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Motivimi dhe sjelljet e nxënësve ndaj mësimit të gjuhës angleze në sistemin shkollor
parauniversitar, publik dhe jopublik

Abstrakt

Ky studim gjeti se niveli i motivimit të nxënësve të shkollave të mesme në vendin tonë,
(N= 1800), për të mësuar gjuhën e huaj angleze në shkallë kombëtare paraqitet i moderuar.
Qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj janë pozitive, por në nivel
disi të ulët, interesi i nxënësve për rolin integrues të gjuhës shfaqet i moderuar, ndërsa
interesi për rolin funksional shfaqet relativisht i ulët. Niveli ankthit në procesin e mësimit
të gjuhës është minimal dhe mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën angleze
raportohet e ulët. Analiza Anova njërrugëshe për variancat midis grupeve zbuloi se
ekzistonin diferenca statistikisht të rëndësishme, p<.05, tek të gjithë faktorët
socioedukativë për mësimin e gjuhës. Lloji i shkollës ndikon pak tek faktorët
socioedukativë, përveç faktorit të kontekstit të mësimit të gjuhës, i cili ndikohej në nivel
mesatar. Analiza e korrelacionit Spearman Rho zbuloi se dy faktorët socioedukativë, të
cilët lidhen më mirë me rezultatet e nxënësve të shkollave të mesme në lëndën e gjuhës
angleze, janë roli integrues i gjuhës së huaj dhe motivimi. Rezultatet e nxënësve lidhen
në nivel të moderuar me mbështetjen prindërore dhe rolin funksional të gjuhës. Faktori i
qëndrimeve ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj lidhet dobët me rezultatet në gjuhë,
ndërsa faktori i ankthit lidhej negativisht me rezultatet. Korrelacionet rezultuan
statistikisht të rëndësishme, p<.05. Analiza e regresionit të shumëfishtë zbuloi se faktorët
më të mirë parashikues për motivimin e nxënësve në gjuhën e huaj janë roli integrues i
gjuhës së huaj, qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj dhe roli funksional i
gjuhës. Qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj ndikohen
negativisht nga ankthi. Roli funksional i gjuhës dhe mbështetja prindërore ndikojnë
pozitivisht tek sjelljet e nxënësve ndaj faktorit edukativ. Rëndësia statistikore u arrit në të
dy modelet e regresionit në këtë studim, p<.001.

Fjalë Kyçe: Bateria e testit të Motivimit dhe Sjelljeve ndaj mësimit të gjuhës së
huaj angleze, Modeli Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, nxënës të shkollave
të mesme publike dhe jopublike, ankthi në mësimin e gjuhës së huaj, roli integrues
dhe funksional i gjuhës, mbështetja prindërore për mësimin e gjuhës së huaj, rezultatet
në gjuhën e huaj
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Motivation and attitudes to English language learning in pre- university school system,
public and non public

Abstract

This study found that the overall motivation of Albanian high school pupils, (N= 1800), to
learn English is moderate on national basis. Students have shown favourable attitudes
towards the English learning context in a low level, they are moderately oriented to the
integrative language role, they are slightly instrumentally oriented to language, they have
revealed low anxiety levels and the parental support level to learn the language is low. A
one-way between-groups analysis of variance was conducted to explore the impact of
school type, public high schools in urban and rural areas, and non public high schools for
the socio educative factors. It was found statistical significance for the mean difference
between the groups of schools. The school type had very little effect on socio education
factors except for attitudes to learning context which was moderate. The correlation with
Spearman Rho coefficient was significant at p<.05 and it found that the grades in English
subject were related at a medium level with integrative language role, motivation, parental
support and instrumental language orientation. It was found a small correlation of grades
with attitudes towards the English learning context and pupils` anxiety, with a negative
correlation. The multiple regression analysis found that the best predictors of students’
motivation to learn English are: integrative language role, attitudes towards the English
learning context, instrumental language orientation. The best predictors of attitudes
towards the English learning context are firstly, anxiety with a negative impact,
instrumental language orientation and parental support. The integrative language role had
very small impact on the pupils` attitudes. The statistical significance of regression
analysis was met at p<.001.

Key words: Attitude Motivation Test Battery, Socioeducative Model for foreign
languages, public and non public high school pupils, final grades in English,
anxiety in foreign languages, integrative language role, instrumental orientation,
parental support to learn foreign language.
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KAPITULLI I
1.

Hyrje

Teoria e motivimit dhe sjelljeve ndaj procesit të mësimit të gjuhës së dytë (Gardner
R.C., Lambert, W., 1958), lindi në një kontekst ku mendohej se inteligjenca dhe aptituda
linguistike ishin variablat e vetëm më të rëndësishëm, që qëndronin si faktorë parashikues
të variancës së suksesit në procesin e mësimit të gjuhës. Gardner R.C. (1960), e zhvilloi
teorinë e tij në një kohë, kur ende besohej se mësimi i gjuhëve të huaja ishte shenjë e një
njeriu të shkolluar (Kelly, 1969, cit. te Gardner R.C., 2005, f.1) dhe përcaktimi i suksesit
në këtë kontekst ishte niveli i inteligjencës së individit, që historikisht ishte matur me anë
të testeve të prognozës së gjuhëve të huaja Henmon, (1929) dhe Symonds, (1929).
Hipoteza se mësimi i gjuhës së huaj lidhej vetëm me inteligjencën e individit, nuk
u pranua nga disa studiues të asaj periudhe, të cilët shqyrtuan faktorë të tjerë që ndikonin
në mësimin e gjuhëve të huaja. John B. Carrol dhe Sapon S.M. (1958), nëpërmjet Testit të
Aptitudës për Gjuhët Moderne (Modern Language Aptitude Test, MLAT), vërtetuan se
aptituda e gjuhës, që është edhe aftësia natyrale e lindur tek individi për të mësuar gjuhën
e huaj, përcakton suksesin e nxënësve në mësimin e saj (cit. te Stansfield C.W., 2004, f.
48). Por, kërkimet e Gardner R.C., Lambert W. (1959) dhe Gardner R.C. (1960), çuan
drejt gjetjeve të para me karakter psikosocial, përsa i përket procesit të mësimit të gjuhës
së dytë.
Gardner R.C. (1960), zbuloi se faktori i motivimit lidhej, përveçse me suksesin e
nxënësve në gjuhë, me të gjithë komponentët e tjerë të përfshirë në studim (aftësitë,
qëndrimet, ankthin, dëshirën për të mësuar gjuhën e huaj, rolin prindëror, etnocentrizmin,
etj.), po ashtu, zbuloi se sjelljet e favorshme të nxënësve ndaj komunitetit që flet gjuhën e
huaj, lidheshin me rezultatet e nxënësve në gjuhë (Gardner R.C.,1960, f. 52). Gardner
(1960), i lidhte këto qëndrime me motivin integrues të nxënësve, teksa mësojnë gjuhën e
huaj. Mbështetur në këtë teori, në qendër të këtij studimi do jenë së pari, konstruktet e
motivimit dhe sjelljeve ndaj gjuhës së huaj, pasi me ekspozimin e vendit tonë ndaj gjuhëve
dhe kulturave të ndryshme, është e rëndësishme të zbulohet se sa të motivuar janë nxënësit
e shkollave të mesme për të mësuar gjuhën e huaj angleze, cilat janë sjelljet e tyre ndaj
komunitetit që flet këtë gjuhë dhe kulturës së vendeve ku flitet gjuha.
Gardner R. C., Lambert W. (1972), shtuan dy variabla të tjerë në kërkimet e tyre
mbi motivimin dhe sjelljet ndaj mësimit të gjuhës së huaj, orientimin instrumental të
gjuhës së huaj dhe orientimin integrues të gjuhës së huaj, duke shpjeguar se: “Motivimi
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për të mësuar gjuhën e huaj është një koncept shumë i gjerë, dikush e mëson gjuhën për
arsye integruese ose funksionale. Motivet integruese nuk nënkuptojnë të bëhesh pjesë e
grupit, por të jesh i hapur ndaj kulturës së tij, ndërsa orientimi instrumental i gjuhës
nënkupton të mirat praktike që i volisin individit” (cit. te Gardner R.C., 2005, f.4). Këta dy
faktorë kanë lidhje substanciale me motivimin për të mësuar gjuhën e huaj, nga të cilët,
roli integrues mbizotëron rolin funksional në këtë marrëdhënie (Gardner R. C., Lambert,
W. (1972). Këto variabla do të shqyrtohen në këtë studim për të zbuluar, nëse kontributi i
tyre tek motivimi për të mësuar gjuhën e huaj, vlen edhe për terrenin shqiptar.
Konstruktet, sa më sipër u përmendën, motivimi, qëndrimet, ankthi, roli prindëror,
orientimi integrues, orientimi instrumental u vendosën në Testin e Motivimit dhe Sjelljeve
për mësimin e gjuhës së dytë 1 (Gardner R., Smythe P.C., 1974), i cili në variantin
origjinal, është aplikuar në lidhje me mësimin e gjuhës frënge, si gjuhë e dytë zyrtare në
shtetin e Kanadasë. Autorët e testit dhe kërkues të tjerë në Departamentin e Psikologjisë
dhe Gjuhësisë në Universitetin e Ontarios Perëndimore, Kanada, identifikuan një numër
voluminoz variablash, që rezultonin shumë të rëndësishëm në mësimin e gjuhës dhe i
konsultuan me disa mësues të gjuhës së huaj në Kanada. Ky test është i shoqëruar me
raportet teknike dhe të dhëna psikometrike të konsoliduara për vlefshmërinë e përdorimit
të testit dhe besueshmërinë e tij (Gardner R.C., 1985, AMTB Manual, Technical report,
Item Key Document), (International version, AMTB, 2004).
Kërkimet empirike në fushën e motivimit dhe sjelljeve për mësimin e gjuhës së
huaj janë mbështetur në instrumentin e përditësuar të testit origjinal nga Gardner R.,
Smythe P.C. (1974), i cili u mor nga Bateria e Testit Ndërkombëtar për Motivimin dhe
Sjelljet ndaj mësimit të gjuhës së huaj 2 (Gardner, 2004, Attitude/Motivation Test Battery;
International AMTB Research Project). Testi i motivimit dhe sjelljeve ndaj mësimit të
gjuhës së huaj është përdorur, qoftë nga vetë hartuesit e testit të motivimit dhe sjelljeve
(Gardner R.C. et.al., 1975, 1985, 2001), në shtetin e Kanadasë e gjetkë, por edhe nga
studiues të pavarur në disa shtete në botë si Kroacia, Japonia, Polonia, Rumania, Spanja.
Për këto studime janë publikuar gjetjet të cilat tregojnë rezultate të qëndrueshme në
kërkimet empirike të teorisë së motivimit dhe qëndrimeve ndaj mësimit të gjuhës së huaj,
lidhur me faktorët që ndikojnë më shumë në arritjet e nxënësve në gjuhë dhe motivimin e
tyre për të mësuar gjuhën (Gardner R.C., 1960; Gardner et.al 1975, 1985, 2001). Edhe në
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studimet e mëvonshme, u gjet se motivimi për të mësuar gjuhën e huaj kishte lidhjen më të
fortë me suksesin e nxënësve në gjuhën e huaj, ndërsa roli integrues kishte lidhje njëlloj të
forta me sjelljet ndaj kontekstit ku mësohet gjuha (Gardner R.C., Masgoret, 2003).
Gardner, R.C., Lalonde, R.N.&Moorcroft, R. (1985), Gardner R.C. (1985a),
ndërtuan modelin socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, i cili sintetizoi shkallët e
TMS 3 në gjashtë blloqe konceptuale, duke vendosur në qendër të modelit, motivimin për
të mësuar gjuhën e huaj. Në këtë model u shtua roli edukativ i mësimit të gjuhës me anë të
konstruktit qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës (vlerësimi i mësuesit të gjuhës
dhe i orës së mësimit të gjuhës së huaj). Modeli nuk i referohet formalisht mjedisit fizik ku
ndodh procesi i mësimit të gjuhës, të paktën jo në mënyrë të drejtpërdrejtë (Gardner R.C.,
2005, f.9). Kërkimet e Gardner R.C., Lambert (1959), Gardner R.C. (1960), Gardner,
R.C.&Lambert, W.E. (1972), Gardner R., Smythe P.C.(1975), Gardner, R.C., Lalonde,
R.N.&Moorcroft,R. (1985), Gardner R.C. (2004), në fushën psikosociale, si dhe qasja
socioedukative të Robert C., Gardner (1985a), për mësimin e gjuhëve të huaja, thyen
besimin se “aptituda e gjuhës është një aftësi ose shprehi e pavarur nga faktorë të tjerë si
motivimi, personaliteti, mjedisi ku mësohet gjuha e huaj dhe ajo është një aftësi e lindur,
që ndikon në mënyrë të pavarur në mësimin e gjuhës” (Carrol, 1981, cit. tek Stansfield C.,
2004, f.48).
Modeli Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj është ndërtuar për nxënësit e
shkollave të arsimit të mesëm, të ulët dhe të lartë, (Lower secondary or upper secondary),
sipas sistemit shkollor kanadez, ku Robert C.Gardner dhe Wallace Lambert (1960),
zhvilluan studimin origjinal mbi teorinë e motivimit dhe qëndrimeve në mësimin e gjuhës
së dytë.
Në këtë studim, do të shqyrtohen konstruktet e modelit të përditësuar
socioedukativ (Gardner R.C., 2001), për të vlerësuar marrëdhënien e tyre me variablin e
arritjeve të nxënësve në gjuhën e huaj (notën përfundimtare në lëndën e gjuhës së huaj).
Duke qenë se roli edukativ është shumë i rëndësishëm në model, atëherë në këtë studim do
të integrohet si variabël demografik lloji i shkollës, ku nxënësit mësojnë gjuhën e huaj dhe
do të shqyrtohen faktorët socioedukativë të modelit, (Gardner R.C., 1985) për të zbuluar
lidhjen e tyre me llojin e shkollës (e mesme publike në zonat urbane, e mesme publike në
zonat rurale dhe e mesme jopublike), ku nxënësit mësojnë gjuhën e huaj angleze.
Modeli Socioedukativ (Gardner R.C., 2001, 2005, 2006), përveç se investigon
marrëdhënien e faktorëve socioedukativë me arritjet në gjuhë (notën përfundimtare),
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shqyrton gjithashtu marrëdhënien e këtyre faktorëve me motivimin, i cili është i vendosur
në qendër të modelit. Gardner R.C. (1985), gjeti me anë të variantit të parë të modelit se
të gjithë faktorët kishin lidhje me motivimin dhe faktori që kontribuonte më fort tek
motivimi ishte `roli i qëndrimeve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj, më pas
renditeshin roli integrues i gjuhës dhe roli funksional i saj.
Modeli i përditësuar socioedukativ, Gardner R.C. (2001, 2005, 2006), thekson
rolin integrues të gjuhës, faktor ky që ka përparësi duke e krahasuar me modelin themelor
(Gardner R.C., 1985), i cili vendos konstruktin e qëndrimeve të nxënësve ndaj kontekstit
të mësimit të gjuhës në qendër të tij. Në këtë studim do të shqyrtohet impakti që faktorët e
Modelit Socioedukativ, roli instrumental i gjuhës së huaj`, roli integrues i gjuhës së huaj`,
`ankthi`, dhe mbështetja prindërore` kanë tek variablat e ‘motivimit’, dhe ‘qëndrimeve’ të
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj angleze, si dy faktorët më të rëndësishëm të Testit të
Motivimit dhe Sjelljeve ndaj gjuhës së huaj (Gardner R.C, 2004, Attitude, Motivation Test
Battery).

1.1. Parashtrimi i problemit

Dokumenti i Strategjisë së Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar (SZHAPU), 20142020 i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve (MSA), parashtron Standardet Evropiane, ku
synohet që, deri në fund të klasës XII, nxënësit të mësojnë dy gjuhë të huaja, ndërsa
përvetësimi i gjuhës së parë të arrijë në nivelin B2, (MAS, 2015, SZHAPU, f.45). Duke
qenë se në dekadën e fundit gjuha angleze është konsideruar prioritet kombëtar në vendin
tonë (Strategjia kombëtare e arsimit parauniversitar, SKAP, 2009-2013) dhe lënda e
gjuhës së huaj angleze u përcaktua të futet për herë të parë në provimet e përbashkëta të
Maturës Shtetërore në vitin shkollor 2013-2014, (MASH, 2013, Udhëzimi Nr.46 për
Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë), si dhe u kthye në provim të
detyrueshëm për pranimet në universitet 4, (MAS, 2015), atëherë lind nevoja për të zbuluar
nivelin e motivimit të nxënësve për të mësuar gjuhën angleze në shkollat e mesme të
përgjithshme dhe sjelljet e nxënësve ndaj kontekstit formal ku mësohet gjuha angleze, si
dhe të zbulohet se cilët janë faktorët socioedukativë që lidhen me rezultatet e nxënësve të
shkollave të mesme në lëndën e gjuhës angleze.
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Në këtë kuadër, është e rëndësishme të zbulohet nëse ekziston një lidhje mes llojit
të shkollës ku nxënësit mësojnë gjuhën angleze (shkollë e mesme publike në qytet dhe në
fshat dhe shkollë e mesme jopublike) dhe faktorëve socioedukativë për mësimin e gjuhës,
si dhe të vëzhgohet marrëdhënia mes faktorëve të motivimit dhe qëndrimeve të nxënësve
ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës dhe rezultateve të tyre në lëndën e gjuhës së huaj.
Këto gjetje do të shërbejnë për të dhënë rekomandime të vlefshme për procesin e mësimit
të gjuhës së huaj në vendin tonë, për arritjet e nxënësve në gjuhën e huaj sipas llojit të
shkollës ku mësojnë gjuhën, mbi perceptimet e tyre për gjuhën e huaj dhe faktorët prej të
cilëve nxënësit ndikohen më së shumti për të mësuar gjuhën. Kërkimet empirike, ku do të
mbështetet studimi janë të shumta në numër.
Shumë psikologë shkollorë si Carroll (1963), Bruner (1966) dhe Glazer (1976),
kanë propozuar se dy faktorët më të rëndësishëm që lidhen me arritjet e nxënësve në
shkollë janë aftësitë dhe motivimi (cituar tek Gardner, 2005, f.5). Modeli Socioedukativ
për mësimin e gjuhës së huaj (Gardner R.C., 2005), që aplikohet në këtë studim, duke
përjashtuar variablin e aftësive në gjuhë, i ka kushtuar vëmendje motivimit për qëllime
integruese. Modeli ka integruar disa faktorë për mësimin e gjuhës, si qëndrimet ndaj
kontekstit ku mësohet gjuha e huaj, roli integrues i gjuhës së huaj, roli funksional i gjuhës,
ankthi në procesin e mësimit të gjuhës dhe mbështetja prindërore, të cilët nuk ndikojnë
drejtpërdrejt tek arritjet në gjuhë, por ndikojnë tek motivimi, i cili lidhet më mirë me
faktorin integrues të gjuhës së huaj. Në këtë variant, motivimi mbetet në fokus të modelit
duke ndikuar drejtpërdrejtë tek rezultatet e nxënësve (shih figurën 1, Kapitulli II). Modeli
Socioedukativ (Gardner R.C., 1985) dhe po ashtu modeli i përditësuar (Gardner R.C.,
2005), i ndërtuar nga shkallët e Testit të Motivimit dhe Sjelljeve ndaj mësimit të gjuhës së
huaj, në qendër të tij ka konstruktin e motivimit dhe ka si qëllim të vëzhgojë lidhjen mes
faktorëve socioedukativë dhe suksesit të nxënësve, të shprehur me notën përfundimtare në
lëndën e gjuhës së huaj angleze.
Ky model është përdorur në formë të organizuar gjatë dy dekadave të fundit në
disa vende të Evropës si Spanja, Polonia, Kroacia dhe Rumania, për të vëzhguar lidhjen e
faktorëve socioedukativë dhe arritjeve të nxënësve në gjuhën e huaj (shih tabelën 102,
Aneksi II). Rezultatet e këtij kërkimi me karakter evropian u publikuan nga autori i
Modelit Socioedukativ, Robert C. Gardner (2005). Nga këto kërkime u gjetën 19
korrelacione të vlefshme nga 24 korrelacione për grupin e nxënësve të shkollave të mesme
që u morën në studim, dhe lidhjet ishin të moderuara për pjesën më të madhe të
variablave. Parashikuesit më të mirë të rezultateve përfundimtare të nxënësve në gjuhën e
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huaj në këto vende ishin ankthi ndaj gjuhës së huaj, motivimi për të mësuar gjuhën dhe
roli integrues i gjuhës së huaj (Gardner R.C., 2005, f.20).
Në mënyrë të vazhdueshme Gardner et.al. gjetën lidhje të qëndrueshme të
variablave socioedukativë me arritjet në gjuhën e huaj. Masgoret dhe Gardner R.C. (2003),
kryen një metaanalizë me 75 evidenca të dhënash duke përfshirë 10.489 pjesëmarrës në
studim, nga ku u gjet se mesatarja e lidhjes së motivimit me notën në gjuhën e dytë ishte
.37, me rolin integrues të gjuhës dhe qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës ishte
.24 , dhe me orientimin funksional të gjuhës së huaj, .16 (Gardner, 2005, f.13).
Në këtë model është përdorur konstrukti i mbështetjes prindërore, jo vetëm për
faktin se modeli është ndërtuar për t’u aplikuar tek nxënësit e shkollave të mesme dhe këta
nxënës i përkasin moshës jo adulte, por dhe për shkak të rolit socialprindëror, me të cilin
shpesh identifikohen fëmijët (Gardner, 2009, f.6). Në kontekstin shqiptar, faktori i
mbështetjes prindërore për të mësuar gjuhën e huaj duhet vëzhguar, pasi nëpërmjet këtij
procesi, do të zbulohet nëse ka lidhje mes këtij faktori dhe rezultateve të nxënësve në
lëndën e gjuhës angleze. Kërkimet empirike kanë treguar lidhje të paqëndrueshme mes
këtyre dy faktorëve dhe ndonjë rast kanë rezultuar të pavlefshme në studimet që janë bërë
në Kroaci, Rumani, Poloni, Spanjë (shih tabelën 102, Aneksi II).
Alexander Nikolaou (2007) në Greqi, zbuloi gjetje të ndryshme krahasuar me
kërkimet empirike në rajon, me të njëjtin model. Në një kampion me 314 nxënës të
shkollave të mesme publike dhe jopublike, Nikolao (2007), gjeti nga rezultatet e analizës
së regresionit se mbështetja prindërore në vlerën (ß = .288) dhe roli integrues i gjuhës së
huaj në vlerën (ß = .221), kishin më shumë ndikim tek arritjet e tyre në gjuhë dhe tregoi
ndryshe nga kërkimi i Gardner (1985), se situata e mësimit të gjuhës nuk ka ndikim në
arritjet e nxënësve në mësimin e gjuhës , megjithatë, prania e faktorëve kyçë si, intensiteti
i motivimit, aspekte të kontekstit social të mësimit të gjuhës dhe orientimi instrumental, në
analizën e regresionit treguan se Modeli Socioedukativ është në një masë të
konsiderueshme koherent për studimin e zhvilluar me nxënësit të cilët mësojnë gjuhën e
huaj në Greqi (Nikolao A., 2007).
Një studim tjetër në rajon, për të vëzhguar suksesin e nxënësve të shkollave të
mesme në procesin e mësimit të gjuhës së huaj është zhvilluar (Nikolov, 2001), në
Hungari, pavarësisht se në studim nuk ka përdorur Modelin Socioedukativ për të mësuar
gjuhën, por ka investiguar variabla të teorisë së motivimit dhe qëndrimeve ndaj mësimit të
gjuhës së huaj të Gardner R.C., MacIntyre P.D. (1992,1993). Nikolov, M. (2001), tregoi se
eksperiencat negative në klasë influenconin shumë në motivimin e të intervistuarve.
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Nxënësit e pasuksesshëm, të cilët përgjithësisht kishin pasur ndjenja pozitive në lidhje me
mësimin e gjuhëve të huaja (d.m.th. ishin të motivuar në aspektin integrativ), ia atribuojnë
mungesën e suksesit në gjuhë praktikave jomotivuese në klasë, veçanërisht vlerësimit,
përqendrimi në formë, dhe të mësuarit përmendësh. Pjesëmarrësit në studim treguan se,
pavarësisht këmbënguljes dhe punës intensive me gjuhën e huaj, janë faktorët e motivimit,
entuziazmit dhe aptitudës së gjuhës parashikuesit në suksesin e tyre në gjuhën e huaj,
faktorë, që këtyre nxënësve, u mungonin (cit. tek Nikolov M., f.167.)
Gardner R.C. (1985), shtoi në Modelin Socioedukativ konstruktin e qëndrimeve
ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj dhe gjeti se ky konstrukt kishte rol kryesor dhe të
drejtpërdrejtë tek motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj. Në këtë këndvështrim,
konteksti, ku mësohet gjuha e huaj, përcaktohet si formal, ora e mësimit dhe mësuesi i
gjuhës së huaj. Në mënyrë që faktori i kontekstit shkollor, ku mësohet gjuha e huaj, të
studiohej sa më mirë në terrenin shqiptar, me qëllim për të parë diferencat e faktorit
edukativ tek faktorët e modelit (motivimi, qëndrimet, ankthi, roli integrues, roli
funksional, mbështetja prindërore), në testin e motivimit dhe qëndrimeve ndaj gjuhës së
huaj u shtua variabli demografik lloji i shkollës, duke qenë se Arsimi Parauniversitar në
vendin tonë ofrohet në institucione arsimore (IA) publike dhe jopublike. Ky variabël u
kategorizua në shkolla të mesme publike në zona urbane, shkolla të mesme publike në
fshat dhe shkolla të mesme jopublike.
Modeli është përdorur në vendet e Lindjes së Largët dhe SHBA, ku është provuar
se motivimi dhe qëndrimet ndaj gjuhës së huaj kanë efektin më të madh për mësimin e
gjuhës së huaj. Faktori që ndryshon për nga gjetjet e modelit të Gardner-it (1985), janë
orientimet e nxënësve në vendet e Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Jugut, ku u gjet se
nxënësit janë më të orientuar drejt rolit instrumental të gjuhës, nevojave praktike dhe
motiveve pragmatiste, se sa drejt rolit integrues të gjuhës. Kjo gjetje lidhej me statusin e
ulët ekonomik, me tendencat e forta etnocentrike dhe me qëndrimet jo të favorshme të
nxënësve të këtyre vendeve ndaj individëve anglishtfolës dhe kulturës, që ata
përfaqësonin.
Konteksti informal është procesi i të mësuarit të gjuhës që ndodh natyrshëm në
situata, ku gjuha e huaj përdoret ose shërben si eksperiencë (kontaktet me dëgjimin e
gjuhës së huaj në media, në rrugë, në bare, etj., (Gardner R.C., 2005, f.5). Ky përkufizim
shprehet tek karakteri social i teorisë së Robert C. Gardner, (1985a), për mësimin e gjuhës
së huaj, i cili, suksesin e nxënësve në mësimin e gjuhës së huaj e lidh me qëndrimet
pozitive ndaj folësve të gjuhës së huaj si gjuhë amtare, duke ngritur hipotezën se:
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‘… sa më shumë qëndrime të favorshme ndaj folësve të gjuhës së huaj dhe ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës, si dhe sa më i ulët niveli i ankthit në komunikimin
me të huajt dhe në orën e mësimit të gjuhës, aq më i madh është suksesi i tyre në
gjuhën e huaj dhe aq më shumë të motivuar nga pikëpamja integruese janë ata’
(Gardner, 2009, cit. f. 4-5).

