. Aftësia për të përcaktuar fajësinë mbi këtë problem e redukton disi ndjenjën e 

dhimbjes tek fëmijët. Megjithatë duhet theksuar se jo të gjithë fëmijët e rritur reagojnë 

në të njëjtën mënyrë. Për disa prej tyre veçanërisht për fëmijët më të rritur në familje 

divorci mund të përshpejtoj krijimin e sjelljeve të matura. Në këtë rast ato mund të 

marrin përsipër disa punë të shtëpisë, kujdesin e vëllezërve dhe motrave më të vegjël 

si edhe mbështetjen emocionale ndaj depresionit dhe gjëndjes së ankthit tek nëna. Por 

në qoftë se kërkesat ndaj tyre janë të larta fëmijët mundet që menjëherë të tërhiqen 

nga familja dhe të futen në disa modele destruktive sjelljeje (Hetherington, E. M. 

1995, 1999 b). 

 

2.4. Divorci dhe gjinia e fëmijëve 

Kur fëmijët me temperament të vështirë janë të ekspozuar përballë një jete të stresuar 

dhe një kujdesi të papërshtatshëm prindëror, problemet e tyre rriten në mënyrë të 

vazhdueshme. Ndërsa fëmijët me temperament jo të vështirë janë shpesh më pak 

objekt i zemërimit prindëror. Fëmijët e këtij grupi pas një divorci të moderuar 

sidomos vajzat, tregojnë një përmirësim të menjëherëshëm në përvetësimin e shumë 

shprehive. Vajzat disa herë reagojnë me një veprim të brendshëm siç është të qarit, 

kritikat ndaj vetes dhe tërheqja ndaj shumë problemeve. Në familjet e divorcuara ku 

fëmijët janë nën përgjegjësinë e nënës djemtë paraqesin probleme më të vështira 

përshtatshmërie (Cherlin, A. J., Furstenberg, F.F., Jr., Chase-Landsdale, P. L., 

Kiernan, K. E., Robin, P. K., Morrison, D. R., dhe Teitler, J.O.  1991; Hetherington, 

E. M. 1999b).  
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Kërkimet në këtë drejtim nxjerrin në pah se për një kohë të gjatë para divorcit djemtë 

e çifteve të divorcuara kanë qenë më impulsiv dhe mospërfillës. Në këto raste sjelljet 

e tyre janë shkaktuar por edhe njëkohësisht kanë ndikuar në problemet martesore të 

prindërve (Cherlin, A. J., Furstenberg, F.F., Jr., Chase-Landsdale, P. L., Kiernan, K. 

E., Robin, P. K., Morrison, D. R., dhe Teitler, J.O.  1991; Hetherington, E. M. 1999b).  

Djemtë futen në situatën e turbullt të divorcit me një aftësi të reduktuar për të reaguar 

në gjendjen stresante të familjes. Ndoshta sjellja e tyre e parregullt i bën fëmijët e 

prindërve të divorcuar që të marrin më pak mbështetje emocionale nga nënat, 

mësuesit dhe shokët e tyre. Për më tepër duhet theksuar se cikli i veprimeve të 

detyruara që djemtë ngrenë shpesh me nëna të divorcuara shumë shpejt përhapet edhe 

në lidhjet që kanë me vëllezërit dhe motrat e tyre (MacKinnon, C. E. 1989). 

Përfundimet e disa studimeve tregojnë se djemtë kanë një sjellje më të vështirë gjatë 

proçesit  të divorcit. Ata të cilët kanë pasur probleme të sjelljes që në kohën para 

divorcit, në përgjithësi e përkeqësojnë edhe më tej gjendjen e tyre pas divorcit. 

(Hanson, T. L, 1999; Morrison, D.R., dhe Coiro, M. J. 1999). 
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III.  METODOLOGJIA E STUDIMIT 

Në këtë kapitull lexuesi njihet me mënyrën se si është realizuar studimi, me të gjithë 

përbërësit e tij dhe me mënyrën e kombinimit të tyre për të përftuar rezultatet e 

duhura. Këtu tregohet metoda kërkimore që është përdorur për realizmin e studimit 

dhe shpjegohet përshtatshmëria e kësaj metode me temën kërkimore.  

Në këtë kapitull është paraqitur plani i studimit; mënyra e marrjes së informacionit të 

nevojshëm; janë përshkruar metodat e mbledhjes së të dhënave; janë paraqitur 

problemet që kanë dalë në këtë fazë; janë përshkruar proçedurat dhe instrumentet e 

përdorur; kriteret e përzgjedhjes së pjesëmarrësve në studim; proçedurat e përdorura 

për të siguruar besueshmërinë dhe vlefshmërinë e rezultateve dhe kufizimet e 

metodologjisë së përdorur. 

Në këtë studim është përdorur ndërthurja e dy metodave kryesore të cilat janë, 

metodat sasiore dhe cilësore të kërkimit. Studimi i dukurive të tilla si divorci i 

prindërve dhe impakti në sjelljen e fëmijëve, mund të kryhet nga këndvështrime të 

ndryshme dhe për të krijuar një panoramë sa më të plotë dhe gjithëpëfshirëse, është 

dashur të mblidhen lloje të ndryshme të dhënash, me anë të përdorimit të metodave të 

ndryshme. Zgjedhja e metodës është bërë në varësi të çështjeve dhe pyetjeve të 

kërkimit dhe në bazë të mënyrës se si janë përkufizuar konceptet dhe se si është bërë 

përcaktimi i variablave. 

 

3.1 Çështjet dhe pyetjet e kërkimit 

Në këtë studim, për të analizuar impaktin e divorcit të prindërve në sjelljen e fëmijëve 

janë ndërtuar çështjet e mëposhtme: 

Çështja 1. Evidentimi i sjelljes së fëmijëve me prindër të divorcuar sipas 

vetëraportimit të fëmijëve, prindit kujdestar dhe mësuesit në raport me gjininë, 

vendndodhjen dhe grupmoshën e tyre. 

Çështja 2. Niveli arsimor i prindërve dhe impakti i tij në sjelljen e fëmijëve.  

Çështja 3. Impakti i prindit kujdestar dhe mirëkuptimi midis prindërve në sjelljen e 

fëmijëve. 
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Çështja 4. Niveli ekonomik i prindërve pas divorcit dhe impakti i tij në sjelljen e 

fëmijëve. 

Për të trajtuar çështjet e kërkimit janë ngritur pyetjet e mëposhtme: 

Pyetja Nr. 1 e Çështjes së parë të kërkimit. Si është niveli i simptomave emocionale, 

hiperaktivitet/mungesë vëmendje, problemeve në grup, sjelljeve prosociale dhe stresi, 

të raportuara nga vetë fëmija krahasuar me raportimin nga prindi kujdestar dhe 

mësuesi? 

Pyetja Nr. 2 e Çështjes së dytë të kërkimit. Si ndikon niveli arsimor i prindërve të 

divorcuar te sjellja e fëmijëve? 

Pyetja Nr. 3 e Çështjes së tretë të kërkimit. Si ndikon gjinia e prindit kujdestar te 

sjellja e fëmijës?  

Pyetja Nr. 4 e Çështjes së tretë të kërkimit. Sa ndikon mirëkuptimi midis prindërve 

pas divorcit në sjelljen e fëmijëve? 

Pyetja Nr. 5 e Çështjes së katërt të kërkimit. Si ndikon niveli ekonomik i të ardhurave 

të prindërve pas divorcit te sjellja e fëmijëve? 

Pyetja Nr.6 e Çështjes së katërt të kërkimit. Cila është pesha ndikuese që kanë në 

sjelljen e fëmijëve pas divorcit të prindërve, mosha, vendndodhja, gjinia, arsimimi i 

prindërve, mirëkuptimi i prindërve, gjinia e prindit me të cilin jeton fëmija si dhe të 

ardhurat ekonomike pas divorcit? 

 

3.2 Metodologjia për pjesën sasiore të kërkimit 

Në këtë pjesë përshkruhen elementë të studimit si: dizajni i kërkimit, pyetjet e 

kërkimit, përcaktimi i variablave të studimit, popullata e studimit, metoda e 

përzgjedhjes së kampionit, instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave, 

besueshmëria e instrumentit, mbledhja e të dhënave dhe procedurat e analizës. 

 

3.2.1. Dizajni i kërkimit 

Për këtë pjesë të studimit është përdorur dizajni i kërkimit korrelacional. Sipas këtij 

dizajni kërkimi korrelacional ka për qëllim të përshkruajë marrëdhëniet midis dy ose 

më shumë variablave, të parashikojë rezultatet e një variabli nga rezultatet e 
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pjesëmarrësve në variablin tjetër, ose të testojë marrëdhëniet e supozuara nga 

propozimet teorike. Gjithashtu në të përcaktohet se një studim korrelacional mund të 

hedhë dritë mbi variabla të veçantë ose grupe variablash të cilat janë të lidhura me 

njëri-tjetrin. Ky studim u dezinjua për të impaktin që ka divorci në sjelljen te fëmijët 

me prindër të divorcuar duke përdorur vetëraportimin e fëmijëve, prindërit kujdestar 

dhe mësuesit si burim informacioni. 

 

3.2.2 Përcaktimi i variablave 

Përcaktimi i variablave të studimit është realizuar nga shqyrtimi i literaturës i cili 

është pasqyruar në kapitullin e mësipërm. Në këtë analizë të literaturës janë nxjerrë 

konceptet e impaktit të divorcit të prindërve në sjelljen e fëmijëve, sipas gjinisë së 

fëmijëve, vendndodhjes dhe grupmoshës së tyre. 

Tabela 1. Pasqyrimi i variablave të kërkimit 

Variablat e pavarur Variablat e varur 

 

Gjinia 

Mosha 

Vendndodhja 

Sjellja e fëmijëve: 

Simptoma emocionale 

Hiperaktivitet 

Probleme në sjellje 

Sjellje në grup 

Sjellje prosociale 

Stresi dhe ndikimi social 

Të ardhurat mujore të prindërve 

 

Gjinia e prindit kujdestar dhe 

komunikimi 

 

Niveli më i lartë arsimor i prindërve 

Sjellja e fëmijëve: 

Simptoma emocionale 

Hiperaktivitet 

Probleme në sjellje 

Sjellje në grup 

Sjellje prosociale 

Stresi dhe ndikimi social 

 

Përcaktimi i variablit të sjelljes së fëmijëve është zbërthyer në pesë komponentë 

kryesorë të cilët janë:  1. Simptomat emocionale, 2. Problemet e sjelljes në grup, 3. 

Hiperaktiviteti / mungesë vëmendje, 4. Probleme në sjellje, 5. Sjellje prosociale.  



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

21 
 

Në tabelën 1 jepen në mënyrë të përmbledhur variablat të cilat janë marrë në shqyrtim 

në këtë studim. Variablat të varur në studim janë: simptomat emocionale; problemet e 

sjelljes në grup; hiperaktiviteti/ mungesë vëmendje; probleme në sjellje; sjellje 

prosociale; stresi/ndikimi social . 

Variablat e pavarur janë: gjinia; mosha; vendndodhja e fëmijëve; të ardhurat e 

prindërve; gjinia e prindit kujdestar; niveli arsimor i prindërve; mirëkuptimi në 

komunikim midis prindërve pas divorcit. 

 

3.2.3. Popullata dhe zgjedhja e kampionit 

Popullata që ka shërbyer për zgjedhjen e kampionit të këtij studimi kanë qënë fëmijët 

me prindër të divorcuar të cilët kanë frekuentuar shkollën publike në Rrethin e 

Elbasanit për vitin akademik 2012-2013.  Kjo popullatë ka qënë afërsisht 1000 fëmijë. 

Kampioni u përzgjodh në mënyrë rastësore në 45 shkolla në Rrethin e  Elbasanit. Nga 

kjo popullatë është nxjerrë një kampion prej 400 respondentësh.  

Gjithashtu nga kjo popullatë, me anë të teknikës së përzgjedhjes së kampionit me 

metodën me probabilitet me anë të etapave, në mënyrë rastësore është përzgjedhur 

kampioni i studimit. Në këtë mënyrë është përzgjedhur një kampion i cili i përfaqëson 

në mënyrë sa më të plotë të gjitha karakteristikat e popullatës. Gjithashtu kriteret për 

tu përfshirë në kampion kanë qënë: 

Fëmijët e prindërve të divorcuar duhet të frekuentonin shkollën publike nga klasa e 

parë deri në klasën e dymbëdhjetë.  

Mosha minimale e fëmijëve ishte 6 vjeç, dhe mosha maksimale 18 vjeç. U 

përjashtuan nga ky studim fëmijët 6 vjeçar që ndiqnin parashkollorin pranë shkollave. 

Prindërit dhe mësuesit duhet të ishin të gatshëm të përfshiheshin në mënyrë vullnetare 

në studim dhe fëmijët patjetër me lejen e prindërve. 

 

3.2.4. Instrumenti 

Instrumenti i përdorur është një pyetësor me vetëraportim i përbërë nga 42 pyetje të 

organizuara në tri pjesë. Pjesa e parë ofron një informacion mbi të dhënat 

sociodemografike të fëmijëve me prindër të divorcuar.  
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Në këtë pjesë, çështjet e përgjithshme janë hartuar në pyetjet 1 deri në 10 për të 

mbledhur të dhëna të përgjithshme mbi karakteristikat demografike dhe karakteristika 

të tjera të fëmijëve dhe prindërve të tyre të divorcuar. 

Këto të dhëna përfshijnë gjininë, grupmoshën, vendndodhjen e fëmijëve, stadin më të 

lartë të arsimimit të prindërve, statusin aktual të punësimit të dy prindërve, 

perceptimin e gjëndjes së tyre ekonomike, mirëkuptimi dhe komunikimi i prindërve, 

gjinia e prindit që ka fituar kujdestarinë e fëmijës. 

Pjesa e dytë mat nivelin e sjelljes së fëmijëve pas divorcit të prindërve duke përdorur 

në këtë rast pyetësorin SDQ. 

Pyetësori SDQ është një pyetësor i shpejtë i paraqitjes së sjelljes, i cili plotësohet 

lehtë dhe për një kohë rreth 15 minuta, si nga prindi, mësuesi ashtu edhe nga vetë 

fëmija. (Goodma, R. 1997). Pyetësori është i përbërë nga 25 pyetje dhe të ndara në 5 

shkallë. Ky pyetësor është i përkthyer në 30 gjuhë të botës dhe përdoret gjerëshisht në 

kërkimet klinike, epidiomologjike, të zhvillimit, sikurse dhe në praktikën edukuese, 

(Goodman,R., dhe Scott, S. 1999).  

Fillimisht pyetësori (SDQ) u përkthye dhe u përshtat në gjuhën shqipe nga njё 

përkthyes dhe njohës i fushës dhe u krye përshtatja konceptuale e tij.  

Më pas, u ndërtua versioni pёrfundimtar i cili u përfshi në pyetësor pasi u realizua një 

pilotim me rreth 50 fëmijë me prindër të divorcuar në qytetin e Elbasanit dhe 

Cërrikut.   

Në pjesën e dytë janë përdorur pesë shkallë Likert. Këto shkallë masin nivelin e 

simptomave emocionale, probleme të sjelljes në grup, hiperaktiviteti/mungesë 

vëmendje, probleme në sjellje, sjellje prosociale.  

Pjesa e tretë është e ndërtuar me shtatë pyetje të cilat masin stresin dhe impaktin 

social. Respondentët e pohimeve të pyetësorit do ti përgjigjen pyetjeve duke qarkuar 

një nga alternativat; aspak e vërtetë =1 pikë, disi e vërtetë =2 pikë, shumë e vërtetë =3 

pikë. Pohimet 7, 11, 14, 21, 25 janë rikoduar, (Goodman, R. 1997).  

Për këto pohime kur respondentët qarkojnë, aspak e vërtetë = 3 pikë;  disi e vërtetë = 

2 pikë dhe shumë e vërtetë është =1 pikë. Shkalla e simptomave emocionale përmban 

pesë pohime dhe për të llogaritur pikët totale është vepruar në këtë mënyrë: duke qënë 

se shkalla përmban pesë pohime minimumi i pikëve të kapura nga respondentët është 

pesë dhe maksimumi pesëmbëdhjetë.  
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Kështu një mesatare rreth 5-8 pikë përcakton një nivel të ulët normal, 9-11 përcakton 

një nivelin mesatar në kufi anormales dhe 11-15 pikë përcakton një nivel të lartë 

anormal. Më pas është matur shkalla e sjelljeve të shfaqura në grup. Kjo shkallë ka 

pesë pohime. Edhe në këtë rast, përgjigjet e dhëna për çdo pohim përcaktojnë se 

minimumi i pikëve të marra në këtë shkallë është 5 dhe maksimumi 15.  

Një mesatare e pikëve nga 5-8 përcakton një nivlel të ulët normal të problemeve të 

shfaqura në grup, një mesatare nga 9-11 përcakton një nivel në kufi të problemeve në 

grup dhe një mesatare nga 12-15 pikë përcakton një nivel të lartë anormal të 

problemeve të shfaqura në grup.  

Shkalla e hiperaktivitetet/mungesë vëmendeje është organizuar me pesë pohime. 

Përgjigjet e dhëna për çdo pohim përcaktojnë se minimumi i pikëve të marra në këtë 

shkallë është 5 dhe maksimumi është 15. Kështu, një mesatare nga 5-8 përcakton një 

nivel të ulët normal të hiperaktivitetit, 9-11 pikë nivel mesatar në kufi dhe 11-15 pikë 

përcakton një nivel të lartë anormal të hiperaktivitetit/mungesë vëmendje. Edhe 

shkalla e problemeve me sjelljen është e ndërtuar me pesë pohime. Pikët minimale të 

grumbulluara janë 5 dhe maksimale 15. Mesatarja prej 5-8 pikë shpreh nivel normal të 

sjelljes, 9-11 pikë nivel në kufi të normales dhe 12-15 pikë nivel anormal i 

problemeve në sjellje. Përsa i përket shkallës së sjelljeve prosociale edhe kjo shkallë 

ka pesë pohime. Por, ndryshe nga shkallët e tjera, përgjigjet e dhëna për çdo pohim 

përcaktojnë se niveli i pikëve 5-8 pikë përbën nivel të ulët anormal të sjelljeve 

prosociale, 9-11 pikë nivel normal mesatar dhe 12-15 pikë nivel i lartë i sjelljeve 

prosociale.  

E gjithë shkalla e përbërë nga pesë nënshkallë ka një nivel minimal pikësh 25 dhe një 

nivel maksimal pikësh 75. Mesatarja prej 25-41.9 pikësh shpreh nivel normal të 

sjelljes. Mesatarja 42-58.9 pikësh shpreh nivel në kufi të anormales. Mesatarja 59-75 

pikësh tregon për një nivel anormal të sjelljes. 

Në rubrikën e tretë është matur niveli i sresit të përgjithshëm dhe impakti social. Kjo 

rubrikë është e organizuar në pesë pyetje 38, 39, 40, 41, 42 dhe janë përmbledhur në 

një shkallë. Respondentët pohimeve të kësaj shkalle do ti përgjigjen duke qarkuar një 

nga alternativat; aspak = 1 pikë, pak = 2 pikë, shumë = 3 pikë, 4 = jashtëzakonisht 

shumë. Kur është realizuar kodimi këto pyetje janë koduar në formën e shkallës me 

tre nivele, në bazë të përgjigjeve të respondentëve.  



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

24 
 

Kështu një mesatare nga 16-20 pikë tregon për një nivel anormal të lartë të stresit të 

përgjithshëm dhe të dëmit social, mesatarja prej 11-15 tregon për një nivel në kufi të 

normales së nivelit të shqetësimeve apo steresit të përgjithshëm dhe dëmit social dhe 

5-10 pikë nivel normal të stresit të përgjithshëm dhe dëmit social. I gjithë instrumenti 

kërkon rreth 10 deri në 15 minuta kohë për tu plotësuar. 

 

3.2.5. Besueshmëria e instrumentit (SDQ) 

Në këtë rubrikë do të trajtohen analizat të cilat janë kryer për matjen e besueshmërisë 

së shkallëve të cilat janë përdorur në instrument. Ky instrument u përdor për të 

mbledhur të dhëna nga vetëraportimi i fëmijëve (SDQ)F, për të mbledhur të dhëna për 

sjelljen e fëmijëve nga prindi (SDQ)P dhe për të mbledhur të dhëna për sjelljen e 

fëmijëve nga mësuesi kujdestar (SDQ)M. Në këtë aspekt, për matjen e besueshmërisë 

është përdorur koefiçienti alfa i Kronbahut. Si u trajtua edhe më sipër, për matjen e 

impaktit të divorcit të prindërve në sjelljen e fëmijëve, janë përdorur gjashtë shkallë; 

shkalla e simptomave emocionale; shkalla e sjelljes në grup, e hiperaktiviteti/mungesë 

përqëndrimi, problem në sjellje, sjellje prosociale, stresi përgjithshëm-ndikimi social. 

Në instrumentin e përdorur për fëmijët (SDQ) F, fillimisht është matur konsistenca e 

brendshme e secilës shkallë në veçanti. Për matjen e simptomave emocionale është 

përdorur një shkallë e përbërë nga pohimet: -Ankohem  shpesh se jam i sëmurë,  për 

dhimbje koke, stomaku; ndjehem i shqetësuar, i merakosur shpesh; shpesh nuk jam  i 

gëzuar, jam  në gjendje stresi ose qaj  shumë; jam nervoz në situata të reja, humb 

shpejt besimin tek vetja; ka shumë gjëra nga të cilat kam frikë dhe trembem  shpejt. 

Të 400 respondentët i janë përgjigjur të gjitha pohimeve të shkallës. Për matjen e 

besueshmërisë së shkallës është përdorur koefiçenti alfa i Kronbahut. Nga analizat ka 

dalë që shkalla e vetëbesimit ka një konsistencë të brendshme të pranueshme me 

koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .76 (shih Tabela 108, aneksi II).  

Gjithashtu, nga vlerat e treguara të korrelacionit total të pohimeve të treguar në 

tabelën e Statistikave Totale për shkallën e simptomave emocionale raportohet që 

vlerat e secilit pohim janë mbi .3 dhe ky është një tregues i shkallës, në të cilën çdo 

pohim lidhet me vlerën totale. 

Nëse vlerat do të ishin më të vogla se 3, ky është një tregues i cili raporton që pohimet 

matin diçka tjetër që është e ndryshme nga ajo se çfarë mat shkalla në tërësi. 
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Për matjen e sjelljes në grup, pohimet që janë përdorur janë: Preferoj më mirë të rri 

vetem sesa me bashkëmoshatarët; kam një shok të mirë ose dhe më shumë; në 

përgjithësi më duan fëmijët e moshës time; fëmijët e tjerë më ngacmojnë; shkoj më 

mirë me të rriturit se sa me fëmijët e moshës time. Të 400 respondentët i janë 

përgjigjur të gjitha pohimeve. Kjo shkallë ka një konsistencë të brendshme të 

pranueshme me koefiçientin alfa Kronbahut të raportuar .78. (Tabela 109, Aneksi II). 

Për matjen e hiperaktivitet/mungesë vëmendje, është përdorur shkalla me pohimet: -

Jam shpesh në lëvizje dhe nuk mund të rri gjatë pa lëvizur; bëj lëvizje të shpeshta, nuk 

ndjehem rehat; hutohem lehtë dhe e kam të vështirë të përqëndrohem; i mendoj gjërat  

përpara se të veproj; jam i vëmendshëm dhe e përfundoj punën që nis. Nga 400 

respondentë gjithsej, të gjitha pohimeve të kësaj shkalle i janë përgjigjur të 400 

respondentët. Kjo shkallë ka një konsistencë të brendshme të pranueshme me 

koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .79, (Tabela 110, Aneksi II). 

Për matjen e problemeve në sjellje, është përdorur shkalla me pohimet; -Nxehem 

shpejt dhe humbas shpesh gjendjen e humorit; shpesh veproj si më thonë të tjerët; 

zihem shpesh, unë i bëj të tjerët të bëjnë atë që unë dua; më akuzojnë shpesh se gënjej 

dhe bëj me hile; marr gjëra që nuk janë të mijat kudo që jam në shtëpi, shkollë e kudo. 

Të 400 respondentët i janë përgjigjur të gjitha pohimeve. Konsistenca është e 

pranueshme me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .80. Gjithashtu, edhe vlerat 

e Korrelacionit Total të Pohimeve raportohen mbi 0.3. (Tabelat 111, Aneksi II). Për të 

matur sjelljen prosociale, është përdorur shkalla me pesë pohime. Kështu, 

respondentët ju janë përgjigjur pyetjeve të tilla si: -Përpiqem të sillem mirë me të 

tjerët; zakonisht i shkëmbej gjërat me të tjerët (CD, lodrat etj,); ndihmoj kur dikush 

ndjehet sëmurë, i mërzitur ose i dëmtuar, sillem mirë me fëmijët më të vegjël; shpesh 

përpiqem të ndihmoj të tjerët (prindër, mësues dhe fëmijë).  

Për këto pohime janë përgjigjur në total gjithsej 400 respondentë dhe kjo nënshkallë 

ka një konsistencë të pranueshme me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .82 

(Shih Aneksin II, Tabela 112).  

Për matjen e stresit të përgjithshëm dhe impaktit (dëmtimit) social respondentët i janë 

përgjigjur pyetjeve si: Mendoni se keni vështirësi në një ose më shumë nga fushat; 

emocione, përqëndrim, sjellje ose aftësi për tu përshtatur me njerëz të tjerë? Nëse PO.  
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Përsa kohë kanë qenë të pranishme këto vështirësi? A ju mërzisin apo ju stresojnë 

këto vështirësi? Këto vështirësi a ndikojnë në jetën tuaj familjare? Këto vështirësi a 

ndikojnë në shoqëri? Këto vështirësi a ju pengojnë për të mësuar? Këto vështirësi a 

ndikojnë në aktivitetet e kohës së lirë? Të 400 respondentë i janë përgjigjur pyetjeve 

të mësipërme. Kjo shkallë ka një konsistencë të mirë me koefiçientin alfa të 

Kronbahut të raportuar .72. Gjithashtu, edhe vlerat e Korrelacionit Total të Pohimeve 

raportohen mbi 0.3 (Shih Aneksin II, Tabela 113). Të gjitha të dhënat e mësipërme në 

një format të përmbledhur janë dhënë në tabelën e mëposhtme. 

Tabela 2. Koefiçientët e besueshmërisë të instrumentit të përdorur me fëmijët (SDQ) F për 

variablat e studimit 

VARIABLI Koefiçienti alfa i Kronbahut 

Simptomave emocionale .76 

Sjellja në grup .78 

Hiperaktiviteti/mungesë përqëndrimi .79 

Problem në sjellje .80 

Sjellje prosociale .82 

Stresi dhe ndikimi social .72 

 

Gjithashtu edhe në instrumentin e përdorur me prindërit (SDQ)P për impaktin e 

divorcit në sjelljen e fëmijëve është matur konsistenca e brendshme e secilës shkallë 

në veçanti. Për matjen e simptomave emocionale është përdorur një shkallë e përbërë 

nga pohimet: -Ankohet shpesh se është i sëmurë, për dhimbje koke, stomaku; ndjehet 

i shqetësuar, i merakosur shpesh; shpesh nuk është  i gëzuar, është  në gjendje stresi 

ose qan shumë; është nervoz në situata të reja, humb shpejt besimin tek vetja; ka 

shumë gjëra nga të cilat ka frikë dhe trëmbet  shpejt.  

Të 400 prindërit që kanë kujdestarinë e fëmijëve i janë përgjigjur të gjitha pohimeve 

të shkallës. Për matjen e besueshmërisë së shkallës është përdorur koefiçenti alfa i 

Kronbahut.  

Nga analizat ka dalë që shkalla e vetëbesimit ka një konsistencë të brendshme të 

pranueshme me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .79. (Shih aneksi II, Tabela 

114).  
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Gjithashtu, nga vlerat e treguara të Korrelacionit Total të Pohimeve të treguar në 

tabelën e Statistikave Totale për shkallën e simptomave emocionale raportohet që 

vlerat e secilit pohim janë mbi .3 dhe ky është një tregues i shkallës, në të cilën çdo 

pohim lidhet me vlerën totale. Nëse vlerat do të ishin më të vogla se .3, ky është një 

tregues i cili raporton që pohimet masin diçka tjetër që është e ndryshme nga ajo se 

çfarë mat shkalla në tërësi. 

Për matjen e sjelljes në grup, pohimet që janë përdorur janë: Preferon më mirë të rri 

vetem sesa me bashkëmoshatarët; ka një shok të mirë ose dhe më shumë; në 

përgjithësi e duan fëmijët e moshes së tij/saj; fëmijët e tjerë e ngacmojnë; shkon më 

mirë me të rriturit se sa me fëmijët e moshës së tij. Të 400 prindërit i janë përgjigjur të 

gjitha pohimeve të shkallës. Kjo shkallë ka një konsistencë të brendshme të 

pranueshme me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .75, (Tabela 115, Aneksi 

II). 

Për matjen e hiperaktivitetit/mungesë përqëndrimi, është përdorur shkalla me 

pohimet: Është shpesh në lëvizje dhe nuk mund të rri gjatë pa lëvizur; bën lëvizje të 

shpeshta, nuk ndjehet rehat; hutohet  lehtë dhe e ka të vështirë të përqëndrohet; i 

mendon gjërat  përpara se të veproj; është i vëmendshëm dhe e përfundon punën që 

nis. Nga 400 prindër gjithsej, të gjitha pohimeve të kësaj shkalle i janë përgjigjur të 

gjithë. Kjo shkallë ka një konsistencë të brendshme të pranueshme me koefiçientin 

alfa të Kronbahut të raportuar .75, (Aneksi II, Tabela 116). 

Për matjen e problemeve në sjellje, është përdorur shkalla me pohimet: Nxehet shpejt 

dhe humbet shpesh gjendjen e humorit; shpesh vepron si i thonë të tjerët; zihet  

shpesh, i bën të tjerët të bëjnë atë që ai do; e akuzojnë shpesh se gënjen dhe bën me 

hile; merr gjëra që nuk janë të tijat kudo që është në shtëpi, shkollë e kudo.  

Të 400 respondentët i janë përgjigjur të gjitha pohimeve. Konsistenca është e 

pranueshme me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .83. Gjithashtu, edhe vlerat 

e Korrelacionit Total të Pohimeve raportohen mbi 0.3, (shih Aneksin II, Tabela 117).  

Për të matur sjelljen prosociale, është përdorur shkalla me pesë pohime. Kështu, 

respondentët ju janë përgjigjur pyetjeve të tilla si: Përpiqet të sillet mirë me të tjerët; 

zakonisht i shkëmben gjërat me të tjerët (CD, lodrat etj,); ndihmon kur dikush ndjehet 

sëmurë, i mërzitur ose i dëmtuar; sillet mirë me fëmijët më të vegjël; shpesh përpiqet 

të ndihmoj të tjerët (prindër, mësues dhe fëmijë).  
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Për këto pohime janë përgjigjur në total gjithsej 400 prindër dhe kjo nënshkallë ka një 

konsistencë të pranueshme me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .71. (shih 

Tabela 118, Aneksi II,). Për matjen e stresit respondentët i janë përgjigjur pyetjeve si: 

Mendoni se fëmija juaj ka vështirësi në një ose më shumë nga fushat; emocione, 

përqëndrim, sjellje ose aftësi për tu përshtatur me njerëz të tjerë? Nëse PO.  

Përsa kohë kanë qenë të pranishme këto vështirësi? A e mërzisin apo e stresojnë këto 

vështirësi fëmijën tuaj? Këto vështirësi a ndikojnë në jetën familjare të fëmijës? Këto 

vështirësi a ndikojnë në shoqëri? Këto vështirësi a e pengojnë fëmijën tuaj për të 

mësuar? Këto vështirësi a ndikojnë në aktivitetet e kohës së lirë?  

Të 400 respondentët i janë përgjigjur pyetjeve të mësipërme. Kjo shkallë ka një 

konsistencë të mirë me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .74. Gjithashtu, 

edhe vlerat e Korrelacionit Total të Pohimeve raportohen mbi 0.3, (shih Aneksin II, 

Tabela 119). 

Të gjitha të dhënat e mësipërme janë dhënë në një format të përmbledhur në tabelën e 

mëposhtme. 

Tabela 3. Koeficientët e besueshmërisë të instrumentit të përdorur me prindin (SDQ)P për 

variablat e studimit 

VARIABLI Koefiçienti alfa i Kronbahut 

Simptoma emocionale .79 

Sjellja në grup .75 

Hiperaktiviteti/mungesë përqëndrimi .75 

Problem në sjellje .83 

Sjellje prosociale .71 

Stresi i përgjithshëm, ndikimi social .74 

 

Në instrumentin e përdorur me mësuesit (SDQ)M për impaktin e divorcit në sjelljen e 

fëmijëve është matur konsistenca e brendshme e secilës shkallë në veçanti. Për matjen 

e simptomave emocionale është përdorur një shkallë e përbërë nga pohimet: - 

Ankohet  shpesh se është i sëmurë, për dhimbje koke, stomaku; ndjehet i shqetësuar, i 

merakosur shpesh; shpesh nuk është  i gëzuar, është  në gjendje stresi ose qan shumë; 

është nervoz në situata të reja, humb shpejt besimin tek vetja; ka shumë gjëra nga të 

cilat ka frikë dhe trëmbet  shpejt.  
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Të 400 mësuesit kujdestar i janë përgjigjur të gjitha pohimeve të shkallës. Për matjen 

e besueshmërisë së shkallës është përdorur koefiçentin alfa i Kronbahut.  

Nga analizat ka dalë që shkalla e vetëbesimit ka një konsistencë të brendshme të 

pranueshme me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .85. (shih aneksi II, Tabela 

120). Gjithashtu, nga vlerat e treguara të Korrelacionit Total të Pohimeve të treguar në 

tabelën e Statistikave Totale për shkallën e simptomave emocionale raportohet që 

vlerat e secilit pohim janë mbi .3 dhe ky është një tregues i shkallës, në të cilën çdo 

pohim lidhet me vlerën totale. Nëse vlerat do të ishin më të vogla se .3, ky është një 

tregues i cili raporton që pohimet matin diçka tjetër që është e ndryshme nga ajo se 

çfarë mat shkalla në tërësi. (Pallant, J. 2010). 

Për matjen e sjelljes në grup, pohimet që janë përdorur janë: Preferon më mirë të rri 

vetem sesa me bashkëmoshatarët; ka një shok të mirë ose dhe më shumë; në 

përgjithësi e duan fëmijët e moshës së tij/saj; fëmijët e tjerë e ngacmojnë; shkon më 

mirë me të rriturit se sa me fëmijët e moshës së tij. Të 400 mësuesit i janë përgjigjur 

të gjitha pohimeve të shkallës. Kjo shkallë ka një konsistencë të brendshme të 

pranueshme me koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .72, (shih aneksi II, tabela 

121). 

Për matjen e hiperaktivitetit/mungesë përqëndrimi, është përdorur shkalla me 

pohimet: Është shpesh në lëvizje dhe nuk mund të rri gjatë pa lëvizur; bën lëvizje të 

shpeshta, nuk ndjehet rehat; hutohet lehtë dhe e ka të vështirë të përqëndrohet; i 

mendon gjërat përpara se të veproj; është i/e vëmendshëm dhe e përfundon punën që 

nis.  

Nga 400 mësues gjithsej, të gjitha pohimeve të kësaj shkalle i janë përgjigjur që të 

gjithë. Kjo shkallë ka një konsistencë të brendshme të pranueshme me koefiçientin 

alfa të Kronbahut të raportuar .76, (Aneksi II, Tabela 122).  

Për matjen e problemeve në sjellje, është përdorur shkalla me pohimet: Nxehet shpejt 

dhe humbet shpesh gjëndjen e humorit; shpesh vepron si i thonë të tjerët; zihet 

shpesh, i bën të tjerët të bëjnë atë që ai/ajo do; e akuzojnë shpesh se gënjen dhe bën 

me hile; merr gjëra që nuk janë të tijat kudo që është në shtëpi, shkollë e kudo. Të 400 

respondentët i janë përgjigjur të gjitha pohimeve. Konsistenca është e pranueshme me 

koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .81. Gjithashtu edhe vlerat e Korrelacionit 

Total të Pohimeve raportohen mbi 0.3 (shih Aneksin II, Tabela 123).  
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Për të matur sjelljen prosociale është përdorur shkalla me pesë pohime. Kështu, 

respondentët ju janë përgjigjur pyetjeve të tilla si: Përpiqet të sillet mirë me të tjerët; 

zakonisht i shkëmben gjërat me të tjerët (CD, lodrat etj,); ndihmon kur dikush ndjehet 

sëmurë, i mërzitur ose i dëmtuar; sillet mirë me fëmijët më të vegjël; shpesh përpiqet 

të ndihmoj të tjerët (prindër, mësues dhe fëmijë). Për këto pohime janë përgjigjur në 

total gjithsej 400 mësues dhe kjo nënshkallë ka një konsistencë të pranueshme me 

koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .71 (shih Aneksin II, Tabela 124). Për 

matjen e stresit tek fëmijët mësuesit i janë përgjigjur pyetjeve si: Mendoni se nxënësi 

juaj ka vështirësi në një ose më shumë nga fushat; emocione, përqëndrim, sjellje ose 

aftësi për tu përshtatur me njerëz të tjerë? Nëse PO. Përsa kohë kanë qenë të 

pranishme këto vështirësi? Këto vështirësi a e pengojnë nxënësin tuaj për të mësuar? 

Këto vështirësi a ndikojnë në marrëdhëniet me shokët? Të 400 respondentë i janë 

përgjigjur pyetjeve të mësipërme. Kjo shkallë ka një konsistencë të mirë me 

koefiçientin alfa të Kronbahut të raportuar .85. Gjithashtu, edhe vlerat e Korrelacionit 

Total të Pohimeve raportohen mbi 0.3. (shih Aneksin II, Tabela 125). Të gjitha të 

dhënat e mësipërme janë dhënë në tabelën e mëposhtme. 

Tabela 4. Koefiçientët e besueshmërisë të instrumentit të përdorur me mësuesin (SDQ)M për 

variablat e studimit 

VARIABLI    Koefiçienti alfa i Kronbahut 

Simptoma emocionale .85 

Sjellja në grup .72 

Hiperaktiviteti/mungesë përqëndrimi .76 

Problem në sjellje .81 

Sjellje prosociale .71 

Stresi .85 

 

3.2.6. Proçedura për grumbullimin e të dhënave sasiore të studimit 

Mbledhja e të dhënave u realizua në një periudhë prej dy gati gjashtë muajsh, gjatë 

muajve Dhjetor, Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor të vitit akademik 2012-2013. 

Përpara realizimit të studimit fillimisht është marrë leje nga Drejtoritë e shkollave për 

administrimin e pyetsorëve me nxënësit me prindër të divorcuar të këtyre shkollave.  
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Qysh në fillim vetë drejtoritë e shkollave vunë në dispozicion në mënyrë zyrtare listën 

e nxënësve me prindër të divorcuar, atësinë, ditëlindjen dhe klasën. Nga kampioni i 

shtresëzuar prej 1000 fëmijësh të moshës 6-18 vjeç, u përzgjodhën me probabilitet 

400 fëmijë me prindër të divorcuar. Në këtë studim u përdor instrumenti SDQ, ku u 

përfshin vetëraportimet e fëmijëve, raportimet e prindërve dhe raportimet e mësuesve 

(Goodman, R. 1997). Me ndihmën e mësuesve të klasës, prindërve iu dërgua një letër 

ku i tregohej për qëllimin e këtij studimi dhe i kërkohej që të merrnin pjesë në takim. 

Qysh në fillim të takimit pjesëmarrësit u informuan mbi qëllimin e takimit ashtu edhe 

me qëllimin e studimit. Në këtë takim prindërve (P), mësuesve (M) dhe fëmijëve (F) 

iu kërkua që të plotësonin instrumentin. Prindërve, fëmijëve dhe mësuesve iu 

shpjegua se qëllimi i plotësimit të këtij pyetësori është për të investiguar problemet në 

sjelljen e fëmijëve. Të gjithë pjesëmarrësve ju bë e qartë, që të dhënat që do të dilnin 

nga ky raportim janë vetëm për objekt studimi dhe ato janë tërësisht anonime. 

Administrimi i instrumentit në ambjentet e shkollave është kryer nga vetë kërkuesi. 

Më pas, pjesëmarrësve ju kërkua që në mënyrë vullnetare të bënin plotësimin e 

instrumentit. Ndërmjet pjesëmarrësve, pati edhe prindër të cilët nuk dëshironin të 

ishin pjesë e këtij studimi dhe gjatë kohës së plotësimit të instrumentit u larguan nga 

ambjentet e administrimit të tij. Gjithashtu, nga pjesëmarrësit u kërkua që për pyetjet 

e instrumentit të jepnin përgjigje sa më të vërteta.  Plotësimi i instrumentit nga ana e 

pjesëmarrësve zgjati për një kohë nga 10 minuta deri në 15 minuta. Duhet të 

theksohet se gjatë proçesit të plotësimit të instrumentit nga ana e pjesëmarrësve nuk 

pati ndonjë shqetësim apo ngacmues të jashtëm që mund të ndikonin në këtë proçes. 

Gjithashtu, plotësimi i instrumentit nga ana e pjesëmarrësve u krye në mënyrë të 

pavarur ku secili pjesëmarrës plotësoi në mënyrë individuale pyetsorin, pa ndërhyrjen 

e faktorëve të tjerë të jashtëm. Pas plotësimit, u falenderuan pjesëmarrësit për 

kontributin e tyre. 

 

3.2.7. Metoda e analizës së të dhënave sasiore 

Duke qënë se një pjesë e strukturës së studimit është sasiore, për kryerjen e analizave 

janë përdorur metodat statistikore. Fillimisht, mbas mbledhjes së të dhënave është 

realizuar kodimi i tyre dhe më pas është ndërtuar baza e të dhënave e krijuar në një 

nga faqet e programit SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS. 

Versioni 20).  
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 Frekuencat u analizuan për të parë për vlera jo të zakonshme, të cilat do të tregonin 

për të një futje jo të saktë të të dhënave. Pasi u realizua eksplorimi i të dhënave u 

vlerësua normaliteti i shpërndarjes së të dhënave me anë të histogramave dhe testit 

statistikor të Kolmogorov- Smirnov. Shpërndarja rezultoi jo normale. Kur kampioni 

është i madh (më i madh se 200) si në rastin e këtij studimi, është e zakonshme që 

shpërndarja të jetë jonormale, (Pallant, J. 2010).  

Testet statistikore të përdorura në analiza janë për shpërndarje jonormale. Gjithashtu u 

krye kontrolli për raste ekstreme (outliers). Ka statisticienë, të cilët sugjerojnë heqjen 

e rasteve ekstreme, (Pallant, J. 2010). Sipas Pallant në rastet kur mesatarja është e 

përafërt me mesataren e përshtatur (Trimmed Mesatare) heqja e tyre nuk do të bënte 

ndonjë diferencë prandaj, përveç disa rasteve të veçanta, pjesa më e madhe e rasteve 

ekstreme u përfshinë në analizë (Pallant, J. 2010). 

Një sërë treguesish, teknikash dhe testesh statistikore janë përdorur për të përshkruar, 

vlerësuar dhe interpretuar të dhënat e disponueshme në këtë studim, si dhe lidhjet 

(shoqërimet) midis variablave të ndryshme. 

