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ABSTRAKT 
 
Qëllimi i këtij studimi është zhvillimi i modeleve hierarkike që shpjegojnë arritjet e nxënësve si 
funksion i karakteristikave individuale dhe shkollore. Konkretisht, studimi investigon karakteristika të 
nxënësve dhe shkollave parauniversitare, të cilat janë të lidhura statistikisht si me arritjet e nxënësve 
ashtu dhe me efektet e gjinisë e statusit social-ekonomik mbi këto arritje. Ky studim shfrytëzon të 
dhënat mbi sfondin dhe arritjet e 4,596 studentëve 15-vjeçarë në 181 shkolla shqiptare nga Programi i 
Vlerësimit Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA). Meqë të dhënat janë të natyrës strukturore hierarkike, 
metodat e Modelimit Hierarkik Linear dy-nivelësh (HLM) janë përdorur për të adresuar pyetje 
shkencore shumënivelëshe. Rreth një e treta e variancës totale në arritjet e nxënësve shtrihet midis 
shkollave, që sugjeron se karakteristikat e shkollës janë të rëndësishme në parashikimin e arritjeve të 
nxënësve. Rezultatet qartësisht zbulojnë se parashikues statistikisht sinjifikativë të arritjeve të nxënësve 
janë statusi social-ekonomik, gjinia, vlerësimi i nxënësit për shkollën, shfrytëzimi i bibliotekave, 
përdorimi i strategjive të të nxënit, mjedisi në klasë, angazhimi ndaj të lexuarit. Ekziston gjithashtu një 
ndryshueshmëri e konsiderueshme midis shkollave për diferencat gjinore në arritjet e nxënësve dhe për 
efektin e statusit social ekonomik mbi arritjet e nxënësve. Rezultatet nga modelet midis shkollave 
sugjerojnë që lloji i shkollës (profesionale/të përgjithshme), statusi mesatar social-ekonomik i shkollës, 
dhe vlerësimi mesatar i nxënësve për shkollën janë parashikues statistikisht të rëndësishëm të arritjeve 
mesatare të shkollës. Për më tepër, diferenca gjinore në arritjet në lexim lidhet statistikisht me sektorin 
e shkollës (publike/private), vendndodhjen e shkollës (urbane/rurale), dhe angazhimin mesatar të të 
lexuarit në shkollë, ndërsa efekti i statusit social-ekonomik mbi arritjet e nxënësve lidhet statistikisht 
me llojin e shkollës, vendndodhjen e shkollës, dhe angazhimin mesatar të të lexuarit. 
 
Fjalë kyçe:  modelimi hierarkik linear, PISA, performanca në lexim, efektet shkollore,  

statusi social-ekonomik, diferenca gjinore 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to develop multilevel models that explain Albanian student achievements 
in reading as a function of individual and school characteristics. Specifically, it investigates the 
characteristics of students and pre-university schools, which are associated with reading achievement 
and the effects of both gender and socio-economic status on reading performance. This study used data 
on the background and achievement of 4,596 15-year-old students in 181 Albanian schools from the 
2009 Programme for International Student Assessment (PISA). Given the nested structure of the data, 
two-level Hierarchical Linear Modeling (HLM) methods were used to address multilevel research 
questions. About a third of the total variance in reading performance lies between schools, indicating 
that school characteristics are important in predicting student achievement. The results clearly reveal 
that the significant predictors of student achievement are socio-economic status (SES), gender, school 
attitude, library use, learning strategies use, classroom climate, and reading engagement. There is also a 
substantial variability among schools on gender difference in student performance and the effect of 
SES on student performance. The results from the between-school model suggest that school type 
(general/vocational), school-average SES, and student attitude toward school are significant predictors 
of school performance. Moreover, gender gap in reading performance is associated with school sector 
(public/private), school location (urban/rural), and average reading engagement; and SES effect on 
student performance is associated with school type, school location, and school-average reading 
engagement. 
 
Keywords:  hierarchical linear modeling, PISA, reading performance, school effects,  

socio-economic status, gender difference 
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PARATHËNIE 

 
Në fillimet e viteve 2000, puna ime kërkimore shkencore ishte e fokusuar në studimin 
e tipareve të arritjeve të nxënësve në sistemin parauniversitar në Shqipëri. Në këto 
vite, Shqipëria sapo ishte bërë pjesëmarrëse në studimin e njohur ndërkombëtar PISA, 
i cili siguronte një bazë të besueshme të dhënash në lidhje me arritjet e nxënësve në 
lëndët kyçe dhe me karakteristikat e nxënësve dhe shkollave gjithashtu. Ndërkohë, dy 
prej çështjeve themelore për kërkuesit dhe politikbërësit në arsim ishin cilësia dhe 
barazia e arritjeve në shkollë. Pas disa punimeve tematike që unë pata në këtë drejtim 
për një periudhë 10-vjeçare, në vitin 2010 më lindi ideja për zhvillimin e një punimi të 
plotë që të trajtonte optimizimin e arritjeve akademike.  

Pas një diskutimi të frytshëm me udhëheqësin shkencor të këtij punimi, Prof. Dr. 
Thoma Mitre, vendosëm së bashku që modelimi i arritjeve të nxënësve si funksion i 
karakteristikave individuale dhe shkollore të ishte qëllimi kryesor i këtij punimi. Pas 
një pune studimore afro katër vjeçare, shpreh kënaqësinë për përfundimin e këtij 
punimi që është i pari në Shqipëri dhe i bazuar në aplikimin e metodave më 
bashkëkohore dhe të avancuara statistikore në ditët e sotme.   

Ishte kënaqësi dhe privilegj që unë u udhëhoqa dhe u drejtova në kryerjen e studimeve 
të mia të doktoraturës prej Prof. Dr. Thoma Mitre. Mirënjohje dhe falenderime të 
sinqerta shkojnë për z. Mitre, tek i cili unë gjeta nxitjen e vazhdueshme, këmbënguljen, 
këndvështrimin optimist, mbështetjen akademike, besimin, gadishmërinë e 
përkushtimin për kohën e shpenzuar.  

Së fundi, shpreh falenderimet e mia edhe ndaj kolegëve të departamentit të 
matematikës të cilët me mendimet dhe sugjerimet e tyre kanë influencuar pozitivisht 
në përmirësimin e vazhdueshëm të këtij disertacioni.  
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KREU 1. HYRJE 
 

1.1. Vështrim i përgjithshëm 

Ky punim paraqet një aplikim të metodave bashkëkohore dhe të avancuara 
sasiore mbi modelimin e arritjeve akademike në Shqipëri. Arritja arsimore kudo në 
botë është një çështje e rëndësishme e kërkimit shkencor dhe ka tërhequr vëmendjen e 
studiuesve dhe të politikëbërësve në dekadat e fundit. Arritja akademike përbën një 
tregues të rëndësishëm në vlerësimin e efektivitetit të një sistemi arsimor. Ajo çfarë 
përbën thelbin e mjaft studimeve shkencore që lidhen me arritjet akademike në ditët e 
sotme, është identifikimi i faktorëve që lidhen me këto arritje. Realizimi i këtyre 
studimeve bazohet mbi baza të dhënash të cilat përmbajnë informacion jo vetëm për 
arritjet individuale në subjekte të ndryshme, por edhe mbi tregues të ndryshëm sasiorë 
dhe cilësorë në nivel individi, klase, shkolle, rajoni apo sistemi.  

Në ditët e sotme, një numër i konsiderueshëm studimesh ndërkombëtare dhe 
në vende të veçanta janë kryer. Ata kanë patur synim pikërisht matjen e arritjeve 
arsimore në lëndë të ndryshme dhe vlerësimin e faktorëve individuale, sociale dhe 
shkollorë që lidhen apo ndikojnë mbi këto arritje. Edhe në Shqipëri gjatë dekadës së 
fundit janë kryer disa studime të tilla kombëtare, por gjetjet e publikuara kanë qenë 
mjaft sipërfaqësore dhe të fokusuara vetëm në vlerësimin e arritjeve, pa patur asnjë 
produkt të vlerësimit të arritjeve si funksion i faktorëve të sipërpërmendur.  

Disa studime ndërkombëtare të bazuara në zgjedhje që janë kryer dhe duke u 
kryer, përmbajnë të dhëna të besueshme dhe intrumentat e duhur shkencorë për 
kryerjen e modelimeve të arritjeve arsimore. Ndër programet më të njohura 
ndërkombëtarë që janë implementuar në dekadën e fundit përmendim: TIMSS 
(Studimi Ndërkombëtar mbi Prirjet në Shkencë dhe Matematikë), PIRLS (Studimi 
Ndërkombëtar mbi Progresin në Aftësitë e të Lexuarit), dhe PISA (Programi 
Ndërkombëtar i Arritjeve të Nxënësve). Shqipëria ka marrë pjesë vetëm në PISA 
2000, 2009 dhe 2012.  

PISA është në ditët e sotme një nga studimet ndërkombëtare më të rëndësishme 
për matjet arsimore që ofron instrumentat më cilësorë dhe të besueshëm nga 
pikëpamja shkencore. Ajo përbën një bazë të rëndësishme dijesh bashkëkohore për 
kryerje analizash dhe kërkimesh shkencore nga një numër i madh kërkuesish. 

PISA, Programi i OECD-së për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve, 
vlerëson cilësinë, barazinë dhe efikasitetin e sistemeve të shkollimit në 
afro 70 vende që, së bashku, përbëjnë nëntë të dhjetat e ekonomisë 
botërore. PISA përfaqëson një angazhim nga qeveritë për të monitoruar 
rregullisht rezultatet e sistemeve arsimore brenda një kornize të pranuar 
ndërkombëtarisht. Ajo gjithashtu ofron një bazë për bashkëpunim 
ndërkombëtar në përcaktimin dhe zbatimin e qëllimeve arsimore në 
mënyra të reja që reflektojnë gjykime në lidhje me aftësitë që janë të 
rëndësishme për jetën e të rriturve. Rreth 470 000 studentë morën pjesë 
në PISA 2009, duke përfaqësuar rreth 26 milionë 15-vjeçarë në shkollat e 
65 vendeve pjesëmarrëse dhe ekonomive. Afro 50 000 studentë morën 
pjesë në raundin e dytë të këtij vlerësimi, që përfaqësojnë rreth 2 milion 
15-vjeçarë nga 10 vende partnere dhe ekonomi shtesë. Fokusi kryesor i 
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PISA 2009 ishte të lexuarit. Studimi gjithashtu përditësoi dhe disa 
vlerësime të performancës në matematikë dhe shkencë. PISA i konsideron 
njohuritë e nxënësve në këto fusha jo në mënyrë të izoluar, por në lidhje 
me aftësinë e tyre për të reflektuar mbi njohuritë dhe eksperiencat e tyre 
dhe t'i zbatojnë ato në situatat e botës reale. Theksi është në proçeset e 
zotërimit, të kuptuarit të koncepteve dhe të funksionimit në kontekse të 
ndryshme brenda secilës fushë të vlerësimit. (OECD, 2011, f. 3) 

 Forster (2000) vë në dukje se qëllimi i studimeve të tilla është të ndihmojë 
politikëbërësit të kuptojnë arsyet për diferencat që ekzistojnë midis arritjeve të 
nxënësve nga sisteme të ndryshme arsimore. Kërkuesit janë kryesisht të interesuar në 
përdorimin e informacionit të siguruar për të eksploruar lidhjet midis politikave, 
praktikave mësimore dhe rezultateve të nxënësve me qëllim përcaktimin e drejtimeve 
strategjike për të përmirësuar arritjet e nxënësve. Teoria e funksionit prodhim ka 
dominuar të kuptuarin e studiuesve se si shkollat mund të jenë efektive në rolin e tyre 
si burime të dijeve për nxënësit (Raudenbush & Willms, 1995). Kjo teori parashtron 
se produktiviteti i një shkolle apo sistemi shkollor, i matur nëpërmjet arritjeve 
arsimore, si për shembull arritjet në lexim, është një funksion i karakteristikave të 
nxënësit, të inputeve shkollore dhe proçeseve të shkollimit (Levin, 1978).  

Të dhënat e PISA 2009 për Shqipërinë, të cilat përfshijnë tregues në nivel 
nxënësi dhe shkolle, mundësojnë një investigim të gjerë dhe të plotë të lidhjeve midis 
arritjeve të nxënësve dhe efekteve individuale dhe shkollore. Përdorimi i teknikave të 
modelimit dhe të matjeve në analizimin e të dhënave të PISA 2009 siguron që gjetjet 
e këtij studimi të jenë të argumentuara dhe të bazuara mbi vlerësime statistikisht të 
matshme.  

 

1.2. Shtrimi i problemit 

Problematika e këtij studimi lidhet me arritjet e nxënësve 15-vjeçarë në 
Shqipëri në aftësitë e të lexuarit dhe gjetjen e ndryshoreve si funksion i të cilave të 
shprehen këto arritje. Për të maksimizuar arritjet arsimore të nxënësve, politikëbërësit 
përdorin burime, kohë dhe para të cilat ata besojnë se sjellin rritjen e cilësisë në arsim. 
Sammons (1999) vë në dukje që shumë interes akademik ka qenë fokusuar mbi 
përmirësimin e shkollës dhe efektet e shkollës. Në këtë kontekst, studimet e 
mëparshme kanë evidentuar përfundime kontradiktore rreth rëndësisë relative të 
ndryshoreve të ndryshme mbi arritjet e nxënësve. Në këtë studim, problemi i parë që 
shtrohet për zgjidhje është gjetja e ndryshoreve të cilat në konteksin shqiptar 
shpjegojnë arritjet e nxënësve. 

Një nga shkaqet kryesore të ekzistencës në literaturë të gjetjeve jo të 
përputhshme me njëra tjetrën, lidhet edhe me faktin se ata janë bazuar në aplikimin e 
analizave të regresionit linear të zakonshëm e cila nuk merr parasysh natyrën 
hierarkike të të dhënave arsimore. Burstein dhe Miller (1981) evidentojnë se kërkimi 
mbi diferencat midis modeleve të shumta të regresionit në nivele të ndryshme të 
agregimit dhe mbi analizat e efekteve shkollore në nivele të ndryshme, tregon që ka 
diferenca substanciale në magnitudat e koefiçientëve të regresionit përmes niveleve 
për modele specifike. Duke patur parasysh këto fakte nga literatura, problemi i dytë 
që shtron për zgjidhje ky studim është gjetja dhe aplikimi i teorisë së përshtatshme të 
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modelimit në mënyrë që përfundimet e këtij studimi të jenë të besueshme nga 
pikëpamja statistikore. 

Për modelimin e arritjeve të nxënësve në këtë studim janë përdorur të dhënat e 
siguruara nga PISA 2009. Pyetësorët e PISA 2009 përfshijnë një numër treguesish 
mbi karakteristikat e nxënësit, tipare të familjeve të tyre, perceptime të nxënësve, 
karakteristika të shkollave dhe perceptime të drejtuesve të shkollave (OECD, 2012b). 
Meqë indekset e ndërtuara dhe të siguruara nga PISA 2009 përdorin të dhënat e 
pyetësorëve të të gjithë vendeve pjesëmarrëse, atëherë problemi i tretë që shtrohet për 
zgjidhje në këtë studim është nëse indekset e siguruara në nivel ndërkombëtar janë të 
përshtatshme për rastin e Shqipërisë dhe cilat janë indekset e reja që mund të 
ndërtohen. 

 

1.3. Zgjidhja metodologjike 

Problemi qendror që shtrohet për zgjidhje në këtë studim është i natyrës 
hierarkike. Një problem shumënivelësh është një problem që trajton lidhjet midis 
ndryshoreve që maten në një numër nivelesh të ndryshme hierarkike (Hox, 2002). 
Probleme të kësaj natyre trajtohen dhe zgjidhen nga teoria e modelimit hierarkik 
linear e cila është zhvilluar kryesisht gjatë 20 viteve të fundit. Edukimi është një nga 
fushat e kërkimit shkencor në të cilin shfaqen më së shumti probleme të kësaj natyre. 
Një studim i efektivitetit të shkollës shqyrton krahasimin e arritjeve, zakonisht 
rezultateve të një provimi përfundimtar (diplomimi) midis shkollave, me kontrollin e 
duhur të karakteristikave të nxënësve të tyre (Longford, 2011). I nxitur nga mungesa e 
studimeve të tilla në Shqipëri, është zgjedhur pikërisht arsimi si fushë studimi dhe 
teoria e modelimit hierarkik linear si një nga metodat bashkëkohore të modelimit të 
problemeve që lidhen me arsimin. 

Në një sistem arsimor, dy janë pyetjet kryesore që shtrohen në lidhje me 
efektivitetin dhe barazinë e tij. Siç dihet, komponenti më i rëndësishëm me të cilin 
vlerësohet ky sistem janë arritjet akademike të studentëve. Pyetja e parë që shtrohet 
edhe në konteksin kombëtar është: “Sa mirë jemi duke i arsimuar nxënësit në sistemin 
tonë arsimor?”. Ndërsa pyetja e dytë që shtrohet është: “Si mund ta përmirësojmë ne 
sistemin tonë arsimor?”. Këto dy pyetje shërbyen si pikënisje për adresimin e pyetjeve 
kërkimore dhe hartimin e hipotezave të këtij studimi. Pyetja e parë adresohet 
nëpërmjet gjetjeve që hulumtohen nga kryerja e analizave statistikore univariate apo 
bivariate. Ndërsa pyetja e dytë adresohet nëpërmjet kryerjes së analizave statistikore 
multivariate. Duke qenë se një tiparet e shpërndarjes së popullatave në arsim është se 
ne kemi nxënës në klasa, klasa në shkolla, shkolla në rajone, atëherë ndërtimi i 
modeleve hierarkike do të jetë në fokusin qendror të këtij studimi. Prej tyre ne do të 
nxjerrim përfundime të vlefshme si një mundësi e përgjigjeve ndaj pyetjes së dytë.  

Analizat tradicionale të regresionit janë të papërshtatshme për ndërtimin e 
modeleve që kanë ndryshore që i takojnë niveleve të ndryshme (Raudenbush & Bryk, 
1986). Ata mund të prodhojnë vlerësime matjesh të devijuara të efekteve dhe mund të 
nxjerrin gabime standarde që janë shumë të vogla. Ndërtimi i modeleve hierarkike në 
këtë studim synon të identifikojë faktorët individualë të nxënësve dhe faktorët 
shkollorë, dhe të vlerësojë efektet që lidhen me këta faktorë. Kjo mënyrë trajtimi 
bazohet në teorinë e funksioneve ekonomike të prodhimit (Levin, 1978), e cila 
supozon se rezultatet e shkollimit janë në një masë të madhe të përcaktuara prej 
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influencave familjare dhe eksperiencave në shkollë, dhe këto të fundit janë rezultat i 
burimeve të shkollës, cilësive strukturore të sistemit të shkollimit, politikave të 
shkollës, dhe praktikave në klasë. Raudenbush dhe Willms (1995) japin një përshkrim 
të detajuar të modelit të efekteve shkollore.  

Për realizimin e qëllimit të këtij studimi, ne përdorëm të dhënat e mbledhura 
nga PISA 2009, e cila ofron në ditët e sotme instrumentat më të besueshëm të një 
vlerësimi bazuar në zgjedhje. Në këtë mënyrë, kjo përbën një avantazh thelbësor në 
kryerjen e analizave statistikore. Siç dihet, ky studim përfshin një numër të 
konsiderueshëm ndryshoresh. Gjatë këtij studimi, lidhje sinjifikative midis këtyre 
ndryshoreve do të identifikohen, megjithatë shkaku se cila ndryshore ka efekt mbi 
tjetrën do të jetë e pamundur të provohet. Për përcaktimin e drejtimit të efekteve të 
identifikuara, rezultatet e literaturës së mëparshme do të konsiderohen.  

Një nga tiparet e këtij studimi është trajtimi i vetëm analizave sasiore që ofron 
PISA 2009 për vlerësimin e arritjeve. Për më tepër, një pjesë e ndryshoreve të këtij 
studimi nuk janë matje të drejpërdrejta, por matje të tërthorta ose agregime të 
ndryshoreve në nivele më të ulta. Kjo përbën një kufizim në këtë studim. Ndërkohë, 
indekset që ofron PISA 2009 janë kompozime treguesish të ndërtuara sipas 
metodologjisë së shkallëzimit IRT (OECD, 2012b) për kalibrimin e të cilave është 
përdorur një zgjedhje që përfshin të gjithë vendet pjesmarrëse. Për të konfirmuar 
besueshmërinë dhe përshtatshmërinë e të njëjtave indekse vetëm për Shqipërinë, u 
zgjodh aplikimi i modelimit strukturor të ekuacioneve.  

Kruzich, Clinton, dhe Kelber (1992) kanë gjetur që pjesa dërrmuese e 
studimeve në arsim nuk kanë realizuar të kontrollojnë ndryshoret ndërvepruese apo 
faktorët që ndërhyjnë në lidhjet midis ndryshoreve. Ky studim gjithashtu nuk do të 
mundësojë identifikimin e të gjithë ndryshoreve ndërvepruese.  

 

1.4. Qëllimi dhe objektivat 

Nëpërmjet analizës hierarkike në këtë studim, do të sigurohet një instrument i 
drejtpërdrejtë për adresimin e disa pyetjeve të cilat janë mjaft të rëndësishme për 
politikat arsimore. Modelet e zhvilluara do të bazohen në formulimin e katër pyetjeve 
specifike të cilat janë: 

1. Në çfarë shkalle ndryshojnë shkollat në lidhje me arritjet e tyre akademike? 
2. Në çfarë shkalle ndryshojnë arritjet e nxënësve të cilët i përkasin grupeve me 

tipare dhe karakteristika të ndryshme? 
3. Cilat praktika, cilësi dhe karakteristika të shkollës mund të përmirësojnë 

arritjet akademike? 
4. Cilat praktika, cilësi dhe karakteristika të shkollës mund të reduktojnë 

pabarazinë në arritjet akademike midis grupeve me tipare të ndryshme? 

Të dhënat e projektit ndërkombëtar PISA për Shqipërinë janë posaçërisht të 
përshtatshme për adresimin e këtyre pyetjeve. Eshtë e njohur ndërkombëtarisht që 
PISA ofron instrumentat më cilësorë për kryerjen e kërkimeve të ngjashme me atë të 
këtij studimi. Qëllimi kryesor i këtij studimi është që duke përdorur të dhënat e PISA-
s, të modelohen arritjet e nxënësve si funksion i faktorëve të ndryshëm individualë, 
dhe efektet e këtyre faktorëve mbi arritjet e nxënësve si funksione të faktorëve të 
ndryshëm në nivel shkolle.  
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Arritja e nxënësve në lëndën e leximit do të përdoret si ndryshore e varur në 
këtë studim. Më pas, do të investigohen statistikisht efektet e ndryshoreve në nivel 
nxënësi mbi arritjet e tyre, siç mund të jenë indeksi i statusit social-ekonomik, niveli 
arsimor i prindërve, angazhimi ndaj lëndës, ndihmesa familjare, angazhimi i mësuesit 
në klasë, disiplina në klasë, etj. Efektet e faktorëve që do të rezultojnë të jenë 
statistikisht të rëndësishme do të dallohen nëse janë fikse apo të rastit. Së fundi, do të 
ekplorohet se si modelohen efektet e rastit nëpërmjet faktorëve të nivelit të dytë, siç 
mund të jenë vendndodhja e shkollës, madhësia e shkollës, lloji i shkollës, materialet 
burimore teknologjike që ofron shkolla, klima në shkollë, cilësia në mësimdhënie, 
niveli profesional i mësuesve, infrastruktura e shkollës etj.  

Duke u bazuar në qëllimin kryesor të këtij studimi, objektivat që synohen të 
realizohen do të jenë si vijon: 

1. Zhvillimi nëpërmjet metodave të matjes i ndryshoreve të përshtashme për 
vlerësimin sasior të tipareve dhe karakteristikave të ndryshme të nxënësit dhe 
shkollës.  

2. Investigimi i korrelacioneve të faktorëve në nivel nxënësi e shkolle me arritjet 
e nxënësve. 

3. Identifikimi i karakteristikave të nxënësit që janë parashikues të arritjeve të 
nxënësve. 

4. Investigimi nëse shkolla ka rol sinjifikativ në përcaktimin e arritjeve të 
nxënësve. 

5. Identifikimi i faktorëve në nivel shkolle që kontribuojnë dhe përmirësojnë 
arritjet e nxënësve duke kontrolluar faktorët e tjerë që lidhen me 
karakteristikat e nxënësve dhe shkollave. 

6. Zhvillimi i modeleve hierarkikë, përkatësisht modeli i nivelit të parë dhe 
modelet e nivelit të dytë, të cilët parashikojnë arritjet e nxënësve. 

7. Identifikimi i karakteristikave të shkollës që ndikojnë si në cilësinë ashtu edhe 
në barazinë e arritjeve të tyre.  

 

1.5. Pyetjet shkencore 

Duke u mbështetur në qëllimin dhe objektivat e këtij studimi, si edhe në 
kornizën konceptuale të saj, janë formuluar pyetjet e mëposhtme kërkimore-shkencore, 
të cilat së bashku me hipotezat përkatëse që do të testohen, do të përbëjnë dhe boshtin 
qendror të këtij studimi.  

1. A kanë shkollat arritje mesatare të ndryshme midis tyre? Pra, a ka variancë 
sinjifikative në arritjet e nxënësve midis shkollave? 

2. Cilat janë karakteristikat e nxënësit që janë të lidhura sinjifikativisht me 
arritjet e nxënësve? Pra, cilat janë ndryshoret në nivel nxënësi që parashikojnë 
sinjifikativisht arritjet e nxënësve? 

3. A janë të ndryshme statistikisht midis shkollave efektet e ndryshoreve në nivel 
nxënësi mbi arritjet e nxënësve? Pra, cilat prej karakteristikave të nxënësit e 
kanë lidhjen në mënyrë sinjifikative të ndryshme midis shkollave? 
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4. Cilat janë karakteristikat e shkollës që janë të lidhura sinjifikativisht me 
arritjet mesatare të shkollave? Cilat janë ndryshoret në nivel shkolle që janë 
parashikues statistikisht sinjifikative të arritjeve të nxënësve? 

5. Cilat prej karakteristikave të shkollës ndikojnë në secilën prej lidhjeve të 
karakteristikave të nxënësit me arritjet e tyre. Pra, cilat janë ndryshoret në 
nivel shkolle që janë parashikues sinjifikativë të efekteve të ndryshoreve në 
nivel nxënësi mbi arritjet e nxënësve? 

 

1.6. Shtrimi i hipotezave 

Në zhvillimin e modeleve të këtij studimi, një numër i konsiderueshëm testesh 
statistikore do të kryen. Këtu parashtrojmë vetëm hipotezat që do të testohen në lidhje 
me modelet hierarkike lineare të zhvilluara me qëllim dhënie përgjigjeje ndaj pyetjeve 
shkencore të paraqitura më sipër. Duke pranuar që arritja e nxënësve do të shprehet 
linearisht si funksion i m ndryshoreve Xi të nivelit të parë (nxënësit) dhe n 
ndryshoreve Wi të nivelit të dytë (shkollës), vërtetësia e hipotezave H0 të mëposhtme 
do të provohet. 

Hipoteza 1: Varianca midis shkollave në lidhje me arritjet e nxënësve është zero. 

Hipoteza 2: Koefiçientët e m ndryshoreve Xi, si efekte të tyre ndaj arritjeve të 
nxënësve, janë së bashku zero. Secili prej koefiçientëve është veçmas zero. 

Hipoteza 3: Variancat e m efekteve të ndryshoreve Xi mbi arritjet e nxënësve janë së 
bashku zero. Secila prej variancave është veçmas zero. 

Hipoteza 4: Koefiçientët e n ndryshoreve Wi, si efekte të tyre ndaj arritjeve mesatare 
të shkollave, janë së bashku.zero. Secili prej koefiçientëve është veçmas zero. 

Hipoteza 5: Për çdo ndryshore Wi, efektet e saj mbi m koefiçientët e nivelit të parë 
janë së bashku zero. Secili prej këtyre m efekteve është zero.   

 

1.7. Organizimi i studimit 

Ky punim është i organizuar në pesë kapituj. Në kapitullin e parë të hyrjes 
përshkruhet fusha e studimit, shtrimi i problemit me të cilin lidhet ky studim, qëllimi i 
studimit, objektivat e përgjithshme dhe specifike, pyetjet shkencore që formulohen 
për zgjidhje, hipotezat dhe zgjidhja metodologjike e këtij studimi. 

Rishikimi i literaturës i diskutuar në kapitullin e dytë përmban gjetjet kryesore 
të disa prej studimeve të ngjashme me fushën e këtij studimi dhe metodologjinë e 
përdorur në këtë studim. Korniza konceptuale e këtij studimi përshkruhet fillimisht. 
Më pas, janë përmbledhur disa prej gjetjeve më të rëndësishme të identifikuara nga 
literarura e sotme botërore dhe që japin përfundime të lidhura me faktorë të ngjashëm 
për tu përdorur në modelet e këtij studimi, specifikisht të faktorëve që ndikojnë në 
arritjet e nxënësve. Në mënyrë specifike, janë paraqitur gjetje të studimeve mbi 
efektet shkollore dhe të atyre që japin përfundime prej modeleve hierarkike të 
paraqitura në to. 
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Në kapitullin e tretë, jepet një paraqitje e metodologjisë së përdorur në këtë 
studim. Fillimisht, jepet një përshkrim i shkurtër mbi të dhënat e këtij studimi, 
popullatën dhe zgjedhjen, instrumentat e përdorura në studim, si edhe ndryshoret e 
studimit. Pastaj, është paraqitur një përmbledhje teorike e metodologjisë bazë të këtij 
studimi, modelimit hierarkik linear, i cili është përdorur për modelimin e arritjeve të 
nxënësve në studim. Një përshkrim i detajuar i parametrave të përdorura në modelet e 
paraqitura në këtë studim së bashku me formulat e llogaritjes së tyre jepet në këtë 
kapitull. Përveç kësaj, jepet një përshkrim i shkurtër i metodave të tjera që lidhen me 
analizat dytësore që janë nevojitur për tu përdorur në këtë studim, siç janë konkretisht, 
modelet e matjes, analiza faktoriale dhe modelimi strukturor i ekuacioneve. 

Kapitulli i katërt nis me prezantimin e rezultateve që lidhen me konfirmimin 
dhe modifikimin e ndryshoreve të përdorura në këtë studim. Pastaj, përmbledhtas 
jepen rezultatet e një modelimi strukturor ekuacionesh që paraqet efektet e 
drejtpërdrejta apo të tërthorta të ndryshoreve të nxënësit mbi arritjet e tyre. Në 
vazhdim, përshkruhen formulat e zhvillimit të ndryshoreve të reja si aplikim i analizës 
së komponentëve themelorë. Së fundi, vijohet me paraqitjen dhe interpretimet e 
modeleve përfundimtare të ndërtuara, modeleve hierarkike lineare, prej të cilave 
arrihet në nxjerrjen e përgjigjeve mbi pyetjet shkencore të këtij studimi. 

Diskutimi i gjetjeve të këtij studimi dhe i implikimeve që rrjedhin prej këtij tij, 
prezantohen në kapitullin e pestë të këtij studimi. Fillimisht, formulohen dhe 
diskutohen përfundimet që rrjedhin si përgjigje mbi pyetjet shkencore të parashtruara 
në këtë studim. Në këtë kapitull paraqitet gjithashtu rëndësia që kanë përfundimet e 
këtij studimi dhe një sërë rekomandimesh për përdorimin e përfundimeve të këtij 
studimi në dobi të polikëbërjes dhe hulumtimit të mëtejshëm. Disa prej kufizimeve të 
këtij studimi vihen në dukje në këtë kapitull. 
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KREU 2. RISHIKIM I LITERATURËS 
 

2.1. Korniza konceptuale 

Studimet e rishikuara nga literatura me të cilat lidhet fusha e këtij studimi janë 
ato që modelojnë arritjet e nxënësve si funksion i ndryshoreve të tjera në nivel 
individi apo shkolle. Modeli fillestar që shërbeu si model bazë konceptual në 
konfigurimin e një modeli përfundimtar të paraqitur në këtë studim ishte modeli 
“hyrje-proçes-dalje” i  dizenjuar nga Oakes (1986).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-1: Një model tërësor i një sistemi arsimor 
 

Ky model është shumë kompleks dhe paraqet jo vetëm lidhjet por edhe 
drejtimin e efekteve midis komponentëve të ndryshme të sistemit arsimor. Testimi i 
një modeli të tillë në rastin e këtij studimi nuk është i mundur tërësisht sepse PISA 
2009 nuk i mundëson të gjithë ndryshoret e nevojshme të këtij modeli. Kaplan dhe 
Elliott (1997) shkruajnë në artikullin e tyre se ky model organizativ sugjeron lidhjet e 
mundshme strukturore të testueshme midis ndryshoreve që përfshijnë input-et, 
proçeset dhe output-et e shkollimit. Ashtu siç edhe ata sugjerojnë, duke patur në 
konsideratë natyrën hierarkike të të dhënave të këtij modeli, modeli i mësipërm u 
modifikua duke i grupuar ndryshoret e studimit sipas niveleve hierarkike. Kjo qasje u 
zbatua edhe nga Kaplan dhe George (1998) të cilët i grupuan ndryshoret e modelit 
Oakes në tre grupe: ndryshoret e nxënësit, shkollës dhe klasës.  

PISA 2009 nuk përmban të dhëna në nivel klase. Si rrjedhim, grupimi i 
ndryshoreve është i mundur vetëm në dy nivele: ndryshoret e shkollës dhe ndryshoret 
e nxënësit. Figura 2-2 paraqet konkretisht modelin fillestar konceptual të përshtatur në 
përputhje me bashkësinë e ndryshoreve që janë të mundshme për tu shfrytëzuar në 
këtë studim. Duke u nisur nga ky model konceptual, do të identifikohen se cilat janë 
faktorët me efekt të drejtpërdrejt mbi arritjet e nxënësve. Duke përdorur instrumentat 
e modelimit strukturor të ekuacioneve, do të provohet vërtetësia e drejtimit të efekteve 
të hipotezuara bazuar mbi studimet e mëparshme. Përveç testimit të efekteve të 
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drejtpërdrejta, efektet e tërthorta do të identifikohen gjithashtu nëpërmjet testimit të 
modeleve strukturore bazuar në përvojën e mëparshme. Duke u nisur nga eksperiencat 
e studimeve të mëparshme do të identifikohen ndryshoret që kanë veprim të 
ndërsjelltë midis tyre. 
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Figura 2-2: Korniza konceptuale e modelimit hierarkik të arritjeve 

 
Në përcaktimin e modelit statistikor për përshkrimin e arritjeve si funksion i 

ndryshoreve në nivel individi dhe shkolle, u shfrytëzua një model i përgjithshëm i 
dhënë nga Raudenbush dhe Willms (1995), sipas të cilëve 

 ij ij ij ij ijY =μ+P +C +S +e .  [2-1] 

Në ekuacionin [2-1], ijY  përfaqëson arritjet e nxënësve, μ  paraqet arritjen 
measatare, ijP  përfaqëson efektet e proçeseve të shkollës, ijC  përfaqëson efektet e 
inputeve të shkollës, ijS përfaqëson influencën e ndryshoreve të nxënësit mbi arritjet e 
tyre, dhe ije  gabimin e rastit që përfshin dhe burimet e pamatshme të arritjeve. Duke 
patur parasysh natyrën hierarkike të të dhënave, ky model zgjerohet duke përfshirë 
efektet ndërvepruese të ndryshoreve në nivel shkolle me ndryshoret në nivel nxënësi. 
Kështu, në ekuacionin e mësipërm, ne mund të shkruajmë: 

 ij j ij ij j ijP =P +(PS) dhe C =C +(CS) . [2-2] 

Në ekuacionin [2-2], jP  dhe jC  përfaqësojnë këtu efektet kryesore të 
ndryshoreve të shkollës, ndërsa ij(PS)  dhe ij(CS)  përfaqësojnë efektet ndërvepruese 
përkatëse të ndryshoreve të shkollës me ato të nxënësit. Për zhvillimin e modelit të 
këtij studimi bazuar në ekuacionin e mësipërm, është aplikuar metoda e modelimit 
hierarkik linear dy-nivelësh.  
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Së fundi, theksojmë se në zhvillimin e modelit përfundimtar përfshihen jo 
vetëm ndryshore që kanë matje të drejtpërdrejtë, por edhe kompozime të ndryshoreve 
ekzistuese të cilat njihen ndryshe me emërtimin ndryshore latente. Vlefshmëria e 
ndryshoreve ekzistuese do të provohet nëpërmjet testimit të modeleve përkatëse të 
matjes. Ndërsa krijimi i indekseve të reja do të kryhet nëpërmjet kryerjes së analizës 
faktoriale duke përdorur metodën e analizës së komponentëve themelorë. 
 

2.2. Modelimi hierarkik në arsim 

Modelimi hierarkik është një metodologji relativisht e re që aplikohet në ditët 
e sotme gjerësisht në fusha të ndryshme të kërkimit shkencor, specifikisht në analizat 
e të dhënave me natyrë hierarkike të cilat në literaturën ndërkombëtare identifikohen 
me termin analiza shumënivelëshe. Gjurmët e para në zhvillimin e një analize 
shumënivelëshe moderne shfaqen në USA në vitet ‘40 të shekullit të kaluar, ku disa 
studiues u bazuan në gjetjet e tyre duke përdorur analizën kontekstuale.  

Në vitet ’60 të shekullit të kaluar, analiza kontekstuale pati një progres 
konceptual në saj edhe të zhvillimit të metodave statistikore bashkëkohore dhe më të 
sofistikuara. Blau (1960) dha një kontribut të rëndësishëm në futjen e koncepteve të 
efekteve strukturore, ndërsa Lazarsfeld dhe Menzel (1961) futën tipologjinë e 
ndryshoreve sipas niveleve hierarkike. 

Megjithatë, rreth viteve ‘70 të shekullit XX, pati disa studiues me qëndrime 
kritike në lidhje me përdorimin e analizave kontekstuale. Kështu, Hauser (1970) 
argumentoi mospërshtatshmërinë e kësaj analize si pasojë e përftimit të efekteve 
kontekstuale prej agregimit të efekteve individuale. 

Në fund të viteve ’70 të shekullit XX, aplikimi i analizave shumënivelëshe 
pati një zhvillim të madh në kërkimin shkencor në fushën e edukimit. Kjo lidhej 
drejtpërdrejt me natyrën hierarkike që kanë të dhënat arsimore. Të dhënat arsimore 
ishin analizuar kryesisht vetëm në nivel individi duke mos e konsideruar shkollën si 
njësi studimi. Ndryshoret e varura filluan të modeloheshin jo vetëm prej faktorëve në 
nivel individi, por edhe prej faktorëve në nivel shkolle apo më tutje. Është e dobishme 
që në vlerësimet me shkallë të gjerë, siç është edhe PISA, të kryesh analiza në nivele 
të ndryshme me njësi të ndryshme (Burstein, 1980). Cronbach (1976) argumentonte 
që në trajtimin e të dhënave hierarkike, studiuesit duhet të llogaritin koefiçientët e 
regresioneve midis shkollave dhe brenda shkollave veçmas, ndryshe nga si ishte 
vepruar në të shkuarën ku lidhjet midis shkollave nuk ishin konsideruar. 

Në vitet ’80 të shekullit të kaluar, filloi epoka e zhvillimit dhe konsolidimit të 
teknikave të analizave shumënivelëshe në nivel teorik. Zhvillimi i aplikacioneve 
kompjuterike në këtë kohë ndihmoi mjaft në shfrytëzimin gjerësisht të analizave 
shumënivelëshe prej shumë kërkuesve që i bazonin gjetjet e tyre mbi të dhëna me 
natyrë hierarkike. Disa programe kompjuterike specifike u dizenjuan për zhvillimin e 
modeleve hierarkike të ndryshme. Kështu, në Chicago një grup kërkuesish, 
Raudenbush, Bryk, Cheong, dhe Congdon (2004), zhvilluan programin kompjuterik 
HLM për ndërtimin e modeleve hierarkike lineare me dy nivele. Në Londër, një grup 
tjetër kërkuesish (Goldstein, 1995) zhvilluan një program tjetër për kryerjen e 
analizave shumënivelëshe të njohur sot me emrin MLWin. Në ditët e sotme janë 
zhvilluar edhe disa programe të tjera specifike apo module të përfshira në programe 
kompjuterike statistikore të përgjithshme. 
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Pas viteve ’90 të shekullit XX, teoria e modelimit hierarkik linear dhe jo-linear 
u dokumentua në libra të disa prej kërkuesve më të njohur prej të cilave përmendim 
(Goldstein, 2011; Hox, 2002; Leeuw & Kreft, 1998); Rabe-Hesketh & Skrondal, 
2008; Raudenbush & Bryk, 2002; Snijders & Bosker, 1999). Këto janë dhe vitet më të 
rëndësishme në zhvillimin dhe konsolidimin e kësaj teorie. 

Një numër i madh autorësh kanë kontribuar në vite në avancimin e zhvillimit 
historik të HLM (modelimi hierarkik linear) në fushën e edukimit. Aitkin dhe 
Longford (1986) përdorën strukturimin hierarkik të të dhënave për qëllime modelimi. 
Braun, Jones, Rubin, dhe Thayer (1983) aplikuan HLM në studimet shkollore dhe 
Raudenbush dhe Bryk (1986) demostruan se si HLM mund të masë efektet shkollore. 
Goldstein (1987) ilustroi modelimin shumënivelësh të aplikuar në kërkimin shkencor 
në arsim. Raudenbush (1988) përshkroi aspekte të modelimit HLM në kontekstin 
arsimor, siç janë ekuacionet në nivele të ndryshme. Goldstein (1995) trajtoi çështje të 
modelimit linear dhe jo-linear, nëpërmjet të cilave diskutoi aspekte të efektivitetit të 
shkollave. Raudenbush dhe Bryk (2002) dhanë një kornizë të plotë të aplikimit të 
HLM në arsim. 

Modelimi i arritjeve arsimore është gjithashtu trajtuar gjerësisht si zbatim i 
HLM nga shumë studiues në punimet e tyre shkencore. Në ditët e sotme, në 
literaturën botërore ka një numër shumë të madh studimesh, të cilat kanë si tematikë 
kryesore arritjet arsimore të studentëve dhe faktorë të ndryshëm që lidhen me to. 
Shumë studiues kanë analizuar të dhënat e grumbulluara nga vlerësime kombëtare dhe 
ndërkombëtare të cilat kanë patur si fokus qendror matjen e performancës së nxënësve 
në nivele të ndryshme dhe subjekte të caktuara. Përfundime të ngjashme dhe të 
kundërta janë publikuar në artikuj të publikuar ndërkombëtarisht në vite lidhur me 
efektin që kanë faktorë të ndryshëm mbi arritjet e nxënësve. Në këtë kapitull, janë 
rishikuar dhe dokumentuar gjetjet më të rëndësishme nga lituratura botërore që 
përfshin studime të cilat kanë trajtuar modelimin e arritjeve të nxënësve duke përdorur 
një metodologji të ngjashme me atë të shfrytëzuar në këtë studim. 

 Në raportin e OECD (2010b), jepet një model hierarkik i gjeneruar me të 
dhënat e vendeve pjesëmarrëse në PISA 2009. Specifikisht, për çdo vend pjesëmarrës, 
ky model paraqet lidhjen e performancës së nxënësit me vitin e shkollimit që ai ndjek, 
duke kontrolluar për ndryshore si statusi social-ekonomik, statusi social-ekonomik në 
katror, statusi social-ekonomik mesatar i shkollës, gjinia, përqindja e nxënësve të 
gjeneratës së parë në një shkollë, dhe një tregues nëse nxënësi është nga familje 
emigrantësh. Në rastin e Shqipërisë, përfshirja e dy ndryshoreve të fundit ishte jo e 
vlefshme për shkak të mungesës apo numrit të papërfillshëm të nxënësve nga familje 
emigrantësh. Konkretisht, modeli shumënivelësh i zhvilluar për Shqipërinë jepet 
nëpërmjet ekuacionit: Arritja = 422 + 11.9 * Viti_Shkollor + 20.8 * 
Statusi_Social_Ekonomik + 3.2 * (Statusi_Social_Ekonomik)2 + 43 * 
Statusi_Social_Ekonomik_Shkollë + 56.5 * Femër. Ky është një model hierarkik 
midis shkollave i cili ka vetëm mesataren e shkollave si ndryshore të varur në nivelin 
e dytë.  

 Willms (2006a) ilustron me shembuj modelesh hierarkike adresimin e 10 
pyetjeve që lidhen me performancën e shkollave në PISA 2000. Ndërsa bazuar në të 
dhënat e PISA 2006, Willms (2006b) gjeti që kompozimi i shkollës lidhet me disa 
aspekte të kontekstit të shkollës dhe këta faktorë janë të lidhura me arritjet e nxënësve 
në shkencë. 
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 Konstantopoulos dhe Hedges (2008) demostruan nëpërmjet modeleve 
hierarkike se çfarë madhësie efektesh priten nga reformat arsimore. Konstantopoulos 
(2006) zhvilloi modele hierarkike për investigimin e efekteve shkollore. Ai gjeti që 
varianca midis shkollave në arritjet e nxënësve është e konsiderueshme dhe rritet me 
kalimin e viteve të shkollimit. Megjithatë ai tregoi se varianca e arritjeve të nxënësve 
është më i madh brenda shkollave sesa midis shkollave. Prej modeleve të tij u provua 
se karakteristika të shkollës si, vendndodhja, statusi social-ekonomik mesatar dhe 
frekuentimi, janë parashikues të rëndësishëm të arritjeve të nxënësve.  