Karakteri social dhe kulturor i modelit reflektohet tek planet e orientimit të
programeve dhe provimeve në gjuhën e huaj për nxënësit e shkollave të mesme, të cilat
mbështeten në dy dokumente të rëndësishëm dhe të standardizuar për gjuhët e huaja, që
janë: Kuadri i përbashkët Evropian i referencave për gjuhët e huaja dhe Portofoli i gjuhëve
të huaja. Në të dy këto dokumente të rëndësishëm parashihet faktori social përsa i përket
aftësive dhe kompetencave të studiuesit të gjuhës dhe kjo shprehet në kriteret e
përshkrimit për nivelin B2 të gjuhës ku thuhet se :

“Një përdorues i pavarur, mund të komunikojë me një shkallë spontaniteti dhe
lehtësie me një folës të lindur, që nuk përmban tension as për njërin as për tjetrin,
si dhe të shprehë opinione mbi aktualitetin, të paraqesë argumente dhe të tregojë
përparësi në diskutime në gjuhën e huaj”, (Haloçi A., Delija Sh., Tabaku E., Sula
A. (2006), Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave për gjuhët e huaja, (Këshilli
i Evropës, KPERGJ, f.25).

Po ashtu, një tjetër reflektim i karakterit social të teorisë së Gardner R.C., (1985),
për mësimin e gjuhës së huaj gjendet në programin orientues të Maturës Shtetërore. Niveli
i gjuhës së huaj, për vitin shkollor 2014-2015, pësoi ndryshime, duke zbritur nga B2 në
nivelin B1, dhe sipas KPERGJ: “Nxënësit e shkollave të mesme në nivelin B1 të gjuhës
duhet të jenë në gjendje të lexojnë dhe të kuptojnë materiale leximi që i përkasin
përditshmërisë së individit, si artikuj gazetash dhe revistash, ose broshura, të përshkruajnë
eksperienca të udhëtimeve, të përdorin fjalorin dhe gjuhën e shërbimeve, të vënë në
përdorim fjalë dhe shprehje në gjuhë të huaj nga e folura e përditshme” (MAS, 2015,
Program orientues për Maturën Shtetërore, f.5-7).
Këtu, reflektohet teoria e Modelit Socioedukativ të R. Gardner për mësimin e
gjuhës së huaj, i cili thekson se, faktori kulturor është i përfshirë në mësimin e gjuhës së
huaj dhe ndikon atë. Gardner R.C. (1985), ngriti hipotezën se:
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‘nëse individi nuk e pëlqen komunitetin, gjuhën e të cilit po mëson, atëherë nuk do
të ketë motivim për ta mësuar atë’ (Gardner, 2005, f.1).

Po ashtu, Modeli Socioedukativ reflekton pritshmëritë e studiuesve të gjuhës ndaj
kontekstit kulturor, të cilën ai e quan ‘Socio-cultural milieu and Expectations’ (cit. tek
Gardner, 2005, f.5).
Edhe tekstet shkollore të gjuhës angleze në programin e shkollave të mesme në
vend, ofrojnë një larmi faktorësh kulturorë, duke marrë në konsideratë se janë publikime
nga shtëpi botuese të huaja dhe përmbajnë materiale mësimore interaktive ku në disa raste
aplikojnë sistemin virtual të mësimdhënies (MAS, 2015, f.54) 5 . Për pasojë, faktori i
pritshmërive për kontekstin kulturor ku mësohet gjuha e huaj Gardner (2005), është i
rëndësishëm për t’u studiuar tek nxënësit shqiptarë të shkollave të mesme, përsa i përket
mësimit të gjuhës së huaj.
Gardner dhe Lambert (1972), të cilët propozuan rolin integrues të gjuhës së huaj
me hipotezën se “individët që gëzojnë një trashëgimi etnolinguistike, si një pjesë shumë e
rëndësishme e identitetit të tyre, do të reflektonin nivel të ulët integrueshmërie dhe
anasjelltas, individët, të cilët, trashëgiminë etnolinguistike nuk e konsiderojnë si një
komponent shumë të rëndësishëm, do të kishin nivele të larta integrueshmërie” (cit. te
Gardner R.C., 2005, f.7). Në rastin e vendit tonë, kjo hipotezë mund të provohet, duke
qenë se në Shqipëri ekzistojnë komunitete që flasin gjuhën angleze si gjuhë e huaj, por
edhe si gjuhë amtare. Qëndrimet etnocentrike të të rinjve shqiptare në kontekste të
caktuara janë shumë evidente, sidomos në ngjarje kombëtare dhe me karakter nacional.
Megjithatë, nga ana tjetër, të rinjtë shqiptarë, tregojnë ego për t’u integruar në
komunitete të tjera, siç është Komuniteti Evropian. Pra, kjo qasje e dyzuar për rolin
integrues të nxënësve shqiptarë, përbën një tjetër motiv për të përdorur Modelin
Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj.
Nxënësit shqiptarë mund t`i hasin të huajt që flasin gjuhën angleze në mënyrë
rastësore, në rrugë, bare, qendra të kurseve të gjuhëve të huaja ose në aktivitete argëtuese
dhe multikulturore, por nxënësit që mësojnë në shkolla jopublike kanë edhe një mundësi
më shumë për të kontaktuar mësues të huaj, që janë të angazhuar kryesisht në këto shkolla.
Më sporadike janë rastet kur këta mësues janë të ftuar në shkollat publike për seanca të
kufizuara mësimore ose për shkëmbim eksperience.
5

MAS, 2015, http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/alterteksti/Katalogu_i_teksteveviti_shkollor_2014__2015.pdf
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Teoria e Robert Gardner-it (1960), tregoi se procesi i mësimit të gjuhës së huaj
lidhet me diferencat individuale, siç është aptituda e gjuhës ose aftësia për të mësuar
gjuhën e huaj dhe variabla të motivimit dhe qëndrimeve ndaj gjuhës, por në studimet e
fundit (Gardner R.C. 2005, 2009), rekomandon të studiohen konstruktet e Modelit
Socioedukativ (motivimi, qëndrimet ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj, roli
integrues dhe roli funksional i gjuhës së huaj tek individi, niveli i ankthit, mbështetja
prindërore), duke përjashtuar faktorët individualë për mësimin e gjuhës së huaj. Gardner
rekomandon që, përveç vëzhgimit të marrëdhënies mes faktorëve socioedukativë dhe
rezultatet e nxënësve në gjuhë, të vëzhgohen variancat e ndikimit të këtyre faktorëve tek
motivimi, për të provuar qëndrueshmërinë e modelit (Gardner R. C., 2009, f.6).
Në studimet më bashkëkohore, Modeli Socioedukativ u aplikua në Spanjë me 296
nxënës të shkollave të mesme, duke vendosur të gjithë faktorët në analizën korelacionale
me motivimin, u gjet se roli integrues i gjuhës kishte lidhjet më të forta dhe pozitive me
motivimin, më pas renditeshin qëndrimet, mbështetja prindërore dhe ankthi Gardner
(2006). Nikolao A. (2007), në studimin e tij në Greqi, gjeti se faktorët me ndikimin më të
madh tek motivimi ishin qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës (ß = .281) dhe leksionet në
gjuhë (ß = .278), ndërsa mbështetja prindërore nuk kishte aspak ndikim tek motivimi.
Mbështetur në këto kërkime empirike, ky studim do të vëzhgojë në terrenin
shqiptar nëse rezultatet që do të dalin nga aplikimi i Modelit Socioedukativ për mësimin e
gjuhës së huaj, shkojnë në të njëjtën linjë me gjetjet e studimit klasik Gardner (1985) në
shtetin e Kanadasë apo me gjetjet në kërkimet empirike të mëvonshme (Gardner R.C,
2001), që përputhen edhe me gjetjet në studime të tjera në Evropë si në Spanjë, Greqi,
Poloni, Rumani, Kroaci, ku roli integrues i gjuhës së huaj është më i fortë se roli edukativ.

1.2. Qëllimi i studimit

Teoria psikosociale për mësimin e gjuhës së huaj (Gardner R.C.,1960), Modeli
Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj (Gardner R.C.,1985, 2001, 2005) dhe Bateria
e Testit ndërkombëtar të Motivimit dhe Sjelljeve (BTMS), Gardner R.C., (2004), janë tre
komponentë kryesorë në lëmin e studimeve për motivimin dhe sjelljet ndaj mësimit të
gjuhës së huaj në botë. Këto zbulime kanë gjeneruar një numër të madh kërkimesh
empirike, të cilat janë shtrirë pakufishëm nga pikëpamja gjeografike dhe kohore duke
treguar se faktorët socioedukativë (motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj,
qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës, niveli i ankthit në mësimin e gjuhës, roli
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integrues dhe roli funksional i gjuhës së huaj dhe inkurajimi prindëror për të mësuar
gjuhën), luajnë një rol shumë të rëndësishëm në procesin e mësimit të gjuhës së huaj, ku
në qendër të faktorëve është vendosur motivimi si kontribuesi kryesor në arritjet në gjuhë
dhe faktorët e tjerë kontribuojnë tek motivimi me lidhje të moderuara.
Qëllimi i parë i këtij studimi është të prezantojë nga pikëpamja sasiore rezultatet e
matjes së faktorëve të Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj angleze
(motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të
gjuhës, niveli i ankthit në mësimin e gjuhës, roli integrues i gjuhës së huaj, roli funksional
i gjuhës së huaj dhe mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën), (Gardner R. C., 2005).
Qëllimi i dytë i studimit është t`i krahasojë këta faktorë sipas shpërndarjes së
grupeve të nxënësve në shkollat që u përfshinë në studim, shkollë e mesme publike në
qytet, shkollë e mesme publike në fshat dhe shkollë e mesme jopublike në mënyrë që të
zbulojë lidhjen mes faktorëve dhe llojit të shkollës ku nxënësit mësojnë gjuhën e huaj.
Qëllimi i tretë i studimit është të zbulojë lidhjen mes faktorëve socioedukativë dhe
arritjeve të nxënësve në lëndën e gjuhës së huaj angleze (notat përfundimtare në lëndën e
gjuhës së huaj angleze) në terrenin shqiptar.
Qëllimi i fundit i këtij studimi është të përcaktojë përmasën e ndikimit të faktorëve
të Modelit Socioedukativ tek motivimi i nxënësve shqiptarë për të mësuar gjuhën e huaj
dhe tek qëndrimet e tyre ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj.

1.3. Përkufizimi teorik i variablave socioedukativë
1. Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj. Konstrukti konceptual ‘Motivimi për gjuhën
e huaj’, shprehet në këtë studim me anë të tre shkallëve matëse: Intensiteti i
motivimit për të punuar me gjuhën (10 artikuj), dëshira për gjuhën (10 artikuj) dhe
qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës së huaj (10 artikuj), (Gardner R.C., 2005).
Koncepti i motivimit i referohet: "kombinimit të përpjekjeve me dëshirën për të
arritur qëllimin për të mësuar gjuhën e huaj, plus qëndrimet pozitive ndaj mësimit
të gjuhës. Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj i referohet përmasës, me të cilën
individi punon apo përpiqet për ta mësuar gjuhën për shkak të dëshirës dhe
kënaqësisë që provon në këtë aktivitet", (cituar tek Gardne R.C., 1985, f.10). Në
këtë këndvështrim, Gardner, nuk e konsideron motivimin vetëm si një përpjekje.
Ai shprehet se: "individi i motivuar bën përpjekje drejt qëllimit, por individi që
thjesht bën përpjekje, jo domosdoshmërisht është motivuar"(ibid). Faktorë të tjerë,
të cilat janë atribute të individit, si këmbëngulja, dëshira për të kënaqur prindin,
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mësuesin, nevoja e lartë për të pasur arritje, shërbejnë për të nxitur përpjekjet siç
mund të jenë presioni social, kërkesa e lartë e llogarisë nga një mësues, provimet e
detyrueshme, etj. Gardner citon se: "motivimi është proces kompleks dhe nuk
mund të matet vetëm me një shkallë", (Gardner R.C., 2005, f.4). Dy janë faktorët
kryesorë në motivimin e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, njëri prej tyre i
referohet karakteristikës së mjedisit edukativ, duke variuar nga politikat e bordeve
respektivë të edukimit (në këtë studim përfshihen llojet e shkollave: e mesme
publike qytet, e mesme publike fshat, e mesme jopublike) dhe në mënyrë të
drejtpërdrejtë mjedisi i klasës ku mësohet gjuha (Gardner, Smythe&Pierson, 1980,
cit. tek Gardner, 2009, f.5-6). Faktori i dytë kryesor që kontribuon tek motivimi
për të mësuar gjuhën është konteksti kulturor (Gardner, 2007), i cili i referohet
kontekstit social të individit dhe ka implikime në mësimin e gjuhës. Gardner
(2006), ka vendosur rolin integrues dhe funksional të gjuhës si kontribues të
rëndësishëm tek motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj.
2. Sjelljet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj. Konstrukti konceptual ‘Sjelljet
ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj’ i referohet në këtë studim qëndrimeve
të nxënësve ndaj faktorit edukativ dhe shprehet me anë të shkallëve: ‘Vlerësimi i
mësuesit të gjuhës së huaj’, (10 artikuj) dhe ‘Vlerësimi i orës së mësimit së gjuhës,
(10 artikuj). Gardner R. C, (1985, 2005, 2010), në linjën e studimit të tij,
përcaktonte lidhur me rolin e qëndrimeve ndaj mësimit të gjuhës se: "kur
fokusohemi tek mësimi i gjuhës në kontekstin shkollor, ekziston një komponent
tjetër, që është roli edukativ. Është e qartë se reagimet ndaj mjedisit të klasës,
mësuesit, materialeve etj., kanë rol tek suksesi i nxënësit për mësimin e materialit",
(cituar tek Gardner, 2010, f.3). Sjelljet e nxënësve në këtë studim do të vëzhgohen
në dy kontekste: në kontekstin kulturor dhe në kontekstin edukativ për mësimin e
gjuhës së huaj angleze.
3. Ankthi në procesin e mësimit të gjuhës së huaj. Ankthi në këtë studim përcaktohet
nëpërmjet shkallëve: Ankthi në orën e mësimit të gjuhës së huaj, (10 artikuj) dhe
ankthi në përdorimin e gjuhës së huaj, (10 artikuj). Në studimet e fundit Gardner
R. C, (2005, 2009) mbështeti hipotezën se ankthi ndikon negativisht tek faktori i
suksesit të nxënësve për mësimin e gjuhës së huaj dhe tek motivimi e qëndrimet e
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, (Gardner, 2005, 2009, Caaltalkfinal).
4. Roli integrues i gjuhës së huaj. Konstrukti konceptual ‘Roli integrues i gjuhës’
lidhet me dëshirën për t`u afruar me komunitetin që flet gjuhën e huaj, dhe
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qëndrimet pozitive ndaj kulturës së këtij komuniteti. Ky variabël përcaktohet me
anë të shkallëve: Orientimi integrues,(4 artikuj), interesi në gjuhët e huaja (10
artikuj) dhe qëndrimet ndaj komunitetit që flet gjuhën e huaj, ( 10 artikuj),
(Gardner R.C., 2005). Qëndrimet sociale, përfshijnë qëndrimet, të cilat fokusohen
tek aspekti kulturor për mësimin e gjuhës. Roli integrues i gjuhës së huaj shprehet
me një interes të sinqertë dhe pozitiv ndaj njerëzve, të cilët flasin gjuhën e huaj dhe
kulturës që gjuha përfaqëson, (Gardner R. C., Lambert W. 1972). Në modelin
socioedukativ, dy kategoritë e variablave, integrueshmëria dhe qëndrimet ndaj
situatës ku mësohet gjuha, hamendësohet se kontribuojnë në nivelin e motivimit të
nxënësit dhe këto kategori me variablat përkatës formojnë motivimin integrues.
5. Roli funksional i gjuhës së huaj. Roli instrumental lidhet me dëshirën e nxënësve
për të përfituar njohjen e një statusi social ose përfitimet materiale direkte nga
përdorimi i gjuhës. Orientimi instrumental përbëhet nga 4 artikuj dhe i referohet
mësimit të gjuhës për arsye konkrete të përfitimeve të mëdha, si karriera, shkollimi
më i mirë ose perspektiva e lartë ekonomike, që lidhen me perfeksionimin e gjuhës.
Nëse, për shembull, një individ është i motivuar për të mësuar gjuhën e huaj për
arsye pragmatiste, atëherë është e pritshme që ai të jetë më pak i motivuar sapo të
ketë arritur objektivat e tij, (Gardner & MacIntyre, 1991, cit. tek Gardner, 2005,
f.12).
6. Mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj. Shkalla e inkurajimit
prindëror është ndërtuar me 8 artikuj dhe është e rekomanduar të përfshihet në
studimet e realizuara me anë të Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së
huaj, pasi ky model është dizenjuar për nxënës, të cilët i përkasin arsimit
parauniversitar dhe janë ende nën ndikimin e prindërve, (Gardner, 2009, f.6.).
Gardner R.C. (1986) do ta shihte rolin e mbështetjes prindërore si rol ndërmjetës
midis mjedisit kulturor dhe nxënësit. Sipas Gardner (1985), në rolin aktiv, një
prind e nxit fëmijën të mësojë gjuhën e huaj duke i inkurajuar për të folur, duke e
monitoruar në performancën e tij në gjuhë, duke e shpërblyer për suksesin në
lëndën e gjuhës së huaj në shkollë, por nga ana tjetër nëse prindi shpreh qëndrime
negative ndaj komunitetit të gjuhës së huaj që mësojnë fëmijët e tyre, do t`ia
përcillte të tilla qëndrime fëmijëve gjatë procesit të mësimit të gjuhës (Gardner,
1985, f.109).
7. Arritjet në mësimin e gjuhës së huaj. Variabli ‘Arritjet në gjuhën e huaj angleze’
në këtë studim operacionalizohet me anë të notës mesatare përfundimtare
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(semestrale ose vjetore) në lëndën e gjuhës së huaj angleze, ( Robert C. Gardner ,
1985, 2001, 2005, 2006).

Konceptualizimi i variablave demografikë
8. Rrethi. Në këtë studim është përzgjedhur variabli demografik i rrethit, në mënyrë
që, kampioni jo vetëm të shpërndahej mirë nga pikëpamja gjeografike për të
grumbulluar të dhëna të bollshme për studimin, por edhe për efekt të qëllimit
kryesor në studim, rolit socioedukativ të gjuhës së huaj.
9. Lloji i shkollës. Ky variabël është i kategorizuar në tre drejtime: shkollë e mesme
publike në qytet, shkollë e mesme publike në fshat, shkollë e mesme jopublike.