Korrelacioni i Spearman’s rho u përdor për të vlerësuar lidhjen ndërmjet sjelljes së 

fëmijëve me prindër të divorcuar dhe variablave të matur si: arsimimi i prindërve, 

gjinia e prindit kujdestar, mirëkuptimi i prindërve, niveli ekonomik. Për të përcaktuar 

forcën e korrelacioneve u përdorën indikatorët e Cohen, J. (1988).  

Si u përshkrua dhe më sipër, fillimisht është nxjerë struktura faktoriale e instrumentit 

dhe më pas janë matur koeficientët alfa të Kronbahut për të parë besueshmërinë e 

konsistencës së brendshme të shkallëve të përdorura në këtë studim.  

 

Janë zhvilluar analizat përshkruese për t‟i dhënë përgjigje pyetjes së parë të studimit: - 

Si është niveli i simptomave emocionale, hiperaktivitetit/mungesë vëmendje, 

problemeve në grup, sjelljeve prosociale, stresi, të raportuara nga vetë fëmija 

krahasuar me raportimin nga prindi kujdestar dhe mësuesi?  
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Tabela 5. Pyetjet e studimit, variablat dhe proçedurat e analizave statistikore 

Nr. Pyetja e kërkimit Variablat Procedurat e 

analizave statistikore 

 

 

1 

Si është niveli i simptomave 

emocionale, 

hiperaktivitetit/mungesë 

vëmendje, problemeve në 

grup, sjelljeve prosociale, 

stresi, të raportuara nga vetë 

fëmija krahasuar me 

raportimin nga prindi 

kujdestar dhe mësuesi?  

-Gjinia 

-Mosha 

-Vendbanimi 

-Simptoma emocionale, 

Hiperaktivitet/mungesë 

vëmendje 

-Probleme të sjelljes në grup 

-Sjellje prosociale 

-Stresi/ndikimi social 

 

 

 

-Frekuencat 

-Statistika përshkruese 

 

 

2 

 

Si ndikon niveli arsimor i 

prindërve të divorcuar te 

sjellja e fëmijëve? 

-Arsimimi më i lartë i dy 

prindërve 

-Sjellja e fëmijëve pas 

divorcit të prindërve 

 

Spearman‟s (rho 

-ANOVA 

Turkey HSD 

 

3 

 

Si ndikon gjinia e prindit 

kujdestar te sjellja e fëmijës?  

-Prindi kujdestar me të cilin 

qëndron fëmija (nëna, babai) 

-Sjellja e fëmijëve pas 

divorcit të prindërve 

Corelacioni 

Spearman‟s (rho) 

T- testi 

 

4 

Sa ndikon mirëkuptimi midis 

prindërve pas divorcit në 

sjelljes së fëmijëve? 

-Sjellja e fëmijëve pas 

divorcit të prindërve 

-Mirëkuptimi në komunikim i 

prindërve 

-Modeli i regresionit  

linear 

Turkey HSD 

 

5 

Si ndikon niveli ekonomik i të 

ardhurave të prindërve pas 

divorcit te sjellja e fëmijëve? 

-Të ardhurat mujore të 

prindërve pas divorcit 

-Sjellja e fëmijëve 

Corelacioni 

Spearman‟s (rho) 

 

 

 

6 

Cila është pesha ndikuese që 

kanë në sjelljen e fëmijëve pas 

divorcit të prindërve, mosha, 

vendndodhja, gjinia, arsimimi 

i prindërve, mirëkuptimi i 

prindërve, gjinia e prindit me 

të cilin jeton si dhe të ardhurat 

ekonomike pas divorcit? 

-Sjellja e fëmijëve 

-Mosha 

-Vendndodhja 

-Gjinia 

-Arsimimi i prindërve 

mirëkuptimi i prindërve -

Gjinia e prindit me të cilin 

jeton fëmija 

-Të ardhurat ekonomike pas 

divorcit 

 

-Modeli i regresionit   
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Këtu janë përfshirë madhësia e kampionit, frekuencat, mesataret, variancat dhe 

devijimet standarte për të përshkruar profilin dhe shpërndarjen e kampionit, gjinia e 

fëmijës, grupmosha, vendndodhja, arsimi i prindërve, gjinia e prindit kujdestar si dhe 

të ardhurat ekonomike të prindërve. 

Është zhvilluar analiza e variancave për të ekzaminuar diferencat të rëndësishme 

statistikore midis mesatareve të vetëraportimit të fëmijëve, prindit dhe mësuesit. Është 

përdorur modeli i regresionit linear për t‟i dhënë përgjigje pyetjes 6 të studimit. 

Për të përmbledhur të dhënat e ANOVA-s janë përdorur shuma e katrorëve, gradët e 

lirisë, shpërndarja F dhe niveli i domethënies statistikore. Vlerat e F janë konsultuar 

në tabelën statistikore, (Field, A. 2009).   

Kjo është bërë për t‟i dhënë përgjigje pyetjes së dytë të studimit: - Si ndikon niveli 

arsimor i prindërve të divorcuar te sjellja e fëmijëve?  

Është përdorur T-testi për t‟i dhënë përgjigje pyetjes së tretë të studimit: - Sa ndikon 

gjinia e prindit kujdestar në sjelljen e fëmijëve?  

Është përdorur modeli i regresionit linear për ti dhënë përgjigje pyetjes 4 të studimit: - 

Sa ndikon mirëkuptimi midis prindërve pas divorcit në sjelljen e fëmijëve? 

Është përdorur modeli i regresionit linear për t‟i dhënë përgjigje pyetjes 5 të studimit: 

- Si ndikon niveli ekonomik i të ardhurave të prindërve pas divorcit te sjellja e 

fëmijëve? 

Është përdorur modeli i regresionit të shumëfishtë për t‟i dhënë përgjigje pyetjes 6 të 

studimit: -Cila është pesha ndikuese që kanë në sjelljen e fëmijëve pas divorcit të 

prindërve mosha, vendndodhja, gjinia, arsimimi i prindërve, mirëkuptimi i prindërve, 

gjinia e prindit me të cilin jeton fëmija si dhe të ardhurat ekonomike pas divorcit?  

Përpara kryerjes të të gjitha testeve statistikore, janë patur parasysh përmbushja e 

supozimeve të detyrueshme, për këto tipe testesh, (Pallant. J, 2010).  

Në mënyrë të përmbledhur, të gjitha analizat janë paraqitur në tabelën e mësipërme.  
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3.3. Metoda për pjesën cilësore të studimit 

Në këtë pjesë të metodologjisë do të paraqiten elementë të pjesës cilësore të studimit të 

tillë si: - Zgjedhja e pjesëmarrësve në studim; formati i intervistës së përdorur; 

konsiderata etike; pjesëmarrësit e studimit; metoda e regjistrimit të mbledhjes së të 

dhënave; përfundimi i mbledhjes së të dhënave; dhe analiza e të dhënave. 

Metoda cilësore u pa e arsyeshme që të integrohej në këtë studim përveç metodës 

sasiore. Metodat cilësore, janë të rëndësishme sepse vëzhgojnë ngjarjet e përditshme 

dhe aktivitetet siç ndodhin në ambjentin e tyre natyror pasi kontakti me njerëzit është i 

drejtpërdrejtë dhe preket personalisht përvoja e tyre jetësore në ambjentin ku ata jetojnë 

(Berg, B.L.1989).  

Gjithashtu, ngjarjet shihen në mënyrë tërësore dhe të individualizuara në kontekstin e 

tyre social dhe më e rëndësishmja është që studiuesi kupton dhe zhvillon empatinë për 

pjesëmarrësit e një kërkimi social dhe nuk mbledh vetëm të dhëna sipërfaqësore.  

Për këto arsye, metoda cilësore u konsiderua si një mënyrë mjaft efikase për t‟i dhënë 

më tepër jetë fakteve të dala nga të dhënat sasiore. 

 

3.3.1. Zgjedhja e pjesëmarrësve në studim 

Për zgjedhjen e pjesëmarrësve në studim u mendua një kampionim duke u nisur nga 

grumbullimi i të dhënave nga sasiori. Fillimisht, në momentin që u zhvillua mbledhja 

e të dhënave për studimin sasior, u shënuan dhe emri i shkollës, ditëlindja, gjinia dhe 

inicialet e emrit.  

Më tej u mendua të kryhej përzgjedhja në bazë të kritereve që nevojiteshin për studim. 

Më pas, këto elementë u përdorën për fillimin e intervistimeve për intervistat e 

cilësorit. Mësuesi kujdestar erdhi në ndihmë me numrat e telefonit të prindërve si 

edhe disa të dhëna shtesë.  

Në ndihmë më erdhën gjithashtu dhe të dhënat e grumbulluara nga intervistat e 

zhvilluara nga ana ime (si eksperte psikologe) me fëmijët dhe prindërit gjatë proçesit 

të divorcit në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan. 
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3.3.2. Formati i intervistës 

Nga rishikimi parapërgatitor i literaturës u nxorrën disa çështje të cilat do të shërbenin 

si pikënisje edhe për hartimin e formatit të intervistës. Për mbledhjen e të dhënave u 

mendua të përdorej një format interviste gjysëm i strukturuar, (Berg, B. L. 2001). 

duke qënë se intervistat gjysëm të strukturuara janë kryesisht të bazuara në njohuritë 

më të rëndësishme dhe themelore të asaj që po merret në studim, ato janë të 

formuluara me fjalë të njohura nga pjesëmarrësit e studimit dhe reflektojnë përpjekjet 

e studiuesit për të mbështetur idetë nga perspektivat informative. Fillimisht, intervista 

është filluar me pyetje mbi elementët demografikë të të intervistuarve. Më pas është 

vazhduar me pyetjet të cilat kanë të bëjnë me çështjet e kërkimit. Pyetjet të cilat janë 

trajtuar në intervistat gjysmë të strukturuara, kanë prekur temat e mëposhtme: 

1. impakti i divorcit të prindërve në sjelljen e fëmijëve në familje 

2. impakti i divorcit të prindërve në sjelljen e fëmijëve në shkollë 

3. impakti i divorcit të prindërve në sjelljen e fëmijëve në kohën e lirë 

Gjatë zhvillimit të intervistave gjysëm të strukuruara me të intervistuarit doli edhe një 

çështje mjaft interesante. Kështu, gjatë një interviste me një nënë të divorcuar, doli në 

pah çështja: -Mungesa e qendrave ku ofrohen shërbime të këshillimit familjar dhe 

individual. Këshillimi është I nevojshëm gjatë proçesit  të divorcit dhe pas divorcit për 

prindërit e divorcuar dhe fëmijët e tyre?” 

 

3.3.3. Konsiderata etike mbi mbledhjen e të dhënave cilësore të kërkimit 

Çështjet etike më të rëndësishme ishin: 

- Të gjithë të intervistuarit ishin të vetëdijshëm për të raportuar në mënyrë korrekte 

çështjet të cilat ishin të adresuara në formatin e intervistës gjysëm të strukturuar. 

- Në rastet kur të intervistuarit nuk kishin dëshirë ta vazhdonin intervistën (pati raste), 

intervista u ndërpre sepse u respektua natyra vullnetare për të marrë pjesë në studim 

dhe respektimi i të drejtave të respondentëve për mosvazhdimin e pjesëmarrjes në të. 
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- Emrat dhe të dhënat e tjera personale të të intervistuarve nuk janë përdorur në 

studim. Në të gjitha rastet janë përdorur iniciale dhe identifikimi do të bëhet me 

termat intervista 1, intervista 2 dhe kështu me radhë. 

3.3.4. Pjesëmarrësit në studim 

Duke pasur parasysh qëllimin e studimit: për të kuptuar në thellësi realitetet personale 

të pjesëmarrësve në studim, nga perspektiva e tyre gjinore, aspektet e përvojave të 

tyre, grupmosha dhe vendndodhja e tyre, janë përdorur: analiza e të dhënave dytësore 

dhe metoda cilësore e mbledhjes së të dhënave, nëpërmjet intervistave gjysmë të 

strukturuara me persona kyç, intervistave gjysmë të strukturuara fëmijët me prindër të 

divorcuar, me nënën ose babain e tyre.  

Duke qënë se studimi sasior pati një shtrirje në gjitha shkollat publike në Rrethin e 

Elbasanit (fshat, qytet) ku kishte fëmijë me prindër të divorcuar edhe shtrirja e 

studimit cilësor u mbështet përsëri në këto shkolla. Kjo u bë për arsyen e vetme sepse 

kërkohej që të dhënat të cilat do të dilnin nga studimi cilësor të plotësonin të dhënat të 

cilat kanë dalë nga studimi sasior.  

Për mbledhjen e të dhënave u intervistuan 40 fëmijë me prindër të divorcuar të cilët 

ishin nxënës në këto shkolla. Nga këta 75% ishin femra dhe 25% ishin meshkuj. Për 

sa i përket moshës, 35% ishin të moshës 6-10 vjeç, 40% ishin të moshës 11-14 vjeç 

dhe 25% ishin të moshës 15-18 vjeç.  

Përsa i përket vendndodhjes, nga të intervistuarit, 65% ishin banues në qytet dhe 35% 

ishin banues në fshat. Ndërsa, përsa i përket prindit me të cilin qëndronte fëmija (që 

kishte fituar kujdestarinë e fëmijës), 85% qëndronin me nënën dhe 15% qëndronin me 

babain. Dhe për sa i përket arsimimit të prindërve 20% ishin me arsim të lartë, 55% 

me arsim të mesëm dhe 25% me arsim 8-vjeçar. 

Mund të duket pak e ekzagjeruar ta quash kampionimin bazën e të gjithë  kërkimit por 

në fakt nuk është  dhe aq  e ekzagjeruar. Kampioni është një nëngrup i popullatës së 

studiuar për t„i dhënë përgjigje pyetjeve kërkimore. Zakonisht kampioni në kërkimet 

sasiore është më i madh se ai në kërkimet cilësore (Cohen. L., Manion. L., dhe 

Morrison. K. 2007). 

Studiuesit në kërkimet sasiore të bazuara tek intervistat propozojnë kampionimin 

rastësor, (kampionimin me probabilitet).  
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Sa mё i madh kampionimi, aq mё pёrgjithёsuese janё rezultatet dhe mё i vogёl  bёhet  

intervali i besueshmёrisё qё nё terma tё tjerё quhet devijimi standart. Sa mё shumё 

rritet numri i kampionimit, aq mё i vogёl ёshtё gabimi standart (Cohen. L., Manion. 

L., dhe Morrison. K. 2007). 

Kështu në zgjedhjen e kampionit rastësor (me probabilitet) të gjitha elementet e 

popullatës kanë shanse të barabarta për zgjedhje dhe rezultatet janë shumë 

përfaqësuese. Ky lloj kampionimi është përdorur edhe në këtë studim, pasi është parë 

si i përshtatshëm për të siguruar një larmi informacioni dhe për t„ju përgjigjur 

pyetjeve kërkimore. Ky studim ka për qëllim të eksplorojë nivelin e impaktin e 

divorcit në sjellen e fëmijëve dhe pikërisht në këtë kontekst, kampionimi rastësor (me 

probabilitet), realizon në mënyrë të përshtatshme qëllimin e tij. Të dhënat e këtij 

studimi më pas do ti shërbejnë prindërve, mësuesve dhe agjencive të ndryshme për të 

hartuar programe në ndihmë të këtyre fëmijëve. 

 

3.3.5. Metoda e regjistrimit të të dhënave cilësore 

Drejtuesit e shkollave u njohën me qëllimin e studimit dhe me lejen dhe ndihmën e 

tyre u sigurua pjesëmarrja e prindërve në shkollë. Kur prindërit mbërritën në takimin e 

caktuar iu shpjegua se për të realizuar studimin nevojitej zhvillimi i një interviste me 

to dhe fëmijët e tyre. Prindërve iu shpjegua se të dhënat e studimit do ti shërbenin vetë 

prindërve, mësuesve, komunitetit dhe agjencive të ndryshme për të ndërtuar programe 

ndërhyrjeje në ndihmë fëmijëve dhe prindërve pas divorcit. Prindërve gjithashtu iu 

kërkua që të ishin të lirë të zgjidhnin nëse donin që fëmija i tyre dhe ata vetë të 

përfshiheshin ose jo në këtë studim. Prindërve iu kërkua që ata së bashku me fëmijën 

e tyre të caktonin ditën se kur dëshironin për të kryer intervistën duke i dhënë 

mundësinë për të zgjedhur momentin më të përshtatshëm, sikurse për ti dhënë 

mundësinë të tërhiqeshin nëse nuk dëshironin të bëheshin pjesë e studimit.  

Që në fillim të intervistës të intervistuarve ju deklarua që të dhënat të cilat ata do të 

jepnin do të regjistroheshin vetëm për efekt studimi, pasi është një nga parametrat e 

një studimi cilësor. Në bisedat e kryera paprakisht të intervistuarit shpreheshin mjaft 

të lirshëm për situatën në të cilën ndodheshin, por kur iu kërkua që këto ndjesi ti 

shprehnin duke iu përgjigjur pyetjeve të hapura të cilat ishin pjesë e intervistës, 

fillimisht u vu re një lloj ngurimi ose zbukurim i përgjigjes.  
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Iu kërkua intervistuesve që të ndjeheshin të lirshëm pasi do të ruhej anonimati. 

Intervistat u zhvilluan pranë shkollave dhe në ambientin e psikologut të shkollës, kur 

ekzistonte ky ambient. Të gjithë të intervistuarit u intervistuan vetëm një herë. 

Intervistat u realizuan si blloqe me një kohëzgjatjet nga 15 minuta deri në 20.  

Në pjesën e parë u realizua prezantimi me pjesëmarrësit, ju bënë të qarta qëllimet e 

studimit, u siguruan që të dhënat të cilat do të dilnin nga këto intervista do të 

përdoreshin vetëm për qëllime studimi personal dhe gjithashtu u siguruan për 

anonimatin e tyre. Më pas, u kalua në intervistimin e pjesëmarrësve në lidhje me 

çështjet në intervistë. Ky proçes u zhvillua në disa pjesë, ku midis pjesëve, 

pjesëmarrësit mund të shprehnin edhe opinione të tjera. Kjo u realizua në mënyrë që 

të krijohej një klimë e mirë bashkëbisedimi midis të intervistuarit dhe intervistuesve, 

ku ata mund të shprehinin opinionet e tyre lirshëm dhe pa ndrojtje. Në përfundim të 

çdo interviste është bërë një përmbledhje e kujdesshme e gjithë asaj që është thënë 

gjatë zhvillimit të intervistës. Intervistuesja i është referuar edhe shënimeve të saj, të 

cilat kanë pasqyruar reflektimet e saj personale për zhvillimin e çdo interviste. 

 

3.3.6. Analiza e të dhënave cilësore 

Gjatë proçeseve të analizave cilësore sfida kryesore është që të nxirret kuptim nga 

sasia e madhe e të dhënave, të reduktohet vëllimi i informacionit, të identifikohen 

modele kuptimplota dhe të ndërtohet skema për komunikimin e thelbit të asaj se çfarë 

kanë zbuluar të dhënat, (Patton, M. 1990). 

Gjithashtu, për të siguruar që analiza e të dhënave cilësore është e besueshme dhe 

transparente, janë ndjekur disa qasje analitike që kanë patur disa karakteristika, 

(Taylor, S., dhe Bogdan, R. 1984). Intervistat kanë qenë sistematike dhe 

gjithëpërfshirëse, dhe në të gjitha rastet i janë nënshtruar proçedurave të njëjta. Gjatë 

zhvillimit të proçesit të punës kanë dalë në pah edhe tema të reja të cilat më pas janë 

përfshirë në proçesin e analizës. Janë përdorur terma të thjeshtë dhe të kuptueshëm. 

Për analizën e të dhënave është përdorur analiza tematike, e cila përfshin proçesin e 

segmentimit, kategorizimit dhe rilidhjes së aspekteve të të dhënave përpara 

interpretimit të tyre përfundimtar (Grbich, C. 2007). Duke u bazuar tek disa autorë të 

njohur, analiza tematike e të dhënave është strukturuar në dy faza (Taylor, S. dhe 

Bogdan, R. 1984).  



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

40 
 

Gjatë fazës së parë është lexuar komplet transkriptimi dhe janë bërë përpjekje për ti i 

interpretuar duke i përcaktuar nga fillimi deri në fund për të gjetur kuptimet. Në fazën 

e dytë është bërë kodimi duke gjetur idetë kryesore të gjetura nëpërmjet të dhënave 

duke u mbështetur në atë se çfarë është trajtuar në literaturë, (Glesne, C., dhe Peshkin, 

A. 1992).  

Organizimi i të dhënave është bërë duke krijuar një libër kodi. Pasi u krijuan kodet 

fillestare të cilat çuan në ndërtimin e kategorive dhe temave me çështjet e 

identifikuara në proçesin e njohjes, u krijuan tabelat përmbledhëse.  

Përdorimi i kësaj metode në studim, ka lehtësuar proçesin e të kuptuarit të realitetit në 

të cilin jetojnë fëmijët me prindër të divorcuar dhe ka adresuar përgjigjet e pyetjeve, 

lidhur me mënyrat e sjelljeve dhe të qëndrimeve të prindërve pas divorcit.  

Analiza cilësore e të dhënave ka bërë të mundur sigurimin e një informacioni të pasur 

dhe mjaft të gjerë rreth përvojës së nënave dhe baballarëve në raport me fëmijët e tyre 

pas divorcit, duke treguar  sesi modelet e jetës familjare kanë ndryshuar pas divorcit, 

nën ndikimin e roleve dhe stereotipave gjinore të nënave dhe baballarëve, vlerave dhe 

kulturës së shoqërisë në të cilën ata jetojnë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

41 
 

 

IV. REZULTATET E STUDIMIT 

Në këtë kapitull përfshihen disa rezultate dhe diskutime rreth rezultateve tё këtij 

studimi. Synimi është evidentimi i realizimit të qëllimit të këtij studimi si dhe 

pyetjeve të shtruara, lidhur me vlerësimin e ndikimit që ka divorci i prindërve te 

sjellja e fëmijë të moshës 6 vjeç deri në 18 vjeç, në Rrethin e Elbasanit, dhe të 

krahasojë gjetjet e këtij studimi me ato të studimeve të tjera analoge. 

 

 
4.1 Përpunimi i të dhënave dhe rezultatet 

Të gjitha të dhënat janë analizuar dhe është kryer një analizë e plotë statistikore. Për 

vlerësimin e rezultateve të të gjitha testeve statistikore është vendosur niveli i 

domethënies statistikore .05.  

Të gjitha të dhënat të cilat kanë të bëjnë me variablat e varur në studim që janë 

simptomat emocionale, problemet e sjelljes në grup, hiperaktiviteti, problemet me 

sjelljen, sjelljet prosociale, stresi dhe ndikimi social, janë shqyrtuar për shpërndarjen 

normale me anë të zhvillimit të testit Kolmogorov-Smirnov.  

Testet e normalitetit të variablave domethënia statistikore është .00, gjë që 

interpretohet se shpërndarjet nuk janë normale. Shpërndarja për variablin e sjelljes  

është në kufi të normales sepse asimetria e kurbës ka dalë 10.6. Sipas Pallant, për 

kampionët të cilët janë më të mëdhenj se 30, si edhe duke qënë se në shkencat sociale 

është mjaft e vështirë që shpërndarjet të dalin normale, thyerja e këtij rregulli nuk 

shkakton problem për kryerjen e testit ANOVA, (Pallant.J. 2010).  

Gjithashtu, duke qënë se një nga kushtet e kryerjes së analizës së regresionit është që 

shpërndarja e variablave të varur duhet të jetë normale, për variablat të cilët nuk e 

kanë këtë shpërndarje u krye transformimi i të dhënave me anë të përdorimit të 

formulave specifike logaritmike për secilën shpërndarje individuale dhe pas këtij 

veprimi, shpërndarjet e tyre janë kthyer në afërsisht normale. 

Më pas janë zhvilluar testet e homogjenitetit të variancave për variablat e nivelit 

ekonomik, komunikimi i prindrëve, të ardhurat e prindërve dhe arsimimi më i lartë i 

prindërve.  
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Ky supozim është vlerësuar me anë të zhvillimit të testit të Levenit, me anë të të cilit 

testohet nëse variancat e vlerave të variablave janë të barabarta dhe në këtë mënyrë 

mund të realizohet testi ANOVA. Analiza e variancës përdoret për të analizuar 

diferencat ndërmjet mesatareve të grupeve dhe si dhe procedurat e tyre të lidhura si 

variancën ndërmjet grupeve.  Një rezultat sinjifikant, pra p. <0.05, tregon që kemi të 

bëjmë me varianca jo të barabarta. 

 

4.2 Karakteristika demografike të fëmijëve me prindër të divorcuar 

Popullata e këtij studimi përfshin një numër prej 1.000 fëmijësh me prindër të 

divorcuar të cilët kanë frekuentuar arsimin në shkollat publike të arsimit 

parauniversitar në vitin shkollor 2012-2013 në Rrethin e Elbasanit. Me anë të metodës 

së zgjedhjes së kampionit në mënyrë rastësore, me probabilitet u zgjodh një kampion 

prej 400 fëmijësh, nxënës në shkolla. Çdo pjesëmarrës plotësoi në mënyrë individuale 

pyetësorin, gjë që përbën dhe një nga kushtet e kryerjes së analizës së ANOVA. Në 

përfundim të mbledhjes së të dhënave, instrumenti u plotësua nga 400 fëmijë. Po ky 

pyetësor u plotësua nga prindi kujdestar i çdo fëmije dhe mësuesi kujdestar përkatës. 

 

4.2.1 Gjinia për kampionin e studimit 

Për të analizuar variablat e moshës dhe gjinisë fillimisht variablat janë analizuar në 

total dhe më pas janë organizuar sipas grupmoshave, si për meshkujt ashtu edhe për 

femrat. 

Tabela 6. Statistika përshkruese për gjininë 

Gjinia 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

Kumulative 

E vlefshme 

Femra 196 49.0 49.0 49.0 

Mashkuj 204 51.0 51.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Në këtë studim është mbajtur parasysh që për pjësëmarrësit të ruhet ruhet një raport i 

drejtë midis meshkujve dhe femrave.  
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Siç shihet edhe nga tabela 6, numëri i femrave pjesëmarrëse është 196, ndërsa numëri 

i meshkujve është 204. Raporti femra/meshkuj i fëmijëve në kampionin e studimit 

është 49% me 51%. 

 

4.2.2 Mosha për kampionin e Studimit 

Pjesëmarrësit në këtë studim janë fëmijë të moshës 6 vjeç deri në 18 vjeç. Në tabelën 

7 janë paraqitur në përqindje pjesëmarrja sipas grupmoshave. 

Tabela 7. Statistika përshkruese për moshën 

Mosha 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

6 deri në 10 vjeç 128 32.0 32.0 32.0 

11 deri në 14 vjeç 159 39.8 39.8 71.8 

15 deri në 18 vjeç 113 28.3 28.2 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Në Tabelën 7, raportohet se pjesëmarrës në këtë studim janë 128 fëmijë të moshës 6-

10 vjeç, 159 fëmijë të moshës 11-14 vjeç dhe 113 fëmijë të moshës  15-18 vjeç. 

Grupmosha  6-10 vjeç përbën 32 % të pjësëmarrsve, ndërsa grupmosha 11-14 vjeç 

përbën 39.8% të pjesëmarrsve dhe  më pas vjen grupmosha 15-18 vjeç me 28.2%. 

Këto të dhëna janë paraqitur edhe në figurën 1. 
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Figura 1. Figura për variablin e moshës (N = 400) 

 

Për një analizë më të plotë të të dhënave në tabelën e mëposhtme është bërë rigrupimi 

sipas gjinisë dhe grupmoshave.  

Tabela 8. Statistika përshkruese për moshën e fëmijëve e ndarë për të dy gjinitë 

 Mosha Total 

6 deri në 10 vjeç 11 deri në 14 vjeç 15 deri në 18 vjeç 

Gjinia 

Femër 

Numëri 62 81 53 196 

% Gjinia 31.6% 41.3% 27.0% 100.0% 

Mashkull 

Numëri 66 78 60 204 

% Gjinia 32.4% 38.2% 29.4% 100.0% 

Total 

Numëri 128 159 113 400 

% Gjinia 32.0% 39.8% 28.2% 100.0% 

 

Brenda grupit të meshkujve nga 204 pjesëmarrës, grupmosha me pjesëmarrjen më të 

lartë është ajo nga 11 deri në 14 vjeç me 78 fëmijë ose 38.2%.  

Ndërsa ajo me pjesëmarrjen më të ulët është nga 15-18 vjeç me 60 fëmijë ose 29.4%. 

Meshkujt e moshës 6-10 vjeç janë 66 dhe përbëjnë 32.4%. 
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Edhe brenda grupit të femrave, nga 196 pjesëmarrës në studim, grupmosha me 

pjesëmarrjen më të lartë është ajo nga 11 deri në 14 vjeç me 81 fëmijë ose 41.3% dhe 

grupmosha me pjesëmarrjen më të ulët është nga 15-18 me 53 fëmijë ose 27.0% . 

Femrat e moshës 6-10 vjeç janë 62 dhe përbëjnë 31.6%. 

Këto të dhëna të moshës e ndarë sipas dy gjinive janë paraqitur edhe në Figurën 2. 

Figura 2. Paraqitja grafike për moshën e fëmijëve në raport me gjininë  

 

Në Figurën 2 në të dy grupet vihet re i njëjti trend i pjesëmarrjes si nga meshkujt 

ashtu edhe nga femrat, ku pjesëmarrja më e lartë është nga 11-14 vjeç më pas ndiqet 

nga ajo deri në 6-10 vjeç dhe në fund me numrin më të ulët janë fëmijë të moshës 15-

18 vjeç. 

 

4.2.3. Vendndodhja e fëmijës  

Në instrumentin e përdorur, fëmijët i janë përgjigjur pyejtes për vendndodhjen e tyre 

fshat/qytet si dhe kanë shënuar emrin e shkollës së tyre.  

Gjithashtu siç vihet re dhe në tabelën 9, është përpjekur që të ruhet një raport i drejtë 

për pjesëmarrjen midis fëmijëve që jetojnë në fshat dhe atyre që jetojnë në qytet.  

Në Tabelën 9 janë dhënë frekuencat për për vendodhjen e fëmijëve me prindër të 

divorcuar. 
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Tabela 9. Statistika përshkruese për vendodhjen e fëmijëve me prindër të divorcuar 

Vendodhja e fëmijëve 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Fshat 184 46.0 46.0 46.0 

Qytet 216 54.0 54.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Nga 400 respondentë, 184 fëmijë ose 46% e tyre e kanë vendodhjen në fshat si dhe 

shkollën që ata vazhdojnë është në fshat,  216 fëmijë ose 54% e tyre banojnë në qytet 

po kështu edhe shkolla e tyre ndodhet në qytet. Duhet theksuar se këto të dhëna janë 

koduar në bazë të vendodhjes së tyre fshat/qytet. 

 

4.2.4 Prindi i cili ka fituar kujdestarinë e fëmijës pas divorcit 

Në tabelën 10 janë paraqitur të dhëna për prindin kujdestar me të cilin qëndron fëmija. 

Rezulton se nga 400 respondentë fëmijët me prindër të divorcuar 366 prej tyre ose 

91.5% jetojnë me nënën e tyre, ndërsa 34 fëmijë ose 8.5% jetojnë me babain. 

Tabela 10. Statistika përshkruese për prindi me të cilin jeton fëmija 

Prindi me të cilin jeton fëmija 

 Frekuenca Perqindja Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Nëna 366 91.5 91.5 91.5 

Babai 34 8.5 8.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

4.2.5 Niveli më i lartë arsimor i dy prindërve 

Për nivelin e arsimimit është realizuar analiza e frekuencave në total. Nga Tabela 11 

vihet re se nga prindërit e 400 respondentëve vetëm 0.8% janë të paarsimuar, 14% 

shkollë fillore, 34% arsim 8-vjeçar, 56.5% janë me arsim të mesëm, 5.3% janë me 

arsim të lartë. 
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Tabela 11. Statistika përshkruese për nivelin e arsimimit më të lartë të prindërve 

Arsimimi më i lartë i dy prindërve 

 Frekuenca Perqindja Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Nuk ka bërë shkollë 3 .8 .8 .8 

Shkollë fillore 14 3.5 3.5 4.3 

Shkollë tetëvjeçare 136 34.0 34.0 38.3 

Shkollë e mesme 226 56.5 56.5 94.8 

Universitet 21 5.3 5.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Figura 3. Paraqitja grafike për variablin e arsimimit më të lartë të dy prindërve 

 

4.2.6 Niveli ekonomik i familjes ku ndodhet fëmija pas divorcit 

Niveli ekonomik i familjes ku ndodhet fëmija pas divorcit, është matur me anë të 

hartimit në pyetsor të variablit që ka të bëjë me të ardhurat personale mujore gjatë 

vitit të fundit, të ardhurat familjare mujore dhe perceptimi i tyre për nivelin e tyre 

ekonomik aktual. 

Tabela 12 tregon të ardhurat mujore për gjatë vitit të fundit për familjen ku qëndron 

fëmija. Vihet re se 334 familje ku qëndron fëmija pas divorcit ose 85.5% i kanë të 

ardhurat mujore më pak 30 mijë lekë në muaj, 57 familje ose 14.3% i kanë të ardhurat 
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30 mijë deri në 50 mijë lekë në muaj dhe vetëm 9 familje ose 2.3% i kanë të ardhurat 

mujore mbi 50 mijë lekë në muaj. 

 

Tabela 12. Statistikat përshkruese për të ardhurat mujore të familjes 

Niveli ekonomik, të ardhurat e prindërve 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Me pak se 30 mijë në muaj 334 83.5 83.5 83.5 

30 deri ne 50 mijë në muaj 57 14.3 14.3 97.8 

Mbi 50 mijë në muaj 9 2.3 2.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

4.2.7 Komunikimi midis prindërve pas divorcit 

Në Tabelën 13, janë dhënë frekuencat për perceptimin e fëmijëve mbi komunikimin 

që kanë prindërit e tyre pas divorcit.  

Nga 400 respondentë, 199 prej tyre ose 49.75% raportojnë se komunikimi ose 

mirëkuptimi midis prindërve të tyre pas divorcit është aspak i mirë, 187 fëmijë ose 

46.75% raportojnë për një komunikim disi të mirë të prindërve dhe vetëm 14 fëmijë 

ose 3.5% vetëraportojnë se prindërit e tyre edhe pas divorcit kanë një komunikim 

shumë të mirë midis tyre. 

Tabela 13. Statistika përshkruese për perceptimin e fëmijëve mbi komunikimin e prindërve pas 

divorcit 

Mirëkuptimi i 

prindërve pas divorcit 

N Mesatare Minimum Maximum %  Total 

Shuma 

Aspak mirë 199 43.5477 32.00 61.00 49.1% 

Disi mirë 187 44.6471 32.00 60.00 47.3% 

Shumë mirë 14 44.6429 33.00 55.00 3.5% 

Total 400 44.1000 32.00 61.00 100.0% 
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Figura 4. Paraqitja grafike për variablin e komunikimit të prindërve pas divorcit 

 

Pra figura 4 dhe tabela 13 jep informacion mbi komunikimin ose mirëkuptimin e 

prindërve pas divorcit sipas perceptimit të fëmijës. 

 

4.3 Rezultatet për çështjen e kërkimit numër një  

- Evidentimi i sjelljes së fëmijëve me prindër të divorcuar sipas vetëraportimit të 

fëmijëve, prindit kujdestar dhe mësuesit në raport me gjininë, vendndodhjen dhe 

grupmoshën e tyre. 

Në lidhje me këtë çështje është ngritur pyetja e kërkimit numër një: - Si është niveli i 

simptomave emocionale, hiperaktivitetit/mungesë vëmendje, problemeve në grup, 

sjelljeve prosociale, stresi, të raportuara nga vetë fëmija krahasuar me raportimin nga 

prindi kujdestar dhe mësuesi?  

Për të studjuar sjelljen e fëmijëve pas divorcit të prindërve, fëmijët, prindi kujdestar 

dhe mësuesi kanë plotësuar përkatësisht pyetësorin (SDQ)F, (SDQ)P, (SDQ)M.  

Më pas, u realizua kodimi i përgjigjeve dhe kategorizimi i tyre sipas shkallëve 

përkatëse dhe nivelit të pikëzimit.  

Fillimisht është realizuar analiza e përgjigjeve duke i trajtuar ato në 5 shkallë të cilat 

janë, “simptomat emocionale”, “hiperaktiviteti/mungesë vëmendje”, “probleme të 

sjelljes në grup”, “sjelljet prosociale”, “probleme në sjellje”, ndërsa  stresi dhe 

impakti social janë trajtuar si një shkallë më vete “stresi/impakti social”. 
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Tabela 14. Statistikat përshkruese për shkallën simptomat emocionale të raportuara nga fëmijët 

Niveli sipas pikeve Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

5.00 69 17.3 17.3 17.3 

6.00 62 15.5 15.5 32.8 

7.00 70 17.5 17.5 50.3 

8.00 71 17.8 17.8 68.0 

9.00 31 7.8 7.8 75.8 

10.00 32 8.0 8.0 83.8 

11.00 38 9.5 9.5 93.3 

12.00 16 4.0 4.0 97.3 

13.00 9 2.3 2.3 99.5 

14.00 2 .5 .5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Shkalla “simptoma emocionale përmban pesë pohime. Minimumi i pikëve të kapura 

nga respondentët është pesë dhe maksimumi pesëmbëdhjetë. Kështu një mesatare 

rreth 5-8 pikë përcakton një nivel të ulët normal, 9-11 përcakton një nivelin mesatar 

në kufi të anaormales dhe 11-15 pikë përcakton një nivel të lartë, anormal. 

Siç vihet re edhe nga Tabela 14, pyetjeve të kësaj i janë përgjigjur të 400 

respondentët. Nga këta, 68% e fëmijëve paraqesin simptoma emocionale në nivelin 

normal, 5-8 pikë. Ndërsa 101 fëmijë ose 25.3% kanë një sasi pikësh 9-11 që i përkasin 

nivelit në kufi të anormales dhe 27 fëmijë ose 6.7% paraqesin simptoma emocionale 

në nivelin anormal, 12-15 pikë. 

Pohimit të parë të shkallës simptoma emocionale: -ankohem shpesh se jam i sëmurë 

për dhimbje koke, stomaku etj, siç vihet re dhe tek Tabela 15, pjesa më e madhe e 

fëmijëve, 212 fëmijë ose 53% i janë përgjigjur aspak e vërtetë, ndërsa 167 fëmijë ose 

41.8% pohojnë disi e vërtetë dhe vetëm 21 fëmijë ose 5.3% pohojnë se është shumë e 

vërtetë. 
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Tabela 15. Të dhëna për pohimin: “Ankohem shpesh se jam i sëmurë” sipas raportimit të 

fëmijëve 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 212 53.0 53.0 53.0 

Disi e vërtetë 167 41.8 41.8 94.8 

Shumë e vërtetë 21 5.3 5.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Një pohim tjetër i shkallës “simptoma emocionale” është edhe pohimi –ndjehem i 

shqetësuar i merakosur shpesh.  

Në tabelën 16 tregohet se nga rapotimi i fëmijëve, 156 fëmijë ose 39% e 

respondentëve pohojnë si aspak të vërtet pohimin –ndjehem i shqetësuar i merakosur 

shpesh.  

Ndërsa 208 fëmijë ose 52% pohojnë si disi të vërtetë dhe vetëm 36 fëmijë ose 9% e 

tyre e pohojnë si shumë e vërtetë. 

 

Tabela 16. Të dhëna për pohimin: “Ndjehem i shqetësuar i merakosur shpesh” sipas raportimit 

të fëmijëve 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 156 39.0 39.0 39.0 

Disi e vërtetë 208 52.0 52.0 91.0 

Shumë e vërtetë 36 9.0 9.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0 
 

 

Një nga pohimet e tjera të shkallës “simptoma emocionale” është edhe pohimi -

Shpesh nuk jam i gëzuar qaj shumë.  

Të dhënat e tabelës 17 tregojnë se 17 fëmijë ose 4.25% pohojnë se është shumë e 

vërtetë që ata shpesh nuk janë të gëzuar dhe që qajnë shumë, 140 fëmijë ose 35% 

pohojnë si disi të vërtetë pohimin dhe 243 fëmijë ose 60.75% thonë që nuk është 

aspak e vërtetë që ata qajnë shumë dhe shpesh nuk janë të gëzuar. 
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Tabela 17. Të dhëna për pohimin -Shpesh nuk jam i gëzuar qaj shumë 

 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Shumë e vërtetë 17 4.3 4.3 4.3 

Disi e vërtetë 140 35.0 35.0 39.3 

Aspak e vërtetë 243 60.8 60.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0 
 

 

Pohimi: kam shumë frikë dhe trembem lehtë, është pohimi i pestë i shkallës –

simptoma emocionale.  

Këtij pohimi 207 respondentët ose 51.7% pohojnë si aspak të vërtet që kanë shumë 

frikë dhe tremben lehtë, 144 ose 36% e tyre pohojnë si disi të vërtet dhe 49 ose 12.3% 

pohojnë se është shumë e vërtet që ata tremben lehtë dhe kanë shumë frikë.  

Këto të dhëna janë paraqitur në tabelën 18 . 

Tabela 18. Të dhëna për pohimin -Kam shumë frikë dhe trembem lehtë 

 Frekuenca Perqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

Cumulative  

E vlefshme 

Shume vërtetë 49 12.3 12.3 12.3 

Disi e vërtetë 144 36.0 36.0 48.3 

Aspak e vërtetë 207 51.8 51.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0 
 

 

Në tabelën 19 janë paraqitur të dhëna mbi simptomat emocionale që paraqesin fëmijët 

sipas gjinisë së tyre femër/mashkull. Simptoma emocionale në nivelin normal shfaqin 

122 femra ose 30.5%.  

Ndërsa 63 femra ose 15.75% shfaqin simptoma emocionale në nivelin në kufi të 

anormales dhe 11 femra ose 2.75% shfaqin simptoma emocionale në nivelin anormal.  

Të dhënat e tabelës tregojnë se simptoma emocionale në nivelin normal shfaqin 150 

meshkuj ose 37.4%, ndërsa simptoma emocionale në nivelin në kufi të anormales 

shfaqin 38 meshkuj ose 9.5% dhe 16 meshkuj ose 3.9% shfaqin simptoma emocionale 

në nivelin anormal. 
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Tabela 19. Të dhëna përshkruese për simptomat emocionale të fëmijëve në raport me gjininë e 

tyre 

  Simptoma emocionale Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

G
ji

n
ia

 F
em

er
 

Numëri 20 33 23 46 18 22 23 7 4 0 196 

%  Total 5.0% 8.2% 5.8% 11.5% 4.5% 5.5% 5.8% 1.8% 1.0% 0.0% 49.0% 

M
a

sh
k

k
u

ll
 

Numëri 49 29 47 25 13 10 15 9 5 2 204 

%  Total 12.2% 7.2% 11.8% 6.2% 3.2% 2.5% 3.8% 2.2% 1.2% 0.5% 51.0% 

Total 
Numëri 69 62 70 71 31 32 38 16 9 2 400 

%  Total 17.2% 15.5% 17.5% 17.8% 7.8% 8.0% 9.5% 4.0% 2.2% 0.5% 100.0% 

 

Në Figurën 5 tregohet niveli i shfaqjes së simptomave emocionale të fëmijët sipas 

gjinisë së tyre mashkull-femër.  