 Ma dhe Klinger (2000) përdorën modelimin hierarkik për të ekzaminuar 
efektin e faktorëve në nivel shkolle dhe nxënësi mbi arritjet e nxënësve. Ata 
identifikuan se gjinia, statusi social-ekonomik (SES) dhe etniciteti janë parashikues 
sinjifikativë në nivel nxënësi, ndërsa SES mesatar i shkollës dhe disiplina janë 
parashikues sinjifikativë në nivel shkollë. Për më tepër ata demostruan se ndryshore si 
madhësia e shkollës apo pjesëmarrja e prindit ndikonin në korrelacionin SES-arritje 
në matematikë, por jo lidhjet e SES me arritjet në lexim dhe shkencë. 

 Ma (2008) zhvilloi modele hierarkike të vendeve pjesëmarrëse në PISA 2000 
me qëllim investigimin e karakteristikave të shkollës që shpjegojnë se përse ka 
dallime sinjifikative midis arritjeve të femrave dhe meshkujve në shkolla të ndryshme. 
Ai sugjeroi se ka karakteristika të shkollës që nuk janë të njëjta në vende të ndryshme, 
duke nxjerrë si përfundim që sjellja e efekteve shkollore mbi diferencat gjinore në 
arritjet në lexim është e ndryshme në vende të nd ryshme.  

 Raudenbush dhe Bryk (1986) argumentojnë rëndësinë e modelimit hierarkik 
në studimin e efekteve shkollore. Ata prezantuan modele hierarkike midis shkollave 
që identifikojnë karakteristika të shkollës që shpjegojnë arritjet mesatare të shkollës 
dhe efektin e statusit social-ekonomik mbi arritjet e nxënësve.  

 Burstein dhe Miller (1981) listojnë llojet e studimeve dhe të ndryshoreve të 
varura për të cilat çështje të analizës shmënivelëshe duhet të zgjidhen. Ata gjithashtu 
vënë në dukje se vështirësia teknike në analizën e të dhënave hierarkike është 
pamundësia e kërkuesve për të zhvilluar teori të përshtatshme rreth proçeseve 
arsimore brenda grupeve (shkolla apo klasa) dhe për të zhvilluar metodologjinë e 
duhur për analizimin e efekteve arsimore të proçeseve të tilla.  

 Arnold (1992) ilustron teorinë, praktikën dhe interpretimin e modelimit 
hierarkik linear në studimet e efekteve shkollore. Modelet hierarkike të paraqitura prej 
saj identifikuan efekte të karakteristikave fizike dhe fiskale të shkollës dhe 
karakteristikave të nxënësve mbi parashikuesit e arritjeve në matematikë për klasën 7-
të.  

 Lee dhe Bryk (1989) zhvilluan një model hierarkik të shpërndarjes sociale të 
arritjeve në shkollat e mesme. Në studimin e tyre ata identifikuan karakteristika të 
shkollave që sjellin arritje të niveleve të larta dhe ndihmojnë në shpërndarje të 
paanshme përmes klasave të ndryshme sociale, etnisë dhe sfondeve akademike të 
nxënësve. Specifikisht, ata zhvilluan modele hierarkike të efekteve të organizimit 
akademik dhe mjediseve normative mbi shpërndarjen sociale të arritjeve në 
matematikë. 

Duke përdorur metodat e modelimit linear hierarkik, Lee, Burkam, Ready, 
Honigman, dhe Meisels (2006), provuan që fëmijët që ndjekin kopshtet me kohë të 
plotë mësojnë më shumë në lexim e matematikë sesa nxënësit e kopshteve me kohë të 
pjesshme. Ata eksplorojnë gjithashtu sesi ndryshon efektiviteti në varësi të 
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karakteristikave të ndryshme shkollore si vendndodhja, statusi social-ekonomik, 
madhësia e institucionit, lloji, administrimi, dhe përbërja e etnive. 

 Bryk dhe Raudenbush (1987) prezantojnë modele hierarkike lineare për 
vlerësimin e ndryshimeve në nivel individual të një ndryshoreje specifike siç mund të 
jetë edhe arritja akademike e nxënësve. Ngjashmërisht, Huttenlocher, Haight, Bryk, 
Seltzer, dhe et al (1991), zhvilluan modele për vlerësimin e rritjes së fjalorit tek 
fëmijët në moshë të hershme dhe lidhjen me gjininë dhe prindërit.  

Në artikullin e Lee dhe Burkam (2003), paraqitet një model hierarkik linear që 
investigon lidhjen midis mbështetjes sociale dhe të nxënit, si edhe varësinë e kësaj 
lidhjeje nga presioni prej shkollës ndaj nxënësve të tyre për sukses akademik.  

 Lee (2000) përshkruan metodologjinë e modelimit hierarkik linear për 
kryerjen e studimeve të efekteve shkollore në veçanti duke e ilustruar me dy modele 
specifike. Nëpërmjet modelit të parë ai investigon lidhjen midis madhësisë së shkollës 
dhe të nxënit, ndërsa në modelin e dytë ai investigon lidhjen midis përgjegjshmërisë 
kolektive dhe të nxënit. Në një artikull tjetër, Lee dhe Loeb (2000) eksplorojnë 
nëpërmjet modeleve hierarkike efektet shkollore në lidhjen midis arritjeve të nxënësve 
dhe madhësisë së shkollës.  

Përmes analizës hierarkike lineare, Seltzer (1995) adresoi pyetjen nëse 
nxënësit në një program të caktuar kanë arritje më të larta pavarësisht karakteristikave 
të tyre individuale, si niveli fillestar i arritjeve apo statusi social-ekonomik. Ai 
eksploron nëpërmjet modeleve midis shkollave faktorët që janë përcaktues në 
suksesin e një programi shkollor. 

Në literaturën e sotme ka shumë studime të tjera të cilat paraqesin modele 
hierarkike, ku si ndryshorë e varur nuk është vetëm arritja e nxënësve. Kështu, Lee 
dhe Burkam (2003) përdorën metodat e modelimit hierarkik linear për të eksploruar 
influencën e shkollës në braktisjen e shkollës, duke kontrolluar gjithashtu për 
ndryshore që lidhen me sfondin social dhe akademik të nxënësve. Ngjashmërisht, 
Rumberger (1995) zhvilloi modele hierarkike me qëllim zbulimin e faktorëve në 
vendimmarrjen e nxënësve për lënien e shkollës dhe se si këta faktorë ndryshojnë 
midis grupeve etnike të ndryshme. 

Nëpërmjet modeleve hierarkike të prezantuara në artikullin e Lee, Chow-Hoy, 
Burkam, Geverdt, dhe Smerdon (1998), investigohet influenca e shkollave publike, 
katolike ose të pavarura mbi ndjekjen e kurseve të nxënësve në matematikë. Njëlloj, 
teknikat e modelimit hierarkik u përdorën nga Lee dhe Smith (1990) për eksplorimin 
e mundësisë së diferencave në pagat e mësuesve sipas gjinisë në shkollat sekondare 
amerikane, edhe pas kontrollit statistikor në diferencat e kualifikimit të tyre. 

Në nivel kombëtar, nuk ka patur studime të shumta të cilat kanë shfrytëzuar 
analizën hierarkike të të dhënane në identifikimin e gjetjeve. Në dijeninë time, nuk 
ekziston në literaturën ekzistuese kombëtare asnjë studim apo artikull shkencor i 
autorëve të tjerë, që të ketë demostruar e dokumentuar përfundime shkencore bazuar 
në aplikimin e teorisë së modelimit hierarkik të të dhënave. Ky është studimi i parë që 
ka përdorur teorinë e modelimit hierarkik të të dhënave. Megjithatë, gjetjet e këtij 
studimi janë paraprirë me tre artikuj të mëparshëm të cilat kanë identifikuar gjetje të 
rëndësishme bazuar në modelimin hierarkik linear të të dhënave të PISA 2002 dhe 
2009 për Shqipërinë. Në vijim, paraqiten përmbledhtas gjetjet më të rëndësishme të 
këtyre artikujve.  
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Tabela 2-1 paraqet rezultatet e modeleve lineare hierarkike të artikullit Shera 
dhe Mitre (2012), i cili kishte si qëllim kryesor shpjegimin e efektit të statusit social-
ekonomik mbi arritjet e nxënësve në lexim. Lidhja sinjifikative midis arritjeve të 
nxënësve dhe statusit social-ekonomik u gjet të ishte statistikisht e ndryshme në 
shkolla të ndryshme. Modeli përfundimtar në këtë studim tregon se arritja mesatare e 
shkollës dhe burimet arsimore të shkollës janë dy ndryshore në nivel shkolle 
ndërveprimi i të cilave me statusin social-ekonomik ka efekt sinjifikativ mbi arritjet e 
nxënësve, edhe pas kontrollit të ndryshoreve të tjera në nivel nxënësi, si gjinia, 
mbështetja edukative familjare, angazhimi në lexim dhe klasa që ndjek nxënësi. Për 
më tepër, rezultatet e modelit përfundimtar sugjerojnë që arritja mesatare e nxënësve 
është funksion i ndryshoreve në nivel shkolle, siç janë administrimi i shkollës, 
vendndodhja e shkollës, përqindja e femrave dhe statusi social-ekonomik i shkollës. 

 

Tabela 2-1: Modele shumënivelëshe të arritjeve në lexim e nxënësve shqiptarë në 
PISA 20021 

Efektet fikse
Intercepti-(β0)

Intercepti-(γ00) -0.06 -0.05 -0.20 **
Administrimi i shkollës-(γ01)a 0.26 *
Vendndodhja e shkollës-(γ02)b 0.25 ***

Indeksi social-ekonomik mesatar i shkollës-(γ03) 0.30 ***
Përqindja e femrave në shkollë-(γ04) 0.05 **

Gjinia-(β1) c

Intercepti-(γ10) 0.29 *** 0.28 ***
Indeksi i statusit social-ekonomik-(β2)

Intercepti-(γ20) 0.14 *** 0.14 ***
Arritja mesatare e shkollës-(γ21) 0.04 *

Burimet arsimore të shkollës-(γ22) 0.05 **
Mbështetja edukative familjare -(β3)

Intercepti-(γ30) -0.11 *** -0.11 ***
Angazhimi në lexim-(β4)

Intercepti-(γ40) 0.10 *** 0.10 ***
Nën klasë-(β5) d

Intercepti-(γ50) -0.30 *** -0.30 ***
Mbi klasë-(β6) e

Intercepti-(γ60) 0.13 + 0.17 *
Efektet e rastit

Intercepti-u0 0.35 *** 0.25 *** 0.09 ***
Indeksi i statusit social-ekonomik-u2 0.02 *** 0.02 ***

niveli 1-r 0.43 0.34 0.34
Besueshmëria

Intercepti-(β0) 0.91 0.90 0.76
Indeksi i statusit social-ekonomik-(β2) 0.35 0.32

Devianca 10405 (2) 8393 (4) 8253 (4)
***(p<0.001); **(p<0.01); *(p<0.05); +(p<0.1)
a  Shkolla private=1, Shkolla publike=0
b  Shkolla urbane=1, Shkolla rurale dhe qytetesh të vogla=0
c  Femra=1, Meshkuj=0
d  Nxënës të klasës së nëntë=1, Të tjerët=0
e  Nxënës të klasës së 11-të=1, Të tjerët=0

Model 1 Model 2 Model 3
(N=4980 nxënës në 174 shkolla)

 

                                                 
 
1 Përmbajtja e tabelës është përkthim në shqip i përmbajtjes së tabelës origjinale në artikull  
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Tabela 2-2 pasqyron përmbledhjen e rezultateve të disa modeleve hierarkike të 
artikullit të Shera (2011), i cili investogoi se si burimet e teknologjisë së informacionit 
janë të lidhura me arritjet e nxënësve në lexim, dhe nëse ka faktorë në nivel shkolle, 
ndërveprimi i të cilave me treguesin e burimeve të teknologjisë së informacionit ka 
efekt sinjifikativ mbi arritjet e nxënësve. Sipas rezultateve të këtij artikulli, ka një 
lidhje statistikisht sinjifikative midis arritjeve të nxënësve dhe treguesit të burimeve 
teknologjike që zotërojnë nxënësit në shtëpi, e cila është e ndryshme në shkolla të 
ndryshme. Rezultatet e modelit hierarkik linear 4 midis shkollave të paraqitur në këtë 
tabelë, sugjerojnë që kjo lidhje është më e madhe në shkollat urbane sesa në shkollat 
rurale. Për më tepër, burimet teknologjike në dispozicion për nxënësit në shkollë kanë 
efekt sinjifikativ mbi arritjet mesatare të shkollave, pra rrjedhimisht edhe mbi arritjet 
ë nxënësve.  

 
Tabela 2-2: Modele shumënivelëshe të arritjeve në lexim të nxënësve shqiptarë 

në PISA 20092 

 
Intercepti-(β0)

Intercepti-(γ00) 375.67 *** 354.70 *** 356.96 *** 357.08 *** 356.98 ***
Burimet IT të shkollës-(γ01) 30.92 *** 31.34 *** 32.40 ***

Kënaqësia mesatare e të lexuarit në shkollë-(γ02) 17.86 *** 17.80 *** 17.83 ***
Gjinia-(β1)

Intercepti-(γ10) 42.89 *** 42.77 *** 42.62 *** 42.76 ***
Burimet teknologjike informacioni-(β2)

Intercepti-(γ20) 3.19 + 3.30 * 4.75 ** 4.66 **
Rurale/Urbane-(γ21) -9.98 + -9.99 +

Kënaqësia e të lexuarit-(β3)
Intercepti-(γ30) 20.21 *** 19.41 *** 19.39 *** -2.84

Private/Publike-(γ31) 24.67 ***
Burimet edukative të shkollës-(γ32) 3.84 +

Stimuli i të lexuarit nga mësuesi-(β4)
Intercepti-(γ40) 3.80 ** 3.89 * 3.78 * 3.88 *

Efektet e rastit
Intercepti-u0 3007.0 *** 2916.4 *** 1399.9 *** 1398.7 *** 1394.4 ***

Burimet teknologjike informacioni-u2 50.0 *** 43.8 *** 35.8 *** 35.9 ***
Kënaqësia e të lexuarit-u3 75.3 *** 66.9 *** 65.8 *** 56.7 ***

Stimulimi i të lexuarit nga mësuesi-u4 28.3 * 36.0 * 35.4 * 35.3 *
niveli 1-r 7002.4 5663.9 5674.6 5671.8 5652.6

Besueshmëria
Intercepti-(β0) 0.91 0.90 0.83 0.83 0.83

Burime teknologjike informacioni-(β2) 0.16 0.14 0.12 0.12
Kënaqësia e të lexuarit-(β3) 0.26 0.24 0.23 0.21

Stimulimi i të lexuarit nga mësuesi-(β4) 0.12 0.14 0.14 0.14
***(p<0.001); **(p<0.01); *(p<0.05); +(p<0.1)

Model 5Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
(N=4596 nxënës në 181 shkolla)

 
 
 

                                                 
 
2 Përmbajtja e tabelës është përkthim në shqip i përmbajtjes së tabelës origjinale në artikull 
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Duke përdorur të dhënat e PISA 2009, Shera (2014) investigon efektet 
shkollore mbi arritjet e nxënësve në Shqipëri dhe identifikon disa karakteristika të 
shkollës që ndërveprojnë sinjifikativisht me diferencat gjinore dhe efektin diferencues 
të statusit social-ekonomik brenda shkollave. Modeli i zhvilluar midis shkollave me 
mesataren dhe dy koefiçientë të rastit si ndryshore të varura të nivelit të dytë jepet 
nëpërmjet rezultateve të paraqitura në Tabela 2-3. Vemë në dukje disavantazhin në 
arritje që kanë nxënësit që janë nga familje me jo të dy prindërit, edhe pas kontrollit 
për ndryshoret e tjera. Përsa i përket arritjeve të shkollave, dukshëm shkollat me 
nxënës nga klasa të larta sociale dhe me një mjedis më pozitiv kanë arritje 
sinjifikativisht më të larta. Gjithashtu, është gjetur që diferenca gjinore në arritje, 
megjithë avantazhin e madh të femrave ndaj meshkujve, kthehet në favor të 
meshkujve kur kontrollohet për ndryshore të tilla si vendndodhja e shkollës, sektori i 
shkollës, dhe angazhimi mesatar i të lexuarit. Për më tepër, lidhja pozitive e statusit 
social-ekonomik me arritjet e nxënësve mbetet edhe pas kontrollit për ndryshore të 
shkollës si vendndodhja, lloji dhe angazhimi mesatar i të lexuarit. 
 
Tabela 2-3: Model dy-nivelësh midis shkollave i arritjeve të nxënësve shqiptarë 

në PISA 20093 
Efektet fikse
A. Ndryshorja e varur

Arritja mesatare 379.03***
ekonomik/arritje 6.6
Diferenca gjinore mesatare -2.76+

Arritja mesatare

Koefiçienti status 
social-

ekonomik/arritje Diferenca gjinore
B. Modeli brenda shkolle

Statusi social-ekonomik 6.6
Gjinia (Femra/Meshkuj) -2.76+

Strategjia e të nxënit 12.61***
Angazhimi ndaj të lexuarit 8.17***
Struktura e familjes (dy prindër/tjetër) 32.97***

C. Modeli midis shkollave
Statusi mesatar social-ekonomik 36.36***
Mjedisi mesatar në klasë 7.63+

Angazhimi mesatar i të lexuarit 7.91+ 8.65+

Vendndodhja (Urbane/Rurale) 11.28* 15.83+

Lloji (Profesionale/Të përgjithshme) -29.05+ -20.68*
Sektori (Publike/Private) 42.07***

+p<0.1; *p<0.05; **p<0.01; *** p<0.001
 
 
 

                                                 
 
3 Përmbajtja e tabelës është përkthim në shqip i përmbajtjes së tabelës origjinale në artikull 
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2.3. Arritja në arsim dhe faktorët individualë e 
shkollorë 

Rishikimi i literaturës u fokusua kryesisht në fushat e kërkimit shkencor të 
cilat janë të lidhura me pyetjet shkencore të shtruara në këtë studim. Në mënyrë 
specifike, këtu janë identifikuar përmbledhtas gjetjet që janë dokumentuar në 
literaturën botërorë mbi lidhjen e faktorëve individuale me arritjet e nxënësve, si edhe 
rëndësinë që ka shkolla dhe faktorë të ndryshëm shkollorë mbi arritjet e nxënësve.  

Arritja individuale, ndryshorja kryesore e këtij studimi, në literaturë është 
përkufizuar si rezultat i proçesit të të nxënit. Matja e tyre realizohet nëpërmjet 
intrumentave të ndryshëm, siç janë testet e mësuesit, testet e standardizuara dhe testet 
me bazë kriteresh (Gipps, 1999). Megjithë dallimet midis tyre, qëllimi i përbashkët i 
tyre është kuantifikimi i arritjeve të nxënësve. Çfarë konsiderohet e rëndësishme në 
gjetjet e paraqitura në literaturën botërore është rëndësia e lëndës me të cilën lidhet 
arritja që investigohet. Në përgjithësi, studimet e mëparshme mbi arritjet e nxënësve 
kanë treguar që lidhja e faktorëve individuale dhe shkollore me arritjet e nxënësve 
është e ndryshme për lëndë të ndryshme.  

Statusi social-ekonomik është një nga indikatorët më gjerësisht i përdorur 
historikisht në fushën e kërkimit shkencor në arsim. Në përgjithësi, statusi social-
ekonomik është konsideruar si një tregues i kompozuar prej shkallës së arsimimit të 
prindërve, statusit të punësimit, dhe të ardhurave familjare (Brooks, Welser, Hogan, & 
Titsworth, 2011). Në fillimet e hershme të zhvillimit të këtij indeksi përfshiheshin 
vetëm shkalla e arsimit të prindërve dhe shtresëzimi shoqëror (Nonoyama-Tarumi, 
2008). Coleman (1988) ishte i pari që zhvilloi një kornizë konceptuale të indeksit 
social-ekonomik të ngjashëm me atë të përdorur në PISA. Megjithatë, indeksi social-
ekonomik i zhvilluar në PISA përfshin një kuptim më të gjerë. Në OECD (2012) 
gjendet një përshkrim i detajuar i kuptimit të këtij indeksi.  

Shumë kërkues kanë studiuar lidhjen e këtij faktori me proçeset edukative 
përfshirë këtu dhe arritjet arsimore. Disa prej kërkuesve, përtej vlerësimit të 
korrelacionit midis treguesit social-ekonomik dhe arritjes individuale, kanë studiuar 
gjithashtu se cilat janë efektet ndërmjetësuese të këtij korrelacioni. Për më tepër, ata 
kanë zhvilluar modele matematike që shpjegojnë arritjet e nxënësve nëpërmjet këtyre 
faktorëve.  

Duke përdorur teknikat e meta-analizës, White (1982) ishte kërkuesi i parë që 
ekzaminoi përfundimet e rreth 200 studimeve të deriatëhershme të cilat trajtonin 
lidhjen midis statusit social-ekonomik dhe arritjeve akademike. Ai përmbledh në 
artikullin e tij përfundimet e mëposhtme: 

Rezultatet tregojnë që aty ku treguesi social-ekonomik është tipikisht 
i përkufizuar dhe i përdorur, ai është vetëm dobësisht i korreluar me 
arritjen akademike. Me njësitë e agreguara të analizës, tipikisht 
korrelacionet e përftuara midis treguesit social-ekonomik dhe 
arritjes akademike kapërcenin deri në 0.73. Karakteristikat e 
familjes, që nganjëherë jokorrektësisht i referohen statusit social-
ekonomik, janë substancialisht të korreluara me arritjen akademike 
kur individët janë njësia e analizës. Faktorë si viti shkollor për të 
cilin janë bërë matjet, lloji i matjes së arritjes akademike, lloji i 
matjes së treguesit social-ekonomik, dhe viti në të cilin të dhënat 
ishin mbledhur, ishin në mënyrë sinjifikative të korreluara me 
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magnitude e korrelacionit midis arritjes akademike dhe treguesit 
social-ekonomik. Ndryshoret e konsideruara në meta-analizë 
shpjegonin rreth 75% të variancës në koefiçentët e korrelacioneve të 
vëzhguara në studimet e ekzaminuara. (f. 461) 

 Sirin (2005) ishte i dyti që ndërmori një meta-analizë të ngjashme bazuar në 
gjetjet e 56 artikujve të botuar midis viteve 1990-2000. Ai ballafaqoi rezultatet e 
vëzhgimit të tij me ato të publikuara nga White (1982) dhe arriti në përfundimin që 
korrelacioni midis treguesit social-ekonomik dhe arritjes akademike kishte ndryshuar 
me kalimin e kohës. Konkretisht, krahasimi prej tij i rezultateve tregonte se kishte një 
rënie të lehtë në korrelacionin mesatar të dy vëzhgimeve.  

Studimet e publikuara para 1980 raportuan një korrelacion prej 
0.343 që është më i lartë se ai çfarë u gjet në këtë meta-analizë 
(0.299)……..Korrelacioni më i dobët midis treguesit social-ekonomik 
dhe arritjes shkollore në rishikimin e tanishëm mund t’i ngarkohet 
disa faktorëve, duke përfshirë ndryshimet në kërkimin mbi treguesin 
social-ekonomik dhe arritjes së shkollës, dhe ndryshimeve të 
ndodhura në një kontekst më të gjerë social dhe 
ekonomik…………Eshtë gjithashtu e mundur që korrelacioni më i 
dobët në rishikimin e tanishëm, i krahasuar me rishikimin e White-it 
mund të reflektojë ndryshimet e politikave tërësore e sociale me 
kalimin e kohës. (f. 442) 

Sirin identifikoi gjithashtu që disa prej faktorëve ndërveprues në lidhjen midis 
treguesit social-ekonomik dhe arritjes akademike janë viti i shkollimit, statusi i 
minoritetit dhe vendndodhja (urbane apo rurale) e shkollave. 

 Ewijk dhe Sleegers (2010), nëpërmjet meta-analizës së tyre, sintetizuan rreth 
30 studime të kryera në vende të ndryshme të periudhës 1986-2006 të cilat vlerësonin 
efektin mesatar të treguesit social-ekonomik mbi arritjet individuale të nxënësve. 
Bazuar në modelin e meta-regresionit të ndërtuar prej tyre, efekti mesatar i peshuar 
për 30 studimet e konsideruara ishte 0.32. Ata identifikuan dhe cilat ishin 
karakteristikat të cilat mund të ndryshonin masën e efektit të treguesit social-
ekonomik mbi arritjet individuale. Tre karakteristikat kryesore të cilat nuk ndryshonin 
statistikisht efektin në fjalë në studime të ndryshme ishin: lënda për të cilën është 
kryer matja, mosha e popullatës së studimit, dhe treguesi i pabarazisë sociale. Ata 
gjithashtu gjetën se masa e efektit të përmendur ndryshontë në varësi të llojit të 
ndërtimit të treguesit social-ekonomik. Vlerësimet e modelit të tyre tregonin se 
përfshirja e sa më shumë ndryshoreve në ndërtimin e treguesit social-ekonomik sillte 
një efekt pozitiv më të madh. Lënia jashtë kompozimit të treguesit social-ekonomik e 
ndryshoreve të tilla si, shkalla e arsimimit të prindërve, statusi i punësimit të tyre, 
pasuria familjare, sillte një ulje sinjifikative të efektit. Gjithashtu, ata identifikuan se 
edhe niveli i hierarkisë së matjes të treguesit social-ekonomik ishte përcaktues në 
ndryshimin e madhësisë së efektit. Gjetjet e këtij studimi janë mjaft të rëndësishme 
edhe në kontekstin e studimit tim. 

Willms (2003) argumenton që në të gjitha vendet pjesëmarrëse në IALS 
(Studimi Ndërkombëtar i të Rriturve në Lexim e Numërim), ka një korrelacion të 
fuqishëm midis aftësive të të rinjve dhe statusit social-ekonomik. Këtij korrelacioni ai 
i referohet me termin gradient social-ekonomik. Një nga gjetjet kryesore në studimin 
e tij ishte që gradientët tentojnë të konvergjojnë në nivelet e larta të statusit social-
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ekonomik, ndërsa nxënësit me gradient të ulët kanë diferenca statistikisht të 
konsiderueshme në arritjet e tyre. 

Perry dhe McConney (2010) ekzaminojnë lidhjen midis statusit social-
ekonomik të shkollës dhe arritjes së nxënësve. Ata gjetën se rritja e statusit social-
ekonomik mesatar të shkollës shoqërohej me rritje të qëndrueshme të arritjeve të 
nxënësve, dhe që kjo lidhje është e ngjashme pavarësisht nga statusi social-ekonomik 
i nxënësve.  

Diferencat gjinore në arritjet e nxënësve janë trajtuar gjerësisht në literaturën e 
mëparshme. Kërkimi shkencor në vite ka evidentuar diferenca gjinore në aftësitë 
psikologjike, megjithë mungesën e një mbështetje unanime (Halpern, 1997). Sipas 
Halpern, femrat kanë avantazh ndaj meshkujve në disa lloje aftësish. Buchmann dhe 
DiPrete (2006), Buchmann, DiPrete, dhe McDaniel (2008), dhe Halpern (2004) 
analizojnë se në cilat aspekte femrat kanë avantazh ndaj meshkujve dhe meshkujt ndaj 
femrave.  

Në përgjithësi, diferencat në arritje të identifikuara janë në favor të femrave në 
lexim, dhe në favor të meshkujve në matematikë dhe shkencë. Megjithatë, Ma (2008) 
argumenton se diferencat gjinore janë të ndryshme në vende të ndryshme. Ai 
identifikoi nëpërmjet modeleve hierarkike rolin që luan shkolla në diferencat në arritje 
midis meshkujve dhe femrave. Ai nxorri përfundimin që mungesa e efekteve 
shkollore në diferencat e arritjeve suporton diferencat konjitive midis gjinive, 
megjithatë këto diferenca nuk janë universale. Pra, faktorët që shpjegojnë diferencat 
gjinore në arritjet e nxënësve janë të ndryshme në vende të ndryshme. 

Një përpjekje tjetër në identifikimin e influencës së shkollave në diferencat 
gjinore të arritjeve është dokumentuar edhe në punimin e De Gaer, Pustjens, Van 
Damme, dhe De Munter (2006). Në këtë studim nënvizohet roli që luajnë nxënësit e 
klasës dhe mësuesit dhe dallimi i influencës së tyre në arritjet e dy gjinive.  

Kërkim i konsiderueshëm është akumuluar mbi efektet e karakteristikave të 
shkollës mbi arritjet akademike. Megjithatë kërkimi i mëparshëm mbi efektet 
shkollore ka prodhuar përfundime kontradiktore. Në një nga punimet më të cituara, 
Coleman (1968) argumentoi që efektet shkollore mbi arritjet e nxënësve ekzistonin, 
por ishin më pak të rëndësishme se faktorët individualë. Më vonë, Hanushek (1997) 
mbështeti gjetjet e Coleman-it duke pohuar që nuk kishte lidhje të fortë apo të 
qëndrueshme midis imputeve shkollore dhe arritjeve të nxënësve. Megjithatë, sipas 
Borman dhe Dowling (2010), të cilat replikuan përfundimet e Coleman-it duke 
aplikuar tashmë teorinë e modelimit hierarkik linear, shkolla ka ndikim të 
konsiderueshëm në arritjet e nxënësve. Eksperienca e mëparshme tregon se shkollat 
kanë influenca të ndryshme mbi popullata të ngjashme nxënësish, dhe këto diferenca 
kanë impakt mbi arritjet e nxënësve (Goldstein & Woodhouse, 2000).  

 Mushtaq dhe Khan (2012) identifikuan në studimin e tyre katër faktorë të cilët 
ndikojnë sinjifikativisht në arritjet e nxënësve: aftësia komunikuese, facilitetet e të 
mësuarit, ndihmesa prindërore dhe e mesuesit, dhe stresi familjar.  

 Willms dhe Somers (2001) në një studim të bazuar në analizën e e të dhënave 
të 13 vendeve të Amerikës Latine, analizuan lidhjen që ekziston midis arritjeve 
shkollore dhe faktorëve të ndryshëm familjare dhe praktikave shkollore duke 
identifikuar modelet hierarkike më të përshtatshme. Ata gjetën se kjo lidhje ishte 
statistikisht e ndryshme në vende të ndryshme. Ata arritën në përfundimin se në të 
gjitha vendet, shkollat më efektive ishin ato me nivele të larta burimesh shkollore, 
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shkollat në të cilat nuk kishte ndarje të klasave sipas niveleve të aftësive të nxënësve, 
shkollat me shkallë të lartë të involvimit të prindërve, shkollat me një klimë pozitive 
dhe disiplinë sa më të madhe, dhe shkollat ku nxënësit testohen rregullisht.  

 Howley dhe Howley (2004), bazuar në modelet e tyre hierarkike, gjetën që 
madhësia e shkollës influenconte në mënyrë direkte arritjet në nivel shkolle, por 
gjithashtu në mënyrë të tërthortë diktonte efektin e statusit social ekonomik të 
nxënësve mbi arritjet e tyre. Konkretisht, rezultatet e tyre treguan që madhësia e 
shkollës dhe nderveprimi i saj me statusin social ekonomik të nxënësit kishin një 
influencë sinjifikative mbi arritjet e nxënësve. Ata i përmblodhën gjetjet e tyre 
kryesore në katë pika kryesore: a) shkollat me numër më të vogël nxënësish diktojnë 
një avantazh në arritje e gjithë nxënësve, përveç atyre me status të lartë social-
ekonomik; b) shkollat më të vogla pozojnë një lidhje më të fuqishme midis arritjeve 
individuale dhe statusit social-ekonomik; c) lidhja midis madhësisë së shkollës dhe 
arritjeve të tyre është kryesisht lineare; d) efektet e madhesisë së shkollës janë më të 
fuqishme për shkollat rurale krahasuar me shkollat e tjera.  

 McMillen (2004) vë në dukje në artikullin e tij se “një numër studimesh mbi 
madhësinë e shkollave dhe arritjeve në shkollat fillorë, kishin sugjeruar se kishte një 
korrelacion negativ midis tyre.... Ka pak evidencë të kundërt në literaturën e kërkimit 
arsimor për të hedhur poshtë përfundimin që shkollat më të vogla janë të lidhura me 
arritjet më të larta.” (f. 2). 

 Zvoch dhe Stevens (2003) demostruan në studimin e tyre që shkollat me arritje 
mesatare të ulta nuk janë gjithmonë shkolla që performojnë dobët.  

 Dwyer, Russell, Bebell, dhe Seeley (2008) gjetën që “përdorimet e ndryshme 
të teknologjisë janë ndryshueshmërisht të lidhura me arritjet e nxënësve dhe që në 
përgjithësi, përdorimet e teknologjisë nga mësuesi dhe nxënësi janë dobësisht të 
lidhura me arritjet në matematikë”. (f. 3). 
 Pishghadam dhe Zabihi (2011) treguan në studimin e tyre që ndryshore të tilla 
si kapitali social, kapitali kulturor, dhe niveli arsimor i prindërve, kanë influencë të 
rëndësishme sinjifikative mbi arritjet e nxënësve. 

 Shute, Hansen, Underwood, dhe Razzouk (2011) kryen një rishikim mbi 
efektin e suportit familjar në arritjet e nxënësve të arsimit të mesëm. Sipas 
konkluzioneve të tyre, “prindërit duket të kenë një oportunitet të rëndësishëm për të 
influencuar arritjet akademike të fëmijëve të tyre edhe pse influence mund të mos jetë 
aq e madhe sa tradicionalisht besohet. Studimet korrelacionare kanë gjetur lidhje 
modeste midis ndryshoreve të ndryshme të mbështetjes familjare dhe arritjeve 
akademike të studentëve.” (f. 8). 

Sipas Afana, Lietz, dhe Tobin (2013), “rezultatet e analizave të modelit 
hierarkik linear zbulojnë që vetëm mungesat e kompjuterave, programeve komjuterike 
dhe suporti kanë një lidhje sinjifikative me arritjet në matematikë të nxënësve të 
klasës së tetë ndërkohë që niveli social-ekonomik i shkollave të tyre dhë treguesit 
familjarë janë ndryshore të kontrolluara”. (f. 10). 

 Hafner (1993) në studimin e tij provoi hipotezën sipas të cilit ka ndryshime 
sinjifikative midis klasave ndaj të cilave aplikohen metoda mësimdhënie të ndryshme. 
Pra, ndër faktorët që lidhen me arritjet e nxënësve, janë edhe ato të mësimdhënies dhe 
tiparet e saj. 
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 Battistich, Solomon, Kim, Watson, dhe Schaps (1995) aplikuan teorinë e 
modelimit hierarkik linear për të ekzaminuar lidhjen midis nivelit individual të 
varfërisë dhe performancës, pikëpamjes dhe motivimit. Ata paraqiten në gjetjet e tyre 
një korrelacion të fortë negativ midis nivelit të varfërisë dhe të tre treguesve të tjerë. 

 Lee dhe Loeb (2000) në studimin e tyre identifikuan madhësinë e shkollës si 
një nga karakteristikat e shkollës që influencon arritjet e nxënësve në mënyrë direkte 
ose indirekte përmes efektit të saj mbi qëndrimin e mësuesve. Koefiçienti ndër-klasor 
(ICC) i vlerësuar prej tyre ishte 0.233, ndërsa besueshmëria e arritjeve të nxënësve 
ishte 0.957. 

 Muller, Stage, dhe Kinzie (2001) gjetën që statusi social-ekonomik dhe notat e 
mëparshme ishin fortësisht të lidhura pozitivisht me arritjet e nxënësve të klasës së 
tetë pavarësisht etnicitetit dhe gjinisë.  

Rezultatet e Chiu dhe Khoo (2005) sugjerojnë që “…performanca e 
përgjithshme e nxënësve do të tentonte të rritej nëse qeveritë do ti shpërndanin 
burimet arsimore në një mënyrë më të barabartë” (f. 597). Analiza e tyre regresive 
shumënivelëshe tregoi që nxënësit kishin arritje më të larta në vendet, shkollat dhe 
familjet me bazë materiale arsimore më të mirë. Nxënësit e vendeve me pabarëzi të 
lartë tipikisht kishin arritje më të ulta.  

Ngjashmërisht me kërkimet e mëparshme, Lee dhe Bowen (2006) gjetën një 
lidhje midis karakteristikave demokrafike familjare dhe treguesve të arritjes. Sipas 
tyre, efektet pozitive të nivelit arsimor të prindërve mbi arritjet e nxënësve 
influencoheshin prej shkallës së involvimit të prindërve. Megjithatë, ata nuk provuan 
hipotezën që ndihma prindërorë në detyrat e shtëpisë është e lidhur me arritjet e 
nxënësve.  

 Lubienski dhe Lubienski (2006) adresuan në studimin e tyre pyetjen: “Pas 
kontrollit për diferenca në karakteristikat demografike dhe vendndodhje, si 
krahasohen arritjet në shkollat publike me ato të tipeve të tjera të shkollave private” (f. 
654). Analiza e modeleve lineare hierarkike të tyre tregoi se arritjet e larta në shkollat 
private i dedikoheshin më shumë faktorëve demografike të nxënësit. Pas kontrollit të 
këtyre faktorëve, avantazhi i shkollave private në arritje zhdukej, për më tepër në disa 
raste kthehej në disavantazh. Pra, rezultatet e këtij studimi sugjerojnë që shkollat 
publike mund të performojnë po aq mirë sa shkollat private në rast se ato janë në të 
njëjtat kushte demografike.   

 Luyten, Peschar, dhe Coe (2008) studiuan efektin e një viti shkollimi për 
nxënësit 15-vjeçarë mbi arritjet e nxënësve bazuar në të dhënat e PISA 2000. Ata 
konkluduan që ky efekt ishte pozitiv por modest, dhe efekti në fjalë ishte më i fortë 
për shkollat me popullata nxënësish të disavantazhuara. 

Angazhimi ndaj të lexuarit ka lidhje të fortë me arritjet e nxënësve në lexim. 
Nxënësit që lexojnë në mënyrë aktive dhe të shpeshtë, kanë patur përmirësim të 
dukshëm në aftësimin e të kuptuarit të teksit, sipas gjetjeve të Cipielewski dhe 
Stanovich (1992).  

 Prej modeleve hierarkike të ndërtuara me të dhëna nga PISA 2003, Shin, Lee, 
dhe Kim (2009) gjetën që mjedisi disiplinor në shkollë është një parashikues 
sinjifikativ i arritjeve të nxënësve për të tre vendet që ata studiuan. Ndërkohë, lidhja e 
marrëdhënies nxënës-mësues me arritjen e nxënësve u gjet si të jetë sinjifikative 
vetëm për njërin prej vendeve.  
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 Rowan, Correnti, dhe Miller (2002) kanë arritur në përfundimin se efektet e 
mësuesit mbi arritjet e nxënësve janë të rëndësishme dhe substanciale. Ata gjetën që 
karakteristika të ndryshme të mësuesit dhe të mësuarit kanë ndikim tek këto efekte. 
Influenca e mësuesit ndaj arritjeve të nxënësve është eksploruar edhe nga 
Konstantopoulos (2011). Gjetjet e tij mbështesin idenë se mësuesit janë të 
rëndësishëm dhe ndikojnë pozitivisht në arritjet e nxënësve për një kohë të gjatë. 
Megjithatë, rezultatet e sudimit të tij tregojnë që efekti i mësuesit është më i madh në 
klasa më të larta. Për më tepër, këto efekte kanë magnitudë më të lart në lexim.  
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KREU 3. METODOLOGJIA E STUDIMIT 
 

3.1. Popullata dhe mostra e studimit 

Popullata e synuar në PISA 2009 përfaqësonte nxënësit e moshës 15-vjeçare 
që ndjekin shkollën pavarësisht vitit të studimit dhe llojit apo ciklit të studimit. 
Konkretisht, popullata e synuar për Shqipërinë në PISA 2009 ishte vlerësuar 55,587 
nxënës. Në programin PISA 2009, nga Shqipëria morën pjesë në testim 4,596 nxënës 
nga 4,831 të përzgjedhur në mostrën e nxënësit. Numri i shkollave pjesëmarrëse në 
program ishte 177 shkolla të përzgjedhura në mostrën e shkollave. Mostra e zgjedhur 
e nxënësve përfaqësonte në nivel kombëtar 33,911 nxënës që përbënte dhe popullatën 
e plotë të studimit.  

Metoda e zgjedhjes e aplikuar në studimet PISA është zgjedhja e shtresëzuar 
me dy faza (OECD, 2012b). Para kryerjes së fazave të zgjedhjes, shkollat u grupuan 
në strata duke aplikuar llojin e stratifikimit eksplicit dhe implicit. Stratifikimi eksplicit 
u bazua në grupimin e shkollave në Shqipëri në bashkësi të pavarura duke mundësuar 
përfaqësimin e shkollave nga të gjitha rajonet si urbane ashtu edhe rurale. Stratifikimi 
implicit u bazua në renditjen e shkollave brenda çdo strate eksplicite sipas 
karakteristikave të caktuara duke sjellë kështu një përfaqësim të njëjtë të shkollave me 
tipare demografike dhes strukturore të ndryshme. Stratifikimi në PISA 2009 u përdor 
me qëllim që  

- të përmirësonte efiçensën e metodës së zgjedhjes duke i bërë matjet më të 
besueshme; 

- të siguronte që të gjithë pjesët e popullatës janë të përfaqësuara në mostër. 

Në fazën e parë të zgjedhjes, shkollat u zgjodhën sistematikisht me 
probabilitete në raport të drejtë me përmasat e tyre. Në fazën e dytë të zgjedhjes, pas 
zgjedhjes së shkollave, një numër i njëjtë nxënësish u zgjodh në çdo shkollë duke 
aplikuar metodën e zgjedhjes me probabilitet të rastit të barabartë. Në përputhje me 
standardet e zgjedhjes të përcaktuara, për çdo shkollë të zgjedhur paraprakisht me më 
shumë se 35 nxënës, u zgjodhën 35 vetë. Për shkollat e zgjedhura me më shumë se 35 
nxënës, u zgjodhën të gjithë nxënësit. Kriteri i zgjedhjes në PISA 2009, sipas të cilit 
përqindja minimum e nxënësve të zgjedhur në nivel kombëtar që marrin pjesë në 
testim duhet të jetë 85% (OECD, 2012b), u plotësua në rastin e Shqipërisë. 
Konkretisht, më shumë se 95% e nxënësve të zgjedhur morën pjesë në testim.  

 Si në çdo studim me bazë zgjedhjeje, për të analizuar të dhënat e PISA-s, u 
llogaritën peshat për tu aplikuar në të dhënat në nivel nxënësi dhe ato në nivel shkolle. 
Kështu, pesha e nxënësve shqiptarë u llogarit nëpërmjet formulës: 

 ij 1i 2i 2ij 1iW f f w w= ⋅ ⋅ ⋅ , [3-1] 
ku,  

-  përfaqëson peshën bazë të shkollave që llogaritet si e anasjelltë e 
probabilitetit të përfshirjes së shkollës i në mostër. Konkretisht, formula e 
llogaritjes është 
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. [3-2] 

 tek [3-2] është numri i nxënësve 15-vjeçarë në shkollën i, ndërsa  është 
intervali i zgjedhjes i llogaritur si raport i numrit total të nxënësve 15-vjeçarë i 
shkollave në stratën ku bën pjesë shkolla i me numrin total të shkollave të 
zgjedhura në mostër për këtë stratë.  

-  përfaqëson peshën bazë brenda shkollës që llogaritet si e anasjelltë e 

probabilitetit të zgjedhjes të nxënësit j brenda shkollës së zgjedhur i. 
Konkretisht, formula e llogaritjes është  

 i
2ij

i

Rw
S

= . [3-3] 

 tek [3-3] është numri i nxënësve 15-vjeçarë të shkollës i në momentin e 
testimit, kurse  është masa e mostrës së shkollës i.   

- 1if  është një faktor rregullimi që kompenson mospjesmarrjen prej shkollave të 
tjera që janë në të njëjtin stratë me shkollën i. Formula e llogaritjes së këtij 
faktori është 
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. [3-4] 

(i)Ω  përfaqëson tek [3-4] bashkësinë e shkollave që morën pjesë në studim, 
ndërsa (i)Γ  

përfaqëson bashkësinë e shkollave të zgjedhura për studim. 
- 2if  është një faktor tjetër kompensimi për rregullimin e mospjesmarrjes së 

nxënësve të zgjedhur në studim. Konkretisht, formula e llogaritjes është 
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∈Δ

=
∑
∑ . [3-5] 

X përfaqëson tek [3-5] për shkollën i bashkësinë e nxënësve të zgjedhur për të 
marrë pjesë në studim, kurse Δ  përfaqëson për shkollën i bashkësinë e nxënësve që 
morën pjesë në studim. 
 

3.2. Instrumentat e matjes 

Nëpërmjet programit PISA, OECD (OECD, 2010e) synon që të realizojë një 
instrument të besueshëm për të ju përgjigjur pyetjeve të mëposhtme: 

- A janë nxënësit të mirë përgatitur për t’iu përgjigjur sfidave të së ardhmes?  
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- A mund ata të lexojnë, arsyetojnë dhe komunikojnë idetë e tyre në mënyrë 
efektive? 

- A i kanë gjetur ata llojet e interesave që ata mund të ndjekin përmes jetës së tyre 
si anëtarë produktivë të shoqërisë dhe ekonomisë? 