Këto variabla janë futur në studim për kontributet e mëposhtme teorike:
Gardner (2009), sugjeron se dy janë faktorët kryesorë në motivimin e nxënësve për
të mësuar gjuhën e dytë, njëri prej tyre i referohet karakteristikës së mjedisit edukativ,
duke variuar nga politikat e bordeve respektive të edukimit dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë
mjedisi i klasës ku mësohet gjuha (Gardner, Smythe & Pierson, 1980, cit. tek Gardner,
2009, f.5-6).
Faktori i dytë kryesor në motivimin për të mësuar gjuhën është konteksti kulturor
(Gardner, 2007), i cili i referohet kontekstit social të individit dhe ka implikime në
mësimin e gjuhës. Ai mund të përfshijë implikime, të tilla si, besimi kulturor, i cili lidhet
me gjuhën e huaj dhe rëndësinë studimore të saj, qëllimet për mësimin e gjuhës,
karakteristikat e historikut të prejardhjes familjare, presioni nga bashkëmoshatarët, etj.
Gardner shprehet se “të gjitha këto tipare shprehen në qëndrimet e individit, besimet,
idealet, pritshmëritë etj., tek lidhen me mësimin e gjuhës” (Cit. Ibid, f.6).
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1.4. Objektivat e studimit

Objektivi Nr.1. Ky studim ka si objektiv të përcaktojë nivelin e faktorëve
socioedukativë në mësimin e gjuhës së huaj angleze, (Gardner R.C., 2005), motivimi,
ankthi, qëndrimet, roli integrues, roli funksional i gjuhës së huaj dhe mbështetja
prindërore tek nxënësit e shkollave të mesme publike në qytet, shkolla të mesme publike
në fshat dhe të mesme jopublike, si dhe të zbulojë ndikimin e llojit të shkollës tek këta
faktorë.
Pyetjet kërkimore për objektivin e parë:
Pyetja kërkimore Nr.1. Në ç`nivel paraqitet motivimi, ankthi dhe cilat janë
qëndrimet e nxënësve për të mësuar gjuhën angleze në nivel kombëtar dhe sipas
shpërndarjes demografike në rrethe; a ekzistojnë diferenca midis grupeve të
nxënësve të shkollave të mesme publike në qytet, të mesme publike në fshat dhe të
mesme jopublike lidhur me këta faktorë?
Pyetja kërkimore Nr.2. Cilat janë rezultatet e raportuara në shkallë kombëtare dhe
sipas shpërndarjes demografike lidhur me rolin integrues dhe rolin funksional të
gjuhës së huaj duke iu referuar Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së
huaj; a ekzistojnë diferenca midis grupeve të nxënësve të shkollave të mesme
publike në qytet, të mesme publike në fshat dhe të mesme jopublike lidhur me këta
faktorë?
Pyetja kërkimore Nr. 3. Cilat janë rezultatet e raportuara në nivel kombëtar dhe
sipas shpërndarjes demografike për mbështetjen prindërore në mësimin e gjuhës
angleze dhe a ekzistojnë diferenca midis grupeve të nxënësve të shkollave të
mesme publike në qytet, të mesme publike në fshat dhe të mesme jopublike lidhur
me këtë faktor?
Objektivi Nr.2. Të zbulojë ndikimin e shkollës tek arritjet e nxënësve në gjuhën e huaj
shprehur me notën përfundimtare në lëndën e gjuhës së huaj angleze.
Pyetja kërkimore për objektivin e dytë:
Pyetja kërkimore Nr. 4. A ekzistojnë diferenca midis grupeve të nxënësve në
shkollat e mesme publike në qytet, shkollat e mesme publike në fshat dhe shkollat
jopublike në lidhje me arritjet e tyre në lëndën e gjuhës së huaj angleze?
Objektivi Nr.3. Të përcaktojë marrëdhënien mes faktorëve socioedukativë dhe arritjeve të
nxënësve në lëndën e gjuhës së huaj shprehur me notën përfundimtare në lëndën e gjuhës
angleze.
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Pyetja kërkimore për objektivin e tretë:
Pyetja kërkimore Nr. 5. Cila është marrëdhënia mes arritjeve të nxënësve në lëndën
e gjuhës angleze dhe faktorëve socioedukativë për mësimin e gjuhës së huaj
angleze?
Objektivi Nr.4. Të analizojë impaktin e faktorëve socioedukativë për mësimin e gjuhës së
huaj tek motivimi dhe qëndrimet e nxënësve për të mësuar gjuhën.
Pyetjet kërkimore për objektivin e katërt:
Pyetja kërkimore Nr. 6. Cilët nga faktorët socioedukativë, qëndrimet ndaj
kontekstit të gjuhës, ankthi, roli integrues i gjuhës së huaj, roli funksional dhe
inkurajimi prindëror ka impaktin më të madh tek motivimi i nxënësve për të
mësuar gjuhën e huaj angleze?
Pyetje kërkimore Nr.7. Cilët nga faktorët socioedukativë për mësimin e gjuhës së
huaj ankthi, roli integrues, roli funksional dhe inkurajimi prindëror ka impaktin më
të madh tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
angleze?

1.5. Organizimi i studimit

Ky studim përbëhet nga pesë kapituj. Kapitulli i parë është hyrja në studim, ku
parashtrohet problemi i studimit, qëllimet e tij dhe çështjet që do të merren në studim. Në
këtë kapitull, prezantohen gjithashtu, variablat e studimit dhe përkufizimet e tyre.
Kapitulli i dytë paraqet kontributet teorike të studiuesve dhe kërkuesve të teorisë së
motivimit për të mësuar gjuhën e huaj. Ky kapitull, në qendër të tij vendos teorinë e
Robert C.Gardner (1960), mbi 1. konceptin e motivimit dhe qëndrimeve ndaj procesit të
mësimit të gjuhës së huaj, 2. shpjegon konceptin e qëndrimeve lidhur me rolin integrues
dhe funksional të gjuhës (Garnder R.C. dhe Lambert W. (1970), 3. prezanton konstruktet
teorike të Baterisë së Testit të Motivimit dhe Sjelljeve (Gardner R., Smythe P.C. 1974)
dhe variantin ndërkombëtar të tij (Gardner, R.C., 2004), ku në fokus të literaturës qëndron
Modeli Socioedukativ për mësimin e gjuhës dhe përshkrimi teorik i tij (Gardner, R.C.,
Lalonde, R.N., & Moorcroft, R.,1985). Po ashtu, ky kapitull do të prezantojë gjetje nga
studime të tjera, ku është aplikuar i njëjti model studimi, Modeli Socioedukativ për
mësimin e gjuhës dhe varianti ndërkombëtar i Testit të Motivimit dhe Sjelljeve (Gardner,
R.C., 2004). Në fund të kapitullit do të ngrihen çështjet e studimit dhe pyetjet kërkimore
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mbështetur në literaturë.
Kapitulli i tretë ‘Metodologjia’, prezanton mënyrën teknike të realizimit të
studimit. Këtu përshkruhet kampioni dhe metoda e përzgjedhjes së tij, instrumenti që
përdoret në studim, procedurat lidhur me administrimin e tij. Po ashtu, në këtë kapitull,
përshkruhen procedurat e analizave të instrumentit, analiza e besueshmërisë së testit, si
dhe analizat statistikore të të dhënave të grumbulluara.
Në kapitullin e tretë prezantohen gjetjet e studimit dhe përshkruhen rezultatet, të
cilat radhiten sipas çështjeve dhe pyetjeve kërkimore të parashtruara në kapitujt e
mëparshëm. Rezultatet e studimit shoqërohen me analizat respektive statistikore,
nëpërmjet tabelave dhe figurave nga gjetjet e studimit.
Në kapitullin e katërt, do të bëhen diskutime mbi gjetjet dhe pritshmëritë e
studimit. Ky kapitull shërben për t’i dhënë shpjegime rezultateve të studimit në kontekstin
shqiptar duke e krahasuar me rezultatet në studime të ngjashme në rajon dhe botë.
Përfundimet dhe rekomandimet janë përmbyllja e rezultateve të këtij studimi.
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KAPITULLI II
2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1 Korniza teorike e studimit
Disa psikologë shkollorë si Carroll (1963), Bruner (1966) dhe Glazer (1976), kanë
hamendësuar se aftësitë dhe motivimi janë faktorët më të rëndësishëm që lidhen me arritjet
në shkollë (cit. tek Gardner, R.C., 2005, f.5). Studimet e hershme mbi motivimin për të
mësuar gjuhën e huaj (Gardner R. C. dhe Lambert W., 1959, Gardner, 1960; Carroll,
1963), sugjerojnë se qëndrimet, motivimi dhe aptituda e gjuhës së huaj (aftësia natyrale në
gjuhët e huaja) përcaktojnë ndjeshëm nivelin e arritjeve në gjuhë. Robert C.Gardner
(1985), e përkufizon motivimin për të mësuar gjuhën e huaj si "një proces që përfshin
katër aspekte: qëllim, sjellje që reflekton përpjekjet e bëra, dëshirë për të arritur qëllimin
dhe qëndrime të favorshme ndaj procesit të mësimit të gjuhës". Gardner (1959),
demonstroi se "mësimi i gjuhës është një proces kompleks dhe kur në konsideratë merret
motivimi për të mësuar gjuhën, ky proces është kompleks dhe nuk mund të matet vetëm në
një shkallë ose të vlerësohet duke pyetur individët pse është e rëndësishme që ato të
mësojnë gjuhën e huaj, nëse kjo do të ndodhte atëherë për motivimin e gjuhëve po merrej
në konsideratë vetëm një aspekt i motivimit" (cit. tek Gardner, R.C., 1985, f.50-51).
Motivimi është një proces kompleks dhe i gjerë, kështu që lidhja e tij me
karakteristika të tjera të vetë individit, duhet të zbulohet në çdo investigim që bëhet për
rolin e motivimit dhe qëndrimeve ndaj mësimit të gjuhës. Clément, Smythe&Gardner R.C.
(1978), mbërritën në të njëjtin konkluzion, duke treguar se ‘ndërsa disa artikuj tregues të
motivimit dhe sjelljeve lidheshin pak më ngushtë me disa aspekte të mësimit të gjuhës,
tregues të tjerë të motivimit dhe sjelljeve lidheshin me aspekte të tjera’ (cit. tek Gardner,
R.C., 1985, f. 62).
Megjithatë, vëmendja e studimeve të kohëve të fundit është më shumë tek
konstruktet socioedukative se sa tek faktorët individualë dhe kjo linjë rekomandohet nga
Gardner R.C. (2005, f.6).
Koncepti i qëndrimeve ndaj gjuhës së huaj u prezantua nga Gardner R. C.,
Lambert, W. (1958), duke u mbështetur në idenë se "një individ, duhet të ketë disa arsye
pse duhet të mësojë gjuhën e huaj, dhe këto arsye përfshinin komunitetin që fliste gjuhën e
huaj" (komuniteti frankofon në shtetin e Kanadasë, ku u zhvillua studimi origjinal),
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(Gardner R.C., 2009, f.1-2). Fokusi i studimit të tyre ishte në të tilla motive, sikurse edhe
në komponentë, që tregonin qëndrimet ndaj komunitetit, që fliste gjuhën e huaj, apo
motivimi, autoritarizmi dhe ankthi.

2.1.1. Fillesat e teorisë së Gardner-it për motivimin dhe sjelljet ndaj gjuhës së
huaj në kërkimet e hershme

Teoria psikosociale Gardner R.C., Lambert, W. (1956, 1959, 1972) për herë të parë
po futej në një linjë të re studimore për zbulimin e faktorëve të mësimit të gjuhës së dytë,
në një epokë, ku ende kishte reminishenca të testeve të prognozës së gjuhëve moderne, të
cilat më pas u zëvendësuan me Aptituda të testeve të mësimit të gjuhëve moderne (Carrol
dhe Sapon, MLAT, 1960).
Teoria e Robert C.Gardner (1958), e cila hodhi për herë të parë dritë në faktorët
psikosocialë për mësimin e gjuhës së huaj, ngriti hipotezën se individi ka disa arsye të
caktuara përse e mëson mirë gjuhën e huaj, të cilat lidhen me motivet integruese dhe
instrumentale, qëndrimet e favorshme ndaj komunitetit që flet gjuhën e huaj, motivimin
dhe ankthin. Ai gjeti në studimin e tij për mësimin e gjuhës frënge në Kanada, se nxënësit,
të cilët shprehnin motive integruese për të mësuar gjuhën, ishin më shumë të motivuar për
ta mësuar atë dhe kishin qëndrime më të favorshme ndaj komunitetit Franko-Kanadez, e
për pasojë ishin më të suksesshëm për mësimin e gjuhës frënge (Gardner,2009, f.2).
Këto gjetje u mbështetën në instrumentin e parë me karakter psikosocial për
mësimin e gjuhëve të huaja që u zhvillua nga Gardner R.C. dhe Lambert W. (1959). Deri
në vitet 30-të testet e prognozës së gjuhëve të huaja ishin shumë të njohura. Henmon
(1929, f.26), doli në përfundimin se, me avancimin e teknologjisë së testimit në të
ardhmen, testet e aptitudës do të ishin parashikuesit më të mirë të mësimit të gjuhës së
dytë (cit. tek Gardner, 1959, f.2). Rezultatet e eksperimenteve treguan se testet e posaçme
të prognozës së gjuhëve të huaja ishin parashikues më të mirë se testet e inteligjencës.
Masa e parashikimit të suksesit nga testet e prognozës përfaqësonte korrelacionin me
vlerën .5, ku notat ishin tregues i suksesit dhe kur testet objektive u përdorën si kriter për
të parashikuar suksesin në mësimin e gjuhëve moderne, korrelacioni rezultoi në një vlerë
më të lartë 0.6 deri 0.65 (Ruch, G. M. Review, 1930).
Bihejvioristët e parë besonin se qëndrimet nuk mund të mateshin. Thurnstone
(1929), megjithatë botoi një artikull ku pretendonte se një qëndrim ose disa qëndrime
mund të mateshin dhe menjëherë pas këtij publikimi Likert (1932), sugjeroi një metodë se
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si kjo mund të arrihej. Kërkimet që pasuan linjën e Gardner dhe Lambert (1959), për
faktorët e motivimit dhe qëndrimeve ndaj mësimit të gjuhës së dytë, u realizuan më së
shumti nga Feenestra (1967), i cili investigoi kompozicionin faktorial të këtyre variablave
me nxënës të klasave të teta në London, Kanada. Ndërsa Boham vëzhgoi lidhjen midis
notave të gjuhës angleze me notat e gjuhëve të huaja moderne dhe të dyja me
inteligjencën. Nga të dhënat e mbledhura në Universitetin e Minesotas rezultoi se notat në
fillim të kursit korelojnë më mirë me notat e gjuhëve të huaja moderne se sa rezultatet e
testit të inteligjencës dhe testi i inteligjencës parashikon më mirë suksesin në rezultatet e
gjuhës angleze se sa rezultatet në gjuhët moderne (cit.tek Robinson, 2013, f. 15).
Mbështetur në investigimet e kryera për çështjen e ndërprerjes së kursit të mësimit
të gjuhës, në studimin e parë të kryer nga Bartley (1969), u ngrit hipoteza se qëndrimet
dhe motivimi influencojnë mësimin e gjuhës së dytë dhe këto prirje orientojnë individin të
kërkojë mundësi për të mësuar gjuhën. Bartley (1969), administroi Testin e Aptitudës për
Gjuhët Moderne (Carrol dhe Sapon 1959), dhe një shkallë për qëndrimet ndaj mësimit të
gjuhës së huaj (ku përfshiheshin faktorë si mësuesi, prindërit, bashkëmoshatarët), për të
vlerësuar tetë nxënës të gjuhëve të huaja. Nga studimi rezultoi se ndërprerja e mësimit të
gjuhës së huaj motivohej me rezultatet e ulëta në testin e aptitudës në gjuhë dhe me
qëndrime jo pozitive të nxënësve ndaj mësimit të saj krahasuar me nxënësit të cilët
dëshironin ta vazhdonin kursin vitin e ardhshëm (Bartley, 1969, cit. tek Gardner R.C.,
Lalonde, R. N.,1985, f.10).
Gardner R.C. (1982), ngriti hipotezën se motivimi për të mësuar gjuhën e huaj do
të ulte probabilitetin e humbjes së gjuhës së huaj pas përfundimit të studimeve, për shkak
se ky faktor kishte ndikim tek të mësuarit mirë të gjuhës së huaj. Gardner, Lalonde,
Moorcroft dhe Evers (1985), gjetën se qëndrimet pozitive ndaj gjuhës influenconin tek
motivimi për të mësuar gjuhën dhe se motivimi kishte ndikim të drejtpërdrejtë në arritjet
gjatë procesit të mësimit të saj (cit. tek Gardner, R.C., 2010, f.50).

2.2. Teoritë e mësimit të gjuhës së huaj

2.2.1. Historiku i zhvillimit të teorisë së Robert C. Gardner për motivimin dhe
qëndrimet ndaj procesit të mësimit të gjuhës së huaj

Teoria e Robert C. Gardner (1960), për mësimin e gjuhëve të huaja, kishte qasje
sociokulturore dhe ishte në koherencë me zhvillimet në fushën e kërkimeve për faktorin e
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motivimit në mësimin e gjuhës së huaj. Kjo teori u ngrit pas periudhës së shpikjes së
testeve të prognozës së gjuhëve të huaja, (Henmon, Symonds,1929) të cilat e shpjegonin
suksesin në gjuhë me inteligjencën e individit. Qasja e Gardner-it për rolin e aftësisë së
individit në gjuhë përkonte me zbulimin e testeve të aptitudës në gjuhë, Carrol J.B., Sapon,
(1958). Teoria e tij e motivimit dhe qëndrimeve ndaj gjuhës së huaj pason lëvizjet e
hershme për kërkimet psikosociale në gjuhë, lidhur me konceptin e qëndrimeve ndaj
gjuhës së huaj (Jordan, 1941, cit. tek Gardner, 2009, f.1).
Teoria e Robert C. Gardner (1960), u mbështet në mënyrë të qëndrueshme në vitet
në vazhdim, duke qenë se mësimi i një gjuhe të një komuniteti tjetër, thjesht nuk mund të
ndahet nga predispozicioni social ndaj komunitetit që e flet gjuhën në diskutim (Dörnyei
Z., 1998). Pika e fillimit në teorinë e Gardner-it (1958), u mbështet në hipotezën se
"qëndrimet e nxënësve ndaj një grupi gjuhësor specifik kanë gjasa të influencojnë se sa të
suksesshëm do të jenë studiuesit e gjuhës në inkorporimin e aspekteve të asaj gjuhe. Kjo
do të thotë se ndryshe nga lëndët e tjera, një gjuhë e huaj nuk është fushë neutrale nga
pikëpamja sociale" (Gardner, 1985, f.6).
Teoria e Robert C. Gardner për motivimin dhe qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës ka
tre drejtime të zhvilluara mirë në një periudhë kohore prej pesë dekadash:
(1) Konstruktin e motivimit, Gardner R.C. (1960), orientimin integrues dhe
instrumental ndaj gjuhës së huaj Gardner R.C., Lambert W. (1972), Clement,
Gardner&Smythe (1977). Teoria e Gardner (1985) përkufizon se: "Motivimi është një
konstrukt shumë i gjerë dhe mbart karakteristika konjitive, afektive dhe personale. Një
njeri i motivuar i demonstron të gjitha këto karakteristika. Arsyeja në vetvete nuk mjafton
për t’u quajtur motivim" (Cit. tek Gardner R.C. 2005, f.4).
(2) Varianti ndërkombëtar i Testit për Motivimin dhe Sjelljet ndaj mësimit të
gjuhës angleze si gjuhë e huaj (Gardner R.C., 2004) është varianti i rishikuar i testit të
parë për Motivimin dhe Sjelljet nga Gardner R.C., Smythe (1975), dhe përveçse është një
instrument i standardizuar dhe i pajisur me dokumente të përpiluara mirë, që tregon të
dhënat psikometrike (Dokumenti ndërkombëtar për artikujt dhe shkallët e testit 6, manuali i
përdorimit, raporti teknik, Gardner R.C., 1985), gjithashtu ofron një listë gjithëpërfshirëse
të faktorëve motivacionalë, që janë zbuluar nga studimet empirike të cilat ndikojnë në
mënyrë domethënëse tek arritjet në procesin e mësimit të gjuhës së huaj, dhe

6

Gardner R.C., Attitude/Motivation Test Battery Items for Croatian, Japanese, Polish, Portuguese and
Romanian Questionnaire, marë nga http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/QuestionnaireKeys.pdf
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(3) Modeli Socioedukativ, i cili është një model i përgjithshëm për mësimin e
gjuhës së huaj, që vendos në qendër të tij konstruktin e motivimit dhe përfshin për herë të
parë faktorin edukativ në historikun e kërkimeve të Gardner et.al., që në terma specifikë
është vlerësimi i mësuesit të gjuhës së huaj dhe lëndës së gjuhës së huaj (Gardner, R. C.,
Lalonde, R.N.&Moorcroft, R., 1985).
Gardner (2001), në një leksion publik shprehet se: "... mësimi i një gjuhe të dytë
përfshin përftimin e disa karakteristikave të grupit kulturor dhe kjo ka ndikim tek individi.
Gjuha është një pjesë integrale e individit dhe pjesë domethënëse e vetvetes" (Gardner R.
C. Public lecture, 2001, f.3).
Qëndrimi ose sjellja përkufizohet nga Gardner (1985), si "një reagim vlerësues
ndaj një pike referuese ose objekti ndaj të cilit mbahet një qëndrim, që buron nga besimi
ose opinionet e disa individëve për referentin", ndërsa motivimi ‘i referohet kombinimit të
përpjekjeve plus dëshira për të arritur qëllimin e mësimit të gjuhës plus qëndrimet/qasjet
pozitive ndaj mësimit të saj’, (Gardner R.C., 1985, f.9-10).
Gardner dhe Lambert (1959), zhvilluan një qasje ndaj motivimit dhe qëndrimeve
ndaj gjuhës, e cila ka influencuar deri në ditët e sotshme studime të ndryshme, përsa i
përket motivimit për të mësuar gjuhën e huaj. Ata bënë dallimin midis motivimit integrativ
dhe motivimit instrumental, Gardner and Lambert (1972). Në përkufizimin e tyre,
motivimi integrativ shpreh "...qasje pozitive ndaj grupit, i cili flet gjuhën target dhe vullnet
për t`u integruar në komunitetin e gjuhës target, ndërsa motivimi instrumental i referohet
arsyetimit praktik për të mësuar gjuhën, si për shembull përftimi i njohjes në aspektin
social ose fillimi i një pune të mirë" (Gardner, R.C., 1985, f. 53).
Gardner and Lambert (1972), sugjerojnë se motivimi ndahet në dy lloje: “motivimi
integrues, i cili i referohet qëndrimeve dhe ndjenjave pozitive ndaj gjuhës që do të
mësohet (gjuha target) dhe ‘motivim instrumental’, i cili i referohet përfitimeve të mëdha
të fituara nga përdorimi i gjuhës së huaj në rastet e angazhimit me një punë më të mirë dhe
me një pagë më të lartë. Në vitet 1980-1990, teoria e motivimit nga Gardner et.al.,
prezantonte për herë të parë ndërveprimin e faktorëve psikologjikë dhe edukativë në
mësimin e gjuhës së huaj, dhe kjo teori dominoi mbi teorinë e motivimit të Dörnye-it
(1998), në vitet në vazhdim për studimin e faktorëve të motivimit për mësimin e gjuhës së
huaj.
Qasja socioedukative Gardner (1985) në mësimin e gjuhës së huaj ka influencuar
shumë studime lidhur me motivimin e studiuesve të gjuhëve të huaja. Megjithëse, është e
qartë që, teoria e Gardner-it ka patur një kontribut të madh në këtë fushë, shumë studime
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kërkojnë vëmendje për rikonceptualizimin e motivimit. Teoria e Gardner-it u pozicionua
tek besimi se qëndrimet e nxënësve ndaj gjuhës, të cilën nxënësit mësojnë, janë faktorë që
ndikojnë në suksesin e tyre në procesin e mësimit të saj (Baker & Macintyre, 2000, cit. tek
Hashimoto Y., f. 31). Të tjerët besonin se motivimi integrativ është një koncept kyç në
model (Macintyre, MacMaster&Baker, 2001, cit.tek Hashimoto Y., f. 32.).
Teoria e Gardner et.al.(1972, 1985), thekson së tepërmi dallimet midis motivimit
instrumental dhe integrativ. Orientimet i referohen një klase ose grupi arsyesh për të
mësuar një gjuhë të dytë. Motivimi i referohet një kompleksi prej tre karakteristikash, të
cilat mund të lidhen ose jo me një orientim të veçantë. Ai shprehet se: ‘Duke i klasifikuar
arsyet, në një lloj mënyre si kategori qëllimesh, do t`i referohemi atyre si ‘Orientime’
(Gardner R.C.,1985, f. 43).
Këto karakteristika janë qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës, dëshira për të mësuar
gjuhën dhe intensiteti i motivimit. Dallimi mund të qartësohet duke marrë në konsideratë
ndryshimin midis orientimit integrativ dhe motivacionit integrativ. "Orientimi integrativ i
referohet atij grupi arsyesh që sugjerojnë se individi mëson një gjuhë të dytë në mënyrë që
të dijë të ndërveprojë me komunitetin e gjuhës së dytë, ose të tregojë largësi ndaj tij
(Gardner, 1985, f.54). Gliskman, Gardner dhe Smythe (1982), gjetën se nxënësit në
Kanada, të cilët ishin të motivuar nga pikëpamja integrative për të mësuar gjuhën, tregonin
më shumë devotshmëri dhe ishin më të aktivizuar në orën e anglishtes, jepnin përgjigje më
të sakta, ishin më të kënaqurit nga mësimi në fund të seancës. Nuk u gjetën diferenca
midis grupeve për frekuencën se sa herë thirreshin ata nga mësuesi, që sugjeron se
diferencat midis dy grupeve vareshin nga diferencat motivacionale dhe jo nga trajtimi i
mësuesve (cit.tek Gardner R.C.,1985, f.49).