Figura 5. Paraqitja grafike për simptomat emocionale të fëmijëve në raport me gjininë e tyre 

 

Nga të dhënat vihet re se femrat 15.8% shfaqin nivele më të larta të simptomave 

emocionale në sasinë e pikëve që i përkasin nivelit në kufi të anormales 9, 10, 11 pikë 

krahasuar me meshkujt 9.5%. Ndërsa përsa i përket nivelit anormal 12, 13, 14, 15 të 

simptomave emocionale, meshkujt siç vihet re edhe në figurë shfaqin 3.9% ndërsa 

femrat 2.75%. 

Nga të dhënat e tabelës 20 dhe paraqitja e figurës 6 vihet re se në nivelin në kufi të 

anormales shfaqin simptoma emocionale 9.3% fëmijë  të moshës 6-10 vjeç , 6.8% 

fëmijë të moshës 15-18 vjeç dhe 9.2% fëmijë të moshës 11-14 vjeç.  
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Në nivelin anormal të simptomave emocionale,  shfaqen 3% e moshës  6-10 vjeç, 

1.7% e moshës 11-14 vjeç dhe 2% e moshës15-18 vjeç.  

Tabela 20. Të dhëna përshkruese për simptomat emocionale të fëmijëve në raport me 

grupmoshën 

  Simptoma emocionale Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

M
o

sh
a

 

6 - 10 

vjeç 

Numëri 24 23 16 16 12 10 15 8 3 1 128 

%  

Total 
6.0% 5.8% 4.0% 4.0% 3.0% 2.5% 3.8% 2.0% 0.8% 0.2% 32.0% 

11 - 14 

vjeç 

Numëri 24 25 31 35 13 12 12 4 2 1 159 

%  

Total 
6.0% 6.2% 7.8% 8.8% 3.2% 3.0% 3.0% 1.0% 0.5% 0.2% 39.8% 

15 - 18 

vjeç 

Numëri 21 14 23 20 6 10 11 4 4 0 113 

%  

Total 
5.2% 3.5% 5.8% 5.0% 1.5% 2.5% 2.8% 1.0% 1.0% 0.0% 28.2% 

Total 

Numëri 69 62 70 71 31 32 38 16 9 2 400 

%  

Total 
17.2% 15.5% 17.5% 17.8% 7.8% 8.0% 9.5% 4.0% 2.2% 0.5% 100.0% 

 

Në Figurën 6 tregohet në përqindje niveli i shfaqjes së simptomave emocionale te 

fëmijët sipas moshës së tyre 6-10 vjeç, 11-14 vjeç, 15-18 vjeç. 

Figura 6. Paraqitja grafike për simptomat emocionale të fëmijëve në raport me moshën 
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Në figurën 7 tregohet në përqindje niveli i shfaqjes së simptomave emocionale te 

fëmijët sipas vendndodhjes së tyre fshat-qytet. Nga të dhënat vihet re se simptoma 

emocionale në nivelin në kufi të anormales shfaqin 12.8% e fëmijëve që banojnë në 

fshat dhe 12.5 % e fëmijëve që banojnë në qytet.  

Simptoma emocionale në nivelit anormal shfaqin 2.9 % e fëmijëve që banojnë në 

fshat dhe 3.7% e fëmijëve që banojnë në qytet.  

Figura 7. Paraqitja grafike për simptomat emocionale të fëmijëve në raport me vendndodhjen e 

fëmijëve 

 

Në tabelën 21 jepen të dhëna përshkruese mbi shkallën: Probleme në sjellje të 

raportuara nga vetë fëmijët. Kjo shkallë përmban gjithashtu pesë pohime. Minimumi i 

pikëve të kapura nga respondentët është pesë dhe maksimumi pesëmbëdhjetë.  

Kështu një mesatare rreth 5-8 pikë përcakton një nivel të ulët normal, 9-11 përcakton 

një nivelin mesatar në kufi dhe 11-15 pikë përcakton një nivel të lartë, anormal të 

problemeve me sjelljen.  

Në tabelën 21 tregohet se pohimeve të kësaj shkalle i janë përgjigjur të 400 

respondentët. Nga këta, 78.8% e fëmijëve paraqesin probleme me sjelljen në nivelin 

normal 5-8 pikë. Ndërsa 52 fëmijë ose 13.1% kanë një sasi pikësh 9-11 që i përkasin 

nivelit në kufi të anormales dhe 33 fëmijë ose 8.2% paraqesin simptoma emocionale 

në nivelin anormal, 12-15 pikë. 
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Tabela 21. Statistikat përshkruese për shkallën – probleme me sjelljen, raportuar nga vetë 

fëmijët 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

5.00 53 13.3 13.3 13.3 

6.00 121 30.3 30.3 43.5 

7.00 80 20.0 20.0 63.5 

8.00 61 15.3 15.3 78.8 

9.00 24 6.0 6.0 84.8 

10.00 5 1.3 1.3 86.0 

11.00 23 5.8 5.8 91.8 

12.00 20 5.0 5.0 96.8 

13.00 13 3.3 3.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimit të parë të kësaj shkalle: -Nevrikosem shpejt, humbas shpesh gjendjen e 

humorit siç vihet re dhe tek tabela 22, 170 fëmijë ose 42.5% i janë përgjigjur aspak e 

vërtetë, ndërsa 191 fëmijë ose 47.8% pohojnë disi e vërtetë dhe vetëm 39 fëmijë ose 

9.85 e tyre pohojnë se është shumë e vërtetë. 

Tabela 22. Të dhëna për pohimin -Nevrikosem shpejt, humbas shpesh gjëndjen e humorit 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 170 42.5 42.5 42.5 

Disi e vërtetë 191 47.8 47.8 90.3 

Shumë e vërtetë 39 9.8 9.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimi i dytë i kësaj shkalle është: -Shpesh veproj si më thonë të tjerët. Këtij pohimi 

siç vihet re nëpërmjet tabelës 23, pjesa më e madhe e fëmijëve, 259 fëmijë ose 64.8% 

i janë përgjigjur disi e vërtetë, ndërsa 116 fëmijë ose 29% pohojnë se është aspak e 

vërtetë dhe vetëm 25 fëmijë ose 6.3% pohojnë se është shumë e vërtetë. 
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Tabela 23. Të dhëna për pohimin: Shpesh veproj si më thonë të tjerët 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Shumë e vërtetë 116 29.0 29.0 29.0 

Disi e vërtetë 259 64.8 64.8 93.8 

Aspak e vërtetë 25 6.3 6.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimit: zihem shpesh, unë i bëj të tjerët të bëjnë atë që dua unë, siç vihet re dhe tek 

tabela 24, pjesa më e madhe e fëmijëve, 240 fëmijë ose 60% e tyre i janë përgjigjur 

aspak e vërtetë, ndërsa 137 fëmijë ose 34.3% e tyre pohojnë disi e vërtetë dhe vetëm 

23 fëmijë ose 5.8% e tyre pohojnë se është shumë e vërtetë. 

Tabela 24. Të dhëna për pohimin: Zihem shpesh, unë i bëj të tjerët të bëjnë atë që dua unë 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 240 60.0 60.0 60.0 

Disi e vërtetë 137 34.3 34.3 94.3 

Shumë e vërtetë 23 5.8 5.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Ndërsa për pohimin e katërt të kësaj shkalle: më akuzojnë shpesh se gënjej dhe vjedh, 

siç vihet re dhe nga Tabela 25, pjesa më e madhe e fëmijëve, 295 fëmijë ose 73.8% i 

janë përgjigjur aspak e vërtetë, kurse 93 fëmijë ose 23.3% e respondentëve pohojnë si 

disi e vërtetë dhe vetëm 12 fëmijë ose 3% pohojnë se është shumë e vërtetë. 

Tabela 25.  Të dhëna për pohimin: Më akuzojnë shpesh se gënjej dhe vjedh 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 295 73.8 73.8 73.8 

Disi e vërtetë 93 23.3 23.3 97.0 

Shumë e vërtetë 12 3.0 3.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Një pohim tjetër i shkallës “Probleme me sjelljen” është edhe pohimi: – marr gjëra që 

nuk janë të mijat kudo që jam në shtëpi dhe në shkollë. Nga tabela 26 vihet re se një 

numër mjaft i madh fëmijësh, 324 fëmijë ose 81% respondent pjesë e këtij studimi i 

janë përgjigjur aspak e vërtetë. Ndërsa 63 fëmijë ose 15.8% i janë përgjigjur disi e 

vërtetë dhe vetëm 13 fëmijë ose 3.3% pohojnë se është shumë e vëtetë se ata marrin 

gjëra që nuk i përkasin kudo që ndodhen. 

Tabela 26. Të dhëna për pohimin: Marr gjëra që nuk janë të mijat kudo që jam në shtëpi-shkollë 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 324 81.0 81.0 81.0 

Disi e vërtetë 63 15.8 15.8 96.8 

Shumë e vërtetë 13 3.3 3.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Në tabelën 27 janë paraqitur të dhëna mbi problemet me sjelljen që paraqesin fëmijët 

sipas gjinisë së tyre femër/mashkull. Probleme me sjelljen, në nivelin normal shfaqin 

166 femra ose 41.6%. Ndërsa 26 femra ose 6.4% shfaqin probleme në sjellje në 

nivelin në kufi të anormales dhe 4 femra ose 1% shfaqin probleme në sjellje në 

nivelin anormal.  

Tabela 27. Të dhëna përshkruese mbi problemet në sjellje të fëmijëve sipas gjinisë 

 Probleme me sjelljen Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

G
ji

n
ia

 F
em

er
 

Numëri 27 59 50 30 8 1 17 4 0 196 

%  Total 6.8% 14.8% 12.5% 7.5% 2.0% 0.2% 4.2% 1.0% 0.0% 49.0% 

M
a

sh
k

u
ll

 

Numëri 26 62 30 31 16 4 6 16 13 204 

%  Total 6.5% 15.5% 7.5% 7.8% 4.0% 1.0% 1.5% 4.0% 3.2% 51.0% 

Total 
Numëri 53 121 80 61 24 5 23 20 13 400 

%  Total 13.2% 30.2% 20.0% 15.2% 6.0% 1.2% 5.8% 5.0% 3.2% 100.0% 

 

Të dhënat e tabelës tregojnë se probleme me sjelljen në nivelin normal shfaqin 149 

meshkuj ose 37.3%, ndërsa probleme me sjelljen në nivelin në kufi të anormales 

shfaqin 26 meshkuj ose 6.5% dhe 29 meshkuj ose 7.2% shfaqin probleme me sjelljen 

në nivelin anormal. 
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Në figurën 8 tregohet niveli i shfaqjes së problemeve në sjellje te fëmijët sipas gjinisë 

së tyre mashkull-femër.  

Figura 8.  Probleme në sjellje të fëmijëve në raport me gjininë 

 

Nga të dhënat e tabelës 28 dhe paraqitja e figurës 9 vihet re se në nivelin në kufi të 

anormales shfaqin probleme me sjelljen 6% e fëmijëve të moshës 6-10 vjeç , 2.7% e 

fëmijëve të moshës 15-18 vjeç dhe 4.2% e fëmijëve të moshës 11-14 vjeç. Në nivelin 

anormal të probleme me sjelljen,  shfaqen 4.5% e fëmijëve të moshës  6-10 vjeç, 2.7% 

fëmijë të  moshës 11-14 vjeç dhe 1% fëmijë të moshës15-18 vjeç.  

Tabela 28. Të dhëna përshkruese të problemeve me sjelljen në raport me moshën e fëmijëve 

 Probleme me sjelljen Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

M
o

sh
a

 

6 - 10 

vjeç 

Numëri 6 31 27 22 12 3 9 12 6 128 

%  

Total 
1.5% 7.8% 6.8% 5.5% 3.0% 0.8% 2.2% 3.0% 1.5% 32.0% 

11 -14 

vjeç 

Numëri 21 55 30 25 8 1 8 5 6 159 

%  

Total 
5.2% 13.8% 7.5% 6.2% 2.0% 0.2% 2.0% 1.2% 1.5% 39.8% 

15 -18 

vjeç 

Numëri 26 35 23 14 4 1 6 3 1 113 

%  

Total 
6.5% 8.8% 5.8% 3.5% 1.0% 0.2% 1.5% 0.8% 0.2% 28.2% 

Total 

Numëri 53 121 80 61 24 5 23 20 13 400 

%  

Total 
13.2% 30.2% 20.0% 15.2% 6.0% 1.2% 5.8% 5.0% 3.2% 100.0% 
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Në figurën 9 tregohet në përqindje niveli i shfaqjes së problemeve me sjelljen te 

fëmijët sipas moshës së tyre 6-10 vjeç, 11-14 vjeç, 15-18 vjeç.  

Nga të dhënat vihet re se fëmijët e moshës 6-10 vjeç shfaqin nivele më të larta të 

problemeve në sjellje në sasinë e pikëve që i përkasin nivelit në kufi të anormales 9, 

10, 11 pikë, krahasuar me dy grupmoshat e tjera përkatësisht 15-18 vjeç dhe 11-14 

vjeç. Përsa i përket nivelit anormal 12, 13, 14, 15 pikë, të problemeve me sjelljen, 

përsëri është grupmosha 6-10 vjeç që paraqitet në përqindje më të lartë krahasuar me 

atë 15-18 vjeç dhe 11-14 vjeç.  

Figura 9. Probleme në sjellje të fëmijëve në raport me moshën 

 

Në tabelën 29 janë paraqitur të dhëna mbi problem me sjelljen që shfaqin fëmijët me 

prindër të divorcuar sipas vendodhjes së tyre fshat qytet.  

Nga të dhënat vihet re se nga fëmijët që banojnë në fshat, 126 fëmijë ose 44.5% e tyre 

paraqesin problem në sjellje në nivelin normal, ndërsa 25 fëmijë ose 6.2% e tyre 

shfaqin probleme me sjelljen në nivelin në kufi të anormales, 13 fëmijë ose 3.3% e 

tyre që banojnë në fshat shfaqin probleme me sjelljen në nivelin anormal.  

Ndërsa të dhënat tregojnë se për fëmijët me prindër të divorcuar që banojnë në qytet, 

169 fëmijë ose 42.2% e fëmijëve shfaqin probleme me sjelljen në nivelin normal, 

ndërsa 27 fëmijë ose 6.8% shfaqin probleme me sjelljen në nivelin në kufi të 

anormales dhe 20 fëmijë ose 5% shfaqin probleme me sjelljen në nivelin anormal. 
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Tabela 29. Të dhëna përshkruese për problemet me sjelljen në raport me vendndodhjen e 

fëmijëve fshat/qytet 

 Probleme me sjelljen Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

V
en

d
o

d
h

ja
 

F
sh

a
t 

Numëri 15 64 36 31 12 1 12 7 6 184 

%  Total 3.8% 16.0% 9.0% 7.8% 3.0% 0.2% 3.0% 1.8% 1.5% 46.0% 

Q
yt

e
t 

Numëri 38 57 44 30 12 4 11 13 7 216 

%  Total 9.5% 14.2% 11.0% 7.5% 3.0% 1.0% 2.8% 3.2% 1.8% 54.0% 

Total 
Numëri 53 121 80 61 24 5 23 20 13 400 

%  Total 13.2% 30.2% 20.0% 15.2% 6.0% 1.2% 5.8% 5.0% 3.2% 100.0% 

 

Në Figurën 10 tregohet në përqindje niveli i shfaqjes së problemeve me sjelljen te 

fëmijët sipas vendndodhjes së tyre fshat-qytet. Nga të dhënat vihet re se fëmijët që 

banojnë në fshat shfaqin nivele më të larta të problemeve me sjelljen në sasinë e 

pikëve që i përkasin nivelit në kufi të anormales 9, 10, 11 pikë krahasuar me fëmijët 

që banojnë në qytet.  

Përsa i përket nivelit anormal 12, 13, 14, 15 të problemeve me sjelljen, janë fëmijët që 

banojnë në qytet ata të cilët shfaqin përqindje më të lartë të këtij niveli krahasuar me 

fëmijët që banojnë në fshat.  

Figura 10. Probleme me sjelljen e fëmijëve në raport me vendndodhjen e tyre 
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Në tabelën 30 jepen të dhëna përshkruese mbi shkallën: - Hiperaktivit/mungesë 

vëmendje të raportuara nga vetë fëmijët. Shkalla “hiperaktiviteti/mungesë vëmendje” 

përmban pesë pohime. Minimumi i pikëve të kapura nga respondentët është pesë dhe 

maksimumi pesëmbëdhjetë.  

Kështu një mesatare rreth 5-8 pikë përcakton një nivel të ulët normal, 9-11 përcakton 

një nivelin mesatar në kufi dhe 11-15 pikë përcakton një nivel të lartë, anormal të 

hiperaktivitetit/mungesë vëmendje.  

Siç vihet re edhe nga tabela 30, këtë shkallë e kanë plotësuar të 400 respondentët. Nga 

këta, 25.3% e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin normal 

5-8 pikë.  

Ndërsa 91 fëmijë ose 22.7% kanë një sasi pikësh 9-11 që i përkasin nivelit në kufi të 

anormales dhe 208 fëmijë ose 52% paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në 

nivelin anormal, 12-15 pikë. 

Tabela 30. Statistikat përshkruese për shkallën -hiperaktiv/mungesë vëmendje, raportuar nga 

vetë fëmijët 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

5.00 1 .3 .3 .3 

6.00 4 1.0 1.0 1.3 

7.00 33 8.3 8.3 9.5 

8.00 63 15.8 15.8 25.3 

9.00 34 8.5 8.5 33.8 

10.00 23 5.8 5.8 39.5 

11.00 34 8.5 8.5 48.0 

12.00 144 36.0 36.0 84.0 

13.00 50 12.5 12.5 96.5 

14.00 13 3.3 3.3 99.8 

15.00 1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Pohimi i parë i shkallës “Hipeaktiv/mungesë vëmendje është pohimi -Jam shpesh në 

lëvizje dhe nuk mund të rri gjatë pa lëvizur.  

Siç vihet re dhe tek tabela 31 pjesa më e madhe e fëmijëve, 266 fëmijë i janë 

përgjigjur disi e vërtetë, ndërsa 78 fëmijë pohojnë disi e vërtetë dhe vetëm 57 fëmijë 

pohojnë se është plotësisht e vërtetë.  

Nga plotësimi i këtij pohimi 19.5% pohojnë si aspak të vërtetë që janë shpesh në 

lëvizje dhe nuk mund të rrinë gjatë pa lëvizur, 66.5% si disi të vërtetë dhe 14% 

pohojnë se është shumë e vërtetë që ata janë shpesh në lëvizje dhe nuk mund të rrinë 

gjatë pa lëvizur 

Tabela 31. Të dhëna për pohimin: “Jam shpesh në lëvizje dhe nuk mund të rri gjatë pa lëvizur” 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 78 19.5 19.5 19.5 

Disi e vërtetë 266 66.5 66.5 86.0 

Shumë e vërtetë 56 14.0 14.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimit - Nuk përqëndrohem dot, bëj lëvizje të shpeshta.  

Siç edhe mund të shihet nga tabela 32 rezulton se 17% e fëmijëve pohojnë se është 

shumë e vërtetë që ata shpesh nuk përqëndrohen dot, bëjnë lëvizje të shpeshta, 61% 

pohojnë si disi të vërtetë pohimin dhe 22% thonë që nuk është aspak e vërtetë që ata 

nuk përqëndrohen dot dhe bëjnë lëvizje të shpeshta. 

Tabela 32. Të dhëna përshkruese për pohimin-Nuk përqëndrohem dot, bëj lëvizje të shpeshta 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Shumëe vërtetë 68 17.0 17.0 17.0 

Disi e vërtetë 244 61.0 61.0 78.0 

Aspak e vërtetë 88 22.0 22.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0 
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Pohimit: - Shpërqëndrohem lehtë dhe eci i shpërqëndruar, siç vihet re dhe tek tabela 

33, pjesa më e madhe e fëmijëve, 274 fëmijë i janë përgjigjur disi e vërtetë, ndërsa 89 

fëmijë pohojnë aspak e vërtetë dhe 37 fëmijë pohojnë se është shumë e vërtetë.  

Nga plotësimi i këtij pohimi 22.25% pohojnë si aspak të vërtetë që shpërqëndrohen 

lehtë dhe ecin të shpërqëndruar, 68.5% si disi të vërtetë dhe 9.25% pohojnë se është 

shumë e vërtetë që shpërqëndrohen lehtë dhe ecin të shpërqëndruar.  

Tabela 33. Të dhëna për pohimin: “Shpërqëndrohem lehtë dhe eci i shpërqëndruar” 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 89 22.3 22.3 22.3 

Disi e vërtetë 274 68.5 68.5 90.8 

Shumë e vërtetë 37 9.3 9.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Një tjetër pohim i kësaj shkalle është edhe pohimi: - I mendoj gjërat përpara se të 

veproj. Siç vihet re dhe tek tabela 34 pjesa më e madhe e fëmijëve, 201 fëmijë i janë 

përgjigjur disi e vërtetë, ndërsa 188 fëmijë ose 47% pohojnë se është shumë e vërtetë 

dhe vetëm 11 fëmijë ose 2.8% pohojnë se është aspak e vërtetë që ata i mendojnë 

gjërat përpara se të veprojnë. 

Tabelë 34. Të dhëna përshkruese për pohimin: - I mendoj gjërat përpara se të veproj 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 11 2.8 2.8 2.8 

Disi e vërtetë 201 50.3 50.3 53.0 

Shumë e vërtetë 188 47.0 47.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimi i fundit i shkallës “Hiperaktiv/mungesë vëmendje” është pohimi: - Jam i 

vëmendshëm, përfundoj punën që nis.  
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Në tabelën 35 vihet re se këtij pohimi 200 fëmijë i janë përgjigjur se është disi e 

vërtetë që ata janë të vëmendshëm dhe e përfundojnë punën që nisin, ndërsa 183 

fëmijë ose 45.8% e tyre pohojnë se është shumë e vërtetë. Vetëm 17 fëmijë ose 4.3% 

e tyre përgjigjen se është aspak e vërtetë që ata janë të vëmendshëm dhe e 

përfundojnë punën që nisin. 

Tabela 35. Të dhëna përshkruese për pohimin: Jam i vëmendshëm dhe punën që nis e përfundoj 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 17 4.3 4.3 4.3 

Disi e vërtetë 200 50.0 50.0 54.3 

Shumë e vërtetë 183 45.8 45.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Në tabelën 36 janë paraqitur të dhëna mbi shkallën hiperaktiv/mungesë vëmendje që 

paraqesin fëmijët sipas gjinisë së tyre femër/mashkull. Hiperaktivitet/mungesë 

vëmendje në nivelin normal shfaqin 55 femra ose 13.7%. Ndërsa 45 femra ose 11.3% 

shfaqin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin në kufi të anormales dhe 96 

femra ose 24.1% shfaqin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin anormal.  

Të dhënat e tabelës tregojnë gjithashtu se  hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin 

normal shfaqin 46 meshkuj ose 11.6%, ndërsa hiperaktivitet/mungesë vëmendje në 

nivelin në kufi të anormales shfaqin 46 meshkuj ose 11.6% dhe 112 meshkuj ose 28% 

shfaqin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin anormal. 

Tabelë 36. Të dhëna përshkruese të shkallës Hiperaktiv/mungesë vëmendje në raport me gjininë 

 Hiperaktiv ose mungesë vëmendje Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

G
ji

n
ia

 F
em

er
 Numëri 1 0 14 40 18 15 12 71 19 6 0 196 

%  

Total 
0.2% 0.0% 3.5% 10.0% 4.5% 3.8% 3.0% 17.8% 4.8% 1.5% 0.0% 49.0% 

M
a

sh
k

u
ll

 

Numëri 0 4 19 23 16 8 22 73 31 7 1 204 

%  

Total 
0.0% 1.0% 4.8% 5.8% 4.0% 2.0% 5.5% 18.2% 7.8% 1.8% 0.2% 51.0% 

Total 

Numëri 1 4 33 63 34 23 34 144 50 13 1 400 

%  

Total 
0.2% 1.0% 8.2% 15.8% 8.5% 5.8% 8.5% 36.0% 12.5% 3.2% 0.2% 100.0% 
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Të dhënat përshkruese të tabelës hiperaktiv/mungesë vëmendje sipas gjinisë janë 

paraqitur edhe grafikisht në figurën 11. 

 

Figura 11. Paraqitja grafike për shkallën hiperaktiv/mungesë vëmendje sipas gjinisë 

 
 

Nga të dhënat e tabelës 37 dhe paraqitja e figurës 12 vihet re se në nivelin normal 

shfaqin hiperaktivitet/mungesë vëmendje 7.7% e fëmijëve të moshës 6-10 vjeç , 6.4% 

e fëmijëve të moshës 11-14 vjeç dhe 8.2% e fëmijëve të moshës 15-18 vjeç.  

Në nivelin në në kufi të anormales hiperaktivitet/mungesë vëmendje shfaqin 7.5% e 

fëmijëve të moshës 6-10 vjeç, 8% e fëmijëve të moshës 11-14 vjeç dhe 7.3% e 

fëmijëve të moshës 15-18 vjeç.  

Në nivelin anormal të hiperaktivitetit/mungesë vëmendje,  shfaqen 15% e fëmijëve të 

moshës  6-10 vjeç, 22% fëmijë të  moshës 11-14 vjeç dhe 12.7% fëmijë të moshës 15-

18 vjeç.  

 

 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

67 
 

Tabelë 37. Të dhëna përshkruese të shkallës hiperaktiv/mungesë vëmendje sipas grupmoshës së 

fëmijës 

 
Hiperaktiv ose mungesë vëmendje Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

M
o

sh
a

 

6 - 10 

vjeç 

Numëri 0 1 16 14 12 4 14 48 11 8 0 128 

%  Total 0.0% 0.2% 4.0% 3.5% 3.0% 1.0% 3.5% 12.0% 2.8% 2.0% 0.0% 32.0% 

11 -14 

vjeç 

Numëri 0 2 9 26 12 8 12 69 18 3 0 159 

%  Total 0.0% 0.5% 2.2% 6.5% 3.0% 2.0% 3.0% 17.2% 4.5% 0.8% 0.0% 39.8% 

15 - 18 

vjeç 

Numëri 1 1 8 23 10 11 8 27 21 2 1 113 

%  Total 0.2% 0.2% 2.0% 5.8% 2.5% 2.8% 2.0% 6.8% 5.2% 0.5% 0.2% 28.2% 

Total 
Numëri 1 4 33 63 34 23 34 144 50 13 1 400 

%  Total 0.2% 1.0% 8.2% 15.8% 8.5% 5.8% 8.5% 36.0% 12.5% 3.2% 0.2% 100.0% 

 

Në figurën 12 tregohet në përqindje niveli i shfaqjes së hiperaktivitetit/mungesë 

vëmendje te fëmijët sipas moshës së tyre 6-10 vjeç, 11-14 vjeç, 15-18 vjeç.  

Nga të dhënat vihet re se fëmijët e moshës 11-14 vjeç shfaqin nivele më të larta të 

hiperaktivitetit/mungesë vëmendje në sasinë e pikëve që i përkasin nivelit në kufi të 

anormales 9, 10, 11  pikë, krahasuar me dy grupmoshat e tjera përkatësisht 15-18 vjeç 

dhe 6-10 vjeç. Përsa i përket nivelit anormal 12, 13, 14, 15 pikë, të 

hiperaktivitetit/mungesë vëmendje, përsëri është grupmosha 11-14 vjeç që paraqitet 

në përqindje më të lartë krahasuar me atë 15-18 vjeç dhe 6-10 vjeç.  

Figura 12. Paraqitja grafike e të dhënave të shkallës Hiperaktiv/mungesë vëmendje sipas moshës 

së fëmijëve 
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Në tabelën 38 janë paraqitur të dhëna mbi shkallën hiperaktiv/mungesë vëmendje që 

shfaqin fëmijët me prindër të divorcuar sipas vendodhjes së tyre fshat /qytet.  

Nga të dhënat vihet re se nga fëmijët që banojnë në fshat, 42 fëmijë ose 10.4% e tyre 

paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin normal, ndërsa 44 fëmijë ose 

11% e tyre shfaqin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin në kufi të anormales, 

98 fëmijë ose 17.2% e tyre që banojnë në fshat shfaqin hiperaktivitet/mungesë 

vëmendje në nivelin anormal.  

Ndërsa të dhënat e tabelës tregojnë gjithashtu se për fëmijët me prindër të divorcuar 

që banojnë në qytet, 59 fëmijë ose 14.7% e fëmijëve shfaqin hiperaktivitet/mungesë 

vëmendje në nivelin normal, ndërsa 47 fëmijë ose 11.7% shfaqin 

hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin në kufi të anormales dhe 110 fëmijë ose 

27.5% shfaqin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin anormal. 

Në figurën 13 tregohet në përqindje niveli i shfaqjes së hiperaktivitetit/mungesë 

vëmendje te fëmijët sipas vendndodhjes së tyre fshat-qytet.  

Nga të dhënat e figurës vihet re se fëmijët që banojnë në fshat shfaqin nivele më të 

larta të hiperaktivitetit/mungesë vëmendje në sasinë e pikëve që i përkasin nivelit në 

kufi të anormales 9,10,11 pikë krahasuar me fëmijët që banojnë në qytet.  

Tabelë 38. Të dhëna përshkruese të shkallës Hiperaktiv/mungesë vëmendje sipas vendndodhjes 

së fëmijës 

 Hiperaktiv ose mungesë vëmendje Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

V
en

d
o

d
h

ja
 

F
sh

a
t 

Numëri 1 2 13 26 16 14 14 60 32 6 0 184 

%  Total 0.2% 0.5% 3.2% 6.5% 4.0% 3.5% 3.5% 15.0% 8.0% 1.5% 0.0% 46.0% 

Q
yt

e
t 

Numëri 0 2 20 37 18 9 20 84 18 7 1 216 

%  Total 0.0% 0.5% 5.0% 9.2% 4.5% 2.2% 5.0% 21.0% 4.5% 1.8% 0.2% 54.0% 

Total 
Numëri 1 4 33 63 34 23 34 144 50 13 1 400 

%  Total 0.2% 1.0% 8.2% 15.8% 8.5% 5.8% 8.5% 36.0% 12.5% 3.2% 0.2% 100.0% 

 

Përsa i përket nivelit anormal 12, 13, 14, 15 të hiperaktivitetit/mungesë vëmendje, 

janë fëmijët që banojnë në qytet ata të cilët shfaqin përqindje më të lartë të këtij niveli 

krahasuar me fëmijët që banojnë në fshat.  
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Figura 13. Paraqitja grafike e shkallës hiperaktiv/mungesë vëmendje sipas vendndodhjes së 

fëmijës 

 
 

Një tjetër shkallë e instrumentit të përdorur te fëmijët është dhe shkalla: Probleme të 

sjelljes në grup. Shkalla “Probleme të sjelljes në grup” përmban gjithashtu pesë 

pohime. Minimumi i pikëve të mbledhura nga respondentët është pesë dhe 

maksimumi pesëmbëdhjetë.  

Kështu një mesatare rreth 5-8 pikë përcakton një nivel të ulët normal, 9-11 përcakton 

një nivelin mesatar në kufi dhe 11-15 pikë përcakton një nivel të lartë, anormal të 

problem me sjelljen në grup. 

Siç vihet re edhe nga Tabela 39, këtyre pohimeve i janë përgjigjur të 400 

respondentët. Nga këta, 228 fëmijë ose 57% paraqesin problem të sjelljes në grup në 

nivelin normal 5-8 pikë.  

Ndërsa 118 fëmijë ose 29.5% kanë një sasi pikësh 9-11 që i përkasin nivelit në kufi të 

anormales dhe 54 fëmijë ose 13.5% paraqesin problem të sjelljes në grup në nivelin 

anormal, 12-15 pikë.  
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Tabela 39. Statistikat përshkruese për shkallën: -Probleme të sjelljes në grup, raportuar nga vetë 

fëmijët 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

5.00 10 2.5 2.5 2.5 

6.00 22 5.5 5.5 8.0 

7.00 116 29.0 29.0 37.0 

8.00 80 20.0 20.0 57.0 

9.00 38 9.5 9.5 66.5 

10.00 15 3.8 3.8 70.3 

11.00 65 16.3 16.3 86.5 

12.00 48 12.0 12.0 98.5 

13.00 5 1.3 1.3 99.8 

14.00 1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimi i parë i kësaj shkalle është pohimi- preferoj më mirë të rri vetëm sesa me 

bashkëmoshatarët. Siç vihet re dhe tek tabela 40, pjesa më e madhe e fëmijëve, 232 

fëmijë ose 58% e tyre kanë pohuar si aspak e vërtetë që preferojnë më mirë të rrinë 

vetëm sesa me bashkëmoshatarët, ndërsa 143 fëmijë pohojnë disi e vërtetë dhe vetëm 

25 fëmijë ose 6.3% e tyre pohojnë se është shumë e vërtetë që ata preferojnë të rrinë 

vetëm sesa me bashkëmoshatarët. 

Tabela 40. Të dhëna për pohimin:-Preferoj më mirë të rri vetëm sesa me bashkëmoshatarët 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 232 58.0 58.0 58.0 

Disi e vërtetë 143 35.8 35.8 93.8 

Shumë e vërtetë 25 6.3 6.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

71 
 

Pohimi: - Kam të paktën një shok ose më shumë, është pohimi i dytë i shkallës 

“Probleme të sjelljes në grup”. Të 400 respondentët i janë përgjigjur këtij pohimi në 

këtë mënyrë. 83 fëmijë ose 20.8% pohojnë si aspak të vërtetë që kanë një shok ose më 

shumë, 265 si disi të vërtetë dhe 52 fëmijë ose 13% pohojnë se është shumë e vërtetë 

që ata që ata kanë një shok ose më shumë.  

Tabela 41. Të dhëna për pohimin: Kam të paktën një shok ose më shumë 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Shumë e vërtetë 52 13.0 13.0 13.0 

Disi e vërtetë 265 66.3 66.3 79.3 

Aspak e vërtetë 83 20.8 20.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimi:Në përgjithësi më duan fëmijët e moshës time është pohimi i tretë i shkallës 

probleme të sjelljes në grup.  

Tabela 42. Të dhëna për pohimin: Në përgjithësi më duan fëmijët e moshës time 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Shumë e vërtetë 48 12.0 12.0 12.0 

Disi e vërtetë 302 75.5 75.5 87.5 

Aspak e vërtetë 50 12.5 12.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

Të 400 respondentët i janë përgjigjur këtij pohimi në këtë mënyrë. Tabela 42 tregon 

se 48 fëmijë ose 12% e tyre pohojnë si shumë të vërtetë që në përgjithësi i duan 

fëmijët e moshës së tyre, 302 fëmijë ose 75.5% e pohojnë si disi të vërtetë dhe 50 

fëmijë pohojnë se është aspak e vërtetë që ata i duan fëmijët e moshës së tyre. 

Një tjetër pohim i kësaj shkalle është edhe pohimi: Ngacmohem nga fëmijët e tjerë. 

Siç vihet re dhe nga Tabela 43, pjesa më e madhe e fëmijëve, 208 fëmijë i janë 

përgjigjur aspak e vërtetë, ndërsa 184 fëmijë ose 46% pohojnë se është disi e vërtetë 

që i ngacmojnë fëmijët e tjerë dhe vetëm 8 fëmijë ose 2% pohojnë se është shumë e 

vërtetë që ata ngacmohen nga fëmijët e tjerë. 
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Tabela 43. Të dhëna për pohimin: Ngacmohem nga fëmijët e tjerë 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 208 52.0 52.0 52.0 

Disi e vërtetë 184 46.0 46.0 98.0 

Shumë e vërtetë 8 2.0 2.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimi: Shkoj më mirë me më të rriturit sesa me fëmijët e moshës time është pohimi i 

pestë i shkallës “Probleme të sjelljes në grup”.  

Këtij pohimi i janë përgjigjur si aspak e vërtetë 155 fëmijë, ndërsa 220 fëmijë thonë 

që është disi e vërtetë që ata shkojnë më mirë me të rriturit sesa me bashkëmoshatarët, 

dhe vetëm 25 fëmijë pohojnë se është shumë e vërtetë që ata shkojnë më mirë me më 

të rriturit sesa me bashkëmoshatarët.  

Tabela 44. Të dhëna për pohimin: Shkoj më mirë me të rriturit sesa me fëmijët e moshës time 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 155 38.8 38.8 38.8 

Disi e vërtetë 220 55.0 55.0 93.8 

Shumë e vërtetë 25 6.3 6.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Në tabelën 45 përshkruhen të dhëna të shkallës: probleme të sjelljes në grup sipas 

gjinisë së fëmijëve. Në nivelin normal shfaqin probleme të sjelljes në grup 113 femra, 

dhe 115 meshkuj. Në nivelin në kufi të anormales shfaqin probleme të sjelljes në grup 

63 femra ose 15.8% e tyre dhe 55 meshkuj ose 13.7%.  

Në nivelin anormal shfaqin probleme të sjelljes në grup 20 femra ose 5% e tyre dhe 

34 meshkuj ose 8.4%.  
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Tabelë 45. Të dhëna përshkruese për shkallën: Probleme të sjelljes në grup në raport me gjininë 

 Probleme të sjelljes në grup Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
 

G
ji

n
ia

 F
em

er
 Numëri 6 9 64 34 21 7 35 20 0 0 196 

%  

Total 
1.5% 2.2% 16.0% 8.5% 5.2% 1.8% 8.8% 5.0% 0.0% 0.0% 49.0% 

M
a

sh
k

u
ll

 

Numëri 4 13 52 46 17 8 30 28 5 1 204 

%  

Total 
1.0% 3.2% 13.0% 11.5% 4.2% 2.0% 7.5% 7.0% 1.2% 0.2% 51.0% 

Total 

Numëri 10 22 116 80 38 15 65 48 5 1 400 

%  

Total 
2.5% 5.5% 29.0% 20.0% 9.5% 3.8% 16.2% 12.0% 1.2% 0.2% 100.0% 

 

Problemet e sjelljes në grup sipas gjinisë paraqiten në Figurën 14. 

Figura 14.  Sjellja në grup sipas gjinisë 

 
Nga të dhënat e tabelës 46 dhe paraqitja e figurës 15 vihet re se paraqesin probleme 

me sjelljen në grup në nivelin normal 17.3% e fëmijëve të moshës 6-10 vjeç, 22.8% e 

fëmijëve të moshës 11-14 vjeç dhe 16.9% e fëmijëve të moshës 15-18 vjeç.  

Ndërsa në nivelin në kufi të anormales shfaqin probleme me sjelljen 6% e fëmijëve të 

moshës 6-10 vjeç , 2.7% e fëmijëve të moshës 15-18 vjeç dhe 4.2% e fëmijëve të 

moshës 11-14 vjeç.  
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Në nivelin anormal të probleme me sjelljen,  shfaqen 4.5% e fëmijëve të moshës  6-10 

vjeç, 2.7% fëmijë të  moshës 11-14 vjeç dhe 1% fëmijë të moshës15-18 vjeç.  

Tabela 46. Të dhëna përshkruese për shkallën: “Probleme të sjelljes në grup sipas moshës së 

fëmijëve” 

 Probleme të sjelljes në grup Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

M
o

sh
a

 

6 - 10 

vjeç 

Numëri 1 7 34 27 14 8 25 10 1 1 128 

%  

Total 
0.2% 1.8% 8.5% 6.8% 3.5% 2.0% 6.2% 2.5% 0.2% 0.2% 32.0% 

11 - 14 

vjeç 

Numëri 4 7 48 32 14 4 26 22 2 0 159 

%  

Total 
1.0% 1.8% 12.0% 8.0% 3.5% 1.0% 6.5% 5.5% 0.5% 0.0% 39.8% 

15 - 18 

vjeç 

Numëri 5 8 34 21 10 3 14 16 2 0 113 

%  

Total 
1.2% 2.0% 8.5% 5.2% 2.5% 0.8% 3.5% 4.0% 0.5% 0.0% 28.2% 

Total 

Numëri 10 22 116 80 38 15 65 48 5 1 400 

%  

Total 
2.5% 5.5% 29.0% 20.0% 9.5% 3.8% 16.2% 12.0% 1.2% 0.2% 100.0% 

 

Në Figurën 15 tregohet në përqindje niveli i shfaqjes së problemeve me sjelljen te 

fëmijët sipas moshës së tyre 6-10 vjeç, 11-14 vjeç, 15-18 vjeç.  

Nga të dhënat vihet re se fëmijët e moshës 6-10 vjeç shfaqin nivele më të larta të 

problemeve në sjellje në sasinë e pikëve që i përkasin nivelit në kufi të anormales 9, 

10, 11 pikë, krahasuar me dy grupmoshat e tjera përkatësisht 15-18 vjeç dhe 11-14 

vjeç.  

Përsa i përket nivelit anormal 12,13,14,15 pikë, të problemeve me sjelljen, përsëri 

është grupmosha 6-10 vjeç që paraqitet në përqindje më të lartë krahasuar me atë 15-

18 vjeç dhe 11-14 vjeç.  
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Figura 15. Paraqitja grafike e të dhënave të shkallës problem me sjelljen në grup sipas moshës së 

fëmijëve 

 
 

Në tabelën 47 janë paraqitur të dhëna mbi shkallën probleme të sjelljes në grup që 

shfaqin fëmijët me prindër të divorcuar sipas vendodhjes së tyre fshat /qytet. Nga të 

dhënat vihet re se nga fëmijët që banojnë në fshat, 107 fëmijë ose 26.7% e tyre 

paraqesin probleme të sjelljes në grup në nivelin normal, ndërsa 54 fëmijë ose 13.5% 

e tyre shfaqin probleme të sjelljes në grup në nivelin në kufi të anormales, 23 fëmijë 

ose 5.7% e tyre që banojnë në fshat shfaqin probleme të sjelljes në grup në nivelin 

anormal.  

Ndërsa të dhënat e tabelës tregojnë gjithashtu se për fëmijët me prindër të divorcuar 

që banojnë në qytet, 121 fëmijë ose 30.3% e fëmijëve shfaqin probleme të sjelljes në 

grup në nivelin normal, ndërsa 64 fëmijë ose 16% shfaqin probleme të sjelljes në grup 

në nivelin në kufi të anormales dhe 31 fëmijë ose 7.8% shfaqin probleme të sjelljes në 

grup në nivelin anormal. 

Në figurën 16 tregohet në përqindje niveli i shfaqjes së problemeve të sjelljes në grup 

te fëmijët sipas vendndodhjes së tyre fshat-qytet. Nga të dhënat e figurës vihet re se 

fëmijët që banojnë në qytet shfaqin nivele më të larta të problemeve të sjelljes në grup 

në sasinë e pikëve që i përkasin nivelit në kufi të anormales me 9, 10, 11 pikë 

krahasuar me fëmijët që banojnë në fshat.  
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Tabela 47. Të dhëna përshkruese të shkallës Probleme të sjelljes në grup sipas vendndodhjes 

fshat/qytet 

 Probleme të sjelljes në grup Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

V
en

d
o

d
h

ja
 

F
sh

a
t Numëri 4 10 57 36 19 6 29 21 2 0 184 

%  

Total 
1.0% 2.5% 14.2% 9.0% 4.8% 1.5% 7.2% 5.2% 0.5% 0.0% 46.0% 

Q
yt

e
t Numëri 6 12 59 44 19 9 36 27 3 1 216 

%  

Total 
1.5% 3.0% 14.8% 11.0% 4.8% 2.2% 9.0% 6.8% 0.8% 0.2% 54.0% 

Total 

Numëri 10 22 116 80 38 15 65 48 5 1 400 

%  

Total 
2.5% 5.5% 29.0% 20.0% 9.5% 3.8% 16.2% 12.0% 1.2% 0.2% 100.0% 

 

Përsa i përket nivelit anormal të problemeve të sjelljes në grup me 12,13,14,15 pikë, 

janë fëmijët që banojnë në qytet ata të cilët shfaqin përqindje më të lartë të këtij niveli 

krahasuar me fëmijët që banojnë në fshat.  