Intrumenti kryesor i dizenjuar në PISA për t’iu dhënë përgjigje këtyre pyetjeve 
ishte testimi me shkrim. Nxënësit e zgjedhur në studim në Shqipëri morën një test i 
cili ishte përcaktuar të zhvillohej në një kohë prej dy orësh. Sipas kornizës 
konceptuale të vlerësimit (OECD, 2010a), ky test përmbante kërkesa të llojeve të 
ndryshme, konkretisht, kërkesa me zgjedhje alternative, kërkesa me përgjigje të 
shkurtër dhe kërkesa me përgjigje të hapur. Një total prej afro 7-orësh kërkesash 
testimi përfshiheshin në testet e zhvilluara, ku nxënës të ndryshëm morën broshura 
testi të cilat përmbanin kombinime të ndryshme kërkesash testimi. Broshurat e testit 
kishin kërkesa të ndryshme, por ndërkohë kishin edhe kërkesa të përbashkëta. 
Broshurat e testit iu shpërndanë nxënësve në mënyrë të rastit. Kërkesat e testit ishin të 
organizuara në grupe pyetjesh të bazuara në fragmente, në përmbajtjen e të cilave 
jepeshin të dhëna që pasqyronin situata të jetës reale.  

PISA mbulonte tre fusha lëndore: lexim, matematikë dhe shkencë. PISA nuk 
synon thjesht në matjet mbi zotërimin e kurrikulës shkollore, por gjithashtu në matjet 
mbi dijet dhe aftësitë që nevojiten në jetën e përditshme të të rriturve. Vlerësimi i 
kompetencave ndër-kurrikulare është pjesë integrale e PISA-s. Përmbajtja e testit e ka 
theksin në zotërimin e proçeseve, të kuptuarit e koncepteve dhe të aftësisë për të 
vepruar në situata të ndryshme.  

Fusha kryesore e studimit në PISA 2009 ishte leximi. Dy të tretat e kërkesave 
të testit lidheshin me këtë fushë. Aftësia e të lexuarit përkufizohet si “një kapacitet 
individual për të kuptuar, përdorur, rreflektuar dhe angazhuar me tekste të shkruara, 
me qëllim arritjen e një qëllimi të caktuar, zhvillimin e dijeve të caktuara dhe 
pjesmarrjen në shoqëri.” (OECD, 2010a, f. 14). 

PISA 2009 përfshinte në studim edhe disa intrumenta të tjera për të mbledhur 
informacion rreth nxënësve dhe shkollave. Këta intrumenta ishin pyetësorë të cilat 
përmbanin pyetje me disa zgjedhje ose pyetje të hapura me përgjigje të shkurtër. Në 
Shqipëri u administruan vetëm pyetësorët për nxënësin dhe për shkollën (OECD, 
2010e). Nuk u administrua pyetësori për prindin e nxënësit. 

Nxënësit plotësuan një pyetësor 30-minutësh pas testit i cili kërkonte 
informacion rreth karakteristikave individuale, familjeve të tyre, si edhe perceptimeve 
të tyre rreth shkollës dhe fushave të studimit. Konkretisht, pyetësori i nxënësit 
mbulonte aspektet e mëposhtme: 

- karakteristikat e nxënësit dhe karriera arsimore ë tyre; 
- konteksti familjar dhe mirëqenja në shtëpi; 
- angazhimi individual në lexim; 
- të nxënit, të mësuarit dhe vlerësimi; 
- klima në shkollë dhe klasë; 
- aksesi dhe përdorimi i librarive shkollore; 
- strategjitë e nxënësit në të lexuarin dhe të kuptuarin e teksteve. 

Një pyetësor 20-minutësh u administrua në shkolla për tu plotësuar nga 
drejtuesit e shkollave të zgjedhura dhe i cili kërkonte informacion rreth aspekteve të 
mëposhtme: 

- struktura dhe organizimi i shkollës; 
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- trupa e mësuesve dhe nxënësve; 
- burimet e shkollës; 
- mësimdhënia në shkollë, kurrikula dhe vlerësimi; 
- klima në shkollë; 
- praktikat dhe politikat shkollore; 
- karakteristikat e drejtuesit të shkollës. 

Të dhënat e mbledhura nëpërmjet këtyre instrumentave shërbyen si bazë e të 
dhënave për zhvillimin e ndryshoreve të tjera të përdorura në këtë studim dhe që 
përshkruhen në vijim. 
 

3.3. Ndryshoret e studimit 

 

3.3.1. Ndryshorja e varur 

Si ndryshore interesi e varur në këtë studim është zgjedhur arritja në lexim. 
PISA vlerëson nxënësit dhe i përdor rezultatet e vlerësimit për të prodhuar matje të 
përformancës së tyre. PISA nuk raporton thjesht arritjet e nxënësve nëpërmjet pikëve 
të fituara në test. Struktura e testit e aplikuar në PISA bënte të mundur përdorimin e 
teknikave të teorisë së përgjigje së kërkesave (IRT) për matjen e aftësisë së nxënësve 
dhe koefiçentëve të vështirësisë të kërkesave të testit, duke i vendosur këto vlera 
matjesh të aftësive të nxënësve dhe vështirësive të kërkesave në të njëjtin bosht 
numerik.  

Një model i zgjeruar i modelit Rasch, modeli logit multinomial me koefiçientë 
miks (OECD, 2012b) është përdorur për të matur parametrat e nxënësve dhe 
kërkesave. Në këtë mënyrë modelohet përgjigja e kërkesave përmes një regresioni 
logjistik ku parashikuesit janë vështirësia e kërkesave dhe aftësia e nxënësve. Ky lloj 
modelimi supozon që aftësia e nxënësit është e rastit dhe parametrat e panjohur janë 
fikse. Megjithatë, në modelin e aplikuar në PISA, përdoret informacion shtesë, siç 
janë, karakteristikat e nxënësve së bashku me përgjigjet e nxnënësve ndaj kërkesave 
në test, për të modeluar nivelin e aftësive të nxënësve. Me qëllim të përftimit të 
arritjeve të nxënësve që jep përfundime optimale nga analizat statistikore në nivel 
popullate, 5 vlera të mundshme janë përllogaritur sipas modelit të përshkruar nga 
Adams, Wilson, dhe Wang (1997). Detajet mbi përdorimin e vlerave të mundshme 
mund të gjenden në artikullin e Mislevy (1991).  

Metodologjia e përdorur në PISA për karakterizimin e arritjeve të nxënësve në 
lexim, është bazuar në përkufizimin e gjashtë niveleve të arritjes. Vlerësimet e 
shkallëzuara të arritjeve në lexim të nxënësve, u transformuan matematikisht në një 
sistem metrik të shkallëzuar arritjesh e cila prodhonte një shpërndarje normale të 
arritjeve me mesatare 500 dhe me shmangie standarde 100 duke përfshirë popullatën e 
gjithë vendeve pjesmarrëse në PISA. Një përshkrim i detajuar mbi nivelet e arritjes në 
lexim për PISA 2009 mund të gjendet në (OECD, 2012b).  
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3.3.2. Ndryshoret e pavarura  

Nga PISA 2009 janë gjeneruar nëpërmjet pyetësorëve një numër i 
konsiderueshëm treguesish mbi karakteristikat e nxënësit, të dhënat mbi familjen dhe 
perceptimet e tyre, karakteristikat e shkollave dhe perceptimet e drejtuesve të tyre. 
Disa prej këtyre treguesve janë përdorur në këtë studim të patransformuara krahasuar 
me metrikën e përdorur në pyetësorë. Një pjesë e indekseve të tjerë janë përftuar 
nëpërmjet transformimeve matematike apo rikodimeve të një ose disa pyetjeve apo 
treguesve në pyetësorë. Ndërsa një pjesë tjetër e indekseve të përdorur në studim janë 
përftuar me programin RUMM që zbaton procedurat statistikore të shkallëzimit të 
pyetjeve apo treguesve në pyetësorë. Kështu, vlerat numerike të këtyre indekseve janë 
matje të tipareve të fshehta të derivuara përmes aplikimit të metodologjisë së 
shkallëzimit IRT (teoria e përgjigjes së kërkesave) të pyetjeve me dy vlera ose të tipit 
Likert. Për pyetjet me dy alternativa, aplikohet modeli Rasch me një parametër (Rasch, 
1960), sipas të cilit probabiliteti i zgjedhjes së kategorisë 1 jepet sipas formulës: 
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n i
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ku 
ixP ( )θ tregon probabilitetin e personit n për të marrë x pikë në kërkesën i e cila ka 

mi pikë të mundshme, nθ  është parametri ose aftësia e personit, iδ  është parametri i 
pyetjes ose vështirësia e kërkesës, dhe ijτ  është parametri i hapave shtesë. Pas 
përftimit të parametrave të kërkesave individuale duke përdorur një zgjedhje kalibrimi 
ndërkombëtar, për të llogaritur parametrat apo aftësitë individuale të nxënësve u 
aplikua vlerësimi i peshuar i gjasave (Warm, 1989). Së fundi, këto vlerësime 
individuale sipas Warm-it të parametrave të nxënësve u transformuan në një sistem 
metrik ndërkombëtar me mesatare 0 dhe shmangie standarde 1. Indekset e përdorura 
në këtë studim do të interpretohen duke patur parasysh këtë sistem metrik.  

 

3.3.3. Ndryshoret e pavarura në nivel nxënësi 

 
Mirëqenia familjare 
 

Treguesi i mirëqenies familjare besohet nga shumë studiues të jetë një faktor i 
rëndësishëm në karrierën akademike. Ky tregues në PISA lidhet më shumë me 
pasurinë e familjes së nxënësve sesa me të ardhurat e familjes meqë është provuar që 
ajo është më shumë e lidhur me mirëqenien e një familje. Në PISA u ndërtuan indekse 
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që pasqyrojnë mirëqenien familjare të nxënësve të cilat përshkruhen si vijon për rastin 
e Shqipërisë. 

Indeksi i pasurisë së familjes. Ky indeks u derivua nga përgjigjet e nxënësve 
në pyetësorin e nxënësit nëse ata kanë në shtëpitë e tyre objektet e mëposhtme: dhomë 
personale, lidhje interneti, pjatalarëse, aparat DVD, mikrovalë, lavatriçe, frigorifer, 
televizion me pagesë, numri i telefonave celularë, numri i televizorëve, numri i 
kompjuterave, numri i makinave, numri i banjove. Vlerat numerike të saj janë 
vlerësime Warm të standardizuara, ku vlerat pozitive tregojnë të qenurit më shumë të 
pasur dhe vlerat negative tregojnë të qenurit më pak të pasur.  

Indeksi i posedimit kultural. Ky indeks lidhet me kulturën klasike të familjes 
dhe u derivua nga përgjigjet e nxënësve nëse ata kishin në shtëpitë e tyre literaturë 
klasike, libra poetikë dhe punime arti. Vlerat numerike të saj janë vlerësime Warm të 
standardizuara, ku vlerat pozitive tregojnë një posedim më të pasur kulturor në familje 
dhe vlerat negative një familje me më pak posedim kultural në shtëpitë e nxënësve.  

Indeksi i burimeve shtëpiake edukative. Ky indeks lidhet me pasjen në shtëpi 
të objekteve, materialeve apo burimeve të tjera të cilat besohen se ndihmojnë të nxënit 
e nxënësve në shtëpi. Në PISA ky indeks u derivua nga përgjigjet e nxënësve nëse ata 
kishin në shtëpitë e tyre artikujt e mëposhtëm: një tavolinë studimi, një ambient të 
përshtatshëm për të mësuar, një kompjuter që përdoret për qëllime të mësuari, 
aplikacione edukative, libra që ndihmojnë për të mësuar, libra teknikë dhe fjalorë. 
Vlerat numerike të saj janë vlerësime Warm të standardizuara ku vlerat pozitive 
tregojnë zotërimin në familje të më shumë burimeve edukative dhe vlerat negative 
tregojnë një mungesë të këtyre burimeve në familjet e nxënësve.  

Indeksi i mirëqenies familjare. Ky indeks është kompozim i indeksit të 
pasurisë familjare, indeksit të posedimit kultural, indeksit të burimeve edukative dhe 
numrit të librave në shtëpi të raportuar në pyetësor nga nxënësit me përafërsi. Vlerat 
numerike të saj janë vlerësime Warm të standardizuara ku vlerat pozitive tregojnë një 
mirëqenie më të lartë në familje dhe vlerat negative tregojnë një mirëqenie më të ulët 
në familjet e nxënësve. 

Indeksi i shkallës së arsimit të prindërve. Ky indeks përfaqëson nivelin më të 
lartë të arsimit që kishte njëri nga dy prindërit. Vlerat e këtij indeksi tregojnë numrin e 
viteve të arsimimit të prindit më të arsimuar, i cili i korrespondon nivelit më të lartë 
arsimor të përfunduar sipas përgjigjeve të dhëna nga nxënësit në pyetësorin e tyre.  

Indeksi i statusit të punësimit. Të dhënat mbi punësimin e të dy prindërve u 
raportuan nga nxënësit në pyetësorin e tyre në trajtën e përgjigjeve të hapura mbi 
punën që ata kryenin. Dy indekse u derivuan mbi statusin e punësimit të dy prindërve 
sipas metodologjisë Ganzeboom (Ganzeboom, De Graaf, & Treiman, 1992). Në 
analizën e kryer, vlera më e lartë e këtyre dy indekseve jep vlerat e indeksit të statusit 
të punësimit.  

 

Angazhimi ndaj të lexuarit i nxënësit 
  

Indeksi i kënaqësisë së të lexuarit. Ky indeks është ndërtuar duke u bazuar në 
nivelin e pajtueshmërisë (pajtohem plotësisht, pajtohem, nuk pajtohem, nuk pajtohem 
krejtësisht) së nxënësve ndaj pyetjeve në pyetësorin e tyre në lidhje me pohimet e 
mëposhtme: Unë lexoj vetëm kur duhet; Të lexuarit është një nga hobet e mi të 
preferuara; Unë pëlqej të bisedoj rreth librave me njerëz të tjerë; Unë e kam të 
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vështirë të mbaroj librat; Unë ndjehem i lumtur nëse marr si dhuratë një libër; Për 
mua të lexuarit është humbje kohe; Kam kënaqësi të shkoj në bibliotekë dhe librari; 
Unë lexoj vetëm që të marr informacionin për të cilin kam nevojë; Unë nuk mund të 
qëndroj ulur dhe lexoj më shumë se disa minuta; Mua më pëlqen të shpreh opinionet e 
mia rreth librave që kam lexuar; Më pëlqen të shkëmbej librat me shokët e mi. Pikët e 
shkallëzuara të këtij indeksi janë vlerësime Warm të shkallëzuara ku vlerat pozitive 
tregojnë qëndrime më shumë pozitive ndaj të lexuarit, ndërsa vlerat negative 
qëndrime më shumë negative ndaj të lexuarit.  

Indeksi i diversitetit të të lexuarit. Ky indeks është ndërtuar duke u bazuar në 
përgjigjet e nxënësve ndaj pyetjeve që kërkonin shpeshtësinë (kurrë, disa herë në vit, 
rreth një herë në muaj, disa herë në muaj, disa herë në javë) e të lexuarit të 
materialeve të mëposhtme: revista, libra komikë, libra artistikë, libra jo artistikë, 
gazeta. Pikët e shkallëzuara Warm të këtij indeksi tregojnë se ka një diversitet më të 
madh të të lexuarit kur vlerat e indeksit janë sa më pozitive.  

Koha e leximit për kënaqësi. Nxënësit u pyetën se sa kohë (nuk lexoj, deri 
gjysëm ore në ditë, midis 30-60 minuta, 1-2 orë në ditë, më shumë se dy orë në ditë) 
ata shpenzonin për të lexuar për kënaqësi çdo ditë. Kjo është një ndryshore me pesë 
vlera kategorike, ku vlera më e vogël tregon që një nxënës nuk lexon aspak, ndërsa 
vlera më e lartë përfaqëson një kohë leximi të paktën dy orë në ditë. 

 

Shfrytëzimi i bibliotekave 
 

Indeksi i shfrytëzimit të bibliotekave. Ky indeks është derivuar nga përgjigjet e 
nxënësve ndaj pyetjeve se sa shpesh (kurrë, disa herë në vit, rreth një herë në muaj, 
disa herë në muaj, disa herë në javë) ata shkojnë në bibliotekë për qëllimet e 
mëposhtme: Huazojnë libra për të lexuar për kënaqësi; Huazojnë libra për punë 
shkolle; Punojnë për një detyrë shtëpie, kursi, apo artikull shkencor; Lexojnë revista 
ose gazeta; Lexojnë libra për argëtim; Mësojnë për gjëra që nuk kanë lidhje me 
shkollën, si sporte, njerëz, muzikë, hobe; Përdorin internetin. Vlerat e shkallëzuara të 
saj janë vlerësime Warm të standardizuara, ku vlerat pozitive tregojnë një shfrytëzim 
më të madh të bibliotekave, ndërsa vlerat negative tregojnë mungesë frekuentimi apo 
frekuentim të pakët të bibliotekave.  

 

Angazhimi i mësuesit 
 

Indeksi i stimulimit të të lexuarit. Ky indeks është derivuar nga përgjigjet e 
nxënësve ndaj pyetjeve se sa shpesh (kurrë, në disa orë mësimore, në shumicën e 
orëve mësimore, në çdo orë) ndodhin ngjarjet e mëposhtme: Mësuesi i kërkon 
nxënësve të shpjegojnë kuptimin e tekstit; Mësuesi bën pyetje që i nxit nxënësit për 
një kuptim më të mirë të tekstit; Mësuesi i jep nxënësve kohë të mjaftueshme për të 
menduar rreth përgjigjeve të tyre; Mësuesi rekomandon një libër apo autor për tu 
lexuar; Mësuesi i inkurajon nxënësit për të shprehur mendimet e tyre rreth një teksti; 
Mësuesi i ndihmon nxënësit të lidhin tregimet që ata lexojnë me jetët e tyre; Mësuesi i 
tregon nxënësve se si informacioni mbi tekste zhvillohet mbi çfarë ata tashmë dinë. 
Vlerat e shkallëzuara të saj janë vlerësime Warm të standardizuara, ku vlerat pozitive 
tregojnë një aktivitet stimulues pozitiv të mësuesve ndaj përfshirjes së nxënësve në të 
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lexuarin, ndërsa vlerat negative tregojnë mungesë të aktivitetit stimulues të mësuesve 
ndaj përfshirjes së nxënësve në të lexuarin.       

Indeksi i strategjisë së mësimdhënies. Ky indeks jep informacion se sa e 
përdor mësuesi strategjinë e strukturimit dhe është derivuar nga pyetjet e nxënësve se 
sa shpesh (kurrë, në disa orë mësimore, në shumicën e orëve mësimore, në çdo orë) 
ndodhin situatat e mëposhtme: Mësuesi shpjegon përpara se çfarë pritet prej 
nxënësve; Mësuesi kontrollon që nxënësit janë të koncentruar ndërsa punojnë në 
detyrat e tyre; Mësuesi diskuton punën e nxënësit pasi ai e ka mbaruar atë; Mësuesi i 
sqaron nxënësit paraprakisht se si puna e tyre do të vlerësohet; Mësuesi pyet nxënësit 
nëse e kanë kuptuar se si duhet plotësuar detyra; Mësuesi i vlerëson detyrat e 
nxënësve; Mësuesi i jep mundësinë nxënësve të pyesin rreth detyrave; Mësuesi shtron 
pyetje që nxisin nxënësit të marrin pjesë aktivisht; Mësuesit i thonë nxënësve sa mirë 
u përgjigjën ata menjëherë pas përgjigjes. Vlerat e shkallëzuara të saj janë vlerësime 
Warm të standardizuara të cilat tregojnë se sa më i lartë ky indeks aq më pozitiv 
përdorimi i strategjisë së strukturimit.  

 

 Qëndrimi ndaj mjedisit shkollor 
 

Indeksi i vlerësimit ndaj shkollës. Ky indeks u ndërtua nga përgjigjet e 
nxënësve të cilat kërkonin pikëpamjen e tyre mbi dakordësinë (pajtohem plotësisht, 
pajtohem, nuk pajtohem, nuk pajtohem krejtësisht) rreth pohimeve të mëposhtme: 
Shkolla ka bërë pak për të më përgatitur mua për jetën pasi unë të lë shkollën; Shkolla 
ka qenë një harxhim kohe; Shkolla më ka dhënë besim në marrjen e vendimeve; 
Shkolla më ka mësuar gjëra që janë të dobishme në një punë. Vlerat e shkallëzuara të 
saj janë vlerësime Warm të standardizuara, ku vlerat pozitive tregojnë një vlerësim 
pozitiv të nxënësit për shkollën, ndërsa vlerat negative tregojnë një vlerësim jo të mirë 
të nxënësve ndaj shkollës. 

 

Mjedisi në klasë 
 

Indeksi i marrëdhënies mësues-nxënës. Ky indeks u derivua nga përgjigjet e 
nxënësve mbi dakordësinë e tyre (pajtohem plotësisht, pajtohem, nuk pajtohem, nuk 
pajtohem krejtësisht) ndaj pohimeve të mëposhtme të cilave ju përgjigjen në 
pyetësorin e nxënësve: Unë shkoj mirë me pjesën më të madhe të mësuesve; Pjesa më 
e madhe e nxënësve janë të interesuar për mirëqenien time; Pjesa më e madhe e 
mësuesve dëgjojnë çfarë unë kam për të thënë; Në qoftë se unë kam nevojë për 
ndihmë, unë e marr atë nga mësuesit e mi; Pjesa më e madhe e mësuesve më trajtojnë 
ndershmësisht. Vlerat e shkallëzuara të saj janë vlerësime Warm të standardizuara ku 
vlerat pozitive tregojnë një lidhje pozitive midis mësuesve dhe nxënësve, ndërsa 
vlerat negative tregojnë një lidhje negative midis tyre.  

Indeksi i displinës në klasë. Ky indeks u derivua nga përgjigjet e nxënësve mbi 
pikëpamjen e tyre  ndaj pohimeve të mëposhtme se sa shpesh (kurrë, në disa orë 
mësimore, në shumicën e orëve mësimore, në çdo orë) ato ndodhin: Nxënësit nuk 
dëgjojnë se çfarë mësuesi thotë; Ka zhurmë dhe rrëmujë; Mësuesi duhet të presë një 
kohë të gjatë që nxënësit të mbajnë rregull; Nxënësit nuk punojnë mirë; Nxënësit nuk 
fillojnë të punojnë për një kohë të gjatë pasi mësimi ka filluar. Vlerat e shkallëzuara të 
saj janë vlerësime Warm të standardizuara, ku vlerat pozitive tregojnë një klimë 
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disiplinore më të mirë në klasë dhe anasjelltas, vlerat negative tregojnë një klimë 
disiplinore të mangët në klasë.  

 
Angazhimi për të nxënin i nxënësit 
 

Indeksi i strategjisë së memorizimit. Ky indeks u derivua nga përgjigjet e 
nxënësve mbi pikëpamjen e tyre ndaj pohimeve të mëposhtme se sa shpesh (pothuajse 
kurrë, nganjëherë, shpesh, pothuajse gjithmonë) ato ndodhin: Kur studioj, unë 
përpiqem të mbaj mend për çdo gjë që gjendet në tekst; Kur studioj, unë përpiqem të 
mbaj mend sa më shumë detaje të jetë e mundur; Kur studioj, unë e lexoj tekstin aq 
herë sa të mund ta riprodhoj atë; Kur studioj, unë e lexoj tekstin pa pushim. Vlerat e 
shkallëzuara të saj janë vlerësime Warm të standardizuara, ku vlerat pozitive tregojnë 
një rëndësi më të madhe që i jepet nga nxënësi memorizimit, ndërsa vlerat negative 
tregojnë një neglizhim nga ana e nxënësit për të mbajtur mend përmendësh.  

Indeksi i strategjisë së përpunimit të të nxënit. Ky indeks u derivua nga 
përgjigjet e nxënësve mbi pikëpamjen e tyre ndaj pohimeve të mëposhtme se sa 
shpesh (pothuajse kurrë, nganjëherë, shpesh, pothuajse gjithmonë) ato ndodhin: Kur 
studioj, unë përpiqem të lidh dijen e re me dijen e mëparshme në lëndët e tjera; Kur 
studioj, unë gjej se si informacioni mund të jetë i dobishëm jashtë shkolle; Kur studioj, 
unë përpiqem ta kuptoj materialin më mirë duke bërë me eksperiencat e mia; Kur 
studioj, unë gjej se si informacioni i teksit përshtatet me atë çfarë ndodh në jetën reale. 
Vlerat e shkallëzuara të saj janë vlerësime Warm të standardizuara, ku vlerat pozitive 
tregojnë një përpunim më të avancuar që bëhet nga nxënësi për materialin e lexuar, 
ndërsa vlerat negative tregojnë një mungesë në përpunimin e teksit të lexuar nga 
nxënësi.  

Indeksi i strategjisë së kontrollit të të nxënit. Ky indeks u derivua nga 
përgjigjet e nxënësve mbi pikëpamjen e tyre ndaj pohimeve të mëposhtme se sa 
shpesh (pothuajse kurrë, nganjëherë, shpesh, pothuajse gjithmonë) ato ndodhin: Kur 
studioj, unë e nis duke gjetur çfarë ekzaktësisht nevojitet të mësoj; Kur studioj, unë 
verifikoj nëse unë kuptoj çfarë kam lexuar; Kur studioj, unë përpiqem të nxjerr cilat 
koncepte unë ende nuk i kam kuptuar; Kur studioj, unë sigurohem të mbaj mend pikat 
më të rëndësishme në tekst; Kur studioj dhe nuk kuptoj diçka, unë kërkoj informacion 
shtesë për ta qartësuar atë. Vlerat e shkallëzuara të saj janë vlerësime Warm të 
standardizuara, ku vlerat pozitive tregojnë një rëndësi më të madhe që i jepet nga 
nxënësi kontrollit të tekstit që studiohet, kurse vlerat negative tregojnë një kontroll të 
dobët nga nxënësi i tekstit të studiuar. 

 
Gjinia 
 

Kjo është një ndryshore kategorike me dy vlera, ku me 0 identifikohen djemtë 
dhe me 1 identifikohen vajzat.   

 

3.3.4. Ndryshoret e pavarura në nivel shkolle 

 
Madhësia e shkollës 
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Treguesi i përmasës së shkollës. Ky tregues lidhet me numrin e nxënësve të 
regjistruar në shkollë në vitin e studimit.  

 

Vendndodhja e shkollës 
 

Treguesi i vendndodhjes së shkollës. Ky tregues është një ndryshore e nivelit 
të dytë me dy kategori e cila identifikon vendndodhjen e godinës së shkollës nga 
pikpamja e urbanizimit, rurale (kodi 0) apo urbane (kodi 1). 

 

Sektori i shkollës 
 

Treguesi i sektorit të shkollës. Ky tregues është një ndryshore e nivelit të dytë 
me dy kategori i cili identifikon tipin e shkollës sipas formës së administrimit të 
shkollave, publike (kodi 1) apo private (kodi 0).  

 
Lloji i arsimit 
 

Treguesi i llojit të arsimit. Ky tregues është një ndryshore e nivelit të dytë që i 
grupon nxënësit në dy grupe sipas profilit të arsimit që ato ndjekin, arsimin e 
përgjithshëm (kodi 0) apo arsimin profesional (kodi 1). 

 

Burimet edukative të shkollës 
 

Indeksi i burimeve edukative të shkollës. Ky indeks u ndërtua mbi bazën e 
perceptimit të drejtuesve të shkollave mbi faktorët potencialë që pengojnë 
mësimdhënien në shkollë. Drejtuesit shprehën dakordësinë e tyre nëse mësimdhënia 
në shkollë pengohet (aspak, shumë pak, disi, mjaft) nga çështjet e mëposhtme: 
Mungesa apo pamjaftueshmëria e pajisjeve laboratorike; Mungesa ose 
pamjaftueshmësira e teksteve; Mungesa ose pamjaftueshmëria e kompjuterave për 
mësimdhënie; Mungesa e shërbimit të internetit në shkollë; Mungesa ose 
pamjaftueshmëria e aplikacioneve kompjuterike për mësimdhënie; Mungesa ose 
pamjaftueshmëria e materialeve në bibliotekë; Mungesa ose pamjaftueshmëria e 
pajisjeve audiovizive. Vlerat e shkallëzuara të saj janë vlerësime Warm të 
standardizuara ku vlerat pozitive tregojnë një cilësi më të mirë të burimeve edukative 
që ofron shkolla dhe anasjelltas, vlerat negative tregojnë një mungesë të burimeve 
edukative në shkollë. 

 

Stafi i mësimdhënies 
 

Indeksi i cilësisë së stafit mësimdhënës. Ky është një indeks tjetër që u ndërtua 
mbi bazën e perceptimit të drejtuesve të shkollave mbi faktorët potencialë që 
pengojnë mësimdhënien në shkollë. Drejtuesit shprehën dakordësinë e tyre nëse 
mësimdhënia në shkollë pengohet (aspak, shumë pak, disi, mjaft) nga çështjet e 
mëposhtme: Mungesa e mësuesve të kualifikuar të matematikës; Mungesa e mësuesve 
të kualifikuar të gjuhë-leximit, Mungesa e mësuesve të kualifikuar të lëndëve të 
shkencës; Mungesa e mësuesve të kualifikuar të lëndëve të tjera. Vlerat e shkallëzuara 
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të saj janë vlerësime Warm të standardizuara ku vlerat pozitive tregojnë një staf më të 
kualifikuar mësimdhënës dhe anasjelltas, vlerat negative tregojnë një mungesë në 
shkolla të stafit mësimdhënës. 

 

3.3.5. Trajtimi i ndryshoreve me vlera të munguara 

Ndryshoret e këtij studimi natyrshëm kishin vlera të munguara. Duke qenë se 
numri i rasteve me vlera të munguara për çdo ndryshore të nxënësit rezultoi të ishte i 
ulët (përgjithësisht më i vogël se 5%), atëherë vendosëm të eleminojmë vlerat e 
munguara. Për më tepër, duke ndjekur rekomandimet e Raudenbush dhe Bryk (2002) 
dhe Goldstein (2011), të cilët diskutojnë efektet e vlerave të munguara në analizat e 
rezultateve dhe domosdoshmërinë për eleminimin e tyre në ndryshoret e nivelit të 
dytë, u shmangën vlerat e munguara për ndryshoret e shkollës në studim.  

 Allison (2001) paraqet një diskutim të plotë mbi mënyrat për trajtimin e 
ndryshoreve me vlera të munguara. Në varësi të kuptimit të secilës prej ndryshoreve, 
u aplikuan metoda të ndryshme të plotësimit të vlerave të munguara. Tek Tabela 3-1 
paraqitet numri i rasteve me vlera të munguara për ndryshoret e nxënësit dhe të 
shkollës, së bashku me llojin e metodës së zbatuar në plotësimin e vlerave të 
munguara. Ndryshoret e përdorura në këtë studim, por që nuk ndodhen në tabelë, janë 
pa vlera të munguara. Së fundi, theksojmë se plotësimi i vlerave të munguara u 
realizua për ndryshoret latente të cilat janë përdorur në modelimin hierarkik linear. 

 
Tabela 3-1: Ndryshoret me vlera të munguara dhe metoda e plotësimit të tyre 

Ndryshorja
Raste të 

munguara Metoda e zbatuar
Ndryshoret e 

përdorura
Indeksi i mirëqenies familjare 14
Indeksi i shkallës së arsimit të prindërve 109
Indeksi i statusit të punësimit 437
Indeksi i kënaqësisë së të lexuarit 70
Indeksi i diversitetit të të lexuarit 37
Koha e leximit për kënaqësi 116
Indeksi i strategjisë së memorizimit 65
Indeksi i strategjisë së përpunimit të të nxënit 106
Indeksi i strategjisë së kontrollit të të nxënit 80
Indeksi i shfrytëzimit të bibliotekave 185
Indeksi i stimulimit të të lexuarit 132
Indeksi i strategjisë së mësimdhënies 159
Indeksi i vlerësimit ndaj shkollës 215
Indeksi i marrëdhënies mësues-nxënës 102
Indeksi i displinës në klasë 113
Indeksi i burimeve edukative të shkollës* 1
Indeksi i cilësisë së stafit mësimdhënës* 2
*)Ndryshore në nivel shkolle

Mesatarja e 
shkollës

Mesatarja 
kombëtare Vendndodhja

Regresioni linear

Arritja e nxënësit, 
Vendndodhja e 

shkollës

Arritja e nxënësit, 
Vendndodhja e 
shkollës, Gjinia

Regresioni linear
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3.4. Modelimi strukturor i ekuacioneve 

Indekset e përdorura në këtë studim për Shqipërinë u ndërtuan mbi të njëjtën 
metodologji të aplikuar në PISA 2009 (shiko OECD, 2012). Në ndërtimin e tyre u 
përdorën të njëjtat bashkësi pyetjesh për çdo indeks të dhënë në PISA 2009. Por për të 
vlerësuar nëse këto indekse janë të vlefshme dhe përshtaten me të dhënat e Shqipërisë, 
si dhe për të vlerësuar efektet e drejtpërdrejta ose jo të tyre mbi arritjet e nxënësve, u 
aplikua teoria e modelimit strukturor të ekuacioneve. Përqasja dy-hapëshe e ndërtimit 
të modelit e cila përbëhet nga analiza e dy modeleve të ndryshme konceptualisht, 
modeli i matjes dhe modeli strukturor, u zbatua në këtë studim përpara zhvillimit të 
modeleve hierarkike.  

Modeli i matjes, ose siç njihet në literaturë si modeli i konfirmimit të faktorit, 
specifikon lidhjet midis ndryshoreve të matjes (të vëzhguara) që përshkruajnë 
ndryshoret latente. Përfundimet e analizës së modeleve të matjes në këtë studim 
identifikojnë besueshmërinë dhe vlefshmërinë e ndryshoreve të vëzhguara dhe latente 
(Jöreskog & Sörbom, 1996). Modelet e matjes u testuan për të gjithë ndryshoret 
latente të pavarura të përfshira në modelet përfundimtare të këtij studimi. Modeli i 
matjes që u aplikua në këtë studim ishte “Analiza Konfirmuese e Faktorit”. Kjo 
metodë ka për qëllim të testojë vlefshmërinë e strukturave të mëparshme të cilat janë 
identifikuar bazuar në teori apo experiencën e mëparshme. Ajo ekzaminon nëse të 
dhënat ekzistuese janë konsistente me strukturën apriori që plotëson kushtet për 
identifikimin e modelit.  

Konkretisht, nëpërmjet kësaj analize u vlerësua besueshmëria e ndryshoreve 
përbërëse (të vëzhguara) të një faktori të caktuar së bashku me besueshmërinë e 
ndryshores latente (faktorit). Ndryshoret e vëzhguara janë ndryshoret që i kanë vlerat 
e matura drejtpërdrejt nga pyetësorët. Schumacker dhe Lomax (2004) sugjerojnë që 
struktura e çdo ndryshoreje latente të përbëhet nga të paktën tre ndryshore të 
vëzhguara.  

Figura e mëposhtme paraqet skematikisht modelin e matjes së përdorur në 
këtë studim. Për ilustrim metodologjik, paraqitet vetëm modeli i matjes me një faktor 
i përbërë nga n tregues (ndryshore të vëzhguara). Për testimin e këtyre modeleve u 
përdor aplikacioni LISREL 8.80. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3-1: Model i matjes së ndryshoreve latente 
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Modeli i paraqitur përfaqëson një regresion të një bashkësie ndryshoresh të 
vëzhguara mbi një ndryshore latente të vetme. Komponentet e këtij modeli janë: 

Y, përfaqëson ndryshoren e pavarur latente (faktori) që tregohet në model nëpërmjet 
një elipsi; 

Xt, ku t=1,n, përfaqëson secilën prej n ndryshoreve të vëzhguara të tregura në model 
nëpërmjet katrorëve; 

iδ  përfaqëson gabimin e matjes së ndryshoreve të vëzhguara; 

iλ  përfaqëson koefiçientët e regresionit (ngarkesat faktore) të Y kundrejt  Xi; 

2iθ  përfaqëson ekzistencën e kovariancës ndërmjet gabimeve të matjes të ndryshoreve 
2 dhe i.  

Teorikisht, ekuacioni matricor i modelit të matjes të një ndryshoreje latente është 

 X =Λ •ξ+ δ . [3-8] 

Matrica X me përmasa qx1 përfaqëson q ndryshoret e vëzhguara të cilat 
përdoren për matjen e n ndryshoreve latente që përbëjnë elementet e matricës ξ  me 
përmasa nx1. Lidhjet midis ndryshoreve të vëzhguara dhe ndryshoreve latente 
(ngarkesat faktore) janë elementet e matricës Λ me përmasa qxn. Matrica δ  me 
përmasa qx1 përmban si elementë gabimet e matjes të q ndryshoreve të vëzhguara. 
Përveç kësaj, kovariancat midis gabimeve të matjes formojnë një matricë me përmasë 
qxq. Këtu supozohet se pritja matematike e δ  është zero dhe mungon korrelacioni 
midis δ  dhe ξ . Matrica e kovariancës për vektorin X, e shënuar me Σ , sipas këtij 
modeli shprehet sipas formulës matricore të mëposhtme: 

 'Σ = ΛΦΛ +Θ , [3-9] 

ku Φ  përfaqëson matricën e kovariancës të ndryshoreve latente ξ  dhe Θ  përfaqëson 
matricën e kovariancës së gabimeve të matjes. Zgjidhja gjendet nëpërmjet gjetjes së 
parametrave , ,Λ Φ Θ  në mënyrë që Σ  të jetë sa më afër matricës së kovariancës të 
zgjedhjes. Për këtë qëllim përdoren metoda të ndryshme, specifikisht në këtë studim 
është përdorur metoda e përgjasisë maksimale.  

Modeli përfundimtar i matjes konsiderohet i identifikuar në qoftë se gjendet 
një zgjidhje e vetme për parametrat e panjohura. Një diskutim i plotë mbi këtë çështje 
dhe kushtet e nevojshme e të mjaftueshme për identifikim gjendet në artikullin e 
Bollen (1989). Megjithatë, është e rëndësishme të vihet në dukje që pa disa kufizime 
paraprake është i pamundur identifikimi i një modeli të tillë. Ky problem lind nga 
fakti që ndryshoret latente nuk kanë vlera të vëzhguara dhe si rrjedhim mungon 
sistemi metrik i tyre. Për të mundësuar përcaktimin e metrikës për ndryshoret latente 
aplikohet njëra nga dy kufizimet, fiksimi i variancës të ndryshores latente ose i 
ndonjërës prej ngarkesave faktore në vlerën 1. Pas identifikimit të modelit të matjes, 
nevojitet të vlerësohet nëse modeli i përshtatet mirë të dhënave reale. Një numër i 
konsiderueshëm testesh ekzistojnë për vlerësimin e përshtatshmërisë së modeleve të 
matjes. Meqenëse testi klasik 2χ  (hi në katror) në këtë rast është problematik 
(Jöreskog, 1969), atëherë ne përdorëm statistikën e njohur shkurt RMSEA (Root 
mean square error of approximation), që u fut në literaturë nga Steiger dhe Lind 
(1980). Formula për llogaritjen e saj jepet nga barazimi  
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2χ -dfRMSEA= max ,0

df (N-1)
⎧ ⎫
⎨ ⎬⋅⎩ ⎭

,  [3-10] 

ku N është masa e mostrës, df janë shkallët e lirisë dhe 2χ  është statistika hi në katror. 

Vlera të RMSEA-së më të vogla se 0.05 sugjerojnë një përshtatje mjaft të mirë, 
ndërkohë që në këtë studim janë pranuar modelet e matjejeve me RMSEA më të vogël 
se 1, meqë vlera të saj deri tek 1-shi tregojnë një përshtatje të pranueshme të modelit. 
Në rastet e mungesës të një përshtatje të pranueshme të modelit u realizua modifikimi 
i modelit. Pas eleminimit të ndryshoreve të vëzhguara të papërshtatshme, u rizbatua e 
njëjta proçedurë duke ritestuar modelin e modifikuar. Gjetja e një modeli 
përfundimtar me përshtatje të pranueshme përcaktoi së fundi bashkësinë e 
ndryshoreve të vëzhguara të cilat u përdorën më tej për zhvillimin e indeksit 
përfundimtar sipas modelit Rasch. Së fundi, vemë në dukje që vlerat e besueshmerisë 
së ndryshoreve latente të raportuara në këtë studim janë njehsuar sipas formulës së 
Fornell dhe Larcker (1981) 
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.  [3-11] 

Ndërsa varianca mesatare e nxjerrë prej ndryshores latente vlerësohet përmes 
formulës 
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.  [3-12] 

Përveç kësaj, besueshmëria e ndryshoreve individuale që kompozojnë një 
ndryshore latente llogaritet thjesht si katror i ngarkesës faktore përkatëse të 
standardizuar. Sipas kritereve të sugjeruara nga Tseng, Dörnyei, dhe Schmitt (2006), 
një model i mire matjeje duhet të ketë besueshmërinë e ndryshores latente më të 
madhe se 0.6 dhe variancën e shpjeguar mbi 0.5. 

Modeli strukturor specifikon lidhjen midis ndryshoreve latente, siç 
parashtrohet prej teorisë së Schumacker dhe Lomax (2004). Ky model paraqet një seri 
lidhjes shkakësore midis ndryshoreve endogjene (faktor në një model vlerat e të cilit 
varen nga gjendja e ndryshoreve të tjera) dhe ndryshoreve ekzogjene (faktor në një 
model vlerat e të cilit janë të pavaruara nga gjendja e ndryshoreve të tjera). Këto 
lidhje shkakësore përfaqësohen prej disa ekuacioneve strukturore. Përshtatshmëria e 
këtij modeli të zhvilluar paraprakisht testohet statistikisht me të dhënat e studimit. 
Nëse përshtatshmëria është e pranueshme atëherë modeli vlerësohet i mundshëm dhe 
konsistent me të dhënat; nëse vlera e përshtatshmërisë është e vogël atëherë modeli 
refuzohet ose rishikohet (Byrne, 1998). Zhvillimi i një modeli të tillë i paraqitur në 
këtë punim, u realizua duke ndjekur pesë hapat e sugjeruara nga Schumacker dhe 
Lomax (2004), të cilat janë: a) specifikimi i modelit; b) identifikimi i modelit; c) 
matja e modelit;  d) testimi i modelit; e) modifikimi i modelit. 
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Specifikimi i modelit përfshin përcaktimin e lidhjeve të mundshme midis 
ndryshoreve të modelit. Lidhjet shkakësore përcaktohen duke u bazuar në përvojë apo 
teori. Identifikimi i modelit lidhet me ekzistencën e vlerave të vetme për parametrat 
që janë për tu vlerësuar në model. Për këtë qëllim përdoret diferenca midis numrit të 
parametrave të variancë/kovariancë-s dhe numrit të parametrave që janë për tu gjetur. 
Vetëm nëse kjo diferencë është pozitive, atëherë është e mundur ekzistenca e modelit. 
Pas identifikimit të modelit, vijohet me gjetjen e vlerave të parametrave të modelit. 
Ky hap synon gjetjen e vlerave të parametrave në mënyrë që mospërputhja midis 
matricës së kovariancës së zgjedhjes me atë të popullatës që sjell modeli të jetë 
minimale. Në këtë studim metoda e përgjasisë maksimale është aplikuar. Në hapin 
tjetër të testimit të modelit, verifikohet përshtatshmëria e modelit. Duke gjykuar mbi 
vlerën RMSEA, përcaktohet nëse të dhënat i përshtaten modelit. Nëse përshtatshmëria 
nuk është e mjaftueshme, vijohet me hapin e fundit të modifikimit të modelit, që 
përfshin rispecifikimin e lidhjeve midis ndryshoreve.  

Ashtu siç përshkruhet edhe nga Schumacker dhe Lomax (2004), modeli 
strukturor paraqitet sipas ekuacionit matricor të mëposhtëm: 

 η=Βη+Γξ+ ζ .  [3-13] 

Këtu, m ndryshoret e varura latente (endogjene) përbëjnë elementet e matrices η  me 
përmasë mx1, ndërsa n ndryshoret e pavarura latente (ekzogjene) përbëjnë elementet e 
matricës ξ  me përmasë nx1. Matrica Β  me përmasa mxm përmban si elemente 
koefiçientët që përfaqësojnë lidhjet e ndryshoreve endogjene me njëra tjetrën. Matrica 
Γ  me përmasa mxn përmban si elementë koefiçientët e lidhjeve midis m ndryshoreve 
endogjene me n ndryshoret ekzogjene. Matrica ζ  me përmasë mx1 përmban si 
elementë m gabimet e secilit prej ekuacioneve që parashikon m ndryshoret endogjene. 
Theksojmë se matrica B i ka elementet e diagonals kryesore 0. Kovariancat midis 
ndryshoreve ekzogjene përbëjnë elementët e një matrice Φ  me përmasë nxn, ku 
elementët e diagonales janë variancat e ndryshoreve. Kovariancat midis gabimeve të 
m ekuacioneve përbëjnë elementet e një matrice Ψ  me përmasë mxm, ku elementët e 
diagonales janë variancat e gabimeve. Meqenëse modelet e matjes janë pjesë 
përbërëse e modelit strukturor, përftohet matrica e kovariancave të gabimeve të matjes 

εΘ me përmasë pxp, e cila i korrespondon p ndryshoreve të vëzhgueshme për matjen 
e m ndryshoreve endogjene. Njëlloj, përftohet matrica e kovariancave të gabimeve të 
matjes δΘ me përmasë qxq, e cila i korrespondon q ndryshoreve të vëzhgueshme për 
matjen e n ndryshoreve ekzogjene. Matrica tërësore e modelit të plotë që nevojitet të 
përcaktohet përbëhet nga katër blloqe matricore të matricës 

yy yx

xy xx

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑
∑ =

∑ ∑
. Këto blloqe matricore janë: 

1 ' ' 1 '( ) ( )( )yy y y ε
− −⎡ ⎤⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦∑ = Λ Ι −Β ΓΦΓ +Ψ Ι −Β Λ +Θ , '

xxx x δ⎡ ⎤ΦΛ⎣ ⎦∑ = Λ +Θ , 

' ' 1 '( ) yxy x
−⎡ ⎤ΦΓ Ι −Β Λ⎣ ⎦∑ = Λ , ')(yx xy∑ = ∑ . 