2.2.2. Teoria bihejvioriste e John B. Carroll për mësimin e gjuhëve të huaja

Mbështetur në disa studime (Carroll J.B., 1963; Gardner&Lambert, 1965; Wesche,
Edwards&Wells, 1982), është vërtetuar se indeksi i cilësisë së testit të aptitudës për gjuhët
e huaja kapërcen përmasën e testit të inteligjencës së përgjithshme, kur bëhet fjalë për të
parashikuar suksesin në mësimin e gjuhës së huaj (cit. tek Stansfield C.W., 1989, f.2).
Carroll J. B. (1962), tregoi se aptituda e testeve të gjuhës së huaj përbëhet nga
katër aftësi konjitive. E para lidhet me kodimin fonetik, që është edhe aftësia për të
segmentuar dhe identifikuar tinguj të veçantë, për të formuar asosacione midis tingujve
dhe simboleve që i përfaqësojnë ato, duke i ruajtur këto asosacione. Ky komponent, i cili
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lidhet me aspektin e dëgjimit të gjuhës së huaj, është mjaft unik në aptitudën e testeve të
gjuhëve të huaja dhe shërben më së shumti për orët e mësimit që zhvillojnë të folurën.
Komponenti i dytë është ndjeshmëria gramatikore, aftësia për të njohur funksionin
gramatikor të fjalëve ose strukturave linguistike në fjali. Më së shumti shërben për qasjen
analitike të mësimit të gjuhës së huaj. Komponenti i tretë është ajo që quhet aftësia rutinë e
të mësuarit e cila aplikohet tek konteksti i mësimit të gjuhës (Carroll, 1990).
Aftësia rutinë e të mësuarit është një lloj memorie e përgjithshme, por individët
duket se janë të ndryshëm për nga aftësia në aplikimin e memories së tyre sipas kontekstit
të mësimit të gjuhës së huaj. Komponenti i katërt është aftësia induktive e mësimit të
gjuhës. Kjo është aftësia për të nxjerrë rregulla që komandojnë përdorimin e gjuhës. Ky
komponent gjithashtu është i ndryshëm për individë të ndryshëm, në varësi të aplikimit të
kësaj aftësie tek konteksti i të mësuarit.
Kështu, teoria bihejvioriste thekson rolin themelor të mjedisit në procesin e
mësimit të gjuhës. Skinner, J.B. (1953), përcaktonte se "sjellja verbale rregullohet nga
praktikat në komunitet dhe këto praktika janë pjesë e kulturës së grupit, kështu që ambienti
social i jep formë mënyrës se si ne i përdorim fjalët", (cit. tek Pierce D., Cheney, C., 2013,
f. 362-363). Ndërsa teoritë që lidhen me funksionet e mendjes, u japin prioritet
karakteristikave të lindura nga qasja psikologjike dhe konjitive (Chomski N.,1959).
Një qasje e tretë hamendëson për koncepte që lidhen me inputet (prurjet) e
kuptimësisë dhe një ndërveprim me folësin e anglishtes si gjuhë amtare në biseda me
nxënës për të mësuar gjuhën e re. Në të kundërt me këtë linjë, Noam Chomski (1959),
theksonte rolin e proceseve mendore, se sa kontributin e mjedisit në procesin e mësimit të
gjuhës. Ky ‘revolucion Chomskian’ si fillim i dha shtysë elektrizimit në mësimdhënie, por
kohët e fundit ka çuar në dy qasje kryesore në mësimdhënie.
Qasja humanistike bazuar në karizmën e mësuesit dhe qasja e mbështetur në
përmbajtje, e cila inkorporon atë që është mësuar vitet e fundit për nevojën e pjesëmarrjes
së nxënësve aktivë, rreth inputeve të përshtatshme të gjuhës dhe për komunikimin si një
aktivitet human. Folësit janë më pas të përqendruar jo në formën e ligjëratave, por në
komunikimin e tyre natyral. Fëmijët kanë kohën e mjaftueshme për të mësuar gjuhën dhe ky
është një proces i ngadaltë, ndërsa të rriturit përveç mungesës së kohës, janë të paduruar të
shohin shpejt rezultatet, (Richards & Rodgers, 1992). Mësuesit ende përdorin udhëzime
formale, për shkak të pritshmërisë tradicionale të nxënësve të rritur për mënyrën se si ata
vetë e duan dhe presin të jetë mësimdhënia. Pas Richards&Rodgers (1992), figura të
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shquara si Stephen Krashen,Tracy D. Terrell, dhe Noam Chomsky zhvilluan teoritë për
mësimin e gjuhëve që janë dhe burimi i parimeve të mësimdhënies të gjuhës në ditët tona.

2.2.3. Teoria Bihejvioriste e Tracy Terrell dhe Stephen Krashen për mësimin
e gjuhës së huaj

Bihejviorizmi, i cili mbi të gjitha është një teori psikologjike, e bazuar në formimin
e zakoneve, u përshtat për disa kohë nga mësues dhe studiues të gjuhëve, veçanërisht në
Amerikë, dhe si rezultat lindi metoda Audio- Gjuhësore, e cila ende përdoret në disa vende
të botës. Kjo metodë përdor ushtrime të qëndrueshme dhe të përsëritura nga nxënësit,
ndjekur me zbatime pozitive apo negative. Tracy Terrell dhe Stephen Krashen (1983), dy
studiues nga Kalifornia zhvilluan propozime për mësimdhënien e gjuhës së huaj që
inkorporonte parimet dhe praktikat e mësimit të gjuhës. Në librin e tyre ‘Qasja Natyrale’,
gjenden seksione teorike të përgatitura nga Krashen S. (1981), dhe seksione në procedurat
praktike të klasës, përgatitur nga Terrell T. Metoda e tyre fokusohet në aftësitë e
komunikimit në mësimdhënie dhe kuptimin literal të fjalëve duke ndjekur një qasje
komunikative. Skinner J.B. (1957), tregoi se gjuha mësohet për shkak të influencave
mjedisore (cit. tek Pierce, D., Cheney C. 2013, f. 362). Duke qenë se, ata e shohin
komunikimin si funksioni primar i gjuhës, ata kundërshtojnë metodat e hershme të
mësimdhënies, të cilat konsiderojnë gramatikën si pjesë qendrore. Pikëpamja e Krashen
dhe Terrell (1983), konsiston në njësi leksikore, struktura dhe mesazhe. Kjo metodë është
identifikuar me qasje tradicionale, që mbështeten në përdorimin e gjuhës në situata
komunikimi me folësit vendas. Termi ‘natyral’ i referohet parimeve të mësimit të gjuhës
tek fëmijët e vegjël me Metodën Natyrale, dhe ngjason me parimet e Krashen dhe Terrel
(1983), që gjenden në mënyrë të suksesshme në mësimin e gjuhës së dytë. Teoria
bihejvioriste e të mësuarit të gjuhës së huaj mbështet idenë e kushtëzimit, që ka si model
zinxhirin stimul-përgjigje-zbatim, dhe që qëndron për mënyrën se si një bebe mëson
gjuhën.
Sipas Krashen (1981), të mësuarit e gjuhës i referohet një procesi rregullash të
ndërgjegjshme për komunikim kuptimplotë, i cili rezulton në njohuri të ndërgjegjshme për
gjuhën. Kjo mënyrë pronatyrale, si një produkt i udhëzimeve formale. Sipas Krashen
procesi i ‘të mësuarit’ është më pak i rëndësishëm se `të nxënit`. Filtri afektiv i Krashen
(1981), jep një kornizë të gjendjes emocionale apo qëndrimeve të studiuesit të gjuhës, të
cilat mund të bëjnë kalimin e informacionit tek studiuesi, ta pengojnë apo ta ndalojnë atë.
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Këto variabla afektivë zakonisht lidhen me suksesin në mësimin e gjuhës së dytë. Nga
variablat më pozitivë që zakonisht lidhen me suksesin e mësimit të gjuhës janë motivimi,
imazhi pozitiv për unin, dhe niveli i ulët i ankthit. Kjo teori shpjegon se performuesi është
i hapur për të marrë të dhëna `inpute` dhe pasja e qëndrimeve të duhura siç është besimi
dhe inkurajimi, mësimi i gjuhës është sukses absolut. Sipas pikëpamjes së Skinnerit
(1957), fëmijët i mësojnë fjalët duke krijuar asocasione mes tingujve dhe objekteve,
veprimeve dhe ngjarjeve.

2.2.4. Teoria konjitive e Noam Chomsk-it për mësimin e gjuhëve të huaja

Termi konjitivizëm përdoret shpesh për të përshkruar metoda, me anë të të cilave
nxënësve u kërkohet më shumë të mendojnë, se sa të përsërisin. Të rriturit i aftësojnë
fëmijët të mësojnë fjalët dhe sintaksën dukë përforcuar të folurën e saktë (Wesche, M.,
Edwards, H.&Wells, W.,1982).
Themelues i kësaj teorie në lidhje me gjuhët e huaja është Noam Chomsky (1959).
Në mësimin e gjuhëve, ai mbështet modelin e kompetencës dhe performancës, por jo të
sjelljes në procesin e të mësuarit, pra nuk mbështet teorinë bihejvioriste. Ideja e Çomsk-it
është se nxënësit duhen të krijojnë vetë fraza dhe të jenë të lirë të formojnë fjali sipas
mirëkuptimit të rregullave, teori që pranohet në shumë klasa. Chomsky N. (1975),
kundërshton teorinë bihejvioriste duke thënë se: “Psikologjia konjitive më së shumti
thekson njohjen se sa përgjigjen dhe lidhet me proceset mendore të përfshira në të nxënit
dhe përdorimin e gjuhës. Fokusi nuk është tek përgjigja ndaj stimulit, por tek proceset
mendore. Qasja konjitive thekson strukturën dhe organizimin mendor. Teoria konjitive, në
kundërshti me teorinë bihejvioriste, e shikon studiuesin e gjuhës si dikush që vepron,
ndërton dhe planifikon dhe jo si një receptor të ndikuar nga mjedisi” ( cit. tek Jeremy H.,
1989, f. 47).
Chomsky sfidoi modelin bihejviorist të mësimit të gjuhës me një qasje konjitive. Ai
propozoi një teori që quhej ‘Gramatika transformuese-gjeneruese’, sipas së cilës studiuesit
e gjuhës nuk përftojnë një listë pafund rregullash, por një set të limituar transformimesh, të
cilat mund të përdoren vazhdimisht. Për Chomskin, bihejviorizmi, nuk mund të shërbente
si një model se si njerëzit mësojnë gjuhën, duke qenë se gjuha nuk është sjellje e imituar,
por krijohet nga njohja e rregullave abstrakte. Në fjalët e tij, gjuha nuk është një strukturë
zakonore. Teoria e Chomskit për gramatikën transformuese propozon se, njësitë themelore
të gjuhës rrjedhin nga aspekte të lindura të mendjes dhe se si njerëzit procesojnë
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eksperiencat nëpërmjet gjuhës (Richards&Rodgers, 1992, cit. tek Harmer J. (1989), f.54).
Teoritë e tij sollën proceset mendore për përdorimin dhe mësimin e gjuhës, që janë
kompetenca të studiuesit, pra aftësia e tij për të krijuar fjali dhe ligjërata nga rregulla
abstrakte.
2.3. Strategjitë për mësimin e gjuhës së huaj

Shkenca e psikolinguistikës dhe psikologjia shkollore, në vitet 1960-1970, me anë
të qasjeve konjitive, bihejvioriste, sociokulturore mundësuan studiuesit për të kuptuar
proceset e mësimit të gjuhës së huaj, si për shembull formimi i zakoneve, nxjerrja e
kuptimeve, testimi i hipotezave dhe përgjithësimi. Skinner, J.B. (1957), solli modelin e
kushtëzimit operativ dhe tregoi se gjuha mësohet për shkak të influencave mjedisore dhe
krijoi modelin e kushtëzimit operativ. Avancimet në shkencën konjitive dhe psikologjinë e
edukimit ndikuan fuqishëm në teoritë e mësimdhënies në gjuhë gjatë viteve 60-70-të, si
teoria sociokulturore ndaj qasjes konjitive e Lev Vygotsky-it (1962). Këto teori kishin si
qëllim të shpjegonin mosefektshmërinë e qasjeve mekanike tradicionale në mësimdhënie
dhe më vonë shërbyen për teorinë natyrale komunikative për mësimin e gjuhëve të huaja
Krashen S. (1985). Noam Chomsky (1950), dhe ndjekësit e tij sfiduan pretendimet e
mëparshme për strukturën e gjuhës dhe mësimin e saj, duke u pozicionuar tek roli kreativ i
gjuhës (pra jo roli i memorizimit të saj) dhe të mbështetur tek rregullat dhe jo zakonet
theksonin se fenomenet universale të mendjes njerëzore arrijnë vetvetiu procesin e të
mësuarit të gjuhës. Por, teoricienë të tjerë kanë sjellë qasje të reja të cilat vendosin theksin
tek pikëpamjet humaniste, me fokus nxënësin dhe ndërveprimin social. Për shembull
teoria e Hill-it për mësimin e gjuhëve të huaja (1980) flet për një kompleksitet të disa
elementëve si për shembull: të nxënit simbolik, shkathtësia e zgjidhjes së problemeve,
fleksibiliteti i sjelljes, ndikimi i të nxënit të hershëm në atë të mëvonshëm, shfrytëzimi i
motivimit dhe përforcimit (Haloçi A., et.al., 2003, f.160-161). Kjo teori është e
komplikuar dhe bie ndesh me teori që janë frymëzuar nga Noam Chomski.
Qasjet sociokulturore në mësimin e gjuhës reflektohen në teorinë e Robert
Gardner, ku përcaktohet se mësimi i gjuhës së huaj ndikohet ndjeshëm nga faktorët
sociokulturorë dhe konteksti ku mësohet gjuha e huaj (Gardner, R.,1985, 2001, 2005).
Autorë të tjerë në studimet bashkëkohore kanë mbështetur këtë teori. Të jesh dygjuhësh
dhe dykulturësh do të thotë të zotërosh njohuritë e nevojshme për të komunikuar në dy
kulturat, si dhe të përballosh një diskriminim të mundshëm (Woolfolk A., Billing L., 1995,
cit. tek Woolfolk A., 2010, f.177).
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Disa nga strategjitë më kryesore për mësimin e gjuhës lidhen edhe me strategji
klasike të të mësuarit. Strategjia konjitive e mundëson nxënësin të kuptojë dhe të prodhojë
gjuhën, të marrë dhe të japë mesazhe, të analizojë dhe të arsyetojë duke menduar në
gjuhën e huaj. Strategjia e kompensimit i mundëson nxënësit, pavarësisht mungesave në
gjuhë, të hamendësojnë dhe të kapërcejnë kufizimet duke perifrazuar, strategjia
metakonjitive i lejon nxënësit të kontrollojnë të nxënit nëpërmjet organizimit, planifikimit
dhe vlerësimit. Strategjitë socioafektive e bëjnë nxënësin të jetë i aftë të kërkojë ndihmë
nga një i huaj ose nga shokët dhe mësuesi për probleme të ndryshme gjuhësore ose të
kërkojë të punojë me shokë në grupe për të zgjidhur një problem gjuhësor. Gardner R.C.
(1985), në parashikimin e motivimit dhe sjelljeve për mësimin e gjuhës së huaj ka
vendosur disa zëra që reflektojnë predispozicionin e nxënësit për t`i drejtuar pyetje
mësuesit dhe për të parë gatishmërinë dhe dëshirën e nxënësve për të folur me të huaj
(Gardner R.C.,1985, Modeli Socioedukativ).
Zhvillimi i strategjive në këto fusha ndihmon që nxënësi të rrisë pavarësinë duke
marrë në kontroll procesin e të mësuarit. "Strategjitë e mësimit të gjuhës kontribuojnë në
zhvillimin e kompetencës komunikuese. Strategjitë komunikuese janë shumë të
rëndësishme për mësimin e gjuhës së huaj, sepse janë teknika për një proces mësimi aktiv
dhe të vetëdrejtuar të gjuhës së huaj", (Haloçi A., et.al., 2003, f.160-161). Të kuptuarit
mirë e strategjive për mësimin e gjuhës e bën nxënësin menaxhues më të mirë për
procesin e të nxënit.
Pjesa afektive e mësimit të gjuhës së huaj ka tërhequr gjithnjë e më shumë vëmendje
kohët e fundit. Rezultatet e studimeve të kryera me nxënës të shkollave të mesme nga
fundi i viteve 90-të për ndikimin e filtrit afektiv në procesin e mësimit të gjuhës së huaj,
treguan se kishte lidhje të forta midis filtrit afektiv dhe arritjeve në gjuhën e huaj, si dhe
kanë theksuar rolin e ndërvarur që aftësitë linguistike, filtri konjitiv dhe afektiv luajnë në
mësimin e gjuhës së huaj dhe gjuhës së huaj si gjuhë e dytë (Gardner, Tremblay and
Masgoret, 1997, cit. tek Gardner, 1985, f.135). Gardner et.al, 1997, prezantuan rolin e
komponentëve afektivë të cilët rezultuan se kontribuojnë më shumë dhe më shpesh në
mësimin e gjuhës së huaj, se sa aftësitë konjitive të përfaqësuara me testin e aptitudës
duke treguar se “tiparet e personalitetit si të qenit i hapur, vendosmëria, stabiliteti
emocional dhe ndjesia e të qenit aventurier ka lidhje të forta me mësimin e suksesshëm të
gjuhës” (ibid).
Literatura ka treguar se organizimi hapësinor dhe fizik i klasës nxit rolet
bashkëpunuese dhe punën në grup. Nxënësit, të cilët mësojnë gjuhë të huaja, kanë nevojë
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të diskutojnë me metodën ballë për ballë, ata nuk mund të hyjnë në komunikim me shpinë
të kthyer nga njëri-tjetri, (Tafani V., 2003). Në rastin e gjuhëve të huaja mjedisi fizik
ndikon jo vetëm në aftësitë komunikuese, por edhe në nivelin e motivimit. “Kushtet e
mjedisit fizik kanë një efekt të madh tek motivimi dhe mund të ndryshojnë motivimin e
nxënësit si pozitivisht dhe negativisht. Klasa të ndriçuara jo mirë dhe të mbipopulluara
janë demotivuese” (Tafani V., 2003, f.102).
Jeremy Harmer, e konsideron mësimin e gjuhës të suksesshëm kur nxënësit
vendosen në situata komunikimi në gjuhën ‘target’ (Jeremy, H.,1989). Nga ana tjetër,
Krashen (1985), e konsideron të nxënit e gjuhës si të suksesshëm, kur ky proces lidhet
ngushtë me natyrën e inputeve të gjuhës, që nxënësit marrin. Me ‘input’ kuptohet gjuha që
nxënësit dëgjojnë ose lexojnë. Nëse nxënësit që mësojnë gjuhën e huaj, marrin në mënyrë
të vazhdueshme inpute që janë paksa mbi nivelin e tyre të gjuhës, atëherë ata do t’i
mësojnë frazat e gjuhës pa u lodhur dhe pa bërë ndonjë përpjekje të ndërgjegjshme për
këtë. Si të nxënit dhe të mësuarit janë mënyra më efikase se të mësuarit në mënyrë të
ndërgjegjshme të gramatikës apo metodologjive tradicionale të mësimdhënies. Është e
rëndësishme të përcaktosh dallimin midis të nxënit e gjuhës dhe të mësuarit e saj, kur
bëhet fjalë për perfeksionimin e gjuhës së huaj.
Tendenca e sotshme është kombinimi i të dyjave, duke i dhënë prioritet të nxënit e
gjuhës. Në teorinë e Noam Chomsky (1959), procesi i mësimit të gjuhës dhe procesimi i të
dhënave nuk është fenomen i rastësishëm, qeniet njerëzore e kanë të lindur mekanizmin për
mësimin e gjuhës së huaj (Language Acquisition Device (LAD), gjë që u mungon kafshëve.
Sistemi i fituar i gjuhës i referohet një procesi natyral që zhvillohet me nënndërgjegje dhe
është pak a shumë i ngjashëm me mënyrën se si fëmijët mësojnë gjuhën e tyre të parë në
mënyrë që të zhvillojnë më pas perfeksionimin në gjuhë (Krashen S.,1981).
Psikologjia humaniste thekson rëndësinë e vetë koncepteve dhe faktorëve afektivë në
të mësuar, ndërsa psikologjia konjitive thekson më shumë proceset mendore të studiuesit duke
pretenduar se nxënësit janë të vetëpërfshirë në procesin e të mësuarit, duke marrë në
konsideratë vëmendjen selektive për detyrat, testimin e arsyetimit, krahasimin, rindërtimin e
koncepteve, përdorimin e njohurive paraprake, dhe aktivizimin e skemave në lidhje me
studimin. Këto koncepte reflektohen në teorinë konjitive edhe afektive të mësimit të gjuhës,
tek studiuesit më të angazhuar për teorinë e motivimit për mësimin e gjuhës së huaj (Robert
Gardner, 1972, 1985, 2005; Krashen, 1983; Dornyei Z., 1988).
Metodat e mësimdhënies janë zhvendosur masivisht me qasje të reja me qendër
nxënësin qysh herët në vitet 70-të, duke hedhur dritë mbi studiuesit e pavarur. Këto qasje
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theksojnë deri në një farë mase, se pse disa nxënës janë më të suksesshëm se disa të tjerë
dhe ka drejtuar në disa faktorë si seksi, mosha, motivimi, sjelljet, dhe ajo që është më e
rëndësishmja strategjitë e të mësuarit (Gardner, R.C., 1985, Gardner, R., P.Tremblay and
A-M. Masgoret, 1997, Dornyei Z., 1988, Oxford dhe Shearin, 1990).
Strategjitë e të mësuarit shpesh përshkruhen si sjellje, teknika, hapa dhe veprime të
cilat janë veçanërisht të rëndësishme për mësimin e gjuhës sepse ato janë mjete për
përfshirjen aktive dhe me vetëorientim të studiuesve të gjuhës së huaj (Oxford dhe Shearin,
1994).
Në këndvështrimin për variablat afektivë në procesin e të mësuarit, Gardner
(1985), shpjegon se "nocioni i faktorëve afektivë që përfshihen në mësimin e gjuhës së
dytë nisi në vitin 1940". Një nga studimet e para u krye nga Jordan, (1941), i cili investigoi
marrëdhënien midis qëndrimeve ndaj procesit të mësuarit në pesë lëndë të ndryshme të
shkollës dhe rezultateve në këto lëndë shprehur me notë (frëngjisht, matematikë, histori,
anglisht dhe gjeografi), korelimet midis qëndrimeve ndaj mësimit të gjuhës frënge dhe
notave në këtë lëndë ishin renditur në vend të dytë (Gardner, 2011, Public lecture, f. 6).