Figura 16. Probleme të sjelljes në grup sipas vendndodhjes së fëmijëve 

 
 

Për shkallën: -Sjellje prosociale, në tabelën 48, janë pasqyruara të dhënat mbi këtë 

shkallë. Edhe kjo shkallë ka pesë pohime. Pikët minimale të grumbulluara nga 

respondentët për shkallën janë pesë dhe pikë maksimale pesëmbëdhjetë. 
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Në tabelën 48, vihet re se të gjithë respondentët i janë përgjigjur këtyre pohimeve. 

Nga këta, vetëm 135 fëmijë ose 33.8% paraqesin sjellje prosociale në grup në nivelin 

normal, nivel i cili përfshin një limit prej 5-8 pikë.  

Ndërsa 205 fëmijë ose 51.2% kanë një sasi pikësh 9-11 që i përkasin nivelit në kufi të 

anormales dhe 60 fëmijë ose 15% paraqesin problem të sjelljes në grup në nivelin 

anormal, 12-15 pikë. 

Tabela 48. Statistikat përshkruese për shkallën: Sjellje prosociale, raportuar nga vetë fëmijët 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

5.00 8 2.0 2.0 2.0 

6.00 37 9.3 9.3 11.3 

7.00 42 10.5 10.5 21.8 

8.00 48 12.0 12.0 33.8 

9.00 67 16.8 16.8 50.5 

10.00 49 12.3 12.3 62.8 

11.00 89 22.3 22.3 85.0 

12.00 30 7.5 7.5 92.5 

13.00 8 2.0 2.0 94.5 

14.00 7 1.8 1.8 96.3 

15.00 15 3.8 3.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimi: Përpiqem të jem i vëmendshëm ndaj ndjenjave të të tjerëve (të sillem mirë me 

të tjerët), është pohimi i parë i shkallës Sjellje prosociale.  

Këtij pohimi 47 fëmijë janë përgjigjur se është aspak e vërtetë, ndërsa 273 fëmijë 

pohojnë se është disi e vërtetë dhe 80 fëmijë pohojnë se është shumë e vërtetë që janë 

të vëmendshëm ndaj ndjenjave të të tjerëve.  

Gjithashtu të dhënat e këtij pohimi janë paraqitur edhe në figurën 17. Sipas figurës 

11.75% e respondentëve pohojnë si aspak të vërtetë, 68.25% pohojnë si disi të vërtetë 

dhe 20 % e pohojnë si shumë të vërtetë pohimin. 
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Tabela 49. Të dhëna për pohimin: Përpiqem të jem i vëmendshëm ndaj ndjenjave të të tjerëve 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 47 11.8 11.8 11.8 

Disi e vërtetë 273 68.3 68.3 80.0 

Shumë e vërtetë 80 20.0 20.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Figura 17. Paraqitja grafike për pohimin: Përpiqem të jem i vëmendshëm ndaj ndjenjave të të 

tjerëve 

 

Pohimi i dytë i kësaj shkalle është pohimi: Ndaj me kënaqësi gjërat me të tjerët (CD, 

lodrat etj,).  

Tabelë 50.  Të dhëna për pohimin: Ndaj me kënaqësi gjërat me të tjerët lodrat, 

lapsat, CD, qerasjet etj. 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 113 28.3 28.3 28.3 

Disi e vërtetë 243 60.8 60.8 89.0 

Shumë e vërtetë 44 11.0 11.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Siç vihet re nga tabela 50, këtij pohimi 113 fëmijë i janë përgjigjur si aspak e vërtetë. 

Ndërsa 243 fëmijë pohojnë si disi të vërtetë pohimin, kurse 44 fëmijë pohojnë se është 

shumë e vërtetë se ndajnë me kënaqësi gjërat me të tjerët. Siç shihet dhe nëpërmjet 

figures 18 vetëm 11% e respondentëve pohojnë si shumë të vërtetë që ndajnë me 

kënaqësi gjërat me të tjerët, ndërsa 60.75% pohojnë si disi të vërtetë dhe 28.25% 

pohojnë si aspak të vërtetë që ndajnë me kënaqësi gjërat me të tjerët. 

Figura 18. Paraqitja grafike për pohimin: “Ndaj me kënaqësi gjërat me të tjerët lodrat, lapsat, 

CD, qerasjet etj.” 

 

Pohimi: - Ndihmoj kur dikush ndjehet sëmurë, i mërzitur ose i dëmtuar nga 251 

respondentë është pohuar si disi e vërtetë. Ndërsa 109 fëmijë pohojnë si aspak të 

vërtetë dhe 40 fëmijë pohojnë se është shumë e vërtet se ndihmojnë kur dikush 

ndjehet sëmurë ose i dëmtuar apo i mërzitur.  

Tabela 51. Të dhëna për pohimin: “Ndihmoj kur dikush ndjehet sëmurë, i mërzitur ose i 

dëmtuar” 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 109 27.3 27.3 27.3 

Disi e vërtetë 251 62.8 62.8 90.0 

Shumë e vërtetë 40 10.0 10.0 100.0 
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Total 400 100.0 100.0  

 

Një pohim tjetër i shkallës: sjellje prosociale është pohimi: Sillem mirë me fëmijët më 

të vegjël.  Nga 400 fëmijë,  234 kanë pohuar si disi të vërtetë që sillen mirë me fëmijët 

më të vegjël, ndërsa 115 fëmijë pohojnë si aspak të vërtetë dhe vetëm 51 fëmijë 

pohojnë se është shumë e vërtetë se sillen mirë me fëmijët më të vegjël. 

Tabela 52. Të dhëna për pohimin: “Sillem mirë me fëmijët më të vegjël” 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 115 28.8 28.8 28.8 

Disi e vërtetë 234 58.5 58.5 87.3 

Shumë e vërtetë 51 12.8 12.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pohimi i pestë i kësaj shkalle është: Shpesh përpiqem të ndihmoj të tjerët (prindër, 

mësues dhe fëmijë). Aspak e vërtetë këtij pohimi i janë përgjigjur 95 fëmijë, ndërsa 

242 fëmijë pohojnë si disi e vërtetë dhe 63 fëmijë pohojnë se është shumë e vërtetë se 

shpesh përpiqen të ndihmojnë të tjerët. 

Tabela 53. Të dhëna për pohimin: Shpesh përpiqem të ndihmoj të tjerët (prindër, mësues dhe 

fëmijë) 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

Aspak e vërtetë 95 23.8 23.8 23.8 

Disi e vërtetë 242 60.5 60.5 84.3 

Shumë e vërtetë 63 15.8 15.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Në tabelën 54 janë paraqitur të dhëna mbi sjelljen prosociale që paraqesin fëmijët 

sipas gjinisë së tyre femër/mashkull. Sjellje prosociale, në nivelin normal shfaqin 64 

femra ose 16%. Ndërsa 101 femra ose 25.3% shfaqin sjellje prosociale në nivelin në 

kufi të anormales dhe 31 femra ose 7.5% shfaqin sjellje prosociale në nivelin anormal.  
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Të dhënat tregojnë se sjellje prosociale në nivelin normal shfaqin 71 meshkuj ose 

17.8%, ndërsa sjellje prosociale në nivelin në kufi të anormales shfaqin 104 meshkuj 

ose 25.9% dhe 29 meshkuj ose 7.2% shfaqin sjellje prosociale në nivelin anormal. 

Tabela 54. Të dhëna përshkruese të shkallës sjellje prosociale sipas gjinisë 

 

 

 

Sjellje prosociale Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

G
ji

n
ia

 F
em

er
 Numëri 6 15 22 21 26 28 47 13 5 2 11 196 

%  

Total 
1.5% 3.8% 5.5% 5.2% 6.5% 7.0% 11.8% 3.2% 1.2% 0.5% 2.8% 49.0% 

M
a

sh
k

u
ll

 

Numëri 2 22 20 27 41 21 42 17 3 5 4 204 

%  

Total 
0.5% 5.5% 5.0% 6.8% 10.2% 5.2% 10.5% 4.2% 0.8% 1.2% 1.0% 51.0% 

Total 

Numëri 8 37 42 48 67 49 89 30 8 7 15 400 

%  

Total 
2.0% 9.2% 10.5% 12.0% 16.8% 12.2% 22.2% 7.5% 2.0% 1.8% 3.8% 100.0% 

 

Në figurën 19 paraqiten të dhënat e sjelljes prosociale sipas gjinisë së fëmijëve.  

Figura 19. Sjellje prosociale sipas gjinisë 

 
Nga të dhënat e tabelës 55 dhe paraqitja e figurës 20 vihet re se në nivelin në kufi të 

anormales shfaqin sjellje prosociale 68 fëmijë ose 17% e fëmijëve të moshës 6-10 

vjeç, 63 fëmijë ose 18.3% e fëmijëve të moshës 11-14 vjeç dhe 64 fëmijë ose 16% e 

fëmijëve të moshës 15-18 vjeç.  
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Në nivelin anormal shfaqin sjellje prosociale 22 fëmijë ose 5.6% e fëmijëve të moshës 

6-10 vjeç, 20 fëmijë ose 5% fëmijë të  moshës 11-14 vjeç dhe 18 fëmijë osë 4.5% e 

fëmijëve të moshës15-18 vjeç.  

Tabela 55. Të dhëna përshkruese të shkallës sjellje prosociale sipas moshës së fëmijëve 

 Sjellje prosociale Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

M
o

sh
a

 

6
 -

1
0
 v

je
ç
 

Numëri 4 12 9 13 30 12 26 10 2 3 7 128 

%  

Total 
1.0% 3.0% 2.2% 3.2% 7.5% 3.0% 6.5% 2.5% 0.5% 0.8% 1.8% 32.0% 

1
1

- 
1
4

 

vj
eç

 Numëri 3 20 22 21 22 20 31 10 2 3 5 159 

%  

Total 
0.8% 5.0% 5.5% 5.2% 5.5% 5.0% 7.8% 2.5% 0.5% 0.8% 1.2% 39.8% 

1
5

 -
1
8

 

vj
eç

 Numëri 1 5 11 14 15 17 32 10 4 1 3 113 

%  

Total 
0.2% 1.2% 2.8% 3.5% 3.8% 4.2% 8.0% 2.5% 1.0% 0.2% 0.8% 28.2% 

Total 

Numëri 8 37 42 48 67 49 89 30 8 7 15 400 

%  

Total 
2.0% 9.2% 10.5% 12.0% 16.8% 12.2% 22.2% 7.5% 2.0% 1.8% 3.8% 100.0% 

 

Në figurën 20 jepet paraqitja grafike e të dhënave të shkallës sjellje prosociale sipas 

moshës së fëmijëve 6-10 vjeç, 11-14 vjeç, 15-18 vjeç. Nga të dhënat vihet re se 

fëmijët e moshës 6-10 vjeç shfaqin nivele më të larta të sjelljes prosociale në sasinë e 

pikëve që i përkasin nivelit në kufi të anormales 9, 10, 11 pikë, krahasuar me dy 

grupmoshat e tjera përkatësisht 15-18 vjeç dhe 11-14 vjeç.  

Figura 20. Sjellja prosociale sipas grumoshës 
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Në nivelin anormal grupmosha 6-10 vjeç paraqet sjellje prosociale në përqindje më të 

lartë krahasuar me grupmosha 15-18 vjeç dhe 11-14 vjeç. 

Tabela 56 paraqet të dhëna mbi sjelljet prosociale që shfaqin fëmijët me prindër të 

divorcuar sipas vendodhjes së tyre fshat qytet. Nga të dhënat vihet re se nga fëmijët që 

banojnë në fshat, 69 fëmijë ose 17.2% e tyre paraqesin sjellje prosociale në nivelin 

normal, ndërsa 88 fëmijë ose 22% e tyre shfaqin sjellje prosociale në nivelin në kufi të 

anormales, 27 fëmijë ose 6.7% e tyre që banojnë në fshat shfaqin sjellje prosociale në 

nivelin anormal.  

Ndërsa të dhënat tregojnë se për fëmijët me prindër të divorcuar që banojnë në qytet, 

66 fëmijë ose 16.6% e fëmijëve shfaqin sjellje prosociale në nivelin normal, ndërsa 

117 fëmijë ose 29.2% shfaqin sjellje prosociale në nivelin anormal dhe 33 fëmijë ose 

8.1% shfaqin sjellje prosociale në nivelin anormal. 

Tabelë 56. Të dhëna përshkruese të shkallës sjellje prosociale sipas vendndodhjes 

 

 Sjellje prosociale Total 

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

V
en

d
o

d
h

ja
 

F
sh

a
t Numëri 5 20 23 21 33 19 36 20 1 2 4 184 

%  

Total 
1.2% 5.0% 5.8% 5.2% 8.2% 4.8% 9.0% 5.0% 0.2% 0.5% 1.0% 46.0% 

Q
yt

e
t Numëri 3 17 19 27 34 30 53 10 7 5 11 216 

%  

Total 
0.8% 4.2% 4.8% 6.8% 8.5% 7.5% 13.2% 2.5% 1.8% 1.2% 2.8% 54.0% 

Total 

Numëri 8 37 42 48 67 49 89 30 8 7 15 400 

%  

Total 
2.0% 9.2% 10.5% 12.0% 16.8% 12.2% 22.2% 7.5% 2.0% 1.8% 3.8% 100.0% 

 

Në figurën 21 paraqiten grafikisht të dhënat mbi sjelljen prosociale të fëmijëve sipas 

vendndodhjes së tyre fshat-qytet. Nga të dhënat e figurës vihet re se fëmijët që 

banojnë qytet në shfaqin nivele më të larta të sjelljes prosociale në sasinë e pikëve që i 

përkasin nivelit në kufi të anormales 9,10,11 pikë krahasuar me fëmijët që banojnë në 

fshat.  

Përsa i përket nivelit anormal 12,13,14,15 të problemeve me sjelljen, janë fëmijët që 

banojnë në qytet ata të cilët shfaqin përqindje më të lartë të këtij niveli krahasuar me 

fëmijët që banojnë në fshat.  
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Figura 21. Sjellja prosociale sipas vendndodhjes 

 
 

Në tabelën 57 jepen të dhëna përshkruese mbi shkallën: Stresi i përgjithshëm/ndikimi 

social të raportuara nga vetë fëmijët. Shkalla “Stresi i përgjithshëm/ndikimi social” 

përmban gjithashtu pesë pohime.  

Minimumi i pikëve të mbledhura nga respondentët është pesë dhe maksimumi 

pesëmbëdhjetë.  

Kështu një mesatare rreth 5-10 pikë përcakton një nivel të ulët normal, 11-15 

përcakton një nivelin mesatar në kufi dhe 16-20 pikë përcakton një nivel të lartë, 

anormal të stresit të përgjithshëm, ndikimi social. 

Siç vihet re edhe nga tabela 57, këtyre pohimeve i janë përgjigjur të 400 respondentët. 

Nga këta, 255 fëmijë ose 63.8% paraqesin probleme të stresit në nivelin normal 5-10 

pikë.  

Ndërsa 139 fëmijë ose 34.7% kanë një sasi pikësh 11-15 që i përkasin nivelit në kufi 

të anormales dhe 6 fëmijë ose 1.5% paraqesin problem të stresit në nivelin anormal, 

16-20 pikë. 
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Tabela 57. Statistikat përshkruese për shkallën: Stresi i përgjithshëm/ndikimi social, raportuar 

nga vetë fëmijët 

 Frekuenca Përqindje Përqindje e 

vlefshme 

Përqindje 

komulative 

E vlefshme 

5.00 12 3.0 3.0 3.0 

6.00 2 .5 .5 3.5 

7.00 46 11.5 11.5 15.0 

8.00 43 10.8 10.8 25.8 

9.00 31 7.8 7.8 33.5 

10.00 121 30.3 30.3 63.8 

11.00 44 11.0 11.0 74.8 

12.00 31 7.8 7.8 82.5 

13.00 34 8.5 8.5 91.0 

14.00 23 5.8 5.8 96.8 

15.00 7 1.8 1.8 98.5 

16.00 4 1.0 1.0 99.5 

17.00 1 .3 .3 99.8 

19.00 1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Për matjen e stresit dhe impaktit social respondentët i janë përgjigjur pyetjeve si: 

Mendoni se keni vështirësi në një ose më shumë nga fushat; emocione, përqëndrim, 

sjellje ose aftësi për tu përshtatur me njerëz të tjerë?  

Nëse PO. Përsa kohë kanë qenë të pranishme këto vështirësi? A ju mërzisin apo ju 

stresojnë këto vështirësi? Këto vështirësi a ndikojnë në jetën tuaj familjare? Këto 

vështirësi a ndikojnë në shoqëri? Këto vështirësi a ju pengojnë për të mësuar? Këto 

vështirësi a ndikojnë në aktivitetet e kohës së lirë? 
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4.3.1 Analiza e të dhënave të pyetësorit të plotësuar nga fëmijët 

4.3.1.1 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Simptoma emocionale të vetëraportimit të fëmijëve 

Përsa i përket simptomave emocionale të shfaqura tek fëmijët vlera mesatare 

për çdo pohim varion nga vlerat më të vogla mesatare 1.435 deri në vlerën më të 

madhe mesatare 1.700. Të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga fëmijët tregojnë se ata 

shfaqin nivele të larta me një mesatare 1.700 dhe DS = 0.625 për pohimin: Ndjehem 

shpesh i merakosur, i shqetësuar.  

Tabela 58. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Simptoma emocionale sipas pohimeve të shkallës 

matëse 

(Rezultatet interpretohen në varësi të pikeve të mesatares. Duke qënë që vlerësimi i pyetesorit është 

kryer sipas shkallës Likert në formatin 1= aspak e vërtetë, 2= disi e vërtetë, 3= shumë e vërtetë, sa më 

i ulët numri i mesatares se pikëve aq më normal është niveli i shfaqjes së simptomave emocionale.) 

 

 N Minimum Maximum Mesatare Std. 

Deviation 

Ankohem shpesh se jam i sëmurë 400 1.00 3.00 1.5225 .59614 

Ndjehem i shqetësuar i merakosur 

shpesh 
400 1.00 3.00 1.7000 .62528 

Shpesh nuk jam i gëzuar qaj shumë 400 1.00 3.00 1.4350 .57585 

Jam nervoz në situata të reja, humb 

besimin tek vetja 
400 1.00 3.00 1.5600 .61835 

Kam shumë frikë dhe trembem shpejt 400 1.00 3.00 1.6050 .69655 

 

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: kam shumë frikë dhe 

trembem shpejt me një mesatare1.605 dhe DS= 0.696. I treti për nga niveli renditet: 

jam nervoz në situate të reja, humb shpejt besimin tek vetja me mesatare 1.560 dhe 

DS = 0.618. I katërti për nga niveli renditet: ankohem shpesh se jam i sëmurë me 

mesatare 1.522 dhe DS = 0.596, ndërsa i fundit për nga niveli është: shpesh nuk jam i 

gëzuar, qaj shumë me mesatare 1.435 dhe DS = 0.575.  

Nga këto të dhëna rezulton se simptomat emocionale me një mesatare më të lartë 

pikësh është se fëmijët ndjehen shpesh të shqetësuar dhe të merakosur dhe nga ana 

tjetër me mesatare më të ulët ata që nuk janë shpesh të gëzuar dhe qajnë. 
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4.3.1.2 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Probleme me sjelljen të vetëraportimit të fëmijëve 

Nga analiza e të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga fëmijët për problemet me sjelljen 

tregojnë se ata shfaqin nivele të larta të vlerave në pohimin: shpesh veproj si më thonë 

të tjerët me mesatare 1.772 dhe DS = 0.549. Bazuar në mesataren e pikëve niveli i 

dytë më i lartë është: nevrikosem shpejt, humbas shpesh gjendjen e humorit me një 

mesatare 1.672 dhe DS= 0.645.  

I treti për nga niveli: zihem shpesh, unë i bëj të tjerët të bëjnë atë që dua unë me një 

mesatare 1.457 dhe DS = 0.603, i katërti për nga niveli renditet: më akuzojnë shpesh 

se gënjej dhe vjedh me mesatare 1.292 dhe DS = 0.517, ndërsa i fundit për nga niveli 

është: marr gjëra që nuk janë të mijat kudo që ndodhem në shtëpi, shkollë me 

mesatare 1.222 dhe DS = 0.488.  

Vihet re se fëmijët shpesh veprojnë si i thonë të tjerët dhe nevrikosen shpejt duke 

humbur gjendjen e humorit. Ata shfaqin problem të pakta në sjellje duke mos vjedhur 

apo marrë gjëra që si takojnë.  

Këto të dhëna janë paraqitur në tabelën 59. 

Tabela 59. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Probleme me sjelljen 

 N Minimum Maximum Mesatare Std. 

Deviation 

Nevrikosem shpejt, humbas shpesh 

gjendjen e humorit 
400 1.00 3.00 1.6725 .64520 

Shpesh veproj si më thonë të tjerët 400 1.00 3.00 1.7725 .54909 

Zihem shpesh, Unë i bëj të tjerët të 

bëjnë atë që dua unë 
400 1.00 3.00 1.4575 .60341 

Më akuzojnë shpesh se gënjej dhe 

vjedh 
400 1.00 3.00 1.2925 .51731 

Marr gjera që nuk janë të mijat 

kudo që jam në shtëpi, shkollë 
400 1.00 3.00 1.2225 .48846 

 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

88 
 

4.3.1.3 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Hiperaktivitet/mungesë vëmendje të vetëraportimit 

të fëmijëve 

Të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga fëmijët për shkallën 

Hiperaktivitet/mungesë vëmendje tregojnë se ata shfaqin nivele të larta të pohimit: I 

mendoj gjërat përpara se të veproj me mesatare 2.442 dhe DS = 0.549.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: jam i vëmendshëm, 

përfundoj punën që nis, me mesatare 2.415 dhe DS = 0.573.  I treti për nga niveli 

renditet: nuk përqëndrohem dot, bëj lëvizje të shpeshta me një mesatare 1.950 dhe 

DS= 0.623. I katërti për nga niveli renditet: jam i shqetësuar tepër aktivë, nuk rri i 

qetë për shumë kohë me një mesatare 1.945 dhe DS = 0.576, ndërsa i fundit për nga 

niveli është: shpërqëndrohem lehtë dhe eci i shpërqëndruar me mesatare 1.870 dhe DS 

= 0.546. 

Të dhënat e pohimeve të shkallës: Hiperaktiviteti/mungesë vëmendje, tregojnë se 

fëmijët i mendojnë mirë gjërat përpara se të veprojnë dhe shpërqëndohen lehtë, ecin të 

shpërqëndruar.  

Tabela 60. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Hiperaktiviteti/mungesë vëmendje 

 N Minimum Maximum Mesatare Std. 

Deviation 

Jam i shqetësuar tepër 

aktive, nuk rri i qetë për 

shumë kohë. 

400 1.00 3.00 1.9450 .57689 

Nuk përqëndrohem dot, 

bëj lëvizje të shpeshta. 
400 1.00 3.00 1.9500 .62327 

Shpërqëndrohem lehtë 

dhe eci i 

shpërqëndruar. 

400 1.00 3.00 1.8700 .54667 

I mendoj gjërat përpara 

se të veproj. 
400 1.00 3.00 2.4425 .54995 

Jam i vëmendshem, 

përfundoj punën që nis. 
400 1.00 3.00 2.4150 .57323 
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4.3.1.4 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Probleme të sjelljes në grup të vetëraportimit të 

fëmijëve 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën Probleme të sjelljes në grup tregojnë se 

fëmijët shfaqin nivele të larta mesatares të pohimit: kam të paktën një shok ose dhe 

më shumë, me mesatare 2.077 dhe DS = 0.576.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: në përgjithësi më 

duan fëmijët e moshës time me mesatare 2.005 dhe DS = 0.495.  

I treti për nga niveli renditet : shkoj më mirë me më të rriturit sesa me fëmijët 

e moshës time me një mesatare 1.675 dhe DS = 0.587, i katërti për nga niveli renditet: 

ngacmohem nga fëmijët e tjerë me mesatare 1.500 dhe DS = 0.539, ndërsa i fundit 

është: preferoj të rri vetëm sesa me bashkëmoshatarët me një mesatare 1.482 dhe DS= 

0.612. 

Tabela 61. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Probleme të sjelljes në grup 

 N Minimum Maximum Mesatare Std. 

Deviation 

Preferoj më mirë të rri vetem 

sesa me bashkëmoshatarët 
400 1.00 3.00 1.4825 .61289 

Kam të paktën një shok ose 

më shumë 
400 1.00 3.00 2.0775 .57648 

Në përgjithësi më duan 

fëmijët e moshës time 
400 1.00 3.00 2.0050 .49557 

Ngacmohem nga fëmijët e 

tjerë 
400 1.00 3.00 1.5000 .53919 

Shkoj më mirë më të rriturit 

sesa me fëmijët e moshës time 
400 1.00 3.00 1.6750 .58757 

 

Nga analiza e të dhënave vërehet se fëmijët kanë të paktën një shok ose edhe më 

shumë përkundrejt sjelljes që fëmijët preferojnë të rrinë vetëm sesa me 

bashkëmoshatarët. 
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4.3.1.5 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Sjellje prosociale të vetëraportimit të fëmijëve 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën Sjellje prosociale tregojnë se fëmijët 

shfaqin nivele të larta të mesatares të pohimit: përpiqem të jem i vëmendshëm ndaj 

ndjenjave të të tjerëve me mesatare 2.082 dhe DS = 0.558.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: shpesh përpiqem të 

ndihmoj të tjerët, mësues, prindër me një mesatare 1.920 dhe DS = 0.624. I treti për 

nga niveli renditet: ndaj me kënaqësi lodrat, lapsat, qerasjet, me mesatare 1.827 dhe 

DS = 0.603. 

Tabela 62. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Sjellje prosociale 

 N Minimum Maximum Mesatare Std. 

Deviation 

Përpiqem të jem i vëmendshëm 

ndaj ndjenjave të të tjerëve 
400 1.00 3.00 2.0825 .55810 

Ndaj me kënaqesi lodrat, lapsat, 

qerasjet 
400 1.00 3.00 1.8275 .60304 

Ndihmoj kur dikush ndjehet 

sëmurë, i mërzitur 
400 1.00 3.00 1.8275 .58618 

Sillem mirë me fëmijët më të 

vegjël 
400 1.00 3.00 1.8400 .62480 

Shpesh përpiqem të ndihoj të 

tjerët, mësues, prindër 
400 1.00 3.00 1.9200 .62416 

 

I katërti për nga niveli renditet: sillem më mirë me fëmijët më të vegjël me një 

mesatare 1.840 dhe DS= 0.624, ndërsa i fundit për nga niveli është: ndihmoj ku 

dikush ndjehet i sëmurë i mërzitur me mesatare 1.827 dhe DS = 0.586. Fëmijët kanë 

shfaqur nivele të lartë të përpjekjes që ata bëjnë për të qenë të vëmendshëm ndaj 

ndjenjave të të tjerëve dhe nivele më të ulta kanë shfaqur për të ndarë me kënaqësi 

lodrat apo sendet e tyre me të tjerët. 
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4.3.1.6 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Stresi i përgjithshëm dhe ndikimi social të 

vetëraportimit të fëmijëve 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën: stresi i përgjithshëm dhe ndikimi social 

tregojnë se fëmijët shfaqin nivele të larta të pohimit: a ju mërzisin apo ju stresojnë 

këto vështirësi (në fushën: emocionale, të sjelljes, përqëndrimit etj,) me mesatare 

2.117 dhe DS = 0.616.  

Tabela 63.  Të dhëna përshkruese mbi shkallën: “Stresi i përgjithshëm dhe ndikimi 

social” 

 N Minimum Maximum Mesatare Std. 

Deviation 

Vështiresitë ju mërzisin apo ju stresojnë 400 1.00 4.00 2.1175 .61615 

Vështiresitë ndikojne në jetën familjare 400 1.00 4.00 2.0450 .79973 

Vështirësitë ndikojnë në miqesinë 400 1.00 4.00 2.0200 .70771 

Vështirësitë ndikojne për të studiuar 400 1.00 4.00 2.0625 .64780 

Vështirësitë ndikojnë në aktivitetet në 

kohën e lirë 
400 1.00 4.00 1.8850 .63069 

 

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: vështirësitë (në fushën: 

emocionale, të sjelljes, përqëndrimit etj,) pengojnë për të mësuar, me mesatare 2.062 

dhe DS = 0.647.  

I treti për nga niveli renditet: vështirësitë (në fushën: emocionale, të sjelljes, 

përqëndrimit etj,) ndikojnë në jetën familjare me një mesatare 2.045 dhe DS= 0.799.  

I katërti për nga niveli renditet: vështirësitë (në fushën: emocionale, të sjelljes, 

përqëndrimit etj,) ndikojnë në miqësi me një mesatare 2.020 dhe DS = 0.707. Ndërsa i 

fundit për nga niveli është: vështirësitë (në fushën: emocionale, të sjelljes, 

përqëndrimit etj,) ndikojnë në aktivitetet në kohën e lirë me mesatare 1.885 dhe DS = 

0.630. 
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4.3.1.7 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Sjellja e fëmijëve me prindër të divorcuar 

 

Tabela 64.  Të dhëna mbi Sjellja e fëmijëve me prindër të divorcuar të raportuar nga 

fëmijët 

 N Shuma Mesatare Std. 

Deviation 

Sjellja e fëmijëve pas divorcit të 

prindërve 
400 21692.00 54.2300 6.79614 

Simptoma emocionale 400 3129.00 7.8225 2.22787 

Probleme me sjelljen 400 2967.00 7.4175 2.12473 

Hiperaktiv/mungesë vëmendje 400 4249.00 10.6225 2.12987 

Probleme të sjelljes në grup 400 3496.00 8.7400 2.05620 

Sjellje prosociale 400 3799.00 9.4975 2.29197 

Stresi i përgjithshëm  ndikimi 

social 
400 4052.00 10.1300 2.36582 

 

Mesatarja për sjelljen e fëmijëve në total është 54.2300 ndërsa devijimi standart është 

DS=6.796.  

Të dhënat tregojnë se fëmijët pas divorcit të prindërve shfaqin nivele të larta të: 

Hiperaktivitetit/mungesë vëmendje me një mesatare 10.6225 dhe DS= 2.12987. 

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: stresi i 

përgjithshëm/ndikimi social, me mesatare 10.1300 dhe DS = 2.36582.  

I treti për nga niveli renditet: Sjellje prosociale me mesatare 9.4975 dhe DS = 

2.29197, i katërti renditet: Problem në grup me mesatare 8.7400 dhe DS = 2.05620.  

I pesti për nga niveli i mesatares renditet: Shfaqja e simptomave emocionale me 

mesatare 7.8225 dhe DS = 2.22787, ndërsa i fundit për nga niveli është: Problemet me 

sjelljen me mesatare 7.4175 dhe DS = 2.12473. 
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4.3.2 Analiza e të dhënave të pyetësorit të plotësuara nga mësuesit 

4.3.2.1 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Simptoma emocionale të fëmijëve të raportuar nga 

mësuesi 

Pas analizës së të dhënave nga plotësimi i pyetësorit nga mësuesi për shkallën 

simptoma emocionale rezultojnë këto të dhëna si në tabelën 51. 

Përsa i përket simptomave emocionale të shfaqura tek fëmijët vlera mesatare 

për çdo pohim varion nga vlerat më të vogla mesatare 1.6500 deri në vlerën më të 

madhe mesatare 1.8200. Të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga mësuesit tregojnë se 

fëmijët shfaqin nivele të larta me një mesatare 1.8200 dhe DS = 0.62335 për pohimin: 

shqetësohet shumë, ndjehet shpesh i merakosur. Bazuar në mesataren e pikëve niveli i 

dytë më i lartë është: fëmija është nervoz në situata të reja, humb shpejt besimin tek 

vetja me një mesatare 1.7850 dhe DS= 0.70712. I treti për nga niveli renditet: ankohet 

shpesh se është i sëmurë me mesatare 1.7125 dhe DS = 0.76243, i katërti për nga 

niveli renditet: ka shumë frikë dhe trembem shpejt me mesatare 1.6575 dhe DS = 

0.61330, ndërsa i fundit për nga niveli është: shpesh nuk është i gëzuar, qaj shumë me 

mesatare 1.6500 dhe DS = 0.69549. Nga këto të dhëna rezulton se simptomat 

emocionale me një mesatare më të lartë pikësh është se fëmijët ndjehen shpesh të 

shqetësuar dhe të merakosur dhe nga ana tjetër nuk janë shpesh të gëzuar dhe qajnë. 

Tabela 65. Statistikat përshkruese për shkallën: Simptomat emocionale të fëmijës të raportuara 

nga mësuesi 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatare Std. Deviation 

Ankohet shpesh se është i 

sëmurë 
400 1.00 3.00 685.00 1.7125 .76243 

Shqetësohet shumë 400 1.00 3.00 728.00 1.8200 .62335 

Shpesh nuk është i gëzuar 

qan shumë 
400 1.00 3.00 660.00 1.6500 .69549 

Është nervoz në situata të 

reja, humb besimin tek 

vetja 

400 1.00 3.00 714.00 1.7850 .70712 

Ka shumë frikë dhe trembet 

shpejt 
400 1.00 3.00 663.00 1.6575 .61330 
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4.3.2.2 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Probleme me sjelljen të raportuar nga mësuesi 

Nga analiza e të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga fëmijët për problemet me 

sjelljen tregojnë se ata shfaqin nivele të larta të vlerave në pohimin: shpesh vepron si i 

thonë të tjerët me mesatare 2.1125 dhe DS = 0.51527. Bazuar në mesataren e pikëve 

niveli i dytë më i lartë është: nevrikoset shpejt, humbet shpesh gjendjen e humorit me 

një mesatare 1.8125 dhe DS= 0.60270.  

I treti për nga niveli: zihet shpesh, i bën të tjerët të bëjnë atë që ai do, me një mesatare 

1.6900 dhe DS = 0.64416, i katërti për nga niveli renditet: e akuzojnë shpesh se gënjej 

dhe vjedh me mesatare 1.4650 dhe DS = 0.517, ndërsa i fundit për nga niveli është: 

merr gjëra që nuk janë të tijat kudo që ndodhet, me mesatare 1.3900 dhe DS = 

0.53255.  

Vihet re se fëmijët shpesh veprojnë si i thonë të tjerët dhe nevrikosen shpejt duke 

humbur gjendjen e humorit. Ata shfaqin problem të pakta në sjellje duke mos vjedhur 

apo marrë gjëra që si takojnë. Këto të dhëna janë paraqitur në tabelën 66. 

Tabela 66. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Probleme me sjelljen 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatarja Devijimi 

Std.  

Nevrikoset shpejt, humbet 

shpesh gjendjen e humorit 
400 1.00 3.00 725.00 1.8125 .60270 

Shpesh vepron si i thonë të 

tjerët 
400 1.00 3.00 845.00 2.1125 .51527 

Zihet shpesh i bën të tjerët 

të bëjnë atë qe ai do 
400 1.00 3.00 676.00 1.6900 .64416 

E akuzojne shpesh se 

gënjen dhe vjedh 
400 1.00 3.00 586.00 1.4650 .56086 

Merr  gjëra që nuk janë të 

tijat kudo që ndodhet  
400 1.00 3.00 556.00 1.3900 .53255 
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4.3.2.3 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Hiperaktivitet/mungesë vëmendje të raportuara 

nga mësuesi 

 

Të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga mëusesi kujdestar për fëmijët tregojnë 

se ata shfaqin nivele të larta për pohimin: nuk përqëndrohet dot, bën lëvizje të 

shpeshta me një mesatare 1.965 dhe DS= 0.692.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: fëmija është i 

shqetësuar tepër aktiv, nuk rri i qetë për shumë kohë me një mesatare 1.895 dhe DS = 

0.636. I treti për nga niveli renditet: shpërqëndrohet lehtë dhe ecën i shpërqëndruar, 

me mesatare 1.860 dhe DS = 0.605, i katërti për nga niveli renditet: i mendon gjërat 

përpara se të veproj me mesatare 2.057 dhe DS = 0.543.  

Ndërsa i fundit për nga niveli është: përqëndrohet, është i vëmendshëm, 

përfundon punën që nis me mesatare 2.052 dhe DS = 0.529. 

Tabela 67. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Hiperaktivitet/mungesë vëmendje 

 N Minimum Maximum Mesatare Std. 

Deviation 

Është i shqetësuar tepër aktiv, 

nuk rri i qetë për shumë kohë 
400 1.00 3.00 1.8950 .63639 

Nuk përqendrohet dot bën 

lëvizje të shpeshta 
400 1.00 3.00 1.9650 .69280 

Shpërqendrohet lehtë dhe ecën i 

shpërqendruar 
400 1.00 3.00 1.8600 .60524 

I mendon gjërat përpara se të 

veproj 
400 1.00 3.00 2.0575 .54308 

Përqendrohet,  është i 

vëmendshëm, përfundon punën 

që nis 

400 1.00 3.00 2.0250 .52922 
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4.3.2.4 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Probleme të sjelljes në grup të raportuar nga 

mësuesi 

 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën probleme të sjelljes në grup tregojnë se 

fëmijët shfaqin nivele të larta mesatares të pohimit: në përgjithësi e duan fëmijët e 

moshës së tij, me mesatare 1.9375 dhe DS = 0.51406.  Bazuar në mesataren e pikëve 

niveli i dytë më i lartë është: ka të paktën një shok të mirë me mesatare 1.9100 dhe 

DS = 0.57247. I treti për nga niveli renditet pohimi: shkon më mirë me më të rriturit 

sesa me fëmijët e moshës së tij me një mesatare 1.7750 dhe DS = 0.54784, i katërti 

për nga niveli renditet: preferon të rri vetëm sesa me bashkëmoshatarët me mesatare 

1.5825 dhe DS = 0.64361, ndërsa i fundit për nga niveli: ngacmohet nga fëmijët e 

tjerë me një mesatare 1.4175 dhe DS= 0.52333. 

Tabela 68. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Probleme të sjelljes në grup 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatare Std. 

Deviation 

I vetmuar preferon më mirë 

të rri vetëm sesa me 

bashkëmoshatarët 

400 1.00 3.00 633.00 1.5825 .64361 

Ka të paktën një shok të 

mirë ose më shumë 
400 1.00 3.00 764.00 1.9100 .57247 

Në përgjithësi e duan 

fëmijët e moshës 
400 1.00 3.00 775.00 1.9375 .51406 

Ngacmohet nga fëmijët e 

tjerë 
400 1.00 3.00 567.00 1.4175 .52333 

Shkon me mirë me te 

rriturit sesa me fëmijët e 

moshës së tij 

400 1.00 3.00 710.00 1.7750 .54784 

 

Nga analiza e të dhënave vërehet se nga raportimi i mësuesit, në përgjithësi i duan 

fëmijët e tjerë bashkëmoshatarë ose edhe më shumë përkundrejt sjelljes që fëmijët e 

tjerë nuk i ngacmojnë.  
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4.3.2.5 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Sjellje prosociale të raportimit të mësuesit 

 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën Sjellje prosociale tregojnë se fëmijët 

shfaqin nivele të larta të mesatares të pohimit: përpiqet të jetë i vëmendshëm ndaj 

ndjenjave të të tjerëve me mesatare 1.9750 dhe DS = 0.39972.  

Tabela 69. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Sjellje prosociale 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatare Std. 

Deviation 

Përpiqet të jetë i 

vëmendshëm ndaj 

ndjenjave të të tjerëve 

400 1.00 3.00 790.00 1.9750 .39972 

Ndan me kënaqësi gjërat 

me të tjerët, lodrat, 

lapsat, etj. 

400 1.00 3.00 701.00 1.7525 .59761 

Ndihmon kur dikush 

është i dëmtuar ndjehet 

sëmurë i mërzitur 

400 1.00 3.00 709.00 1.7725 .58446 

Sillet mirë me fëmijët më 

të vegjël 
400 1.00 3.00 683.00 1.7075 .60652 

Shpesh përpiqet të 

ndihoj të tjerët, mësues, 

prindër 

400 1.00 3.00 707.00 1.7675 .61187 

 

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë: ndihmon kur dikush ndjehet i 

sëmurë i mërzitur me mesatare 1.7725 dhe DS = 0.58446. I treti për nga niveli 

renditet: shpesh përpiqet të ndihmoj të tjerët, mësues, prindër me një mesatare 1.7675 

dhe DS = 0.61187, i katërti për nga niveli renditet: ndan me kënaqësi gjërat me të 

tjerët, lodrat, lapsat, etj, me një mesatare 1.7525 dhe DS= 0.58761, ndërsa i fundit për 

nga niveli është: sillet më mirë me fëmijët më të vegjël me mesatare 1.7075 dhe DS = 

0.60652. Pra fëmijët kanë shfaqur nivele të lartë të përpjekjes që ata bëjnë për të qenë 

të vëmendshmëm ndaj ndjenjave të të tjerëve dhe nivele më të ulta kanë shfaqur për të 

ndarë me kënaqësi lodrat apo sendët e tyre me të tjerët. 
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4.3.2.6 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Stresi i përgjithshëm dhe ndikimi social, të 

raportuar nga mësuesi 

 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën Stresi i përgjithshëm dhe ndikimi social 

tregojnë se fëmijët shfaqin nivele të larta të pohimit: sjelljet e nxënësit e shqetësojnë 

mësuesin dhe klasën në tërësi me mesatare 2.2500 dhe DS = 0.75758.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: vështirësitë (në fushën 

emocionale, të sjelljes, përqëndrimit etj,) ndikojnë tek nxënësi për të mësuar, me 

mesatare 2.1725 dhe DS = 0.74102.  

I treti për nga niveli renditet: këto vështirësi (në fushën emocionale, të sjelljes, 

përqëndrimit etj,) e stresojnë nxënësin me një mesatare 2.0975 dhe DS= 0.65119. 

I katërti për nga niveli renditet: vështirësitë (në fushën emocionale, të sjelljes, 

përqëndrimit etj,) ndikojnë tek nxënësi në marrëdhëniet në grup me një mesatare 

2.0100 dhe DS = 0.62118.  

Tabela 70.  Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Stresi i përgjithshëm/ndikimi social 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatarja Std. 

Deviation 

Këto vështirësi ndikojnë te 

nxënësi në marrëdhëniet në 

grup 

400 1.00 4.00 804.00 2.0100 .62118 

Këto vështirësi ndikojnë te 

nxënësi në të mësuarit në 

klasë 

400 1.00 4.00 869.00 2.1725 .74102 

Kjo sjellje e nxënësit a ju 

shqetëson ju dhe klasën në 

tërësi 

400 1.00 4.00 900.00 2.2500 .75758 

A e stresojne nxënësin tuaj 

këto vështiresi 
400 1.00 5.00 839.00 2.0975 .65119 
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4.3.3 Analiza e të dhënave të pyetësorit të plotësuara nga prindi kujdestar 

4.3.3.1 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Simptoma emocionale, të raportuar nga prindi 

kujdestar 

Përsa i përket simptomave emocionale të shfaqura tek fëmijët vlera mesatare 

për çdo pohim varion nga vlerat më të vogla mesatare 1.3850 deri në vlerën më të 

madhe mesatare 1.6775. Të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga prindërit tregojnë se 

fëmijët shfaqin nivele të larta me një mesatare 1.6775 dhe DS = 0.65923 për pohimin: 

ka shumë frikë dhe trembet shpejt, ndjehem shpesh i merakosur. Bazuar në mesataren 

e pikëve niveli i dytë më i lartë është: shqetësohem shumë me mesatare 1.6575 dhe 

DS= 0.60920.  