Elementët e kësaj matrice përcaktohen si parametra të lirë apo të fiksuar, ose të 
kufizuar sipas kushteve të modelit përkatës. Më tutje vijohet me identifikimin e 
modelit ashtu siç u përshkrua më sipër.  
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3.5. Analiza e komponentëve themelorë 

Me qëllim reduktimin e numrit të ndryshoreve të studimit, u aplikua metoda e 
analizës së komponentëve themelore duke përdorur programin SPSS. Për grupe të 
ndryshme ndryshoresh të ngjashme janë përftuar struktura më të thjeshta. Këtu 
paraqitet një përshkrim i shkurtër i kësaj metodologjie. Një përshkrim i detajuar i 
kësaj metodologjie jepet në Tacq (1997).  

Supozojmë se vlerat e p ndryshoreve për n individe jepen në matricën 
( )ijX x= , ku 1,i n=  dhe 1,j p= . Këto të dhëna mund të paraqiten si një bashkësi n 

pikash në një hapësirë p dimensionale ku çdo bosht i korrespondon një prej 
ndryshoreve. Fillimisht, kërkohet për një drejtëz C1 që kalon në origjinë në këtë 
hapësirë në mënyrë të tillë që varianca e pikave të projektuara në këtë drejtëz është 
maksimale. Pas përftimit të C1, konsiderohet nënhapësira me përmasë p-1 ortogonale 
me C1 dhe kërkohet për një drejtëz C2 në këtë nënhapësirë në mënyrë që varianca e 
pikave të projektuara në C2 është maksimale. Pas përftimit të C2 ortogonal me C1, 
vijohet me kërkimin e një drejtëze C3 në nënhapësirën me përmasë p-2 që është 
ortogonale me C1 dhe C2 në mënyrë që varianca e pikave të projektuara në këtë drejtëz 
është maksimale. Ky proçes vazhdon deri në përftimin e p drejtëzave ortogonale. 
Secila prej këtyre drejtëzave përcakton një ndryshore të re që paraqitet me ekuacionin: 

 
p

i ik k
k=1

C = u X , i=1 ,p∑ .  [3-14] 

Këtu, varianca e Ci është maksimale dhe me kushtin që ato të jenë ortogonale midis 
tyre. Këto ndryshore të reja quhen komponente themelore dhe proçesi i përftimit të 
tyre njihet në literaturë si analiza e komponentëve themelorë. Ky model paraqitet në 
trajtë matricore me ekuacionin 

 C = X U⋅ .  [3-15] 

Duke njohur matricën e të dhënave X, llogaritet matrica e korrelacioneve R: 

 
'X XR

n-1
= .  [3-16] 

Më tutje, zbërthehet matrica R në formën: 

 'R =U D U ,  [3-17] 

ku U është matrica e vektorëve të vetë të R, D është matrica diagonale e vlerave të 
veta të R. Këtu theksojmë se praktikisht përdoret zbërthimi i R në vend të X në 
metodën e analizës së komponentëve themelorë. Së fundi, matrica e komponentëve të 
standardizuar llogaritet sipas formulës 

 
1-
2C = X U D .  [3-18] 

Shuma e vlerave të veta është e barabartë me shumën e variancave të 
ndryshoreve fillestare. Meqë ndryshoret janë të standardizuara, shuma e vlerave të 
veta është e barabartë me numrin e ndryshoreve. Nëpërmjet metodës VARIMAX të 
rrotullimit ortogonal, arrihet reduktimi i matricës së ngarkesave faktore A në një 
strukturë më të thjeshtë, ku 

 
1-
2A=UD .  [3-19] 
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Kjo realizohet nëpërmjet maksimizimit të variancës së katrorëve të ngarkesave 
të çdo kollone. Përcaktimi i numrit të komponentëve në këtë studim u bazua në 
kriterin e sugjeruar nga Kaiser (1958). Konkretisht, vetëm komponentët me vlera të 
veta më të mëdha se 1 u mbajtën. Këto përfaqësojnë ndryshoret e reja të zhvilluara 
sipas analizës së komponentëve themelorë. 

 

3.6. Modelimi linear hierarkik 

Modelimi hierarkik linear shërben për zhvillimin e “ekuacioneve lineare që 
shpjegojnë rezultatet për anëtarët e grupeve si funksion i karakteristikave të grupeve 
dhe i karakteristikave të anëtarëve të grupeve” (Arnold, 1992, f. 58). Ky përkufizim i 
dhënë nga Arnold është pasuar nga shumë përkufizime të dhëna nga studiues të tjerë 
rreth modelimit hierarkik linear i cili ka gjetur një zbatim mjaft të gjerë veçanërisht në 
kërkimin në arsim. Ajo nënvizon në artikullin e saj nevojën për këtë lloj modelimi. 
Ajo thekson se modelimi hierarkik linear adreson një problem që ka ekzistuar për 
dekada në kërkimin shkencor mbi lidhjen midis karakteristikave të shkollës dhe klasës 
nga njëra anë, dhe rezultateve të nxënësve nga ana tjetër. Modelimi hierarkik linear 
gëzon disa avantazhe thelbësore në zbatimet e saj mbi analizat e të dhënave arsimore. 
Së pari, ky modelim mund të shpjegojë arritjet e nxënësve si funksion i 
karakteristikave shkollore pas marrjes në konsideratë të variancës së arritjeve të 
nxënësve brenda shkollave. Së dyti, ky lloj modelimi mund të modelojë efektet e 
karakteristikave të nxënësit mbi arritjet brenda shkollave, dhe pastaj shpjegon 
diferencat në këto efekte midis shkollave duke përdorur karakteristikat e shkollës. Së 
treti, ai mund të modelojë variancën midis shkollave dhe variancën brenda shkollave 
njëkohësisht, duke prodhuar kështu vlerësime të sakta të arritjeve të nxënësve. Së 
fundi, ai mund të prodhojë vlerësime më të sakta të faktorëve veprues mbi arritjet e 
nxënësve brenda shkollave duke shfrytëzuar informacionin mbi këto lidhje nga 
shkollat e tjera. 

Në këtë seksion jepet një përmbledhje konceptuale dhe statistikore e modeleve 
të aplikuara në këtë studim. Duke qenë se modelet e paraqitura në këtë punim janë 
modele hierarkike lineare dy-nivelëshe, ne do të fokusohemi këtu vetëm në paraqitjen 
e këtyre modeleve. Terminologjia dhe formulat e përdorura këtu janë përshtatur dhe 
huazuar nga Raudenbush dhe Bryk (2002). Në përputhje me mënyrën se si programet 
aplikative HLM i modelojnë të dhënat e përdorura, modelet hierarkike lineare 
paraqiten sipas niveleve përkatëse të të dhënave ose si modele të kombinuara në një të 
vetme. Dy nivelet e përdorura në studimin tim janë niveli i parë dhe niveli i dytë. 
Niveli i parë i korrespondon individëve ose konkretisht nxënësve brenda shkollave, 
ndërsa niveli i dytë i korrespondon grupeve ose konkretisht shkollave. Individët e 
nivelit të parë janë elementë që i përkasin grupeve në nivelin e dytë. Një individ i 
nivelit të parë bën pjesë vetëm në një grup të nivelit të dytë.  

 

3.6.1.  Modeli i përgjithshëm.  

Një model dy-nivelësh hierarkik përbëhet nga dy modele të veçanta që i 
takojnë përkatësisht nivelit të parë dhe nivelit të dytë. Konkretisht, modeli i nivelit të 
parë përfaqëson modelin e nxënësit dhe modelon lidhjet midis ndryshoreve të 
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nxënësve. Kështu, ndryshorja e varur e cila në rastin e këtij studimi përfaqëson 
arritjen individuale të nxënësit, modelohet si kombinim linear i ndryshoreve të tjera të 
nxënësit. Ekuacioni linear në trajtën e përgjithshme në nivelin 1 është 

 
Q

i j 0 j 1j 1 i j 2 j 2 i j Q j Q i j i j 0 j q j q i j i j
q 1

Y (X ) (X ) ...... (X ) r (X ) r
=

= β +β ⋅ +β ⋅ + +β ⋅ + =β + β ⋅ +∑ , [3-20] 

ku:  
- ji 1, 2,....., n=  ( jn  është numri i elementëve të nivelit 1 në njësinë j , pra 

konkretisht numri i nxënësve në një shkollë të caktuar; 
- j 1, 2,3...., J=  (J numri i grupeve në nivelin 2, konkretisht numri i shkollave); 
- q 1,2,.....,Q=  ( Q  identifikon numrin e ndryshoreve të pavarura të nxënësit); 
- i jY është ndryshorja e varur, konkretisht arritja individuale e nxënësit i të 

shkollës j ; 
- 0 jβ  përfaqëson interceptin e ndryshores së varur për shkollën j, pra pritjen 

matematike të Yij me kusht që të gjithë ndryshoret e nxënësit të jenë 0; 
- q jβ  ( q 1,Q= ) përfaqësojnë koefiçientët e nivelit të parë, konkretisht efektin që 

kanë ndryshoret e nxënësit mbi arritjen e tyre brenda çdo shkolle; 
- q i j(X )  ( q 1,Q= ) janë vlerat e ndryshoreve të pavarura të nivelit të parë, 

konkretisht vlerat reale të Q  ndryshoreve parashikuese të arritjeve individuale 
për nxënësin i  të shkollës j ; 

- i jr  është efekti i rastit i nivelit të parë ose shkurt gabimi. 

Modelimi hierarkik linear supozon se termi i gabimit ka shpërndarje normale 
me mesatare 0 dhe variancë 2σ , pra ( )2

i jr N 0,σ∼ . Secili prej koefiçientëve të nivelit 

të parë q jβ  (përfshirë 0 jβ )  në ekuacionin [3-20], shndërrohet në ndryshore të varur në 
modelin e nivelit të dytë. Konkretisht, koefiçientët e modelit në nivel nxënësi bëhen 
ndryshore të varura në nivelin e dytë, për tu shprehur si funksione të ndryshoreve në 
nivel shkolle. Një nga karakteristikat kryesore të modelit të nivelit të dytë është fakti 
që këta koefiçientë mund të jenë të ndryshme në shkolla të ndryshme ose mund të 
jenë të njëjtë në gjitha shkollat. Kjo është një nga tiparet kryesore të modelimit 
hierarkik linear.  

Koefiçientët e regresionit q jβ  përfaqësojnë lidhjet strukturore që ndodhin 
brenda çdo shkolle si efekte të ndryshoreve në nivel shkolle mbi arritjet e nxënësve. 
Në këtë studim për shembull, këta koefiçientë tregojnë se si arritjet arsimore 
shpërndahen brenda çdo shkolle si një funksion i faktorëve individualë të nxënësve. 
Lidhja midis koefiçientëve të nivelit të dytë dhe të parë jepet sipas ekuacionit 

 
S

q j q0 q1 1j q2 2 j qS S j q j q0 qs s j q j
s 1

W W .... W u W u
=

β = γ + γ ⋅ + γ ⋅ + + γ ⋅ + = γ + γ ⋅ +∑ , [3-21] 

ku: 
- j 1, 2,3...., J=  (numri i grupeve në nivelin 2, pra numri i shkollave); 
- q  identifikon Q parametrat e nivelit të parë; 
- s  ( s 1,S= ) identifikon S parametrat e nivelit të dytë; 
- q0γ  përfaqëson pritjen matematike të q jβ  me kusht që vlerat e ndryshoreve të 

shkollës të jenë 0;  
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- qsγ  ( s 1,S= ) janë S koefiçientët e nivelit të dytë, pra efektet diferencuese të 
ndryshoreve në nivel shkolle mbi ndryshoren në nivel nxënësi; 

- s jW  ( s 1,S= ) janë S ndryshoret e nivelit të dytë, pra ndryshoret e shkollës; 
- q ju  është efekti i rastit i nivelit të dytë, pra gabimi në nivel shkolle. 

Modelimi hierarkik supozon këtu që për çdo shkollë j , vektori i gabimeve 

)( 0 j 1j Q ju , u ,......, u  ka shpërndarje multivariate normale, ku: q 1,Q∀ = , q jE(u ) 0=  dhe 

q j qqVar(u ) = τ . 

Kombinimi i dy modeleve të paraqitura më sipër sjell paraqitjen në një model 
të vetëm. Kështu, duke zëvendësuar ekuacionin [3-21] tek ekuacioni [3-20] përftohet 
modeli i kombinuar që jepet nëpërmjet ekuacionit: 

q q qS S S

i j 00 0s s j 0 j 10 1s s j 1j 1 i j 20 2s s j 2 j 2 i j
s 1 s 1 s 1

Y W u ( W u ) (X ) ( W u ) (X )
= = =

= γ + γ ⋅ + + γ + γ ⋅ + ⋅ + γ + γ ⋅ + ⋅∑ ∑ ∑  

i j...... r+ + .  [3-22]  

Secili prej koefiçientëve të nivelit të parë mund të modelohet në nivelin e dytë 
në ndonjë nga tre format e mëposhtme: 

1. Koefiçientë fiks të nivelit të parë, pra kur kemi q j q0β = γ . 
2. Koefiçientë të nivelit të parë që ndryshojnë në mënyrë jo të rastit, pra kur kemi 

qS

q j q0 qs s j
s 1

W
=

β = γ + γ ⋅∑ . 

3. Koefiçientë të nivelit të parë që ndryshojnë në mënyrë të rastit, pra kur kemi 
q j q0 q juβ = γ + . 

Por një koefiçient i nivelit të parë mund të modelohet edhe duke përfshirë të dyja 

burimet e variancës, të rastit dhe jo të rastit. Këtu kemi 
qS

q j q0 qs s j q j
s 1

W u
=

β = γ + γ ⋅ +∑ . 

Modelimi hierarkik linear i paraqitur nëpërmjet ekuacioneve të mësipërme 
kërkon pranimin e kushteve paraprake të cilat përmbledhtas paraqiten si vijon: 

1. Gabimet e nivelit të parë janë ndryshore të pavarura. Gjithashtu, ato janë 
ndryshore me shpërndarje normale me mesatare 0 dhe variancë të njëjtë 2σ  
për të gjithë grupet e nivelit të dytë,  pra 2

i jr iid N(0, )σ∼ . Në këtë studim, ky 
supozim nënkupton që gabimet brenda shkollave janë normale dhe të pavarura, 
me arritje mesatare 0 për çdo shkollë dhe variancë konstante të njëjtë në të 
gjitha shkollat. 

2. Ndryshoret e nivelit të parë q i j(X )  janë të pavarura nga i jr , pra 

q i j i jCov((X ) , r ) 0= , { }q 1, 2,...,Q∀ ∈ . Praktikisht, faktorët e lidhur me nxënësit 
mbi arritjet individuale që përjashtohen nga modeli dhe janë në këtë mënyrë të 
përfshira tek termi i gabimit të nivelit të parë, supozohet se janë të pavarura 
nga faktorët e tjerë të përfshirë në modelin në nivel nxënësi. 

3. Vektorët që përmbajnë Q+1 gabimet e rastit të nivelit të dytë janë ndryshore 
normale, secila me mesatare 0, variancë qqτ , dhe kovariancë qq 'τ  të 
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elementëve të q -të e q ' -të të rastit. Vektorët e gabimeve të rastit janë të 
pavarura midis J  njësive të nivelit të dytë. Pra, 

j 0 j 1j Qju (u ,u ,..., u ) ' iid N(0,T)= ∼ . T përfaqëson matricën e mëposhtme me 
përmasa (Q+1) x (Q+1) të variancave dhe kovariancave. Pra, 

00 00 0Q

10 11 1Q

Q0 Q1 QQ

T

τ τ − τ⎡ ⎤
⎢ ⎥τ τ − τ⎢ ⎥=
⎢ ⎥− − − −
⎢ ⎥τ τ − τ⎣ ⎦

. 

Konkretisht, efektet e mbetura të shkollës 0 j 1j Qju , u ,..., u  supozohet se janë 
normale me vlera mesatare 0 dhe variancave përkatëse 00 11 22 QQ, , ,....,τ τ τ τ . 

4. Ndryshoret e nivelit të dytë janë të pavarura me gabimet e nivelit të dytë. Pra, 
për çdo sjW  dhe qju , kemi sj qjCov(W , u ) 0= . Në lidhje me këtë studim, efektet 
e faktorëve në nivel shkolle që janë të përjashtuara nga modelet e nivelit të 
dytë të interceptit dhe koefiçentëve qjβ , supozohet se janë të pavarura nga 
faktorët që përfshihen në modelimin linear të interceptit dhe koefiçentëve qjβ . 

5. Gabimet e nivelit të parë dhe të dytë janë gjithashtu të pavarura. Pra kemi, 
{ }ij qjCov(r , u ) 0, q 1,2,...,Q= ∀ ∈ . Në terma konkrete të këtij studimi, kjo 

nënkupton se gabimet e nivelit të parë të modelit që parashikon arritjet 
individuale të nxënësve, janë të pavarura nga efektet e mbetura të shkollave 
tek modelet në nivel shkolle. 

6. Ndryshoret e secilit nivel janë të pavarura nga efektet e rastit të nivelit tjetër. 
Pra, kanë vend barazimet: { }q ij q ' jCov((X ) ,u ) 0, q,q ' 1, 2,...,Q= ∀ ∈  dhe 

sj ijCov(W , r ) 0= . Konkretisht, të gjithë faktorët në nivel nxënësi që janë të 
përjashtuara nga modeli i arritjeve individuale të nxënësit, pra të përfshira në 
termin e gabimit ijr , janë të pavarura nga faktorët e shkollës në modelet e 
nivelit të dytë. Ngjashmërisht, të gjithë faktorët në nivel shkolle që janë të 
përjashtuara nga modeli përkatës i nivelit të dytë, pra të përfshira në termin e 
gabimit të rastit qju , janë të pavarura nga faktorët individualë të nxënësit në 
modelin e nivelit të parë që parashikon arritjet e nxënësve. 

 

3.6.2.  Modeli ANOVA me një faktor me efekte të rastit 

Modeli më i thjeshtë hierarkik që përftohet prej modelit të përgjithshëm [3-22] 
është modeli ANOVA me një faktor me efekte të rastit. Siç njihet tashmë në statistikë, 
ANOVA është shkurtim për “Analizën e Variancës”. Ky model është i ngjashëm me 
modelin ANOVA me një faktor. Konkretisht, modeli në nivelin e parë shprehet sipas 
ekuacionit: 

 i j 0 j i jY r= β + .  [3-23] 
Modeli në nivelin e dytë shprehet sipas ekuacionit: 
 0 j 00 0 juβ = γ + . [3-24] 
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Si rrjedhim, modeli i kombinuar shprehet sipas ekuacionit: 
 i j 00 0 j i jY u r= γ + + .  [3-25] 

00γ  në këtë model është komponentja fikse ose efekti fiks, ndërsa dy 
komponentet e tjera të rastit ose efektet e rastit janë i jr  dhe o ju . Këtu supozohet se 

2
i jr N(0, )σ∼  dhe 0 j 00u N(0, )τ∼ . Pra, gabimi i nivelit të parë i jr  ka shpërndarje 

normale me mesatare 0 dhe variancë konstante 2σ  në secilin prej grupeve (shkollave) 
të nivelit të dytë, ndërsa 0 ju  ka shpërndarje normale me mesatare 0 dhe variancë 00τ .  

Ky model parashikon arritjen për çdo nxënës vetëm nëpërmjet një parametri të 
nivelit të dytë që është intercepti 0 jβ . Kjo e fundit paraqet thjesht arritjen mesatare të 
shkollës j. Ndërkaq, 00γ  përfaqëson mesataren e arritjeve mesatare shkollore. Modeli 
në fjalë është model i efekteve të rastit, sepse efektet e grupit interpretohen si të rastit. 
Varianca e ndryshores së varur në nivelin e parë është 
 2

i j 0 j i j 00Var(Y ) Var(u r )= + = τ +σ .  [3-26] 

Zhvillimi i këtij modeli përbën hapin i parë që kryhet në një analizë të dhënash 
shumënivelëshe. Raudenbush dhe Bryk (2002) vënë në dukje për këtë model se: 

Ai prodhon një vlerësim pikësor dhe interval besimi për mesataren e 
madhe 00γ . Më e rëndësishmja, ai siguron informacion rreth 
ndryshueshmërisë së ndryshores së varur në secilën prej dy niveleve. 
Parametri 2σ  përfaqëson ndryshueshmërinë brenda grupit dhe parametri 

00γ  përfaqëson ndryshueshmërinë midis grupeve. (f. 24)  

ANOVA me një faktor me efekte të rastit përdoret për të vlerësuar masën e 
homogjenitetit të grupeve. Për këtë përdoret koefiçienti i korrelacionit ndër-grupor. 
Shrout dhe Fleiss (1979) japin në artikullin e tyre gjashtë forma të ndryshme të këtij 
koefiçienti që në literaturë njihet me termin ICC. Ata argumentojnë që, në rastin e 
modelit tonë, indeksi përkatës i korrelacionit ICC jepet nëpërmjet formulës 

 00
2

00

τ
ρ =

τ + σ
.  [3-27] 

Korrelacioni ndër-grupor ICC është një matje e shkallës së varësisë së 
individëve (Leeuw & Kreft, 1998). Në një strukturë të dhënash hierarkike dy-
nivelëshe ky tregues përkufizohet si proporcion i variancës në ndryshoren e varur që 
shtrihet përmes njësive të nivelit të dytë. Hox (2002) gjithashtu argumenton se 
“koefiçienti i korrelacionit ndër-grupor mund gjithashtu të interpretohet si korrelacion 
i pritur midis dy njësive të zgjedhura rastësisht që ndodhen në të njëjtin grup” (f. 15). 
Në terma sasiorë, ai shpreh përqindjen e variancës së shpjeguar të popullatës, pra të 
variancës në nivel grupi ndaj variancës së përgjithshme. Ky tregues i rëndësishëm do 
të llogaritet në modelet konkrete të këtij studimi dhe do të tregojë nëse nevojitet 
ndërtimi i modeleve të nivelit të dytë. 

 

3.6.3.  Modeli i regresionit me mesataren si ndryshore e varur 

Ky model i veçantë i modelit të përgjithshëm [3-22] është i pakushtëzuar në 
nivelin e parë, por nuk është i tillë në nivelin e dytë. Ai aplikohet në studimin tonë në 
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rastin kur interesi në studim lidhet me efektet e nivelit të dytë. Kështu, modeli i nivelit 
të parë paraqitet nëpërmjet ekuacionit: 
 ij 0 j ijy r= β + .  [3-28] 
Ndërsa modeli i nivelit të dytë paraqitet nga ekuacioni: 
 0 j 00 01 j 0 jW uβ = γ + γ ⋅ + .  [3-29] 
Si rrjedhim, modeli i kombinuar jepet nga ekuacioni: 
 ij 00 01 j 0 j ijy W u r= γ + γ ⋅ + + .  [3-30] 

I vetmi dallim këtu nga modeli i mëparshëm është ekzistenca e ndryshores së 
nivelit të dytë jW  në modelin e nivelit të dytë. Kjo ndryshore shërben si faktor grupi 
në parashikimin e interceptit. Këtu supozohet se 0 j 00Var(u ) = τ . Kjo është varianca e 
kushtëzuar e 0 jβ  pas kontrollit për faktorin jW . Këtu u paraqit rasti ku intercepti 
shprehet vetem nëpërmjet një ndryshoreje në nivel shkolle. Njëlloj, mund të 
përfshihen në modelin e interceptit më shumë se një ndryshore e nivelit të dytë.  

 

3.6.4.  Modeli ANCOVA me një faktor me efekte të rastit 

Ky model është i pakushtëzuar në nivelin e dytë, pra nuk ka ndryshore të 
nivelit të dytë në model. Modeli përmban vetëm ndryshore të nivelit të parë. 0 jβ  
përshtatet për faktorët e nivelit të parë. Ky model është i dobishëm atëherë kur 0 jβ  
ndryshon midis grupeve, edhe pas kontrollit për ndryshoret e nivelit të parë. 
ANCOVA këtu i referohet shkurt “Analizës së Kovariancës”. Modeli i nivelit të parë 
shprehet nëpërmjet ekuacionit: 

 ij 0 j 1 j ij ijy (X X ) r••= β + β ⋅ − + .  [3-31] 
Vemë në dukje se në këtë model ndryshorja e nivelit të parë ijX , është e qendërzuar 
sipas mesatares së madhe. Modeli i nivelit të dytë shprehet sipas ekuacioneve: 
 0 j 00 0 juβ = γ + ,  [3-32] 
 1j 10β = γ .  [3-33] 

Siç shihet në këtë model 0 jβ  është i lirë, ndërsa 1jβ  është i fiksuar. Në modelin 
e nivelit të dytë nuk ka term gabimi, pra 1jβ  është konstante në grupet e nivelit të dytë, 

duke nënkuptuar që { }1ju 0, j 1, 2,..., J= ∀ ∈ . Modeli i kombinuar në këtë rast jepet nga 
ekuacioni: 
 ij 00 10 ij 0 j ijy (X X ) u r••= γ + γ ⋅ − + + .  [3-34] 

X ••  është mesatarja e madhe e ndryshores ijX , pra mesatarja e mesatares së grupeve.   
2

ijVar(y ) = σ  është varianca e gabimit pas kontrollit për ndryshoren ijX .  
Ndryshimi i vetëm midis këtij modeli dhe modelit standard ANCOVA 

qëndron në faktin se efekti i grupit në modelin tonë është i rastit dhe jo i fiksuar apo 
konstant. Ashtu si tek ANCOVA standarde, edhe këtu 10γ  shpreh koefiçientin e 
regresionit brenda grupeve të ijX  mbi ijy .  

Ky model praktikisht zgjerohet duke përfshirë në të ndryshore të tjera të 
nivelit të dytë. Për shembull, modeli i kombinuar mund të ishte ekuacioni: 
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 ij 00 01 j 10 ij 0 j ijy W (X X ) u r••= γ + γ ⋅ + γ ⋅ − + + .  [3-35] 
Në këtë model supozohet se efekti 01γ  është statistikisht sinjifikativ (jo zero) mbi 
interceptin 0 jβ . Në të njëjtën mënyrë mund të përfshihen në model ndryshore të tjera 
të nivelit të dytë si efekte sinjifikative mbi interceptin.  

 

3.6.5.  Modeli i regresionit me koefiçientë të rastit 

Ky model përdoret atëherë kur modelet lineare hierarkike në studime të 
ndryshme kërkohet të përshkruajnë situata të tilla në të cilat koefiçientët e nivelit të 
parë perceptohen si të ndryshueshme në mënyrë të rastit mbi popullatën e njësive të 
nivelit të dytë. Në këtë model intercepti i modelit të nivelit të parë është gjithashtu i 
ndryshueshëm në mënyrë të rastit. Të gjithë modelet e veçanta të paraqitura më sipër 
janë modele me intercept të rastit, në të cilat vetëm koefiçienti i interceptit 0 jβ  
konsiderohet si i rastit. Koefiçentët e tjerë të faktorëve në modelet e mësipërme ose 
mungonin ose konsideroheshin të kishin të njëjtin efekt në të gjitha grupet.  

Modeli i nivelit të parë paraqitet nëpërmjet ekuacionit të mëposhtëm: 

 ij 0 j 1 j ij j ijy (X X ) r•= β + β ⋅ − + . [3-36] 
Modeli i nivelit të dytë paraqitet nëpërmjet dy ekuacioneve të mëposhtme: 

 0 j 00 0 j

1j 10 1j

u

u

β = γ +⎧⎪
⎨β = γ +⎪⎩

.  [3-37] 

Pra, modeli i nivelit të dytë është i pakushtëzuar. Koefiçenti 00γ  përfaqëson 
interceptin mesatar midis njësive të nivelit të dytë. Koefiçenti 10γ  përfaqëson efektin 
mesatar midis njësive të nivelit të dytë. Gabimi 0 ju  është ndryshimi ndaj interceptit 
lidhur me njësinë e nivelit të dytë j. Kurse 0 ju  është ndryshimi ndaj efektit lidhur me 
njësinë e nivelit të dytë j.  

Ky model është i ngjashëm me modelin e mëparshëm me të vetmin dallim që 
lidhet me trajtimin e efektit të ndryshores X ndaj ndryshores së varur. Në terma 
teknikë, në modelin e mëparshëm ndryshorja ishte e fiksuar, pra ishte e qendërzuar 
sipas mesatares së madhe. Ndërsa në këtë model të fundit, ndryshorja X është e lirë, 
pra është e qendërzuar sipas mesatares së grupit.  

Varianca e efekteve të rastit të nivelit të dytë paraqitet nëpërmjet matricës 
0 j 00 01

1j 10 11

u
T Var

u
⎡ ⎤ τ τ⎡ ⎤

= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥τ τ⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦
. Siç shihet, 0 j 00Var(u ) = τ , e cila shpreh variancën e 

pakushtëzuar për interceptet e nivelit të parë. Ngjashmërisht, 1j 11Var(u ) = τ  shpreh 
variancën e pakushtëzuar të efekteve të nivelit të parë. 0 j 1j 01Cov(u ,u ) = τ  paraqet 
kovariancën e pakushtëzuar midis intercepteve dhe efekteve të nivelit të parë. Termi i 
pakushtëzuar përdoret duke ju referuar në këtë model mungesës së ndryshoreve të 
nivelit të dytë në modelin e nivelit të dytë.  

Modeli i kombinuar i regresionit me koefiçentë rastit paraqitet me ekuacionin: 
 ij 00 10 ij j 0 j 1j ij j ijy (X X ) u u (X X ) r• •= γ + γ ⋅ − + + ⋅ − + .  [3-38] 
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Siç shihet ky model paraqet ndryshoren e varur si funksion të ekuacionit të regresionit 
mesatar 00 10 ij j(X X )•γ + γ ⋅ − , shtuar termin e gabimit që përbëhet nga tre komponente: 

0 ju , efekti i rastit i njësisë j mbi mesatare; 1j ij ju (X X )•⋅ − , ku 1ju  është efekti i rastit i 
njësisë j mbi koefiçientin 1jβ ; dhe gabimi i nivelit të parë ijr . 

Përmbledhtas, ky model do të përdoret për ti dhënë përgjigje pyetjeve si:  
- Cila është mesatarja e ekuacioneve të regresionit të shkollave. 
- Sa ndryshojnë ekuacionet e regresionit nga shkolla në shkollë. 
- Cili është korrelacioni midis interceptit dhe efekteve. 

 

3.6.6.  Modeli i regresionit me interceptin dhe efektet si 
ndryshore të varura 

Ky model përdoret me qëllim modelimin e ndryshueshmërisë së koefiçentëve 
të regresionit (intercept dhe efekte), e cila në fakt matet nga pikpamja sasiore 
nëpërmjet modelit të regresionit me koefiçientë të rastit. Ky është modeli më i 
përgjithësuar dhe i korrespondon modelit të synuar për tu ndërtuar në këtë studim.  
Modeli i nivelit të parë mbetet i njëjtë me atë të modelit të mëparshëm, pra 
 ij 0 j 1j ij j ijy (X X ) r•= β +β ⋅ − + . [3-39] 
Ndërsa modeli i nivelit të dytë paraqitet nëpërmjet ekuacioneve 

 0 j 00 01 j 0 j

1j 10 11 j 1j

W u

W u

β = γ + γ ⋅ +⎧⎪
⎨β = γ + γ ⋅ +⎪⎩

.  [3-40] 

Siç shihet në këtë model, intercepti dhe koefiçientët e modelit në nivelin e parë 
tashmë kushtëzohen nga një faktor i nivelit të dytë. Modeli i kombinuar paraqitet 
nëpërmjet ekuacionit: 

ij 00 01 j 10 ij j 11 j ij j 0 j 1j ij j ijy W (X X ) W (X X ) u u (X X ) r• • •= γ + γ ⋅ + γ ⋅ − + γ ⋅ ⋅ − + + ⋅ − + . [3-41] 
Ky model përfshin faktorë në të dyja nivelet. Intercepti dhe efektet janë të lira 

dhe në model përfshihen korrelacione midis faktorëve të nivelit të parë dhe të dytë. 

 

3.6.7.  Modeli i regresionit me koefiçientë që nuk ndryshojnë 
në mënyrë të rastit 

Ky model ndryshon nga modeli i mëparshëm nga mungesa e gabimit të nivelit 
të dytë 1ju  në modelin e nivelit të dytë, pra gabimi konsiderohet 0. Kjo nënkupton që 
koefiçientët e efekteve në modelin e nivelit të parë nuk ndryshojnë në mënyrë të rastit. 
Kështu, ky model i korrespondon rastit kur një faktor i nivelit të dytë jW  provohet se 
parashikon koefiçientin e nivelit të parë 1jβ , por gjithashtu provohet se pas kontrollit 
të këtij faktori, varianca e gabimit të nivelit të dytë është pothuajse zero.  

Modeli i nivelit të parë këtu paraqitet nga ekuacioni i mëposhtëm i njëjtë me 
atë të mëparshmin: 
 ij 0 j 1j ij j ijy (X X ) r•= β +β ⋅ − + .  [3-42] 
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Ndërsa modeli i nivelit të dytë paraqitet nga ekuacioni i mëposhtëm tek i cili mungon 
termi 1ju . 

 0 j 00 01 j 0 j

1j 10 11 j

W u

W

β = γ + γ ⋅ +⎧⎪
⎨β = γ + γ ⋅⎪⎩

.  [3-43] 

Modeli i kombinuar në këtë rast reduktohet i paraqitur sipas ekuacionit: 
 ij 00 01 j 10 ij j 11 j ij j 0 j ijy W (X X ) W (X X ) u r• •= γ + γ ⋅ + γ ⋅ − + γ ⋅ ⋅ − + + .  [3-44] 

Pra, siç shihet në këtë model, koefiçientët ndryshojnë midis grupeve, por 
varianca e tyre është jo i rastit. Ndërkohë, theksojmë se intercepti mbetet të jetë i lirë. 
Meqenëse 1ju 0= , atëherë këtu kemi: 11 0τ =  dhe 01 0τ = .   

 

3.6.8.  Përgjithësimi i modeleve të veçanta 

Modelet e veçanta të paraqitura më sipër janë modelet më të thjeshta 
hierarkike lineare. Si modeli i nivelit të parë ashtu edhe modeli i nivelit të dytë 
përfshijnë në ekuacionet e tyre vetëm e shumta nga një ndryshore të nivelit të parë 
dhe të dytë. Në fakt, në këtë studim do të përfshihen në ekuacionet e modeleve të të 
dy niveleve më shumë se një ndryshore. Kështu, supozojmë se një faktor tjetër i 
nivelit të parë identifikohet që ndikon në ndryshoren e varur të cilën e shënojmë me 

2
ijX  përveç ndryshores 1

ijX . Në këtë rast, ekuacioni i nivelit të parë do të merrte 
trajtën: 
 1 1 2 2

ij 0 j 1j ij j 2 j ij j ijy (X X ) (X X ) r= β +β ⋅ − +β ⋅ − +i i .  [3-45] 
Për momentin supozojmë se ekuacioni i nivelit të dytë mbetet i njëjtë, pra vetëm me 
një faktor të nivelit të dytë, 

 0 j 00 01 j 0 j

1j 10 11 j 1j

W u

W u

β = γ + γ ⋅ +⎧⎪
⎨β = γ + γ ⋅ +⎪⎩

.  [3-46] 

Për modelimin e koefiçentit 2 jβ  që tregon efektin e faktorit 2
ijX  mbi ndryshoren e 

varur, paraqiten katër variante të mundshme.  
Varianti i parë lidhet me situatën kur efekti i 2

ijX  është jo i ndryshëm midis 
njësive të nivelit të dytë, pra shkollave. Në këtë rast kemi 
 2 j 20β = γ ,  [3-46.1] 

ku 20γ përfaqëson efektin e përbashkët të 2
ijX  në secilën prej njësive të nivelit të dytë. 

Efekti i 2 jβ  pranohet që është fiks përmes njësive të nivelit të dytë.  

Varianti i dytë i korrespondon situatës kur efekti i 2 jβ  rezulton që nuk është 
fiks përmes njësive të nivelit të dytë, pra është funksion i një vlere mesatare 20τ  shtuar 
një efekt të rastit 2 ju  i lidhur me njësitë e nivelit të dytë. Kështu ekuacioni në këtë rast 
është i formës 
 2 j 20 2 juβ = γ + .  [3-46.2] 
Në këtë ekuacion nuk ka ende asnjë faktor që modelon koefiçentin 2 jβ .  
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Në rast se koefiçienti 2 jβ  varet nga faktori jW , atëherë fitohet ekuacioni i 
modelit të variantit të tretë i cili është 
 2 j 20 21 j 2 jW uβ = γ + γ ⋅ + .  [3-46.3] 
Ky i korrespondon modelit me koefiçientët si ndryshore të varura. Në përputhje me 
këtë model, një pjesë e variancës së 2 jβ  shpjegohet prej ndryshores jW , kurse 
komponentja e rastit 2 ju  mbetet ende e pashpjeguar.  

Mirëpo, mund të rezultojë që 2 j 22Var(u ) = τ  të jetë i papërfillshëm. Atëherë 
varianti i katërt paraqitet nëpërmjet ekuacionit të mëposhtëm në të cilin varianca e 
gabimit të rastit është zero, pra 
 2 j 20 21 jWβ = γ + γ ⋅ .  [3-46.4] 
Ky variant i korrespondon modelit me koefiçientë që nuk ndryshojnë në mënyrë të 
rastit. Pas modelimit të koefiçientit 2 jβ , modelet më të zgjeruara përkatësisht të nivelit 
të parë dhe të dytë marrin formën sipas ekuacioneve të mëposhtme: 
 1 1 2 2

ij 0 j 1j ij j 2 j ij j ijy (X X ) (X X ) r= β +β ⋅ − +β ⋅ − +i i ,  [3-47] 

 
0 j 00 01 j 0 j

1j 10 11 j 1j

2 j 20 21 j 2 j

W u

W u

W u

⎧β = γ + γ ⋅ +
⎪
β = γ + γ ⋅ +⎨
⎪β = γ + γ ⋅ +⎩

.  [3-48] 

Deri tani, kemi konsideruar që ekziston vetëm një faktor i nivelit të dytë jW , i 
cili ka efekt sinjifkativ mbi interceptin 0 jβ  dhe koefiçientët 1jβ  dhe 2 jβ  njëkohësisht. 
Ndërkohë, në modelin e nivelit të dytë mund të identifikohen faktorë të tjerë që 
parashikojnë interceptin 0 jβ  dhe koefiçientët 1jβ  dhe 2 jβ . Në rast të identifikimit të 
një faktori të dytë me efekt sinjifikativ mbi koefiçientët e nivelit të parë, ekuacionet e 
nivelit të dytë do të ishin: 

 

1 2
0 j 00 01 j 02 j 0 j

1 2
1j 10 11 j 12 j 1j

1 2
2 j 20 21 j 22 j 2 j

W W u

W W u

W W u

⎧β = γ + γ ⋅ + γ ⋅ +
⎪⎪β = γ + γ ⋅ + γ ⋅ +⎨
⎪
β = γ + γ ⋅ + γ ⋅ +⎪⎩

, [3-49] 

ku me 1
jW  dhe 2

jW  janë shënuar dy faktorët e nivelit të dytë. 
Praktikisht, nuk është e nevojshme që në secilin prej ekuacioneve të nivelit të 

dytë të kemi të njëjtin faktor të nivelit të dytë jW . Faktorët që veprojnë sinjifikativisht 
mbi interceptin dhe koefiçientët e nivelit të parë janë të ndryshëm në situatat dhe 
modelet konkrete të këtij studimi, ndërkohë që njëkohësisht mund të ketë dhe faktorë 
të përbashkët për disa prej koefiçientëve. Theksojmë së fundi se, në të gjithë 
ekuacionet e këtij modeli, mbetet që supozimet e paraqitura në modelin e 
përgjithshëm të jenë të njëjta. Kështu, në ekuacionet e mësipërme gabimet në nivelin 
e parë dhe të dytë janë supozuar të jenë homogjene. Megjithatë, vemë në dukje se 
ashtu siç konkludohet nga Raudenbush dhe Bryk (2002): 

Modeli me lehtësi mund të zgjerohet, megjithatë, me një strukturë gabimi 
më komplekse në të dyja nivelet. Varianca e nivelit të parë mund të jetë e 
ndryshme për çdo njësi të nivelit të dytë dhe shënohet 2

jσ , ose ai mund të 
jetë një funksion i ndonjë karakteristike të matur i nivelit të parë. Në 
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mënyrë të ngjashme, në nivelin e dytë, një strukturë kovariance e 
ndryshme mund të ekzistojë për nënbashkësi të veçanta të njësive të 
nivelit të dytë. Kjo do të rezultonte në matrica T të ndryshme të 
llogaritura për nënbashkësi të ndryshme të njësive të nivelit të dytë. 
(f.31) 

Së fundi, theksojmë se ndërtimi i modeleve përfundimtare të gjetura në këtë 
studim ndjek pikërisht zbatimin e rrjedhës së hapave të paraqitura në metodologjinë e 
paraqitur më sipër. Ndërkohë, plotësimi rigoroz i kushteve që nevojiten për zhvillimin 
e modeleve hierarkike është i pamundur praktikisht. Megjithatë, në këtë studim janë 
ndjekur të gjithë hapat e nevojshme në mënyrë që mosplotësimi rigoroz i kushteve të 
paraqitura të mos ndikojë në rezultatet e modeleve të zhvilluara. 

 

3.6.9.  Trajtimi i ndryshoreve të nivelit të parë dhe të dytë 

Në modelet e veçanta të paraqitura më sipër, ndryshoret e pavarura në modelet 
e nivelit të parë janë të qendërzuara në nivel grupi ose në nivel popullate. Kjo 
kushtëzohet si nevojë e interpretimit të përfundimeve në lidhje me ndryshoren e varur 
në mënyrë që ai të jetë i kuptueshëm në situata reale. Kështu, në rastin e ndryshoreve 
me vlera të vazhdueshme, përfshirja e saj në model mund të realizohet në tre mënyra. 

Ndryshorja X  mund të përfshihet në modelin e nivelit të parë në metrikën e 
saj natyrale. Praktikisht, ky rast do ti korrespondojë ndryshoreve për të cilat vlera 0 e 
tyre ka kuptim praktik. Kjo është e nevojshme, sepse ijX 0=  përcakton interpretimin 
e interceptit 0 jβ . Në rast se modeli i nivelit të parë do të ishte ij 0 j 1j ij ijy X r= β +β ⋅ + , 

atëherë intercepti 0 jβ  është pritja matematike e ndryshores së varur për një individ 
i në grupin j  me kushtin që vlera e ndryshores së pavarur përkatëse ijX  të jetë zero, 
pra 0 j ij ijE(Y | X 0)β = = . 

Në rast se vlera zero nuk ka kuptim praktik për një ndryshore të pavarur për tu 
përfshirë në model, atëherë është e dobishme të qendërzohet ndryshorja rreth 
mesatares së madhe. Në modelet konkrete të këtij studimi, ndryshoret e nivelit të parë 
të këtij rasti do të jenë të formës ij(X X )••− . Këtu, intercepti 0 jβ  interpretohet si pritje 
matematike e ndryshores së varur për një individ i  në grupin j , vlera e të cilit për 
ndryshoren e pavarur ijX  është e barabartë me mesataren e madhe X•• . Qendërzimi 
sipas mesatares së madhe do të zbatohet në këtë studim në rast se do të rezultojë se 
efekti i ndryshores së pavarur mbi ndryshoren e varur është i njëjtë në të gjitha 
shkollat. Ky lloj qendërzimi sjell faktin që intercepti të interpretohet sipas formulës 

j
j0 j Y 1j (X X )• ••β = μ −β ⋅ − . 

Në rast se do të rezultojë se efekti i ndryshores së pavarur mbi ndryshoren e 
varur nuk është i njëjtë midis grupeve të nivelit të dytë, atëherë qendërzimi i 
ndryshores do të kryhet sipas mesatares së grupeve. Ndryshoret e nivelit të parë të 
këtij rasti do të jenë të formës jij(X X )•− . Si rrjedhim, intercepti 0 jβ  bëhet thjesht 
mesatarja për grupin j . Pra, kemi 

j0 j Yβ = μ  dhe varianca 0 jvar( )β  është tashmë 

thjesht variancë midis mesatareve të nivelit të dytë 
jYμ .  
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Përsa i përket ndryshoreve në nivel grupi, pra ndryshoreve për tu përfshirë në 
modelin e nivelit të dytë, theksojmë se koefiçientët γ  mund të interpretohen lehtësisht, 
pavarësisht zgjedhjes së metrikës që bëhet për ta. Megjithatë, në studimin tonë për 
ndryshore të tilla kryesisht, do të jetë e përshtatshme që ata të qendërzohen. Por në 
modelin e nivelit të dytë, qendërzimi mund të jetë vetëm sipas mesatares së madhe, 
pra termat në të do të jenë të formës j(W W )••− .  

Në rastin e ndryshoreve të pavarura binare (me dy vlera), trajtimi i tyre në 
modelet hierarkike paraqitet i njëjtë me tre rastet e mësipërme. I vetmi ndryshim do të 
vihet re vetëm në aspektin e interpretimit. Konkretisht, në qoftë se ndryshorja në 
model do të përfshihet sipas metrikës natyrale (vlera 0, 1), atëherë intercepti 0 jβ  
interpretohet si pritje e ndryshores së varur për popullatën në grupin j që identifikohet 
me vlerën 0. Për më tepër, varianca e 0 jβ  do të jetë variancë e vlerave të ndryshores së 
varur të këtyre grupeve. Në qoftë se qendërzimi për një ndryshore binare do të jetë 
sipas mesatares (të grupeve ose të madhe), intercepti 0 jβ  interpretohet si pritje e 
ndryshores së varur kur vlera e ndryshores binare është sa përqindja që zë në 
popullatë numri i njësive të nivelit të parë që identifikohet me 1.  