2.3.1. Të nxënit përkundrejt mësimit të gjuhës së huaj
Gardner R.C. (1985), përkufizon se Modeli Socioedukativ i referohet dy
konteksteve të mësimit të gjuhës, atij formal në situatën e shkollës dhe joformal në
kontekstin jashtë shkollës. Gardner dhe Smythe (1981), gjetën se konstrukti i motivacionit,
i cili përbëhet nga faktorët e intensitetit të motivimit, dëshira për të mësuar gjuhën frënge
dhe qëndrimet e nxënësve ndaj mësimit të gjuhës konfirmonte për të dytën herë rezultatet
e para të teorisë së motivimit (Gardner dhe Lambert, 1959), se roli i këtyre faktorëve ishte
përcaktues dhe vendimtar në nivelin e arritjeve të gjuhës së dytë (Gardner, R.C., 1985).
Gardner R.C. (2001) në leksionin publik citon përsa i përket konceptit të mësimit
të gjuhës:
“... të mësuarit e gjuhës nënkupton më shumë se të mësuarit e pak fjalëve nga
fjalori i gjuhës, disa rregullave gramatikore, të shprehurit në formë jo të
rrjedhshme, e të tjera si këto. Së paku, ne pretendojmë se individi e ka mësuar
gjuhën e huaj kur ai është në gjendje të kuptojë dhe të marrë pjesë rrjedhshëm në
biseda, ku flitet gjuha e huaj dhe ndoshta mund të lexojë dhe shkruajë tekste të një
niveli të konsiderueshëm vështirësie. Shkurtimisht, kalimi i një kursi, madje dhe
nëse e kalon atë me nota të shkëlqyera, jo domosdoshmërisht tregon se gjuha është
mësuar”. (cit. tek Gardner, 2001, f.11, Public lecture).
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Kjo qasje e Gardner R.C. (2001), reflektohet tek gjetjet në studimin e gjerë që
Gardner dhe Smythe (1981), me 15.000 nxënës kanadezë që mësonin gjuhën frënge si
gjuhë të dytë, duke përdorur Baterinë e Testeve dhe Motivimit për mësimin e gjuhës së
huaj dhe Testin e Aptitudës së Gjuhëve Moderne, Carrol dhe Sapon (1959), për të matur
arritjet e nxënësve në gjuhën frënge.
Stephen Krashen (1983), përcakton dy mënyra të veçanta për zhvillimin e aftësive
dhe njohurive në gjuhën e dytë. Kështu të nxënit i referohet formës natyrale të përftuarit të
gjuhës duke e përdorur gjuhën në situata natyrale të komunikimit. Ky term i referohet
procesit të pandërgjegjshëm të përfitimit të gjuhës njësoj si fëmijët e mësojnë gjuhën e
nënës, e ndoshta dhe gjuhën e dytë. Ndërsa termi të mësuarit e gjuhës nga ana tjetër
thekson njohuritë e ndërgjegjshme të të mësuarit për gramatikën, si dhe nënkupton
zhvillimin e rregullave që mbështeten në ndërgjegje gjatë këtij procesi. Në këtë kontekst,
mësimdhënia formale dhe korrigjimi i gabimeve janë të domosdoshme, që procesi i
mësimit të ndodhë.
Dallimi midis të mësuarit të gjuhës dhe të përftuarit të saj është më thelbësori i të
gjitha hipotezave në teorinë e Krashen (1983), dhe njihet më gjerësisht midis linguistëve
dhe prakticienëve të gjuhës. Hipoteza e të mësuarit dhe të përftuarit të gjuhës hamendëson
se ka dy sisteme të pavarura të performancës së gjuhës së dytë: sistemi i fituar dhe sistemi
i mësuar. Ellis (1986), hamendëson se procesi i të mësuarit të gjuhës dhe të përftuarit të saj
janë dy procese të ndryshme, gjuha përftohet nëpërmjet ekspozimit, ndërsa procesi të
mësuarit të gjuhës ndodh në mënyrë të ndërgjegjshme (Ellis,1986, f. 6, cit. tek Kanira T.J.,
2008, f.21). Brown (1980), përcakton se “procesi i mësimit të gjuhës është i tillë që kërkon
një angazhim total nga ana e studiuesit të gjuhës. Është një përgjigje e drejtpërdrejtë
intelektuale, fizike, dhe emocionale që është e domosdoshme për të dërguar dhe marrë
mesazhe (Brown,1980, cit. tek Alatis et. al., 1981, f.113).

2.3.2. Dallimi midis gjuhës së huaj dhe gjuhës së dytë
Mpepo (1990) shpjegon dallimin dhe për pasojë implikimin që lind nga dallimi midis të dy
termave. Ai përcakton se ‘...gjuha angleze si gjuhë e dytë ndodh në ato situata, ku përdoret
gjerësisht dhe në një mjedis ku tradicionalisht nuk flitet gjuha amtare. Pa diskutim, qasja
mësimdhënëse thekson inteligjencën, e cila është ndryshe nga një kontekst i anglishtes si
gjuhë e huaj, në të cilën përdorimi i gjuhës ndodh me folës vendas ose folës jashtë vendit.
Qasja mësimdhënëse në këtë rast (rasti i anglishtes si gjuhë e huaj) ka si qëllim t`u mësojë
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nxënësve të flasin mbështetur në parimet e sintaksës, të fonetikës dhe formave origjinale të
gjuhës britanike dhe angleze, ose amerikane ose çdo lloj forme tjetër e gjuhës nga folësit,
ku anglishtja flitet si gjuhë amtare (Mpepo, 1990, cit. tek Kanjira, T.J., f. 37).

Gardner (2001), shpjegon për gjuhën e dytë se:
‘Shpesh, pretendohet se një gjuhë është një gjuhë e dytë për një individ nëse është
e disponueshme në rrethanat e kushteve mjedisore ku individi ndodhet dhe ku ka
për pasojë shumë mundësi të dëgjojë, shohë dhe ta përdorë atë. Në mënyrë të
ngjashme, propozohet se një gjuhë konsiderohet e huaj për individin nëse i përket
një grupi me të cilin individi ka pak kontakte, kështu që ka pak mundësi për t`u
takuar me njerëz të komunitetit që flet atë gjuhë, ose të ketë kontakte të
menjëhershme me gjuhën’ (cit. tek Gardner, 2001, f.1-2).

Hamers and Blanc (1989), kanë studiuar gjithashtu dygjuhësinë dhe konceptin
dykulturësh që lidhet me të, duke identifikuar katër grupe anëtarësie dhe identiteti kulturor
që lidhet me fenomenin dygjuhësh (cit. tek Hamers and Blanc,1989, f.11).
Zotërimi i një gjuhe të dytë ka dy aspekte të veçanta: komunikimi ballë për ballë
(aftësitë e kontektualizuara) dhe përdorimi akademik, si në artin e leximit dhe të
ushtrimeve gramatikore (që njihet me termin anglishtja akademike), (Filmore dhe Snow,
2000, Garcia, 2002), cit. tek Woolfolk A., f. 177). Termi `mësimi i gjuhës së dytë` i
referohet procesit koshient ose subkoshient, nëpërmjet të cilit një gjuhë e ndryshme nga
gjuha amtare mësohet në një kontekst natyral ose të imponuar, (Ellis R., 1986, cit.tek
Kanjira T, 2008, f.21).
Robert C. Gardner (2001), ka përcaktuar për mësimin e gjuhës se do ta quajë atë
‘gjuha tjetër’ duke shpjeguar:

“ Në përdorimin e termit `mësimi i gjuhës së dytë`, nuk mbahet në vëmendje
shpjegimi se kjo gjuhë është domosdoshmërisht e disponueshme për nxënësin në
kushtet mjedisore ku ndodhet, apo se është një gjuhë dominante krahasuar me
gjuhë të tjera, por do ta konsideroj atë thjesht një gjuhë tjetër’ (Gardner, 2001,
Public Lecture1, f.3).
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2.4. Këndvështrimi aktual i Robert C. Gardner për Motivimin dhe Sjelljet ndaj mësimit
të gjuhës së huaj
Pas një gjysmë shekulli të përdorimit të Teorisë së motivimit dhe sjelljeve në
mësimin e gjuhës së huaj (Gardner R.C., 1959-2009), konkludon se ‘... një individ i
motivuar shpreh shumë ndjenja, konjicione, qëndrime etj., që një individ, i cili nuk është i
motivuar, nuk i shpreh. Motivimi është kompleks dhe përfshin disa aspekte, nuk është
thjesht një tipar i individit, sikurse nuk mund të ekzistojë i vetëm pa arsyet për të qenë i
tillë, dhe nga ana tjetër nëse ekzistojnë arsyet për të qenë i motivuar, por nuk bëhen
përpjekje dhe ka mungesë të dëshirës për aktivitetin që do të kryhet, atëherë motivimi nuk
mund të quhet motivim’ (Gardner, 2005, f.4).

Gardner R.C. (2001, f. 9) citon se: "motivimi nënkupton shumë gjëra", "një individ
i motivuar":
(a) Bën përpjekje për të arritur një qëllim, është këmbëngulës dhe i vëmendshëm tek
detyra që ka për të kryer;
(b) Ka qëllime dhe dëshira. Ai/ajo ka aspirata, qoftë të menjëhershme ose të shtrira në
kohë;
(c) E pëlqen procesin e përpjekjes për të arritur qëllimin;
(d) Provon emocion pozitiv si përgjigje të suksesit të tij/saj dhe pakënaqësi si përgjigje
të dështimeve;
(e) Krijon atribute që lidhen me suksesin dhe mos suksesin e tij/saj;
(f) Është i nxitur nga përpjekjet për të arritur qëllimin;
(g) Përdor strategji për të ndihmuar arritjen e qëllimit.

Përcaktimi i qëndrimeve ndaj gjuhës së huaj:
(h) Gardner R.C. (1985), përcakton se qëndrimet janë konjitive (përfshihet procesi i të
menduarit) dhe afektive (përfshihen ndjenjat dhe emocionet lidhur me to);
(i) Qëndrimet janë dimensionale më shumë se bipolare - ato variojnë në masën e
favorueshmërisë ose anasjelltas;
(j) Qëndrimet predispozojnë një njeri të veprojë në një mënyrë të caktuar, por
marrëdhënia midis qëndrimeve dhe nuk është e fortë;
(k) Qëndrimet mësohen, nuk janë të trashëgueshme ose gjenetikisht të
transportueshme;
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(l) Qëndrimet kanë tendencë të jenë të qëndrueshme por mund të modifikohen me anë
të eksperiencës (Gardner, 1985, f.39-49).

2.4.1. Bateria e Testit ndërkombëtar për Motivimin dhe Sjelljet, (TMS), nga
Robert C. Gardner, (2004)

Gardner R.C. dhe Lambert W. (1959), testuan disa artikuj që lidheshin me faktorë
të pazakonshëm në mësimin e gjuhës së huaj, të cilat ishin jo koherente me kërkimet në
fushën e gjuhëve të huaja në ato vite, por nga ana tjetër ishin shumë avangardë. Këto
artikuj do të shërbenin për projektin kërkimor për mësimin e gjuhës së dytë në shtetin e
Kanadasë, Garnder dhe Smythe (1974), i cili në vitet në vazhdim mori përmasa botërore,
në linjën e studimeve për motivimin dhe qëndrimet ndaj procesit të mësimit të gjuhës së
huaj.
Fillesat e Baterisë së Testit të Motivimit dhe Sjelljeve, (TMS), ndaj mësimit të
gjuhës së huaj nisën me projektin që ndërmorën Gardner R.C.dhe Smythe P.C., (1971), për
të shqyrtuar rolin e aptitudës së gjuhës dhe motivimit në përcaktimin e arritjeve në gjuhën
frënge të nxënësve nga klasa 7-11. Kërkuesit e projektit, bazuar në eksperiencën e tyre,
identifikuan variabla që rezultonin shumë të rëndësishëm në mësimin e gjuhës dhe i
konstatuan me disa mësues të gjuhës së huaj në Kanada. Për shkak se numri i variablave
ishte shumë i madh, ata nuk përdorën analizën faktoriale, por sollën një qasje të orientuar
nga konstruktet konceptuale dhe ndërtuan disa shkallë për matjet (Gardner R.C., Smythe
P.C, 1975, cit. tek Gardner, 2009, f. 3). Pas ndërtimit të shkallëve u shkruan artikujt e tyre,
ku u përfshinë të gjithë pedagogët e Universitetit të Ontarios, Kanada. Pas administrimit të
tyre, u analizuan të gjithë artikujt në raport me lidhjen që kishin për çdo shkallë për të
cilën ishin përgatitur për të matur dhe u përzgjodhën ata artikuj që kishin korrelacionet më
të mëdha me shkallën matëse.
Teoria psikosociale e Gardner-it për motivimin e nxënësve në procesin e mësimit
të gjuhës së huaj është përdorur gjerësisht për të eksploruar strukturën e konceptit të
motivimit dhe marrëdhënies mes këtij konstrukti dhe arritjeve në gjuhën e huaj. Gardner
dhe Lambert (1972), përfshinë në teorinë e motivimit, një dimension tjetër, që ishin sjelljet
ndaj mësimit të gjuhës së huaj, të cilat shpreheshin me qëndrimet instrumentale dhe
qëndrimet integruese. Në rastin e qëndrimeve instrumentale nxënësit shprehnin interes
pragmatik për gjuhën, ndërsa ndaj qëndrimeve integruese shprehnin qëllime për të qenë të
hapur ndaj kulturës së huaj. Pas zhvillimit të testit të motivimit dhe sjelljeve, i cili
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përmbante të dhëna të mira psikometrike dhe rezultateve që dolën nga përdorimi i tij, në
vendin e origjinës, Kanada dhe disa shtete të tjera, si SHBA, Gardner, R. C., Lalonde, R.
N.&Moorcroft, R. (1985), ndërtuan Modelin Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj.
Teorinë socioedukative për mësimin e gjuhës Gardner (1985a), e ka mbështetur në disa
studime të hershme, njëri prej tyre është artikulli i botuar nga Markwardt (1948) në
revistën “Language Learning”, ku propozohen pesë motive për mësimin e gjuhës, nga të
cilat dy ishin jo utilitare dhe tre kishin funksion praktik. Dy motivet e para propozonin
mësimin e gjuhës për motive shkollimi, edukimi dhe kulture dhe motivet me efekt utilitar
shërbenin për asimilimin brenda një grupi kulturor, për arsye ekonomike, të tregtisë dhe
kolonizimit dhe motivi i fundit utilitar ishte për efekt të integrimit në qarqet shkencore dhe
suksesit në karrierë (Markwardt (1948), cit. tek Gardner, 2001, f.6, Public Lecture).
Disa evidenca empirike tregojnë reflektimin e teorisë së Gardner (1985), për
motivimin tek teoritë e mëdha në fushën psikologjike sociale. Qasja e mësimit të gjuhës në
komunitet sipas psikologut Charles Curran dhe qasja natyrore e Krashen dhe Terrell
(1980), janë përfaqësuesit më të mëdhenj të kësaj prirjeje në mësimdhënien për mësimin e
gjuhës së huaj. Stephen Krashen dhe Tracy D. Terrell (1983), kanë propozuar metodën e
`inputeve në gjuhë` që kanë ndikuar në mësimdhënien e gjuhës.
Gardner dhe Lambert (1958, 1972) ndërtuan shkallët e para për motivimin dhe
qëndrimet në gjuhën e huaj e më pas (Gardner dhe Smythe, 1972), formuluan në një seri
studimesh empirike një model kompleks që i korporonte këto e të tjerë faktorë dhe
publikuan një Bateri Testesh, ‘Bateria e Testit të Motivimit dhe Sjelljeve’ (BTMS),
‘Attitude/Motivation Test Battery’ or (AMTB) (Gardner dhe Smythe, 1974)
Gardner dhe Lambert (1972), Clément, Smythe&Gardner, (1978), Gardner (1985),
Gardner dhe Clément (1990), Gardner dhe MacIntyre (1993), Masgoret, A. M., Bernaus,
M.&Gardner, R.C.(2001) kanë përdorur gjerësisht testin e motivimit dhe qëndrimeve në
kërkimet e tyre, qoftë në formën origjinale të testit, qoftë në variantin ndërkombëtar për
përdorues të huaj, sidomos në vendet europiane, Spanjë, Rumani, Kroaci, Poloni dhe
Greqi.

2.5. Teoria Socioedukative për mësimin e gjuhës së huaj
Bazat e ndërtimit të Teorisë Socioedukative për mësimin e gjuhës së huaj
(Gardner, R. C., Lalonde, R. N.&Moorcroft, R. (1985), u hodhën qysh në vitet 60-të, kur
Robert C. Gardner (1960), prezantoi për herë të parë shkallët e matjes me karakter
psikosocial në lidhje me mësimin e gjuhës së huaj. Gardner R.C., Lambert W.(1972) i
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shtuan modelit të tyre të parë kërkimor, shkallën e qëndrimeve instrumentale dhe
qëndrimeve integruese. Kërkimet për motivimin në gjuhën e huaj vazhduan në formën e
projekteve të mëdha, në nivel kombëtar, Gardner dhe Smythe (1972) dhe si pasojë e këtyre
kërkimeve u ndërtuan shkallët e matjes së motivimit dhe qëndrimeve, të cilat u shoqëruan
me të dhëna psikometrike të mirëdokumentuara dhe raporte teknike për përdorimin e testit,
(Gardner R.C., 1985, 2004).
Modeli Socioedukativ i gjuhës (Gardner, R.C., Lalonde, R.N.& Moorcroft,
R.(1985), ` ka si qëllim të studiojë motivimin dhe qëndrimet e nxënësve ndaj mësimit të
gjuhës në kontekstin formal, ku dy variablat të cilët kanë marrë vëmendjen më të madhe
në studimet e zhvilluara për mësimin e gjuhës së huaj janë qëndrimet ndaj mësimit të
gjuhës, ku qartësisht evidentohet roli edukativ dhe qëndrimet ndaj komunitetit që flet
gjuhën në diskutim, variabël social (Gardner R.C.,1985, f.42).
Si rezultat, i shumë studimeve empirike, modeli i parë i përfunduar i Gardner et.
al., u prezantua në vitin 1979, u rishikua dhe u publikua në vitin 1985 dhe përsëri në 2001
(Lovato C., 2011). Modeli Socioedukativ për mësimin e gjuhëve të huaja është ndërtuar në
variantin origjinal të Baterisë së Testeve për Motivimin dhe Sjelljet ndaj mësimit të
gjuhëve (Gardner R.C., Smythe P.C., 1974, Attitude Motivation Test Battery).
Modeli Socioedukativ përbëhet nga pesë konstrukte: 1. Motivimi për të mësuar
gjuhën e huaj; 2. Qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës; 3. Roli integrues i
gjuhës; 4. Roli funksional i gjuhës, 5. Ankthi ndaj gjuhës së huaj. 6. Aftësia për gjuhën
(Gardner, R.C., Lalonde, R. N.&Moorcroft, R. (1985).
Modeli ngriti hipotezën se dy variablat me peshën më të madhe tek arritjet e
nxënësve në gjuhë janë motivimi dhe aftësia (inteligjenca dhe aptituda e gjuhës). Në
qendër të tij u vendosën motivimi dhe aftësitë e nxënësve që ndikonin drejtpërdrejtë tek
procesi i mësimit të gjuhës së huaj. U ngrit hipoteza se përmasat e ndjesisë së motivimit
ndikohen tipikisht nga dy tregues: qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës dhe roli
integrues i gjuhës, (Caaltalkfinal 5, Gardner, 2005, f.6). Në këtë model, arritjet në gjuhën e
huaj janë të shprehura, qoftë me anë të notës përfundimtare në lëndën e gjuhës së huaj ose
me indeksin e vetëraportimit, të cilat janë përcaktuar si indikatorë për mësimin e gjuhës
(Caaltalkfinal5, Gardner, 2005). Modeli Socioedukativ ka gjeneruar parashikime të
shumta që lidhen me mësimin e gjuhës së dytë dhe gjuhës së huaj.
Gardner R.C. (2001), rishikoi Modelin Socioedukativ për mësimin e gjuhës së
dytë, ku në ndryshim nga modeli i parë (Gardner, R.C., Lalonde, R.N.& Moorcroft, R.
(1985), shmangu diferencat individuale për mësimin e gjuhës së dytë aftësia për gjuhën
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(inteligjenca dhe aptituda e gjuhës) dhe studioi vetëm konstruktet e Modelit
Socioedukativ: 1. Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj; 2. Qëndrimet ndaj kontekstit të
mësimit të gjuhës; 3. Roli integrues i gjuhës; 4. Roli funksional i gjuhës; 5. Ankthi ndaj
gjuhës së huaj (Gardner, R.C., Spain talk, f.16-17). Po ashtu, u ridimensionua modeli duke
vendosur konstruktin e ankthit, në lidhje me motivimin, ndryshe nga modeli i parë, ku
ishte faktori që ndikonte drejtpërdrejtë vetëm tek arritjet. Po ashtu në model u vendos
konstrukti i mbështetjes prindërore, për nxënësit në moshë jo adulte (Gardner, 2009, f.6).
Pra, në këtë model vëmendja u shpërqendrua nga studimet klasike, ku
domosdoshmërisht ishin të pranishme testet për aftësinë në gjuhë dhe modeli u testua
vetëm për konstruktet që përmbante, duke shtuar variabla sipas terrenit, ku aplikohej
studimi.
Hipotezat që dolën nga ky model, për të cilat do të ngrihen çështjet kërkimore në
këtë studim janë:
1. Motivimi është faktori kryesor, krahasuar me faktorët e tjerë socioedukativë, që
shpjegon ndryshimet tek arritjet e nxënësve në gjuhë.
2. Të gjithë faktorët socioedukativë kanë ndikim tek Motivimi për të mësuar gjuhën e
huaj, ku impaktin më të madh e ka roli edukativ (qëndrimet e favorshme ndaj
kontekstit ku mësohet gjuha e huaj, (Gardner R. C. 1985) më pas vjen roli kulturor
(qëndrimet pozitive ndaj gjuhës së huaj dhe komunitetit që e flet atë, roli
integrues), së treti, roli funksional i gjuhës dhe impaktin më të ulët e ka mbështetja
prindërore për gjuhën.
Ndërsa në modelin e vitit (Gardner R. C. 2001), impaktin më të madh tek motivimi
për të mësuar gjuhën e ka roli kulturor (qëndrimet pozitive ndaj gjuhës së huaj dhe
ndaj komunitetit që e flet atë, pra roli integrues i gjuhës, (Gardner, R.C. 2005).
3.