I treti për nga niveli renditet: fëmija është nervoz në situata të reja, humb shpejt 

besimin tek vetja me një mesatare 1.5000 dhe DS = 0.58810, i katërti për nga niveli 

renditet: ankohet shpesh se është i sëmurë me mesatare 1.4800 dhe DS = 0.60458, 

ndërsa i fundit për nga niveli është: shpesh nuk është i gëzuar, qan shumë me 

mesatare 1.3850 dhe DS = 0.57672. Nga këto të dhëna rezulton se simptoma 

emocionale me një mesatare më të lartë pikësh është se fëmijët shpesh kanë frikë dhe 

tremben shpejt dhe nga ana tjetër nuk janë shpesh të gëzuar dhe qajnë. 

Tabela 71. Statistikat përshkruese për shkallën: Simptomat emocionale të fëmijës, të raportuara 

nga prindi kujdestar i fëmijës 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatare Std. 

Deviation 

Ankohet shpesh se është i 

sëmurë 
400 1.00 3.00 592.00 1.4800 .60458 

Shqetësohet shumë 400 1.00 3.00 663.00 1.6575 .60920 

Shpesh nuk është i gëzuar 

qan shumë 
400 1.00 3.00 554.00 1.3850 .57672 

Është nervoz në situata të 

reja, humb besimin tek 

vetja 

400 1.00 3.00 600.00 1.5000 .58810 

Ka shumë frikë dhe trembet 

shpejt 
400 1.00 3.00 671.00 1.6775 .65923 
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4.3.3.2 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Probleme me sjelljen, të raportuar nga prindi 

kujdestar 

Nga analiza e të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga fëmijët për problemet me 

sjelljen tregojnë se ata shfaqin nivele të larta të vlerave në pohimin: shpesh vepron si i 

thonë të tjerët me mesatare 2.0025 dhe DS = 0.40361.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: nevrikoset shpejt, 

humbet shpesh gjendjen e humorit me një mesatare 1.6675 dhe DS= 0.66938.  

I treti për nga niveli: zihet shpesh, i bën të tjerët të bëjnë atë që ai do, me një 

mesatare 1.4450 dhe DS = 0.54902. 

Tabela 72. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: “Probleme me sjelljen” 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatare Std. 

Deviation 

Nevrikoset shpejt, humbet 

shpesh gjendjen e humorit 
400 1.00 3.00 667.00 1.6675 .66938 

Shpesh vepron si i thonë të 

tjerët 
400 1.00 3.00 801.00 2.0025 .40361 

Zihet shpesh, i bën të tjerët 

të bëjnë atë që ai do 
400 1.00 3.00 578.00 1.4450 .59402 

E akuzojne shpesh se 

gënjen dhe vjedh 
400 1.00 3.00 489.00 1.2225 .43986 

Merr gjëra që nuk janë të 

tijat kudo në shtëpi, shkollë 
400 1.00 3.00 489.00 1.2225 .45111 

 

I katërti për nga niveli renditet: e akuzojnë shpesh se gënjen dhe vjedh me mesatare 

1.2225 dhe DS = 0.43986, ndërsa i fundit për nga niveli është: merr gjëra që nuk janë 

të tijat kudo që ndodhet, me mesatare 1.2225 dhe DS = 0.45111. Vihet re se fëmijët 

shpesh veprojnë si i thonë të tjerët. Ata shfaqin problem të pakta në sjellje duke mos 

vjedhur apo marrë gjëra që si takojnë. Këto të dhëna janë paraqitur në tabelën 72. 
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4.3.3.3 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Hiperaktivitet/mungesë vëmendje të raportuar nga 

prindërit për fëmijët e tyre 

Të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga prindërit për fëmijët tregojnë se ata 

shfaqin nivele të larta të: është i shqetësuar tepër aktivë, nuk rri i qetë për shumë kohë 

me një mesatare 1.700 dhe DS= 0.652.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: nuk përqëndrohet 

dot, bën lëvizje të shpeshta me një mesatare 1.620 dhe DS = 0.641. I treti për nga 

niveli renditet: shpërqëndrohet lehtë dhe ecën i shpërqëndruar, me mesatare 1.560 dhe 

DS = 0.567, i katërti për nga niveli renditet: përqëndrohet shumë është i vëmendshëm, 

përfundon punën që nis me mesatare 1.900 dhe DS = 0.561, ndërsa i fundit për nga 

niveli është: i mendon gjërat përpara se të veproj me mesatare 1.925 dhe DS = 0.547. 

Në tabelën e mëposhtëme tregohen vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për 

pesë pohimet e shkallës  hiperaktivitet/ mungesë vëmendje të raportuar nga prindërit 

për fëmijët e tyre. 

Tabela 73. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Hiperaktiviteti/mungesë vëmendje 

 N Minimum Maximum Mesatarja Devijimi 

Std.  

Ështe i shqetësuar tepër 

aktiv, nuk rri i qetë për 

shumë kohë 

400 1.0 3.0 1.700 .6527 

Nuk përqëndrohet dot, bën 

levizje të shpeshta 
400 1.00 3.00 1.6200 .64158 

Shpërqëndrohet lehtë dhe 

ecën i shpërqëndruar 
400 1.00 3.00 1.5600 .56763 

I mendon gjërat përpara se 

të veproj 
400 1.00 3.00 1.9250 .54784 

Përqëndrohet, është i 

vëmendshëm, përfundon 

punën që nis 

400 1.00 3.00 1.9000 .56195 
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4.3.3.4 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Probleme të sjelljes në grup, të raportuar nga 

prindi kujdestar 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën Probleme të sjelljes në grup, tregojnë se 

fëmijët shfaqin nivele të larta mesatares të pohimit: në përgjithësi e duan fëmijët e 

moshës së tij, me mesatare 2.1125 dhe DS = 0.39399.  Bazuar në mesataren e pikëve 

niveli i dytë më i lartë është: ka të paktën një shok të mirë me mesatare 2.0255 dhe 

DS = 0.60656. I treti për nga niveli renditet: shkon më mirë me më të rriturit sesa me 

fëmijët e moshës së tij me një mesatare 1.7725 dhe DS = 0.56261, i katërti për nga 

niveli renditet: ngacmohet nga fëmijët e tjerë me mesatare 1.5325 dhe DS = 0.54744, 

ndërsa i fundit për nga niveli i mesatare është: preferon të rri vetëm sesa me 

bashkëmoshatarët me një mesatare 1.4375 dhe DS= 0.58046. 

Tabela 74. Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Probleme të sjelljes në grup 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatare Deviation 

Std.  

 Preferon me mirë të rri 

vetem sesa me 

bashkëmoshatarët 

400 1.00 3.00 575.00 1.4375 .58046 

Ka të paktën një shok të 

mirë ose më shumë 
400 1.00 3.00 809.00 2.0225 .60656 

Në përgjithësi e duan 

fëmijët e moshës 
400 1.00 3.00 845.00 2.1125 .39399 

Ngacmohet nga fëmijët e 

tjerë 
400 1.00 3.00 613.00 1.5325 .54744 

Shkon më mirë me të 

rriturit sesa me fëmijët e 

moshës së tij 

400 1.00 3.00 709.00 1.7725 .56261 

 

Nga analiza e të dhënave vërehet se nga raportimi i prindit, fëmijët në përgjithësi i 

duan fëmijët e tjerë bashkëmoshatarë ose edhe më shumë përkundrejt sjelljes që 

fëmijët preferojnë të rrinë vetëm.  
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4.3.3.5 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Sjellje prosociale të raportuar nga prindi 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën Sjellje prosociale, tregojnë se fëmijët 

shfaqin nivele të larta të mesatares të pohimit: përpiqet të jetë i vëmendshëm ndaj 

ndjenjave të të tjerëve me mesatare 1.9325 dhe DS = 0.47803.  

Tabela 75.  Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Sjellje prosociale 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatare Std. 

Deviation 

Përpiqet të jetë i 

vëmendshëm ndaj 

ndjenjave të të tjerëve 

400 1.00 3.00 773.00 1.9325 .47803 

Ndan me kënaqësi lodrat, 

lapsat, qerasjet 
400 1.00 3.00 710.00 1.7750 .54324 

Ndihmon kur dikush është i 

dëmtuar ndjehet sëmurë i 

mërzitur 

400 1.00 3.00 677.00 1.6925 .57338 

Sillet mirë me fëmijët më të 

vegjël 
400 1.00 3.00 659.00 1.6475 .61170 

Shpesh përpiqet të ndihoj të 

tjerët, mësues, prindër 
400 1.00 3.00 726.00 1.8150 .57585 

 

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: shpesh përpiqet të 

ndihmoj të tjerët, mësues, prindër me mesatare 1.8150 dhe DS = 0.57585. I treti për 

nga niveli renditet : ndan me kënaqësi lodrat, lapsat, qerasjet me një mesatare 1.7750 

dhe DS = 0.54324. I katërti për nga niveli renditet: ndihmon kur dikush ndjehet i 

sëmurë i mërzitur me një mesatare 1.6925 dhe DS= 0.57338, ndërsa i fundit për nga 

niveli është: sillet më mirë me fëmijët më të vegjël me mesatare 1.6475 dhe DS = 

0.61170. Fëmijët kanë shfaqur nivele të lartë të përpjekjes që ata bëjnë për të qenë të 

vëmendshmëm ndaj ndjenjave të të tjerëve dhe nivele më të ulta kanë shfaqur për tu 

sjellur mirë me fëmijët me të vegjël. 
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4.3.3.6 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për sjelljen e fëmijëve sipas 

pohimeve të shkallës matëse: Stresi i përgjithshëm/ndikimi social, të raportuar 

nga prindi 

Të dhënat e pyetësorit për shkallën Stresi i përgjithshëm/ndikimi social, 

tregojnë se fëmijët shfaqin nivele të larta të pohimit: vështirësitë, në fushën 

(emocionale, të sjelljes, përqëndrimit etj,) ndikojnë tek fëmija për të mësuar me 

mesatare 2.1200 dhe DS = 0.84994.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: këto vështirësi në fushën 

(emocionale, të sjelljes, përqëndrimit etj,) e stresojnë fëmijën me mesatare 2.0500 dhe 

DS = 0.62327. I treti për nga niveli renditet: vështirësitë, në fushën (emocionale, të 

sjelljes, përqëndrimit etj,) ndikojnë tek fëmija në jetën familjare me një mesatare 

1.9975 dhe DS = 0.65119, i katërti për nga niveli renditet: vështirësitë në fushën 

(emocionale, të sjelljes, përqëndrimit etj,) ndikojnë në marrëdhëniet shoqërore me një 

mesatare 1.8575 dhe DS = 0.63498.  

I fundit për nga niveli renditet: vështirësitë në fushën (emocionale, të sjelljes, 

përqëndrimit etj,) ndikojnë në aktivitetet në kohën e lirë me një mesatare 1.8550 dhe 

DS = 0.64421. 

Tabela 76.  Të dhëna përshkruese mbi shkallën: Stresi i përgjithshëm/ndikimi social 

 N Minimum Maximum Shuma Mesatare Deviation 

Std.  

Këto vështirësi e stresojnë  

fëmijën  
400 1.00 4.00 820.00 2.0500 .62327 

Këto vështirësi ndikojnë në 

jetën familjare 
400 1.00 4.00 799.00 1.9975 .76088 

Këto vështirësi ndikojnë në 

mësime 
400 1.00 4.00 848.00 2.1200 .84994 

Këto vështirësi ndikojnë në 

aktivitetet në kohën e lirë 
400 1.00 4.00 742.00 1.8550 .64421 

Këto vështirësi ndikojnë në 

marrëdhëniet shoqërore të 

fëmijës 

400 1.00 4.00 743.00 1.8575 .63498 
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4.3.4 Analiza e të dhënave të pyetësorit të plotësuara nga vetëraportimi i 

fëmijëve, raportimi i prindit kujdestar dhe mësuesit kujdestar 

 

4.3.4.1 Vlerat e mesatares dhe devijacionit standart për shkallën: Sjellja e 

fëmijëve pas divorcit të prindërve, sipas vetëraportimit të fëmijëve, raportimit të 

prindit kujdestar dhe mësuesit kujdestar  

 

Mesatarja për sjelljen e fëmijëve në total është 54.2300 ndërsa devijimi standart është 

DS=6.796. Të dhënat tregojnë se fëmijët pas divorcit të prindërve shfaqin nivele të 

larta të: Hiperaktiv/mungesë vëmendje me një mesatare 10.6225 dhe DS= 2.12987. 

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: Stresi i 

përgjithshëm/ndikimi social, me mesatare 10.1300 dhe DS = 2.36582.  

I treti për nga niveli renditet: Sjellje prosociale me mesatare 9.4975 dhe DS = 

2.29197, i katërti renditet: Problem në grup me mesatare 8.7400 dhe DS = 2.05620. I 

pesti për nga niveli i mesatares renditet: Shfaqja e simptomave emocionale me 

mesatare 7.8225 dhe DS = 2.22787, ndërsa i fundit për nga niveli është: Problemet me 

sjelljen me mesatare 7.4175 dhe DS = 2.12473. 

Tabela 77.  Të dhëna përshkruese mbi sjelljen e fëmijëve me prindër të divorcuar të 

raportuar nga vetë fëmijët  

 N Shuma Mesatarja Deviation Std.  

Sjellja e fëmijëve pas divorcit 

te prindërve  
400 21692.00 54.2300 6.79614 

Simptoma emocionale  400 3129.00 7.8225 2.22787 

Probleme me sjelljen  400 2967.00 7.4175 2.12473 

Hiperaktiv/mungesë vëmendje  400 4249.00 10.6225 2.12987 

Probleme të sjelljes në grup  400 3496.00 8.7400 2.05620 

Sjellje prosociale  400 3799.00 9.4975 2.29197 

Stresi i përgjithshëm/ndikimi 

social  
400 4052.00 10.1300 2.36582 
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Të dhënat e pyetësorit të plotësuar nga prindërit tregojnë se fëmijët e tyre 

shfaqin nivele të larta të: Stresi i përgjithshëm dhe ndikimi social me një mesatare 

9.880 dhe DS= 2.255. Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: 

Probleme të sjelljes në grup me mesatare 8.8775 dhe DS = 1.926, i treti për nga niveli 

renditet: Sjellje prosociale mesatare 8.8625 dhe DS =1.912. I katërti për nga niveli 

renditet: Hiperaktiv/ mungesë vëmendje me mesatare 8.7050 dhe DS = 2.106, i pesti 

për nga niveli renditet: Simptomave emocionale me mesatare 7.7000 dhe DS = 2.255, 

ndërsa i fundit për nga niveli është: Probleme me sjelljen me mesatare 7.5600 dhe DS 

= 2.002. 

Tabela 78. Të dhëna statistikore mbi shkallët e pyetësorit të sjelljes të plotësuar nga prindërit 

 N Minimum Maximum Mesatare Std. 

Deviation 

Simptoma emocionale 400 5.00 14.00 7.7000 2.25560 

Probleme me sjelljen 400 5.00 14.00 7.5600 2.00286 

Hiperaktiv ose mungesë 

vëmendje 
400 5.00 14.00 8.7050 2.10691 

Probleme të sjelljes në grup 400 5.00 14.00 8.8775 1.92660 

Sjellje prosociale 400 5.00 14.00 8.8625 1.91252 

Stresi i përgjithshëm  

ndikimi social 
400 5.00 19.00 9.8800 2.48718 

 

Të dhënat e tabelës 79 të pyetësorit të plotësuar nga mësuesit tregojnë se 

nxënësit e tyre shfaqin nivele të larta të: Hiperaktiviteti/ mungesë vëmendje, me 

mesatare 9.802 dhe DS = 2.164. Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë 

është: Sjellje prosociale me mesatare 8.975 dhe DS = 1.925, i treti për nga niveli 

renditet: Simptoma emocionale me një mesatare 8.625 dhe DS= 2.702, i katërti për 

nga niveli renditet: Probleme të sjelljes në grup me mesatare 8.622 dhe DS = 1.945, i 

pesti për nga niveli renditet: Probleme me sjelljen me mesatare 8.470 dhe DS = 2.166, 

ndërsa i fundit për nga niveli është: Stresi i përgjithshëm dhe ndikimi social me 

mesatare 6.280 dhe DS = 1.777. 
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Tabela 79. Të dhëna statistikore mbi shkallët e pyetësorit të sjelljes së nxënësve të plotësuar nga 

mësuesit 

 N Minimum Maximum Mesatare Deviation 

Std.  

Simptoma emocionale 400 5.00 15.00 8.6250 2.70234 

Probleme me sjelljen 400 5.00 15.00 8.4700 2.16699 

Hiperaktivitet ose mungesë 

vëmendje 
400 5.00 14.00 9.8025 2.16453 

Probleme të sjelljes  në grup 400 5.00 14.00 8.6225 1.94537 

Sjellje prosociale 400 5.00 14.00 8.9750 1.92578 

Stresi i përgjithshëm ndikimi 

social 
400 3.00 12.00 6.2800 1.77750 

 

4.3.5 Sjellja e fëmijëve në raport me gjininë, vendndodhjen dhe grupmoshat 

bazuar në vetëraportimin e fëmijëve 

 

4.3.5.1 Sjellja e fëmijëve në raport me gjininë 

A ekzitonë ndonjë lidhje midis sjelljes së fëmijëve dhe gjinisë së tyre?  

Për t‟i dhënë përgjigje kësaj pyetje fillimisht duhet t‟i referohemi shpërndarjes së të 

dhënave. Nëse të dhënat do të ishin në formën e tyre fillestare, pra të patransformuara 

në shpërndarje normale, atëherë mund të përdoreshin testet joparametrike dhe më 

konkretisht testi Mann-Whitney U. Duke qënë se për të dhënat është realizuar 

transformimi i tyre në shpërndarje thuajse normale, për t‟i dhënë përgjigje kësaj 

pyetje u përdorën teste parametrike dhe më konkretisht T-testi, tabela 80. 

Tabela 80. Statistika përshkruese për gjininë sipas raportit mashkull-femër 

 

Gjinia N Mesatar Devijimi 

Standart 

Gabimi 

standart 

mesatar 

Sjellja e fëmijëve  

Femër 196 43.9745 5.17730 .36981 

Mashkull 204 44.2206 6.16324 .43151 
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Nga tabela 81 vihet re se për varianca të supozuara të barabarta, p =.66, df =398, 

F=4.552 dhe për varianca të supozuara jo të barabarta p = .665, p > .05. nga të dhënat 

rezulton se nuk ka domethënie statistikore. 

Tabela 81. Të dhënat e T-Testit për sjelljen e fëmijëve në lidhje me dy grupet e gjinisë, mashkull-

femër 

 Testi i Levenit 

për Barazinë e 

Variancave  

 

t-test për Barazinë e Mesatareve 

F Sig. t df 
S

ig
. (2

-ta
iled

) 

D
iferen

ca
 e 

M
e
sa

ta
res 

D
iferen

ca
 e G

a
b

im
it 

S
ta

n
d

a
rt 

95% Besueshmëria e 

intervalit të 

Diferencës 

Më e 

ulëta 

Më e 

larta 

S
je

ll
ja

 e
 f

em
ij

es
 

Varianca të 

supozuara të 

barabarta 

4.552 .033 -.432 398 .666 -.24610 .57027 -1.3672 .87501 

Varianca të 

supozuara jo 

të barabarta  

  

-.433 391.08 .665 -.24610 .56830 -1.3634 .87120 

 

Për të parë se cila është forca e lidhjes së variablit të gjinisë me variablat e sjelljes u 

përdor korrelacioni. 

Nga tabela 82 shihet se kemi një korelim të fortë ndërmjet dy variablave gjinia dhe 

simptoma emocionale me koeficient -1.46. Për më teper korelimi është domethënës në 

nivelin 0.01, p = .004 < .05.  

Gjithashtu nga tabela rezulton se kemi një korelim të fortë dhe ndërmjet dy variablave 

gjinia dhe probleme me sjelljen me koeficient korelimi r=1.36 dhe p = .006< .05, 

statistikisht ky korelim është domethënës.  
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Tabela 82. Forca e lidhjes së variablit të gjinisë me variablat e sjelljes 
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ë 
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S
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ciale 

S
tresi i 

p
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ëm
  

n
d

ik
im

i 

so
cial 

G
ji

n
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Pearson 

Korrelimi 
1 -.146

**
 .136

**
 .075 .061 -.056 .048 

Sig. (2-tailed)  .004 .006 .133 .224 .267 .343 

N  400 400 400 400 400 400 

S
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p
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o
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o

n
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e 

Pearson 

Korrelimi 
 1 .296

**
 .279

**
 .145

**
 -.048 .398

**
 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .004 .334 .000 

N   400 400 400 400 400 

P
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b
le

m
e 

m
e 
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Pearson 

Korrelimi 
 

 
 1 .064 .085 -.054 .176

**
 

Sig. (2-tailed)    .200 .091 .285 .000 
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m
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n
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v
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 Pearson 
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 -.054 .241
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Sig. (2-tailed)     .003 .278 .000 
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Pearson 
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   . 1 .114

*
 .067 

Sig. (2-tailed)      .022 .180 
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     1 -.082 
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Pearson 

Korrelimi 
    . . 1 

Sig. (2-tailed)        

**. Korrelimi is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Korrelimi is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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4.3.5.2 Sjellja e fëmijëve në raport me vendbanimin e tyre. 

A ekzitojnë diferenca të sjelljes së fëmijëve në raport me vendbanimin fshat-

qytet?  

Për t‟i dhënë përgjigje kësaj pyetje fillimisht duhet t‟i referohemi shpërndarjes së të 

dhënave. Duke qënë se për të dhënat është realizuar transformimi i tyre në shpërndarje 

thuajse normale edhe për sa i përket diferencave midis grupit të fëmijëve që banojnë 

në fshat dhe atyre që banojnë në qytet në lidhje me sjelljen pas divorcit të prindërve, u 

përdor sërish T-Testi. 

Në Tabelën 83 dhe 84 janë dhënë rezultatet për këtë test. 

Tabela 83. Statistika përshkruese sipas vendndodhjes ose vendbanimit fshat-qytet 

 
Vendodhja N Mesatare Std. Deviation Std. Error 

Mesatare 

Sjellja e fëmijes  

Fshat 184 43.9728 5.46867 .40316 

Qytet 216 44.2083 5.89269 .40095 

 

Tabela 84. Të dhënat e T-Testit për sjelljen e fëmijëve në lidhje me dy grupet e vendbanimit 

Fshat- Qytet 

 Testi i Levenit 

për variance të 

barabarta 

 

t-test për Barazinë e Mesatareve 

  

 

 

F 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

t 

 

 

 

df 

S
ig

. (2
-ta

iled
) 

D
iferen

ca
 e 

M
e
sa

ta
res 

D
iferen

ca
 e 

g
a

b
im

it 

S
ta

n
d

a
rt 

95% intervali i 

Besueshmërisë për 

Diferencën 

i poshtëm i lartëm 

S
je

ll
ja

 e
 f

ëm
ij

ës
 

Varianca të 

supozuara të 

barabarta 

1.116 .291 -.412 398 .681 -.23551 .57200 -1.36002 .88901 

Varianca të 

supozuara  jo të 

barabarta 

  

-.414 
395.0

66 
.679 -.23551 .56859 -1.35335 .88233 
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Siç është paraqitur edhe në rezultatet e tabelës 84, për trajtimin e të dhënave për 

homogjenitetin e variancave u zhvillua testi i Levenit për vendndodhjen dhe sjelljen e 

fëmijëve dhe për të dyja rastet kanë dale rezultate josinjifikante.  

Nga rezultatet e testit –t, për varianca të supozuara të barabarta, p = .681 (df =398) 

dhe për varianca të supozuara jo të barabarta për vendndodhjen, p = .679 (df= 395.06) 

pra p. >0.05, gjë që tregon që kemi të bëjmë me varianca të barabarta, homogjene, 

nuk ka domethënie statistikore.  

Pra supozimi për variancat e barabarta nuk është thyer, kështu që është vazhduar me 

testet e tjera. 

 

4.3.5.3 Sjellja e fëmijëve me prindër të divorcuar në raport me moshën e 

fëmijëve 

A ekzistojnë diferenca në sjelljen e fëmijëve sipas moshës së tyre? 

Për të parë nëse ka diferenca në sjellje midis fëmijëve sipas grupmoshës së tyre është 

kryer Testi i ANOVA.  

Testi post-hoc krahasues dhe procedura Tukey, është kryer për të konstatuar 

ekzaktësisht ku gjenden diferencat midis grupeve të fëmijëve sipas grupmoshave 6-10 

vjeç, 11-14 vjeç dhe 15-18 vjeç, përsa i përket variablit të sjelljes së fëmijëve pas 

divorcit të prindërve. 

Tabela 85. Statistikë përshkruese për sjelljen e fëmijëve sipas moshës së tyre 

Mosha Mesatarja N Devijimi 

Standart 

Minimum Maksimum 

6 deri në 10 vjeç 45.1562 128 5.80312 33.00 61.00 

11 deri në 14 

vjeç 
43.6415 159 5.43580 32.00 59.00 

15 deri në 18 

vjeç 
43.5487 113 5.81561 32.00 61.00 

Total 44.1000 400 5.69571 32.00 61.00 

 

Nga analiza e testit ANOVA për sjelljen e fëmijëve në raport me grupmoshën 

rezultatet e tabelës 86, tregojnë se midis grupeve ka një domethënie statistikore p. = 

0.039 pra p< 0.05, F (2.397) =3.283, df =399 
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Tabela 86. Rezultatet ANOVA për Sjelljen e fëmijëve në raport me moshën 

Sjellja e fëmijës sipas pyetsorit të nxënësit 

 Shuma e 

katrorëve 

df Mesatarja 

katrore 

F Sig. 

Midis Grupeve 210.577 2 105.288 3.283 .039 

Me Grupet 12733.423 397 32.074   

Total 12944.000 399    

 

Gjithashtu për të parë diferencat në sjellje midis grupeve të moshave të marra në 

studim të fëmijëve me prindër të divorcuar u përdor edhe krahasimi i shumëfishtë. Siç 

shihet edhe nga tabela 87, niveli i domethënieve statistikore për variablat: simptoma 

emocionale, hiperaktiv/mungesë vëmendje, Probleme të sjelljes në grup ka dalë më i 

madh se .05, një rezultat josinjifikant, pra p. >0.05, Ndërsa për variablin probleme me 

sjelljen në lidhje me moshën nga të dhënat e tabelës 87 rezulton që p =.001 < .05. 

Gjithashtu edhe për variablin sjellje prosociale rezulton se p =.04 < .05 

Tabela 87. Rezultatet e proçedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve të moshës së fëmijëve 

për sjelljen 

Tukey HSD 

 (i) mosha (J) mosha Diferenca 

mesatare (i-J) 

Gabimi 

Standart 

Sig. 95% interval ii 

besueshmërisë 

Kufiri i 

poshtëm 

Kufiri i 

sipërm 

S
im

p
to

m
a

 e
m

o
ci

o
n

a
le

 6 -10 vjeç 

11 -14 vjeç .27064 .26488 .564 -.3525 .8938 

15 - 18 vjeç .13689 .28792 .883 -.5405 .8142 

11 - 14 vjeç 

6 - 10 vjeç -.27064 .26488 .564 -.8938 .3525 

15 - 18 vjeç -.13375 .27445 .877 -.7794 .5119 

15 - 18 vjeç 

6 - 10 vjeç -.13689 .28792 .883 -.8142 .5405 

11 - 14 vjeç .13375 .27445 .877 -.5119 .7794 

P
ro

b
le

m
e 

m
e 

sj
el

lj
en

 

6 - 10 vjeç 

11 - 14 vjeç .87343
*
 .24547 .001 .2959 1.4509 

15 - 18 vjeç 1.27544
*
 .26683 .000 .6477 1.9032 

11 - 14 vjeç 

6 - 10 vjeç -.87343
*
 .24547 .001 -1.4509 -.2959 

15 - 18 vjeç .40201 .25434 .255 -.1963 1.0004 
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15 - 18 vjeç 

6 - 10 vjeç -1.27544
*
 .26683 .000 -1.9032 -.6477 

11 - 14 vjeç -.40201 .25434 .255 -1.0004 .1963 

H
ip

er
a

k
ti

v 
o

se
 m

u
n

g
es

ë 

vë
m

en
d

je
 

6 - 10 vjeç 

11 - 14 vjeç -.08741 .25313 .936 -.6829 .5081 

15 - 18 vjeç .21481 .27515 .715 -.4325 .8621 

11 - 14 vjeç 

6 - 10 vjeç .08741 .25313 .936 -.5081 .6829 

15 - 18 vjeç .30222 .26227 .483 -.3148 .9192 

15 - 18 vjeç 

6 - 10 vjeç -.21481 .27515 .715 -.8621 .4325 

11 - 14 vjeç -.30222 .26227 .483 -.9192 .3148 

P
ro

b
le

m
e 

të
 s

je
ll

je
s 

n
ë 

g
ru

p
 

6 - 10 vjeç 

11 - 14 vjeç .04044 .24453 .985 -.5348 .6157 

15 - 18 vjeç .22739 .26581 .669 -.3979 .8527 

11 - 14 vjeç 

6 - 10 vjeç -.04044 .24453 .985 -.6157 .5348 

15 - 18 vjeç .18695 .25337 .741 -.4091 .7830 

15 - 18 vjeç 

6 - 10 vjeç -.22739 .26581 .669 -.8527 .3979 

11 - 14 vjeç -.18695 .25337 .741 -.7830 .4091 

S
je

ll
je

 p
ro

so
ci

a
le

 

6 - 10 vjeç 

11 - 14 vjeç .41765 .27084 .272 -.2195 1.0548 

15 - 18 vjeç -.24696 .29440 .679 -.9395 .4456 

11 - 14 vjeç 

6 - 10 vjeç -.41765 .27084 .272 -1.0548 .2195 

15 - 18 vjeç -.66461
*
 .28062 .048 -1.3248 -.0044 

15 - 18 vjeç 

6 - 10 vjeç .24696 .29440 .679 -.4456 .9395 

11 - 14 vjeç .66461
*
 .28062 .048 .0044 1.3248 

*. p< 0.05. 

 

Rezultatet e tabelës për krahasimin e shumëfishtë të variablave të sjelljes dhe 

grupmoshave tregojnë se ka një korelim midis variablit të moshës sipas tre grupeve 6-

10 vjeç, 11-14 vjeç, 15-18 vjeç dhe problemeve në sjellje.  
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4.4 Rezultatet për çështjen e kërkimit numër dy. 

 

Pyetja e kërkimit Nr 2.  -Cili është impakti i nivelit arsimor të prindërve në sjelljen e 

fëmijëve dhe a ekzistojnë diferenca në sjellje midis nëngrupit të fëmijëve që i kanë  

prindërit të paarsimuar, me arsim fillor, me arsim 8-vjeçar, me arsim të mesëm, me 

arsim të lartë? 

Për të parë korelimin midis variablit arsimimi i  prindërve dhe sjelljes së fëmijëve u 

përdor testi joparametrik Spearman‟s (rho).  

Rezultatet në tabelën e 88 tregojnë për një korelim të fortë ndërmjet variablave 

arsimimi i prindërve dhe probleme me sjelljen,   me një koefiçient korelimi .108 dhe p 

= .031< .05. Korelim tregohet edhe për variablat arsimimi i prindërve dhe probleme të 

sjelljes në grup, me koeficient korelimi .121 dhe p =.016 < .05. dhe probleme të 

sjelljes në grup. 

Gjithashtu rezutatetet tregojnë edhe për një korelim ndërmjet variablit arsimimi i 

prindërve dhe sjelljeve prosociale me një koefiçient korelimi .111 dhe p = .026 <.05, 

Ky rezultat tregon se korelimi statistikisht është domethënës. 

Tabela 88. Korelacioni midis variablit “Arsimimi më i lartë i dy prindërve dhe impakti në 

sjelljen e fëmijëve pas divorcit të prindërve 

 A
rsim

im
i 

m
ë i lartë i 

d
y

 

p
rin

d
ërv

e 

S
im

p
to

m
a 

em
o

cio
n

ale 

P
ro

b
lem

e 

m
e sjelljen

 

H
ip

erak
tiv

/ 

m
u

n
g

esë 

v
ëm

en
d

je 

P
ro

b
lem

e të 

sjelljes n
ë 

g
ru

p
 

S
jellje 

p
ro

so
ciale 

Spearman's 

rho 

Arsimimi më i 

lartë i dy 

prindërve 

Korrelimi 

Koeficient 
1.000 .060 .108

*
 -.019 .121

*
 .111

*
 

Sig. (2-

tailed) 
. .231 .031 .700 .016 .026 

 Simptoma 

emocionale 

Korrelimi 

Koeficient 
 1.000 .260

**
 .295

**
 .137

**
 -.029 

Sig. (2-

tailed) 
 . .000 .000 .006 .560 

Probleme me 

sjelljen 

Korrelimi 

Koeficient 
  1.000 .101

*
 .090 -.055 

Sig. (2-

tailed) 
   .044 .071 .274 

Hiperaktiv 

/mungesë 

Korrelimi 

Koeficient 
   1.000 .147

**
 -.048 
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vëmendje Sig. (2-

tailed) 
   . .003 .340 

Probleme të 

sjelljes në 

grup 

Korrelimi 

Koeficient 
    1.000 .110

*
 

Sig. (2-

tailed) 
    . .028 

Sjellje 

prosociale 

Korrelimi 

Koeficient 
     1.000 

Sig. (2-

tailed) 
     . 

*. Korrelimi është  significant  në nivelin  p < 0.05    (2-tailed). 

**. Korrelimi është  significant në nivelin 0.01 level (2-tailed). 

 

Test i ANOVA (One-Way ANOVA) është kryer për të parë nëse ka diferenca në 

sjellje midis grupeve të fëmijëve me prindër të paarsimuar, me arsim fillor, me arsim 

8-vjeçar, me arsim të mesëm, me universitet përsa i përket variablit të sjelljes së 

fëmijëve pas divorcit të prindërve.  

Tabela 89. Statistika përshkruese për sjelljen e fëmijëve sipas arsimimit të prindërve 

Arsimimi më i lartë i dy 

prindërve 

N Mesatarja Devijimi 

Standart 

Devijimi 

Mesatar i 

Gabimit 

Minimale Maksimal

e 

Pa shkollë 3 55.0000 7.21110 4.16333 49.00 63.00 

Shkollë fillore 14 51.4286 5.62569 1.50353 40.00 59.00 

Shkollë  8-vjeçare 136 53.2794 6.95988 .59680 40.00 74.00 

Shkollë e mesme 226 54.8982 6.58843 .43826 42.00 75.00 

Shkollë e lartë 21 54.9524 7.94025 1.73271 39.00 68.00 

Total 400 54.2300 6.79614 .33981 39.00 75.00 

 

Për të parë impaktin që ka arsimimi i prindërve në sjelljen e fëmijëve u përdor 

Regresioni Linear Bivariant.  

Duke përdorur metodën Enter rezultoi një model domethënës statistikisht. Nga të 

dhënat e tabelës rezulton se vlera e koefiçientit të standartizuar të regresioni β=.118.  

Kjo shpjegon se impakti i arsimimit të prindërve mbi sjelljen e fëmijëve është rreth 

12%. 
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Tabela 90. Regresioni linear për variablin arsimimi i prindërve dhe sjellja e fëmijëve 

Model Koefiçientët e 

Pastandartizuar 

Koefiçien

tët e 

Standarti

zuar 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Statistika 

Kolineare 

B Gabimi 

Standart 

Beta Toleran

ca 

ViF 

1 

(Konstantja) 49.940 1.843  27.094 .000   

Arsimimi më i lart i 

dy prindërve 
1.185 .501 .118 2.367 .018 1.000 1.000 

a. Variabli i varur: Sjellja e fëmijëve pas divorcit te prindërve fëmijët 

Nga tabela 90 rezulton se t =2.367, β=.118, kolineraliteti statistik tregon se: toleranca 

T= 1000 dhe ViF = 1.000.  

 

4.5 Rezultatet për çështjen e kërkimit numër tre. 

-Mirëkuptimi i prindërve dhe impakti në sjelljen e fëmijëve. Impakti i prindit 

kujdestar, nënës ose i babait në sjelljen e fëmijëve. 

Pyetja e kërkimit Nr 3. Si ndikon gjinia e prindit kujdestar te sjellja e fëmijës?  

Për t‟i dhënë përgjigje kësaj pyetje u përdor testi joparametrik Mann-Whitney U dhe 

modeli i regresionit linear. Në tabelën 91 janë paraqitur të dhëna statistikore mbi 

fëmijët të cilët jetojnë me nënën apo me babain. 

Tabela 91. Statistika përshkruese për grupin “jeton me nënën” dhe “jeton me babain” në lidhje 

me sjelljen e fëmijëve pas divorcit të prindërve. 

 
Prindi me te cilin jeton 

femija 

N Mesatare 

Rank 

Shuma e 

Ranks 

 Simptoma emocionale 

Nena 366 199.79 73123.00 

Babai 34 208.15 7077.00 

Total 400 
  

Probleme me sjelljen 

Nena 366 203.62 74526.00 

Babai 34 166.88 5674.00 

Total 400 
  

Hiperaktiv ose mungesë 

vëmendje 

Nena 366 200.20 73271.50 

Babai 34 203.78 6928.50 

Total 400 
  

Probleme te sjelljes në Nena 366 198.74 72737.50 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

117 
 

grup Babai 34 219.49 7462.50 

Total 400 
  

Sjellje prosociale 

Nena 366 201.52 73758.00 

Babai 34 189.47 6442.00 

Total 400 
  

 

Nga tabela 91 pas përdorimit të testit Mann-Whitney U rezulton se për variablin 

prindi me të cilin jetojnë fëmijët (nëna/babai) në lidhje me variablat e sjelljes në asnjë 

rast nuk ka domethënie statistikore sepse p >.05, variancat janë homogjene. 

Tabelë 92. Të dhëna statistikore të sjelljes së fëmijëve dhe prindin me të cilin qëndrojnë 

  Simptoma 

emocionale 

Probleme me 

sjelljen 

Hiperaktiv 

ose mungesë 

vëmendje 

Probleme te 

sjelljes në 

grup 

Sjellje 

prosociale 

Mann-Whitney U 5962.000 5079.000 6110.500 5576.500 5847.000 

Wilcoxon W 73123.000 5674.000 73271.500 72737.500 6442.000 

Z -.408 -1.811 -.178 -1.021 -.588 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.684 .070 .859 .307 .557 

a. Grouping Variable: Prindi me te cilin jeton femija 

 

Tabela 93. Variancat e sjelljes së fëmijëve nën ndikimin prindit me të cilin jetojnë 

Model R R 

Katror 

 R Katror I 

përshtatur 

Gabimi 

Std. i 

vlerësimit 

Ndryshimi Statistikor  

Ndryshimi

R Katror 

F  df1 df2 Sig. F  

1 
.114

a
 

.013 .001 .27916 .013 1.043 5 394 .392 

a. Predictors: (Constant), Sjellje prosociale ,  Simptoma emocionale, Probleme te sjelljes në grup, 

Probleme me sjelljen , Hiperaktiv/ mungesë vëmendje 

 

Duke përdorur të dhënat që kanë dalë nga plotësimi i shkallëve për sjelljen e fëmijëve 

me prindër të divorcuar dhe prindi me të cilin ata jetojnë u realizua analiza e 

regresionit linear dhe nga analizat doli që ky rezultat nuk ka domethënie statistikore F 

(1,398) = .704, p. = 0.40 pra p>0.05. 
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Tabela 94. Rëndësia statistikore për modelin e regresionit të pyetjes së tretë të kërkimit 

Model Shuma e 

Katrorëve 

df Katrori i 

Mesatares 

F Sig. 

1 

Regresion 32.546 1 32.546 .704 .402
b
 

Mbetja 18396.294 398 46.222   

Total 18428.840 399    

a. Variabli i varur: Sjellja e femijeve pas divorcit te prindërve 

b. Parashikimi: (Konstant), Arsimimi më i lartë i dy prindërve 

 

Tabela 95. Model i përgjithshëm i regresionit linear për të parashikuar sjelljen e fëmijëve nga 

gjinia e prindit me të cilin jetojnë. 

Model Koeficient të 

Pastandartizuar 

Koeficient të 

Standartizuar 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.136 .113 
 

10.013 .000 

 Simptoma emocionale .004 .007 .033 .607 .545 

Probleme me sjelljen -.012 .007 -.090 -1.721 .086 

Hiperaktiv ose mungesë 

vëmendje 
-.001 .007 -.009 -.163 .870 

Probleme te sjelljes në 

grup 
.009 .007 .066 1.290 .198 

Sjellje prosociale -.007 .006 -.054 -1.067 .287 

a. Dependent Variable: Prindi me te cilin jeton femija 

 

Të dhënat e tabelës tregojnë se koeficenti i standartizuar β = -.042, pra rezulton 4.2% 

e variancës në sjelljen e fëmijëve parashikohet nga gjinia e prindit me të cilin jetojnë 

fëmijët. 

 

Pyetja e kërkimit Nr 4: - Sa ndikon mirëkuptimi midis prindërve pas divorcit në 

sjelljen e fëmijëve? 

Për të parë korelimin midis variablit arsimimi i  prindërve dhe sjelljes së fëmijëve u 

përdor testi joparametrik Spearman‟s (rho).  

Testi joparametrik u krye duke përdorur të dhënat e grumbulluara nga pyetësori i 

plotësuar nga vetë fëmijët me prindër të divorcuar pjesë e këtij studimi. Rezultatet e 
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nxjerra janë paraqitur në tabelën 96. Rezultatet tregojnë për një korelim të fortë 

ndërmjet variablave mirëkuptimi I prindërve dhe probleme me sjelljen,   me një 

koefiçient korelimi .103 dhe p = .039< .05, pra ka domethënie statistikore. 

Tabela 96. Korelacioni midis variablit të mirëkuptimit midis prindërve pas divorcit dhe impakti 

në sjelljen e fëmijëve  

 M
irek

u
p

tim
i 

i p
rin

d
ërv

e 

p
as d

iv
o

rcit 

 S
im

p
to

m
a 

em
o

cio
n

ale 

P
ro

b
lem

e 

m
e sjelljen

 

H
ip

erak
tiv

 

o
se 

m
u

n
g

esë 

v
ëm

en
d

je 

P
ro

b
lem

e të 

sjelljes n
ë 

g
ru

p
 

S
jellje 

p
ro

so
ciale 

Spearman'

s rho 

Mirekuptimi i 

prindërve pas 

divorcit 

Korrelimi 

Koeficient 
1.000 .069 .103

*
 -.047 .073 .073 

Sig. (2-tailed) . .170 .039 .346 .144 .147 

 Simptoma 

emocionale 

Korrelimi 

Koeficient 
 1.000 .260

**
 .295

**
 .137

**
 -.029 

Sig. (2-tailed)  . .000 .000 .006 .560 

Probleme me 

sjelljen 

Korrelimi 

Koeficient 
  1.000 .101

*
 .090 -.055 

Sig. (2-tailed)   . .044 .071 .274 

Hiperaktiv ose 

mungesë 

vëmendje 

Korrelimi 

Koeficient 
   1.000 .147

**
 -.048 

Sig. (2-tailed)    . .003 .340 

Probleme të 

sjelljes në grup 

Korrelimi 

Koeficient 
    1.000 .110

*
 

Sig. (2-tailed)     . .028 

Sjellje 

prosociale 

Korrelimi 

Koeficient 
   - . 1.000 

Sig. (2-tailed)      . 