 

3.6.10. Teoria e matjes 

Në ndërtimin e modeleve hierarkike lineare të këtij studimi, parametrat që do 
të maten dhe llogariten janë: 

A. efektet fikse në modelet e nivelit të parë dhe të dytë; 
B. efektet e rastit në modelet e nivelit të parë; 
C. komponentët e variancës dhe kovariancës. 

 

A ) Përllogaritja e efekteve fikse 

Modeli ANOVA me një faktor me efekte të rastit 

Në rastin e këtij modeli të veçantë, paraqitet vetëm një efekt i fiksuar që është 
mesatarja e madhe. Siç dihet, ajo përkufizohet si mesatare e peshuar e mesatareve 
brenda grupeve përmes njësive të nivelit të dytë. Kështu, nisemi nga ekuacioni i 
nivelit të parë të këtij modeli sipas të cilit: ij 0 j ijY r= β +  për njësitë e nivelit të parë 

ji 1, 2,...., n=  dhe njësitë e nivelit të dytë j 1,2,...., J= , ku pranohet supozimi që 
2(0, )ijr N σ∼ . 

Mesatarizimi përmes jn  njësive të grupit j jep mesataren e zgjedhjes si 
ndryshore e varur, e cila është 
 j 0 j jY r= β +i i ,  [3-50] 
ku, 

 

n j

ij
i 1

j

r

j nr =
∑

=i .  [3-51] 
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Konkretisht, në modelet e paraqitura në këtë studim, ky ekuacion tregon që mesatarja 
e zgjedhjes jYi  është një vlerësim për mesataren e vërtetë të shkollave 0 jβ . Gabimi i 

matjes i cili është jri , e ka variancën 

 
2

j j
j

Var(r ) V
n
σ

= =i .  [3-52] 

Termi jV  identifikohet si variancë e gabimit, i përkufizuar pra si variancë e jYi  kur 
llogaritet 0 jβ . Përsa i përket nivelit të dytë, kujtojmë që modeli i tij është 

0 j 00 0 juβ = γ + , ku supozohet se 0 j 00u N(0, )τ∼ . Vemë në dukje se 00τ  është varianca e 
mesatareve të vërteta të grupeve 0 jβ  rreth mesatares së madhe 00γ . Termi 00γ  do të 
identifikohet si variancë e parametrit.  

Nëse kombinojmë dy ekuacionet në një të vetëm, atëherë merret modeli i 
kombinuar për jYi : 

 j 00 0 j jY u r= γ + +i i .  [3-53] 

Llogaritja e variancës së jYi  jepet sipas barazimeve [3-54]. 

 j 00 0j j 0 j j 0j 0 j j j

0 j j 00 j j

Var(Y ) Var( u r ) Var(u r ) Var(u ) 2 Cov(u ,r ) Var(r )

Var(u ) Var(r ) V .

= γ + + = + = + ⋅ + =

= + = τ + =Δ

i i i i i

i

[3-54] 

Pra, shihet se kjo variancë është shumë e dy komponentëve, variancës së 
parametrit dhe variancës së gabimit. Vihet re se varianca e parametrit 00τ  është 
konstante përmes grupeve të nivelit të dytë, ndërsa varianca e gabimit jV  ndryshon në 
varësi të masës së zgjedhjes jn , për çdo grup të nivelit të dytë. Në qoftë se çdo njësi e 

nivelit të dytë do të kishte masë të njëjtë zgjedhjeje, pra { } jj 1, 2,...J ;V V∀ ∈ = , 

atëherë { } jj 1, 2,...J ;∀ ∈ Δ = Δ , ku 00 VΔ = τ + . Atëherë vlerësuesi i pandikuar i vetëm 

me variancë minimale i 00γ  është vlera mesatare e jYi , pra 

 

J

j
j 1

00

Y

J
=γ =
∑ i

.  [3-55] 

Mirëpo në rastin e këtij studimi, përmasat e zgjedhjeve jn  të grupeve 

(shkollave) janë të ndryshme. Si rrjedhim, jYi  kanë varianca jΔ  të ndryshme. Le të 

konsiderojmë jYi  si një vlerësues të pandikuar e të pavarur i 00γ  me variancë jΔ . E 

anasjellta e kësaj variance përkufizohet si preçizion i jYi , pra ka vend barazimi 

 1
j jP(Y ) −= Δi .  [3-56] 

Për të vlerësuar 00γ , duhet të llogaritim mesataren e peshuar të preçizionit. 
Kështu, në qoftë se jΔ  është e njohur, atëherë vlerësuesi i pandikuar i vetëm me 
variancë minimale i 00γ  është pikërisht mesatarja e peshuar e preçizionit: 
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J
1

j j
j 1

00 J
1

j
j 1

Y
ˆ

−

=

−

=

Δ ⋅
γ =

Δ

∑

∑

i

.  [3-57] 

00γ̂ e dhënë me barazimin e mësipërm njihet si vlerësues i peshuar sipas metodës së 
katrorëve më të vegjël i 00γ . Në rastin e vlerësimeve intervalore, preçizioni i 00γ̂  do të 
llogaritet sipas barazimit: 
 1

00 jˆP( ) −γ = Δ∑ .  [3-58] 
Nga përkufizimi i preçizionit, varianca e 00γ̂  tashmë llogaritet si e anasjelltë e 

preçizionit, pra 
 1 1

00 jˆVar( ) ( )− −γ = Δ∑ .  [3-59] 
Në testet statistikore, intervali i besimit 95% për 00γ̂  është 

 
1 1

1 12 2
00 j 00 jˆ ˆ1.96 ( ) ; 1.96 ( )

− −− −⎡ ⎤
γ − ⋅ Δ γ + ⋅ Δ⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ∑ .  [3-60] 

 
Modeli i regresionit me mesataren si ndryshore të varur 

Siç e dimë nga paraqitja e këtij modeli më sipër, mesatarja e nivelit të parë 
parashikohet nëpërmjet një faktori të nivelit të dytë. Modeli i kombinuar i agreguar në 
nivel grupi jep barazimin: 
 j 00 01 j 0 j jY W u r= γ + γ ⋅ + +i i .  [3-61] 

Ndërkohë, varianca e jYi , duke patur të dhënë jW , është 

 j 00 j jVar(Y ) V= τ + = Δi ,  [3-62] 

ku 
2

j
j

V
n
σ

= . Vemë re se tani jΔ  është variancë e kushtëzuar i jYi  kur jepet jW . 

Praktikisht, ashtu siç do të vihet re edhe në modelet e paraqitura në këtë 
studim, kjo variancë do të jetë më e vogël se ajo e modelit të mëparshëm. Kjo ndodh 
sepse ndryshorja jW  ka shpjeguar këtu një pjesë të variancës në jYi . Përmendim këtu 
se gabimet 0 ju  dhe ijr  janë të pavurura dhe me shpërndarje normale.  

Ashtu si më sipër, në rast se grupet e nivelit të dytë kanë të njëjtën përmasë, 
jΔ  do të jetë i njëjtë për të gjitha grupet, dhe vlerësuesi i pandikuar unik me variancë 

minimale i 01γ  do të jetë ekuivalent me vlerësuesin sipas metodës së katrorëve më të 
vegjël: 

 

J

j j
j 1

01 J
2

j
j 1

(W W ) (Y Y )

(W W )

=

=

− ⋅ −
γ =

−

∑

∑

i i ii

i

,  [3-63] 

ku 

J

j
j 1

W
W

J
==
∑

i  dhe 

J

j
j 1

Y
Y

J
==
∑ i

ii . 

Vlerësuesi sipas metodës së katrorëve më të vegjël i 00γ  është 



 53

 00 01Y Wγ = + γ ⋅ii i .  [3-64] 

Në rastin kur grupet e nivelit të dytë janë me përmasa të ndryshme, siç është 
edhe rasti i studimit tonë, atëherë jYi  ka variancë të ndryshme jΔ  në grupe të 
ndryshme. Duke supozuar se kjo variancë është e njohur, vlerësuesi i pandikuar i 
vetëm me variancë minimale i 01γ  do të jetë vlerësuesi i peshuar sipas metodës së 
katrorëve më të vegjël, ku të dhënat e çdo grupi peshojnë në raport të drejtë me 
preçizionin e tij 1

j
−Δ : 

 

J
1 * *

j j j
j 1

01 J
1 * 2

j j
j 1

(W W ) (Y Y )
ˆ

(W W )

−

=

−

=

Δ ⋅ − ⋅ −
γ =

Δ ⋅ −

∑

∑

i i ii

i

. [3-65] 

Këtu, *Wi  dhe *Yii  janë mesataret e peshuara të preçizionit, të cilat jepen përkatësisht 

nëpërmjet barazimeve: 

J
1

j j
j 1*

J
1

j
j 1

W
W

−

=

−

=

Δ ⋅
=

Δ

∑

∑
i  dhe 

J
1

j j
j 1*

J
1

j
j 1

Y
Y

−

=

−

=

Δ ⋅
=

Δ

∑

∑

i

ii . 

Vlerësuesi i peshuar sipas metodës së katrorëve më të vegjël i 00γ  është  
 * *

00 01ˆ ˆY Wγ = − γ ⋅ii i   [3-66] 
Ndërkohë, varianca e statistikës 01γ̂  kur jΔ  jepet, është 

 
J

1 * 2 1
01 j j

j 1

ˆVar( ) [ (W W ) ]− −

=

γ = Δ ⋅ −∑ i .  [3-67] 

Si rrjedhim, intervali i besimit 95% për 01γ̂  është 

 
1 1
2 2

01 01 01 01ˆ ˆ ˆ ˆ1.96 [Var( )] ; 1.96 [Var( )]
⎡ ⎤
γ − ⋅ γ γ + ⋅ γ⎢ ⎥
⎣ ⎦

.  [3-68] 

 
Modelet e tjera  

Modelin e përgjithshëm të nivelit të parë me Q faktorë mund ta shprehim në 
trajtë matricore në formën: 
 2

j j j j jY X r , r N(0, I)= ⋅β + σ∼ , [3-69] 
ku jY  është matrica me përmasa jn x1, jX  është matricë me përmasa jn x(Q 1)+ , dhe 

jβ  është matricë me përmasa (Q 1)x1+ , I është matricë njësi me përmasë j jn xn , dhe 

jr  është një matricë me përmasë jn x1. Në se supozohet se jX  e ka rangun maksimal, 
atëherë vlerësuesi i zakonshëm sipas metodës së katrorëve më të vegjël dhe varianca e 
saj janë përkatësisht 
 T 1 T

j j j j j
ˆ (X X ) X Y−β = ,  [3-70] 

 2 T 1
j j j j

ˆVar( ) V (X X )−β = = σ .  [3-71] 

Modeli për jβ̂  tashmë paraqitet në formën: 

 j j j, j j
ˆ e e N(0,V )β = β + ∼ .  [3-72] 
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Në nivelin e dytë, modeli i përgjithshëm paraqitet në trajtë matricore në 
formën: 
 j j j jW u , u N(0,T)β = γ + ∼ ,  [3-73] 
ku jW  është matrica (Q 1)xF+  e faktorëve, γ  është një matricë Fx1 me efektet fikse, 

ju  është matrica (Q 1)x1+  e efekteve të rastit, dhe T është matrica variancë-
kovariancë me përmasa (Q 1)x(Q 1)+ +  dhe me elementë që tregojnë variancën e jβ . 

Modeli i kombinuar merr trajtën: 
 j j j j

ˆ W u eβ = γ + + .  [3-74] 

Duke patur të dhënë jW , varianca e jβ̂  është 

 j j j j j
ˆVar( ) Var(u e ) T Vβ = + = + = Δ . [3-75] 

Në rast se të dhënat do të paraqiteshin në mënyrë perfekte të balancuara, 
atëherë çdo jβ̂  do të kishte variancë të njëjtë Δ  sipas barazimit 

 2 T 1T V T (X X)−Δ = + = +σ .  [3-76] 
Vlerësuesi i pandikuar i vetëm me variancë mimimale i γ  do të ishte vlerësuesi i 
regresionit të zakonshëm me metodën e katrorëve më të vegjël: 
 T 1 T

j j j j
ˆ( W W ) W−γ = ⋅ β∑ ∑ .  [3-77] 

Në rastin e të dhënave të studimit tonë, pra kur të dhënat nuk janë të 
balancuara, varianca jΔ  do të jetë e ndryshme në grupe të ndryshme. Duke patur të 
dhënë jΔ , vlerësuesi i pandikuar i vetëm me variancë mimimale i γ  do të jetë 
vlerësues i përgjithësuar sipas metodës së katrorëve më të vegjël: 
 T 1 1 T 1

j j j j j j
ˆˆ ( W W ) W− − −γ = Δ ⋅ Δ β∑ ∑ .  [3-78] 

Varianca e saj është 
 T 1 1

ˆ j j jˆV Var( ) ( W W )− −
γ = γ = Δ∑ .  [3-79] 

Intervali i besimit 95% për një element të caktuar tγ  në këtë rast është 

 
1 1
2 2

t tt t ttˆ ˆ1.96 (V ) , 1.96 (V )
⎤ ⎡
γ − ⋅ γ + ⋅⎥ ⎢
⎦ ⎣

,  [3-80] 

ku ttV  është elementi i t-të i diagonales së ˆVγ . 
 

B) Përllogaritja e efekteve të rastit të nivelit të parë 

Modeli ANOVA me një faktor me efekte të rastit  

Siç e dimë, modeli i nivelit të parë i agreguar në nivel grupi është 

 
2

j 0 j j j j j
j

Y r , r N(0,V ), V
n
σ

= β + =i i i ∼ ,  [3-81] 

ndërsa modeli i nivelit të dytë është 
 0 j 00 0 j 0 j 00u , u N(0, )β = γ + τ∼ .  [3-82] 
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Ky model prodhon dy vlerësues të ndryshëm për 0 jβ . Njëri është jYi  dhe tjetri 

është 

J
1

j j
j 1

00 J
1

j
j 1

Y
ˆ

−

=

−

=

Δ ⋅
γ =

Δ

∑

∑

i

. Kombinimi optimal i peshuar i këtyre dy vlerësuesve jepet 

nga vlerësuesi Bayes *
0 jβ  i cili jepet sipas barazimit 

 *
0 j j j j 00ˆY (1 )β = λ ⋅ + −λ ⋅ γi .  [3-83] 

Vlera e jλ  është sa besueshmëria e vlerësuesit sipas metodës së katrorëve më të 

vegjël jYi  për parametrin 0 jβ . Sipas Kelley-it (1942), koefiçienti i besueshmërisë 
llogaritet me formulën: 

 0 j 00
j

j 00 j

Var( )
Var(Y ) V

β τ
λ = =

τ +i

.  [3-84] 

Intervali i besimit për 0 jβ  me nivel rëndësie 95% është 

 
1 1

* *2 2
0 j j 0 j j] 1.96(V ) ; 1.96(V ) [∗ ∗β − β + ,  [3-85] 

Këtu  
 1 1 1 2

j j 00 j 00ˆV (V ) (1 ) Var( )∗ − − −= + τ + −λ ⋅ γ .  [3-86] 
 

Modeli i regresionit me mesataren si ndryshore të varur  

Duke e patur të njohur tashmë ekuacionin si të nivelit të parë dhe atë të nivelit 
të dytë, pyetja që shtrohet në këtë rast është: “Cili është vlerësuesi më i mirë i 0 jβ ?”. 
Dy vlerësuesit e 0 jβ  që merren përkatësisht nga mesatarja sipas grupeve e ekuacionit 
të nivelit të parë dhe nga vlera që parashikon 0 jβ  sipas ekuacionit të nivelit të dytë kur 
jepet faktori jW , janë: 

 0 j j
ˆ Yβ = i ,  [3-87] 

 0 j 00 01 j
ˆ ˆ ˆ Wβ = γ + γ ⋅ .  [3-88] 

Vlerësimi optimal i cili merret si kombinim i këtyre dy vlerësuesve është 
 0 j j j j 00 01 jˆ ˆY (1 )( W )∗β = λ + −λ γ + γi .  [3-89] 

0 j
ˆ ∗β  është vlerësuesi empirik Bayes i cili është i kushtëzuar nga faktori jW , dhe ku jYi  
është tani i prirur drejt vlerës së parashikuar sesa drejt mesatares së madhe. 

Mbetja empirike Bayes 0 ju∗  llogaritet sipas barazimit 

 0 j 0 j 00 01 jˆ ˆu W∗ ∗= β − γ − γ .  [3-90] 
Ajo lidhet me mbetjen sipas metodës së katrorëve më të vegjël 0 jû , prej barazimit  

 0 j j 0 jˆu u∗ = λ ,  [3-91] 

ku 0 j j 00 01 jˆ ˆû Y W= − γ − γi . 
Intervali i besimit 95% i 0 jβ  është  

 
1 1

* *2 2
0 j j 0 j j] 1.96(V ) ; 1.96(V ) [∗ ∗β − β + ,  [3-92] 
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ku 1 1 1 2
j j 00 j 00 01 jˆ ˆV (V ) (1 ) Var( W )∗ − − −= + τ + −λ ⋅ γ + γ .  [3-93] 

 

Modelet e tjera  

Dy vlerësuesit që përdoren për të llogaritur vlerësuesin më të mirë të jβ  janë  

 T 1 T
j j j j j

ˆ (X X ) X Y−β = ,  [3-94] 

 T 1 1 T 1
j j j j j j j j

ˆ ˆW ( W W ) W− − −β = ⋅ Δ ⋅ Δ β∑ ∑ .  [3-95] 
Vlerësuesi më i mirë si kombinim i dy vlerësuesve të mësipërm jepet sipas barazimit 
 T 1 T T 1 1 T 1

j j j j j j j j j j j j j j
ˆ(X X ) X Y (I ) W ( W W ) W∗ − − − −β = Λ + −Λ ⋅ ⋅ Δ ⋅ Δ β∑ ∑ ,  [3-96] 

ku 1
j jT(T V )−Λ = + . jΛ  shpreh raportin e matricës së variancave të parametrave ndaj 

matricës së variancës së plotë. Kjo matricë identifikohet si matrica e treguesve të 
besueshmësisë. Besueshmëria e koefiçientëve të katrorëve më të vegjël në nivelin e 
parë jepet nëpërmjet formulës 

 { }qq
qj

qq qqj

ˆbesueshmeria( ) , q 0,1,2,...,Q
τ

β = ∀ ∈
τ + υ

.  [3-97] 

Për të kontrolluar supozimet mbi shpërndarjen  për të dhënat në nivelin e parë, 
do të përdoret vlerësuesi empirik Bayes i mbetjeve të nivelit të parë sipas formulës 
 T T 1 1 T 1 T

ij ij ij j j j j j j j ij j
ˆr Y X W ( W W ) W Z u∗ − − − ∗= − ⋅ ⋅ Δ ⋅ Δ β − ⋅∑ ∑ .  [3-98] 

ju∗  është mbetja empirike Bayes sipas vlerësuesit përkatës që jepet nga barazimi 

 T 1 1 T 1
j j j j j j j j j

ˆu W ( W W ) W∗ ∗ − − −= β − ⋅ Δ ⋅ Δ β∑ ∑ . [3-99] 
Interval i besimit 95% për një koefiçient qjβ  do të jetë 

 
1 1

* *2 2
qj qqj qj qqj] 1.96(V ) ; 1.96(V ) [∗ ∗β − β + ,  [3-100] 

ku qqjV∗  është elementi i q-të i diagonales së matricës jV∗  e cila nga ana e saj jepet me 
anë të barazimit 
 1 1 1 T

j j j j jˆV (V T ) (1 ) Var(W ) (I )∗ − − −= + + −Λ ⋅ γ ⋅ − Λ .  [3-101] 
 

C) Përllogaritja e komponentëve të variancës dhe kovariancës 

Në llogaritjen e efekteve fikse dhe të rastit është pranuar që variancat dhe 
kovariancat janë të njohura paraprakisht. Praktikisht, nevojitet që variancat dhe 
kovariancat të vlerësohen gjithmonë. Raudenbush dhe Bryk (2002) venë në dukje se 
vetëm në rastet kur të dhënat janë të balancuara në mënyrë perfekte atëherë është e 
mundur që formulat matematike të jenë të vlefshme për të llogaritur komponentët e 
variancës dhe kovariancës. Në rast se të dhënat nuk janë të balancuara, siç paraqiten 
në fakt në realitet (i tillë është edhe rasti i këtij studimi), atëherë aplikohen metoda 
numerike iterative për të marrë vlerësimet e duhura në mënyrë efiçiente. Këtu do të 
kufizohemi vetëm me një paraqitje konceptuale të këtyre metodave që përdoren në 
llogaritjen e variancave dhe kovariancave të studimit. 

Metoda e përgjasisë maksimale. Teorikisht, kjo është një metodë e vlerësimit 
të parametrave të një modeli statistikor. Në rastin e aplikimit në një bashkësi të 
dhënash për të cilat është dhënë një model statistikor, kjo metodë prodhon vlerësuesit 
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për parametrat e modelit. Në rastin e modeleve hierarkike lineare, ideja thelbësore e 
përgjasisë maksimale qëndron në zgjedhjen e vlerësuesve të γ , T dhe 2σ , për të cilat 
gjasa për vëzhgimin e të dhënave aktuale Y është maksimale. Y është vektori që 
përmban vlerat e ndryshores së pavarur për N njësitë e nivelit të parë. Duke ditur që 
në rastin e studimit tonë zgjedhja ka masë të madhe, vlerësuesit sipas kësaj metode do 
të jenë pothuasje të pandikuara me variancë mimimale, pra në mënyrë optimale 
efiçente. Gjithashtu, ato do të jenë shumë afër parametrave të vërtetë me një 
probabilitet të lartë, meqë të dhënat janë të mjaftueshme. Për më tepër, theksojmë se 
vlerësuesit sipas metodës së përgjasisë maksimale kanë shpërndarje probabilitare 
pothuasje normale me variancë që llogaritet, meqë masa e zgjedhjes është e madhe.  

Kjo metodë paraqitet në dy trajta, ajo e përgjasisë maksimale e plotë dhe ajo e 
përgjasisë maksimale e kufizuar. Në modelimin hierarkik linear është e pamundur të 
shprehësh në formë algjebrike ndryshimin midis këtyre dy trajtave në llogaritjen e 
variancave dhe kovariancave. Megjithatë, siç është provuar praktikisht, në rastin e 
modeleve me dy nivele të këtij studimi, të dyja këto trajta do të prodhojnë vlerësime 
shumë të përafërta për variancën 2σ . Ndryshimi midis dy trajtave të kësaj metode 
qëndron në faktin se vlerësuesit e komponentëve të variancës sipas trajtës së parë 
konsiderojnë përshtatjen për pasigurinë rreth efekteve fikse. Së fundi, vemë në dukje 
se vlerësimi do të kryhet nga aplikacioni HLM (Shiko Raudenbush et al., 2004) duke 
përdorur algoritmin EM, e cila është një metodë iterative për gjetjen e vlerësimeve të 
parametrave në modelet statistikore sipas metodës së përgjasisë maksimale në rastet e 
problemeve ku disa prej ndryshoreve janë të pavëzhguara ose latente (shiko Dempster, 
Laird, & Rubin, 1977). 

Metoda sipas Bayes-it. Kjo metodë është një korrektim i metodës së përgjasisë 
maksimale. Kështu, intervalet e besimit dhe testet e hipotezave janë të kushtëzuara 
nga saktësia e vlerësimeve pikësore të parametrave të variancës dhe kovariancës sipas 
modelit të mësipërm. Ndërsa metoda e llogaritjes sipas Bayes-it mundëson vlerësime 
rreth γ  që nuk janë të kushtëzuara nga vlerësimet pikësore të T dhe 2σ . Kjo metodë 
bazohet mbi shpërndarjen posteriore pasi jepen të dhënat. (Goldstein, 2011) 
 

3.6.11. Testimi i hipotezave 

Në ndërtimin e modeleve hierarkike lineare dy-nivelëshe të këtij studimi, 
gjashtë lloje hipotezash statistikore do të testohen. Ato i korrespondojnë vlerësimit të 
tre llojeve të parametrave: efekteve fikse, koefiçientëve të rastit të nivelit të parë, dhe 
komponentëve të variancës dhe kovariancës. Këto hipoteza jepen tek Tabela 3-2.  
 
Tabela 3-2: Llojet e hipotezave të testuara në modelet hierarkike 
Lloji i hipotezës Efektet fikse Efektet e rastit Komponentët e variancës 
-Me një parametër 
H0 
H1 

 
t 0γ =  

t 0γ ≠  

 
qj 0β =  

qj 0β ≠  

 
qq 0τ =  

qq 0τ >  
-Me disa parametra 
H0 
H1 

 
'C 0γ =  
'C 0γ ≠  

 
'C 0β =  
'C 0β ≠  

 
0T T=  

1T T=  
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Ndërkohë, testet statistikore të kryera në modelet hierarkike të këtij studimi 
paraqiten tek Tabela 3-3. 
 
Tabela 3-3: Testet statistikore të zbatuara në modelet hierarkike 
Lloji i hipotezës Efektet fikse Efektet e rastit Komponentët e variancës 
Me një parametër t-test t-test 2χ  ose z-test 
Me shumë 
parametra 

Testi i Wald-it Testi i Wald-it Testi i përgjasisë  
( 2χ ) 

  

A) Testet statistikore për efektet fikse 

Testi i hipotezës me një parametër. Për të testuar mungesën e efektit të një 
faktori të nivelit të dytë sjW  mbi një parametër të nivelit të dytë qjβ , përdoret hipoteza 
zero: 
 H0: qs 0γ = .  [3-102] 
Testi për një hipotezë të tillë ka trajtën: 

 qs
1
2

qs

ˆ
t

ˆ(V( ))

γ
=

γ
,  [3-103] 

ku qsγ̂  është vlerësim sipas metodës së përgjasisë maksimale të qsγ  dhe qsˆV( )γ  është 
variancë e vlerësuar e shpërndarjes probabilitare të qsγ̂ .  

Testi i hipotezës me disa parametra. Duke patur parasysh ekuacionin e nivelit 
të dytë, i cili është j j jW uβ = ⋅ γ + , hipoteza e përbërë mund të formulohet kështu: 

 T
0H : C 0⋅ γ = .  [3-104] 

Konkretisht, ekuacioni matricor në rastin e një testi me më shumë se një parametër 
për një faktor X do të jetë: 

 

0 j 00j

1j 01j

Q0

jQj Q1

01 X 0 0 ... 0
00 0 1 X ... 0

...

X0 0 0 0 ... 1

β⎛ ⎞ ⎛ ⎞γ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟β γ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

γ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟β γ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

…… ………… …
…… ………………

. [3-105] 

Matrica TC  është e transpozuara e matricës C dhe shprehet konkretisht: 

 T

0 1 0 0 ... 0 0
0 0 0 1 ... 0 0

C ...

0 0 0 0 ... 0 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

………… ……
…………………

.  [3-106] 

Varianca e shpërndarjes probabilitare të γ̂ , kur jVar( )Δ = β  është e njohur, është 

 T 1 1
j j jˆVar( ) ( W W )− −γ = Δ∑ .  [3-107] 

Vektori kontrast ' ˆC γ  ka variancë 
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 T T
Cˆ ˆVar(C ) C Var( ) C Vγ = ⋅ γ ⋅ = .  [3-108] 

Në rast se ˆVar( )γ  nuk njihet, ai vlerësohet prej barazimit 
 T 1 1

j j j
ˆˆVar( ) ( W W )− −γ = Δ∑ ,  [3-109] 

Statistika e përafërt e testit për hipotezën zero T
0H : C 0⋅ γ =  jepet prej barazimit 

 T 1 T
C

ˆˆ ˆH C V C−= γ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ γ , [3-110] 
e cila ka një shpërndarje 2χ  në rastin e studimit tonë. Disa nga rastet kur do të 
përdoren testet parametrike në këtë studim janë: 

- Testet “omnibus” të lidhjeve midis një faktori me vlera kategorike të nivelit të 
dytë dhe një parametri qjβ . (Për shembull: A ka lidhje midis mesatares shkollore 
të arritjeve dhe llojit të shkollave?) 

- Kontrastet midis kategorive të një faktori të nivelit të dytë. (Për shembull: A 
kanë nxënësit në shkollat urbane arritje sinjifikative më të larta se ata në 
shkollat rurale?) 

- Ekzistenca e ndërveprimeve të një faktori të nivelit të dytë me ndonjë prej 
faktorëve të nivelit të parë. (Për shembull: A varen efekti i indeksit social-
ekonomik mbi arritje dhe diferenca midis femrave dhe meshkujve në arritje nga 
lloji, sektori apo vendndodhja e shkollave?) 

- Përfshirja e faktorëve të nivelit të dytë në ndonjë prej modeleve të interceptit. 
(Për shembull: a varen arritjet mesatare të shkollave nga burimet edukative që 
ajo ofron, cilësia e mësuesve, statusi social i nxënësve të saj etj.?) 

 Në rastin e efekteve fikse, testimi me disa parametra bazohet në krahasimin e 
rezultateve midis dy modeleve. Modeli i parë, ose modeli zero, përjashton efektet 
fikse, duke qenë të hipotetizuara të jenë zero. Modeli i dytë, ose modeli alternativ, 
përfshin të gjitha efektet të hipotetizuara të jenë sinjifikativë në model. Për secilin prej 
modeleve, statistika e shmangies llogaritet dhe diferenca midis statistikave të 
shmangies përdoret për të testuar hipotezën multivariate. Kjo shërben si një vlerësues 
i përshtatshmërisë së modelit. Sa më e lartë të jetë statistika e shmangies, aq më e 
dobët do të jetë përshtatshmëria e modelit. Formula për llogaritjen e shmangies D0 për 
hipotezën zero do të jetë: 

 0 0D 2log(L )= − ,  [3-111] 

ku L0 është vlerësim sipas metodës së përgjasisë maksimale. Ngjashmërisht, formula 
për llogaritjen e shmangies D1 për hipotezën alternative do të jetë: 

 1 1D 2log(L )= − ,  [3-112] 

ku L1 është vlerësim sipas metodës së përgjasisë maksimale. Diferenca midis 
shmangieve është D0 - D1, e cila ka një shpërndarje 2χ  me shkallë lirie sa diferenca në 
numrin e parametrave të vlerësuar. Vlera të mëdha të kësaj diference do të 
argumentojnë që hipoteza zero duhet hedhur poshtë dhe duke pranuar modelin 
alternativ si një përshkrues më të mirë të të dhënave.  

B) Testet statistikore për koefiçientët e rastit të nivelit të parë 

Testi i hipotezës me një parametër. Testimi i hipotezës zero ku koefiçienti i një 
regresioni të caktuar për një shkollë të veçantë është zero, formulohet kështu: 



 60

 0 qjH : 0β = .  [3-113] 
Ky test është i ngjashëm me atë të rastit të efekteve fikse. Pra, duke përdorur 
vlerësimin empirik sipas Bayes-it do të llogaritet statistika 

 qj

qqj

z
(V )

∗

∗

β
= ,  [3-114] 

ku, qj
∗β  është vlerësimi empirik sipas Bayes-it, qqjV∗  është elementi i q-të i diagonales i 

variancës posteriore të koefiçientëve qjβ .  

Testi i hipotezës me shumë parametra. Hipoteza zero që testohet në këtë rast 
shprehet në trajtën: 
 T

0H :C 0β = .  [3-115] 
β  në këtë rast është vektori i parametrave të rastit me përmasa Jx(Q+1). Statistika e 
testit do të jetë 
 T T 1 T

EBH C(C V C) C∗ ∗ − ∗= β β ,  [3-116] 
ku V∗  është matrica e variancë-kovariancës së koefiçientëve me përmasë 
[J(Q 1)]x[J(Q 1)]+ +  dhe ∗β  është vlerësim empirik sipas Bayes-it.  

C) Testet statistikore për komponentët e variancës dhe kovariancës 

Testi i hipotezës me një parametër. Qëllimi i këtij testi është të verifikojë nëse 
ka variancë sinjifikative për një koefiçient të caktuar të nivelit të parë. Kështu, 
hipoteza zero në këtë rast do të jetë:  
 0 qq qq qjH : 0, ku Var( )τ = τ = β .  [3-117] 

Në qoftë se kjo hipotezë hidhet poshtë, kjo nënkupton që nuk ka variancë të rastit në 
qβ . Statistika që llogaritet në këtë rast është: 

 qq

qq

ˆ
z

ˆVar( )
τ

=
τ

.  [3-118] 

Testi i hipotezës me disa parametra. Hipoteza zero dhe hipoteza alternative në 
këtë rast do të jepen përkatësisht në formën 
 0 0 1 1H :T T ; H :T T= = ,  [3-119] 
ku T0 është formë e reduktuar e T1. Kjo nënkupton që disa rreshta dhe kollona në T1 
janë zero. Për të testuar hipotezën, do të llogariten shmangiet e secilit prej modeleve 
të cilat i identifikojmë me D0 dhe D1. Pastaj llogaritet statistika e testit H=D0-D1 e cila 
ka një shpërndarje 2χ  me m shkallë lirie, ku m tregon diferencën në numrin e 
komponentëve të variancës dhe kovariancës në të dyja modelet. Kjo procedurë është e 
ngjashme me atë të përshkruar më sipër. 
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KREU 4. REZULTATET E STUDIMIT 
 

4.1. Rezultatet e modelimit strukturor të 
ekuacioneve  

Për të konfirmuar vlefshmërinë dhe besueshmërinë e indekseve të PISA 2009 
për Shqipërinë, u aplikua analiza konfirmuese e faktorit që i korrespondon modelit të 
matjes në teorinë e modelimit strukturor të ekuacioneve. Në vijim, do të paraqiten 
përmbledhtas rezultatet e kësaj analize për indekset e përfshira në modelet 
përfundimtare të këtij studimi. Në shtojcë paraqiten rezultate më të detajuara të këtyre 
analizave.  

Për të vlerësuar angazhimin ndaj të lexuarit në PISA 2009 janë zhvilluar 
indeksi i kënaqësisë të të lexuarit dhe indeksi i diversitetit të të lexuarit. Për të 
konfirmuar në rastin e Shqipërisë vlefshmërinë e këtyre indekseve, u testua modeli 
dy-dimensional i matjes që përfshin dy indekset në fjalë. Modeli i matjes së indeksit të 
kënaqësisë të të lexuarit konfirmoi strukturën e komponentëve të përdorura për 
zhvillimin e këtij indeksi. Koefiçienti i besueshmërisë i këtij indeksi është 0.8 që 
tregon një konsistencë të brendshme të lartë. Modeli i matjes së indeksit të diversitetit 
të lexuarit konfirmoi gjithashtu strukturën e komponentëve të përdorura për zhvillimin 
e këtij indeksi. Koefiçienti i besueshmërisë i këtij indeksi është 0.58 që tregon një 
konsistencë jo të lartë, por megjithatë të pranueshme. Treguesi RMSEA (0.063) i këtij 
modeli matjeje tregon një përshtatje të pranueshme të modelit të tij në rastin e 
Shqipërisë. Ndërkohë, korrelacioni midis dy indekseve të këtij modeli është 0.56, që 
tregon një lidhje të fortë midis tyre. 

Angazhimi ndaj të nxënit në PISA 2009 vlerësohet nëpërmjet tre indekseve: 
indeksi i strategjisë së memorizimit, indeksi i strategjisë së përpunimit, dhe indeksi i 
strategjisë së kontrollit. Testimi i modelit tre-dimensional të matjes që përfshin këto 
tre indekse provoi vlefshmërinë e këtij modeli me të dhënat e Shqipërisë. Modeli i 
matjes i strategjisë të memorizimit, strategjisë së përpunimit, dhe strategjisë së 
kontrollit, konfirmoi strukturën e komponentëve të përdorura për zhvillimin e secilit 
prej këtyre indekseve. Koefiçientët e besueshmërisë të këtyre indekseve janë 
përkatësisht, 0.6, 0.7, dhe 0.7 duke treguar një konsistencë të brendshme të 
kënaqshme.  

Për të vlerësuar mjedisin në klasë u përdorën dy indekse: indeksi i 
marrëdhënies mësues-nxënës dhe indeksi i disiplinës në klasë sipas pikëpamjes së 
vetë nxënësit. Për të konfirmuar vlefshmërinë e këtyre indekseve për Shqipërinë, u 
testua modeli dy-dimensional i matjes që përfshin këto dy indekse. Modeli i matjes së 
indeksit të marrëdhënies mësues-nxënës për Shqipërinë u modifikua sipas një 
strukturë të re që përfshinte vetëm katër nga pesë komponentët e përdorura për 
zhvillimin e këtij indeksi. Koefiçienti i besueshmërisë së këtij indeksi është 0.7 që 
tregon një konsistencë të brendshme të kënaqshme. Indeksi i displinës në klasë 
gjithashtu u modifikua për rastin e të dhënave të Shqipërisë mbi bazën e një modeli të 
ri që përfshinte katër nga pesë komponentët fillestarë. Koefiçienti i besueshmërisë së 
këtij indeksi të ri është 0.7 që tregon një konsistencë të brendshme të kënaqshme. 
Analiza konfirmuese faktoriale vlerësoi që treguesi RMSEA (0.037) është i 
pranueshëm, që sjell në këtë mënyrë një përshtatje të mirë të modelit. Për më tepër, 
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korrelacioni midis dy indekseve përbërëse të këtij modeli është 0.17, që tregon një 
lidhje të dobët të tyre. 

Për të vlerësues efektin e strategjisë së mësimdhënies dhe se si mësuesit 
stimulojnë nxënësit për rritjen e angazhimit dhe të aftësive të të lexuarit, janë përdorur 
përkatësisht indekset e strategjisë së mësimdhënies dhe të stimulimit të të lexuarit. Për 
të konfirmuar vlefshmërinë e këtyre indekseve për Shqipërinë, u krye testimi i modelit 
dy-dimensional të matjes që përfshin këto dy indekse. Testimi i modelit të matjes për 
Shqipërinë i indeksit të strategjisë së mësimdhënies konfirmoi vlefshmërinë e 
komponentëve të përdorura për zhvillimin e këtij indeksi. Koefiçienti i besueshmërisë 
së këtij indeksi është 0.8, që tregon një konsistencë të brendshme të lartë. Modeli i 
matjes së indeksit të stimulimit të të lexuarit konfirmoi gjithashtu strukturën e 
komponentëve të përdorura për zhvillimin e këtij indeksi. Koefiçienti i besueshmërisë 
së tij është gjithashtu 0.8, që tregon një konsistencë të brendshme të lartë. Treguesi 
RMSEA i këtij modeli matjeje dy-dimensional është 0.05, që tregon një përshtatje 
mjaf të mirë të modelit të matjes për Shqipërinë. Për më tepër, korrelacioni midis dy 
dimensioneve të këtij modeli është 0.6, që tregon një lidhje relativisht të lartë midis 
tyre. 

Një nga komponentët më të rëndësishme të statusit social-ekonomik është 
indeksi i mirëqenies familjare. Ai përfshinte komponentët e indeksit të pasurisë 
familjare, posedimit kultural dhe burimeve shtëpiake edukative. Testimi i modelit të 
matjes tre-dimensional tregoi nevojën e modifikimit të indeksit të mirëqenies 
familjare për Shqipërinë duke reduktuar numrin e komponentëve të pasurisë familjare 
nga 12 në 11 të tilla. Koefiçienti i besueshmërisë së këtij indeksi është 0.6, që tregon 
një vlerësim të pranueshëm të konsistencës së brendshme. Treguesi RMSEA i këtij 
modeli është 0.06, që tregon një përshtatje të mirë të modelit të modifikuar të matjes 
për Shqipërinë.  

Së fundi, me qëllim hulumtimin e lidhjeve direkte dhe indirekte të 
ndryshoreve të nivelit të parë me arritjet e nxënësve, u zhvillua një model heuristik i 
paraqitur në Figura 4-1. Ky model strukturor u zhvillua duke u bazuar në përvojën dhe 
gjetjet e studimeve të mëparshme të dokumentuara në literaturën shkencore. Modeli 
strukturor i ekuacioneve që testohet përfshin hipotezat e mëposhtme që shprehin 
lidhjet shkakësore dhe korrelacionale midis ndryshoreve endogjene dhe ekzogjene të 
nxënësit. 

 

H1:  Gjinia ka efekt sinjifikativ mbi arritjet e nxënësve. Femrat kanë arritje më të 
larta se meshkujt në lexim. 

H2: Gjinia ka efekt sinjifikativ mbi indeksin e të lexuarit. Femrat përgjithësisht 
kanë angazhim më të lartë se meshkujt ndaj të lexuarit. 

H3: Gjinia ka efekt sinjifikativ mbi indeksin e të nxënit. Femrat përgjithësisht 
angazhohen më shumë se meshkujt për të nxënit në lexim. 

H4: Gjinia ka lidhje të ndërsjelltë sinjifikative me mjedisin në klasë. Klima e 
marrëdhënieve me mësuesit është më pozitive për femrat sesa për meshkujt. 

H5: Gjinia ka lidhje të ndërsjelltë sinjifikative me indeksin e mësimdhënies. 
Angazhimi i mësuesit në stimulimin e të nxënit ka lidhje më të fortë me femrat 
se sa me meshkujt.  
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H6: Gjinia ka lidhje të ndërsjelltë sinjifikative me vlerësimin për shkollën. Femrat 
kanë një vlerësim më pozitiv për shkollën sesa meshkujt.  

H7: Vlerësimi për shkollën ka efekt sinjifikativ pozitiv mbi arritjet e nxënësve. Sa 
më pozitiv të jetë vlerësimi për shkollën, aq më të larta arritjet e nxënësve. 

H8: Vlerësimi për shkollën ka lidhje të ndërsjelltë sinjifikative me mjedisin në 
klasë. 

H9: Vlerësimi për shkollën ka lidhje të ndërsjelltë sinjifikative me indeksin e 
mësimdhënies. 

H10: Statusi social-ekonomik ka efekt sinjifikativ pozitiv mbi arritjet e nxënësve. Sa 
më i lartë indeksi i statusit social-ekonomik, aq më të larta arritjet e nxënësve. 

H11: Statusi social-ekonomik ka efekt sinjifikativ mbi angazhimin e nxënësve ndaj 
të lexuarit. Sa më i lartë indeksi i statusit social-ekonomik, aq më i madh 
angazhimi i nxënësve ndaj të lexuarit. 

H12: Statusi social-ekonomik ka efekt sinjifikativ mbi angazhimin e nxënësve ndaj 
të nxënit. Sa më i lartë indeksi i statusit social-ekonomik, aq më i madh 
angazhimi i nxënësve ndaj të nxënit. 

H13: Shfrytëzimi i bibliotekave ka efekt sinjifikativ pozitiv mbi arritjet e nxënësve. 
Sa më shumë shfrytëzohen bibliotekat, aq më të larta arritjet e nxënësve. 

H14: Shfrytëzimi i bibliotekave ka lidhje të ndërsjelltë sinjifikative me indeksin e 
mësimdhënies. 

H15: Mjedisi në klasë ka efekt sinjifikativ pozitiv mbi arritjet e nxënësve. Sa më e 
mirë klima e marrëdhënieve midis nxënësve dhe mësuesve si edhe disiplina në 
klasë, aq më të larta arritjet e nxënësve. 

H16: Mjedisi në klasë ka lidhje të ndërsjelltë sinjifikative me indeksin e 
mësimdhënies. 

H17: Indeksi i mësimdhënies ka efekt pozitiv mbi arritjet e nxënësve. Sa më shumë 
angazhim ka mësuesi për të stimuluar të nxënit, aq më të larta arritjet e 
nxënësve. 

H18: Indeksi i mësimdhënies ka efekt sinjifikativ mbi angazhimin e nxënësve ndaj 
të lexuarit. Sa më shumë angazhim ka mësuesi për të stimuluar të nxënit, aq 
më i madh angazhimi i nxënësve ndaj të lexuarit. 

H19: Indeksi i mësimdhënies ka efekt sinjifikativ mbi angazhimin e nxënësve ndaj 
të nxënit. Sa më shumë angazhim ka mësuesi për të stimuluar të nxënit, aq më 
i madh angazhimi i nxënësve ndaj të nxënit. 

H20: Indeksi i angazhimit të nxënësit ndaj të lexuarit ka efekt pozitiv mbi arritjet e 
nxënësve. Sa më shumë angazhim ka nxënësi në aktivitete të të lexuari, aq më 
të larta arritjet e nxënësve. 

H21: Indeksi i angazhimit të nxënësit ndaj të nxënit ka efekt pozitiv mbi arritjet e 
nxënësve. Sa më shumë përpjekje bën nxënësi për të mësuar, aq më të larta 
arritjet e nxënësve. 
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Figura 4-1: Modeli heuristik i arritjeve të nxënësve 

 

 Pas testimit të modelit fillestar dhe modifikimeve të nevojshme, u përftua një 
model përfundimtar i cili nga pikëpamja strukturore paraqitet në shtojcë. Në tabelën e 
mëposhtme paraqiten vlerësimet për efektet sinjifikative midis ndryshoreve endogjene 
dhe ekzogjene. Siç shihet, indeksi i mësimdhënies rezultoi të mos ketë efekt 
sinjifikativ direkt mbi arritjet e nxënësve, ndryshe nga çfarë u hipotetizua fillimisht. 
Ngjashmërisht, indeksi i të lexuarit dhe ai i të nxënit rezultuan që nuk ndikohen 
sinjifikativisht nga gjinia e nxënësit. Rezultatet e efekteve të standardizuara tregojnë 
që statusi social-ekonomik dhe gjinia janë dy faktorët më të rëndësishëm që 
shpjegojnë arritjet individuale të nxënësve në lexim. Ky përfundim sjell nevojën e 
shpjegimit të këtyre efekteve nëpërmjet ndryshoreve të mundshme në nivel shkolle.  