Ankthi ndikon negativisht tek rezultatet në gjuhë dhe tek motivimi për të mësuar
gjuhën.

2.5.1 Konstruktet konceptuale të Modelit Socioedukativ, (Gardner R.C., 2005)
për mësimin e gjuhës së huaj
Skema e Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, (Gardner R.C.,
2005) prezanton gjashtë blloqe konceptuale themelore në ndërtimin e tij të cilët janë:
1. Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj; 2. Qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit
të gjuhës; 3. Roli integrues i gjuhës; 4. Roli funksional i gjuhës, 5. Ankthi ndaj gjuhës së
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huaj; 6. Mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj. Gjetjet nga aplikimi i modelit
janë prezantuar në disa dokumente dhe raporte të rëndësishme 7 .

Qëndrimet
ndaj kontekstit
mësimit të gjuhës

Roli Integrues i
gjuhës së huaj

MOTIVIMI

ARRITJET NË
GJUHËN E
HUAJ

Roli funksional i
gjuhës së huaj

Mbështetja
prindërore

Ankthi në
mësimin e
gjuhës së huaj

Figura 1. Skema e Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, Burimi: Gardner,
R.C., (2005), f.6., (2006), f.16-17.

2.5.2 Indeksi i variablave të Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së
huaj

Mësimi i gjuhës së huaj përfshin një numër faktorësh (shih figurën 2): 1. Cilësia e
mësimdhënies-mësuesi, kurrikula dhe planet mësimore; 2. Mundësitë për të përdorur
gjuhën; 3. Konteksti socialkulturor dhe pritshmëritë ndaj tij. 4. Faktorët afektivë,
qëndrimet, motivimi dhe ankthi. Nga përshkrimi i këtyre faktorëve vërehet se tre faktorët e

7

(Gardner R.C., 2005, Caaltalkfinal, 2009, CaaltalkOtawa, Spaintalk 2006, Public Lecture, 2001,
http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/
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parë janë karakteristika të mjedisit ose kontekstit ku mësohet gjuha dhe faktori i fundit
lidhet me vetë nxënësin (Gardner, 2005, f.5-6).

Mësuesi i
gjuhës

Ora e
mësimit

Qëndrimet
ndaj kontekstit
mësimit të
gjuhës

Dëshira për
të mësuar
gjuhën

Intensiteti i
Motivimit

Qëndrimet
ndaj
mësimit të
gjuhës

Arritjet në
gjuhën e huaj
Roli Integrues i
gjuhës së huaj

Orientimi
Integrues

Interesi në
gjuhën e
huaj

(NOTA)

MOTIVIMI

Ankthi në
mësimin e
gjuhës së huaj

Qëndrimet
ndaj mësimit
të gjuhës

Ankthi për
orën e
gjuhës së
huaj

Roli funksional i
gjuhës së huaj

Ankthi për
përdorimin
e gjuhës

Orientimi
Instrumental

Figura 2. Skema e variablave të Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj
Burimi: Gardner R.C., (2005), f. 12.

2.5.3. Teoria e motivimit në Modelin Socioedukativ për mësimin e gjuhës

Në këndvështrimin klasik të Robert Gardner-it, përsa i përket motivimit për të
mësuar gjuhën e huaj, motivimi është ‘kombinimi i përpjekjeve plus dëshirën për të arritur
qëllimin e të mësuarit të gjuhës, plus qëndrime pozitive ndaj mësimit të gjuhës. Pra, do të
thotë se motivimi për të mësuar gjuhën i referohet përmasës, me të cilën individi punon
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apo përpiqet për ta mësuar gjuhën për shkak të dëshirës dhe kënaqësisë që provon në këtë
aktivitet’ (Gardner, 1985, f.10). Gardner nuk e konsideron motivimin vetëm si një
përpjekje. Ai shprehet se ‘individi i motivuar bën përpjekje drejt qëllimit, por individi që
thjesht bën përpjekje jo domosdoshmërish është i motivuar’ (ibid). Sipas Gardner-it
faktorë të tjerë të cilët janë atribute të individit siç janë këmbëngulja, dëshira për të
kënaqur prindin, mësuesin, nevoja e lartë për të pasur arritje, shërbejnë për të nxitur
përpjekjet apo siç mund të jenë presioni social, kërkesa e lartë e llogarisë nga një mësues,
provimet e detyrueshme etj., pavarësisht se Gardner nuk mendon se këto janë
domosdoshmërisht faktorë për të motivuar në mësimin e gjuhës. Gardner citon se “individi
mund të dëshirojë të mësojë gjuhën dhe të ndjejë kënaqësi në këtë proces, por nëse kjo
ndjesi nuk është e lidhur me përpjekjet për ta mësuar atë, atëherë nuk është motivim i
vërtetë” (Gardner, 1985, f.11).
Gardner R.C. (1959), ngriti hipotezën se suksesi për mësimin e gjuhës kushtëzohej
nga arsyet pse mësohej gjuha dhe nga qëndrimet pozitive ndaj komunitetit që e flet gjuhën
(Gardner, 2009, f.1). Në studimin e tij të parë ai zbuloi se parashikuesit më të mirë të
suksesit në mësimin e gjuhës së dytë ishin: intensiteti i motivimit (r = .40), indeksi i
orientimeve për të mësuar gjuhën, (r = .34), dhe analogjitë e fjalëve r = .42). Po në të
njëjtin studim, ai zbuloi për indeksin e orientimeve, duke e parë atë si shkallë dikotomike,
se individët me orientime integrative për të mësuar gjuhën ishin më të suksesshëm se
nxënësit të cilët shprehnin orientime instrumentale (Ibid, f.2).
Në përkufizimin që Gardner bën për intensitetin e motivimit e vlerëson atë si:

" një sasi përpjekjesh që individi kryen (ose në disa raste do të ishte vullneti
për të bërë përpjekje), në mënyrë që të mësojë një gjuhë të dytë” (Gardner R.C.
dhe Lambert W., 1959; 1972; Gardner dhe Smythe 1975a, cit. tek Gardner R.C.
1985:53).

Gardner sugjeron se dy janë faktorët kryesorë në motivimin e nxënësve për të
mësuar gjuhën e dytë, njëri prej tyre i referohet karakteristikës së mjedisit edukativ, duke
variuar nga politikat e bordeve respektive të edukimit dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë
mjedisi i klasës ku mësohet gjuha (Gardner, Smythe&Pierson, 1980, cit. tek Gardner,
2009, f.5-6).
Faktori i dytë kryesor në motivimin për të mësuar gjuhën është konteksti kulturor
(Gardner, 2007), i cili i referohet kontekstit social të individit dhe ka implikime në
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mësimin e gjuhës. Ai mund të përfshijë implikime, të tilla si, besimi kulturor, i cili lidhet
me gjuhën e huaj dhe rëndësinë studimore të saj, qëllimet për mësimin e gjuhës,
karakteristikat e historikut të prejardhjes familjare, presioni nga bashkëmoshatarët, etj.
Gardner (2009), shprehet se “të gjitha këto tipare shprehen në qëndrimet e individit,
besimet, idealet, pritshmëritë etj., dhe lidhen me mësimin e gjuhës” (cit. Ibid, f.6).
Gardner R.C. (2005), sqaron në lidhje me konstruktin e motivimit duke cituar se:

‘....motivimi është një konstrukt me bazë shumë të gjerë. Ai përfshin karakteristika
konjitive, afektive dhe individuale, individi i motivuar demonstron të gjitha këto
karakteristika. Vetëm arsyeja nuk mund të quhet motivim. Dikush mund të
dëshirojë të mësojë një gjuhë të huaj për arsye që mund të reflektojnë motivimin e
tyre për të mësuar gjuhën për qëllime integruese por në rast se nuk do të
shoqërohej me tipare të tjera të motivimit nuk mund të jetë motivim. Në mënyrë të
ngjashme ne mund të duam të mësojmë gjuhën e huaj për motive utilitare që mund
të klasifikohen si arsye funksionale, por pa tiparet motivacionale, kjo nuk do të
reflektonte motivim. Nëse një individ është i motivuar, ai/ajo ka arsye për ta bërë
këtë (motive) për t`u angazhuar në aktivitete që lidhen me mësimin e gjuhës së
huaj, ka qëndrueshmëri në aktivitete, ndjek dhe i përmbahet detyrave, tregon
dëshirë për të arritur qëllimin, i shijon aktivitet që kryen, etj.’ (Gardner, 2005, f.4).

Në mënyrë konsistente, kërkimet empirike të Gardner&Lambert (1959), Gardner,
Smythe, Clément&Gliksman (1976), Gardner&Smythe (1981), Gardner (1985), Gardner
(2006) kanë treguar se motivimi është parashikuesi më i mirë i rezultateve në gjuhën e
huaj,
Studimi me rezultatet më voluminoze në historinë e kërkimeve të Gardner dhe më
bashkëkohor është zhvilluar nga Masgoret&Gardner (2003), me 10.489 pjesëmarrës në
studim, të cilët gjetën se motivimi ishte konstrukti që kishte korrelacionin më të lartë me
arritjet e nxënësve në gjuhë. Dornyei, Nyilasi dhe Clement (1996) kryen një sondazh
mbarëkombëtar në Hungari me mbi 4.700 pjesëmarrës përsa i përket motivimit të tyre për
të mësuar pesë gjuhë të huaja, nga ku rezultoi se gjuha angleze kishte rol parësor në
motivimin e tyre krahasuar me gjuhën gjermane, frënge, italiane dhe ruse (Dornyei Z.,
f.129). Lalonde & Gardner (1985), gjetën se ndryshimet e qëndrimeve ndaj gjuhës së huaj
dhe të motivimit të nxënësve lidheshin me arritjet e tyre në gjuhën e huaj.
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Në studimin në shkallë kombëtare në shtetin e Kanadasë, që Masgoret dhe Gardner
(2003), zhvilluan me 10.489 pjesëmarrës për rolin e motivimit dhe rolin integrues të
gjuhës tek arritjet e nxënësve, ata gjetën sërish se faktori i motivimit lidhet më mirë nga
faktorët e tjerë me arritjet në gjuhën e huaj (r = .37), (cit. tek Gardner R.C., 2005, f.12-13).
Studimet në disa shtete të Evropës, Rumania, Polonia, Kroacia dhe Spanja, ku u
aplikua Modeli Socioedukativ, Gardner, R.C. (1985), treguan se faktori i dytë më i mirë
parashikues i rezultateve të nxënësve në gjuhën e huaj, është motivimi (cit. tek Gardner,
R.C., 2005, f.20). Vlerat korrelacionale mes motivimit dhe arritjeve në gjuhë varionin nga
.28 deri .49 (shih tabelën 102).
Gardner (2006), Spanjë, tregoi edhe një herë se motivimi ishte faktori që lidhej më
mirë me rezultatet në gjuhën e huaj (r. 49).

2.5.4. Teoria e Sjelljeve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj

Në lëmin e kërkimeve në edukim në vitet 70-80-të studimet ishin më së shumti të
lidhura me sjelljet e nxënësve ndaj shkollës, lëndëve shkollore, mësuesve dhe nxënësve të
tjerë . Gardner R. C. dhe Lambert W., (1972) në procesin e mësimit të gjuhës identifikuan
dy role kryesore të sjelljeve të cilat shprehnin: 1. Qëndrimet instrumentale që lidhen me
dëshirën për të përfituar njohjen e një statusi social ose përfitimet materiale dhe 2.
Qëndrimet integrative që lidhen me dëshirën për t`u integruar tek një komunitet që flet
gjuhë tjetër. Gardner (2001a, f.5), i atribuon motivimit instrumental dhe faktorë të tjerë
motivacionalë (p.sh. stimulimi nga mësuesi i gjuhës së huaj ose ora e mësimit të gjuhës),
brenda një grupi variablash që ai i quajti ‘mbështetje të tjera’ tek modeli i mësimit të
gjuhës së dytë.
Studimet e para për qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës (Jones, 1966) u zhvilluan me
shkallën e Thurnstone (1928), për të matur qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës së Wellsit.
Studimi pati vlera të mëdha kërkimore dhe e njëjta qasje mund të përdorej për gjuhët e
tjera (cit. tek Gardner R.C., 1985, f. 89). Megjithatë, kërkimet më të shumta lidhur me
qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës janë zhvilluar me shkallën Likert (1932).
Qasja për sjelljet sociale dhe orientimet në mësimin e gjuhës së huaj, (Gardner dhe
Lambert, 1958, 1972), u mbështet dhe nga studiues të tjerë. Ellis R. (1994), mbështet
idenë se studiuesit e gjuhës, normalisht, manifestojnë qëndrime të ndryshme ndaj gjuhës
së huaj, kulturës që përfaqëson, vlerave sociale të mësimit të gjuhës së huaj, përdorimeve
të veçanta të gjuhës së huaj, dhe këto qëndrime kanë gjasa të reflektojnë kontekstin social
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në të cilin e gjejnë veten individët që mësojnë gjuhën. Ellis R. (1986), mbështeti
domosdoshmërinë e klasifikimit të arsyeve për të mësuar gjuhën, kur ngre çështjen se
‘motivimi në gjuhë mund të përkufizohet në terma të qëllimit të përgjithshëm për të
mësuar gjuhën ose orientimeve lidhur me këtë proces’ (cit. tek Kanjira T., 2013, f. 23).
Në një studim të dytë për të njëjtin problem, Bartley (1970) administroi shkallën e
qëndrimeve për gjuhët e huaja në shkollat e arsimit të mesëm të ulët, konkretisht me subjekte
tetë nxënës në klasën e nëntë në Palo Alto, Californi. Rezultatet treguan se ndërprerja e kursit
të anglishtes reflektohej tek ata nxënës që kishin qëndrime më pak pozitive dhe këto qëndrime
luhateshin në më pak pozitive drejt fundit të vitit shkollor, në të kundërt me këtë trend ishin
nxënësit e qëndrueshëm në frekuentimin e kursit, të cilët shfaqnin rezultate të qëndrueshme.
Por në kërkimet e mëvonshme, koncepti i qëndrimeve nuk nënkuptonte vetëm
qëndrimet etnike, instrumentale dhe integruese, por një grupim tjetër i qëndrimeve, me
karakter edukativ, iu integrua Modelit Socioedukativ (Gardner, 1985). Modeli
Socioedukativ i gjuhës ka si qëllim të studiojë motivimin dhe qëndrimet e nxënësve ndaj
mësimit të gjuhës në kontekstin formal, ku dy variablat, të cilët kanë marrë vëmendjen më
të madhe në studimet e zhvilluara për mësimin e gjuhës së huaj, janë qëndrimet ndaj
mësimit të gjuhës dhe qëndrimet ndaj komunitetit që flet gjuhën në diskutim, ku qartësisht
evidentohet se i pari ka rol edukativ dhe i dyti është variabël social (Gardner, 1985:42).
Gardner zbuloi se qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj ishin
parashikuesi më i mirë për motivimin e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj (Gardner,
1985). Gardner (2001), thekson se "procesi i mësimit të gjuhës influencohet nga situata
dhe konteksti aktual, ku mësohet gjuha e huaj. Mësuesi prezanton materiale, drejton pyetje
dhe bën kërkesa etj., dhe nxënësi përgjigjet, por këto përgjigje influencohen në mënyrë të
moderuar nga mendimet e vetë nxënësit, nevojat, eksperiencat dhe perceptimet e tij.
Eksperiencat e nxënësve në klasë, karakteristikat e mësuesit, procedurat pedagogjike etj.,
ndikojnë në nivelin e arritjeve dhe motivimit. Në Modelin Socioedukativ i referohet
kontekstit të të mësuarit formal dhe atij informal si të dëgjuarës së programeve në gjuhën e
huaj, e folura në ambientet jashtë shkolle, komunikimi me të huajt, etj." (Gardner, 2001,
Public Lecture, f.4) .
Kjo hipotezë është mbështetur edhe nga studiues të tjerë. Në një studim të shtrirë
gjatë në kohë me nxënësit e shkollave të mesme për rolin e mësuesit të kujdesshëm dhe
miqësor tek motivimi i nxënësve, Wentzel (1997), siguroi prova empirike se përkujdesja
pedagogjike mund të parashikonte motivimin e tyre, edhe pas kontrollit të performancës,
besimi i kontrollit dhe motivimi i mëparshëm. Në të kundërt, nëse nxënësit kanë qëndrime
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negative që nga fillimi, e gjithë eksperienca do të tentojë të perceptohet negativisht.
Megjithatë, kombinimi i një mësuesi me eksperiencë dhe një metodologjie informative
mundet eventualisht të zgjojë zhvillime pozitive të qëndrimeve dhe sjelljeve.
Gardner në këndvështrimin e tij mbi implikimin e rolit të qëndrimeve në mësimin e
gjuhës shprehte se:
‘një mënyrë tjetër për të klasifikuar variablat e qëndrimeve është qoftë variabli
edukativ ose ai social. Pavarësisht se kjo kategori është e përshtatshme në disa
aspekte, ka implikimet e saj. Shembuj të qëndrimeve edukative janë qëndrimet
ndaj një mësuesi, kursit, mësimi i gjuhës, etj. Në secilin rast qëndrimet sillen rreth
aspekteve shkollore të mësimit të gjuhës. Nga ana tjetër, qëndrimet sociale,
përfshijnë qëndrime të cilat fokusohen tek aspekti kulturor për mësimin e gjuhës.
Qëndrimet ndaj franko-kanadezëve për shembull marrin kuptim pasi i referohen
predispozitës së sjelljes ndaj këtyre grupeve sociale, brenda ose jashtë grupit, të
cilat mund të influencojnë mësimin e gjuhës së dytë’ (Gardner, 1985, f. 41).

Ndërsa në një periudhë kohore më shumë se dy dekada nga viti 1985-2010,
Gardner do të shprehej për linjën e studimit të tij lidhur me rolin e motivimit dhe
qëndrimeve ndaj mësimit të gjuhës se:
‘…modeli socioedukativ i mësimit të gjuhës së huaj hamendëson se mësimi i një
gjuhe tjetër në shkollë ndryshon nga lëndët e tjera për faktin se mësimi i gjuhës së
huaj bën të mundur që në repertorin e studiuesit të gjuhës, të përfshihen
karakteristika të komunitetit që flet gjuhën në diskutim. Në Modelin Socioedukativ
pretendohet se hapja e individit (vullneti ose aftësia) për të huazuar tipare të një
komuniteti tjetër konsiderohet si pjesë e rëndësishme e procesit të mësimit të
gjuhës. Ky është komponenti kulturor i mësimit të gjuhës së dytë dhe prezantohet
tek blloku konceptual i ‘integrueshmërisë’. Kur fokusohemi tek mësimi i gjuhës në
kontekstin shkollor, ekziston një komponent tjetër, ai edukativ. Është e qartë se
reagimet ndaj mjedisit të klasës, mësuesit, materialeve etj., kanë rol tek suksesi i
nxënësit për mësimin e materialit. Kështu që është e rëndësishme që të
konsiderohen të dy kontekstet, si ai kulturor dhe ai edukativ për mësimin e gjuhës
së dytë’ (cit. tek Gardner, 2010, f.3).
Pra, qëndrimet ndaj kontekstit ku mësohet gjuha (kontekstit shkollor) dhe ndaj
komunitetit që flet gjuhën (kontekstit kulturor) lidhen me arritjet (Gardner, 2007).
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Në studimin e saj për studiuesit jo të suksesshëm të gjuhëve të huaja në Hungari, Nikolov
(2001 ), tregoi se ‘eksperiencat negative në klasë influenconin shumë në motivimin e të
intervistuarve. Nxënësit e pasuksesshëm, të cilët përgjithësisht kanë pasur ndjenja pozitive
në lidhje me mësimin e gjuhëve të huaja, por ja atribuojnë mungesën e tyre të suksesit
praktikave jomotivuese në klasë, veçanërisht vlerësimit, përqendrimit tek forma dhe të
mësuarit përmendësh. Të anketuarit besonin se pavarësisht bindjes dhe këmbënguljes për
të mësuar gjuhët e huaja, motivimi, aptituda dhe qasja entuziaste ndaj gjuhës sigurojnë
suksesin, pavarësisht se ata kishin mangësi tek dy faktorët e parë’, (Nikolov, 2001, f.167).
Në Modelin Socioedukativ të Gardner R.C., Lalonde, R.N.&Moorcroft, R.
(1985) qëndrime të tilla si ndaj gjuhës dhe kulturës janë ekzaktësisht në qendër të procesit
të të mësuarit, duke qenë se ‘nëse qëndrimet e nxënësit janë të favorshme, të gjithë
faktorët e tjerë të pandryshuar, është e arsyeshme për të parashikuar se eksperienca me
gjuhën do të jetë e kënaqshme, dhe nxënësit do të jenë të inkurajuar ta mësojnë atë (cit. tek
Gardner, 1985, f. 7). Nëse, në të kundërt, nxënësit kanë qëndrime negative që nga fillimi, e
gjithë eksperienca do të tentojë të perceptohet negativisht. Megjithatë, kombinimi i një
mësuesi me eksperiencë dhe një metodologjie informative mundet eventualisht të zgjojë
zhvillime pozitive të qëndrimeve dhe sjelljeve. Kështu, sipas aftësive të të nxënit, në gjuhë
njihen disa stile të të nxënit, si: stili konkret, stili analitik i të nxënit, stili komunikues i të
nxënit dhe stili i drejtuar nga autoriteti (Haloci A., Delija Sh., Tabaku E., 2008).
Në studimin në shkallë kombëtare në shtetin e Kanadasë, që Masgoret dhe Gardner
(2003), zhvilluan me 10.489 pjesëmarrës për rolin e motivimit dhe rolin integrues të
gjuhës tek arritjet e nxënësve, ata gjetën sërish se faktori i qëndrimeve të nxënësve ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës, lidhet me arritjet në gjuhën e huaj, me vlerën e
korrelacionit (r .24), (cit. tek Gardner R.C., 2005, f.12-13).
Studimet në disa shtete të Evropës, Rumania, Polonia, Kroacia dhe Spanja, ku u
aplikua Modeli Socioedukativ, Gardner, R.C. (1985), treguan se qëndrimet ndaj kontekstit
të mësimit të gjuhës nuk janë faktori më i mirë parashikues i rezultateve të nxënësve në
gjuhën e huaj, duke e krahasuar me faktorët e tjerë socioedukativë. Vetëm tre prej
korrelacioneve për këtë faktor ishin domethënës dhe tregonin lidhje të dobët (cit. tek
Gardner, R.C., 2005, f.20), me vlerën e koeficientit që varionte r = .12 deri .18 (shih
tabelën 102).
Në studimin e Gardner, 2006, Spanjë, qëndrimet lidheshin dobët me rezultatet e
nxënësve dhe renditeshin të parafundit në model, krahasuar me faktorët e tjerë
socioedukativë (cit. tek Gardner, 2006, f.13).
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2.5.5. Teoria e ankthit në mësimin e gjuhës së huaj