*. Korrelimi is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Korrelimi is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Modeli i regresionit linear u përdor për treguar nëse mirëkuptimi i prindërve pas 

divorcit ndikon në sjelljen e fëmijëve. Në tabelën 97 jepen të dhëna mbi mirëkuptimin 

e dy prindërve pas divorcit sipas perceptimit të fëmijëve. Rezulton se 199 fëmijë ose 

49.1% e tyre përgjigjen se prindërit e tyre nuk mirëkuptohen aspak me njëri-tjetrin, 

ndërsa 187 fëmijë ose 47.3% tregojnë se prindërit mirëkuptohen disi mirë me njëri-

tjetrin dhe vetëm 14 fëmijë ose 3.5% pohojnë se prindërit mirëkuptohen shumë mirë 

me njëri-tjetrin.  
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Tabela 97. Statistikë përshkruese për mirëkuptimin e prindërve pas divorcit 

Mirëkuptimi i 

prindërve pas 

divorcit 

 

N 

 

Mesatarja 

 

Devijimi 

Standart 

 

Minimale 

 

Maksimale 

Shuma 

Totale 

%  

Aspak mirë 199 43.5477 5.72752 32.00 61.00 49.1% 

Disi mirë 187 44.6471 5.54682 32.00 60.00 47.3% 

Shumë mirë 14 44.6429 6.82312 33.00 55.00 3.5% 

Total 400 44.1000 5.69571 32.00 61.00 100.0% 

 

Në tabelën 98 paraqiten të dhënat mbi varësinë e variablave të sjelljes së fëmijëve dhe 

mirëkuptimit të prindërve.  Nga koeficenti i regresionit rezulton se 0.8% e variancës 

së sjelljes së fëmijëve parashikohet nga mirëkuptimi në komunikim i prindërve pas 

divorcit.  

Tabela 98. Variancat e sjelljes së fëmijës në varësi të mirëkuptimit në komunikim të prindërve 
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d
f2

 

N
d

rysh
im

i 

S
ig

. F
  

 

1 .091
a
 .008 .006 5.67894 .008 3.359 1 398 .068 1.709 

a. Parashikimi: (Konstant), Mirëkuptimi në komunikim i prindërve pas divorcit 

b. Variabli i varur: Sjellja e fëmijës 

 

Në tabelën 99 jepen të dhëna mbi rëndësinë statistikore të impaktit të sjelljes së 

fëmijëve me prindër të divorcuar dhe mirëkuptimit të prindërve. Nga analizat rezulton 

që p. = 0.068, pra p>0.05, F (1,398) =3359. 

Tabela 99. Rëndësia statistikore për modelin e regresionit të pyetjes katërt të kërkimit 

Model Shuma e 

Katrorëve 

df Katrori i 

Mesatares 

F Sig. 

1 

Regresion 108.337 1 108.337 3.359 .068
b
 

Mbetja 12835.663 398 32.250   

Total 12944.000 399    

a. Variabli i varur: Sjellja e femijës 

b. Parashikimi: (Konstant), Mirëkuptimi në komunikim i prindërve pas divorcit 

 

 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

121 
 

4.6 Rezultatet për çështjen numër katër të kërkimit. 

-Identifikimi i nivelin ekonomik të prindërve pas divorcit dhe impakti në 

sjelljen e fëmijëve.  

Për këtë çështje është adresuar pyetja e pestë dhe pyetja e gjashtë e studimit 

Pyetja e kërkimit Nr. 5. Si ndikon niveli ekonomik i prindërve pas divorcit te sjellja 

e fëmijëve?  

Për t‟i dhënë përgjigje kësaj pyetje fillimisht të dhënat u trajtuan për homogjenitetin e 

variancës. Për trajtimin e të dhënave për homogjenitetin e variancave u zhvillua testi i 

Levenit për sjelljen e fëmijëve. Rezultati ka dalë jodomethënës,  p. > 0.05, gjë që 

tregon që kemi të bëjmë me varianca të barabarta, homogjene.  

Test i ANOVA (One-Way ANOVA) është kryer për të parë nëse ka diferenca në 

sjellje midis grupeve të fëmijëve me të ardhura mujore të prindërve më pak se 30 mijë 

lekë në muaj, 30 deri në 50 mijë lekë në muaj dhe mbi 50 mijë lekë në muaj, përsa i 

përket variablit të sjelljes së fëmijëve pas divorcit të prindërve.  

Testi post-hoc krahasues, duke përdorur procedurën Tukey, është kryer për të 

konstatuar ekzaktësisht ku gjenden diferencat midis grupeve të fëmijëve me të 

ardhura mujore të prindërve më pak se 30 mijë në muaj, 30 deri në 50 mijë në muaj 

dhe mbi 50 mijë në muaj përsa i përket variablit të sjelljes së fëmijëve pas divorcit të 

prindërve. Nga të dhënat e tabelës rezulton se 334 prindër të fëmijëve pjesëmarrës në 

studim, pas divorcit kanë të ardhura mujore më pak se 30 mijë lekë në muaj, ndërsa 

57 prindër kanë të ardhura mujore 30-50 mijë lekë në muaj dhe vetëm 9 prindër kanë 

të ardhura mbi 50 mijë lekë në muaj. 

Tabela 100. Statistika përshkruese për të ardhurat mujore të prindërve pas divorcit 

Niveli ekonomik 

i prindërve 

pas divorcit 

 

N 

 

Mesatarja 

 

Devijimi 

Standart 

 

Gabimit 

Standart 

Mesatar 

 

Minimale 

 

Maksimale 

me pak se 30 

mijë në muaj 
334 54.1228 6.62962 .36276 40.00 75.00 

30 - 50 mijë në 

muaj 
57 54.9649 7.14384 .94622 42.00 71.00 

mbi 50 mijë në 

muaj 
9 53.5556 10.58432 3.52811 39.00 71.00 

Total 400 54.2300 6.79614 .33981 39.00 75.00 
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Rezultatet e tabelës 101 tregojnë se për sjelljen e fëmijëve midis grupeve sipas nivelit 

ekonomik të df= 35, F= 1.278 dhe p= .140 

Tabela 101. Rezultatet e Anova për sjelljen midis grupeve të fëmijëve sipas të ardhurave 

ekonomike të prindërve 

Niveli ekonomik, të ardhurat mujore të prindërve 

 Shuma e 

katrorëve 

df Mesatarja 

katrore 

F Sig. 

Midis Grupeve 8.639 35 .247 1.278 .140 

Brenda Grupeve 70.298 364 .193   

Total 78.938 399    

 

Në tabelën 102 jepen të dhëna mbi diferencën e sjelljes së fëmijëve midis grupeve 

sipas të ardhurave të prindërve 

Tabela 102. Rezultatet e proçedurës Tukey për diferencat në sjelljen e fëmijëve pas divorcit të 

prindërve midis tre grupeve sipas të ardhurave ekonomike 

 

Krahasim i shumëfishtë 

Variabli I varur: Probleme të sjelljes në grup  

 Tukey HSD 

(I) Niveli ekonomik  

i prindërve 

(J) Niveli 

ekonomik  i 

prindërve 

Diferenca 

Mesatare 

(I-J) 

Gabimi

Std. 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

I poshtëm I    sipërm 

me pak se 30 mijë 

në muaj 

30 deri ne 50 mijë 

në muaj 
-.93608

*
 .29163 .004 -1.6221 -.2500 

mbi 50 mijë në 

muaj 
.05223 .68739 .997 -1.5649 1.6693 

30 deri ne 50 mijë 

në muaj 

me pak se 30 mijë 

në muaj 
.93608

*
 .29163 .004 .2500 1.6221 

mbi 50 mijë në 

muaj 
.98830 .72991 .366 -.7288 2.7054 

mbi 50 mijë në 

muaj 

me pak se 30 mijë 

në muaj 
-.05223 .68739 .997 -1.6693 1.5649 

30 deri në 50 mijë 

në muaj 
-.98830 .72991 .366 -2.7054 .7288 

*. The Mesatare difference is significant at the 0.05 level. 
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Nga tabela 103 rezulton se për variablat niveli ekonomik i prindërve pas divorcit dhe 

problemeve të sjelljes në grup të fëmijëve ekziston një korelacion i fortë me 

koefiçient .134, dhe p = .007< .05, kemi një domethënie statistikore. 

Për të parë korelimin midis variancave është përdorur testi joparametrik Spearman‟s 

(rho) 

Tabela 103. Korelacioni midis nivelit ekonomik të prindërve dhe sjelljes së fëmijëve 

 

N
iv

eli 

ek
o

n
o
m

ik
 i 

p
rin

d
ërv

e  

S
im

p
to

m
a 

em
o

cio
n

ale 

P
ro

b
lem

e 

m
e sjelljen

 

H
ip

erak
tiv

/ 

m
u

n
g

esë 

v
ëm

en
d

je 

P
ro

b
lem

e të 

sjelljes n
ë 

g
ru

p
 

S
jellje 

p
ro

so
ciale 

S
p

ea
rm

a
n

's
 r

h
o

 

Niveli ekonomik, 

I prindërve  

Korrelimi 

Koeficient 
1.000 .053 .067 -.066 .134

**
 -.007 

Sig. (2-tailed) . .288 .180 .190 .007 .890 

 Simptoma 

emocionale 

Korrelimi 

Koeficient 
 1.000 .260

**
 .295

**
 .137

**
 -.029 

Sig. (2-tailed)   .000 .000 .006 .560 

Probleme me 

sjelljen 

Korrelimi 

Koeficient 
  1.000 .101

*
 .090 -.055 

Sig. (2-tailed)   . .044 .071 .274 

Hiperaktiv/ 

mungesë 

vëmendje 

 Korrelimi 

Koeficient 
   1.000 .147

**
 -.048 

Sig. (2-tailed)    . .003 .340 

Probleme të 

sjelljes në grup 

Korrelimi 

Koeficient 
    1.000 .110

*
 

Sig. (2-tailed)      .028 

Sjellje prosociale 

Korrelimi 

Koeficient 
     1.000 

Sig. (2-tailed)      . 

**. Korrelimi is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Korrelimi is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Pyetja e kërkimit Nr. 6.  Cila është pesha ndikuese që kanë në sjelljen e fëmijëve pas 

divorcit të prindërve mosha, vendndodhja, gjinia, arsimimi i prindërve, mirëkuptimi i 

prindërve, gjinia e prindit me të cilin jeton fëmija si dhe të ardhurat ekonomike pas 

divorcit? 

 

Për t‟i dhënë përgjigje kësaj pyetje të kërkimit, u përdor modeli i regresionit të 

shumëfishtë dhe u përdorën të dhënat të cilat kanë dalë nga pjesa socio- demografike 

e pyetsorit. 

Tabela 104. Variancat e sjelljes nën ndikimin e faktorëve socio-demografik 
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1 .176
a
 .031 .014 6.74939 .031 1.792 7 392 .087 

a. Pritjet: (Konstant), Vendodhja , Gjinia, Prindi me të cilin jeton fëmija, mosha, Arsimimi më i lartë 

i dy prindërve, Niveli ekonomik, të ardhurat e prindërve të fëmijës, Mirëkuptimi i prindërve pas 

divorcit 

b. Variabli i varur: Sjellja e femijeve pas divorcit te prindërve femijet 

 

 

Tabela 105. Rëndësia statistikore për modelin e regresionit 

Model Shuma e 

Katrorëve 

df Katrori i 

Mesatares 

F Sig. 

1 

Regresion 571.565 7 81.652 1.792 .087
b
 

Mbetja 17857.275 392 45.554   

Total 18428.840 399    

a. Variabli i varur: Sjellja e fëmijeve pas divorcit të prindërve 

b. Parashikimi: (Konstant), Vendodhja , Gjinia, Prindi me të cilin jeton fëmija, mosha, Arsimimi 

më i lartë i dy prindërve, Niveli ekonomik, të ardhurat e prindërve të fëmijës, Mirëkuptimi i 

prindërve pas divorcit 
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Tabela 106. Modeli i regresionit të shumëfishtë për të parashikuar sjelljen nga kombinimi i 

faktorëve socio-demografik 

Model Koefiçientët e 

Pastandartizuar 

Koefiçien

tët e 

Standarti

zuar 

t Sig. Statistika 

Kolineare 

B Gabimi 

Standart 

Beta Toleran

ca 

ViF 

1 

(Konstantja) 52.279 2.862  18.265 .000   

Arsimimi më i lart i 

dy prindërve 
1.184 .587 .118 2.017 .044 .725 1.379 

Prindi me te cilin 

jeton femija 
-.738 1.221 -.030 -.604 .546 .982 1.018 

Niveli ekonomik, te 

ardhurat e 

prindërve te femijes 

-.725 .867 -.047 -.836 .404 .767 1.304 

Mirekuptimi i 

prindërve pas 

divorcit 

.343 .695 .028 .493 .622 .740 1.351 

Gjinia .498 .681 .037 .732 .465 .983 1.017 

Mosha -.993 .444 -.113 -2.239 .026 .963 1.038 

Vendodhja -.003 .683 .000 -.004 .997 .982 1.018 

a. Variabli i varur: Sjellja e fëmijëve pas divorcit të prindërve 
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4.7 Rezultatet nga analiza e pjesës cilësore të studimit 

Siç është theksuar edhe në kapitullin e metodologjisë, krahas përpunimit dhe 

interpretimit të të dhënave sasiore të studimit është realizuar edhe përpunimi i të 

dhënave cilësore të tij. 

Pasi janë realizuar intervistat, është bërë dhe analiza tematike e të dhënave ku janë 

identifikuar katër tema kryesore (T) dhe 12 kategori (K). 

Të gjitha këto janë të përmbledhura në tabelën e mëposhtme. 

Tabela 107. Përmbledhje e temave dhe kategorive të nxjerra nga analiza tematike 

Tema Kategoritë 

 

T.1. Impakti i divorcit te sjellja e 

fëmijëve me prindër të divorcuar  

K1: Pranimi i situatës ndryshe pas divorcit 

K2: Frika nga reagimi dhe braktisja prej 

bashkëmoshatarëve  

K3: Qëndrim ndaj prindërve për situatën 

në familje 

T.2. Diferencat në sjellje që ekzistojnë 

midis nëngrupit të fëmijëve sipas 

arsimimit të prindërve   

K1: Komunikimi prind-fëmijë 

K2: Komunikimi midis dy prindërve 

K3: Komunikimi prind-mësues 

T.3. Diferencat që ekzistojnë në sjelljen 

e fëmijëve pas divorcit të prindërve 

midis nëngrupit të fëmijëve të cilët janë 

nën kujdestarinë e nënës dhe nëngrupit të 

fëmijëve që janë nën kujdestarinë e 

babait 

K1: Konflikti prindëror, stresi tek fëmijët 

K2: Reduktimi i takimit me njërin prind 

K3: Marrëveshja me prindin e ri 

K4: Ndryshimi i sjelljes së prindit që nuk 

ka fituar kujdestarinë 

T.4. Lidhja që ekziston ndërmjet nivelit 

ekonomik të të ardhurave të prindërve 

pas divorcit dhe sjelljes së fëmijëve 

K1: Rënia e nivelit të jetesës 

K2: Ndryshimi i banesës dhe shkollës 
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 V. DISKUTIME 

Në kapitullin diskutime do të trajtohen interpretimet e rezultateve të pyetjeve të 

ngritura në këtë studim. Këto interpretime do të pasqyrohen sipas dy 

këndvështrimeve. Këndvështrimi i parë ka të bëjë me interpretimin e rezultateve të 

dala nga zhvillimi i analizave statistikore, ndërsa këndvështrimi i dytë do të jepet si 

rezultat i interpretimit të temave dhe kategorive të cilat kanë dalë nga analiza tematike 

e të dhënave cilësore. Kapitulli “diskutime” është organizuar në mënyrë të tillë që të 

ndërthuren rezultatet të cilat kanë dalë nga përpunimi i të dhënave të kërkimit sasior, 

si edhe nga përpunimi i të dhënave të kërkimit cilësor. 

 

5.1 Diskutime për çështjen e parë të kërkimit 

-Impakti i divorcit të prindërve në sjelljen e fëmijëve në raport me gjininë, 

vendbanimin dhe moshën e fëmijëve.  

Në këtë kontekst, do të diskutohen rezultatet që janë realizuar për pyetjen e parë të 

kërkimit: -Si është niveli i simptomave emocionale, hiperaktiviteti/mungesë 

vëmendje, problemeve në grup, sjelljet prosociale, stresi i përgjithshëm e ndikimi 

social tek fëmijët të raportuara nga prindi kujdestar, mesuesi dhe vetë fëmija në raport 

me gjininë, vendbanimin dhe moshën e fëmijëve? 

Tema 1. Sjellja e fëmijëve me prindër të divorcuar 

-A ekziston ndonjë ndryshim midis sjelljes së fëmijëve të raportuar nga vetë fëmijët, 

prindi kujdestar dhe mësuesi? 

-A ekziston ndonjë lidhje midis sjelljes së fëmijës dhe gjinisë së tyre? 

- A ekziston ndonjë lidhje midis sjelljes së fëmijës dhe moshës së tyre? 

-A ekziston ndonjë lidhje midis sjelljes së fëmijës dhe vendndodhjes së tyre? 

Sjellja e fëmijëve pas divorcit të prindërve gjatë analizave të metodës sasiore, është 

grupuar në gjashtë kategori madhore të cilat janë: simptomat emocionale, 

hiperaktiviteti/mungesë vëmendje, probleme të sjelljes në grup, sjelljet prosociale, 

stresi i përgjithshëm/ndikimi social. Për shkallën: Simptoma emocionale, tek kapitulli 

“Rezultatet e studimit”, nga analizat e të dhënave sasiore të vetëraportimit të fëmijëve 
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ka rezultuar se, 68% e tyre paraqesin simptoma emocionale në nivelin normal, ndërsa 

25.3% paraqesin simptoma emocionale në nivelin në kufi të anormales dhe 27 fëmijë 

ose 6.7% paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal. Nga pesë pohimet e 

shkallës simptoma emocionale pohimi i cili është pohuar më tepër si “shumë e 

vërtetë”, është pohimi – kam shumë frikë dhe trembem lehtë. Rezulton se këtë pohim 

e kanë pohuar si shumë të vërtetë 12.3% e fëmijëve. Ndërsa, sipas pohimit të 

prindërve nga analizat e të dhënave sasiore të raportimit të tyre ka rezultuar se, 70.3% 

e fëmijëve paraqesin simptoma emocionale në nivelin normal, 19.7% në nivelin në 

kufi të anormales dhe 10% e fëmijëve paraqesin simptoma emocionale në nivelin 

anormal. 

Sipas mësuesve nga analizat e të dhënave sasiore të raportimit të tyre ka rezultuar se, 

212 fëmijë ose 53% e fëmijëve paraqesin simptoma emocionale në nivelin normal. 

Ndërsa 104 fëmijë ose 26% paraqesin simptoma në nivelin në kufi të anormales dhe 

84 fëmijë ose 21% paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal. Rezulton se 

sipas vetëraportimit të fëmijëve 6.7% e tyre paraqesin simptoma emocionale në 

nivelin anormal ku DS = 2.227, ndërsa sipas prindërve 10% paraqesin simptoma 

emocionale në nivelin anormal ku DS = 2.255, kurse mësuesit raportojnë se 21% e 

fëmijëve paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal ku DS= 2.702. Vihet re 

se për shkallën simptoma emocionale vëtëraportimi i fëmijëve është i ndryshëm nga 

raportimi i prindit kujdestar dhe mësuesit. Për shkallën: Probleme në sjellje, nga 

vetëraportimi i fëmijëve rezulton se, 78.8% e fëmijëve paraqesin probleme me sjelljen 

në nivelin normal, ndërsa 52 fëmijë ose 13.1% kanë një sasi pikësh 9-11 që i përkasin 

nivelit në kufi të anormales dhe 33 fëmijë ose 8.2% paraqesin simptoma emocionale 

në nivelin anormal. Nga pesë pohimet e shkallës problem me sjelljen pohimi i cili 

është pohuar më tepër si “shumë e vërtetë”, është pohimi: nevrikosem shpejt, humbas 

shpesh gjëndjen e humorit. Rezulton se këtë pohim e kanë pohuar si shumë të vërtetë 

9.75% e fëmijëve.  

Për shkallën: hiperaktivitet/mungesë vëmendje, nga raportimi i fëmijëve rezulton 

25.3% e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/ mungesë vëmendje në nivelin normal, 

ndërsa 91 fëmijë ose 22.7% i përkasin nivelit në kufi të anormales. Nga rezultatet 

rezulton se 52% e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin 

anormal. Ky rezultat është dhe niveli më i lartë i raportuar nga fëmijët krahasuar me 

shkallët e tjera. Nga raportimi për shkallën “probleme të sjelljes në grup” e cila 
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përmban gjithashtu pesë pohime këtyre pohimeve i janë përgjigjur të 400 

respondentët. Nga këta, 57% paraqesin problem të sjelljes në grup në nivelin normal, 

ndërsa 29.5% kanë probleme të sjelljes në grup në nivelin në kufi të anormales dhe 

13.5% paraqesin problem të sjelljes në grup në nivelin anormal. Për shkallën: sjellje 

prosociale 33.8% e fëmijëve rezulton se paraqesin sjellje prosociale në nivelin 

normal, nivel i cili përfshin një limit prej 5-8 pikë. Ndërsa 205 fëmijë ose 51.2% kanë 

një sasi pikësh 9-11 që i përkasin nivelit në kufi të anormales dhe 60 fëmijë ose 15% 

paraqesin problem të sjelljes në grup në nivelin anormal, 12-15 pikë.  

Nga vetëraportimi i fëmijëve rezulton se fëmijët pas divorcit të prindërve 

shfaqin nivele të larta të hiperaktivitetit/mungesë vëmendje me një mesatare 10.6225 

dhe DS= 2.12987. Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është ai i 

stresit të përgjithshëm/ndikimi social, me mesatare 10.1300 dhe DS = 2.36582. i treti 

për nga niveli renditet sjellje prosociale me mesatare 9.4975 dhe DS = 2.29197, i 

katërti renditet problem në grup me mesatare 8.7400 dhe DS = 2.05620. i pesti për 

nga niveli i mesatares renditet shfaqja e simptomave emocionale me mesatare 7.8225 

dhe DS = 2.22787, ndërsa i fundit për nga niveli është problemet me sjelljen me 

mesatare 7.4175 dhe DS = 2.12473. Ndërsa të dhënat nga raportimi i prindërve 

tregojnë se fëmijët e tyre shfaqin nivele të larta të – stresit të përgjithshëm dhe 

ndikimi social me një mesatare 9.880 dhe DS= 2.255. Niveli i dytë më i lartë është ai i 

-probleme te sjelljes në grup me mesatare 8.8775 dhe DS = 1.926, i treti për nga niveli 

renditet - me sjellje prosociale mesatare 8.8625 dhe DS =1.912. i katërti për nga niveli 

renditet – hiperaktiv/ mungesë vëmendje me mesatare 8.7050 dhe DS = 2.106, i pesti 

për nga niveli renditet - simptomave emocionale me mesatare 7.7000 dhe DS = 2.255, 

ndërsa i fundit për nga niveli është – probleme me sjelljen me mesatare 7.5600 dhe 

DS = 2.002. Nga raportimi i mësuesit për sjelljen e nxënësve vërejmë se të dhënat 

tregojnë se nxënësit e tyre shfaqin nivele të larta të - hiperaktivitetit/ mungesë 

vëmendje - me mesatare 9.802 dhe DS = 2.164.  

Bazuar në mesataren e pikëve niveli i dytë më i lartë është: sjellje prosociale me 

mesatare 8.975 dhe DS = 1.925 i treti për nga niveli renditet -simptoma emocionale 

me një mesatare 8.625 dhe DS= 2.702, i katërti për nga niveli renditet: probleme të 

sjelljes në grup me mesatare 8.622 dhe DS = 1.945, i pesti për nga niveli renditet: 

probleme me sjelljen me mesatare 8.470 dhe DS = 2.166, ndërsa i fundit për nga 

niveli është: stresi i përgjithshëm/ndikimi social me mesatare 6.280 dhe DS = 1.777. 
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Nga rezultatet e studimit vihet re se vetë fëmijët, mësuesit dhe prindërit i paraqesin 

problemet e sjelljes në mënyrë dhe nivele të ndryshme. Rezulton se mësuesit i kanë 

paraqitur problemet në sjellje të fëmijës në nivele më të larta krahasuar me 

vetëraportimin e fëmijës dhe të prindit. Nga një tjetër studim rezulton se informator të 

ndryshëm siç janë prindërit dhe mësuesit e shohin fëmijën në një këndvështrim tjetër 

dhe kanë marrëdhënie të ndryshme me fëmijën gjë që con në paraqitjen ndryshe të 

problemeve të sjelljes së fëmijës, (Roberts, R. E., Attkisson, C. C., dhe Rosenblatt, A. 

1998). 

Nga të dhënat e studimit rezulton gjithashtu se prindi kujdestar raporton problemet e 

sjelljes së fëmijës në një nivel më afër nivelit normal duke i nënvlerësuar sjelljet e 

fëmijës dhe duke mos dashur të dalë në pah fakti që fëmijët e tyre kanë probleme me 

sjelljen. Kjo gjetje e studimit mbështetet edhe nga disa studime të tjera në vendet e 

Lindjes në të cilat prindërit e divorcuar (zakonisht nëna që ka kujdestarinë) ka 

tendencë të nënvlerësoj problemet në sjellje të fëmijës (Amato, P, R., dhe Keith, B. 

1991).  

Kjo mosqëndrueshmëri midis raportimit të prindërve dhe mësuesve mund të mos 

reflektojë mosqëndrueshmëri në vrojtimin e problemeve të sjelljeve  të fëmijëve por 

mund të tregojë se fëmijët ndryshojnë nga fakti se reflektojnë probleme sjellje të 

ndryshme në kushte të ndryshme. 

Por gjetja e një studimi tjetër në të vërtetë është në kundërshtim me këtë gjetje, pasi 

prindërit e divorcuar kinez kanë një tendencë për të mbivlersuar problemet në sjellje 

që shfaqin fëmijët (Liu, X., Guo, C., Okawa, M., Zhai, J., Li, Y., Uchiyama M., 

Neiderhiser J. M., and Kurita, H. 2000). 

Ndërsa fëmijët vetë e shikojnë sjelljen e tyre si brenda normave, ata janë më të 

drejtëpërdrejtë dhe më të hapur për problemet që i shqetësojnë. Kjo gjetje vihet re 

edhe në studime të tjera.  

Vetëraportimi i fëmijëve për problemet e tyre ndryshon nga raportimi që i bëhet 

këtyre problemeve nga prindërit e tyre dhe mund të ndikohet nga niveli i tyre njohës, 

nga aftësia për të vlerësuar, raporti me sjelljet e tyre dhe nga vullneti për tu treguar i 

hapur me problemet që kanë. 

Në “Rezultatet e studimit” përsa i përket sjelljes së fëmijëve me prindër të divorcuar 

në raport me gjininë nga analiza e të dhënave të sasiorit, ka dalë që shkallën për 
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sjelljen, e kanë plotësuar të 400 fëmijët nga të cilët përbëhej kampioni, 196 femra dhe 

204 meshkuj. Mesatarja për femrat rezulton 43.97, ndërsa mesatarja për meshkuj 

rezulton 44.22. Pavarësisht se rezultatet kanë dalë të rëndësishme nga pikëpamja 

statistikore, diferencat midis mesatareve të këtyre grupeve kanë dalë relativisht të 

vogla. Në bazë të pikëve të llogaritura për shkallën që ka matur sjelljen e fëmijëve dhe 

që janë pasqyruar tek kapitulli “Metodat”, rezulton se mesatarja = 43.97 dhe 44.22 i 

përgjigjet i njëjti nivel, niveli në kufi të anormales (42-58.9 pikë), gjë që tregon se si 

femrat dhe meshkujt kanë paraqitur një sjellje në kufi të anormales. Kjo gjetje e këtij 

kërkimi mbështetet edhe studime të tjera.  

Në studimin e kryer tek fëmijët me prindër të divorcuar në Kinë është vlerësuar se se 

divorci i prindërve ndikon në rritjen e problemeve në sjellje si për djemtë ashtu edhe 

për vajzat, (Jui-Chung A. Li. 2007). Fëmijët të cilët përballohen në mënyrë të 

vazhdueshme me konflikte prindërore shprehin një pafundësi problemesh në sjellje. 

Tek vajzat shfaqet ndjenja e fajësimimit të vetëvetes, ndjenja e mërzisë dhe e frikës si 

edhe përpjekjet që ato bëjnë për të riparuar marrëdhëniet e vështira të prindërve. 

Ndërsa tek djemtë shfaqjen ndjenjat e kërcënimit dhe e të shprehurit më hapur të 

raporteve agresive (Davies, P. T., Myjers, R. L., dhe Cummings, E. M. 1996; Hart, C. 

H., Burts, D. C., Durland, M. A., Charlesworth, R., DeWolf, M., dhe Fleege, P. O. 

1998). 

Ndërsa studime të tjera raportojnë një impakt më të madh të divorcit të prindërve në 

djem lidhur me sjelljen, shprehitë zhvilluese dhe arritjet akademike, (Wallerstein, J. S. 

1989; Karaj, Th. 2004). 

I njëjti interpretim realizohet edhe për sjelljen e fëmijëve me prindër të divorcuar në 

raport me vendbanimin e tyre fshat-qytet. Nga 400 fëmijët që kanë plotësuar këtë 

shkallë 184 prej tyre banojnë në fshat dhe 216 fëmijë banojnë në qytet.  

Nga analiza e të dhënave për fëmijët që banojnë në fshat mesatarja është = 43.97, 

ndërsa për fëmijët që banojnë në qytet mesatarja është = 44.20. Nga pikët e llogaritura 

për këtë shkallë këto dy mesatare i korrespondojnë përsëri një niveli në kufi të 

anormales të sjelljes së fëmijëve i cili luhatet nga 42-58.9 pikë.  Kështu, këto të dhëna 

interpretohen që fëmijët me prindër të divorcuar që banojë në fshat dhe qytet kanë një 

sjellje në nivelin në kufi të anormales. Nga rezultatet e T-testit, për sjelljen e fëmijëve, 

F (1,398) = 170, p = .681 (df = 398) dhe për vendndodhjen,  (df = 395.06), p = .679 
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pra p. >0.05, gjë që tregon që kemi të bëjmë me varianca të barabarta, homogjene, 

nuk ka domethënie statistikore. Pra nuk ekziston ndonjë impakt domethënës të 

vendndodhjes së fëmijëve me prindër të divorcuar tek problemet në sjellje. 

Gjithashtu, nëse shihen të dhënat për sjelljen e fëmijëve në raport me grupmoshën e 

tyre, siç është theksuar edhe në kapitullin “Rezultatet e studimit”, fillimisht për këtë 

janë trajtuar të dhënat për homogjenitetin e variancës, ku ky supozim nuk është 

kundërshtuar. Më pas është vazhduar me analizat e tjera.  

Pjesëmarrësit janë ndarë në tre grupe, të cilat janë: grupi i fëmijëve 6-10 vjeç; grupi i 

fëmijëve11-14 vjeç; grupi i fëmijëve 15-18 vjeç. Nga të dhënat përshkruese për 

fëmijët të cilët i janë përgjigjur pyetjeve për sjelljen, rezulton se për këtë pyetje janë 

përgjigjur 128 fëmijë të moshës 6-10 vjeç, 159 fëmijë të moshës 11-14 vjeç dhe 113 

të cilës i përkasin moshës 15-18 vjeç.  

Siç rezulton nga tabela 72. F (2,397) = 3.283, p = .039 < 0.05 tregon se ka një 

diferencë të rëndësishme nga pikëpamja statistikore midis grupmoshave të studimit., 

grupit të fëmijëve 11-14 vjeç dhe grupit të fëmijëve 15-18 vjeç. Krahasimi post hoc, 

duke përdorur procedurën Tyrkey, ka treguar se për grupin e fëmijëve 6-10 vjeç me 

mesatare 45.1516, ds =5.80312 janë të ndryshme nga pikëpamja statistikore nga 

mesataret e grupeve të fëmijëve të moshës 11-14 vjeç (=43.6415, ds=5.43580) dhe 

15-18 vjeç (=43.5487, ds=5.81561). Pavarësisht se rezultatet kanë dalë të rëndësishme 

nga pikëpamja statistikore, diferencat midis mesatareve të këtyre grupeve kanë dalë 

relativisht të vogla.  

Pikët e llogaritura për këtë shkallë tregojnë se këto tre mesatare i korespondojnë 

përsëri një niveli në kufi të anormales të sjelljes së fëmijëve i cili luhatet nga 42-58.9 

pikë.  

Rezulton se niveli më i lartë i mesatares së pikëve të grumbulluara është për 

grupmoshën 6-10 vjeç, ndërsa për dy grupmoshat e tjera 11-14 dhe 15-18 vjeç 

mesatarja e pikëve është pothuajse e njëjtë. Sjellja e fëmijëve 6-10 vjeç ka një 

tëndencë në rritje të sjelljes në kufi të anormales gjë që shpjegohet me faktin se kjo 

grupmoshë kërkon të fajësojë veten për situatën e krijuar në familje. 

Vihet re se ndryshimi midis mesatareve të tre grupmoshave nuk ka ndonjë diferencë 

shumë të madhe. Kështu, këto të dhëna interpretohen që fëmijët e moshës 6-18 vjeç 

me prindër të divorcuar  kanë një sjellje në nivelin në kufi të anormales.  
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Nga analiza e testit ANOVA për sjelljen e fëmijëve në raport me moshën rezultatet 

tregojnë se ka një domethënie statistikore p. = 0.039, pra p < 0.05, F (2.397) =3.283, 

df =399. Rezultatet e procedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve të moshës së 

fëmijëve për sjelljen në krahasimin e shumëfishtë rezulton se ndërmjet shkallës 

probleme në sjellje dhe tre grupmoshave diferenca e mesatareve është domethënëse, p 

= .001 që do të thotë se ka domethënie statistikore, pra p< .05.  

Gjithashtu nga krahasimi i shumëfishtë rezultatet tregojnë se edhe ndërmjet shkallës 

sjellje prosociale dhe tre grupmoshave diferenca e mesatareve është domethënëse dhe 

p = .048, pra < .05, ka domethënie statistikore. 

Nga krahasimi i shumëfishtë që u përdor për të parë diferencat në sjellje midis 

grupeve të moshave të marra në studim të fëmijëve me prindër të divorcuar, rezulton 

se: niveli i domethënieve statistikore për variablat: simptoma emocionale, 

hiperaktiv/mungesë vëmendje, probleme të sjelljes në grup ka dalë më i madh p > .05, 

një rezultat josinjifikant, pra p. >0.05, tregon që kemi të bëjmë me varianca të 

barabarta, gjë që do të thotë që variancat e variablave të simptoma emocionale, 

hiperaktivit/mungesë vëmendje, problem në grup ndërmjet tre grupeve të moshave, 

janë të barabarta një rezultat sinjifikant pra ka një domethënie statistikore. Korelimi i 

variablave probleme me sjelljen, sjellje prosociale dhe moshës së fëmijëve, rezulton 

që p< .05. Ky korelim statistikisht është domethënës. Nga analiza e të dhënave 

cilësore ka rezultuar se për temën e parë, impakti i divorcit në sjelljen e fëmijëve, 

kanë dalë tre kategori që janë: 

K1: Pranimi i situatës ndryshe pas divorcit 

K2: Frika nga reagimi dhe braktisja prej bashkëmoshatarëve  

K3: Qëndrimi ndaj prindërve për situatën në familje 

Një nga intervistat, kur fëmija u pyet sesi ndjehej pas divorcit të prindërve u përgjigj:-

Jam më mirë tani., dhe shpërtheu në lotë. Kur më pyesin shoqet u them që babi është 

në punë gjithë kohën. 

Intervista 7. Babi im nuk jeton më në një shtëpi me ne, ai nuk vjen të më takoj 

asnjëherë. Kur unë u grinda me një shoqe në shkollë, mësuesja kërkoi që të sillnim 

prindërit, shoqes time i erdhi babi dhe mami ndërsa mua më erdhi vetëm mami. U 

ndjeva e pambrojtur, kisha shumë nevojë për babin në atë moment 
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Arsye të tilla si “nuk dua që shokët e mi ta marrin vesh që babi nuk jeton më me 

ne….”, “kur më pyesin shoqet për babin, i them është jashtë shtetit.....”, “Babi nuk ka 

dokumenta dhe nuk mund të vij dot..” , të intervistuarit i thonë shokëve të tyre. Ata 

akoma nuk janë gati të pranojnë situatën e re në të cilën ndodhen.  

 

Fëmijët shprehen “kam frikë, nuk rri dot vetëm”, “më mirë prindërit të ishin bashkë 

edhe pse ziheshin gjithë kohën”, “nuk dua që babi ose mami të martohen me të tjerë” 

I intervistuari 4, shprehet: Ndjehem shumë i mërzitur. Nuk dua të lexoj dhe nuk dua të 

bëj asgjë, edhe me vëllain tim më të vogël nuk dua të luaj. Edhe me mamin mërzitem 

shumë. Ndërsa babin unë e urrej, ai ka krijuar një familje tjetër, edhe mami e urren 

atë. Kur të rritem dua të largohem nga shtëpia. Nuk e dua më babin tim, ai është 

shkaku i të gjitha gjërave, jam i mërzitur. 

 

Nga intervistat është vënë re gjithashtu se fëmijët nuk janë gati të pranojnë 

ndryshimet në familje duke mbajtur një qëndrim. Fëmijët më të vegjël fajësojnë veten, 

ndërsa ata më të rriturit fajësojnë prindin që largohet nga banesa ose fajësojnë dhe të 

dy prindërit.  

Siç shihet nga tabloja e mësipërme, si nga përpunimi i analizave të të dhënave të 

sasiorit gjithashtu edhe nga pyetjet e bëra nga intervistat e cilësorit, temat të cilat kanë 

dalë kanë të bëjnë ngushtësisht me impaktin e divorcit në sjelljen e fëmijëve me 

përjetimin emocional, me shfaqjen e simptomave emocionale në nivelin normal, në 

kufi të anormales dhe anormal. 

Nga studimet e kryera në shtete të tjera mund të pohohet se sjellja e fëmijëve dhe 

komunikimi i prindërve pas divorcit në vende të ndryshme është specifike. Sikurse, 

mund të pohohet se ekzistojnë sjellje të përbashkëta.  

I intervistuari 12 u përgjigj: -Unë nuk doja që prindërit e mi të divorcoheshin edhe pse 

grindeshin gjithë kohën. Unë në shkollë kam shumë pak shoqe, më duket sikur nuk 

më do më asnjëra. Nuk dua që ato të mësojnë se prindërit e mi janë ndarë, do të më 

vinte shumë turp. Nëse e marrin vesh të ato do të më lenë vetëm. 
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Rezultatet e këtij studimi mbështeten edhe nga studime të tjera të cilat janë marrë në 

konsideratë për këtë kërkim.  

Një numër mjaft i madh studimesh në vendet e Lindjes tregojnë se fëmijët që vijnë 

nga familje me prindër të divorcuar shfaqin në mënyrë të dukshme një shkallë të lartë 

mospëlqyeshmërie si sjellje antisociale, hiperaktivitet, probleme me marrëdhëniet në 

grup, rezultatet jo të mira në shkollë, nivel të lartë të problemeve të brendshme 

krahasuar me fëmijë që vijnë nga familje me dy prindër të tyre biologjik, (Peterson, J. 

L., dhe Zill, N. 1986).  

Megjithatë përsa i përket këtij konkluzioni ka edhe studime që tregojnë se nuk ka 

ndonjë dallim specifik midis fëmijëve me prindër të divorcuar dhe fëmijëve që jetojnë 

me të dy prindërit e tyre (Amato, P. R. 1993; Hetherington, E. M. dhe Stanley-Hagan, 

M. 1999).  

 

5.2 Diskutime për çështjen e dytë të kërkimit 

 -Ndryshimet që ekzistojnë në sjelljen e fëmijëve sipas nivelit arsimor të 

prindërve. 

Diskutime për pyetjen e kërkimit numër dy: - Si ndikon niveli arsimor i prindërve të 

divorcuar te sjellja e fëmijëve? 

Nga analiza e të dhënave të studimit sasior ka dalë që këtij blloku pyetjesh i janë 

përgjigjur gjithësej 400 fëmijë.  

Për trajtimin e të dhënave për homogjenitetin e variancave u zhvillua testi i Levenit, 

për sjelljen dhe arsimimi më i lartë i dy prindërve. Për arsimimi më i lartë i dy 

prindërve, p = .035, pra p. < 0.05, gjë që tregon që kemi të bëjmë me varianca të jo të 

barabarta.  

Pra, supozimi për variancat e barabarta është thyer. Rezultati tregon se ka një 

domethënie statistikore, diferenca është domethënëse. Për të parë korelimin midis 

variablit arsimimi i  prindërve dhe sjelljes së fëmijëve u përdor testi joparametrik 

Spearman‟s (rho). Nga përllogaritja e pikëve të shkallës për këtë grup pyetjesh, ka 

rezultuar se sasia e pikëve prej 25-41.9 pikësh shpreh nivel normal të sjelljes, spektri 

prej 42-58.9 pikësh shpreh nivel në kufi të anormales dhe 59-75 pikë tregon për një 

nivel anormal të sjelljes.  
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Siç shihet edhe nga rezultatet mesatarja 54.2300 bie në spektrin për probleme në 

sjellje në nivelin në kufi të anormales. Midis nëngrupeve të arsimimit të prindërve 

diferenca e mesatareve është e vogël. Rezultatet tregojnë për një korelim të fortë 

ndërmjet variablave arsimimi i prindërve dhe tre variablave të tjerë të sjelljes. 

Rezulton se ka korelim të variablit arsimimi i prindërve dhe probleme me sjelljen,  me 

një koefiçient korelimi .108 dhe p = .031< .05. Korelim tregohet edhe për variablat 

arsimimi i prindërve dhe probleme të sjelljes  në grup, me koeficient korelimi .121 

dhe p=.016 < .05, dhe probleme të sjelljes në grup. 

Gjithashtu rezutatet tregojnë edhe për një korelim ndërmjet variablit arsimimi i 

prindërve dhe sjelljeve prosociale me një koefiçient korelimi .111 dhe p = .026 <.05, 

pra ka domethënie statistikore. Ka një domethënie statistikore midis variablit të 

arsimimit të prindërve dhe variablave si probleme me sjelljen, sjellja prosociale dhe 

Probleme të sjelljes në grup. Për të parë impaktin që ka arsimimi i prindërve në 

sjelljen e fëmijëve u përdor Regresioni Linear Bivariant. Duke përdorur metodën 

Enter rezultoi një model domethënës statistikisht.  

Nga të dhënat e tabelës rezulton se vlera e koefiçientit të standartizuar të regresioni 

β=.118, kolineraliteti statistik tregon se: F (1,398) = 5.605 t =2.367, T= 1000 dhe ViF 

= 1.000. Kjo shpjegon se impakti i arsimimit të prindërve mbi sjelljen e fëmijëve 

është rreth 12%. 

Nga analiza e të dhënave cilësore ka rezultuar se për temën e dytë, impakti i divorcit 

në sjelljen e fëmijëve, kanë dalë tre kategori që janë: 

K1: Komunikimi prind-fëmijë 

K2: Komunikimi dhe konflikti midis dy prindërve 

K3: Komunikimi prind-mësues 

 

Studimet vëzhgimore tregojnë se fëmijët reagojnë ndaj konfliktit ndërprindëror me 

frikë, inat ose frenim të sjelljeve normale. Vëzhgimi i konfliktit të hapur midis 

prindërve është direkt një stresor për fëmijët (Cummings, E. M. 1987). 