 
Tabela 4-1: Efektet e standardizuara direkte, indirekte dhe totale në modelin 

strukturor të nivelit të parë 

Direkt Indirekt Total Direkt Indirekt Total Direkt Indirekt Total
Ndryshoret ekzogjene

-Gjjinia 0.02 0.02 0.03 0.03 0.17 0.03 0.20
-Vlerësimi për shkollën 0.07 0.07 0.10 0.10 0.14 0.06 0.20
-Statusi social-ekonomik 0.14 0.14 0.12 0.12 0.28 0.03 0.31
-Shfrytëzimi i bibliotekave 0.05 0.05 0.06 0.06 -0.18 0.01 -0.17
-Mjedisi në klasë 0.09 0.09 0.13 0.13 0.06 0.08 0.14
-Indeksi i mësimdhënies 0.24 0.24 0.34 0.34 0.11 0.11

Ndryshoret endogjene
-Indeksi i të lexuarit 0.12 0.12
-Indeksi i të nxënit 0.09 0.09

Indeksi i të lexuarit Indeksi i të nxënit Arritja e nxënësit
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4.2. Rezultatet e analizës së komponentëve 
themelorë 

Indeksi i të lexuarit në kuptimin e këtij studimi u zhvillua për të përshkruar 
angazhimin e nxënësve ndaj të lexuarit. Për këtë qëllim u përdorën indeksi i 
kënaqësisë të të lexuarit, indeksi i diversitetit dhe përmbajtjes të të lexuarit, dhe 
treguesi i kohës së të lexuarit për kënaqësi. Sipas artikullit të Shera (2014), aplikimi i 
analizës së komponentëve principalë si një nga format e analizës faktore, sjell 
kombinimin e këtyre tre indekseve në një përbërës të vetëm. Konkretisht, analiza 
identifikoi vetëm një komponent me vlerë të vetë më të madhe se 1 dhe që nxjerr afro 
55% të variancës totale të tre ndryshoreve së bashku. Indeksi i ri ka një tregues 
besueshmerie të pranueshme të barabartë me 0.57. Ky indeks tregon se sa i angazhuar 
është një nxënës në lidhje me aktivitetin e të lexuarit. Vlerat pozitive tregojnë një 
individ me shumë angazhim në lexim dhe vlerat negative tregojnë një lexues të pakët 
apo pak të angazhuar. Formula e llogaritjes së vlerave të ndryshores së re është 

 1 2 30.801* 0.602* 0.812*
1.663

X X XY + +
= ,  [4-1] 

Y – Indeksi i të lexuarit; 

X1 – Indeksi i kënaqësisë të të lexuarit;  

X2 – Indeksi i diversitetit të të lexuarit; 

X3 – Koha e të lexuarit për kënaqësi. 

Qasja ndaj angazhimit të të nxënit vlerësohet nëpërmjet përdorimit të 
strategjive të memorizimit, përpunimit dhe kontrollit. Kombinimi linear i tre 
indekseve përkatëse, duke aplikuar formën e analizës së komponentëve principalë të 
analizës faktore, sjell një indeks të ri që në kuptimin e këtij studimi njihet shkurt si 
indeksi i të nxënit. Analiza identifikoi vetëm një vlerë të vetë më të madhe se 1. 
Përqindja e variancës së shpjeguar është 66%. Treguesi i besueshmërisë i indeksit të ri 
të zhvilluar është 0.74, e cila është një vlerë relativisht e kënaqshme. Vlerat pozitive të 
indeksit të të nxënit tregojnë një përdorim të kënaqshëm nga ana e nxënësve e tre 
strategjive përbërëse të të nxënit, ndërsa vlerat negative tregojnë mungesë në 
përdorimin e këtyre strategjive. Formula e llogaritjes së vlerave të ndryshores së re 
është 

 1 2 30.788* 0.868* 0.773*
1.971

X X XY + +
= , [4-2] 

Y – Indeksi i të nxënit; 

X1 – Indeksi i përdorimit të strategjisë së përpunimit;  

X2 – Indeksi i përdorimit të strategjisë së kontrollit; 

X3 – Indeksi i përdorimit të strategjisë së memorizimit. 

Për të vlerësuar nga pikëpamja sasiore mjedisin në klasë, ne zhvilluam një 
indeks të ri si kombinim linear të dy indekseve, indeksit të disiplinës në klasë dhe 
indeksit të marrëdhënies mësues-nxënës. Analiza faktore identifikoi vetëm një vlerë të 
vetë më të madhe se 1. Afërsisht 59% e variancës totale u ekstraktua. Treguesi i 
besueshmërisë së këtij indeksi është 0.3, një vlerë relativisht e ulët. Vlerat pozitive të 
këtij indeksi të ri tregojnë një mjedis pozitiv në klasë, pra një klasë me marrëdhënie 
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pozitive mësues-nxënës dhe me një disiplinë të kënaqshme. Përkundrazi, vlerat 
negative tregojnë një mjedis të një klase ku mungon disiplina apo marrëdhënia e 
nxënësve me mësuesit nuk është pozitive. Formula e llogaritjes së vlerave të 
ndryshores së re është 

 1 20.767* 0.767*
1.177

X XY +
= ,  [4-3] 

Y – Indeksi i mjedisit në klasë; 

X1 – Indeksi i disiplinës në klasë;  

X2 – Indeksi i marrëdhënies mësues-nxënës. 

Për të vlerësuar nga pikëpamja sasiore efektin e mësimdhënies, u zhvillua një 
indeks të ri si kombinim linear i dy indekseve, indeksit të stimulimit të të lexuarit dhe 
indeksit të strategjisë së mësimdhënies. Analiza faktore identifikoi vetëm një vlerë të 
vetë më të madhe se 1. Komponenti i vetëm nxjerr 77% të variancës totale të dy 
ndryshoreve. Treguesi i besueshmërisë së këtij indeksi është 0.4, një vlerë relativisht e 
ulët. Vlerat pozitive të këtij treguesi të ri tregojnë një angazhim pozitiv nxitës nga ana 
e mësuesve për rritjen e aftësive të të lexuarit, ndërsa vlerat negative tregojnë 
mungesë angazhimi nga ana e mësuesve për përmirësim të aftësive të nxënësve në 
lexim. Formula e llogaritjes së vlerave të ndryshores së re është 

 1 20.774* 0.774*
1.547

X XY +
= , [4-4] 

Y – Indeksi i mësimdhënies; 

X1 – Indeksi i stimulimit të të lexuarit;  

X2 – Indeksi i strategjisë së mësimdhënies. 

Indeksi i statusit ekonomik, social e kulturor (ISESK) është indeksi më i 
rëndësishëm i studimit. Në këtë studim, për ndërtimin e këtij indeksi u shfrytëzua 
metodologjia e përshkruar në artikullin e Shera dhe Mitre (2012). Ky indeks është 
kompozim i tre indekseve, indeksit të shkallës së arsimit të prindërve, indeksit të 
statusit të punësimit, dhe indeksit të mirëqenies familjare. Vlerat pozitive të këtij 
indeksi tregojnë përkatësinë e nxënësit në një familje të një grupi social të 
avantazhuar, ndërsa vlerat negative tregojnë përkatësinë e nxënësit në një familje që i 
përket një grupi social jo të avantazhuar. Treguesi i besueshmërisë i këtij indeksi është 
0.7, që është një vlerë relativisht e lartë. Duke përdorur analizën e komponentëve 
principalë në kryerjen e një analize faktore mbi ndryshoret e këtyre indekseve, u 
llogaritën ngarkesat faktore përkatëse. U identifikua vetëm një vlerë e vetë më e 
madhe se 1. Komponenti i vetëm i identifikuar nxjerr afro 63% të variancës totale të 
tre ndryshoreve së bashku. Vlerat e shkallëzuara të indeksit ISESK u llogaritën në 
fund sipas formulës 

 1 2 30.801 X 0.796 X 0.776 XISESK
1.875

⋅ + ⋅ + ⋅
= , [4-5] 

ISESK – Indeksi i statusit ekonomik, social e kulturor; 

X1 – Indeksi i statusit të punësimit të prindërve;  

X2 – Indeksi i shkallës së arsimimit të prindërve; 

X3 – Indeksi i mirëqenies familjare. 
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4.3. Rezultatet e modeleve hierarkike 

 

4.3.1.  Analiza paraprake 

Ndërtimi i modeleve hierarkike të paraqitura në këtë punim u realizua 
nëpërmjet përdorimit të programit aplikativ HLM 6 (Shiko Raudenbush et al., 2004).  
Për zhvillimin e modeleve hierarkike, paraprakisht u analizuan individualisht 
karakteristikat e ndryshoreve të mundshme për tu përfshirë në modelet hierarkike. Në 
shtojcë paraqiten shpërndarjet e ndryshoreve të përfshira në modelet hierarkike. 
Megjithatë, për modelimin hierarkik linear është e nevojshme të njihen korrelacionet 
midis ndryshoreve të vazhdueshme të cilat jepen tek Tabela 4-2 
 
Tabela 4-2: Korrelacionet midis ndryshoreve të nivelit të parë dhe gabimet 

standarde të tyre1 

Arritja

Vlerësimi 
per 

shkollen

Statusi 
social 

ekonomik

Shfrytëzimi 
i 

bibliotekave
Indeksi i 
të nxënit

Mjedisi 
në klasë

Indeksi i 
mësim 
dhënies

0.26
(0.02)
0.33 0.07

(0.03) (0.02)
-0.14 0.06 0.04
(0.03) (0.02) (0.03)
0.24 0.23 0.12 0.15

(0.03) (0.02) (0.02) (0.02)
0.18 0.33 0.02 0.08 0.26

(0.03) (0.02) (0.03) (0.03) (0.02)
0.12 0.27 0.02 0.17 0.34 0.37

(0.02) (0.02) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02)
0.28 0.23 0.15 0.29 0.42 0.22 0.25

(0.02) (0.02) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)

Statusi social 
ekonomik

Vlerësimi per 
shkollen

Shfrytëzimi i 
bibliotekave

Indeksi i të 
nxënit

Mjedisi në 
klasë

Indeksi i 
mësim dhënies

Indeksi i të 
lexuarit  

 
Rezultatet e korrelacioneve të llogaritura sugjerojnë që të gjitha ndryshoret 

janë të mundshme për tu përfshirë në modelimin hierarkik të arritjeve të nxënësve. Siç 
shihet, ndryshoret e pavarura kanë lidhje sinjifikative me arritjet e nxënëve. Ndërkohë, 
nuk ekzistojnë korrelacione të fuqishme midis ndryshoreve të pavarura duke mos 
cënuar kushtet e përfshirjes e tyre në modelet hierarkike lineare. Në vazhdim, 
paraqiten vetëm modelet specifike hierarkike lineare rezultatet e të cilave nevojiten 
për tu dhënë përgjigje pyetjeve shkencore të formuluara në këtë punim.  

Në Tabela 4-3 paraqiten mesataret e peshuara dhe gabimet standarde të 
ndryshoreve të vazhdueshme të nivelit të parë sipas ndryshoreve kategorike. Siç 
                                                 
 
1 Llogaritjet janë kryer duke përdorur programin WESVAR e cila konsideron peshat dhe vlerat e 
mundshme të arritjeve. Në kllapa janë vlerat e gabimeve standarde. Ndryshoret e pavarura janë të 
standardizuara. 
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shihet, ekzistojnë diferenca sinjifikative midis meshkujve dhe femrave, midis 
nxënësve të shkollave urbane me ato të shkollave rurale, midis nxënësve të shkollave 
profesionale dhe atyre në shkollat e tjera, dhe midis nxënësve në shkollat publike dhe 
atyre në shkollat private. Për më tepër, nga të dhënat e tabelës mund të nxirren 
përfundime të tjera të rëndësishme rreth karakteristikave së ndryshoreve të pavarura. 
Të dhënat e kësaj tabele sugjerojnë gjithashtu se ndryshoret kategorike këtu janë të 
mundshme të përfshihen në modelet hierarkike. 
  
Tabela 4-3: Karakteristika të ndryshoreve të nxënësit sipas ndryshoreve të 

shkollës 2 

A
rritja 

m
esatare

V
lerësim

i për 
shkollën

Statusi social 
ekonom

ik

Shfrytëzim
i i 

bibliotekave

Indeksi i të 
nxënit

M
jedisi në 

klasë

Indeksi i 
m

ësim
-

dhënies

Indeksi i të 
lexuarit

Sektori i shkollës *** *** *** ** ** **
378 -0.04 -0.09 -0.01 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02
(4.2) (0.03) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
442 0.3 0.72 0.08 0.14 0.36 0.19 0.16

(10.9) (0.08) (0.10) (0.15) (0.05) (0.17) (0.13) (0.06)
Lloji i shkollës ** + * ** ***

387 0.01 0 0 0 0.01 0.02 0.01
(4.2) (0.03) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
345 -0.19 -0.03 0.06 -0.08 -0.22 -0.25 -0.11

(16.7) (0.11) (0.08) (0.06) (0.04) (0.08) (0.05) (0.13)
Vendndodhja shkollës *** ** *** ** ** +

404 0.05 0.29 -0.01 0.01 -0.05 -0.06 0.04
(4.9) (0.03) (0.04) (0.04) (0.03) (0.04) (0.03) (0.02)
349 -0.09 -0.53 0.02 -0.02 0.09 0.11 -0.07
(6.3) (0.05) (0.05) (0.06) (0.04) (0.05) (0.05) (0.05)

Gjinia *** *** *** * *** *** *** ***
417 0.14 -0.02 -0.05 0.21 0.09 0.1 0.37
(3.9) (0.03) (0.05) (0.04) (0.03) (0.03) (0.04) (0.03)
355 -0.13 0.02 0.04 -0.2 -0.09 -0.1 -0.35
(5.1) (0.04) (0.03) (0.04) (0.03) (0.04) (0.03) (0.03)

***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.1

-Publike

-Private

-Profesionale

-Të përgjithshme

-Urbane

-Rurale

-Femra

-Meshkuj

 
 

4.3.2.  Modeli plotësisht i pakushtëzuar 

Modeli i paraqitur në Tabela 4-4 jep informacion se sa është varianca  e 
arritjeve të nxënësve që shtrihet brenda shkollave dhe midis shkollave. Nëpërmjet 
këtij modeli i jepet përgjigje dhe pyetjes shkencore nëse ka variancë sinjifikative të 
arritjeve të nxënësve midis shkollave.  

                                                 
 
2 Llogaritjet janë kryer duke përdorur programin WESVAR e cila konsideron peshat dhe 5 vlerat e 
mundshme të arritjeve. Në kllapa janë vlerat e gabimeve standarde. Ndryshoret e pavarura janë të 
standardizuara. 
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Konkretisht, nga treguesit e efekteve fikse, vlera e interceptit tregon që 
mesatarja e arrijeve mesatare shkollore është afro 369 pikë. Vlera e gabimit standard 
6.8 jep një interval besimi 95% të interceptit (355.5; 382.3). Varianca e gabimit të 
nivelit të parë është 6980, ndërsa variancave e arritjeve mesatare të shkollave është 
2969. Si rrjedhim, llogaritet se është e pritshme që arritjet e shkollave si mesatare e 
arritjeve të nxënësve të tyre, të shtrihen me nivel sigurie 95% në intervalin (262.1; 
475.7). Kjo tregon që arritjet e shkollave kanë një shtrirje shumë të gjerë të vlerave të 
tyre. 

Testimi i hipotezës që të gjithë shkollat kanë arritje mesatare të njëjtë është 
statistikisht e pamundur duke u nisur nga vlera p (<0.001). Kjo tregon që ka një 
variancë statistikisht sinjifikative midis shkollave në arritjet e tyre. Kjo i jep 
njëkohësisht përgjigje dhe pyetjes shkencore të mësipërme. 
 
Tabela 4-4: Rezultatet e modelit plotësisht të pakushtëzuar 

Efektet fikse Koefiçienti
Gabimi 

standard t d.f. p
Mesatarja e shkollave-γ 00 368.88 6.846 53.9 180        <0.001

Efektet e rastit
Komponentët e 

variancës
Shmangia 
standarde d.f. p

Mesatarja e shkollave-u 0 2969.3 54.49 180 2205.2 <0.001
Efekti i nivelit të parë-r 6979.7 83.54

2χ

 
 

Një nga statistikat më të rëndësishme që mund të llogaritet nga ky model është 
koefiçienti i korrelacionit ndërklasor ICC i përshkruar në kapitullin e metodologjisë. 
Vlera e llogaritur e koefiçientit ICC në rastin tonë rezulton të jetë 29.8%. Kjo tregon 
se rreth 30% e variancës në arritjet e nxënësve shtrihet midis shkollave. Kjo është një 
përqindje e konsiderueshme që tregon se modelimi hierarkik linear dy-nivelësh është i 
domosdoshëm në rastin e këtij studimi.  

Besueshmëria e arritjes mesatare të shkollave u vlerësua të jetë 0.92, që është 
një vlerë praktikisht mjaft e lartë. Kjo tregon që arritja mesatare e shkollave nga ky 
studim është shumë e besueshme të jetë tregues i arritjeve të vërteta të shkollave.  

 

4.3.3.  Modeli brenda shkollës 

Në zhvillimin e këtij modeli, u identifikua se cilët janë faktorët individualë të 
nivelit të parë që përdoren për të modeluar arritjet e nxënësve. Ky model është i 
pakushtëzuar në nivelin e dytë sepse asnjë ndryshore në nivel shkolle nuk 
konsiderohet në modelimin e koefiçientëve të këtij modeli. Nëpërmjet leximit të 
rezultateve të këtij modeli i jepet përgjigje pyetjeve të mëposhtme: 

- Cila është mesatarja e ekuacioneve të regresionit të secilës shkollë në studim, 
pra cila është mesatarja e interceptit dhe koefiçientëve? 

- Në çfarë mase ndryshojnë ekuacionet e regresionit nga shkolla në shkollë? 
Konkretisht, sa ndryshojnë midis shkollave interceptet dhe koefiçientët? 

- Cili është korrelacioni midis interceptit dhe koefiçientëve? 
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Formulimi teorik i modeleve të këtij lloji jepet në kapitullin e metodologjisë. 
Ky model u zhvillua duke shtuar njëra pas tjetrës ndryshoret e nivelit të parë dhe duke 
shqyrtuar efektin e secilit mbi ndryshoren e varur. Hapi i parë në ekzaminim ishte 
vlerësimi i matjeve të besueshmërisë për koefiçientët e rastit. Ashtu siç rekomandohet 
nga Raudenbush et al. (2004), çdo koefiçient me besueshmëri më të vogël se 0.1 duhet 
të fiksohet në model. Siç shihet nga vlerat tek Tabela 4-5, besueshmëria e gjithë 
koefiçientëve të nivelit të parë të përfshirë në model është në vlera të pranueshme. Si 
rrjedhim, asnjë prej ndryshoreve nuk nevojitet të jetë fikse.  

 
Tabela 4-5: Besueshmëria e koefiçientave të nivelit të parë 

Efektet fikse Besueshmeria
Mesatarja e shkollave-β 0 0.96

Gjinia-β 1 0.27
Vlerësimi për shkollën-β 2 0.23

Indeksi social ekonomik-β 3 0.37
Shfrytëzimi i bibliotekave-β 4 0.20
Indeksi i mjedisit në klasë-β 6 0.20

Indeksi i mësimdhënies-β 7 0.20
Indeksi i të lexuarit-β 8 0.19   

Tabela 4-6 paraqet vlerat e ekuacionit të regresionit mesatar brenda shkollave. 
Duke u bazuar në formulën e llogaritjes së vlerësuesit sipas metodës së katrorëve më 
të vegjël të përgjithësuar, u gjet që mesatarja e arritjeve mesatare të shkollave është 
369.5. Ngjashmërisht, u llogarit nëpërmjet HLM-së mesatarja e koefiçientëve të secilit 
prej ndryshoreve në nivel nxënësi të përfshirë në model. Për shembull, efekti fiks i 
indeksit social-ekonomik mbi arritjet e nxënësve është 12.1. Ky koefiçient 
interpretohet në këtë mënyrë: Për çdo rritje me një shmangie standarde të indeksit 
social-ekonomik të nxënësve brenda një shkolle, arritja e tyre në lexim rritet me 12.1 
pikë, duke i konsideruar konstante të gjithë ndryshoret e tjera të modelit. Në të njëjtën 
mënyrë interpretohen vlerat e efekteve fikse të ndryshoreve të tjera të modelit me 
përjashtim të indeksit të të nxënit. Meqë kësaj ndryshoreje i mungon efekti i rastit në 
nivel të dytë, interpretimi i efektit fiks të saj është: Për çdo rritje me një shmangie 
standarde të indeksit të të nxënit të nxënësve në nivel kombëtar, arritja e tyre në lexim 
rritet me 10.5 pikë, duke i konsideruar konstante të gjithë ndryshoret e tjera të modelit.  

Në kollonën e dytë të tabelës paraqiten gabimet standarde të koefiçientëve 
përkatës të cilat përdoren për të testuar hipotezat zero që secili prej faktorëve të 
nxënësit të përfshirë në model e ka efektin zero ndaj arritjeve të nxënësve brenda 
shkollave. Pra, grupi i hipotezave të testuara është: 

0 10 0 20 0 30 0 40

0 50 0 60 0 70 0 80

H : γ =0; H : γ =0; H : γ =0; H : γ =0;
H : γ =0; H : γ =0; H : γ =0; H : γ =0;

 

Konkretisht, duke u bazuar në statistikat e testit t të llogaritura si raport i 
vlerave të kollonës së parë ndaj atyre të kollonës së dytë, u gjet që në përgjithësi 
arritja e nxënësve brenda shkollave është sinjifikativisht e lidhur me gjininë, 
vlerësimin për shkollën, statusin social-ekonomik, shfrytëzimin e bibliotekave, 
mjedisin në klasë, indeksin e mësimdhënies, dhe indeksin e të lexuarit. Ndërkohë, 
testimi i hipotezës së shtatë tregon që indeksi i mësimdhënies nuk ka efekt statistikisht 
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sinjifikativ mbi arritjet e nxënësve brenda shkollave, siç tregohet nga vlera p përkatëse 
që rezulton të jetë 0.91.  

 
Tabela 4-6: Rezultatet e modelit brenda shkollës 

Efektet fikse Koefiçienti
Gabimi 

standard t d.f. p
Mesatarja e shkollave-γ 00 369.5 6.63 55.7 180 <0.001

Gjinia-γ 10 38.1 3.77 10.1 180 <0.001
Vlerësimi për shkollën-γ 20 10.6 2.01 5.3 99 <0.001

Indeksi social ekonomik-γ 30 12.1 2.80 4.3 180 <0.001
Shfrytëzimi i bibliotekave-γ 40 -20.9 2.53 -8.2 180 <0.001

Indeksi i të nxënit-γ 50 10.5 2.31 4.6 908 <0.001
Indeksi i mjedisit në klasë-γ 60 7.4 2.15 3.5 138 <0.001

Indeksi i mësimdhënies-γ 70 -0.3 2.25 -0.1 180 0.906
Indeksi i të lexuarit-γ 80 12.6 2.44 5.2 128 <0.001

Efektet e rastit
Komponentët e 

variancës
Shmangia 
standarde d.f. p

Mesatarja e shkollave-u 0 2968.1 54.5 157 2594 <0.001
Gjinia-u 1 281.4 16.8 157 219 0.001

Vlerësimi për shkollën-u 2 60.2 7.8 157 211 0.003
Indeksi social ekonomik-u 3 149.4 12.2 157 230 <0.001

Shfrytëzimi i bibliotekave-u 4 57.4 7.6 157 215 0.002
Indeksi i mjedisit në klasë-u 6 56.2 7.5 157 210 0.003

Indeksi i mësimdhënies-u 7 53.6 7.3 157 246 <0.001
Indeksi i të lexuarit-u 8 56.2 7.5 157 227 <0.001

Efekti i nivelit të parë-r 4771.2 69.1

2χ

 
 

Në përfshirjen ose jo të faktorëve të nivelit të parë në model ne ju referuam 
udhëzimeve të Raudenbush dhe Bryk (2002) sipas të cilëve: “Për të mospërfshirë një 
ndryshore, dy kushte duhet të plotësohen: e para, nuk ka evidencë të heterogjenitetit 
të koefiçientit....., dhe së dyti, nuk ka evidencë të një madhësie sinjifikative të efekteve 
fikse.” (f. 258). 

Indeksi i mësimdhënies, megjithëse nuk rezulton të ketë efekt sinjifikativ mbi 
arritjet e nxënësve (-0.3), është përfshirë në modelin e nivelit të parë sepse siç do të 
shihet më poshtë, varianca e koefiçientit të saj midis shkollave është e 
konsiderueshme. Ky përfundim tregon se në nivel individual, këto efekte zerojnë njëra 
tjetrën përmes shkollave, ndërsa në nivel shkolle koefiçientët, megjithëse ndryshojnë 
statistikisht midis tyre, janë në vlera numerike me shenja të kundërta.  

Prej vlerave të efekteve të rastit tek Tabela 4-6, gjenden komponentët e 
variancës të llogaritura sipas metodës së pëgjasisë maksimale të përshkruar në 
kapitullin e metodologjisë. Këtu paraqiten statistikat e testit për hipotezat që çdo 
komponente e variancës që gjendet në diagonalen e matricës T është zero, pra 

0H : 0, 0,8qq qτ = ∀ = . 

Në mënyrë specifike, varianca e llogaritur midis mesatareve është 00 2,968τ =  
me statistikën 2 2,594χ = . E krahasuar me vlerën kritike të 2χ  me 157 shkallë lirie, 
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del se ekzistojnë diferenca statistikisht mjaf sinjifikative (p<0.001) midis arritjeve 
mesatare të 157 shkollave të cilat kishin të dhëna të mjaftueshme për tu përfshirë në 
llogaritje. Vë në dukje që ky rezultat është i ngjashëm me atë të modelit të mëparshëm.  

Variancat e koefiçientëve të cilët i përkasin hipotezave zero që pas testimit u 
hodhën poshtë, janë të paraqitura në tabelë. Testet e kryera treguan që lidhja midis 
ndryshoreve që gjenden në tabelën e efekteve të rastit me arritjet brenda shkollave, 
ndryshon në mënyrë sinjifikative përmes popullatës së shkollave. Ndërkohë, në tabelë 
nuk është paraqitur vetëm varianca e indeksit të të nxënit, megjithë efektin sinjifikativ 
që ajo ka në arritjet e nxënësve. Kjo për arsyen se testimi i hipotezës 0 55H : 0τ =  
tregoi se nuk mund të hidhej poshtë. Pra, efekti i indeksit të të nxënit mbi arritjet e 
nxënësve brenda shkollës nuk ka diferenca statistikisht sinjifikative midis shkollave. 
Si rrjedhim, indeksi i të nxënit konsiderohet i njëjtë për të gjithë shkollat dhe në këtë 
mënyrë, kjo ndryshore u qendërzua sipas mesatares kombëtare. Ndërkohë, ndryshoret 
e tjera mbeten të qendërzuara sipas mesatares së shkollave 

Nëpërmjet vlerave të variancës është e mundur të llogaritet intervali i vlerave 
të mundshme për arritjet mesatare të shkollave dhe koefiçientëve. Kështu, intervali i 
besimit me nivel sigurie 95% për arritjet mesatare të shkollave është (263; 476), i 
ngjashëm me atë të modelit të mëparshëm. Ndërkohë, intervalet e besimit (95%) për 
koefiçientët me variancë statistikisht sinjifikative janë përkatësisht: Gjinia (5.2; 71); 
Vlerësimi për shkollën (-4.6; 25.8); Indeksi social-ekonomik (-11.9; 36); Shfrytëzimi i 
bibliotekave (-35.7; -6); Indeksi i raportit mësues-nxënës (-73; 22.1); Indeksi i 
mësimdhënies (-14.6; 14.1); Indeksi i të lexuarit (-2.1; 27.3). Siç shihet, ka një 
ndryshueshmëri shumë të madhe të këtyre koefiçientëve midis shkollave e cila 
nevojitet të shpjegohet. 

Ky model prodhon gjithashtu dhe vlerat e kovariancës midis interceptit dhe 
koefiçientëve. Ajo që vihet re është se korrelacioni i fortë pozitiv midis arritjes 
mesatare të shkollave dhe efektit të vlerësimit për shkollën.  

Së fundi, le të vlerësojmë efiçensën e këtij modeli duke llogaritur përqindjen e 
variancës që mund të shpjegohet nga ky model. Duke krahasuar variancën në nivel 
nxënësi të këtij modeli me variancën përkatëse të modelit të mëparshëm, del se 31.6% 
është reduktimi i variancës brenda shkollave nëse i parashikojmë arritjet në lexim 
nëpërmjet shtatë ndryshoreve të përfshira në model. Konkretisht, 

2 2
FUM W ITHIN

2
FUM

σ -σ 6,979.7-477,1.2= =31.6%
σ 6,979.7

. 

Pra, përqindja e variancës në nivel nxënësi e shpjeguar prej modelit brenda shkollës 
vlerësohet të jetë 31.6%.  

  
4.3.4.  Modeli midis shkollave me mesataren si ndryshore të 

varur 

 
Zhvillimi i këtij modeli pason modelin brenda shkollave. Pra, këtu ekuacioni i 

nivelit të parë ose modeli në nivel nxënësi është i pandryshuar. Me modelin në nivel 
shkolle synohet së pari të eksplorohet se cilat janë ndryshoret që parashikojnë arritjet 
mesatare të shkollave. Pasi u provua se arritja e nxënësve ndryshonte statistikisht në 
mënyrë sinjifikative midis shkollave, tashmë hulumtohen faktorët në nivel shkolle të 
cilat shpjegojnë përse ekzistojnë diferenca midis shkollave. Ky është modeli midis 
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shkollave i regresionit me mesataret si ndryshore të varura, rezultatet e përmbledhura 
të të cilit jepen tek Tabela 4-7. Zhvillimi i këtij modeli u realizua në tre hapa.  

Fillimisht, në modelimin e interceptit u përfshinë agregatet (mesatarja) në 
nivel shkolle të ndryshoreve të nivelit të parë të cilat rezultuan të ishin me variancë 
statistikisht sinjifikative midis shkollave. Pas testimit të këtij modeli, rezultoi që 
përqindja e femrave në shkolla dhe agregatet e indeksit të shfrytëzimit të bibliotekave, 
të indeksit të mjedisit në klasë, të indeksit të mësimdhënies, dhe të indeksit të të 
lexuarit, nuk kishin efekt statistikisht sinjifikativ mbi agregatin e arritjeve të nxënësve 
në shkolla. Si rrjedhim, këta ndryshore në nivel shkolle u hoqën nga modeli 
përfundimtar dhe të vetmet agregate që u lanë në model ishin ai i indeksit social-
ekonomik dhe i vlerësimit për shkollën të cilat rezultuan të ishin parashikues të 
arritjeve mesatare të shkollave.   

Në hapin e dytë, u testua përfshirja në model e ndryshoreve të matshme 
drejtpërdrejt që lidhen me tiparet dhe karakteristikat e shkollës si: vendndodhja e 
shkollës, administrimi i shkollës, lloji i shkollës, burimet edukative të shkollës, dhe 
cilësia e stafit mësimdhënës. Ndër to u identifikua vetëm lloji i shkollës të ishte 
ndryshore që parashikonte interceptin.   

Në hapin e tretë, u eksploura përfshirja në modelimin e interceptit e 
ndryshoreve të tjera në nivel shkolle të zhvilluara si kompozime të ndryshoreve të 
vëzhguara nga pyetësorët e shkollës të PISA-s. Pas testimit të secilës prej këtyre 
ndryshoreve, në përfundim rezultoi që asnjë prej tyre nuk mund të ishte faktor që 
përshkruante arritjet mesatare të shkollave. Testimi i hipotezave zero sipas të cilave 
efekti i këtyre ndryshoreve mbi interceptin është zero, tregoi se ata nuk mund të 
hidhen poshtë. Kështu, vlerat p përkatëse ishin shumë më të mëdha sesa vlera 
minimale p=0.1 e përdorur si kufi për përfshirjen ose jo në model të ndryshoreve të 
nivelit të dytë. 

Në tabelën e të dhënave mbi efektet fikse, gjenden vlerat e koefiçientëve të 
ndryshoreve në nivel shkolle të cilat u identifikuan përfundimisht të modelonin 
arritjen mesatare të shkollave. Siç shihet, ndër agregatet e përfshira në model, efektin 
më të madh e ka ai i indeksit social-ekonomik (31.6). Ky rezultat nga pikpamja 
sasiore interpretohet në këtë mënyrë: Mesatarisht, për çdo rritje me një shmangie 
standarde të mesatares së indeksit social-ekonomik në nivel shkolle, mesatarja e 
arritjeve të nxënësve në nivel shkolle rritet me afro 32 pikë, duke konsideruar çdo 
ndryshore tjetër konstante. Pra, nxënësit e shkollave me agregat të lartë të indeksit 
social-ekonomik, kanë gjithashtu prirje të kenë në përgjithësi arritje më të larta në 
lexim. Efekti i agregatit të indeksit social-ekonomik rezultoi të ishte statistikisht 
sinjifikativ (p<0.001). 

Ngjashmërisht, agregati në nivel shkolle i treguesit të vlerësimit per shkollën 
ka një efekt statistikisht sinjifikativ mbi arritjet e shkollave (p=0.011). Mesatarisht, 
për çdo rritje me një shmangie standarde të mesatares së indeksit të vlerësimit për 
shkollën në nivel shkolle, arritja e nxënësve në nivel shkolle rritet mesatarisht me afro 
15 pikë, duke konsideruar çdo ndryshore tjetër konstante. Pra, nxënësit e shkollave me 
agregat të lartë të indeksit të vlerësimit për shkollën, kanë gjithashtu tendencë të kenë 
në përgjithësi arritje më të larta në lexim. 
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Tabela 4-7: Rezultatet e modelit midis shkollave me mesataren si ndryshore të 
varur 

Efektet fikse Koefiçienti
Gabimi 

standard t d.f. p
Modeli i mesatares së shkollave-β 0

Mesatarja e shkollave-γ 00 376.6 4.67 80.7 177 <0.001
Lloji i shkollës-γ01 -29.7 18.24 -1.6 177 0.105

Vlerësimi mesatar për shkollën-γ02 14.5 5.63 2.6 177 0.011
Indeksi social ekonomik mesatar-γ03 31.6 4.60 6.9 177 <0.001

Modeli i efektit gjinor-β 1

Gjinia-γ 10 37.9 3.76 10.1 180 <0.001
Modeli i efektit të vlerësimit për shkollën-β 2

Vlerësimi për shkollën-γ 20 9.6 1.91 5.0 180 <0.001
Modeli i efektit të indeksit social ekonomik-β 3

Indeksi social ekonomik-γ 30 13.1 2.63 5.0 180 <0.001
Modeli i efektit të shfrytëzimit të bibliotekave-β 4

Shfrytëzimi i bibliotekave-γ 40 -21.0 2.54 -8.3 180 <0.001
Modeli i efektit të indeksit të të nxënit-β 5

Indeksi i të nxënit-γ 50 9.9 2.41 4.1 1020 <0.001
Modeli i efektit të indeksit tè mjedisit në klasë-β 6

Indeksi i mjedisit në klasë-γ 60 7.7 2.13 3.6 180 <0.001
Modeli i efektit të indeksit të mësimdhënies-β 7

Indeksi i mësimdhënies-γ 70 0.03 2.39 0.01 180 0.991
Modeli i efektit të indeksit të të lexuarit-β 8

Indeksi i të lexuarit-γ 80 12 2.48 4.8 152 <0.001

Efektet e rastit
Komponentët e 

variancës
Shmangia 
standarde d.f. p

Mesatarja e shkollave-u 0 1419.5 37.7 154 1146 <0.001
Gjinia-u 1 299.8 17.3 157 219 0.001

Vlerësimi për shkollën-u 2 38.9 6.2 157 207 0.005
Indeksi social ekonomik-u 3 114.5 10.7 157 226 <0.001

Shfrytëzimi i bibliotekave-u 4 60.2 7.8 157 215 0.002
Indeksi i mjedisit në klasë-u 6 55.5 7.5 157 210 0.003

Indeksi i mësimdhënies-u 7 68.6 8.3 157 245 <0.001
Indeksi i të lexuarit-u 8 65 8.1 157 225 <0.001

Efekti i nivelit të parë-r 4788.4 69.2

2χ

 
 

Lloji i shkollës është një ndryshore e shkollës që i grupon shkollat në dy 
kategori: shkolla profesionale dhe shkolla të përgjithshme. Sipas rezultateve të 
modelit, arritja mesatare e shkollave profesionale është mesatarisht 30 pikë më e ulët 
se arritja mesatare e shkollave të përgjithshme, duke kontrolluar të gjithë ndryshoret e 
tjera në model. Kjo diferencë midis arritjeve të nxënësve të shkollave profesionale dhe 
atyre të shkollave të tjera rezultoi statistikisht sinjifikative (p=0.1). 
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Duke qenë se qëllimi i këtij modeli ishte identifikimi i ndryshoreve të shkollës 
që parashikojnë arritjet mesatare të shkollave, ndryshoret e tjera në modelin e nivelit 
të parë mbeten të pandryshuara. Duke krahasuar vlerat e efekteve fikse midis këtij 
modeli dhe modelit të mëparshëm brenda shkolle, vihet re se ndryshimet janë mjaft të 
vogla. Kjo tregon për një konsistencë të pëlqyeshme të modelit të zhvilluar. Ndërkohë, 
vemë në dukje se testimi i hipotezës që arritja mesatare është zero është i 
panevojshëm dhe pa interes.  

Në pjesën e dytë tek Tabela 4-7 jepen vlerat e efekteve të rastit, pra 
komponentët e variancës. Siç shihet, mesatarja e shkollave e ka variancën shumë më 
të ulët sesa modeli i mëparshëm. Varianca e saj ka zbritur nga 2968 tek modeli brenda 
shkollës në 1420 tek modeli midis shkollave me mesataren si ndryshore e varur. 
Megjithatë, pas modelimit të interceptit, vihet re se varianca midis shkollave e 
interceptit është ende statistikisht sinjifikative (p<0.001). Kjo tregon se jo e gjithë 
varianca midis shkollave e arritjeve mesatare është shpjeguar nëpërmjet këtij modeli. 
Pra, varianca midis arritjeve mesatare të shkollave pas kontrollit të ndryshoreve që 
parashikojnë interceptin është statistikisht sinjifikative.  

Identifikimi i ndryshoreve të tjerë të shkollës që mund të reduktonin variancën 
e arritjeve mesatare të shkollave ishte i pamundur për shkak të mungesës së 
informacionit rreth këtyre faktorëve nga instrumentat e përdorur në studim.  

Krahasimi i variancës së arritjes mesatare të shkollave në këtë model me 
variancën e modelit brenda shkollës sjell: 

00 00

00

τ (Within)-τ (Between) 2,968.1-1,419.5= =52.2%
τ (Within) 2,968.1

. 

Pra, rreth 52% e variancës midis shkollave në arritjet në lexim shpjegohet nëpërmjet 
modelit të interceptit. Ndryshe, 52% e variancës së arritjeve të shkollave shpjegohet 
nëpërmjet llojit të shkollës dhe agregateve të indeksit social-ekonomik dhe vleresimit 
për shkollën. Intervali i vlerave të mundshme me nivel sigurie 95% për arritjet 
mesatare të shkollave, të konsideruara për shkollat e përgjithshme me agregat të 
indeksit social-ekonomik të barabartë me 0 dhe agregat të vlerësimit për shkollën të 
barabartë me 0, është (303; 450). Theksojmë se megjithë të qenurit e tij ende si një 
interval i gjerë vlerash, ai është me gjatësi më të vogël se në modelin e mëparshëm që 
rezultoi të ishte (263; 476). 

Pas heqjes së efektit të ndryshoreve që parashikojnë interceptin, korrelacioni 
midis çifteve të arritjeve në të njëjtën shkollë i llogaritur sipas formulës së 
korrelacionit ndërgrupor është 

00
2

00

τ 1,419.5ρ= = =0.229
τ +σ 1,419.5+4,788.4

 

Pra, vlera e këtij korrelacioni tashmë është reduktuar nga 0.298 që ishte 
fillimisht. Kjo vlerë tregon shkallën e varësisë midis arritjeve individuale brenda 
shkollave që kanë të njëjtat vlera të ndryshoreve që parashikojnë interceptin.  

Së fundi, tek Tabela 4-8 gjenden vlerat e besueshmërisë për koefiçientët e 
nivelit të parë. Siç vihet re, vlerat e besueshmërisë janë të pranueshme duke 
konfirmuar në tërësi efiçensën e modelit të ndërtuar.  
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Tabela 4-8: Besueshmëria e koefiçientëve të nivelit të parë 
Efektet fikse Besueshmeria

Mesatarja e shkollave-β 0 0.92
Gjinia-β 1 0.28

Vlerësimi për shkollën-β 2 0.16
Indeksi social ekonomik-β 3 0.31

Shfrytëzimi i bibliotekave-β 4 0.21
Indeksi i mjedisit në klasë-β 6 0.20

Indeksi i mësimdhënies-β 7 0.24
Indeksi i të lexuarit-β 8 0.21  

 

4.3.5.  Modeli midis shkollave me mesataren dhe koefiçientët 
si ndryshore të varura 

 
Pasi u provua ekzistenca e një variance sinjifikative të ekuacioneve të 

regresionit midis shkollave, dhe pasi u identifikua se cilat ishin faktorët në nivel 
shkolle që shpjegonin faktin se pse disa shkolla kanë arritje më të larta se të tjerat, 
eksplorohet më tutje se cilat janë faktorët në nivel shkolle që shpjegojnë se pse lidhja 
midis faktorëve të nivelit të parë dhe arritjeve të nxënësve është e ndryshme në 
shkolla të ndryshme. 

Në zhvillimin e këtij modeli, ne ndoqëm rekomandimet e paraqitura nga 
Raudenbush dhe Bryk (2002), sipas të cilëve përfshirja e ndryshoreve të nivelit të dytë 
në modelimet e koefiçientëve duhet të jetë e njëkohëshme në të gjitha ekuacionet e 
nivelit të dytë. Kështu, u zhvillua modeli përfundimtar duke kaluar në dy faza. Së pari, 
u testua njëra pas tjetrës përfshirja më vete e secilës prej ndryshoreve në nivel shkolle 
në ekuacionet e nivelit të dytë që modelojnë koefiçientët. Pas testimit, u identifikoua 
për secilën prej ndryshoreve të shkollës se me cilat prej ndryshoreve të nivelit të parë 
ata krijonin një efekt ndërveprues statistikisht sinjifikativ mbi arritjet e nxënësve. Së 
dyti, pas testimit individual për secilën prej ndryshoreve të nivelit të dytë, u realizua 
përfshirja në modelet e nivelit të dytë e të gjithë ndryshoreve në bllok. Nga testimi 
përfundimtar i këtij modeli, u identifikuan se cilat prej ndryshoreve të shkollës nuk 
kishin efekte statistikisht sinjifikative, duke i eleminuar ato nga modeli përfundimtar. 
Nëpërmjet këtij modeli, i jepet përgjigje pyetjeve si vijon: 

1. Cilët janë faktorët e shkollës që në mënyrë sinjifikative ndikojnë në arritjet e 
nxënësve? 

2. Cilët janë faktoret e shkollës që në mënyrë sinjifikative ndikojnë në lidhjen që 
kanë faktorët e nxënësit me arritjet e tyre? 

3. Çfarë përqindje e variancës së interceptit dhe koefiçientëve shpjegohet prej 
ndryshoreve të nivelit të dytë të përfshira në modelet përkatëse? 

Në Tabela 4-9 gjenden vlerësimet e besueshmërisë të interceptit dhe të 
koefiçientëve të rastit të nivelit të parë. Siç shihet, nga krahasimi i vlerave të 
besueshmërisë së këtij modeli me atë të modelit fillestar, besueshmëria e interceptit ka 
mbetur pothuajse e pandryshueshme në vlerën 0.92, e cila konsiderohet 
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mjaftueshmërisht e lartë. Ndërsa përsa i përket koefiçientëve, vihet re se për disa prej 
tyre ka një rënie të lehtë në vlerat e besueshmërisë, por duke ruajtur vlera të 
pranueshme pa ndikuar në nevojën e ndryshimeve thelbësore të modelit.  

 
Tabela 4-9: Besueshmeria e koefiçientëve të nivelit të parë 

Efektet fikse Besueshmeria
Mesatarja e shkollave-β 0 0.92

Gjinia-β 1 0.22
Vlerësimi për shkollën-β 2 0.16

Indeksi social ekonomik-β 3 0.23
Shfrytëzimi i bibliotekave-β 4 0.20
Indeksi i mjedisit në klasë-β 6 0.20

Indeksi i mësimdhënies-β 7 0.21
Indeksi i të lexuarit-β 8 0.22  

 

Tabela 4-10 paraqet rezultatet mbi efektet fikse të modelit midis shkollave të 
regresionit me mesataren dhe koefiçientët si ndryshore të varura. Ajo çfarë vihet re në 
lidhje me modelin e interceptit është qëndrueshmëria e efekteve të ndryshoreve të 
shkollës që ndikojnë në arritjet e nxënësve në krahasim me modelin e mëparshëm 
midis shkollave që kishte të modeluar vetëm arritjen mesatare. Kështu, konfirmohet 
që vlerësimi për shkollën i agreguar në nivel shkolle dhe indeksi social-ekonomik i 
agreguar në nivel shkolle janë pozitivisht të lidhura në mënyrë sinjifikative me arritjet 
mesatare të shkollave, duke ju referuar vlerave p që janë përkatësisht 0.01 dhe më e 
vogël se 0.001. Gjithashtu, shkollat profesionale kanë statistikisht arritje më të larta se 
shkollat e tjera, duke kontrolluar për efektin e ndryshoreve të tjera. Kjo diferencë 
është statistikisht sinjifikative (p=0.071) në vlerën e 34 pikëve.  