Përsa i përket ankthit besohet gjerësisht se: "mësimi i një gjuhe të huaj është një
aktivitet stresues për disa studiues të gjuhës" (Hewitt&Stefenson, 2011, cit. tek
Khodadady E., Khajavy G. H., f.270). Shumë hulumtues për pasojë kanë studiuar rolin e
ankthit në mësimin e gjuhëve të huaja (MacIntyre&Gardner, 1991; Phillips, 1992; Aida,
1994; Gardner, 2005) dhe gjetjet e tyre kanë treguar një lidhje negative midis ankthit në
mësimin e gjuhës së huaj dhe nivelit të arritjeve (Khodadady E., Khajavy H., 2013).
Pavarësisht se është e pranuar botërisht nga studiuesit e gjuhës së huaj se ankthi
është faktori më i fuqishëm që pengon mësimin e gjuhës së huaj (Krashen, 1981; Naiman
et. al., 1975; Rivers, 1964), kërkimet tregojnë se marrëdhënia e ankthit me arritjet në
gjuhën e huaj është delikate dhe në vëzhgimin e kësaj marrëdhënieje duhet konsideruar
natyra për konceptin e ankthit dhe situata, në të cilën po investigohet kjo marrëdhënie (cit.
tek Gardner R.C., 1985, f.16). Për shembull, në studimin e parë Gardner e Lambert (1959)
dhe Tarampi et. al. (1968), raportuan rezultate nul dhe jo të qëndrueshme kur vëzhguan
rolin e sensitivitetit të audiencës, duke ngritur hipotezën se frika nga vlerësimi i të tjerëve
do të ndërhynte tek arritjet e nxënësve në gjuhën e huaj. Të dy studimet dështuan së
provuari se ekzistonte marrëdhënie.
Clemenet, Gardner dhe Smythe (1977), gjetën për frankofonët që mësonin gjuhën
angleze në Kanada se rëndësia relative e ankthit në klasë, në orën e gjuhës angleze, ishte
më e madhe kur implikoheshin faktorët kulturorë. Në studimin e tyre me dy kampione, ata
përfituan një faktor, që u përkufizua si vetëbesimi në gjuhën angleze, i cili mori ngarkesa
negative të konsiderueshme nga ankthi i përjetuar në orën e mësimit, përdorimi i gjuhës
angleze, eksperienca me gjuhët e huaja, qëndrimet ndaj lëndës së gjuhës së huaj dhe
motivimi për të mësuar gjuhën e huaj. Njerëzit, që janë më tepër të shqetësuar, kanë
rezultate më të ulëta në testet e aftësive intelektuale, se sa njerëz që janë më pak të
shqetësuar, dalin në përfundim disa studiues si Sarason, Davidson, Lightall, etj. Ankthi
ndërhyn dhe në kryerjen e detyrave më komplekse apo atyre detyrave që nuk janë
praktikuar më parë, (Musai, B., 1999).
Pavarësisht se, është e pranuar botërisht nga studiuesit e gjuhës së huaj se ankthi
është faktori më i fuqishëm që pengon mësimin e gjuhës së huaj (Naiman et. al., 1975;
Krashen, 1981: Rivers, 1964), kërkimet tregojnë se marrëdhënia e ankthit me arritjet në
gjuhën e huaj është delikate dhe në vëzhgimin e kësaj marrëdhënie duhet konsideruar
natyra për konceptin e ankthit dhe situata në të cilën po investigohet kjo marrëdhënie (cit.
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tek Gardner, 1985, f.16). Për shembull, në studimin që Gardner e Lambert (1959) dhe
Tarampi et al. (1968) kryen për rolin e ankthit tek mësimi i gjuhës së huaj, raportuan
rezultatet nul dhe jo të qëndrueshme, kur vëzhguan rolin e sensitivitetit të audiencës, duke
ngritur hipotezën se frika nga vlerësimi i të tjerëve do të ndërhynte tek arritjet e nxënësve
në gjuhën e huaj. Të dy studimet dështuan së provuari se ekzistonte marrëdhënie midis
ankthit dhe suksesit në gjuhë. Rezultatet e marrëdhënies së faktorit të ankthit me notën në
lëndën e gjuhës së huaj nuk janë të qëndrueshme. Chastian (1975) investigoi këtë
marrëdhënie me disa grupe nxënësish që mësonin gjuhë të huaja të ndryshme, dhe
pavarësisht se mori rezultate domethënëse dhe zbuloi lidhjen me notën për grupin e
nxënësve, që mësonin gjuhën spanjolle, nuk arriti në të njëjtin rezultat për lidhjen e
faktorëve për grupin, që mësonte gjuhën gjermane ose franceze, pasi nuk zbuloi se dy
faktorët korelonin me njëri-tjetrin (Gardner, R., 1985).
Sidoqoftë, në studimet e Gardner-it (1977, 1985, 2006, 2007) është mbështetur
hipoteza se ankthi ndikon negativisht tek faktori i suksesit të nxënësve për mësimin e
gjuhës së huaj, madje dhe tek motivimi dhe qëndrimet për të mësuar gjuhën e huaj
(Gardner, 2005, 2009, Caaaltalkfinal). Gardner, Smythe, Clement, dhe Gliksman (1976),
morën një kampion studimi prej 1000 nxënësish në Kanada, ku gjetën se korelimet më të
larta të notës ishin me faktorin e ankthit në mësimin e gjuhës së huaj.
Studimet në disa shtete të Evropës, Rumania, Polonia, Kroacia dhe Spanja, ku u
aplikua Modeli Socioedukativ, Gardner, R.C. (1985), treguan se faktori më i mirë
parashikues i rezultateve të nxënësve në gjuhën e huaj, është ankthi (cit. tek Gardner, R.C.,
2005, f.20). Vlerat e korelacionit për këtë faktor me notën përfundimtare varionin r =.-38
deri në .-50 (shih tabelën 102).
Në studimin e Gardner (2006) në Spanjë, ankthi është faktori i dytë pas motivimit
që ndikon më shumë tek rezultatet e nxënësve në gjuhë (cit.tek Gardner, 2006, f. 13,
Spaintalk).

2.5.6. Teoria e rolit integrues dhe rolit funksional të gjuhës së huaj në Modelin
Socioedukativ

Hipoteza e parë që Gardner R.C. (1959), ngriti për motivimin dhe qëndrimet e
nxënësve ndaj gjuhës së huaj është se "qëndrimet e nxënësve ndaj një grupi kulturor të
caktuar kanë gjasa të influencojnë se sa të suksesshëm do të jenë ata në inkorporimin e
aspekteve të asaj gjuhe” (cit. tek Gardner, 1985, f. 6). Kjo do të thotë se ndryshe nga
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lëndët e tjera gjuha e huaj nuk është neutrale nga pikëpamja sociale.
Në Modelin Socioedukativ të Gardner qëndrime të tilla, si qëndrime ndaj gjuhës
dhe kulturës janë ekzaktësisht në qendër të procesit të të mësuarit, duke qenë se "nëse
qëndrimet e nxënësit janë të favorshme, të gjithë faktorët e tjerë të pandryshuar, është e
arsyeshme për të parashikuar se eksperienca me gjuhën do të jetë e kënaqshme, dhe
nxënësit do të jenë të inkurajuar ta mësojnë atë" (Gardner, R.C., 1985, f. 7).
Ndërsa përsa i përket orientimeve integrative dhe instrumentale, Gardner (2001),
se fillesat e studimit për orientimet ndaj gjuhës nisën me kërkimet e Wallace Lambert
(1955), i cili bëri parashikimet e para për mësimin e gjuhës së dytë në varësi të këtyre
orientimeve. Ai kontrastoi folësit e gjuhës amtare frënge në një mjedis anglishtfolës me
nxënës që diplomoheshin në frëngjisht dhe nxënës të frëngjishtes të padiplomuar ende në
një qytet amerikan. Ai zbuloi se kishte dy barriera tek grupet e subjekteve që përzgjodhi
në studimin e tij. Barriera më e hasur dhe e zakonshme në mësimin e gjuhës ishte ajo që
lidhej me fjalorin dhe e dyta më e vështirë ishte barriera që lidhej me kulturën (Gardner
R.C., 2001, f.7).
Vazhdimësia e orientimit (qëllimi i mësimit të gjuhës) mund të jetë instrumentale
(njohje e përfitimeve praktike të mësimit të gjuhës) ose integrative (një interes i sinqertë
dhe pozitiv tek njerëzit dhe kulturat të cilat përdorin një gjuhë të huaj, Gardner, 2009).
Në testin e motivimit dhe qëndrimeve, blloku konceptual që i referohet rolit
integrues të gjuhës lidhet me hapjen e individit ndaj komunitetit që flet gjuhën e huaj, dhe
vlerësohet me anë të tre shkallëve, interesi në gjuhët e huaja, orientimi integrues në
studimin e gjuhës dhe qëndrime të favorshme ndaj komunitetit që flet gjuhën e huaj
(Gardner, R.C., 2009).
Gardner dhe Lambert (1972), identifikuan dy motive përse njerëzit mësojnë një
gjuhë tjetër: 1. Motivin integrativ dhe 2. Orientimin instrumental. I pari i referohet aftësisë
për t`u lidhur me gjuhën e komunitetit të ndryshëm nga komuniteti i gjuhës amtare dhe që
përfaqëson një zëvendësim midis ‘vetë konceptualizimit, qëndrimeve dhe
motivimin’.Teoria e Gardner-it nuk i përket teorive të orientimit (Dörnyei, 2001c); për
pasojë fokusi i teorisë së tij është motivimi dhe jo orientimi. Në model, dy kategoritë e
variablave, integrueshmëria dhe qëndrimet ndaj situatës ku mësohet gjuha, hamendësohet
se kontribuojnë në nivelin e motivimit të nxënësit, dhe këto kategori me variablat përkatës
formojnë motivimin integrativ.
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Një dallim kryesor u bë nga Gardner (1985a), pikërisht midis orientimeve, pra
grupit të arsyeve për të mësuar gjuhën, të cilat përfaqësojnë një lloj qëllimi të ngjashëm
me atë që Gardner e quan forca shtytëse në çdo situatë, (Gardner, 2001a, f.6).
Qasja psikosociale e Gardner (1985a), hamendëson se qëllimet e nxënësve, ndërsa
ata angazhohen në mjedisin ku mësohet gjuha, kanalizohen në dy drejtime, në orientimin
instrumental dhe integrues. Orientimi integrativ, sipas kësaj teorie, reflekton një qëndrim
pozitiv ndaj komunitetit që flet gjuhën e huaj, e cila mësohet nga nxënësit, shoqëruar nga
dëshira për të mësuar gjuhën për qëllime ndërveprimi me komunitetin që flet gjuhën,
madje të njësohet me pjesëtarë të vlerësuar të komunitetit që flet gjuhën. Duke qenë se ky
bllok konceptual përbëhej nga tre komponentë ‘integrueshmëria e gjuhës’, ‘qëndrimet
ndaj procesit të mësuarit të gjuhës’ dhe ‘interesi për të mësuar gjuhën’, atëherë në
përllogaritjen e korrelacioneve të faktorëve, sipas Gardner (2001a), dy komponentët e parë
kanë korrelacione të larta me njëri - tjetrin dhe kontribuojnë ndjeshëm tek motivimi për të
mësuar gjuhën e huaj. Kjo, do të thotë se, një nxënës që ka nivele të larta të
integrueshmërisë dhe qëndrime pozitive ndaj situatës së të mësuarit, por nivele të ulëta të
motivimit, nuk ka gjasa të ketë shumë arritje për sa i përket perfeksionimit të gjuhës
(Gardner, 2005, f.12).
Gliskman, Gardner dhe Smythe (1982), gjetën se nxënësit në Kanada të cilët ishin
të motivuar nga pikëpamja integrative për të mësuar gjuhën, tregonin më shumë
devotshmëri dhe ishin më të aktivizuar në orën e anglishtes, jepnin përgjigje më të sakta,
ishin më të kënaqurit nga mësimi në fund të seancës. Nuk u gjetën diferenca midis
grupeve për frekuencën se sa herë thirreshin ata nga mësuesi në orën e mësimit, që
sugjeron se diferencat midis dy grupeve vareshin nga diferencat motivacionale dhe jo nga
trajtimi i mësuesve (Gardner, 2010, f. 49).
Roli integrues i gjuhës së huaj në Modelin Socioedukativ nuk është i lidhur
drejtpërdrejtë me arritjet, por është faktori i dytë pas qëndrimeve ndaj kontekstit të
mësimit të gjuhës, që ndikon tek motivimi (Gardner, R.C., 2005).
Roli instrumental i referohet mësimit të gjuhës për arsye pragmatiste dhe të
përfitimeve konkrete si karriera, shkollim më i mirë ose perspektivë e lartë ekonomike, që
lidhet me perfeksionimin e gjuhës. Nëse, për shembull, një individ është i motivuar për të
mësuar gjuhën e huaj për arsye pragmatiste, atëherë është e pritshme që ai të jetë më pak i
motivuar, sapo të ketë arritur objektivat e tij (Gardner&MacIntyre, 1991, cit. tek Gardner,
2005, f.12). Në kërkimet e Gardner et. al. (1972), (1985), (1991), (2006), roli integrues i
gjuhës së huaj ka mbizotëruar rolin funksional të saj. Por, Gardner R.C. (1985), thekson
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se: "pavarësisht rezultateve në studimet e Gardner dhe Lambert (1959), është e mundur që
nxënës të orientuar për efekt të rolit instrumental të gjuhës mund të jenë më të motivuar, se
ata që nxiten nga motivi integrativ për ta mësuar atë. Gardner (1985), ilustron se, kjo ishte
e mundur në një studim që Lukmani zhvilloi në Mumbai me 60 nxënës të shkollës së
mesme, që flisnin gjuhën Marathi, duke përdorur shkallën e qëndrimeve ndaj komunitetit
anglishtfolës dhe arsyeve integrative dhe instrumentale për mësimin e gjuhës, rezultoi se
arsyet instrumentale kishin korelacion më të fortë me perfeksionimin e gjuhës, r=.411 dhe
roli integrativ korelonte në masën, r=.257. Po në këtë studim rezultoi se, nxënësit të cilët
ishin më të motivuar për efekt të aspektit instrumental të gjuhës, ishin performues më të
mirë në gjuhë, dhe lidhja midis rezultateve të arritura në gjuhën e huaj dhe motivimit
instrumental ishte (r=.425, p< 0.01).
Në model, dy kategoritë e variablave, integrueshmëria dhe qëndrimet ndaj situatës
ku mësohet gjuha, hamendësohet se kontribuojnë në nivelin e motivimit të nxënësit, dhe
këto kategori me variablat përkatës formojnë motivimin integrativ. Që të dy rolet e gjuhës,
si roli integrues i saj dhe roli funksional, ndikojnë tek motivimi i nxënësve, i cili i
ngarkuar me këto dy role lidhet me mësimin e gjuhës së huaj, Gardner & MacIntyre
(1991), (cit. tek Gardner, Public lecture, f. 23) .
Motivimi instrumental në Modelin Socioedukativ nuk është i lidhur drejtpërdrejtë
me arritjet, por me motivimin, pavarësisht se në nivel të ulët, Gardner (1985), (2001).
Në studimin në shkallë kombëtare në shtetin e Kanadasë, që Masgoret dhe Gardner
(2003), zhvilluan me 10.489 pjesëmarrës për rolin e motivimit dhe rolin integrues të
gjuhës tek arritjet e nxënësve, ata gjetën se faktori integrues ka një korelacion me arritjet
në gjuhën e huaj, në nivelin (r .24), (cit. tek Gardner R.C., 2005, f.12-13).
Studimet në disa shtete të Evropës, Rumania, Polonia, Kroacia dhe Spanja, ku u
aplikua Modeli Socioedukativ, Gardner, R.C. (1985), treguan se faktori më i mirë
parashikues i rezultateve të nxënësve në gjuhën e huaj, është ankthi (cit. tek Gardner, R.C.,
2005, f.20). Vlerat e korrelacionit për këtë faktor me notën përfundimtare varionin nga r=.38 deri në .-50 (shih tabelën 102).
Modeli Socioedukativ nxjerr në pah se roli integrues i gjuhës, qëndrimet ndaj
situatës ku mësohet gjuha dhe motivimi (Gardner&Smythe (1981), janë tre konstrukte të
veçanta, por që korelojnë me njëri -tjetrin dhe mund të identifikohen me anë të korelimit
(Gardner & MacIntyre, 1993).
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2.5.7. Teoria e mbështetjes prindërore në mësimin e gjuhës së huaj

Mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj sipas Gardner (1985), ndoshta
është faktori më i pak studiuar për ndikimin që ka tek motivimi për të mësuar gjuhën e
huaj dhe ky faktor erdhi në vëmendjen e tij dhe shumë studiuesve të tjerë në dekadat që do
vinin. Gardner (1985), do ta shihte rolin e mbështetjes prindërore si rol ndërmjetës midis
mjedisit kulturor dhe nxënësit dhe e kategorizoi atë në dy linja, në rolin aktiv prindëror
dhe atë pasiv. Në rolin aktiv, një prind e nxit fëmijën të mësojë gjuhën e huaj duke i
inkurajuar për të folur, duke i monitoruar në performancën e tyre në gjuhë, duke i
shpërblyer për suksesin në lëndën e gjuhës së huaj në shkollë, sikurse nga ana tjetër mund
të kenë ndikim negativ tek fëmijët që mësojnë gjuhën duke i treguar fëmijëve mendimin e
tyre jo pozitiv për gjuhën duke i thënë se është humbje të mësosh atë gjuhë, se lënda e
gjuhës së huaj nuk ka rol të rëndësishëm në kurrikulën shkollore ose duke mos mbështetur
fëmijët në suksesin e tyre në këtë lëndë. Megjithatë, nuk ka pasur evidenca dhe prova të
drejtpërdrejta për ndikimin, që roli aktiv prindëror ka tek perfeksionimi i mësimit të gjuhë
së huaj (cit. tek Gardner R. C.,1985, f.110). Roli i dytë është roli pasiv tek fëmijët, që sipas
Gardner, shpreh qëndrimet negative që prindi ka ndaj komunitetit të gjuhës së huaj dhe për
pasojë ia përcjellin të tilla qëndrime fëmijëve gjatë procesit të mësimit të gjuhës (Gardner,
1985, f.109).
Shkalla e mbështetjes prindërore është rekomanduar të përfshihet në studimet e
realizuara me anë të Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, pasi ky model
është dizenjuar për nxënës që i përkasin arsimit parauniversitar, kryesisht nxënës që
frekuentojnë shkollat e mesme, duke bërë që kampioni i studimit t`i përkasë grupmoshës
joadulte dhe për pasojë të jetë nën efektin e kujdesjes prindërore (Gardner, 2005).
Kirby dhe Gardner (1972), në një studim për stereotipet e fëmijëve në Kanada
gjetën shumë ngjashmëri të qëndrimeve ndaj komunitetit që flet gjuhën tek grupet e
adultëve dhe fëmijëve të tyre (Gardner, 1985, f.113).
Në studimet e tij, Gardner, ka përjashtuar faktorin socioekonomik të prindërve, por
ka marrë në konsideratë vetëm impaktin që ka komuniteti që flet gjuhën e huaj tek
prindërit dhe për pasojë edhe tek fëmijët. Desrochers dhe Gardner (1981) kryen një studim
mbi lidhjen e qëndrimeve të prindërve ndaj gjuhës së huaj që mësonin fëmijët dhe
motivimit të tyre për të mësuar gjuhën. Rezultoi se ekzistonte një lidhje midis qëndrimeve
pozitive dhe motivit integrativ për të mësuar gjuhën, pavarësisht se lidhja ishte e dobët,
r=.14 dhe lidhja ishte e vlefshme, p<.05. Kjo tregonte se mësimi i gjuhës favorizohej nga
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qëndrimet pozitive të prindërve ndaj gjuhës së huaj dhe komunitetit të gjuhës në ambientin
e shtëpisë (Gardner, 1985, f.116).
Gardner R.C. (1985), shprehej se: "Rrallëherë fëmijët e ndërmarrin mësimin e një
gjuhe të huaj me iniciativën e tyre. Përcaktuesi i vërtetë janë në përgjithësi faktorë jashtë
nxënësit: kërkesa shkollore, presioni familjar etj." (Gardner R.C.,1985, f.120).
Studimet në disa shtete të Evropës, Rumania, Polonia, Kroacia dhe Spanja, ku u
aplikua Modeli Socioedukativ, Gardner, R.C. (1985), treguan se faktori më pak
parashikues i rezultateve të nxënësve në gjuhën e huaj, është mbështetja prindërore (cit.
tek Gardner, R.C., 2005, f.20). Vlerat e korrelacionit për këtë faktor me notën
përfundimtare varionin r=.04 deri në .23, dhe dy prej tyre nuk kishin domethënie
statistikore (shih tabelën 102).
Modeli Socioedukativ sugjeron se roli i mbështetjes prindërore është relativ sipas
situatës ku aplikohet Modeli Socioedukativ (Gardner, R.C. 2005, 2009).

2.6. Agjenda e re kërkimore në fushën e motivimit për mësimin e gjuhës së
huaj dhe kritikat ndaj Modelit Socioedukativ

Një artikull provokativ nga Crookes dhe Schimdt (1991), bëri thirrje për një
agjendë të re kërkimore në fushën e motivimit për mësimin e gjuhës së huaj, që kalonte
vëmendjen nga qëndrimet sociale tek realiteti në klasë dhe variabli i motivimit ishte në
varësi të kontekstit ku mësohej gjuha e huaj, (Dörnyei, 2001a). Modeli Socioedukativ,
Gardner (1985), u kritikua pasi nuk përqendrohej mjaftueshëm tek konteksti i
instruktimeve në klasë dhe se ishte i limituar në dy mënyra: “pavarësisht kampionit shumë
të madh, me të cilin punojnë Gardner dhe bashkëpunëtorët e tij, kërkimi i tyre bazohet
vetëm në të dhëna që mblidhen në moment (në një pikë në kohë), të cilat më pas
ekzaminohen në lidhje me arritjet përfundimtare (cit.tek Dornyei Z., 2001, f.125). Kjo
deklaratë është relative për nga koherenca me studimet e Gardner-it, pasi në vitet 2000 e
në vazhdim Gardner R.C. punoi me kampionë të përmasave normale dhe rezultatet
publikoheshin menjëherë pas përfundimit të studimit si Gardner R.C. (2001, 2005, 2006),
dhe studimi nuk shtrihej në kohë, sipas pretendimit të Dornyei-it dhe bashkëpunëtorëve.
Crookes dhe Schmidt (1991), diskutojnë se kërkimet që lidhin veprimet e
mësuesve dhe nxënësve, me këmbënguljen dhe përpjekjet për të mësuar gjuhën, mund të
kenë ndikim më të prekshëm tek rezultatet (Crookes dhe Schmidt, 1991, cit. tek Dörnyei
Z.,1998, f.121).
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MacIntyre, Noels (1996), Clément dhe Dörnyei (1994), propozuan se konstrukti
që merr më shumë vëmendje në procesin e mësimit të gjuhës së huaj, është vullneti dhe
predispozimi për të komunikuar. Në modelin më të fundit për mësimin e gjuhëve, ata
ngritën hipotezën se përdorimi i gjuhës është qëllimi final, dhe arritjet në gjuhë dhe
predispozimi për të komunikuar janë dy qëllimet, nga shumë të tjerat për të arritur
objektivin (Gardner R.C., 2001, Public Lecture, f.4). Dörnyei (2001a, f. 105), pohon se
"orientimi arsimor në kërkimin e motivimit për mësimin e gjuhës, është shumë më i
nevojshëm krahasuar me orientimet e tjera”. Në kontrast me Gardner (1985, f.169),
reformistët vlerësojnë rëndësinë e identifikimit të faktorëve motivues brenda situatës së të
mësuarit për të gjetur mënyra për të motivuar nxënësit (Oxford& Shearin, 1994, cit. tek
Dorney Z.,1998, f.122).
Në linjën e sugjerimeve të Dörnyei (2001a, 2001b), mësuesit janë të
përgjegjshëm për të krijuar kushte bazike motivacionale, për të gjeneruar dhe për të ruajtur
nivelin e motivimit të nxënësit dhe për të inkurajuar vetë vlerësimin pozitiv. Në
këndvështrimin e Dornyei Z. (1998), teoria e motivimit të Gardnerit i referohet ‘një lloj
motori qendror mendor’ ose ‘qendre energjie’ e cila përmbledh përpjekjet
dëshirën/vullnetin (konjicionin) dhe kënaqësinë e detyrës (afeksionin) (cit.tek Dörnyei Z.,
2001, f.122).
Gardner (2010), nuk dakordësohet me këto vlerësime duke shpjeguar se për termin
‘motivim integrativ’ nuk nënkupton se ‘kur nxënësit dëshirojnë të mësojnë një gjuhë të
huaj, ata duan të bëhen pjesë e komunitetit që flet gjuhën’ apo se ‘motivimi integrativ i cili
karakterizohet nga qëndrimet pozitive të studiuesit ndaj gjuhës target tregon dëshirën e
tyre për t’u integruar në komunitetin e gjuhës target’. Gardner sqaron se sipas modelit
socioedukativ, koncepti i motivimit integrativ nuk përfshin vetëm orientimin, por edhe
qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës, plus dëshirën, plus intensitetin e motivimit dhe një
numër variablash të tjerë që përfshijnë komunitetin tjetër që flet gjuhën, si dhe kontekstin
e mësimit të gjuhës (cit. tek Gardner R.C., 2010, f.5). Gardner vazhdon duke argumentuar
se tre komponentët shkojnë së bashku, pasi individi që është vërtetë i motivuar paraqet të
tre komponentët: “Ndjesia ime është se një shkrirje e tillë është e rëndësishme për të kapur
në mënyrë të mjaftueshme kuptimin e motivimit” (Gardner, 1995, f. 100).
Studimi i realizuar nga Clément, Dornyei dhe Noels (1994), përforcoi çështjen e
motivimit integrativ dhe instrumental. Ata vëzhguan qëndrimet dhe motivacionet e 301
nxënësve të shkollave të mesme në Hungari të cilët mësojnë anglishten si gjuhë e huaj dhe
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konkluduan se motivimi integrativ i Gardner R.C.(2000), lidhej me arsye instrumentale
midis të tjerave.
Gardner (2005), mbështeti lëvizjen e re kërkimore për motivimin në gjuhën e dytë,
por kundërshtoi Crookes dhe Schimdt (1991), të cilët keq interpretuan atë që e quajtën
agjenda e vjetër, Gardner dhe Lambert (1959), duke iu referuar dallimit mes motivimit
integrues dhe motivimit funksional. Gardner R.C. (2005, f. 2.) citon “ne madje nuk i
përdorëm ato terma në atë artikull”.