Fëmijët parashkollor, të cilët tentojnë të jenë egocentrik, mund të fajësojnë veten për 

konfliktin midis prindërve duke treguar ndjenja fajësimi dhe vetë-vlerësim të ulët. 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

137 
 

Gjithashtu konflikti midis prindërve priret të shfaq efekte negative të cilësisë së 

ndërveprimit të prindërve me fëmijët e tyre (Davies, P.T., dhe Cummings, E. M. 

1994). P.sh. Gerard, J. M., Krishnakumar, A., dhe Buehler, C. (2006), gjetën se lidhjet 

midis konfiktit prindëror dhe problemeve të fëmijëve ishin kryesisht ndërhyrja e 

prindërve me anë të përdorimit të ndëshkimeve të rënda dhe konflikti prind – fëmijë. 

Gjithashtu nëpërmjet modelit verbal ose agresionit fizik prindërit i “mësojnë” 

fëmijëve se mosmarrëveshjet zgjidhen nëpërmjet konfliktit sesa me bisedime të qeta. 

Si rezultat fëmijët mund të mos mësojnë aftësitë sociale (si aftësia për të negociuar 

dhe për të arritur rezultate) të cilat janë të nevojshme për të formuar marrëdhënie 

reciproke në grup (Amato, P. R., dhe Booth, A. 2001). 

Studime të ngjashme kanë treguar se dhe në mungesë të divorcit, por të ekspozuar 

ndaj konflikteve të vazhdueshme të prindërve rritet risku i problemeve për fëmijët.  

Por jo të gjithë fëmijët të cilët i kanë prindërit e divorcuar ose që rriten me prindër që 

konfliktohen shfaqin probleme serioze, (Amato, P., dhe A. Booth. 1997; Emery, R. E. 

1999).  

 

5.3 Diskutime për çështjen e tretë të kërkimit 

-Analizimi i marrëdhënieve që kanë fëmijët me prindërit si dhe të identifikojë 

impaktin e gjinisë së prindit kujdestar në sjelljen e fëmijëve. 

5.3.1 Diskutime për pyetjen e kërkimit numër tre. 

-Si ndikon gjinia e prindit kujdestar te sjellja e fëmijës?  

Rezulton se nga 400 fëmijët me prindër të divorcuar të cilët janë pjesë e këtij studimi 

366 prej tyre ose 91.5% jetojnë me nënën e tyre e cila ka fituar dhe kujdestarinë, 

ndërsa 34 fëmijë ose 8.5% jetojnë me babain.  

Rezulton se të drejtën e kujdestarisë prindërore gjykata ka gjykuar që t‟ia jap nënës në 

shumicën e rasteve pjesëmarrës të këtij studimi.  

Por edhe sipas disa studimeve të tjera, kujdestarinë prindërore pas divorcit në pjesën 

më të madhe të rasteve e merr nëna, ndërsa babai paguan një shumë të caktuar mujore 

parash për fëmijën kryesisht deri në moshën 18 vjeç, (Amato, P., dhe Booth, A. 

1997). 
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Nga rezultatet në kapitullin “Gjetje e studimit” mesatarja e pikëve të të problemeve në 

sjellje të fëmijëve që janë në kujdestarinë e nënës është 54.3169 dhe mesatarja e 

pikëve të të problemeve në sjellje të fëmijëve që janë në kujdestarinë e babait është 

53.2941.  

Pas përdorimit të pas përdorimit të Mann-Whitney U test rezulton se për variablin 

prindi me të cilin jetojnë fëmijët (nëna/babai) në lidhje me variablat e sjelljes në asnjë 

rast nuk ka domethënie statistikore sepse p >.05, variancat janë homogjene. 

Duke përdorur të dhënat që kanë dalë nga plotësimi i shkallëve për sjelljen e fëmijëve 

me prindër të divorcuar dhe prindi me të cilin ata jetojnë u realizua analiza e 

regresionit linear.   

Nga analizat doli që F (1,398) = .704, p. = 0.40, pra p>0.05. Të dhënat e tabelës 

tregojnë se ky rezultat nuk ka domethënie statistikore.  

Midis variablave gjinia e prindit me të cilin qëndrojnë fëmijët dhe sjellje prosociale, 

ekziston një korelacion me koefiçient .114 është shumë afër vlerës 1, dhe p = .022, p 

< .05, që do të thotë se korelacioni është domethënës statistikisht.  

Por, ndoshta pas këtij rezultati mund të qëndrojnë edhe rezultatet e kryera nga Carson, 

A. (2001) se “Mungesa e babait në një familje konfliktuale, përçon një model negativ 

më tepër tek djemtë sesa tek vajzat. Ndërsa autorë të tjerë thonë se efekti i mungesës 

së babait në familje varet nga vetitë antisociale të personalitetit të babait (Jaffee, S. R., 

Moffitt, T. E., Caspi, A., dhe Taylor, A. 2003).  

Kjo gjë do të thotë që për vajzat që rriten në kujdestarinë e nënës nuk e ndryshon 

dinamikën specifike të tyre. Në rreth 2.2% të rasteve të studimit nga intervistat e 

kryera me fëmijët rezulton se fëmijët që janë nën kujdestarinë e babait pohojnë se 

kanë probleme me mirëmbajtjen e higjenës në përgjithësi dhe asaj personale në 

vecanti.  

 

Intervista 33. “Mami vazhdon të jetë në Greqi. Ajo më takon vetëm për festa. Ku 

vjen më sjell ushqime dhe rroba. Unë dhe motra ime përpiqemi të pastojmë shtëpinë 

të lajmë rrobat, ndërsa babi hera herës shkon në punë. Jam shumë e mërzitur se 

shoqet nuk më afrohen më, që kur mësuan se unë kisha parazitë në flokë.” 
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Ndërsa në intervistat e kryera me prindin e tyre ata në të gjitha rastet shprehen se 

kujdesen shumë mirë për higjenën e fëmijëve të tyre. Por ndryshe nga prindërit, 

pohimet e fëmijëve janë pothuajse të njëjta me pohimet e mësuesve. Që të dy prindërit 

me ndarjen e kujdestarisë prindërore përsëri duhet të përfshihen në edukimin dhe 

rritjen e fëmijëve të tyre.  

Në rastin e ndarjes së përgjegjësisë prindërore organet ligjore i japin si nënës ashtu 

edhe babait një vendim të rëndësishëm të barabartë për rritjen dhe edukimin e 

fëmijëve (Kodi i Familjes, 2004). 

Në shumicën e rasteve fëmijët rrinë me njërin prind ndërsa me prindin tjetër takohen 

sipas një planifikimi të caktuar. Fëmijët qëndrojnë për një kohë të gjatë në shkollë dhe 

mësuesit vërejnë ndryshimin e sjelljes së fëmijëve, ndryshimet në arritjet shkollore, si 

dhe ndryshimet gjatë ndërveprimit me bashkëmoshatarët. 

 

5.3.2 Diskutime për pyetjen e katërt  të kërkimit. 

- Sa ndikon mirëkuptimi midis prindërve pas divorcit në sjelljen e fëmijëve? 

Nga analizimi i të dhënave rezulton se 49.1% e respondentëve pohojnë se prindërit e 

tyre nuk komunikojnë dhe nuk mirëkuptohen aspak mirë me njëri-tjetrin, 47.3% e 

fëmijëve pohojnë se pridërit mirëkuptohen disi mirë dhe vetëm 3.5% e fëmijëve 

pohojnë se prindërit e tyre komunikojnë dhe mirëkuptohen shumë mirë me njëri-

tjetrin. Mesatarja totale e pikëve të grumbulluara nga pyetsori për sjelljen e fëmijëve 

është 44.1000 e cila i përgjigjet spektrit prej 42-58.9 pikësh dhe shpreh një nivel në 

kufi të anormales. Pra rezulton se sjellja e fëmijëve paraqitet në kufi të anormales. 

Gjithashtu rezulton se nga fëmijët prindërit e të cilëve nuk mirëkuptohen aspak, 

maksimumi i pikëve të grumbulluara është 61 që i përket spektrit të nivelit anormal 

(59-75 pikë).  

Për të parë korelimin midis variablit arsimimi i  prindërve dhe sjelljes së fëmijëve 

është kryer testi joparametrik Spearman‟s (rho), duke u përdorur të dhënat e 

grumbulluara nga pyetësori i plotësuar nga vetë fëmijët me prindër të divorcuar pjesë 

e këtij studimi. Rezultatet e studimit tregojnë për një korelim të fortë ndërmjet 

variablave mirëkuptimi i prindërve pas divorcit dhe probleme me sjelljen,   me një 

koefiçient korelimi .103 dhe p = .039< .05, pra ka domethënie statistikore. 
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Nga analiza e regresionit linenar rezulton se koeficenti 0.8% i variancës së sjelljes së 

fëmijëve parashikohet nga mirëkuptimi në komunikim i prindërve. Nga koefiçenti i 

regresionit rezulton se F (1,398) =3359, t = 1.883 dhe beta .081, që do të thotë se 

0.81% e variancës së sjelljes së fëmijëve parashikohet nga mirëkuptimi në komunikim 

i prindërve. Gjithashtu rezultatet e një studimi të zgjatur për 20 vjet  nga Binuclear 

Family Study, tregojnë qartë se çfarë problemi përbënte për pjesën më të madhe të 

fëmijëve komunikimi i prindërve me njëri-tjetrin (Constance Ahrons, 2001). 

Intervistat e kryera me fëmijët pas 20 vjetësh tregonin se: në rastet kur konflikti midis 

prindërve pas divorcit ka qenë në nivele të ulta dhe kanë pasur marrëdhënie 

bashpunuese me njëri-tjetrin, fëmijët e tyre nuk kanë paraqitur problem të zgjatura në 

sjellje që kanë lidhje me divorcin. Ndërsa kur prindërit kanë vazhduar të konfliktohen 

gjatë gjithë kohës, fëmijët e tyre edhe pas 20 vjetësh vazhdojnë të jenë të stresuar.  

Nga analiza e të dhënave cilësore ka rezultuar se për temën e tretë, impakti i divorcit 

në sjelljen e fëmijëve, kanë dalë katër kategori që janë: 

K1: Konflikti prindëror, stresi tek fëmijët 

K2: Reduktimi i takimit me njërin prind 

K3: Marrëveshja me prindin e ri 

K4: Ndryshimi i sjelljes së prindit që nuk ka fituar kujdestarinë 

Intervista 22. Fëmija shprehet: babin për herë të fundit e kam takuar përpara gjashtë 

muajsh.  Nuk ka ardhur asnjëherë të më takoj. Prindërit zihen me njëri –tjetrin, babi 

nuk paguan detyrimin ushqimor.  

 

Dëgjoj shpesh që edhe në telefon prindërit vazhdojnë të zihen me njëri-tjetrin. Ata 

nuk më duan mua. Jam shumë i mërzitur, dua të largohem nga shtëpia, as në shkollë 

nuk dua të shkoj më. Intervista 17. 

 

Babi është martuar me një grua tjetër. Unë sillem mirë me të dhe ajo më ndihmon për 

gjërat e mija. Në fillim e kisha shumë të vështirë të miqësohesha me të, por tani jam 

mësuar.  Intarvista 38. 
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Ndërsa përgjithësisht divorci në Kinë është një stresor i madh dhe i zgjatur si për 

fëmijët dhe për prindërit. Armiqësia ndërprindërore, konflikti i prindërve krijojnë një 

mjedis në familje në të cilin fëmijët përjetojnë situata stresi, pasigurie, trishtimi për aq 

kohë sa do të zgjasë edhe divorci i prindërve. Por studime të ngjashme kanë treguar se 

dhe në mungesë të divorcit, por të ekspozuar ndaj konflikteve të vazhdueshme të 

prindërve rritet risku i problemeve për fëmijët (Amato, P., dhe Booth, A. 1997; 

Emery, R. E. 1999).  

Divorci shpesh është i pasuar një seri vështirësish për fëmijët, përfshi reduktimin e 

takimeve me njërin prind, vazhdimi i mllefit midis prindërve, rënia e standartit të 

jetesës së fëmijës, lëvizja në një lagje të re (Amato, P. R. 2000). 

 Pavarësisht nga këto probleme ndryshimi që sjell familja me një prind mundet që në 

disa raste të krijoj një atmosferë të përmirësuar për fëmijën në shtëpi.  

Në qoftë se më parë familja ishte e mbushur me konflikt dhe me dhunë tani kjo gjë 

është më e reduktuar. Fëmijët veprojnë më mirë në një familje të gëzuar me një prind 

sesa në një familje me dy prindër që janë në konflikt me njëri – tjetrin (Goodman, G., 

Emery, R., dhe Haugaard, J. J. 1998). 

Gjithashtu shumë prindër gjejnë një partner të ri pas divorcit dhe fëmijëve i duhet të 

bëjnë një “marrëveshje” me prindin kanditat ose njerkun (Hetherington, E. M., dhe  

Jodl, K. M. 1994).   

Përgjithësisht divorci është një variabël i përmbledhur që përfaqëson një larmishmëri 

rrethanash të cilat shumë fëmijë i perjetojnë në mënyrë stresante. 

 

5.4 Diskutime për çështjen e katërt të kërkimit 

 -Identifikimi i nivelit ekonomik të prindërve pas divorcit dhe impakti në sjelljen 

e fëmijëve. 

5.4.1 Diskutime për pyetjen e pestë të kërkimit.  

-Çfarë lidhje ekziston ndërmjet nivelit ekonomik të prindërve pas divorcit dhe sjelljes 

së fëmijëve? 

Nga rezultatet e Testit post-hoc krahasues, dhe përdorimi i  proçedurës Tukey, e cila u 

krye për të konstatuar ekzaktësisht ku gjenden diferencat midis grupeve të fëmijëve 
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me të ardhura mujore të prindërve më pak se 30 mijë në muaj, 30 deri në 50 mijë në 

muaj dhe mbi 50 mijë në muaj përsa i përket variablit të sjelljes së fëmijëve pas 

divorcit të prindërve rezultoi se niveli ekonomik ka impakt në problemet në sjellje që 

shfaqin fëmijët me prindër të divorcuar.  

Rezultatet e marra nga përdorimi i testit joparametrik Spearman‟s (rho) tregojnë se 

niveli ekonomik i prindërve pas divorcit dhe problemeve të sjelljes në grup të 

fëmijëve ekziston një korelacion domethënës p = .007 < .05. Kemi një domethënie 

statistikore, diferenca është domethënëse. Kjo shpjegon se me uljen e të ardhurave 

ekonomike të familjes rriten problemet e sjelljes në grup.  

Problemet sociale, ekonomike dhe stresi në familjet e divorcuara bën të mundur 

rritjen e mundësisë që fëmijët të cilët banojnë në një shtëpi pa stabilitet dhe jo të 

lumtur të shfaqin dhe zhvillojnë probleme në sjellje (Cheung, C. K., dhe Liu, E.S. 

1997). 

Nga analiza e të dhënave cilësore ka rezultuar se për temën e katërt, impakti i divorcit 

në sjelljen e fëmijëve, kanë dalë dy kategori që janë: 

K1: Rënia e nivelit të jetesës 

K2: Ndryshimi i banesës dhe shkollës 

Në një pjesë të mirë të intervistave nuk mungonin shprehjet: 

“nuk më pëlqen shtëpia ku rrimë tani, as shkolla, as lagja nuk më pëlqejnë 

gjithashtu……..”, nuk kam asnjë shok të ri.. 

 

Sipas statistikave të Gjykatës së rrethit Gjyqësor Elbasan dhe sipas rezultateve sasiore 

të këtij kërkimit në pjesën më të madhe të rasteve kujdestarinë e fëmijëve e ka fituar 

nëna.  

Kështu vetëm 34 baballarë ose 8.5% e tyre kanë fituar kujdestarinë e fëmijëve, dhe 

pjesa tjetër janë nënat ato që e kanë fituar këtë kujdestari, 366 nëna ose 91.5% e tyre.  

Pas divorcit të ardhurat mujore të familjes kur nëna është e punësuar pothuajse 

përgjysmohen për arsye se prindërit duke qenë të papunë ose me të ardhura shumë të 

vogla, detyrimi i vendosur nga gjukata për të paguar për rritjen dhe edukimin e 

fëmijës është mjaft i vogël.  
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Në kushtet kur nëna është e papunë dhe nuk ka të ardhura të tjera i drejtohet Bashkisë 

apo Komunave për ndihmë ekonomike. 

Intervista 37. Fëmija  shprehet: Kur filloi shkolla unë u mërzita shumë. Mami nuk më 

bleu as çantë të re dhe as libra të rinj, ndërsa babi më takon shumë rrallë. 

 

Nga analiza e intervistave të kryera me prindin kujdestar të fëmijës rezulton se disa 

nëna në kushtet ekonomike që ndodhen të papuna dhe pa të ardhura, kanë gjetur si 

zgjidhje të përkohshme largimin nga banesa bashkëshortore për tek prindërit e tyre 

ose në një banesë tjetër më të vogël për të përballuar shpenzimet.  

Gjithashtu edhe në studime të tjera të kryera në vendet e Lindjes, fëmijët me prindër 

të divorcuar dhe familjet e tyre kanë një prirje më të madhe të kërkojnë dhe të marrin 

ndihmë ekonomike krahasuar me familjet e padivorcuara (Dawson, W. R. M. 1991). 

 

Kur mbështetjet financiare të baballarëve pa kujdestari prindërore vazhdojnë 

normalisht kjo gjë e bën më të qëndrueshëm kontaktin midis tyre dhe fëmijëve.  

Në disa studime ka rezultuar se: Fëmijët me prindër të divorcuar shfaqin çrregullime 

dhe probleme të cilat mund vazhdojnë për disa vjet pas ndarjes së prindërve (Amato, 

P, R., dhe Keith, B. 1991; Hetherington, E.M., Stanley-Hagan, M., dhe Anderson, 

E.R. 1989).  

 

5.4.2. Diskutime për pyetjen e kërkimit Nr. 6   

Cila është pesha ndikuese që kanë në sjelljen e fëmijëve pas divorcit të prindërve 

mosha, vendndodhja, gjinia, arsimimi i prindërve, mirëkuptimi i prindërve, gjinia e 

prindit me të cilin jeton fëmija si dhe të ardhurat ekonomike pas divorcit? 

Intervista 13 . “Mami vazhdon të jetë në Greqi. Ajo më takon vetëm për festa. Kur 

vjen më sjell ushqime dhe rroba. Unë dhe motra ime përpiqemi të pastojmë shtëpinë 

të lajmë rrobat, ndërsa babi hera-herës shkon në punë. Jam shumë e mërzitur se shoqet 

nuk më afrohen më, ndoshta për shkak të rrobave që nuk i kam shumë të pastërta.” 
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Për t‟i dhënë përgjigje kësaj pyetje të kërkimit, u përdor modeli i regresionit të 

shumëfishtë dhe u përdorën të dhëna të cilat kanë dalë nga pjesa socio- demografike e 

pyetsorit.  

Gjatë kryerjes së këtyre testeve, edhe për këto të dhëna, janë kontrolluar supozimet 

për regresionin e shumëfishtë, të cilat janë multikolineariteti, singulariteti për 

variablat e pavarur dhe normaliteti, homoshedasticiteti dhe lineariteti i rezidualeve të 

variablit të varur. Siç mund të shihet edhe nga tabela 126 të Aneksit II të këtij punimi 

këto supozime nuk janë hedhur poshtë. 

Për të parë se cili nga variablat ndikon më shumë në sjelljen e fëmijëve me prindër të 

divorcuar, u ndërtua ekuacioni i vlerësuar i regresionit të shumëfishtë. 4% e 

ndryshimeve në variablin e sjelljes ndikohet mosha, vendndodhja, gjinia, arsimimi i 

prindërve, mirëkuptimi i prindërve, gjinia e prindit me të cilin jeton fëmija si dhe të 

ardhurat ekonomike. 

Siç vihet re edhe nga kjo tabelë, një pjesë e rezultateve kanë domethënie statistikore 

ku p = .08,  p > 0.05. Për të parë se cili nga variablat ndikon më shumë në sjelljen e 

fëmijëve u ndërtua një model i regresionit të shumëfishtë. Siç vihet re edhe nga kjo 

tabelë, këto rezultate kanë domethënie statistikore për variablin arsimimi më i lartë i 

prindërve ku p = .044 , dhe për variablin mosha p = .026  pra për këto dy variabla p < 

0.05, ndërsa për variablin prindi me të cilin jeton fëmija  p =.546 >0.05, variablit të 

niveli ekonomik i të ardhurave p =.404 >.05, mirëkuptimit të prindërve pas divorcit p 

=.622 > .05, variabli gjina p = .465 > .05  dhe për variablin vendndodhja p = . 997. 

Edhe në këtë rast, duke qënë se rëndësia statistikore për të gjithë modelin është p < 

0.05, kur është ndërtuar modeli i përgjithshëm i regresionit, janë marrë parasysh të 

gjitha variablat e mësipërm. 

Konstatohet se koefiçientët për modelin e parë të ekuacionit të regresionit janë dy 

negativë dhe gjashtë pozitivë, gjë që do të thotë që vlera pozitive të këtyre variablave 

shoqërohen me një nivel të lartë të ndikimit në sjellje dhe vlerat negative shoqërohen 

me një ndikim të ulët të problemeve në sjellje. Duke qënë se variablat të cilat janë 

futur në ekuacion kanë njësi matjeje të ndryshmme, kur është ndërtuar ekuacioni i 

regresionit nuk janë marrë parasysh koeficientët e pastandartizuar, por janë marrë 

parasysh koefiçientët e standartizuar, sepse edhe standartizimi si proçes kryhet për t‟i 

kthyer të gjitha variablat në të njëjtën njësi matjeje.  
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Më konkretisht ekuacioni i vlerësuar i regresionit të shumëfishtë, për modelin e parë 

të kësaj pyetje, është: 

Ŷ = -.030 *prindi me të cilin jeton fëmija + .118 *arsimi më i lartë i prindërve + (-

.047* niveli ekonomik i të ardhurave + .05 *mirëkuptimi i prindërve + .000 * 

vendndodhja  + .037* gjinia + (-. 113 *mosha. 

Nga rezultatet e ekuacionit të mësipërm rezulton se, devijimi standart i: Arsimimi më 

i lartë i dy prindërve, rritet me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i sjelljes rritet 

me .118 njësi. Nëse devijimi standart i vendndodhjes së fëmijëve rritet me një njësi, 

atëherë edhe devijimi standart i sjelljes rritet me .000 njësi. Nëse devijimi standart i 

nivelit ekonomik të të ardhurave ulet me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i 

sjelljes rritet me .047 njësi. Nëse devijimi standart i gjinisë rritet me një njësi, atëherë 

edhe devijimi standart i sjelljes rritet me .037 njësi.  

Nëse devijimi standart i moshës ulet  me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i 

sjelljes rritet me .113  njësi dhe nëse devijimi standart i prindit me të cilin jeton fëmija 

ulet me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i sjelljes rritet me .030  njësi.  

Nga model i ekuacionit të vlerësuar të regresionit del që, variabli që ndikon më shumë 

në sjelljen e fëmijëve është arsimimi më i lartë i dy prindërve. 

Pohohet se kombinimet e faktorëve socio-demografik mosha, gjinia, vendndodhja, 

arsimimi i prindërve, mirëkuptimi midis prindërve, gjinia e prindit kujdestar dhe të 

ardhurat ekonomike ndikojnë 3.1% në sjelljen e fëmijëve përfshi simtomat 

emocionale, sjelljen në grup, hiperaktivitet/ mungesë vëmendje, sjellje prosociale, 

stresi dhe ndikimi social. 

Për të parë se cili nga variablat ndikon më shumë në sjelljen prosociale të fëmijëve me 

prindër të divorcuar , u ndërtua ekuacioni i vlerësuar i modelit të dytë të regresionit të 

shumëfishtë.  

Siç shihet edhe nga rezultatet 4% e ndryshimeve në variablin e sjelljes ndikohet 

mosha, vendndodhja, gjinia, arsimimi i prindërve, mirëkuptimi i prindërve, gjinia e 

prindit me të cilin jeton fëmija si dhe të ardhurat ekonomike.  

Në tabelën 127 Aneksi II, vihet re se rezultatet e shkallës sjellje prosociale kanë 

domethënie statistikore ku p = .024,  p > 0.05.  
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Për të parë se cili nga variablat ndikon më shumë në sjelljen prosociale të fëmijëve u 

ndërtua një model i regresionit të shumëfishtë. Një pasqyrë e përgjithshme e këtij 

modeli jepet në tabelën 128 Aneksi II.  

Siç vihet re edhe nga kjo tabelë, këto rezultate kanë domethënie statistikore për 

variablin arsimimi më i lartë i prindërve ku p = .026 , dhe për variablin vendndodhja p 

= .027  pra për këto dy variabla p < 0.05, ndërsa për variablin prindi me të cilin jeton 

fëmija  p =.55 >0.05, variablit të niveli ekonomik i të ardhurave p =.097 >.05, 

mirëkuptimit të prindërve pas divorcit p =.034 > .05, variabli gjina p = .26 > .05  dhe 

për variablin mosha p = . 33.  

Edhe në këtë rast, duke qënë se rëndësia statistikore për të gjithë modelin është p < 

0.05, kur është ndërtuar modeli i përgjithshëm i regresionit, janë marrë parasysh të 

gjitha variablat e mësipërm. 

Edhe në këtë model kur është ndërtuar ekuacioni i regresionit nuk janë marrë parasysh 

koefiçientët e pastandartizuar, por janë marrë parasysh koefiçientët e standartizuar, 

sepse edhe standartizimi si proçes kryhet për t‟i kthyer të gjitha variablat në të njëjtën 

njësi matjeje.   

Nga tabela 155 vlerat e kofiçientëve të standartizuar beta janë: Beta1= -.030 *, Beta2= 

.130 *, Beta3= -.094 *, Beta4= .055 *, Beta5= .111 *, Beta6= .055 *, Beta7= .049 *.  

Më konkretisht ekuacioni i vlerësuar i regresionit të shumëfishtë, për modelin e parë 

të kësaj pyetje, është: 

Ŷ = -.030 *prindi me të cilin jeton fëmija + .130 *arsimi më i lartë i prindërve + (-

.094* niveli ekonomik i të ardhurave + .055 *mirëkuptimi i prindërve + .111 * 

vendndodhja  + .055* gjinia + . 049 *mosha. 

Nga rezultatet e ekuacionit të mësipërm rezulton se, devijimi standart i Arsimimi më i 

lartë i dy prindërve rritet me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i sjelljes rritet 

me .130 njësi. Nëse devijimi standart i vendndodhjes së fëmijëve rritet me një njësi, 

atëherë edhe devijimi standart i sjelljes rritet me .111 njësi. Nëse devijimi standart i 

nivelit ekonomik të të ardhurave ulet me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i 

sjelljes rritet me .094 njësi. Nëse devijimi standart i gjinisë rritet me një njësi, atëherë 

edhe devijimi standart i sjelljes rritet me .055 njësi.  
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Nëse devijimi standart i moshës rritet  me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i 

sjelljes rritet me .049  njësi dhe nëse devijimi standart i prindit me të cilin jeton fëmija 

ulet me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i sjelljes rritet me .030  njësi.  

Nga model i ekuacionit të vlerësuar të regresionit del që, variabli që e ndikon më 

shumë në sjelljen e fëmijëve është arsimimi më i lartë i dy prindërve. 

Si konkluzion, në fund të kësaj analize, për pyetjen gjashtë të kërkimit, pohohet se 

kombinimet e faktorëve socio-demografik mosha, gjinia, vendndodhja, arsimimi i 

prindërve, mirëkuptimi midis prindërve, gjinia e prindit kujdestar dhe të ardhurat 

ekonomike në sjelljen e fëmijëve, ndikon 4% në sjelljen prosociale të fëmijëve me 

prindër të divorcuar. 
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VI. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

6.1 Përfundime 

 Studimi shkencor mbi “Impaktin e divorcit të prindërve te sjellja e fëmijëve” 

evidentoi probleme të sjelljes dhe karakteristikat e tyre tek fëmijët me prindër të 

divorcuar të krahasuar me informacionin e marrë nga vetëraportimi i fëmijëve, 

prindi kujdestar dhe mësuesi. Gjthashtu studimi përshkroi dhe analizoi sjelljen e 

fëmijëve me prindër të divorcuar sipas gjinisë së prindit kujdestar, arsimimit të 

prindërve, komunikimi dhe marrëdhëniet midis prindërve si dhe nivelit ekonomik 

të tyre.  

 Në këtë studim kanë marrë pjesë 400 fëmijë me prindër të divorcuar të moshës 6 

vjeç deri 18 vjeç të cilët ndiqnin arsimin parauniversitar pranë shkollave publike 

në Rrethin e Elbasanit në vitin shkollor 2011-2012. Nga këta pjesëmarrës, 51% 

janë meshkuj dhe 49% janë femra. Përsa i përket moshës, 32 % janë të moshës  6-

10 vjeç, 39.8% janë të moshës 11-14 vjeç dhe 28.2% janë të moshës 15-18 vjeç. 

 Vendbanimi i fëmijës pas divorcit të prindërve. Përsa i përket vendbanimit të 

fëmijës dhe vendndodhjes së shkollës, rezulton rreth 46% fëmijë banojnë në fshat 

dhe 54% e fëmijëve në qytet.  

 Gjinia e prindit me të cilin jeton fëmija. Nga studimi rezulton se fëmijët jetojnë 

me prindin që ka fituar kujdestarinë. Rezulton se 91.5% fëmijë  jetojnë me nënën 

e tyre, pra 366 nëna mbajnë kudestarinë e fëmijëve, ndërsa 34 fëmijë ose 8.5% 

jetojnë me babain. Ky rezultat lidhet me faktin se në më të shumtën e rasteve 

gjykatat në Shqipëri por dhe jo vetëm i japin nënës të drejtën e kujdestarisë së 

fëmijës.  

 Niveli më i lartë i arsimimit të prindërve. Vihet re se nga prindërit e 400 

respondentëve vetëm 0.8% janë të paarsimuar, ndërsa 14% kanë vetëm shkollë 

fillore, 34% arsim 8-vjeçar. Pjesa më e madhe 56.5% e prindërve janë me arsim të 

mesëm, dhe vetëm 5.3% e tyre janë me arsim të lartë. 

 Niveli ekonomik i familjes ku qëndron fëmija pas divorcit. Rezulton se niveli 

ekonomik për gjatë vitit të fundit për familjen ku qëndron fëmija pas divorcit, 

85.5% i kanë të ardhurat mujore më pak 30 mijë lekë në muaj, 14.3% i kanë të 

ardhurat 30 mijë deri në 50 mijë lekë në muaj dhe vetëm 2.3% i kanë të ardhurat 

mujore mbi 50 mijë lekë në muaj. 
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 Analizat statistikore identifikuan simptomat emocionale, problemet me 

sjelljen, hiperaktivitet/mungesë vëmendje, problemet në grup, sjellje 

prosociale, stresi/ndikimi social nga vetëaportimi i fëmijëve.  

 Nga studimi që i është bërë të dhënave të përftuara nga plotësimi i pyetësorit nga 

vetë fëmija ka rezultuar se për simptomat emocionale që kanë shfaqur fëmijët 

vlera mesatare është 7.822 dhe devijacioni standart DS = 2.227. Pjesa më e madhe 

rreth 68% e fëmijëve paraqesin simptoma emocionale në nivelin normal, ndërsa 

25.3% paraqesin simptoma emocionale në nivelin në kufi të anormales dhe 6.7% 

paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal. 

 Përsa i përket problemeve me sjelljen që kanë shfaqur fëmijët ka rezultuar me 

vlerë mesatare 7.4175 dhe devijacioni standart  DS = 2.12473.  

Nga vetëraportimi i fëmijëve ka rezultuar se, 78.8% e fëmijëve paraqesin 

probleme me sjelljen në nivelin normal, ndërsa 52 fëmijë ose 13.1% kanë një sasi 

pikësh 9-11 që i përkasin nivelit në kufi të anormales dhe 33 fëmijë ose 8.2% 

paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal. Nga pesë pohimet e shkallës 

problem me sjelljen pohimi i cili është pohuar më tepër si “shumë e vërtetë”, është 

pohimi: nevrikosem shpejt, humbas shpesh gjëndjen e humorit. Rezulton se këtë 

pohim e kanë pohuar si shumë të vërtetë 9.75% e fëmijëve. 

 Përsa i përket shkallës: Hiperaktivitet/mungesë vëmendje, ka rezultuar me një 

vlerë mesatare 10.6225 dhe DS= 2.12987. Nga raportimi i fëmijëve rezulton 

25.3% e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin normal, 

ndërsa 91 fëmijë ose 22.7% i përkasin nivelit në kufi të anormales. Nga rezultatet 

rezulton se 52% e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin 

anormal. Ky rezultat është dhe niveli më i lartë i raportuar nga fëmijët krahasuar 

me shkallët e tjera.  

 Përsa i përket shkallës: Probleme të sjelljes në grup ka rezultuar me vlerë mesatare 

8.7400 dhe DS = 2.05620. Nga raportimi për shkallën rezulton se 57% e fëmijëve 

paraqesin probleme të sjelljes në grup në nivelin normal, ndërsa 29.5% kanë 

probleme të sjelljes në grup në nivelin në kufi të anormales dhe 13.5% paraqesin 

problem të sjelljes në grup në nivelin anormal.  

 Përsa i përket shkallës: Sjellje prosociale ka rezultuar me vlerë mesatare 9.4975 

dhe DS = 2.29197. Për këtë shkallë rezulton se 33.8% e fëmijëve paraqesin sjellje 

prosociale në nivelin normal, ndërsa 205 fëmijë ose 51.2% paraqesin probleme që 



Mali. A. (2014): Impakti i divorcit në çrregullimin e sjelljes së fëmijëve për grupmoshat  

6-10 dhe 11-18 vjeç për rrethin e Elbasanit 

150 
 

i përkasin nivelit në kufi të anormales dhe 60 fëmijë ose 15% paraqesin probleme 

të sjelljes prosociale në nivelin anormal.  

 Përsa i përket nivelit: Stresi dhe ndikimi social, ka rezultuar me vlerë mesatare 

10.1300 dhe DS = 2.36582. Për këtë shkallë rezulton se 63.8% e fëmijëve 

paraqesin stres/ndikime sociale në nivelin normal, ndërsa 34.7% paraqesin 

probleme që i përkasin nivelit në kufi të anormales dhe 1.5% paraqesin 

stres/ndikime sociale në nivelin anormal.  

 Analizat statistikore nga raportimi i prindërve identifikuan nivelet e 

paraqitjes së sjelljes si simptomat emocionale, problemet me sjelljen, 

hiperaktivitet/ mungesë vëmendje, problemet në grup, sjellje prosociale, 

niveli i stresit dhe ndikimi social për fëmijët e tyre.  

 Nga studimi që i është bërë të dhënave të përftuara nga plotësimi i pyetësorit nga 

prindërit ka rezultuar se për simptomat emocionale që kanë shfaqur fëmijët vlera 

mesatare është 7.7000 dhe devijim standart DS = 2.255. Rezulton se rreth 70.3 % 

e fëmijëve paraqesin simptoma emocionale në nivelin normal, ndërsa 26% 

paraqesin simptoma emocionale në nivelin në kufi të anormales dhe 3.7% 

paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal 

 Përsa i përket shkallës: Probleme me sjelljen ka rezultuar me vlerë mesatare 

7.5600 dhe DS = 2.002. 79.5% e fëmijëve paraqesin probleme me sjelljen në 

nivelin normal, ndërsa 11.5% kanë një sasi pikësh 9-11 që i përkasin nivelit në 

kufi të anormales, 9 % paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal. 

 Përsa i përket shkallës: Hiperaktivitet/mungesë vëmendje ka rezultuar me një 

vlerë mesatare 8.7050 dhe devijim standart DS = 2.106. Nga raportimi i prindërve 

rezulton 52% e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin 

normal, ndërsa 35% i përkasin nivelit në kufi të anormales. Nga rezultatet rezulton 

se 13 % e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin 

anormal. 

 Përsa i përket shkallës: Probleme të sjelljes në grup ka rezultuar me vlerë mesatare 

8.8775 dhe DS = 1.926. Nga raportimi për shkallën rezulton se 52.3% e fëmijëve 

paraqesin probleme të sjelljes në grup në nivelin normal, ndërsa 37% kanë 

probleme të sjelljes në grup në nivelin në kufi të anormales dhe 10.7% paraqesin 

problem të sjelljes në grup në nivelin anormal. 
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 Përsa i përket shkallës: Sjellje prosociale ka rezultuar me vlerë mesatare 8.8625 

dhe DS =1.912. Për këtë shkallë rezulton se 47.8% e fëmijëve paraqesin sjellje 

prosociale në nivelin normal, 42.2% fëmijë paraqesin  sjellje prosociale që i 

përkasin nivelit në kufi të anormales dhe 10% paraqesin sjellje prosociale në 

nivelin anormal.  

 Përsa i përket shkallës: Stresi i përgjithshëm/ndikimi social ka rezultuar me vlerë 

mesatare 9.880 dhe DS= 2.255. Për këtë shkallë rezulton se 30.8% e fëmijëve 

paraqesin stres/ndikime sociale në nivelin normal, ndërsa 49.5% paraqesin 

problem që i përkasin nivelit në kufi të anormales dhe 19.7% paraqesin 

stres/ndikime sociale në nivelin anormal që i përkasin spektrit të pikëve 12-15.  

 Analiza e të dhënave nga raportimi i prindërve tregojnë se fëmijët e tyre shfaqin 

nivele të larta të stresit të përgjithshëm dhe ndikimit social me një mesatare 9.880 

dhe DS= 2.255.  

 Analizat statistikore identifikuan simptomat emocionale, problemet me 

sjelljen, hiperaktivitet/mungesë vëmendje, problemet në grup, sjellje 

prosociale, niveli i stresit dhe ndikimi social nga raportimi i mësuesve.  

 Nga studimi që i është bërë të dhënave të përftuara nga plotësimi i pyetësorit nga 

mësuesi ka rezultuar se për simptomat emocionale që kanë shfaqur fëmijët vlera 

mesatare është 8.625 dhe devijim standart DS= 2.702. Rezulton se rreth 53 % e 

fëmijëve paraqesin simptoma emocionale në nivelin normal, ndërsa 26% 

paraqesin simptoma emocionale në nivelin në kufi të anormales dhe 21% 

paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal. 

 Përsa i përket shkallës: Probleme me sjelljen që kanë shfaqur fëmijët ka rezultuar 

me vlerë mesatare 8.470 dhe devijim standart DS = 2.166. Për këtë shkallë ka 

rezultuar se 58.8% e fëmijëve paraqesin probleme me sjelljen në nivelin normal, 

ndërsa 31.7% kanë një sasi pikësh 9-11 që i përkasin nivelit në kufi të anormales, 

9.5% paraqesin simptoma emocionale në nivelin anormal. 

 Përsa i përket shkallës: Hiperaktivitet/mungesë vëmendje ka rezultuar me një 

vlerë mesatare 9.802 dhe dhe devijim standart DS = 2.164. Nga raportimi i 

mësuesve rezulton 30% e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në 

nivelin normal, ndërsa 45% i përkasin nivelit në kufi të anormales. Nga rezultatet 

rezulton se 25 % e fëmijëve paraqesin hiperaktivitet/mungesë vëmendje në nivelin 

anormal. 
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 Përsa i përket shkallës: Probleme të sjelljes në grup që kanë shfaqur fëmijët ka 

rezultuar me vlerë mesatare 8.622 dhe DS = 1.945. Nga raportimi për shkallën 

rezulton se 59.3% e fëmijëve paraqesin probleme të sjelljes në grup në nivelin 

normal, ndërsa 28.5% kanë probleme të sjelljes në grup në nivelin në kufi të 

anormales dhe 12.2% paraqesin problem të sjelljes në grup në nivelin anormal 

 Përsa i përket shkallës: Probleme në sjellje prosociale që kanë shfaqur fëmijët ka 

rezultuar me vlerë mesatare 8.975 dhe DS = 1.925. Për këtë shkallë rezulton se 

47.3% e fëmijëve paraqesin sjellje prosociale në nivelin normal, 42.5% fëmijë 

paraqesin probleme që i përkasin nivelit në kufi të anormales dhe 10.2% paraqesin 

probleme të sjelljes prosociale në nivelin anormal.  

 Përsa i përket shkallës: Sresi i përgjithshëm/ndikimi social që kanë shfaqur fëmijët 

ka rezultuar me vlerë mesatare 6.280 dhe DS = 1.777. Për këtë shkallë rezulton se 

30% e fëmijëve paraqesin stres/ndikime sociale në nivelin normal, ndërsa 50% 

paraqesin problem që i përkasin nivelit në kufi të anormales dhe 20% paraqesin 

stres/ndikime sociale në nivelin anormal.  

 Analiza e të dhënave nga raportimi i mësuesit tregojnë se nxënësit e tyre shfaqin 

nivele të larta të shkallës: hiperaktivitet/mungesë vëmendje me një vlerë mesatare 

9.802 dhe dhe devijim standart DS = 2.164. 

 Rezulton se nga analiza e të dhënave të raportuara, vetë fëmijët, mësuesit dhe 

prindërit i paraqesin problemet e sjelljes tek fëmijët në nivele të ndryshme. 

Rezulton se mësuesit i kanë paraqitur problemet në sjellje të fëmijës në nivele më 

të larta krahasuar me vetëraportimin e fëmijës dhe raportimin e prindit. Nga të 

dhënat e studimit rezulton gjithashtu se prindi kujdestar raporton problemet e 

sjelljes së fëmijës në një nivel më afër nivelit normal duke i nënvlerërësuar sjelljet 

e fëmijës dhe duke mos dashur të dalë në pah fakti që fëmijët e tyre kanë 

probleme me sjelljen.  

Ndërsa rezulton se fëmijët vetë e shikojnë sjelljen e tyre si brenda normave, ata 

janë më të drejtëpërdrejtë dhe më të hapur për problemet që i shqetësojnë.  

 Analiza cilësore tregon për qëndrimin dhe sjelljen e fëmijëve ndaj divorcit të 

prindërve. Rezulton se fëmijët kanë një ndjenjë frike dhe pasigurie nga mungesa e 

njërit prind. Ata nuk janë gati të pranojnë situatën në të cilën ndodhen. Fëmijët 

kanë një shmangie ndaj shkollës, bashkëmoshatarëve, mësueses në mënyrë që të 

mos mësohet divorci i prindërve. 
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 Analiza e të dhënave për sjelljen e fëmijëve në raport me gjininë rezulton; që 

për femrat mesatarja është 43.97, ndërsa mesatarja për meshkuj rezulton 44.22. 

Rezultatet kanë dalë të rëndësishme nga pikëpamja statistikore, por rezulton 

diferencat midis mesatareve të këtyre dy grupeve kanë dalë relativisht të vogla. Në 

bazë të pikëve të llogaritura për shkallën që ka matur sjelljen e fëmijëve dhe që 

janë pasqyruar tek kapitulli “Metodat”, rezulton se mesatarja = 43.97 dhe 44.22 i 

përgjigjet i njëjti nivel, niveli në kufi të anormales të spektrit (42-58.9 pikë). 

Rezulton që divorci i prindërve ka impact në sjelljen e fëmijëve me një 

diferencë të moderuar që më tepër shfaqet tek djemtë sesa tek vajzat.  