Përsa i përket koefiçientëve të nivelit të parë, vetëm ai i gjinisë dhe indeksit 
social-ekonomik janë modeluar në nivel shkolle. Pra, për koefiçientët e vlerësimit për 
shkollën, shfrytëzimit të bibliotekave, indeksit të të nxënit, indeksit të mjedisit në 
klasë, indeksit të mësimdhënies dhe indeksit të të lexuarit, nuk u identifikua asnjë nga 
ndryshoret e studimit në nivel shkolle që të jetë e lidhur statistikisht në mënyrë 
sinjifikative me ndonjë prej këtyre ndryshoreve. Vemë në dukje se secili prej këtyre 
koefiçientëve në këtë model nuk ka ndonjë ndryshim thelbësor me ato të modelit të 
mëparshëm. Si rrjedhim, këtu po ndalemi vetëm në analizën e rezultateve të modelit të 
gjinisë dhe të indeksit social-ekonomik. 

Në lidhje me modelimin e efektit gjinor, u identifikuan si faktorë në nivel 
shkolle që janë të lidhura me këtë efekt: sektori i shkollës, vendndodhja e shkollës, 
dhe agregati në nivel shkolle i indeksit të të lexuarit.  

Kështu, një nga tiparet e shkollës që ndërvepron statistikisht në mënyrë 
sinjifikative me gjininë në arritjet e nxënësve është sektori i shkollës. Konkretisht, 
rezulton se në shkollat me administrim privat kanë një diferencë midis arritjeve të 
femrave dhe atyre të meshkujve mesatarisht 35 pikë më të lartë se sa shkollat me 
administrim shtetëror (p<0.001), pas kontrollit të ndryshoreve të tjera të modelit. 
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Tabela 4-10: Efektet fikse të modelit midis shkollave me mesataren dhe 
koefiçientët si ndryshore të varura 

Efektet fikse Koefiçienti
Gabimi 

standard t d.f. p
Modeli i mesatares së shkollave-β 0

Mesatarja e shkollave-γ 00 376.2 4.7 80.6 177 <0.001
Lloji i shkollës-γ01 -34 18.6 -1.8 177 0.071

Vlerësimi mesatar për shkollën-γ02 14.5 5.6 2.6 177 0.01
Indeksi social ekonomik mesatar-γ03 31.1 4.8 6.5 177 <0.001

Modeli i efektit gjinor-β 1

Diferenca gjinore-γ10 40.8 3.2 12.6 177 <0.001
Sektori i shkollës-γ 11 35.4 9.7 4 117 <0.001

Vendndodhja e shkollës-γ 12 17.3 7.0 2.5 65 0.016
Indeksi mesatar i të lexuarit-γ 13 8.0 4.9 1.6 177 0.106

Modeli i efektit të vlerësimit për shkollën-β 2

Vlerësimi për shkollën-γ 20 9.6 1.9 5.2 180 <0.001
Modeli i efektit të indeksit social ekonomik-β 3

Indeksi social ekonomik-γ 30 12.9 2.4 5.4 177 <0.001
Lloji i shkollës-γ 31 -18.2 9.0 -2.0 177 0.044

Vendndodhja e shkollës-γ 32 12 4.9 2.5 53 0.016
Indeksi mesatar i të lexuarit-γ 30 8.9 4.6 1.9 43 0.059

Modeli i efektit të shfrytëzimit të bibliotekave-β 4

Shfrytëzimi i bibliotekave-γ 40 -20.8 2.5 -8.2 180 <0.001
Modeli i efektit të indeksit të të nxënit-β 5

Indeksi i të nxënit-γ 50 9.8 2.4 4.1 1181 <0.001j
β 6

Indeksi i mjedisit në klasë-γ 60 7.8 2.1 3.7 180 <0.001
Modeli i efektit të indeksit të mësimdhënies-β 7

Indeksi i mësimdhënies-γ 70 0.4 2.3 0.2 180 0.877
Modeli i efektit të indeksit të të lexuarit-β 7

Indeksi i të lexuarit-γ 70 12.0 2.5 4.8 180 <0.001  
 

Një karakteristikë tjetër demografike e identifikuar si ndërvepruese me gjininë 
në arritjet e nxënësve është vendndodhja e shkollës. Konkretisht, shkollat e qyteteve 
kanë një diferencë midis arritjeve të femrave dhe atyre të meshkujve mesatarisht 17 
pikë më të lartë se sa shkollat e ndodhura në fshatra (p=0.016), pas kontrollit të 
ndryshoreve të tjera. 

Prej ndryshoreve në nivel shkolle që ndërvepron me gjininë tek arritjet e 
nxënësve është indeksi mesatar i të lexuarit. Kështu, tabela e rezultateve sugjeron se 
diferenca midis arritjeve të femrave dhe meshkujve është statistikisht me e madhe në 
shkollat të cilat e kanë mesataren e indeksit të të lexuarit të nxënësve të tyre më të 
lartë, edhe kur ndryshoret e tjera të modelit janë të njëjta. Në mënyrë specifike, për 
një shkollë me rritje një shmangie standarde të indeksit mesatar të të lexuarit dhe 
karakteristika të njëjta që lidhen me ndryshoret e tjera të modelit, diferenca e arritjeve 
midis femrave dhe meshkujve rritet me 8 pikë (p=0.106).  



 79

Përsa i përket modelimit të indeksit social-ekonomik, u identifikuan si faktorë 
në nivel shkolle që janë të lidhura me këtë efekt: lloji i shkollës, vendndodhja e 
shkollës, dhe indeksi mesatar i të lexuarit. Efekti i indeksit të statusit social-ekonomik 
mbi arritjet e nxënësve sipas modelit brenda shkollës ishte 12.1, ndërsa sipas këtij 
modeli është 12.9. Pra, efekti mbetet të jetë pothuajse i njëjtë dhe statistikisht 
sinjifikativ (p<0.001). Kjo nënkupton që për çdo rritje me një shmangie standarde të 
indeksit social-ekonomik të nxënësve, arritja e tyre mesatarisht pritet të rritet me 12.5 
pikë.  

Tabela e efekteve fikse tregon që efekti i statusit social-ekonomik mbi arritjet 
e nxënësve është më i dobët në shkollat profesionale sesa në shkollat e tjera. Me fjalë 
të tjera, ka një pabarazi më të vogël në efektin e statusit social-ekonomik mbi arritjet 
në shkollat profesionale sesa në shkollat e tjera. Specifikisht, efekti i statusit social-
ekonomik mbi arritjet e nxënësve është mesatarisht 18 pikë më i vogël në shkollat 
profesionale sesa në shkollat e tjera, duke i konsideruar gjithnjë konstante ndryshoret 
e tjera të modelit. Si përfundim, efekti ndërveprues i statusit social-ekonomik të 
nxënësve me llojin e shkollës mbi arritjet e nxënësve është statistikisht sinjifikativ 
(p=0.044). 

Në lidhje me vendndodhjen e shkollave, rezulton se shkollat e qytetit e kanë 
efektin e statusit social-ekonomik mbi arritjet e nxënësve statistikisht në mënyrë 
sinjifikative më të lartë se shkollat e fshatit (p=0.016). Konkretisht, për çdo rritje të 
statusit social-ekonomik me një shmangie standarde, rritja e arritjeve të nxënësve në 
shkollat e qytetit është mesatarisht 12 pikë më shumë sesa rritja e arritjeve të 
nxënësve në shkollat e fshatit.  

Rezultatet e efekteve fikse tregojnë gjithashtu se ka një tendencë që shkollat 
me indeks mesatar të të lexuarit të nxënësve më të lartë, të kenë efekt të statusit 
social-ekonomik mbi arritjet e nxënësve më të madh. Nga pikpamja statistikore ky 
efekt rezulton të jetë sinjifikativ (p=0.059). Kështu, sipas rezultateve të efekteve fikse, 
për çdo rritje me një shmangie standarde të statusit social-ekonomik, rritja e arritjes së 
nxënësve në një shkollë të caktuar që e ka indeksin mesatar të të lexuarit një shmangie 
standarde më të madh sesa një shkollë tjetër, është afërsisht 9 pikë më e madhe në 
shkollën e parë, gjithnjë nëse konsiderohet që çdo ndryshore tjetër e modelit është 
konstante.  

Tabela 4-11 e efekteve të rastit tregon që varianca e mbetur midis shkollave e 
koefiçientëve të modelit të nivelit të parë është ende sinjifikative, pas modelimit të 
këtyre koefiçientëve nëpërmjet ndryshoreve të nivelit të dytë. Ky përfundim është i 
dukshëm nga vlerësimi i të gjithë vlerave p përkatëse që rezultojnë të jenë më të vogla 
se 0.1, siç shihet edhe në tabelën e efekteve të rastit. Megjithatë, është e rëndësishme 
të theksohet se variancat e interceptit dhe koefiçientëve në këtë model (posaçërisht të 
atyre koefiçientëve që janë modeluar në nivelin e dytë), janë në mënyrë të 
konsiderueshme më të vogla sesa variancat përkatëse të llogaritura sipas modelit të 
mëparshëm brenda shkolle. 

Duke përdorur variancat e modelit brenda shkollës, u llogarit se sa është 
varianca e interceptit dhe e koefiçientëve të modeluar që mund të shpjegohet 
nëpërmjet modelit të fundit. Përqindja e variancës së shpjeguar nëpërmjet modelit 
përfundimtar, llogaritur sipas formulës së paraqitur në kapitullin e metodologjisë 
është: 
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qq qq
qj

qq

τ (e pakushtëzuar)-τ (e kushtëzuar)
Përqindja e variancës sëshpjeguar nëβ =

τ (e pakushtëzuar)
. 

 

Tabela 4-11: Efektet e rastit të modelit brenda shkollës me mesataren dhe 
koefiçientët si ndryshore të varura 

Efektet e rastit
Komponentët e 

variancës
Shmangia 
standarde d.f. p

Mesatarja e shkollave-u 0 1416.1 37.6 154 1168 <0.001
Gjinia-u 1 221.1 14.9 154 212 0.002

Vlerësimi për shkollën-u 2 39.1 6.3 157 208 0.004
Indeksi social ekonomik-u 3 73.5 8.6 154 234 <0.001

Shfrytëzimi i bibliotekave-u 4 55.1 7.4 157 216 0.001
Indeksi i mjedisit në klasë-u 6 55.3 7.4 157 211 0.003

Indeksi i mësimdhënies-u 7 56.7 7.5 157 246 <0.001
Indeksi i të lexuarit-u 8 68.5 8.3 157 226 <0.001

Efekti i nivelit të parë-r 4763.6 69.0

2χ

2χ

 
 
Vlerat e llogaritura sipas kësaj formule janë paraqitur tek Tabela 4-12. Përfundimet që 
nxirren nga këto rezultate janë: 

1. Lloji i shkollës, vlerësimi për shkollën dhe statusi social-ekonomik shpjegojnë 
afërsisht 52% të arritjeve mesatare. 

2. Sektori i shkollës, vendndodhja e shkollës, dhe indeksi mesatar i të lexuarit 
shpjegojnë rreth 22% të variancës së efektit gjinor. 

3. Lloji i shkollës, vendndodhja e shkollës, dhe indeksi mesatar i të lexuarit të 
shkollës shpjegojnë së bashku rreth 51% të variancës së efektit të statusit 
social-ekonomik mbi arritjet e nxënësve. 

 
Tabela 4-12: Përqindja e variancës së shpjeguar në modelin përfundimtar 

Modeli Arritja mesatare Gjinia
Statusi social-

ekonomik
I pakushtëzuar (modeli brenda shkolle) 2968.1 281.4 149.4
I kushtëzuar (modeli midis shkollave) 1416.1 221.1 73.5
Pjesa e variancës së shpjeguar (%) 52.3% 21.4% 50.8%  
 
 Për secilën prej modeleve hierarkike të zhvilluara, është vlerësuar madhësia e 
efekteve me qëllim krahasimin e tyre, të cilat paraqiten tek Tabela 4-13. Madhësia e 
efekteve të modeleve hierarkike është njehsuar sipas metodologjisë së sugjeruar nga 
Lee, Croninger, dhe Smith (1997).  
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Tabela 4-13: Madhësia e efekteve të modeleve hierarkike  
Efektet fikse Modeli 2a Modeli 3b Modeli 4c

Modeli i mesatares së shkollave-β 0

Lloji i shkollës-γ01 -0.55 -0.62
Vlerësimi mesatar për shkollën-γ02 0.27 0.27

Indeksi social ekonomik mesatar-γ03 0.58 0.57
Modeli i efektit gjinor-β 1

Diferenca gjinore-γ10 0.70 0.70 0.75
Sektori i shkollës-γ 11 2.11

Vendndodhja e shkollës-γ 12 1.03
Indeksi mesatar i të lexuarit-γ 13 0.48

Modeli i efektit të vlerësimit për shkollën-β 2

Vlerësimi për shkollën-γ 20 0.20 0.18 0.18
Modeli i efektit të indeksit social ekonomik-β 3

Indeksi social ekonomik-γ 30 0.22 0.24 1.05
Lloji i shkollës-γ 31 -1.49

Vendndodhja e shkollës-γ 32 1.00
Indeksi mesatar i të lexuarit-γ 30 0.73

Modeli i efektit të shfrytëzimit të bibliotekave-β 4

Shfrytëzimi i bibliotekave-γ 40 -0.38 -0.39 -0.38
Modeli i efektit të indeksit të të nxënit-β 5

Indeksi i të nxënit-γ 50 0.19 0.18 0.18
Modeli i efektit të indeksit tè mjedisit në klasë-β 6

Indeksi i mjedisit në klasë-γ 60 0.14 0.14 0.14
Modeli i efektit të indeksit të mësimdhënies-β 7

Indeksi i mësimdhënies-γ 70 0.00 0.00 0.01
Modeli i efektit të indeksit të të lexuarit-β 7

Indeksi i të lexuarit-γ 70 0.23 0.22 0.22
a Modeli i regresionit me koefiçientë të rastit
b Modeli midis shkollave me mesataren si ndryshore e varur
c Modeli midis shkollave me mesataren dhe koefiçientët si ndryshore të varura  
 
 Së fundi, theksojmë se kur interesi qëndron vetëm në modelimin e 
koefiçientëve të caktuar në përputhje me problemin e shtruar, koefiçientët e tjerë në 
modelin e nivelit të parë qendërzohen sipas mesatares kombëtare. Fiksimi i 
ndryshoreve në modelin e nxënësit bëhet për të kotrolluar statistikisht këta ndryshore. 
Tabela 4-14 paraqet rezultatet e modelit midis shkollave ku ndryshoret e nxënësit të 
pamodeluara në nivelin e dytë janë konsideruar si ndryshore kontrolli statistikore. 
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Tabela 4-14: Modeli midis shkollave me koefiçientë fiksë të nivelit të parë 

Efektet fikse Koefiçienti
Gabimi 

standard t d.f. p
Modeli i mesatares së shkollave-β 0

Mesatarja e shkollave-γ 00 374.6 4.7 79.4 177 <0.001
Lloji i shkollës-γ01 -25 19.6 -1.3 177 0.201

Vlerësimi mesatar për shkollën-γ02 8.1 6.0 1.3 177 0.18
Indeksi social ekonomik mesatar-γ03 32.8 5.9 5.5 177 <0.001

Modeli i efektit gjinor-β 1

Diferenca gjinore-γ10 40.7 3.4 12.1 177 <0.001
Sektori i shkollës-γ 11 41.2 9.2 4 177 <0.001

Vendndodhja e shkollës-γ 12 15.6 7.4 2.1 61 0.041
Indeksi mesatar i të lexuarit-γ 13 7.5 4.9 1.5 177 0.128

Modeli i efektit të vlerësimit për shkollën-β 2

Vlerësimi për shkollën-γ 20 9.8 1.8 5.4 183 <0.001
Modeli i efektit të indeksit social ekonomik-β 3

Indeksi social ekonomik-γ 30 12.7 2.3 5.5 177 <0.001
Lloji i shkollës-γ 31 -18.4 9.1 -2.0 177 0.044

Vendndodhja e shkollës-γ 32 12 5.0 2.5 57 0.015
Indeksi mesatar i të lexuarit-γ 30 9.3 4.3 2.2 78 0.033

Modeli i efektit të shfrytëzimit të bibliotekave-β 4

Shfrytëzimi i bibliotekave-γ 40 -20.2 2.3 -8.8 196 <0.001
Modeli i efektit të indeksit të të nxënit-β 5

Indeksi i të nxënit-γ 50 10.1 2.8 3.6 2160 <0.001
Modeli i efektit të indeksit tè mjedisit në klasë-β 6

Indeksi i mjedisit në klasë-γ 60 7.9 1.9 4.1 104 <0.001
Modeli i efektit të indeksit të mësimdhënies-β 7

Indeksi i mësimdhënies-γ 70 0.0 2.2 0.0 1005 0.996
Modeli i efektit të indeksit të të lexuarit-β 7

Indeksi i të lexuarit-γ 70 13.1 2.3 5.8 226 <0.001

Efektet e rastit
Komponentët e 

variancës
Shmangia 
standarde d.f. p

Mesatarja e shkollave-u 0 1361.7 36.9 171 1321 <0.001
Gjinia-u 1 195.9 14.0 171 261 <0.001

Indeksi social ekonomik-u 3 46.9 6.8 171 271 <0.001
Efekti i nivelit të parë-r 5071.3 71.2

2χ

2χ
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KREU 5. PËRFUNDIME DHE DISKUTIME 
 

5.1. Gjetjet e studimit 

Pyetja shkencore 1: A kanë shkollat arritje mesatare të ndryshme midis tyre? 
Pra, a ka variancë sinjifikative në arritjet e nxënësve midis shkollave? 

Përfundimi 1: Shkollat kanë arritje mesatare statistikisht të ndryshme midis 
tyre. Rrjedhimisht, varianca e arritjeve të nxënësve midis shkollave është statistikisht 
sinjifikative. 

Pyetja shkencore 2: Cilat janë karakteristikat e nxënësit që janë të lidhura 
sinjifikativisht me arritjet e nxënësve? Pra, cilat janë ndryshoret në nivel nxënësi që 
parashikojnë arritjet e nxënësve? 

Përfundimi 2: Karakteristikat e nxënësit që kanë lidhje statistikisht 
sinjifikative me arritjet e nxënësve në lexim janë: gjinia, vlerësimi që ka nxënësi për 
shkollën që ndjek, statusi social-ekonomik e kulturor i tij, shfrytëzimi i bibliotekave, 
mjedisi i klasës, angazhimi ndaj të lexuarit, dhe angazhimi ndaj të nxënit. 

Pyetja shkencore 3: A janë të ndryshme statistikisht midis shkollave efektet e 
ndryshoreve në nivel nxënësi mbi arritjet e nxënësve? Pra, cilat prej karakteristikave 
të nxënësit e kanë lidhjen në mënyrë sinjifikative të ndryshme midis shkollave? 

Përfundimi 3: Karakteristikat e nxënësit, efektet e të cilave mbi arritjet e 
nxënësve janë statistikisht të ndryshme midis shkollave, janë: gjinia, vlerësimi që ka 
nxënësi për shkollën që ndjek, statusi social-ekonomik e kulturor, shfrytëzimi i 
bibliotekave, mjedisi i klasës, angazhimi ndaj të lexuarit, angazhimi ndaj të nxënit, 
dhe angazhimi i mësuesit në proçesin e mësimdhënies. 

Pyetja shkencore 4: Cilat janë karakteristikat e shkollës që janë të lidhura 
sinjifikativisht me arritjet mesatare të shkollave? Cilat janë ndryshoret në nivel 
shkolle që janë parashikues statistikisht sinjifikativë të arritjeve të nxënësve? 

Përfundimi 4: Karakteristikat e shkollës që kanë lidhje statistikisht 
sinjifikative me arritjet mesatare të shkollave janë: lloji i shkollës, indeksi mesatar i 
statusit social-ekonomik të shkollës, dhe treguesi mesatar i vlerësimit të nxënësve për 
shkollën.  

Pyetja shkencore 5: Cilat prej karakteristikave të shkollës ndikojnë në secilën 
prej lidhjeve të karakteristikave të nxënësit me arritjet e tyre. Pra, cilat janë ndryshoret 
në nivel shkolle që janë parashikues sinjifikativë të efekteve të ndryshoreve në nivel 
nxënësi mbi arritjet e nxënësve? 

Përfundimi 5: Parashikues statistikisht sinjifikativë në nivel shkolle të 
diferencës midis meshkujve dhe femrave për arritjet në lexim janë: sektori i shkollës, 
vendndodhja e shkollës, dhe angazhimi mesatar i të lexuarit në shkollë. Ndërsa 
parashikues statistikisht sinjifikativë të lidhjes midis statusit social-ekonomik e 
kulturor të nxënësit dhe arritjes në lexim të tij në nivel shkolle janë: lloji i shkollës, 
vendndodhja e shkollës, dhe angazhimi mesatar i të lexuarit në shkollë. 
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5.2. Diskutime 

Ky disertacion është një ilustrim dhe demonstrim i potencialit të aplikimit të 
metodologjisë së modelimit hierarkik linear në një studim të efektivitetit të shkollës. 
Aplikimi i kësaj metodologjie mundësoi parashikimin e arritjeve të nxënësve 
nëpërmjet karakteristikave të shkollës, pas kontrollit të variancës në të dyja nivelet e 
nxënësit dhe të shkollës. Përveç kësaj, modelimi hierarkik linear mundësoi matjen e 
efekteve të karakteristikave të shkollës mbi efektet brenda shkollave siç ishin në këtë 
studim gjinia dhe statusi social-ekonomik. Është e rëndësishme të vihet në dukje se 
vetëm modelimi hierarkik i natyrës dy-nivelëshe të të dhënave të këtij studimi mund 
të prodhojë vlerësime dhe matje të sakta. 

Modelet hierarkike lineare të paraqitura në këtë punim janë raste të veçanta të 
modelit të përgjithshëm të cilat janë zhvilluar në funksion të pyetjeve shkencore. 
Zbatimi praktik i kësaj metodologjie kërkon plotësimin e disa kushteve. Mirëpo kjo 
në realitet është e pamundur të arrihet. Ajo çfarë arritur këtu është aplikimi i 
shndërrimeve të dobishme matematikore që mundësuan eleminimin e deformimeve që 
mund të kishte mosplotësimi i kushteve në prodhimin e efekteve të gabuara. 
Konkretisht, në zhvillimin e modeleve hierarkike ne realizuam reduktimin e 
ndryshoreve të vlefshme në një numër më të vogël ndryshoresh. Në këtë mënyrë, u 
shmang copëzimi i variacionit për ndryshoret e rastit të nivelit të parë në pjesë që do 
të ishin jo sinjifikative në rastin e një numri të madh ndryshoresh. Gjithashtu, për të 
shmangur shtrembërimin e parametrave të nivelit të dytë nga përfshirja e ndryshoreve 
të nivelit të parë në model, ne realizuam përfshirjen në modelimin e interceptit të 
mesatareve sipas grupeve të ndryshoreve të rastit. 

Fusha e aplikimit të rezultateve të këtij punimi është edukimi. Një nga pyetjet 
që shtrohet gjerësisht në shumë studime është se si identifikohet një shkollë e mirë. 
Është i pranuar gjerësisht fakti që shkollat e mira janë ato që kanë njëkohësisht arritje 
mesatare të lartë dhe një shpërndarje të drejtë të arritjeve midis nxënësve të grupeve 
me karakteristika të njëjta të nxënësve (OECD, 2012a). Si rrjedhim, identifikimi i 
karakteristikave që përshkruajnë shkollat e mira në Shqipëri ishtë një nga arritjet e 
këtij studimi. Ky studim u fokusua në arritjet akademike në aspektin e efektivitetit, 
pra arritjes mesatare në lexim, dhe në aspektin e barazisë, pra diferencave gjinore dhe 
efektit diferencues të statusit social-ekonomik. Në këtë mënyrë, është ofruar një 
model se si mund të kombinohen faktorët e nxënësit dhe shkollës për të përftuar në 
mënyrë optimale një shkollë të mirë në Shqipëri.  

Fillimisht, u eksploruan burimet e pabarazisë të arritjeve në lexim brenda 
shkolle nëpërmjet ndryshoreve në nivel nxënësi: gjinia, statusi social-ekonomik, 
indeksi i vlerësimit për shkollën, indeksi i shfrytëzimit të bibliotekave, indeksi i të 
nxënit, indeksi i mjedisit në klasë, indeksi i mësimdhënies, dhe indeksi i të lexuarit. 
Me përjashtim të indeksit të mësimdhënies, të gjithë ndryshoret e tjera rezultuan me 
efekt statistikisht sinjifikativ mbi arritjet e nxënësve, edhe kontrollit të ndryshoreve të 
tjera në modelin brenda shkolle.  

Ky përbën një përfundim jo të pritshëm për vendin tonë duke qenë se bazuar 
në përfundimet e studimit PISA, në përgjithësi, angazhimi i mësuesit ka lidhje 
pozitive me arritjet e nxënësve në lexim. Pra, në arsimin tonë parauniversitar, 
angazhimi dhe stimulimi i mësuesit nuk ka ndonje efekt të rëndësishëm ndaj arritjeve 
të nxënësve në lexim. Rezultatet e modelit strukturor të paraqitur në këtë punim 
gjithashtu konfirmuan mungesën e një efekti sinjifikativ të drejpërdrejtë të indeksit të 
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mësimdhënies ndaj arritjeve të nxënësve. Megjithatë, u tregua që ka një efekt të lehtë 
të tërthortë përmes indeksit të të lexuarit dhe indeksit të të nxënit. 

Një gjetje jo e pritshme e këtij studimi ishte ekzistenca korrelacioni 
statistikisht negativ midis indeksit të shfrytëzimit të bibliotekave dhe arritjeve të 
nxënësve, madje edhe pas kontrollit të ndryshoreve të tjera të modelit të nivelit të parë. 
Është e rëndësishme të hulumtohet përtej gjetjeve të këtij studimi, se përse nxënësit që 
shfrytëzojnë më pak bibliotekat kanë arritje më të larta se nxënësit e tjerë. Megjithatë, 
një përfundim i tillë ishte i njëjtë me atë të shumicës së vendeve pjesëmarrëse në 
PISA 2009.  

Angazhimi ndaj të lexuarit është i lidhur pozitivisht me arritjet e nxënësve, 
ashtu siç tregoi analiza korrelacionale. Kjo lidhje ruhej në të njëjtën shkallë edhe pas 
kontrollit të ndryshoreve të tjera të modeleve. Ky përfundim i pritshëm konfirmohet 
përgjithësisht edhe për vendet e tjera (shiko OECD, 2010b). Strategjitë që nxitin 
motivimin për të lexuar më shumë janë të dobishme. Kështu, nxënës që janë nga 
kategori sociale të disavantazhuara, por që kanë angazhim të madh ndaj të lexuarit, 
kompensojnë dukshëm në arritjet e tyre (Guthrie & Wigfield, 2000). 

Modelimi hierarkik sugjeroi që të gjithë efektet e ndryshoreve të nivelit të parë 
mbi arritjet e nxënësve ndryshonin sinjifikativisht midis shkollave. Për ndryshoret e 
nivelit të parë të cilat u modeluan nëpërmjet ndryshoreve të nivelit të dytë, 
specifikisht statusi social ekonomik dhe gjinia, u gjet që korrelacioni sinjifikativ i tyre 
me arritjet e nxënësve mbetej edhe pas kontrollit të ndryshoreve të tjera. Nga 
përfundimet në (OECD, 2010c), del që ka një lidhje pozitive mesatare (0.33) midis 
statusit social-ekonomik dhe arritjeve në lexim. Gjithashtu, përfundimet në (OECD, 
2010e) tregojnë që ka një diferencë mjaft të madhe midis arritjeve mesatare të 
femrave dhe meshkujve (62 pikë) në lexim.  

Një nga përfundimet ë rëndësishme të këtij studimi ishte ekzistenca e një 
variance statistikisht të rëndësishme të arritjeve të nxënësve midis shkollave. Pra, 
shkolla është e rëndësishme në parashikimin e arritjeve të nxënësve. Ky përfundim 
është evidentuar në të gjitha studimet e ngashme ndërkombëtare. Kombinimi i 
karakteristikave të shkollave që japin arritje mesatare të larta të shkollave realizohet 
nëpërmjet modelimit të parametrit të efektivitetit, pra modelimit të performancës së 
shkollës.  

Rezultatet e këtij studimi sugjerojnë që dy ndryshore me matje jo të 
drejtpërdrejtë (statusi mesatar social-ekonomik i shkollës dhe vlerësimi mesatar për 
shkollën), dhe një karakteristikë strukturore (lloji i shkollës) janë parashikues të 
arritjeve të nxënësve. Ata shpjegojnë një përqindje substanciale të variancës midis 
shkollave në arritje.  

Specifikisht, tre përfundime të rëndësishme mund të nxirren nga këto rezultate. 
Së pari, shkolla me status mesatar social ekonomik më të lartë kanë arritje më të larta. 
Pra, të qenurit në një shkollë me më shumë studentë të avantazhuar rrit shanset për një 
student të ketë arritje më të larta. Së dyti, shkollat që vlerësohen më pozitivisht nga 
nxënësit e tyre kanë arritje më të larta. Ky është një përfundim krejtësisht i natyrshëm. 
Së treti, shkollat e përgjithshme kanë arritje më të larta se shkollat profesionale, 
përfundim gjithashtu i pritshëm në rastin e Shqipërisë ku dihet që nxënësit e dobët 
priren të ndjekin arsimin profesional.  

Këtu është e rëndësishme të theksohet se pas kontrollit për ndryshoret e tjera, 
sektori i shkollës dhe vendndodhja e shkollës nuk ishin më parashikues sinjifikativë të 
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arritjeve të shkollës. Megjithëse nxënësit e shkollave private kanë arritje dukshëm më 
të larta se shkollat publike, nga modeli midis shkollave me mesataren si ndryshore e 
varur del se kjo diferencë nuk është sinjifikative. Ky përfundim përgjithësisht vlen 
edhe për vendet e tjera. Në (OECD, 2010d) thuhet se “pas kontrollit për profilet 
social-ekonomikë dhe demografikë të nxënësve dhe shkollave, nxënësit në vendet e 
OECD-së që ndjekin shkollat private tregojnë performancë që është e ngjashme me 
atë të nxënësve të rregjistruar në shkolla publike” (f. 14). Gjetje të ngjashme gjenden 
edhe në studime të tjera (p.sh., Lee, Franco, & Albernaz, 2009). 

 Diferencat gjinore dhe sociale në arritjet e nxënësve janë dy çështje të 
rëndësishme të ekuitetit arsimor, të cilat u investiguan në këtë studim. Konkretisht, 
parashikues të efektit të statusit social-ekonomik mbi arritjet e nxënësve janë lloji i 
shkollës, vendndodhja e shkollës, dhe indeksi mesatar i të lexuarit. Ndërsa 
parashikues të diferencave gjinore janë pronësia e shkollës, vendndodhja e shkollës, 
dhe indeksi mesatar i të lexuarit.  

Modeli midis shkollave tregon që lidhja e arritjeve me statusin social-
ekonomik është pozitivisht më e fortë në shkollat me indeks mesatar të lexuari më të 
lartë. Njëlloj, diferenca gjinore në arritje është më e madhe në shkollat me indeks 
mesatar të lexuari më të lartë. Në terma të dobisë politikëbërëse, kjo është megjithatë 
jo e dëshirueshme. Shkollat që kanë më shumë nxënës të angazhuar në lexim, janë 
gjithashtu më pak ekuite. Pyetja që lind nga përfundimet e studimit është se çfarë 
mund të bëhet që nxënësit e dobët të jenë më të angazhuar në lexim sepse në këtë 
mënyrë pritet të kenë arritje më të larta.  

Nëpërmjet këtij studimi sugjerohet se diferenca gjinore në arritje është në 
mënyrë të konsiderueshme më e lartë në shkollat publike se në shkollat private. 
Gjithashtu, statusi social-ekonomik ka efekt diferencues më të ulët në shkollat rurale 
sesa në shkollat urbane. Është e dobishme për politikbërësit të njihen praktikat e 
shkollave private që i bëjnë ato jo vetëm më efektive por gjithashtu edhe më ekuite.  

 Si përfundim llogjik i përfundimeve të këtij studimi, duket që sistemi arsimor 
parauniversitar në Shqipëri nuk është as efektiv as ekuit në lidhje me arritjet e 
nxënësve në lexim. Gjetjet e këtij studimi megjithatë hedhin dritë mbi disa 
instrumenta shkencorë se si arritjet e nxënësve mund të përmirësohen prej ndryshimit 
të faktorëve të nxënësit dhe shkollës që janë të modifikueshme.  

Në situata reale, për shembull, ne mund të mos kontrollojmë dhe ndryshojmë 
statusin social-ekonomik për të përmirësuar arritjet e nxënësve, por ne mund të 
ndryshojmë faktorët që influencojnë efektet e statusit social-ekonomik mbi arritjet e 
nxënësve. Ashtu siç Montt (2010) shkruan, “prej reduktimit të fortësisë së lidhjes 
midis statusit social-ekonomik dhe arritjes në një sistem shkollor, shpërndarja e 
përgjithshme e arritjeve gjithashtu bëhet e njëjtë” (f. 62). Për më tepër, Willms 
(2006a) rekomandon që një miksim i ndërhyrjeve do të ishte optimal për të arritur të 
dyja ekselencën dhe ekuitetin sepse vetëm një kombinim faktorësh mundet që së 
bashku të maksimizojnë këto parametra. 

 Së fundi, theksojmë se ky punim përmbledh vetëm gjetjet të cilat ishin në 
funksion të përgjigjeve ndaj pyetjeve të shtruara. Megjithatë, përfundime të tjera të 
rëndësishme mund të identifikohen nga rezultatet e këtij studimi.  
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5.3. Rëndësia 

Gjetjet e këtij studimi janë të rëndësishme sepse ato japin përfundime si 
teorike ashtu edhe praktike. Rëndësia e këtij studimi evidentohet nëpërmjet 
kontributeve konceptuale, empirike dhe metodologjike të saj.  

 Kontributi konceptual i këtij studimi përfshin: 

- Përkufizimet konceptuale të reja në këtë studim bazuar në konceptet fillestare 
origjinale që jepen në PISA. 

- Zhvillimin e disa indekseve të reja si një kombinim linear i indekseve ekzistuese 
të dhëna nga PISA. 

- Zhvillimin e lidhjeve teorike midis ndryshoreve të ndryshme bazuar në përvojën 
e mëparshme. 

Kontributi empirik i këtij studimi përfshin: 

- Testimin e lidhjeve teorike ndërmjet indekseve të cilat nuk janë testuar më parë 
këtij studimi. 

- Investigimin e tipareve psikometrike të indekseve të ndryshme të këtij studimi. 

- Ekzaminimin e lidhjeve të drejtpërdrejta dhe të tërthorta midis indekseve të 
ndryshme. 

Kontributi metodologjik i këtij studimi përfshin: 

- Zhvillimin e një kornize konceptuale. 

- Zhvillimin e modeleve të reja duke përdorur metodat më të përshtatshme. 

Ky studim siguron për kërkuesit shkencorë një grup intrumentash sesi kryhen 
nga pikëpamja praktike studime të ngjashme. Demonstrimet dhe ilustrimet praktike 
jepen në këtë studim për të ndihmuar kërkuesit nëpërmjet zhvillimit të modeleve të 
përshtatshme me parashikues potencialë, duke përdorur teknikat e duhura të analizave, 
duke vlerësuar modelet bazuar në vlerësues të ndryshëm, dhe duke përdorur modele të 
tilla në praktikë.  

Specifikisht, në këtë studim jepet një kornizë e plotë praktike e aplikimit të 
teorisë së modelimit hierarkik linear, interpretimit të modeleve të zhvilluara prej saj, 
dhe nxjerrjes së konkluzioneve të dobishme për politikëbërje. Kështu, gjetjet 
shkencore të këtij studimi japin përfundime mbi efektivitetin e arritjeve në arsim, se si 
mund të optimizohen arritjet e nxënësve nëpërmjet modifikimit të ndryshoreve në 
nivel nxënësi dhe shkolle.  

Modelet hierarkike të zhvilluara identifikojnë ndryshoret të cilat mund të 
modifikohen praktikisht me qëllim jo vetëm të rritjes së arritjeve të nxënësve, por 
edhe të zvogëlimit të diferencave në arritje midis grupeve të ndryshme. Në nivel 
shkolle identifikohen ndryshore modifikimi i të cilave sjell jo vetëm përmirësimin e 
arritjeve mesatare të shkollave, por edhe ngushtimin e diferencave midis nxënësve më 
të dobët dhe atyre më të mirë. 
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5.4. Kufizime 

Megjithë rëndësinë që kanë gjetjet e këtij studimi, është e rëndësishme të vihet 
në dukje që rezultatet e modeleve hierarkike të zhvilluara duhet të interpretohen me 
kujdes për shkak të disa kufizimeve që ekzistojnë. Këto kufizime lidhen me natyrën e 
kërkimit, llojin e intrumentave të përdorur, popullatën e studimit, llojin e arritjeve, 
ndryshoret e studimit.  

Së pari, theksojmë se ky studim është korrelacional. Duke qenë jo 
eksperimental, nuk është e mundur të kontrollohen ndryshoret e ekzaminuara me 
qëllim identifikimin e shkakut dhe drejtimit të efektit (Gall, Gall, & Borg, 1999). 
Analiza hierarkike mundëson vetëm identifikimin e lidhjeve midis ndryshoreve, por 
jo natyrën e këtyre lidhjeve. Prandaj rezultatet e studimit duhet të konsiderohet të jenë 
të vlefshme për orientimin e kërkimit në të ardhmen, duke përcaktuar nevojën për 
përcaktimin e llojit të kërkimit që nevojitet më pas për përcaktimin e shkak-pasojës.  

Së dyti, të dhënat e këtij studimi janë mbledhur në një moment kohe të caktuar. 
Kjo nënkupton që gjetjet e këtij studimi janë të vlefshme për periudhën në të cilën 
janë mbledhur të dhënat. Në këtë studim, meqë mungon arritja e mëparshme 
individuale, është e pamundur të vlerësohet ndryshimi i të nxënit individual. Në këtë 
mënyrë, nuk është e mundur të identifikohet drejtperdrejt efekti i faktorëve të 
ndryshëm individuale apo shkollore mbi rritjen apo dobësimin e arritjeve të nxënësve.  

Së treti, një kufizim të rëndësishëm përbën mosha e popullatës së nxënësve. 
Të dhënat e studimit i përkasin nxënësve të moshës 15-vjeçare, çfarë e kufizon 
vlefshmërinë e gjetjeve të studimit vetëm për një moshë të caktuar. Nuk është i 
mundur përgjithësimi i gjetjeve për popullatat e të gjitha moshave.  

Së katërti, përfundimet e këtij studimi janë të vlefshme vetëm për arritjet në 
lexim. Si  rrjedhim, gjetjet nuk duhen pergjithësuar për arritjet e nxënësve në lëndë të 
tjera. Ashtu siç tregojnë dhe përfundimet e studimeve të mëparshme, modelimi i 
arritjeve të nxënësve është i ndryshëm për lëndë të ndryshme. 

Së pesti, mungesa e dhënave nga mësuesi përbën një kufizim të mundësisë për 
vlerësimin e efekteve të mësuesit mbi arritjet e nxënësve. Në PISA nuk u administrua 
ndonjë pyetësor mësuesi, kështu që ky studim nuk e kishte të mundur të përfshinte në 
modelim ndryshore të mësuesit.  

Së gjashti, metoda e zgjedhjes e aplikuar përjashtoi konsiderimin e klasës në 
mënyrë direkte si pjesë përbërëse e modelimit hierarkik. Përzgjedhja e nxënësve në 
PISA nuk konsideronte klasën si njësi zgjedhjeje. Si rrjedhim, nxënësit u përzgjodhën 
brenda shkollave pas përzgjedhjes së shkollave. Pra, nuk ishte e mundur të matej 
varianca e arritjeve brenda klasave dhe të shpjegohej kjo variancë. 

Së shtati, besueshmëria e treguesve në nivel kombëtar mund të jetë në vlera të 
papranueshme. Ky kufizim u mënjanua në këtë studim duke vlerësuar 
përshtatshmërinë e treguesve të dhënë në PISA dhe kryer ndryshimet përkatëse. 
Megjithatë, nuk ishte e mundur që të zhvilloheshin treguesit me besueshmerinë më të 
lartë të mundshme në nivel kombëtar. 

Së teti, ekzistenca e vlerave të munguara përbën një kufizim thelbësor në 
përfundimet e studimit. Në rastin e këtij studimi, numri i vlerave të mungura ishte 
mjaft i vogël. Pas aplikimit të zëvendësimit të vlerave të munguara sipas 
metodologjisë së përshkruar në kapitullin 2, mund të thuhet që efekti i vlerave të 
munguara është i papërfillshëm në këtë studim. 
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5.5. Rekomandime 

Së pari, ne rekomandojmë që gjetjet e këtij studimi të përdoren nga 
politikëbërësit në arsim në dobi të trajtimit të efektivitetit të arritjeve arsimore si një 
çështje e rëndësishme e reformave arsimore. Gjatë dekadës së kaluar, një program i 
quajtur “Cilësi dhe Barazi në Arsim” (shiko World Bank, 2006) u implementua në 
Shqipëri. Theksojmë se gjetjet e këtij studimi lidhen pikërisht me të dyja aspektet 
bazë të këtij programi, pra konkretisht cilësinë dhe barazinë në arritjet arsimore. Ne 
sugjerojmë që rezultatet e paraqitura në këtë punim të përdoren praktikisht për të 
vlerësuar efektin e mundshëm të reformave të deritanishme si në drejtim të 
përmirësimit të arritjeve, ashtu edhe në atë të zvogëlimit të diferencave në arritje 
midis grupeve të ndryshme. Kështu, rekomandohet të hartohen strategji që synojnë 
ngushtimin e dallimeve në arritje midis femrave dhe meshkujve dhe midis grupeve të 
nxënësve që i përkasin klasave të ndryshme sociale. Këto rezultate sugjerohet 
gjithashtu të përdoren në të ardhmen për të vlerësuar suksesin e reformave të pritshme. 
Ne rekomandojmë që të njihet roli i rëndësishëm që ka shkolla në përcaktimin e 
arritjeve arsimore në Shqipëri.  

Së dyti, ne rekomandojmë që metodologjia statistikore komplekse e përdorur 
në këtë studim të shfrytëzohet nga komuniteti i kërkuesve në arsim. Duke njohur 
avantazhet që ofron metodologjia e përdorur, aplikimi i saj në studime të tjera të 
ngjashme siguron besueshmërinë e gjetjeve të tyre. Sugjerojmë që studime të 
ngjashme të kryhen për modelimin e arritjeve jo vetëm në lexim, por edhe në 
matematikë, shkencë,  etj. Konkretisht, një studim i ngjashëm rekomandohet të kryhet 
me të dhënat e Shqipërisë nga programi PISA 2012 që kishte në fokus arritjet në 
matematikë. Për më tepër, ky studim rekomandohet të shfrytëzohet edhe nga studiues 
të fushave të tjera që synojnë zhvillim modelesh hierarkike bazuar në të dhëna të 
natyrës shumënivelëshe.  