 Analizat e T-testit, për sjelljen e fëmijëve në lidhje me vendndodhjen e tyre 

fshat/qytet, treguan se pavarësisht ndryshimit të mesatareve për sjelljen në 

përgjithësi për secilin grup, rezultatet nuk janë të rëndësishme statistikisht. Gjithsesi 

në terma metodologjikë është e parashikuar që nëse ky eksperiment do testohet në 

popullata të tjera, mund të prodhojë rezultate të tjera të cilat janë të besueshme. 

Diferenca midis dy grupeve të vendndodhjes fshat/qytet nuk është domethënës. 

Pra vendndodhja e fëmijëve me prindër të divorcuar nuk ka impakt në sjelljen e 

fëmijëve. 

 Analiza e testit ANOVA për sjelljen e fëmijëve në raport me moshën tregojnë 

se rezultatet janë të rëndësishme nga ana statistikore. Rezultatet e procedurës 

Tukey për diferencat midis tre grupeve të moshës së fëmijëve për sjelljen në 

krahasimin e shumëfishtë rezulton se ndërmjet shkallës probleme në sjellje dhe 

tre grupmoshave diferenca e mesatareve është domethënëse, p = .001< .05, që do 

të thotë se ka domethënie statistikore. Gjithashtu nga krahasimi i shumëfishtë 

rezultatet tregojnë se edhe ndërmjet shkallës sjellje prosociale dhe tre 

grupmoshave diferenca e mesatareve është domethënëse dhe p = .048 < .05. 

Rezultatet janë të rëndësishme nga ana statistikore. 

 Rezulton se divorci i prindërve për grupmoshën 6-10 vjeç, ka një impakt më 

të madh në sjelljen e fëmijëve sesa për dy grupmoshat e tjera 11-14 dhe 15-18 

vjeç ku mesatarja e pikëve është pothuajse e njëjtë. Sjellja e fëmijëve 6-10 vjeç 

ka një tendencë në rritje të sjelljes në kufi të anormales. Ky rezultatet është i 

rëndësishme statistikisht dhe mund të përgjithësohet. 

 Rezultati i testit T- test për trajtimin e të dhënave për sjelljen e fëmijëve dhe 

arsimimi më i lartë i prindërve tregon se ka një domethënie statistikore, rezultati 
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është i rëndësishëm nga ana statistikore. Për arsimimi më i lartë i dy prindërve, p 

= .035,  p. < 0.05, gjë që tregon që kemi të bëjmë me varianca jo të barabarta.  

  Rezultatet e Regresionit Linear treguan se vlera e koefiçientit të standartizuar të 

regresioni β=.118, kolineraliteti statistik tregon se: F (1,398) = 5.605 t =2.367, 

T=1000 dhe ViF=1.000. Rezultoi një model i rëndësishëm statistikisht. Kjo 

shpjegon se impakti i arsimimit të prindërve mbi sjelljen e fëmijëve është 

rreth 12%. Nga të dhënat e Spearman‟s (rho) rezulton se variabli arsimimi i 

prindërve korelon me variablin probleme të sjelljes në grup, p= .016 dhe 

koefiçient korelimi 121. Korelacion paraqitet dhe midis variablit të arsimimit të 

prindërve dhe sjelljeve prosociale, p= .026, p< .05 dhe koefiçient korelimi 111. 

Gjithashtu një korelacion paraqitet edhe midis variablit të arsimimit të prindërve 

dhe probleme me sjelljen, p= .031, p< .05 dhe koefiçient korelimi 108. Ka një 

domethënie statistikore të korelimit midis variablit të arsimimit të prindërve dhe 

variablave si sjellja prosociale, problem në sjellje dhe problemeve në grup.  

 Rezultatet e T-testit për të parë lidhjen e variablit prindi me të cilin jetojnë 

(nëna/babai) me variablat e sjelljes në asnjë rast nuk ka domethënie statistikore 

sepse p = .40>.05, pra statistikisht këto rezultate nuk janë të rëndësishme dhe nuk 

mund të përgjithësohen. Nga analiza cilësore e të dhënave rezulton se kujdestarinë 

e fëmijës e fiton prindi (si nëna ashtu dhe babai) i cili mund të tregoj kujdes më të 

madh për mirërritjen dhe edukimin e fëmijës së tij.  

 Rezulton se nga analiza e lidhjes midis mirëkuptimit në komunikim të 

prindërve dhe sjelljes së fëmijëve, 49.1% e respondentëve pohojnë se prindërit e 

tyre nuk komunikojnë dhe nuk mirëkuptohen aspak me njëri-tjetrin, 47.3%  

pohojnë se pridërit mirëkuptohen disi mirë dhe vetëm 3.5%  pohojnë se prindërit e 

tyre komunikojnë dhe mirëkuptohen shumë mirë me njëri-tjetrin. Gjithashtu 

rezulton se nga fëmijët prindërit e të cilëve nuk mirëkuptohen aspak, maksimumi i 

pikëve të grumbulluara është 61 që i përket spektrit të nivelit anormal (59-75 

pikë).  Rezultati i testit Spearman‟s (rho)  tregon se variablat e mirëkuptimit të 

prindërve pas divorcit dhe probleme me sjelljen e fëmijëve ka një korelacion me 

koefiçient korelimi 103 dhe  p = .039 < .05. Kjo tregon se këto rezultate janë të 

rëndësishme nga ana statistikore dhe mund të përgjithësohen.  
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 Rezultatet e Testit post-hoc krahasues, dhe përdorimi i proçedurës Tukey, 

tregojnë me saktësi ku gjenden diferencat midis sjelljes së fëmijëve sipas 

nivelit ekonomik të prindërve. 

Rezulton se midis nivelit ekonomik sipas të ardhurave mujore të prindërve pas 

divorcit dhe sjelljes në grup të fëmijëve ekziston një korelacion me koefiçient 134, 

p= .007, p <.05. Të dhënat janë të rëndësishme dhe domethënëse nga ana 

statistikore.  

 Rezultatet e modelit të regresionit të shumëfishtë tregojnë se cila është pesha 

ndikuese që kanë në sjelljen e fëmijëve pas divorcit të prindërve mosha, 

vendndodhja, gjinia, arsimimi i prindërve, mirëkuptimi i prindërve, gjinia e 

prindit me të cilin jeton fëmija si dhe të ardhurat ekonomike pas divorcit. 

 Rezultatet tregojnë se, për variablin arsimimi më i lartë i prindërve p = .026, dhe 

për variablin vendndodhja p = .027,  pra për këto dy variabla p < 0.05. Këto 

rezultate kanë domethënie statistikore. 

  Nga rezultatet e ekuacionit të regresionit të shumëfishtë rezulton se, devijimi 

standart i arsimimi më i lartë i dy prindërve rritet me një njësi, atëherë edhe 

devijimi standart i sjelljes rritet me .130 njësi. Nëse devijimi standart i 

vendndodhjes së fëmijëve rritet me një njësi, atëherë edhe devijimi standart i 

sjelljes rritet me .111 njësi. Rezulton se vlerat e kofiçientëve të standartizuar beta 

janë: Beta1= -.030 *, Beta2= .130 *, Beta3= -.094 *, Beta4= .055 *, Beta5= .111 *, 

Beta6= .055 *, Beta7= .049 *. Nga modeli i ekuacionit të vlerësuar të regresionit 

del që, variabli që e ndikon më shumë në sjelljen e fëmijëve është arsimimi 

më i lartë i dy prindërve me 13 %. 

 

 Si konkluzion, në fund të kësaj analize, për pyetjen e gjashtë të kërkimit, pohohet 

se kombinimi i faktorëve socio-demografik: mosha, gjinia, vendndodhja, 

arsimimi i prindërve, mirëkuptimi midis prindërve, gjinia e prindit kujdestar dhe 

të ardhurat ekonomike në sjelljen e fëmijëve, ndikon 4% në sjelljen prosociale 

të fëmijëve me prindër të divorcuar. 
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6.2 Rekomandime të studimit 

Ky studim mbi impaktin e divorcit në sjelljen e fëmijëve i kryer në Rrethin e 

Elbasanit ofron disa të dhëna të cilat mund të merren në konsideratë nga prindërit dhe 

institucionet përkatëse për të krijuar mundësi ndërhyrjeje për parandalimin, 

identifikimin dhe trajtimin e problemeve në sjellje që shfaqin fëmijët. 

Studimi shkencor “Impakti i divorcit të prindërve në çrregullimin e sjelljes së 

fëmijëve për grupmoshat 6-10 dhe 11-18 në rrethin e Elbasanit” ofron disa 

rekomandime: 

1. Të dhënat e studimit treguan se fëmijët me prindër të divorcuar shfaqin 

probleme në sjellje në kufi të anormales, ndaj është e nevojshme që të ketë 

një ndërveprim më të madh midis familjes, shkollës, komunitetit, duke 

përfshirë këtu edhe qendra shërbimesh ku ofrohet këshillim psikologjik dhe 

shërbime të tjera në funksion të përmirësimit të sjelljes së fëmijëve.  

2. Shkolla, praktikisht shkolla publike kanë një rol të rëndësishëm në 

përmirësimin e sjelljeve të fëmijëve. Në shkollë, psikologu shkollor 

nëpërmjet bisedave, këshillimeve individuale dhe në grup, lojës në role dhe 

trajtimit të emocioneve të bëj përpjekje dhe të ndërhyj në mënyrë që fëmijët 

të ndihmohen në përmirësimin e shëndetit social dhe zhvillimit emocional. 

(Tamo. A, 2005; Cooper, P., dhe Whitebread, D. 2007; Binne, L. N., dhe 

Allan, K. 2008).  

3. Të krijohen në shkolla situata të kontaktit të drejtpërdrejtë nga mësuesit dhe 

kryesisht mësuesi kujdestar. Mësuesit në orë të caktuara mësimi duhet të 

krijojnë situata miqësore, sepse një miqësi e mundshme në grup, nxit 

ndërtimin e besimit reciprok, ul nivelin e ankthit për të bashkëvepruar me të 

tjerët, lehtëson marrjen e informacioneve dhe rrit empatinë ndërgrupore. Të 

gjitha këto mënyra i ndihmojnë fëmijët të reduktojnë mërzinë, inatin etj, dhe 

të bashkëveprojnë më mirë me fëmijët e tjerë në ambiente të ndryshme 

sociale.  

4. Bashkëpunimi i shkollës me familjen, përbën një faktor të rëndësishëm në 

përmirësimin e sjelljeve prosociale dhe problemeve në sjellje që shfaqin 

fëmijët.  
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Shkolla si një qendër komunitare t‟i ofrojë mundësi prindërve të fëmijëve që 

të jenë pjesë e bisedave, konsultimeve, veprimtarive që zhvillon shkolla. Kjo 

rrit mundësinë e një mirëkuptimi dhe komunikimi më të mirë midis prindërve 

në funksion të mirëqënies emocionale dhe psikologjike të fëmijës, (Rose, W., 

Aldgate, A., Mcintosh, M., dhe Hunter, H. 2009).  

5. Specialistët e strukturave shtetërore ose jo shtetërore të krijojnë programe të 

përshtatshme për prindërit në mënyrë që ata të ndihmohen për të rritur 

efektivitetin e kujdesit prinderor, menaxhimin e stresit dhe mbrojtjen 

fëmijëve nga pasojat e konfliktit prindëror. Ky proçes mund të kryhet 

nëpërmjet qendrave të posaçme komunitare, edukimit mediatik, nëpërmjet 

spoteve, dokumentarëve televizivë dhe edukimit nëpër shkolla. 

6. Strukturat shtetërore të hartojnë politika të veçanta për tu ardhur në ndihmë 

ekonomikisht fëmijëve me prindër të divorcuar. Të ardhurat e familjes pas 

divorcit siç rezulton edhe nga studimi gati përgjysmohen. Kjo bën që fëmijët 

të mosushqehen mirë, dhe kështu rrit mundësinë që fëmijët të shfaqin sjellje 

antisociale, të shfaqin probleme të sjelljes në grup, simptoma emocionale, të 

bëhen pre e abuzimit dhe të braktisin shkollën.  

7. Kujdestaria e fëmijës të merret nga prindi i cili ofron një rritje dhe edukim më 

të mirë për fëmijën pavarësisht gjinisë së prindit. 
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6.3 Rekomandime për studime të mëtejshme  

Ky është një nga studimet e para i cili është realizuar në fushën e impaktit të divorcit 

të prindërve në sjelljen e fëmijëve. Megjithatë studimi ka limitet e tij dhe këto limite 

mund të jenë çështje, të cilat mund të trajtohen në studime të tjera në vijim. Gjithashtu 

rezultatet dhe përfundimet e studimit nxjerrin në pah nevojën që të kryen studime të 

mëtejshme.  Kërkime të mëtejshme mund të realizohen në disa drejtime si më poshtë: 

1. Realizimi i një studimi, i cili do të përfshinte një kampion më të gjerë nga i 

gjithë vendi, do të kishte vlerë për të bërë një analizë kombëtare të problemit. 

2. Realizimi i një studimi, i cili do të bënte një krahasimin ndërmjet sjelljes së 

fëmijëve para divorcit të prindëve dhe sjelljes së fëmijëve pas divorcit të 

prindërve. Një dizenjim më i gjatë në kohë i studimit të sjelljes së fëmijëve 

para dhe pas divorcit të prindërve do të pasqyronte një profil më të qartë të 

sjelljes së fëmijëve. 

3. Një studim që analizon lidhjen shkak-pasojë ndërmjet divorcit dhe faktorëve 

psikosociale është i nevojshëm për të bërë më pas ndërhyrjet e duhura për të 

trajtuar impaktin në sjelljen e fëmijëve. 

4. Mund të realizohen kërkime afatgjata të cilat mund të masin sjellet dhe 

ndërveprimet e prindërve që ndikojnë në sjelljen e fëmijëve para dhe pas 

divorcit për të nxjerë konkluzione mbi programe të ndryshme që mund ti 

ofrohen prindërve gjatë dhe pas divorcit në lidhje me sjelljen e tyre ndaj 

fëmijëve dhe më pas të jepen dhe rekomandime për sjelljen në vazhdimësi. 

5. Duke qënë se ky studim evidentoi një sërë vështirësish apo problemesh në 

sjellje që shfaqin fëmijët me prindër të divorcuar mund të përdoren variabla të 

vazhduar për të matur këtë sjellje në vazhdim.  
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Aneksi I 

Shtojca 1 

Instrumenti i mbledhjes së të dhënave për sjelljen e fëmijëve me prindër të divorcuar  

 (Pyetësor për Fëmijët). 

                                                       PYETËSOR                               Fëmijë (F) 6-18   Kodi: 

Ju lutem plotësoni pyetësorin e mëposhtëm 

Ky pyetësor ka për qëllim të zbulojë sesi divorci i prindërve ndikon në sjelljen e fëmijëve. Plotësimi i 

pyetësorit është vullnetar. informacioni që ju do të jepni do të mbetet anonim dhe do të përdoret vetëm 

për arsye studimi. 

Ditëlindja juaj:________________________                           

Emri i shkollës tuaj_______________________                                   

Ju lutem jepni përgjigjet tuaja mbi sjelljen tuaj gjatë këtij viti shkollor duke qarkuar një prej numrave 

para alternativave të dhëna në të gjitha pyetjet e mëposhtëme deri në fund të pyetësorit 

 

1 Gjina: 1 Femër 

2 Mashkull 
 

 

2 

 

Mosha 

1 6 deri në 10 vjeç 

2 11 deri në 14 vjeç 

3 15 deri në 18 vjeç 
 

 

3 

 

Klasa 

1 Klasa e 1 deri Klasa 3 

2 Klasa e 4 deri Klasa 6 

3 Klasa e 7 deri Klasa 9 

4 Klasa 10 deri Klasa 12 

 

4 Ku ndodhet shkolla juaj 1 Fshat 

2 Qytet 

 

 

5 

 

Çfarë shkolle ka bërë babai juaj 

1 Nuk ka bërë shkollë 

2 Shkollë fillore 

3 Shkollë tetëvjeçare 

4 Shkollë të mesme 

5 Shkollë të lartë (Universitet) 
 

 

6 

 

Çfarë shkolle ka bërë nëna juaj 

1 Nuk ka bërë shkollë 

2 Shkollë fillore 

3 Shkollë tetëvjeçare 

4 Shkollë të mesme 

5 Shkollë të lartë (Universitet) 
 

 

7 

 

Çfarë pune bën babai juaj    _____________________________________ 

 

 

8 

 

Çfarë pune bën nëna juaj    _____________________________________ 
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9 Kush nga prindërit ka marrë kujdestarinë tuaj 

 

1 Nëna  

2 Babai 

 

 

10 

 

A  mirëkuptohen  prindërit  tuaj me 

njëri- tjetrin 

1 Aspak mirë 

2 Disi mirë 

3 Shumë mirë 

 

 

11 

 

Ankohem  shpesh se jam i sëmurë,  për 

dhimbje koke, stomaku 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

12 Ndjehem i shqetësuar, i merakosur shpesh 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

13 Shpesh nuk jam  i gëzuar, jam  në gjendje 

stresi ose qaj  shumë 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

14 Jam nervoz në situata të reja, humb shpejt 

besimin tek vetja 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

15 Ka shumë gjëra nga të cilat kam frikë dhe 

trëmbem  shpejt 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

16 

 

Nxehem shpejt dhe humbas  shpesh 

gjendjen e humorit 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

17 

 

Shpesh veproj si më thonë të tjerët 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

18 Zihem shpesh. Unë i bëj të tjerët të bëjnë atë 

që unë dua 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

19 Më akuzojnë shpesh se gënjej dhe bëj me 

hile. 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

20 Marr gjëra që nuk janë të mijat kudo që jam 

në shtëpi, shkollë e kudo 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

21 

Jam shpesh në lëvizje dhe nuk mund të rri 

gjatë pa lëvizur. 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

22 Bëj lëvizje të shpeshta, nuk ndjehem rehat. 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

23 Hutohem lehtë dhe e kam të vështirë të 

përqendrohem. 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

24 I mendoj gjërat  përpara se të veproj 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

25 Jam i/e vëmendshëm(e). Përfundoj detyrat 

ose punën qe nis. 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

26 

Preferoj më mirë të rri vetem sesa me 

bashkëmoshatarët 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 
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27 Kam një shok te mirë ose dhe me shumë 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

28 Në përgjithësi me duan  fëmijët e moshës 

time 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

29 Fëmijët e tjerë më ngacmojnë, tallen, 

përdorin dhunë 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

30 Shkoj më mirë me të rriturit se sa me fëmijët 

e moshës time 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

31 

Përpiqem të jem i vëmendshëm ndaj 

ndjenjave të të tjerëve, të sillem mirë me të 

tjerët 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

32 Zakonisht i shkëmbej gjërat me të tjerët 

(CD, lodrat etj,) 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

33 Ndihmoj kur dikush ndjehet sëmurë, i 

mërzitur ose i dëmtuar 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

34 

 

Sillem mirë me fëmijët më të vegjël 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

35 Shpesh përpiqem të ndihmoj të tjerët 

(prindër, mësues dhe fëmijë) 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

36 

 Mendoni se keni vështirësi në një ose më 

shumë nga fushat: emocione, përqëndrim, 

sjellje ose aftesi për tu përshtatur me njerëz të 

tjerë? 

 

1 JO 

2 PO, vështirësi të vogla 

3 PO, vështirësi të dukshme 

4 PO, vështirësi të mëdha 

37  

Nëse PO. Për sa kohë kanë qenë të pranishme 

këto vështirësi 

1 Më pak se 1 muaj 

2 1-5 muaj 

3 6-12 muaj 

4 Më shumë se 1 vit 

 

38 Vështirësitë në fushën 

(emocionale, përqëndrim etj.) më  

mërzisin dhe më stresojnë  

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht 

shumë 

 

39 

Këto vështirësi a ndikojnë në jetën 

tuaj familjare 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht 

shumë 

40 Këto vështirësi ndikojnë në 

shoqëri 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht 

shumë 

41 Këto vështirësi më pengojnë për të 

mësuar 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht 

shumë 

42 Këto vështirësi ndikojnë në 

aktivitetet e kohës së lirë 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht 

shumë 

 

Faleminderit për bashkëpunimin! 
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                                                   PYETËSOR                              Prindi (P) 6-18      Kodi:                             

 

Ju lutem plotësoni pyetësorin e meposhtëm 

 

Ky pyetësor ka për qëllim të zbulojë sesi divorci i prindërve ka ndikuar në sjelljen e femijes tuaj. 

Informacioni që ju do të jepni do të mbetet anonim dhe do të përdoret vetëm për arsye studimi. 

 

Ditëlindja e fëmijës tuaj________________________                           

Emri i shkollës i fëmijës tuaj_______________________       

 

Ju lutem jepni përgjigjet tuaja mbi sjelljen e fëmijës tuaj gjatë këtij viti shkollor duke qarkuar një prej 

numrave para alternativave të dhëna në të gjitha pyetjet e mëposhtëme deri në fund të pyetësorit 

 

 

1 Gjina e fëmijës: 1 Femër 

2 Mashkull 

 

 

2 

 

Mosha e fëmijës 

1 6 deri ne 10 vjeç 

2 11 deri ne 14 vjeç 

3 15deri ne 18 vjeç 

 

 

3 

 

Klasa 

1 Klasa e 1 deri Klasa 3 

2 Klasa e 4 deri Klasa 6 

3 Klasa e 7 deri Klasa 9 

4 Klasa 10 deri Klasa 12 

 

4 Ku ndodhet shkolla e fëmijës tuaj 1 Fshat 

2 Qytet 

 

 

5 

 

Çfarë shkolle keni bërë ju 

1 Nuk kam bërë shkollë 

2 Shkollë fillore 

3 Shkollë tetëvjeçare 

4 Shkollë të mesme 

5 Shkollë të lartë (Universitet) 

 

 

6 

 

Çfarë shkolle ka bërë bashkeshorti/ja  

juaj 

1 Nuk ka bërë shkollë 

2 Shkollë fillore 

3 Shkollë tetëvjeçare 

4 Shkollë të mesme 

5 Shkollë të lartë (Universitet) 

 

 

7 

 

Çfarë pune bëni  ju   _____________________________________ 

 

 

 

8 

 

Cilat janë të ardhurat tuaja familjare, 

mujore. 

1 

Më pak se 

30mijë 

lekë/muaj 

2 

30-50 mijë 

lekë/muaj 

3 

Më shumë se 

50 mijë 

lekë/muaj 
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9 Kush nga ju prindërit ka marrë kujdestarinë e fëmijes tuaj 

 

1 Nëna  

2 Babai 

 

 

10 

 

A mirëkuptoheni ju prindërit me njëri-tjetrin  

1 Aspak mirë 

2 Disi mirë 

3 Shumë mirë 

 

 

11 

 

Ankohet  shpesh se është i sëmurë,  për 

dhimbje koke, stomaku 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

12 Ndjehet i shqetësuar, i merakosur shpesh 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

13 Shpesh nuk është  i gëzuar, është  në gjendje 

stresi ose qan  shumë 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

14 Është nervoz në situata të reja, humb shpejt 

besimin tek vetja 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

15 Ka shumë gjëra nga të cilat ka frikë dhe 

trembet  shpejt 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

16 

Nxehet shpejt dhe humbet  shpesh gjendjen 

e humorit 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

17 Shpesh vepron si i thonë të tjerët 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

18 Zihet shpesh. i bën të tjerët të bëjnë atë që 

do ai 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

19 E akuzojnë shpesh se gënjen dhe bën me 

hile 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

20 Merr gjëra që nuk janë të tijat kudo që është 

në shtëpi, shkollë e kudo 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

 

21 

Është shpesh në lëvizje dhe nuk mund të rri 

gjatë pa lëvizur 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

22 Bën lëvizje të shpeshta, nuk ndjehet rehat 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

23 Hutohet  lehtë dhe e ka të vështirë të 

përqëndrohet 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

24 I mendon gjërat  përpara se të veproj 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

25 Është i vëmendshem. Përfundon punën që 

nis 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

26 

Preferon më mirë te rri vetëm sesa me 

bashkëmoshatarët 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 
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27 Ka nje shok të mirë ose dhe më shumë 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

28 Në përgjithësi e duan  fëmijët e moshës së 

tij/saj 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

29 Fëmijët e tjerë e ngacmojnë 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

30 Shkon më mirë me të rriturit se sa me fëmijët 

e moshës së tij 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

31 

Përpiqet të sillet mirë me të tjerët 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

32 Zakonisht i shkëmben gjërat me të tjerët 

(CD, lodrat etj,) 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

33 Ndihmon kur dikush ndjehet semurë, i 

mërzitur ose i dëmtuar 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

34 Sillet mirë me fëmijët më të vegjël. 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

35 Shpesh perpiqet të ndihmoj të tjerët 

(prindër, mësues dhe fëmijë) 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

36 

Mendoni se fëmja juaj ka vështirësi në një ose 

më shumë nga fushat; emocione, përqëndrim, 

sjellje ose aftesi për tu përshtatur me njerëz të 

tjerë? 

 

1 JO 

2 PO, vështirësi të vogla 

3 PO, vështirësi të dukshme 

4 PO, vështirësi të mëdha 

37  

Nëse PO. Përsa kohë kanë qenë të pranishme 

këto vështirësi 

1 Më pak se 1 muaj 

2 1-5 muaj 

3 6-12 muaj 

4 Më shumë se 1 vit 

 

 

 

38 

A e mërzisin apo e 

shqetësojne këto vështirësi 

fëmjën tuaj 

 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht shumë 

 

39 

Këto vështirësi a ndikojnë në 

jetën familjare të fëmjës,   

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht shumë 

40 Këto vështirësi a ndikojnë në 

shoqëri 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht shumë 

41 Këto vështirësi a e pengojnë 

për të mësuar 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht shumë 

42 Këto vështirësi a ndikojnë në 

aktivitetet e kohës së lirë 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht shumë 

 

Faleminderit për bashkëpunimin! 
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                                                      PYETËSOR                               Mësuesi (M) 6-18   Kodi: 

Ju lutem plotesoni pyetësorin e mëposhtëm 

Ky pyetësor ka për qëllim të zbulojë sesi divorci i prindërve ka ndikuar në sjelljen e femijes. 

Informacioni që ju do të jepni do të mbetet anonim dhe do të përdoret vetëm për arsye studimi. 

Ditëlindja e nxënësit  tuaj________________________                           

Emri i shkollës _______________________                                                

Ju lutem jepni përgjigjet tuaja mbi sjelljen e nxënësit tuaj gjate ketij viti shkollor duke qarkuar një prej 

numrave para alternativave të dhëna në të gjitha pyetjet e mëposhtëme deri në fund të pyetësorit 

 

1 Gjina e nxënësit 1 Femër 

2 Mashkull 

 

 

2 

 

Mosha e nxënësit 

1 6 deri ne 10 vjeç 

2 11 deri ne 14 vjeç 

3 15deri ne 18 vjeç 

 

 

3 

 

Klasa 

1 Klasa e 1 deri Klasa 3 

2 Klasa e 4 deri Klasa 6 

3 Klasa e 7 deri Klasa 9 

4 Klasa 10 deri Klasa 12 

 

4 Ku ndodhet shkolla  1 Fshat 

2 Qytet 

 

 

5 

 

Çfarë shkolle ka bërë babai 

1 Nuk kam bërë shkollë 

2 Shkollë fillore 

3 Shkollë tetëvjeçare 

4 Shkollë të mesme 

5 Shkollë të lartë (Universitet) 

 

 

6 

 

Çfarë shkolle ka bërë nëna  

1 Nuk ka bërë shkollë 

2 Shkollë fillore 

3 Shkollë tetëvjeçare 

4 Shkollë të mesme 

5 Shkollë të lartë (Universitet) 

 

 

7 

 

Çfarë pune bën babai i fëmijës_____________________________________ 

 

 

 

8 

 

Çfarë pune bën nëna e fëmijës _____________________________________ 

 

9 Kush nga prindërit ka marrë kujdestarinë e fëmijës  

 

1 Nëna  

2 Babai 

 

 

10 

 

A mirëkuptohen prindërit e fëmijës me njëri-

tjetrin  

1 Aspak mirë 

2 Disi mirë 

3 Shumë mirë 
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11 

 

Ankohet  shpesh se është i sëmurë,  për 

dhimbje koke, stomaku 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

12 Ndjehet i shqetësuar, i merakosur shpesh 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

13 Shpesh nuk është  i gëzuar, është  në gjendje 

stresi ose qan  shumë 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

14 Është nervoz në situata të reja, humb shpejt 

besimin tek vetja 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

15 Ka shumë gjëra nga të cilat ka frikë dhe 

trembet  shpejt 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

16 

Nxehet shpejt dhe humbet  shpesh gjendjen 

e humorit 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

17 Shpesh vepron si i thonë të tjerët 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

18 Zihet shpesh i bën të tjerët të bëjnë atë që do 

ai 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

19 E akuzojnë shpesh se gënjen dhe bën me 

hile 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

20 Merr gjëra që nuk janë të tijat kudo që është 

në shtëpi, shkollë e kudo 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

21 

Është shpesh në lëvizje dhe nuk mund të rri 

gjatë pa lëvizur 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

22 Bën lëvizje të shpeshta, nuk ndjehet rehat 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

23 Hutohet  lehtë dhe e ka të vështirë të 

përqëndrohet 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

24 I mendon gjërat  përpara se të veproj 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

25 Është i vëmendshem. Përfundon punën që 

nis 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

26 

Preferon më mirë te rri vetem sesa me 

bashkëmoshatarët 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

27 Ka nje shok të mirë ose edhe më shumë 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

28 Në përgjithësi e duan  fëmijët e moshes së 

tij/saj 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 
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29 Fëmijët e tjerë e ngacmojnë 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

30 Shkon më mirë me të rriturit se sa me fëmijët 

e moshës së tij 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

31 

Përpiqet të sillet mirë me të tjerët 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

32 Zakonisht i shkëmben gjërat me të tjerët 

(CD, lodrat etj,) 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

33 Ndihmon kur dikush ndjehet semurë, i 

mërzitur ose i dëmtuar 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

34 Sillet mirë me fëmijët më të vegjël. 1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

35 Shpesh përpiqet të ndihmoj të tjerët 

(prindër, mësues dhe fëmijë) 

1 

Aspak e 

vërtetë 

2 

Disi e vërtetë 

3 

Shumë e 

vërtetë 

 

 

36 

 Mendoni se nxënësi juaj ka vështirësi në një 

ose më shumë nga fushat; emocione, 

përqëndrim, sjellje ose aftesi për tu përshtatur 

me njërëz të tjerë? 

 

1 JO 

2 PO, vështirësi të vogla 

3 PO, vështirësi të dukshme 

4 PO, vështirësi të mëdha 

 

37 

 

Nëse PO. Përsa kohë kanë qenë të pranishme 

këto vështirësi 

1 Më pak se 1 muaj 

2 1-5 muaj 

3 6-12 muaj 

4 Më shumë se 1 vit 

 

 

38 

 

A e mërzisin apo e shqetësojnë 

këto vështirësi nxënësin  tuaj 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht shumë 

39 Këto vështirësi a e pengojnë 

për të mësuar 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht shumë 

40 Këto vështirësi a ndikojnë në 

marrëdhëniet me shokët 

0 

Aspak 

1 

Pak 

2 

Shumë 

3 

Jashtëzakonisht shumë 

 

Faleminderit për bashkëpunimin! 
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Shtojca  2 

Formati i intervistës gjysëm të strukturuar  

Drejtuar Fëmijëve 

 

Informacione demografike 

1. Ditëlindja juaj ___________________ 

2. Gjinia  _________________________ 

3. Emri i shkollës tuaj?__________________________________ 

4. Me cilin prind qëndroni?_______________________________ 

5. Punojnë prindërit tuaj? ________________________________ 

6.Cili është arsimi i prindërve tuaj?________________________ 

Informacione mbi çështjet e kërkimit  

 Si është sjellja e nënës dhe babait ndaj jush?  

 A ndjeheni ju fajtor ose përgjegjës për divorcin e prindërve tuaj? Nese Po pse? 

 A e keni ndjerë ju që keni humbur një pjesë të fëmijërisë tuaj për shkak të divorcit? 

 Mendoni ju që ndonjë nga prindërit tuaj është i varur shumë nga ju për mbështetje 

emocionale? 

 E gjeni ju veten në rolin e “paqeruajtësit” kur prindërit tuaj debatojnë? Nëse Po sa shpesh e 

bëni këtë rol? 

 A e ndjeni ju që njëri nga prindërit tuaj është shumë i zënë me problemet e tij/saj ose me 

marrëdhëniet e reja saqë ndjenjat dhe nevojat tuaja shpesh nuk vihen re? 

 A ndjeheni i braktisur nga prindi që është larguar nga shtëpia? 

 A shihni shpesh ëndrra të këqija? 

 A mendoni shpesh ose ëndërroni se prindërit tuaj do të jetojnë përsëri bashkë? 

 A ka ndryshuar sjellja e shokëve tuaj ndaj jush? Nëse po si sillen ata me ju? 

 A e ndjen mbështetjen e mësueses gjatë kohës që jeni në shkollë? Nëse po, si sillet mësuesja 

me ju?  

 Takoheni me të afërmit tuaj si më parë? Nëse jo a ndjeni mungëesën e tyre? 

 A ju plotësohen dëshirat dhe kërkesat ashtu si edhe më parë nga të dy prindërit? 
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Shtojca 3 

Formati i intervistës gjysëm të strukturuar për intervistimet individuale  

Drejtuar prindit kujdestar 

Informacione demografike 

1. Ditëlindja e fëmijës tuaj ___________________ 

2. Gjinia  _________________________ 

3. Emri i shkollës së fëmijës tuaj?__________________________________ 

5. Puna që ju bëni? ________________________________  

6. Fëmija juaj sa kohë harxhon gjatë javwës me prindin tjetër__________________ 

Informacione mbi çështjet e kërkimit  

 A ka ndryshuar sjellja e fëmijës tuaj në raport me ju? 

 A ndjehet fëmija juaj ankthioz, qan apo grindet shpesh? 

 A ushqehet fëmija juaj si më parë? 

 A fle i qetë fëmija juaj? 

 A është agresiv, i turpshëm apo i ndrojtur? 

 A e kërkon shpesh prindin tjetër? 

 Si janë rezultatet e tij në shkollë? 

 Si është lidhja juaj në raport me shkollën? 

 A i plotësoni ju të gjitha nevojat dhe kërkesat e fëmijës tuaj sikurse dhe më parë? 

 Niveli aktual i të ardhurave tuaja është i mjaftueshëm për të mirërritur dhe edukuar fëmijën 

tuaj? 

 Për të komunikuar me prindin tjetër përdorni shpesh fëmijën tuaj? Nëse po si ndjehet fëmija 

juaj, a e bën me dëshirë këtë rol? 

 Prindi tjetër a e paguan rregullisht detyrimin mujor të vendosur nga gjykata ndaj fëmijës?  
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Shtojca 4 

Formati i intervistës gjysëm të strukturuar për intervistimet individuale  

Drejtuar mësuesit kujdestar 

 

Informacione demografike 

1. Ditëlindja e nxënësit tuaj ___________________ 

2. Gjinia  _________________________ 

3. Emri i shkollës __________________________________ 

5. Prindi kujdestar i nxënësit_________________________ 

Informacione mbi çështjet e kërkimit   

 A ka ndryshuar sjellja e nxënësit tuaj në raport me ju? Nëse po si është reflektuar kjo sjellje? 

 A ka ndryshuar sjellja e nxënësit tuaj në raport me shokët e klasës? Nëse po si sillet ai? 

 A ka ndryshuar sjellja e fëmijëve të tjerë të klasës në raport me fëmijën me prindër të 

divorcuar? Nëse po si është sjellja e tyre? 

 A ndjehet nxënësi juaj ankthioz, qan apo grindet shpesh? 

 A është agresiv, i turpshëm apo i ndrojtur? 

 A janë të interesuar të dy prindërit për mbarëvajtjen e fëmijës në shkollë? Nëse jo a kërkoni ju 

bashkëpunim nga të dy prindërit? 

 Si janë rezultatet e fëmijës në shkollë, a kanë ndryshuar këto rezultate?  

 Si është pjesëmarrja e fëmijës në veprimtaritë që zhvillohen në shkollë? 
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Aneksi II 

Të dhëna nga vetëraportimi i fëmijëve 

Tabela 108. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e simptomave emocionale 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.760 .762 5 

 

Tabela 109. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e sjelljes në grup 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.780 .780 5 

 

Tabela 110. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e hiperaktivitetit/mungesë përqëndrimi 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.795 .795 5 

 

Tabela 111. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e problemeve në sjellje 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.809 .815 5 

 

Tabela 112. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e sjelljes prosociale 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.822 .820 5 

 

Tabela 113. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e stresit 

Cronbach's Alpha Nr. i Përbërësve 

.728 5 
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Të dhëna nga raportimi i prindit mbi sjelljen e fëmijës 

Tabela 114. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e simptomave emocionale 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.797 .798 5 

 

Tabela 115. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e sjelljes në grup 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.753 .752 5 

 

Tabela 116. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e hiperaktivitetit/mungesë përqëndrimi 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.750 .752 5 

 

Tabela 117. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e problemeve në sjellje 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.835 .849 5 

 

Tabela 118. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e sjelljes prosociale 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.718 .714 5 

 

Tabela 119. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e stresit 

Cronbach's Alpha Nr. i Përbërësve 

.743 5 
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Të dhëna nga raportimi i mësuesve 

 

Tabela 120. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e simptomave emocionale 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.851 .853 5 

 

Tabela 121. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e sjelljes në grup 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.728 .729 5 

 

Tabela 122. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e hiperaktivitetit/mungesë përqëndrimi 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.763 .761 5 

 

Tabela 123. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e problemeve në sjellje 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.813 .814 5 

 

Tabela 124. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e sjelljes prosociale 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha bazuar në 

përbërësit e Standartizuar 

Nr. i Përbërësve 

.710 .707 5 

 

Tabela 125. Koefiçienti alfa i Kronbahut për variablin e stresit 

Cronbach's Alpha Nr. i Përbërësve 

.855 3 
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Tabela 126. Multikolineariteti i variablave të pavarur për modelin e regresionit për pyetjen e 

gjashtë të kërkimit 

 

Korrelimi 

 S
jellja

 e fem
ijeve

 p
a

s 

d
ivo

rcit te p
rin

d
ërve

 

fem
ijet 

P
rin

d
i m

e te cilin
 jeto

n
 

fem
ija

 

A
rsim

im
i m

ë i la
rtë

 i d
y 

p
rin

d
ërve

 

N
ive

li ek
o

n
o

m
ik

, te 

a
rd

h
u

ra
t e

 p
rin

d
ërve

 te 

fem
ijes 

M
irek

u
p

tim
i i p

rin
d

ërve
 

p
a

s d
ivo

rcit 

V
en

d
o

d
h

ja
 

G
jin

ia
 

M
o

sh
a

 
K

o
rr

el
im

i 
P

ea
rs

o
n

 

Sjellja e femijeve 

pas divorcit të 

prindërve 

1.000 -.042 .118 .025 .085 .012 .035 -.118 

Prindi me të cilin 

jeton fëmija 
-.042 1.000 -.041 .093 -.020 .012 -.006 .015 

Arsimimi më i 

lartë i dy 

prindërve 

.118 -.041 1.000 .404 .444 .075 -.011 -.051 

Niveli ekonomik, 

të ardhurat e 

prindërve të 

fëmijës 

.025 .093 .404 1.000 .366 .119 .053 -.132 

Mirëkuptimi i 

prindërve pas 

divorcit 

.085 -.020 .444 .366 1.000 .052 .101 -.154 

Vendndodhja .012 .012 .075 .119 .052 1.000 -.002 -.071 

Gjinia .035 -.006 -.011 .053 .101 -.002 1.000 .011 

Mosha -.118 .015 -.051 -.132 -.154 -.071 .011 1.000 

S
ig

. 
(1

-t
a

il
ed

) 

Sjellja e fëmijëve 

pas divorcit të 

prindërve fëmijët 

. .201 .009 .311 .044 .405 .245 .009 

Prindi me të cilin 

jeton fëmija 
.201 . .207 .031 .343 .409 .452 .384 

Arsimimi më i 

larte i dy 

prindërve 

.009 .207 . .000 .000 .067 .413 .154 

Niveli ekonomik, 

të ardhurat e 

prindërve të 

fëmijës 

.311 .031 .000 . .000 .009 .143 .004 

Mirëkuptimi i 

prindërve pas 

divorcit 

.044 .343 .000 .000 . .148 .022 .001 

Vendodhja .405 .409 .067 .009 .148 . .487 .080 

Gjinia .245 .452 .413 .143 .022 .487 . .416 

Mosha .009 .384 .154 .004 .001 .080 .416 . 
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N
 

Sjellja e fëmijëve 

pas divorcit të 

prindërve  

400 400 400 400 400 400 400 400 

Prindi me tëcilin 

jeton fëmija 
400 400 400 400 400 400 400 400 

Arsimimi me i 

lartë i dy 

prindërve 

400 400 400 400 400 400 400 400 

Niveli ekonomik, 

të ardhurat e 

prindërve të 

fëmijës 

400 400 400 400 400 400 400 400 

Mirëkuptimi i 

prindërve pas 

divorcit 

400 400 400 400 400 400 400 400 

Vendndodhja 400 400 400 400 400 400 400 400 

Gjinia 400 400 400 400 400 400 400 400 

Mosha 400 400 400 400 400 400 400 400 

 

Figura 22. Kurba e shpërndarjes së rezidualeve për variablin e varur të regresionit të pyetjes së 

gjashtë të kërkimit 
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Figura 23. Homoshedasticiteti i rezidualeve për variablin e varur për modelin e dytë të 

regresionit të pyetjes së gjashtë të kërkimit 

 

 
 

 

Tabela 127.   Rëndësia statistikore për modelin e dytë të regresionit 

ANOVA
a
 

Model Shuma e 

Katrorëve 

df Katrori i 

Mesatares 

F Sig. 

1 

Regresion 84.203 7 12.029 2.344 .024
b
 

Mbetja 2011.794 392 5.132   

Total 2095.997 399    

a. Variabli i varur: Sjellja prosociale 

b. Parashikimi, (Konstant): Vendodhja , Gjinia, Prindi me të cilin jeton fëmija, mosha, Arsimimi më i larte i dy 

prindërve, Niveli ekonomik, të ardhurat e prindërve të  fëmijës, Mirëkuptimi i prindërve pas divorcit 
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Tabela 128. Model i përgjithshëm i regresionit të shumëfishtë për të parashikuar sjelljen 

prosociale të fëmijës nga variablave të pavarur sociodemografik 

Koefiçientët 
a
 

 

Model 

Koefiçientët e 

Pastandartizuar 

Koefiçientët e 

Standartizuar 

t Sig. 

B Gabimi 

Standart 

Beta 

1 

(Konstantja) 7.717 .961  8.032 .000 

Arsimimi me i lartë i dy 

prindërve 
.441 .197 .130 2.236 .026 

Prindi me të cilin jeton 

fëmija 
-.245 .410 -.030 -.598 .550 

Mirëkuptimi i prindërve 

pas divorcit 
.223 .233 .055 .956 .34\0 

Niveli ekonomik, të 

ardhurat e prindërve të 

fëmijës 

-.485 .291 -.094 -1.664 .097 

Gjinia -.253 .228 -.055 -1.108 .269 

Mosha .144 .149 .049 .968 .334 

Vendndodhja .509 .229 .111 2.219 .027 

a. Variabli i varur: Sjellja  prosociale 

 