Së treti, ne sugjerojmë që nevojiten studime të mëtejshme për të adresuar 
pyetje të tjera që lindin nga gjetjet e këtij studimi. Kështu, rekomandohet që të kryen 
studime tematike me qëllim identifikimin e faktorëve të tjerë të shkollës që lidhen me 
arritjet arsimore. Në vlerësimet kombëtare me bazë zgjedhjeje, sugjerohet përfshirja e 
pyetësorëve të mësuesit dhe dokumentimi i arritjeve të mëparshme të nxënësve të cilat 
mungonin në këtë studim. Në këtë mënyrë mundësohet vlerësimi jo vetëm i lidhjes 
por edhe i drejtimit të efekteve të shkollës dhe mësuesit mbi arritjet e nxënësve të tyre. 
Gjithashtu, rekomandohet të shpjegohen gjetjet e këtij studimi që nuk janë të njëjta 
me ato të studimeve të mëparshme. 
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SHTOJCA 
 

A. Modelet e matjes të indekseve të përdorura në studim 

Modeli i matjes i indeksit të pasurisë familjare

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore e 
standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

A keni në shtëpi? (1-Po, 0-Jo)
Dhomë personale 0.44 0.81 0.19
Lidhje interneti 0.64 0.60 0.41
Pjatalarëse 0.39 0.85 0.15
Pajisje DVD 0.44 0.81 0.19
Mikrovalë 0.51 0.74 0.26
Programe televizive me pagesë 0.42 0.83 0.18
Aparat satelitor televiziv 0.02 1.00 0.00

Sa keni në shtëpinë tuaj? (1-Po, 0-Jo)
Televizorë 0.53 0.72 0.28
Kompjutera 0.68 0.54 0.46
Makina 0.54 0.71 0.29
Banjo 0.21 0.96 0.04

Besueshmëria e përbërë = 0.73; Varianca e ekstraktuar = 22.4%  
 
Modeli i matjes i indeksit të posedimit kultural

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore e 
standardizuar Gabimi i matjes Besueshmëria

A keni në shtëpi? (1-Po, 0-Jo)
Literaturë klasike 0.52 0.73 0.27
Libra me poezi 0.39 0.85 0.15
Punime arti 0.37 0.87 0.14

Besueshmëria e përbërë = 0.4; Varianca e ekstraktuar = 18.6%  
 
Modeli i matjes i indeksit të burimeve shtëpiake edukative

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore 
e standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

A keni në shtëpi? (1-Po, 0-Jo)
Tavolinë studimi 0.19 0.96 0.04
Mjedis të qetë studimi 0.18 0.97 0.03
Një kompjuter që mund ta përdorni për 
detyra shkolle 0.83 0.31 0.69

Aplikacione kompjuterike edukative 0.78 0.39 0.61
Libra që ju ndihmojnë për shkollën 0.22 0.95 0.05
Libra me përmbajtje teknike 0.28 0.92 0.08
Fjalorë 0.32 0.89 0.10

Besueshmëria e përbërë = 0.59; Varianca e ekstraktuar = 22.8%  
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Modeli i matjes i indeksit të kënaqësisë së të lexuarit

Treguesit në pyetësor
Ngarkesa 
faktore e 

standardizuar

Gabimi 
i matjes Besueshmëria

A jeni dakort me pohimet e mëposhtme? (1-Krejtësisht 
kundër, 2-Kundër, 3-Dakort, 4-Shumë dakort)

Unë lexoj vetëm nëse nevojitet 0.42 0.82 0.42
Leximi është një nga hobet e mia të preferuara 0.59 0.66 0.59
Unë pëlqej bisedat rreth librave me të tjerë 0.57 0.68 0.57
Unë e kam të vështirë të përfundoj leximin e librave 0.37 0.87 0.37
Unë ndjehem i lumtur kur marr një libër si dhuratë 0.63 0.61 0.63
Për mua të lexuarit është harxhim kohe 0.51 0.74 0.51
Unë kam kënaqësi të shkoj në librari apo biblioteka 0.64 0.59 0.64
Unë lexoj vetëm për të gjetur informacionin që më duhet 0.44 0.80 0.44
Unë nuk mund të rri ulur e lexoj më shumë se disa minuta 0.36 0.87 0.36
Mua më pëlqen të jap mendim rreth librave të lexuar 0.55 0.70 0.55
Unë pëlqej të shkëmbej libra me shokët 0.55 0.69 0.55

Besueshmëria e përbërë = 0.80; Varianca e ekstraktuar = 51.2%  
 
Modeli i matjes i indeksit të diversitetit të të lexuarit

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore 
e standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

Sa shpesh i lexoni materialet e mëposhtme 
me dëshirë? (1-Kurrë, 2-Disa herë në vit, 3-
Rreth një herë në muaj, 4-Disa herë në muaj, 
5-Disa herë në javë)

Revista 0.48 0.77 0.23
Libra komikë 0.40 0.84 0.16
Letërsi artistike 0.69 0.52 0.48
Libra joartistike 0.45 0.80 0.20
Gazeta periodike 0.22 0.95 0.05

Besueshmëria e përbërë = 0.56; Varianca e ekstraktuar = 22.3%  
 
Modeli i matjes i indeksit të stimulimit të të lexuarit

Treguesit në pyetësor
Ngarkesa 
faktore e 

standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

Sa shpesh ndodhin në orën tuaj të mësimit në lexim të 
mëposhtmet? (1-Kurrë, 2-Nganjëherë, 3-Shpesh, 4-
Gjithmonë)

Mësuesi pyet nxënësit të shpjegojnë kuptimin e tekstit 0.42 0.83 0.18
Mësuesi bën pyetje ngulmuese se sa e kanë kuptuar 
nxënësit tekstin 0.62 0.62 0.38

Mësuesi i jep kohë të mjaftueshme nxënësve për tu 
menduar rreth përgjigjeve 0.62 0.62 0.38

Mësuesi inkurajon nxënësit të japin mendim rreth tekstit 0.51 0.74 0.26
Mësuesi i ndihmon nxënësit të lidhin tregimet me 
aspekte të jetës reale 0.56 0.68 0.31

Mësuesi i tregon nxënësve se si informacioni në tekst 
mbështetet mbi çfarë ata dinë 0.53 0.72 0.28

Besueshmeria e përbërë = 0.72; Varianca e ekstraktuar = 30%  
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Modeli i matjes i indeksit të vlerësimit ndaj shkollës

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore 
e standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

Në çfarë shkalle jeni dakort me pohimet e 
mëposhtme? (1-Krejtësisht kundër, 2-Kundër, 3-
Dakort, 4-Plotësisht dakort)

Shkolla ka bërë pak për të më përgatitur mua 
për jetën më tutje kur unë të mbaroj shkollën

0.29 0.92 0.08

Shkolla ka qenë një harxhim kohe 0.44 0.81 0.19
vendimeve -0.51 0.74 0.26
Shkolla më ka mësuar gjëra që mund të jenë të 
dobishme për një punë -0.57 0.68 0.32

Besueshmëria e përbërë = 0.56; Varianca e ekstraktuar = 21.6%  
 
Modeli i matjes i indeksit të marrëdhënies mësues-nxënës

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore 
e standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

mëposhtme rreth mësuesve të shkollës? (1-
Krejtësisht kundër, 2-Kundër, 3-Dakort, 4-
Plotësisht dakort)

Unë shkoj mirë me pothuajse gjithë mësuesit 0.49 0.76 0.24
Pjesa më e madhe e mësuesve janë të interesuar 
në mirëqenien time 0.65 0.57 0.42

Pjesa më e madhe e mësuesve dëgjojnë çfarë 
unë kam për të thënë 0.59 0.65 0.35

Nëse unë kam nevojë, unë e kam atë nga 
mësuesit e mi 0.58 0.67 0.34

Besueshmëria e përbërë = 0.67; Varianca e ekstraktuar = 33.7%  
 
Modeli i matjes i indeksit të disiplines në klasë

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore 
e standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

Sa shpesh ndodhin në orën tuaj të mësimit në lexim 
të mëposhtmet? (1-Kurrë, 2-Nganjëherë, 3-Shpesh, 
4-Gjithmonë)

Studentët nuk janë të vëmendshëm ndaj mësuesit 0.66 0.56 0.44
Ka zhurmë dhe rrëmujë 0.80 0.36 0.64
Mësuesi duhet të presë një kohë të gjatë që 
nxënësit të kenë vëmendjen 0.64 0.59 0.41

Nxënësit nuk punojnë mirë 0.46 0.79 0.21
Besueshmëria e përbërë = 0.74; Varianca e ekstraktuar = 42.4%  
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Modeli i matjes i indeksit të strategjisë së memorizimit

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore e 
standardizuar

Gabimi 
i matjes Besueshmëria

Kur ju studioni sa shpesh bëni të mëposhtmet? (1-
Pothuajse kurrë, 2-Nganjëherë, 3-Shpesh, 4-Pothuajse 
gjithmonë)

Unë përpiqem të mbaj mend çdo gjë që ka në tekst 0.46 0.79 0.21
Unë memorizoj sa më shumë detaje të mundem 0.38 0.85 0.14
Unë e lexoj tekstin aq herë sa të jem në gjendje ta 
riprodhoj atë 0.68 0.54 0.46

Unë e lexoj tekstin në mënyrë të përsëritur 0.61 0.63 0.37
Besueshmëria e përbërë = 0.62; Varianca e ekstraktuar = 29.8%  
 
Modeli i matjes i indeksit të përpunimit të të nxënit

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore 
e standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

Kur ju studioni sa shpesh bëni të mëposhtmet? 
(1-Pothuajse kurrë, 2-Nganjëherë, 3-Shpesh, 4-
Pothuajse gjithmonë)

Unë përpiqem të lidh informacionin e ri me 
dijet e mëparshme të fituara në lëndë të tjera 0.51 0.74 0.26

Unë gjej se si informacioni mund të jetë i 
dobishëm jashtë shkolle 0.56 0.69 0.31

Unë përpiqem ta kuptoj materialin më mirë 
duke e lidhur atë me përvojen time 0.59 0.66 0.35

Unë gjej se si informacioni i tekstit 
përputhet me çfarë ndodh në jetën reale 0.58 0.67 0.34

Besueshmëria e përbërë = 0.65; Varianca e ekstraktuar = 31.5%  
 
Modeli i matjes i indeksit të strategjisë së kontrollit të të nxënit

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore e 
standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

Kur ju studioni sa shpesh bëni të mëposhtmet? 
(1-Pothuajse kurrë, 2-Nganjëherë, 3-Shpesh, 4-
Pothuajse gjithmonë)

Unë filloj duke nxjerr ekzaktësisht çfarë unë 
duhet të mësoj 0.44 0.80 0.19

kam lexuar 0.62 0.62 0.38
Unë përpiqem të nxjerr cilat koncepte nuk 
kam kuptuar ende 0.51 0.74 0.26

Kur unë nuk kuptoj ndonjë gjë, unë kërkoj 
për informacion shtesë për ta qartësuar 0.41 0.83 0.17

Besueshmëria e përbërë = 0.57; Varianca e ekstraktuar = 25.2%  
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Modeli i matjes i indeksit të strategjisë së mësimdhënies

Treguesit në pyetësor Ngarkesa faktore 
e standardizuar

Gabimi i 
matjes Besueshmëria

Sa shpesh ndodhin në orën tuaj të mësimit në 
lexim të mëposhtmet? (1-Kurrë, 2-Nganjëherë, 3-
Shpesh, 4-Gjithmonë)

Mësuesi shpjegon në fillim çfarë pritet prej 
nxënësve 0.40 0.84 0.16

Mësuesi kontrollon nëse nxënësit janë të 
përqëndruar gjatë punës me detyrat 0.62 0.62 0.38

Mësuesi diskuton me nxënësit detyrën pasi ata 
e kanë kryer 0.64 0.59 0.41

Mësuesi i thotë nxënësve në fillim se si do të 
vlerësohet puna e tyre 0.45 0.80 0.20

Mësuesi pyet nëse çdo nxënës e ka kuptuar se 
çfarë duhet të bëje 0.62 0.61 0.38

Mësuesi e korrigjon punën e nxënësve 0.45 0.79 0.20
Mësuesi i jep mundësi nxënësve të pyesin 
rreth detyrës së tyre 0.01 1.00 0.00

Mësuesi shtron pyetje që motivojnë nxënësit 
për të marrë pjesë aktivisht 0.61 0.63 0.37

Mësuesi i tregon nxënësve se sa mirë kanë 
performuar ata menjëherë në përfundim të 
detyrës

0.59 0.65 0.35

Besueshmëria e përbërë = 0.75; Varianca e ekstraktuar = 27.4%  
 
B. Diagrama përfundimtare e modelit strukturor të ekuacioneve 
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C. Programet në SPSS të analizës faktore për indekset e zhvilluara 

 
Indeksi i të lexuarit 
 
*** ZST23Q01-Koha e të lexuarit 
*** ZDIVREAD-Diversiteti i të lexuarit 
*** ZJOYREAD-Kënaqësia e të lexuarit 
FACTOR 
/VARIABLES ZST23Q01 ZDIVREAD ZJOYREAD  
/MISSING LISTWISE  
/ANALYSIS ZST23Q01 ZDIVREAD ZJOYREAD 
   /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION FSCORE 
   /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
   /EXTRACTION PC 
   /CRITERIA ITERATE(25) 
   /ROTATION VARIMAX 
   /SAVE REG(ALL) 
   /METHOD=CORRELATION. 
 
Indeksi i të nxënit 
 
*** ZELAB-Përpunimi i strategjisë së perpunimit 
*** ZCSTRAT-Përdorimi i strategjisë së kontrollit 
*** ZMEMOR-Përdorimi i strategjisë së memorizimit 
FACTOR 

/VARIABLES ZELAB ZCSTRAT ZMEMOR  
/MISSING LISTWISE  
/ANALYSIS ZELAB ZCSTRAT ZMEMOR 

   /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION FSCORE 
   /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
   /EXTRACTION PC 
   /CRITERIA ITERATE(25) 
   /ROTATION VARIMAX 
   /SAVE REG(ALL) 
   /METHOD=CORRELATION. 
 
Indeksi i mësimdhënies 
 
*** ZSTIMREAD-Stimulimi i të lexuarit nga mësuesi 
*** ZSTRSTRAT-Përdorimi i strategjisë së strukturimit nga mësuesi  
FACTOR 

/VARIABLES ZSTIMREAD ZSTRSTRAT  
/MISSING LISTWISE  
/ANALYSIS ZSTIMREAD ZSTRSTRAT 

   /PRINT INITIAL EXTRACTION 
   /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
   /EXTRACTION PC 
   /ROTATION NOROTATE 
   /METHOD=CORRELATION. 
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Indeksi i mjedisit në klasë 
 
*** ZDISCLIMA-Mjedisi disiplinor 
*** ZSTUDREL-Marrëdhënia mësues-nxënës 
FACTOR 
   /VARIABLES ZDISCLIMA ZSTUDREL  

/MISSING LISTWISE  
/ANALYSIS ZDISCLIMA ZSTUDREL 

   /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION FSCORE 
   /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
   /EXTRACTION PC 
   /CRITERIA ITERATE(25) 
   /ROTATION VARIMAX 
   /SAVE REG(ALL) 

/METHOD=CORRELATION. 
 
Indeksi i statusit ekonomik, social e kulturor 
 
*** ZPARED-Shkalla e arsimimit të prindërve 
*** ZHISEI-Statusi më i lartë prindëror i punësimit 
*** ZHOMEPOS-Mirëqenia familjare 
FACTOR 

/VARIABLES ZPARED ZHISEI ZHOMEPOS  
/MISSING LISTWISE  
/ANALYSIS ZPARED ZHISEI ZHOMEPOS 

   /PRINT INITIAL EXTRACTION ROTATION FSCORE 
   /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 
   /EXTRACTION PC 
   /CRITERIA ITERATE(25) 
   /ROTATION VARIMAX 
   /SAVE REG(ALL) 
   /METHOD=CORRELATION 
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D. Rezultatet në HLM të modeleve hierarkike 

Modelet hierarkikë të mëposhtme përfshijnë ndryshoret:   

PV1READ – Vlera e parë e mundshme e arritjeve të nxënësit 
PV2READ – Vlera e dytë e mundshme e arritjeve të nxënësit 
PV3READ – Vlera e tretë e mundshme e arritjeve të nxënësit 
PV4READ – Vlera e katërt e mundshme e arritjeve të nxënësit 
PV5READ – Vlera e pestë e mundshme e arritjeve të nxënësit 
GJINIA - Gjinia 
ZATSCHL - Indeksi i vlerësimit për shkollën  
ZESCS – Indeksi i statusit social-ekonomik 
ZLIBUSE – Indeksi i shfrytëzimit të bibliotekave 
MESNXN – Indeksi i mjedisit në klasë 
TEACH – Indeksi i mësimdhënies 
LEXIMI – Indeksi i të lexuarit 
LEARN – Indeksi i të nxënit 
SCHPRN – Sektori i shkollës 
SCHTYPE – Lloji i shkollës 
SCHURB – Vendndodhja e shkollës 
ZAVGZATS – Indeksi mesatar i vlerësimit të shkollës 
ZAVGZESC – Indeksi mesatar i statusit social-ekonomik 
ZAVGZENG – Indeksi mesatar i të lexuarit 
 
Disa nga parametrat e përbashkët të modeleve janë: 
Numri maksimal i njësive të nivelit të parë = 4596 
Numri maksimal i njësive të nivelit të dytë = 181 
Numri maksimal i iteracioneve = 100 
Metoda e vlerësimit: Metoda e përgjasisë maksimale e plotë 
Analiza e vlerave të mundshme përfshin ndryshoret:  
PV1READ, PV2REA, DPV3READ, PV4READ, PV5READ 
Ndryshoret e peshimit: Pesha e shkollës (Niveli 2, e normalizuar) 
 
Modeli plotësisht i pakushtëzuar 
 
Level-1 Model 
    PV1READij = β0j + rij  
 
Level-2 Model 
    β0j = γ00 + u0j 
 
Mixed Model 
    PV1READij = γ00  + u0j+ rij 
 
The Averaged Results for this Plausible Value Run 
Least Squares Estimates 
σ2 = 9975.60665 
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Least-squares estimates of fixed effects 
Fixed Effect  Coefficient  Standard error  t-ratio  Approx. d.f.  p-value
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 376.651165 1.510959 249.280 4595 <0.001 
 
Least-squares estimates of fixed effects 
(with robust standard errors) 
Fixed Effect  Coefficient  Standard error  t-ratio  Approx. d.f.  p-value
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 376.651165 5.180164 72.710 4595 <0.001 
 
EM results 
σ2 = 6979.71654  
 
Standard Error of σ2 = 179.23347  
 
τ 
INTRCPT1,β0      2969.28436 
 
Standard error of τ 
INTRCPT1,β0      351.20445 
 
Random level-1 coefficient   Reliability estimate
INTRCPT1,β0   0.921 
Final estimation of fixed effects: 
Fixed Effect  Coefficient  Standard error  t-ratio  Approx. d.f.  p-value
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 368.877483 4.418463 83.485 180 <0.001 
 
Final estimation of fixed effects 
(with robust standard errors) 
Fixed Effect  Coefficient  Standard error  t-ratio  Approx. d.f.  p-value
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 368.877483 6.846294 53.880 180 <0.001 
 
Final estimation of variance components 

Random Effect Standard 
 Deviation 

Variance 
 Component   d.f.     χ2 p-value 

INTRCPT1, u0 54.49114 2969.28436  180 2205.18243 <0.001 
level-1, r 83.54470 6979.71654       
 
Modeli brenda shkollës 
 
Level-1 Model 
    PV1READij = β0j + β1j*(GJINIAij) + β2j*(ZATSCHLij) + β3j*(ZESCSij) 
+ β4j*(ZLIBUSEij) + β5j*(LEARNij) + β6j*(MESNXNij) + β7j*(TEACHij) 
+ β8j*(LEXIMIij) + rij  
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Level-2 Model 
β0j = γ00 + u0j;  β1j = γ10 + u1j; β2j = γ20 + u2j; β3j = γ30 + u3j; β4j = γ40 + u4j; β5j = γ50 ;    
β6j = γ60 + u6j; β7j = γ70 + u7j; β8j = γ80 + u8j 
 

GJINIA ZATSCHL ZESCS ZLIBUSE MESNXN TEACH LEXIMI have been 
centered around the group mean. 
LEARN has been centered around the grand mean. 
 
Mixed Model 
PV1READij = γ00 + γ10*GJINIAij + γ20*ZATSCHLij + γ30*ZESCSij + γ40*ZLIBUSEij +  
γ50*LEARNij + γ60*MESNXNij + γ70*TEACHij + γ80*LEXIMIij + u0j + u1j*GJINIAij  +  
u2j*ZATSCHLij + u3j*ZESCSij + u4j*ZLIBUSEij + u6j*MESNXNij  + u7j*TEACHij +  
u8j*LEXIMIij + rij 
 
The Averaged Results for this Plausible Value Run 
Least Squares Estimates 
σ2 = 8153.52919 
 
Least-squares estimates of fixed effects 
Fixed Effect  Coefficient  Standard error  t-ratio  Approx. d.f.  p-value
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 377.073337 1.373559 274.523 4587 <0.001 
For GJINIA slope, β1 
    INTRCPT2, γ10 38.232586 3.188719 11.990 4587 <0.001 
For ZATSCHL slope, β2 
    INTRCPT2, γ20 9.800084 1.674500 5.853 4587 <0.001 
For ZESCS slope, β3 
    INTRCPT2, γ30 12.774303 1.883821 6.781 4587 <0.001 
For ZLIBUSE slope, β4 
    INTRCPT2, γ40 -21.618775 1.873741 -11.538 4587 <0.001 
For LEARN slope, β5 
    INTRCPT2, γ50 17.256000 1.517751 11.369 4587 <0.001 
For MESNXN slope, β6 
    INTRCPT2, γ60 7.111322 1.836516 3.872 4587 <0.001 
For TEACH slope, β7 
    INTRCPT2, γ70 -1.585856 1.680825 -0.943 4587 0.345 
For LEXIMI slope, β8 
    INTRCPT2, γ80 11.494562 1.894364 6.068 4587 <0.001 
 
Least-squares estimates of fixed effects (with robust standard errors) 
Fixed Effect  Coefficient  Standard error  t-ratio  Approx. d.f.  p-value
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 377.073337 4.975879 75.780 4587 <0.001 
For GJINIA slope, β1 
    INTRCPT2, γ10 38.232586 3.615753 10.574 4587 <0.001 
For ZATSCHL slope, β2 
    INTRCPT2, γ20 9.800084 1.901029 5.155 4587 <0.001 
For ZESCS slope, β3 
    INTRCPT2, γ30 12.774303 2.444321 5.226 4587 <0.001 
For ZLIBUSE slope, β4 
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    INTRCPT2, γ40 -21.618775 2.330097 -9.278 4587 <0.001 
For LEARN slope, β5 
    INTRCPT2, γ50 17.256000 3.167227 5.448 4587 <0.001 
For MESNXN slope, β6 
    INTRCPT2, γ60 7.111322 2.000598 3.555 4587 <0.001 
For TEACH slope, β7 
    INTRCPT2, γ70 -1.585856 2.121330 -0.748 4587 0.455 
For LEXIMI slope, β8 
    INTRCPT2, γ80 11.494562 2.169882 5.297 4587 <0.001 
 
EM results 
σ2 = 4771.17419  
 
Standard Error of σ2 = 122.84916  
 
τ (as correlations) 
INTRCPT1,β0      1.000   -0.270   -0.848    0.420    0.059    0.068    0.160   -0.365 
GJINIA,β1     -0.270    1.000    0.480    0.334    0.064   -0.121    0.158   -0.114 
ZATSCHL,β2     -0.848    0.480    1.000   -0.154   -0.094   -0.172   -0.239    0.194 
ZESCS,β3      0.420    0.334   -0.154    1.000   -0.118   -0.005   -0.318   -0.454 
ZLIBUSE,β4      0.059    0.064   -0.094   -0.118    1.000   -0.738    0.437    0.165 
MESNXN,β6      0.068   -0.121   -0.172   -0.005   -0.738    1.000   -0.135   -0.237 
TEACH,β7      0.160    0.158   -0.239   -0.318    0.437   -0.135    1.000   -0.159 
LEXIMI,β8     -0.365   -0.114    0.194   -0.454    0.165   -0.237   -0.159    1.000 
 
Random level-1 coefficient   Reliability estimate
INTRCPT1,β0 0.960 
GJINIA,β1 0.267 
ZATSCHL,β2 0.227 
ZESCS,β3 0.367 
ZLIBUSE,β4 0.201 
MESNXN,β6 0.201 
TEACH,β7 0.197 
LEXIMI,β8 0.188 
Note: The reliability estimates reported above are based on only 158 of 181 units that 
had sufficient data for computation. Fixed effects and variance components are based 
on all the data. 
 
Final estimation of fixed effects: 
Fixed Effect  Coefficient  Standard error  t-ratio  Approx. d.f.  p-value
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 369.499302 4.347869 84.984 180 <0.001 
For GJINIA slope, β1 
    INTRCPT2, γ10 38.077662 3.133247 12.153 111 <0.001 
For ZATSCHL slope, β2 
    INTRCPT2, γ20 10.633646 1.635666 6.501 43 <0.001 
For ZESCS slope, β3 
    INTRCPT2, γ30 12.088181 1.942988 6.221 96 <0.001 
For ZLIBUSE slope, β4 



 109

    INTRCPT2, γ40 -20.866742 1.728691 -12.071 71 <0.001 
For LEARN slope, β5 
    INTRCPT2, γ50 10.500599 1.413302 7.430 127 <0.001 
For MESNXN slope, β6 
    INTRCPT2, γ60 7.437947 1.710985 4.347 55 <0.001 
For TEACH slope, β7 
    INTRCPT2, γ70 -0.266354 1.604843 -0.166 133 0.868 
For LEXIMI slope, β8 
    INTRCPT2, γ80 12.586770 1.852564 6.794 42 <0.001 
 
Final estimation of fixed effects 
(with robust standard errors) 

Fixed Effect  Coefficient  Standard
error  t-ratio  Approx.

d.f.  p-value 

For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 369.499302 6.633424 55.703 180 <0.001 
For GJINIA slope, β1 
    INTRCPT2, γ10 38.077662 3.766217 10.110 180 <0.001 
For ZATSCHL slope, β2 
    INTRCPT2, γ20 10.633646 2.011988 5.285 99 <0.001 
For ZESCS slope, β3 
    INTRCPT2, γ30 12.088181 2.803102 4.312 180 <0.001 
For ZLIBUSE slope, β4 
    INTRCPT2, γ40 -20.866742 2.533535 -8.236 180 <0.001 
For LEARN slope, β5 
    INTRCPT2, γ50 10.500599 2.307538 4.551 908 <0.001 
For MESNXN slope, β6 
    INTRCPT2, γ60 7.437947 2.153581 3.454 138 <0.001 
For TEACH slope, β7 
    INTRCPT2, γ70 -0.266354 2.253402 -0.118 180 0.906 
For LEXIMI slope, β8 
    INTRCPT2, γ80 12.586770 2.443668 5.151 128 <0.001 
 
Final estimation of variance components 

Random Effect Standard 
 Deviation

Variance 
 Component   d.f. χ2 p-value 

INTRCPT1, u0 54.48048 2968.12292 157 2593.86998 <0.001 
GJINIA slope, u1 16.77603 281.43511 157 218.99697 0.001 
ZATSCHL slope, u2 7.75657 60.16445 157 210.67183 0.003 
ZESCS slope, u3 12.22336 149.41053 157 229.73518 <0.001 
ZLIBUSE slope, u4 7.57625 57.39951 157 215.46453 0.002 
MESNXN slope, u6 7.49979 56.24686 157 210.22499 0.003 
TEACH slope, u7 7.32344 53.63273 157 246.42216 <0.001 
LEXIMI slope, u8 7.49952 56.24279 157 226.87809 <0.001 
level-1, r 69.07369 4771.17419       
Note: The chi-square statistics reported above are based on only 158 of 181 
units that had sufficient data for computation. Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
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Modeli midis shkollave me mesataren si ndryshore të varur 
 
Level-1 Model 
    PV1READij = β0j + β1j*(GJINIAij) + β2j*(ZATSCHLij) + β3j*(ZESCSij) 
+ β4j*(ZLIBUSEij) + β5j*(LEARNij) + β6j*(MESNXNij) + β7j*(TEACHij) 
+ β8j*(LEXIMIij) + rij  
 
Level-2 Model 
    β0j = γ00 + γ01*(SCHTYPEj) + γ02*(ZAVGZATSj) + γ03*(ZAVGZESCj) + u0j 
    β1j = γ10 + u1j; β2j = γ20 + u2j; β3j = γ30 + u3j; β4j = γ40 + u4j; β5j = γ50  
    β6j = γ60 + u6j; β7j = γ70 + u7j; β8j = γ80 + u8j 
 
GJINIA ZATSCHL ZESCS ZLIBUSE MESNXN TEACH LEXIMI have been 
centered around the group mean. 
LEARN has been centered around the grand mean. 
SCHTYPE ZAVGZATS ZAVGZESC have been centered around the grand mean. 
 
Mixed Model 
PV1READij = γ00 + γ01*SCHTYPEj + γ02*ZAVGZATSj + γ03*ZAVGZESCj +  
γ10*GJINIAij + γ20*ZATSCHLij + γ30*ZESCSij + γ40*ZLIBUSEij + γ50*LEARNij +  
γ60*MESNXNij + γ70*TEACHij + γ80*LEXIMIij + u0j + u1j*GJINIAij + u2j*ZATSCHLij + 
u3j*ZESCSij + u4j*ZLIBUSEij  + u6j*MESNXNij  + u7j*TEACHij + u8j*LEXIMIij + rij 
 
The Averaged Results for this Plausible Value Run 
σ2 = 4788.43706  
Standard Error of σ2 = 124.15981  
 
τ (as correlations) 
INTRCPT1,β0      1.000   -0.430   -0.631    0.071    0.333    0.009    0.399   -0.515 
GJINIA,β1     -0.430    1.000    0.595    0.283   -0.025   -0.096    0.082    0.009 
ZATSCHL,β2     -0.631    0.595    1.000    0.130   -0.243   -0.180   -0.314    0.116 
ZESCS,β3      0.071    0.283    0.130    1.000   -0.071   -0.034   -0.398   -0.402 
ZLIBUSE,β4      0.333   -0.025   -0.243   -0.071    1.000   -0.702    0.518    0.020 
MESNXN,β6      0.009   -0.096   -0.180   -0.034   -0.702    1.000   -0.154   -0.204 
TEACH,β7      0.399    0.082   -0.314   -0.398    0.518   -0.154    1.000   -0.165 
LEXIMI,β8     -0.515    0.009    0.116   -0.402    0.020   -0.204   -0.165    1.000 
 
Random level-1 coefficient   Reliability estimate
INTRCPT1,β0 0.920 
GJINIA,β1 0.277 
ZATSCHL,β2 0.161 
ZESCS,β3 0.312 
ZLIBUSE,β4 0.207 
MESNXN,β6 0.198 
TEACH,β7 0.235 
LEXIMI,β8 0.210 
Note: The reliability estimates reported above are based on only 158 of 181 units that 
had sufficient data for computation. Fixed effects and variance components are based 
on all the data. 
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Final estimation of fixed effects: 
Fixed Effect  Coefficient  Standard error  t-ratio  Approx.d.f.  p-value
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 376.602492 3.293892 114.334 177 <0.001 
     SCHTYPE, γ01 -29.692052 14.927720 -1.989 177 0.048 
    ZAVGZATS, γ02 14.502604 3.847942 3.769 51 <0.001 
    ZAVGZESC, γ03 31.623613 3.232562 9.783 177 <0.001 
For GJINIA slope, β1 
    INTRCPT2, γ10 37.922783 3.105427 12.212 154 <0.001 
For ZATSCHL slope, β2 
    INTRCPT2, γ20 9.590688 1.508842 6.356 81 <0.001 
For ZESCS slope, β3 
    INTRCPT2, γ30 13.123467 1.846205 7.108 127 <0.001 
For ZLIBUSE slope, β4 
    INTRCPT2, γ40 -20.991326 1.752482 -11.978 63 <0.001 
For LEARN slope, β5 
    INTRCPT2, γ50 9.922943 1.415440 7.010 121 <0.001 
For MESNXN slope, β6 
    INTRCPT2, γ60 7.741005 1.660935 4.661 80 <0.001 
For TEACH slope, β7 
    INTRCPT2, γ70 0.028080 1.699060 0.017 80 0.987 
For LEXIMI slope, β8 
    INTRCPT2, γ80 12.023484 1.854999 6.482 47 <0.001 
 
Final estimation of fixed effects 
(with robust standard errors) 

Fixed Effect  Coefficient  Standard 
error  t-ratio  Approx.

d.f.  p-value 

For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 376.602492 4.666127 80.710 177 <0.001 
     SCHTYPE, γ01 -29.692052 18.238029 -1.628 177 0.105 
    ZAVGZATS, γ02 14.502604 5.630528 2.576 177 0.011 
    ZAVGZESC, γ03 31.623613 4.603697 6.869 177 <0.001 
For GJINIA slope, β1 
    INTRCPT2, γ10 37.922783 3.757036 10.094 180 <0.001 
For ZATSCHL slope, β2 
    INTRCPT2, γ20 9.590688 1.906879 5.030 180 <0.001 
For ZESCS slope, β3 
    INTRCPT2, γ30 13.123467 2.634585 4.981 180 <0.001 
For ZLIBUSE slope, β4 
    INTRCPT2, γ40 -20.991326 2.539215 -8.267 180 <0.001 
For LEARN slope, β5 
    INTRCPT2, γ50 9.922943 2.407200 4.122 1020 <0.001 
For MESNXN slope, β6 
    INTRCPT2, γ60 7.741005 2.127325 3.639 180 <0.001 
For TEACH slope, β7 
    INTRCPT2, γ70 0.028080 2.393754 0.012 180 0.991 
For LEXIMI slope, β8 
    INTRCPT2, γ80 12.023484 2.484621 4.839 152 <0.001 



 112

Final estimation of variance components 

Random Effect Standard 
 Deviation

Variance 
 Component   d.f. χ2 p-value 

INTRCPT1, u0 37.67619 1419.49516 154 1146.49912 <0.001 
GJINIA slope, u1 17.31433 299.78588 157 218.55670 0.001 
ZATSCHL slope, u2 6.24005 38.93823 157 206.87960 0.005 
ZESCS slope, u3 10.70221 114.53733 157 226.19933 <0.001 
ZLIBUSE slope, u4 7.75821 60.18983 157 215.07142 0.002 
MESNXN slope, u6 7.45009 55.50388 157 209.59101 0.003 
TEACH slope, u7 8.28176 68.58753 157 244.98819 <0.001 
LEXIMI slope, u8 8.06347 65.01957 157 224.74812 <0.001 
level-1, r 69.19853 4788.43706       
Note: The chi-square statistics reported above are based on only 158 of 181 
units that had sufficient data for computation. Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
 
Modeli midis shkollave me mesataren dhe koefiçientët si ndryshore të varura 
 
Level-1 Model: 
PV1READij = β0j + β1j*(GJINIAij) + β2j*(ZATSCHLij) + β3j*(ZESCSij)   
+ β4j*(ZLIBUSEij) + β5j*(LEARNij) + β6j*(MESNXNij) + β7j*(TEACHij) 
+ β8j*(LEXIMIij) + rij  
 
Level-2 Model: 
β0j = γ00 + γ01*(SCHTYPEj) + γ02*(ZAVGZATSj) + γ03*(ZAVGZESCj) + u0j 
β1j = γ10 + γ11*(SCHPRNj) + γ12*(SCHURBj) + γ13*(ZAVGZENGj) + u1j 
β2j = γ20 + u2j; β3j = γ30 + γ31*(SCHTYPEj) + γ32*(SCHURBj) + γ33*(ZAVGZENGj) + u3j 
β4j = γ40 + u4j; β5j = γ50; β6j = γ60 + u6j; β7j = γ70 + u7j; β8j = γ80 + u8j 
 
GJINIA ZATSCHL ZESCS ZLIBUSE MESNXN TEACH LEXIMI have been 
centered around the group mean. 
 
LEARN has been centered around the grand mean. 
 
SCHPRN SCHTYPE SCHURB ZAVGZATS ZAVGZESC ZAVGZENG have been 
centered around the grand mean. 
 
Mixed Model 
PV1READij = γ00 + γ01*SCHTYPEj + γ02*ZAVGZATSj + γ03*ZAVGZESCj +  
γ10*GJINIAij + γ11*SCHPRNj*GJINIAij + γ12*SCHURBj*GJINIAij +  
γ13*ZAVGZENGj*GJINIAij + γ20*ZATSCHLij + γ30*ZESCSij + γ31*SCHTYPEj*ZESCSij
+ γ32*SCHURBj*ZESCSij + γ33*ZAVGZENGj*ZESCSij + γ40*ZLIBUSEij + γ50*LEARNij
+ γ60*MESNXNij + γ70*TEACHij + γ80*LEXIMIij + u0j + u1j*GJINIAij + u2j*ZATSCHLij 
 + u3j*ZESCSij + u4j*ZLIBUSEij + u6j*MESNXNij + u7j*TEACHij + u8j*LEXIMIij + rij 
 
The Averaged Results for this Plausible Value Run 
σ2 = 4763.61118  
 
Standard Error of σ2 = 122.89133  
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τ (as correlations) 
INTRCPT1,β0      1.000   -0.513   -0.572   -0.138    0.300   -0.045    0.413   -0.501 
GJINIA,β1     -0.513    1.000    0.697    0.369   -0.082   -0.134    0.124    0.008 
ZATSCHL,β2     -0.572    0.697    1.000    0.509   -0.164   -0.245   -0.257    0.043 
ZESCS,β3     -0.138    0.369    0.509    1.000   -0.073   -0.239   -0.265   -0.333 
ZLIBUSE,β4      0.300   -0.082   -0.164   -0.073    1.000   -0.715    0.514    0.033 
MESNXN,β6     -0.045   -0.134   -0.245   -0.239   -0.715    1.000   -0.215   -0.104 
TEACH,β7      0.413    0.124   -0.257   -0.265    0.514   -0.215    1.000   -0.231 
LEXIMI,β8     -0.501    0.008    0.043   -0.333    0.033   -0.104   -0.231    1.000 
 

Random level-1 coefficient   Reliability estimate
INTRCPT1,β0 0.920 
GJINIA,β1 0.223 
ZATSCHL,β2 0.162 
ZESCS,β3 0.230 
ZLIBUSE,β4 0.195 
MESNXN,β6 0.198 
TEACH,β7 0.206 
LEXIMI,β8 0.219 
Note: The reliability estimates are based on only 158 of 181 units that had sufficient 
data for computation. Fixed effects and variance components are based on all the data. 
 
Final estimation of fixed effects: 
Fixed Effect  Coefficient Standard error  t-ratio Approx. d.f.  p-value 
For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 376.170829 3.283319 114.570 177 <0.001 
     SCHTYPE, γ01 -33.845133 15.184133 -2.229 177 0.027 
    ZAVGZATS, γ02 14.487006 3.735232 3.878 72 <0.001 
    ZAVGZESC, γ03 31.093374 3.362667 9.247 177 <0.001 
For GJINIA slope, β1 
    INTRCPT2, γ10 40.828139 2.940757 13.884 177 <0.001 
     SCHPRN, γ11 35.372211 8.713109 4.060 78 <0.001 
     SCHURB, γ12 17.332297 6.190751 2.800 40 0.008 
    ZAVGZENG, γ13 8.027356 3.735992 2.149 66 0.035 
For ZATSCHL slope, β2 
    INTRCPT2, γ20 9.596722 1.490316 6.439 95 <0.001 
For ZESCS slope, β3 
    INTRCPT2, γ30 12.854816 1.783865 7.206 78 <0.001 
     SCHTYPE, γ31 -18.225078 6.925984 -2.631 177 0.009 
     SCHURB, γ32 12.166804 4.012257 3.032 24 0.006 
    ZAVGZENG, γ33 8.892790 3.303517 2.692 11 0.021 
For ZLIBUSE slope, β4 
    INTRCPT2, γ40 -20.811844 1.786668 -11.648 45 <0.001 
For LEARN slope, β5 
    INTRCPT2, γ50 9.793878 1.398678 7.002 135 <0.001 
For MESNXN slope, β6 
    INTRCPT2, γ60 7.777450 1.637093 4.751 94 <0.001 
For TEACH slope, β7 
    INTRCPT2, γ70 0.355201 1.654686 0.215 83 0.831 
For LEXIMI slope, β8 
    INTRCPT2, γ80 11.991989 1.810896 6.622 61 <0.001 
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Final estimation of fixed effects (with robust standard errors) 

Fixed Effect  Coefficient  Standard 
error  t-ratio  Approx.

d.f.  p-value 

For INTRCPT1, β0 
    INTRCPT2, γ00 376.170829 4.666390 80.613 177 <0.001 
     SCHTYPE, γ01 -33.845133 18.608722 -1.819 177 0.071 
    ZAVGZATS, γ02 14.487006 5.597419 2.588 177 0.010 
    ZAVGZESC, γ03 31.093374 4.820640 6.450 177 <0.001 
For GJINIA slope, β1 
    INTRCPT2, γ10 40.828139 3.234829 12.621 177 <0.001 
     SCHPRN, γ11 35.372211 9.653246 3.664 117 <0.001 
     SCHURB, γ12 17.332297 6.991584 2.479 65 0.016 
    ZAVGZENG, γ13 8.027356 4.946231 1.623 177 0.106 
For ZATSCHL slope, β2 
    INTRCPT2, γ20 9.596722 1.853566 5.177 180 <0.001 
For ZESCS slope, β3 
    INTRCPT2, γ30 12.854816 2.363724 5.438 177 <0.001 
     SCHTYPE, γ31 -18.225078 8.975850 -2.030 177 0.044 
     SCHURB, γ32 12.166804 4.870352 2.498 53 0.016 
    ZAVGZENG, γ33 8.892790 4.579929 1.942 43 0.059 
For ZLIBUSE slope, β4 
    INTRCPT2, γ40 -20.811844 2.546805 -8.172 180 <0.001 
For LEARN slope, β5 
    INTRCPT2, γ50 9.793878 2.403179 4.075 1181 <0.001 
For MESNXN slope, β6 
    INTRCPT2, γ60 7.777450 2.107587 3.690 180 <0.001 
For TEACH slope, β7 
    INTRCPT2, γ70 0.355201 2.291859 0.155 180 0.877 
For LEXIMI slope, β8 
    INTRCPT2, γ80 11.991989 2.485390 4.825 180 <0.001 
 
Final estimation of variance components 

Random Effect Standard 
 Deviation

Variance 
 Component   d.f. χ2 p-value 

INTRCPT1, u0 37.63056 1416.05906 154 1168.01297 <0.001 
GJINIA slope, u1 14.86925 221.09474 154 212.00495 0.002 
ZATSCHL slope, u2 6.25248 39.09356 157 207.91600 0.004 
ZESCS slope, u3 8.57392 73.51219 154 234.20850 <0.001 
ZLIBUSE slope, u4 7.42473 55.12659 157 216.05354 0.001 
MESNXN slope, u6 7.43806 55.32471 157 210.63539 0.003 
TEACH slope, u7 7.53112 56.71776 157 245.68379 <0.001 
LEXIMI slope, u8 8.27926 68.54620 157 225.77830 <0.001 
level-1, r 69.01892 4763.61118       
Note: The chi-square statistics reported above are based on only 158 of 181 
units that had sufficient data for computation. Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
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E. Shpërndarjet e ndryshoreve të pavarura e të varura 

 
Ndryshorja e varur 

(Pesë vlera të mundshme) 
Mesatarja = 385, Shmangia standarde = 100 

   

  
 

Ndryshoret e vazhdueshme të pavarura 
(Mesatarja = 0, Shmangia standarde = 1) 

  
 Indeksi i të lexuarit Indeksi i statusit social-ekonomik 

  
 Indeksi i të nxënit Indeksi i mësimdhënies 
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 Indeksi i mjedisit në klasë Indeksi i shfrytëzimit të bibliotekave 

 
 Indeksi social-ekonomik i shkollës Indeksi mesatar i të lexuarit i shkollës 

 
 Indeksi i vlerësimit për shkollën Indeksi mesatar i vlerësimit për shkollën 
 

 
Ndryshoret diskrete 

 
Gjinia:    51%-Meshkuj; 49%-Femra 
 
Lloji i shkollës:   4%-Shkolla profesionale; 96%-Shkolla të tjera 
 
Sektori i shkollës:  86%-Shkolla publike; 14%-Shkolla private 
 
Vendndodhja e shkollës: 60%-Shkolla rurale; 40%-Shkolla urbane 
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F. Terminologjia 

PISA: Programi i “Vlerësimit ndërkombëtar i arritjeve të nxënësve”. 
OECD: Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik” 
HLM: Program për ndërtimin e modeleve hierarkike. 
SPSS: Program për kryerjen e analizave statistikore. 
LISREL: Program për modelim strukturor ekuacionesh. 
WESVAR: Program për matjen e parametrave dhe variancave të tyre nga studime me 
të dhëna komplekse duke përdorur metodat e replikimit. 
RUMM: Program për modele matjeje indeksesh nëpërmjet metodologjisë së Rasch-it. 
Varianca: Treguesi i matjes së dispersionit që llogaritet nëpërmjet formulës së 
shmangies mesatare katrore. 
Kovarianca: Tregues i matjes së fortësisë së lidhjes midis dy ndryshoreve. 
Korrelacioni: Tregues i shkallës së lidhjes midis dy ndryshoreve. 
Shmangia standarde: Tregues i matjes së dispersionit i llogaritur si rrënjë katrore e 
variacionit. 
Gabimi standard: Shmangia standarde e shpërndarjes probabilitare të një statistike. 
Intercepti: Përfaqëson termin e lirë (konstantja) në një ekuacion regresioni, pra 
pritjen matematike të ndryshores së varur kur të gjithë ndryshoret e pavarura janë 0. 
Koefiçienti: Përfaqëson koefiçientin këndor (pjerrësinë) në një ekuacion regresioni, 
pra ndryshimi mesatar i ndryshores së varur kur ndryshorja e pavarur rritet me një 
njësi ndërsa ndryshoret e tjera të pavarura janë konstante. 
Vlera të mundshme: Numra të rastit të nxjerra nga shpërndarja posteriore e arritjeve 
të nxënësve me karakteristika të njëtja. 
Ndryshore latente: Indekse teorike që nuk kanë matje të drejtpërdrejt, por që 
ndërtohen mbi tregues të tjerë të matur drejtpërdrejt. 
Ndryshore ekzogjene: Ndryshore të pavarura që nuk influencohen nga ndryshore të 
tjera në një model 
Ndryshore endogjene: Ndryshore të varura që influencohen nga ndryshore të tjera në 
një model. 
t-test: Test i një hipoteze statistikore që përdor kriterin e studentit. 
z-test: Test i një hipoteze statistikore që përdor kriterin e Fisher-it. 
Vlera p: Pragu i vërtetësisë në testimin e një hipoteze. 
d.f.: Numri i shkallëve të lirisë, pra numri i vlerave në llogaritjen e një statistike të 
cilat janë të lira të ndryshojnë. 
χ 2

(hi në katror): Test statistikor që përdoret për të përcaktuar nëse ka diferenca 
sinjifikative midis frekuencave të pritura dhe atyre të vëzhguara në një ose më shumë 
kategori. 
Besueshmëria: Tregues i preçizionit dhe qëndrueshmërisë së një matjeje. 
RMSEA: Tregues për vlerësimin e përshtatshmërisë sè një modeli matjeje të një 
indeksi apo strukture. 
Ngarkesa faktore: Tregues që përfaqëson se sa një faktor shpjegon një ndryshore në 
një analizë faktore. 
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