2.7. Përgjithësimi i Modelit Socioedukativ dhe kërkimet empirike për
përdorimin e tij

Për të vërtetuar qëndrueshmërinë e teorisë së tij socioedukative për mësimin e
gjuhëve të huaja, Gardner R.C. vazhdoi kërkimet e tij edhe pas thirrjes së kundërshtarëve
të tij për agjendën e re në kërkimet për motivimin e gjuhës, duke e shtrirë studimin në
Evropë dhe botë.
Teoria socioedukative, Gardner R.C. dhe Lambert W. (1958), Gardner (1960),
Gardner dhe Smythe (1974), që shërbeu për ndërtimin e Modelit Socioedukativ për
mësimin e gjuhës së huaj, Gardner R.C. (1985), është mbështetur në disa studime të
hershme, Markwardt (1948), ku propozohen pesë motive për mësimin e gjuhës, nga të
cilat dy ishin jo utilitare dhe tre kishin funksion praktik. Dy motivet e para propozonin
mësimin e gjuhës për motive shkollimi apo edukimi si dhe për të ruajtur kulturën, ndërsa
motivet me efekt utilitar shërbenin për arsye ekonomike, të tregtisë dhe kolonizimit, dhe
motivi i fundit utilitar ishte për efekt të integrimit në qarqet shkencore dhe suksesit në
karrierë (Gardner, 2001, f.6).
Varianti i rishikuar i Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, që
përdoret në këtë studim Gardner (2001), gjen disa përgjithësime në disa vende në botë.
Pavarësisht kritikave, se modeli kishte në fillesat e veta vetëm rolin e matjeve për
motivimin e mësimit të gjuhës së dytë, ky model u përgjithësua, sidomos, pasi u ngrit
hipoteza se ky model shërben për vende, si Kanadaja, ku funksionon sistemi dy gjuhësh
(Oxford, 1996). Atëherë, Gardner vendosi ta testonte këtë hipotezë, duke e aplikuar testin
e motivimit dhe sjelljeve në disa vende në Evropë dhe në raportin teknik të vitit 2005, për
kërkimet me në qendër Modelin Socioedukativ, deklaroi se:

54

“... këtë hipotezë vendosëm ta testonim duke kryer kërkime në një numër të
caktuar vendesh. Për ta përcaktuar qartë, u kryen dhe përfunduan kërkimet në katër
shtete, Kroaci, Poloni, Rumani dhe Spanjë. Rezultatet treguan se ky test është
qartësisht i përshtatshëm për këto katër shtete dhe se rezultatet tipike të përftuara
në Kanada janë arritur edhe në këto studime. Një tregues i tyre është
krahasueshmëria e rezultateve me anë të matjeve të kryera për konsistencën e
brendshme me rezultatet e besueshmërisë në studimin e zhvilluar në Kanada.
Koeficientët Cronbach të besueshmërisë së brendshme janë të larta për çdo grup të
marrë në studim në çdo vend ku u zhvillua studimi. Një vëzhgim më i hollësishëm
për koeficientët e besueshmërisë së brendshme, përveç rastit të Rumanisë, tregoi se
me rritjen e moshës së subjekteve kanë tendencë të rriten dhe koeficientët
Cronbach të konsistencës së brendshme.” (Gardner R.C., 2005, f.18).

Modeli lejon një numër përgjithësimesh që lidhen me kuptimësinë e procesit të
mësimit të gjuhës së huaj. Një prej tyre është koncepti i motivit integrativ. Siç edhe
parashikohet nga studimet për motivimin (Gardner, Lalonde, Moorcroft&Evers, 1987;
Gardner, Tremblay&Masgoret, 1997; Tremblay&Gardner, 1995), një individ, i cili ka një
nivel të lartë integrueshmërie, ka një vlerësim pozitiv të situatës së të mësuarit dhe është
shumë i motivuar për të mësuar gjuhën thuhet se është i motivuar nga pikëpamja
integrative (Gardner, R.C., 2005, f. 12-13).
Gardner&MacIntyre (1991), treguan se jo çdokush që studion një gjuhë të huaj
është i motivuar nga pikëpamja integrative. Kështu që disa individë mund të mos kenë
nivel të lartë integrueshmërie, por ende vlerësojnë pozitivisht orën e mësimit dhe janë të
motivuar për të mësuar gjuhën. Ata mundën të parashikonin se nxënësit duhet të jenë të
suksesshëm në mësimin e gjuhës pavarësisht, se ata nuk mund të provojnë të njëjtën masë
devocioni si dikush, që është i motivuar nga pikëpamja integrative. Nëse, për shembull,
motivimi i tyre mbështetet në arsye pragmatike për të mësuar gjuhën, besohet se ky
individ mund të bëhet më pak i motivuar, sapo të arrijë objektivin specifik me gjuhën
Gardner&MacIntyre, 1991).
Studime të tjera kanë testuar variante të këtij modeli me variabla të tjerë, që i janë
shtuar për shkak të natyrës së veçantë të studimit (Gardner, Lalonde&Pierson, 1983;
Gardner&Lysynchuk, 1990; Gardner, Masgoret&Tremblay, 1999; Lalonde&Gardner,
1984). Në disa raste, ishte e nevojshme të shmangej variabli i Integrueshmërisë dhe
Qëndrimeve ndaj situatës së mësimit të gjuhës dhe të ndërtohej një variabël i quajtur
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‘Qëndrimet ndaj gjuhës’ por që, përveç kësaj ishte i ngjashëm me strukturën themelore të
modelit (Gardner, Lalonde, Moorcroft&Evers, 1987; Gardner, Tremblay&Masgoret, 1997;
Tremblay&Gardner, 1995). Një studim i ngjashëm u krye në Filipine duke testuar Modelin
Socioedukativ për gjuhën angleze si gjuhë e dytë me të gjithë komponentët përveç
‘Qëndrimeve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës’(Gardner, Tremblay&Castillo, 1997).
Më shumë se të trajtonte Modelin Socioedukativ si një model që prezanton
asocasione midis variablave kryesorë, mund të përdoret për të specifikuar parashikime për
rolin e këtyre variablave në mësimin e gjuhës së huaj. Kështu që modeli do të parashikonte
se motivimi do të lidhej më shumë me arritjet në mësimin e gjuhës, se sa do të lidhej
integrueshmëria ose qëndrimet ndaj kontekstit ku mësohet gjuha. Kjo është e dokumentuar
në literaturë (Gardner R.C., 2005, 2006, 2009). Për shembull, Masgoret dhe Gardner
(2003), kryen një metaanalizë me 75 rezultate nga subjekte me një pjesëmarrje prej 10.489
vetësh dhe shqyrtuan lidhjen e tre konstrukteve kryesore dhe dy orientimeve, ndaj matjeve
për notat, matje objektive dhe vetë vlerësim për perfeksionimin e gjuhës. Jo të gjithë
korrelacionet ishin domethënës sigurisht, por pjesa më e madhe ishte domethënëse. Për
shembull mesatarja e korrelacionit të motivimit me notat ishte .37, me intervalin nga vlerat
minimale 0.03 deri 0.55. Në përgjithësi 96% të korrelacioneve ishin domethënës.
Rezultonte variablitet i konsiderueshëm në korelimet e matjeve të tjera me notat, por
korrelacionet aty ishin shumë më të ulëta. Korrelacionet ishin në vlerën .24, për dy
konstrukte: roli integrues i gjuhës dhe qëndrimet ndaj situatës së të mësuarit, për
orientimin integrativ korelonte në vlerën .20 dhe orientimi instrumental në vlerën .16. Kjo
do të thotë se këto masa të tjera nuk lidheshin aq fort me matjet për arritjet, sa edhe
motivimi, edhe pse shumica e korrelacioneve ishte domethënëse. Shpeshherë, megjithatë,
këto matje korelojnë fort me motivimin duke treguar se ato shërbejnë për një rol
mbështetës të motivimit për të mësuar gjuhën (Gardner, 2005, f.12-13). Nga pikëpamja
teorike, Modeli Socioedukativ mbështetet edhe nga studiues në vend. Haloçi A., Delija
Sh., Tabaku E., Sula A., (2008), cilësojnë se veçantia e motivimeve njerëzore është
karakteri i tyre social, pra në shumë raste këto të fundit janë të mësuara nga fëmijëria.
Gjithashtu këto motivime janë të ndikuara nga një kulturë e caktuar dhe nga kultura
familjare. Disa motivime kanë karakter të dukshëm social (dëshirë për një status të caktuar
në grup), motivime të tjera duken më personale, por përmbajnë elementë socialë, dëshira
për arritje, për t`u dalluar, ose në të kundërt frika nga gabimet, ankthi (Haloci et.al., 2008).
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2.7.1. Hipotezat e Modelit Socioedukativ (Gardner R.C., 1985, 2001, 2005) për

mësimin e gjuhës së huaj

Theksi i rëndësisë së Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, nuk bie
vetëm tek marrëdhëniet midis variablave kryesorë që ai prezanton (motivimi, ankthi,
sjelljet, roli integrues i gjuhës, roli funksional i gjuhës, mbështetja prindërore), por tek
hamendësimi se variablat që lidhen më fort me motivimin për të mësuar gjuhën e huaj janë
qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës, roli integrues i gjuhës së huaj dhe në një
lidhje më të dobët pozicionohet roli funksional i gjuhës (Gardner R.C., 1985). Në këtë
model në qendër është vendosur faktori edukativ.
Në variantin e rishikuar (Gardner R.C, 2001), do të shtonte se ankthi ka lidhje
negative, jo vetëm me arritjet e nxënësve, por edhe me motivimin për të mësuar gjuhën e
huaj; mbështetja prindërore ka kontribut relativ tek motivimi sipas kontekstit ku përdoret
modeli dhe orientimet integruese të gjuhës ndikojnë më shumë tek motivimi se qëndrimet
ndaj kontekstit edukativ krahasuar me Modelin Socioedukativ (1985), (Gardner, 2009, f.
4).
Një qëllim kryesor që propozohet nga modeli socioedukativ (Gardner R. C. 2005),
është testimi i hipotezave për parashikimet specifike mbi lidhjen e variablave të modelit
socioedukativ me procesin e të mësuarit të gjuhës së huaj. Kështu, ky model parashikon
se, motivimi është konstrukti i lidhur më fort me procesin e mësimit të gjuhës se sa roli
integrues dhe qëndrimet ndaj kontekstit të mësuarit të gjuhës së huaj (Gardner R.C., 2005).
Modeli përcakton se ekziston lidhje mes konstrukteve socioedukative dhe
motivimit si konstrukt kryesor në model. Ndërsa lidhja e motivimit dhe ankthit është e
drejtpërdrejtë me arritjet në gjuhë, ndërsa e faktorëve të tjerë jo. Gardner nuk propozon
variabla me karakter demografik në modelin e tij për mësimin e gjuhës, pavarësisht se për
të pasuruar rezultatet e studimit të tij ndër dekada (1959-2009), ka përfshirë disa të tillë: si
mosha, gjinia, lokaliteti i subjekteve, edhe pse nuk ka raportuar ndikime të ndjeshme të
tyre tek motivimi për të mësuar gjuhën e huaj, madje ka propozuar dhe për shmangien e
tyre duke hedhur dritë mbi hipotezat që lidhen vetëm me Modelin Socioedukativ dhe
faktorët që ai prezanton për të mësuar gjuhën e huaj (Gardner R.C., 2005, f.12).
Më tepër se trajtesa e Modelit Socioedukativ si një model që përshkruan
asosacione mes variablave më të mëdhenj, ky model mund të përdoret për të testuar
parashikime specifike për rolin që variablat socioedukativë kanë tek mësimi i gjuhës.
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Kështu që, modeli do të parashikonte në tërësi se motivimi është konstrukti që lidhet më
mirë me arritjet në gjuhë se sa roli integrues dhe roli i qëndrimeve ndaj gjuhës.
Linja disavjeçare e kërkimeve të Gardner-it mbi motivimin dhe qëndrimet e
nxënësve ndaj gjuhës së huaj poziciononte në qendër të Modelit Socioedukativ,
konstruktin e motivimit, i cili kishte lidhje të forta me qëndrimet e nxënësve ndaj
kontekstit ku mësohet gjuha e huaj. Kjo linjë pati një ndryshim që u reflektua në studimin
më të fundit nga Gardner (2006), i cili ngriti hipotezën se konstrukti i rolit integrues të
gjuhës lidhet më mirë me motivimin se qëndrimet ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj,
duke cituar se: “Hapja ndaj identitetit kulturor, pra roli integrues i gjuhës, është
komponenti që lidhet më shumë me motivimin për të arritur qëllimin final, suksesin në
gjuhën e huaj. Mësimi në klasë promovon mësimin e disa elementëve individualë të
gjuhës, por për t`u perfeksionuar vërtetë në gjuhën e huaj, kërkohen motive të tjera, që
lidhen me rolin integrues të gjuhës tek individi” (Gardner R., 2006, f.12).

Mbështetur në kërkimet empirike dhe literaturën e mësipërme, ky studim do të
testojë disa hipoteza, duke ngritur disa pyetje kërkimore.

Si fillim, ky studim do t`i japë përgjigje disa pyetjeve me karakter përshkrues mbi
përmasën që konstruktet e Modelit Socioedukativ reflektohen tek nxënësit e shkollave të
mesme në vendin tonë dhe ndikimin që ka lloji i shkollës ku ata studiojnë tek këta
variabla.
Më pas do të shqyrtojë marrëdhënien e variablave socioedukativë me suksesin në
mësimin e gjuhës së huaj, që shprehet me rezultatet e nxënësve në lëndën e gjuhës së huaj.
Ky studim, së dyti, do të provojë nëse, motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën,
është konstrukti i lidhur më fort me procesin e mësimit të gjuhës krahasuar me rolin
integrues të gjuhës dhe sjelljet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
(Gardner, 2005, f. 12).
Së treti, studimi do të vëzhgojë, se cilët janë faktorët që parashikojnë më së miri
motivimin e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj angleze me qëllim që të testojë dy
hamendësime të ndryshme në kohë të ndryshme të përdorimit të Modelit Socioedukativ:
1. Variabli që lidhet më fort me motivimin për të mësuar gjuhën e huaj është
konstrukti i qëndrimeve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës, më pas renditet variabli i rolit
integrues të gjuhës dhe roli funksional i saj, gjetje që përkojnë me kërkimet e para
empirike për Modelin Socioedukativ, Gardner R.C. (1985), dhe:
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2. Konstrukti që lidhet më mirë me motivimin për të mësuar gjuhën e huaj është
roli integrues i gjuhës së huaj, pra faktori kulturor dhe social, që përkon me kërkimet më
të fundit të Gardner R.C., Masgoret (2003), Gardner R.C. (2001, 2006).

Mbështetur në literaturë dhe kërkimet empirike mbi faktorët e Modelit
Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, çështjet kërkimore në këtë studim janë:

Çështja e Kërkimit Nr.1. Pasqyrimi i nivelit të faktorëve socioedukativë për të
mësuar gjuhën e huaj angleze (Gardner R.C., 2005), motivimi, ankthi, sjelljet, roli
integrues i gjuhës, roli funksional i gjuhës, mbështetja prindërore, në raport me llojin e
shkollës ku studiojnë nxënësit (e mesme publike në qytet, e mesme publike në fshat dhe e
mesme jopublike); ndikimi i shkollës tek faktorët socioedukativë.

Çështja kërkimore Nr.2. Pasqyrimi i arritjeve të nxënësve nëpërmjet notës
përfundimtare në lëndën e gjuhës angleze dhe ndikimi i shkollës (e mesme publike në
qytet, e mesme publike në fshat dhe e mesme jopublike) tek arritjet e nxënësve në lëndën e
gjuhës së huaj

Çështja kërkimore Nr. 3. Marrëdhënia midis faktorëve socioedukativë dhe
arritjeve të nxënësve në lëndën e gjuhës së huaj angleze, shprehur me notën përfundimtare.

Çështja e kërkimit Nr. 4. Impakti i faktorëve socioedukativë tek motivimi i
nxënësve të shkollave të mesme për të mësuar gjuhën e huaj angleze dhe qëndrimet e tyre
ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës.
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KAPITULLI III
3. METODOLOGJIA
3.1. Qëllimi i studimit
Ky studim synon të masë intensitetin e motivimit të nxënësve të shkollave të
mesme të përgjithshme për të mësuar gjuhën e huaj në sistemin shkollor parauniversitar,
publik dhe privat, në zona urbane dhe rurale, si dhe të zbulojë cilat janë qëndrimet e
nxënësve ndaj kontekstit edukativ, ku mësohet gjuha e huaj angleze.
Ky studim ka si qëllim të hulumtojë nëse ekzistojnë diferenca midis grupeve të
shkollave në studim në raport me faktorët socioedukativë në mësimin e gjuhës së huaj
angleze të parashikuar nga varianti i rishikuar i Modelit Socioedukativ (Gardner R.C.,
2005), i cili është ndërtuar nga shkallët e Testit ndërkombëtar të Motivimit dhe Sjelljeve
ndaj mësimit të gjuhës së huaj, (Gardner R.C., 2004). Modeli Socioedukativ për mësimin e
gjuhës së huaj, shërben si kornizë kryesore teorike në këtë studim dhe paraqet gjashtë
blloqe kryesore konceptuale, të cilat synohen për tu shqyrtuar. Konstruktet janë: 1.
Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj; 2. Qëndrimet e nxënësve ndaj mësimit të gjuhës së
huaj; 3. Niveli i ankthit të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj; 4. Roli integrues dhe roli
funksional i gjuhës së huaj 5. Mbështetja prindërore tek fëmijët për të mësuar gjuhën e
huaj angleze.
Qëllimi i studimit shtrihet, gjithashtu, në zbulimin e marrëdhënies midis faktorëve
socioedukativë për të mësuar gjuhën angleze dhe arritjeve të nxënësve në lëndën e gjuhës
së huaj, të shprehura me notën përfundimtare në lëndën e gjuhës angleze.
Qëllimi i fundit i studimit është shqyrtimi i ndikimit të faktorëve socioedukativë
për mësimin e gjuhës së huaj tek motivimi dhe qëndrimet e nxënësve për të mësuar
gjuhën.
Këto qëllime hulumtuese janë mbështetur në një seri afatgjatë kërkimesh empirike
në fushën e motivimit dhe qëndrimeve për mësimin e gjuhës së huaj dhe instrumenti me të
cilin testohet Modeli Socioedukativ, ka një aplikueshmëri të gjerë nga pikëpamja
gjeografike, por edhe nga pikëpamja kohore, pasi është përdorur për disa dekada.
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3.2. Çështjet dhe Pyetjet Kërkimore të studimit

Çështja e Kërkimit Nr.1. Pasqyrimi i nivelit të faktorëve socioedukativë për të
mësuar gjuhën e huaj angleze (Gardner R.C., 2005), motivimi, ankthi, qëndrimet, roli
integrues i gjuhës, roli funksional i gjuhës, mbështetja prindërore në raport me llojin e
shkollës ku nxënësit studiojnë (e mesme publike në qytet, e mesme publike në fshat dhe e
mesme jopublike); ndikimi i shkollës tek faktorët socioedukativë.
Pyetja kërkimore Nr.1. Në ç`nivel paraqitet motivimi, ankthi dhe cilat janë
qëndrimet e nxënësve për të mësuar gjuhën angleze në shkallë kombëtare dhe sipas
shpërndarjes demografike në rrethe; a ekzistojnë diferenca midis grupeve të
nxënësve të shkollave të mesme publike në qytet, të mesme publike në fshat dhe të
mesme jopublike lidhur me këta faktorë?
Pyetja kërkimore Nr.2. Cilat janë rezultatet e raportuara në shkallë kombëtare dhe
sipas shpërndarjes demografike lidhur me rolin integrues dhe funksional të gjuhës
së huaj duke iu referuar Modelit Socioedukativ (Gardner R.C., 2005); a ekzistojnë
diferenca midis grupeve të nxënësve të shkollave të mesme publike në qytet, të
mesme publike në fshat dhe të mesme jopublike lidhur me këta faktorë?
Pyetja kërkimore Nr. 3. Cilat janë rezultatet e raportuara në nivel kombëtar dhe
sipas shpërndarjes demografike për mbështetjen prindërore tek fëmijët përsa i
përket mësimit të gjuhës angleze dhe a ekzistojnë diferenca midis grupeve të
nxënësve të shkollave të mesme publike në qytet, të mesme publike në fshat dhe të
mesme jopublike lidhur me këtë faktor?
Çështja kërkimore Nr.2. Pasqyrimi i arritjeve të nxënësve në lëndën e gjuhës
angleze nëpërmjet notës përfundimare dhe ndikimi i shkollës (e mesme publike në qytet, e
mesme publike në fshat dhe e mesme jopublike) tek arritjet e nxënësve në lëndën e gjuhës
së huaj.
Pyetja kërkimore Nr. 4. Cili është niveli mesatar i notës së nxënësve në lëndën e
gjuhës angleze; a ekzistojnë diferenca midis grupeve të nxënësve në shkollat e
mesme publike në qytet, shkollat e mesme publike në fshat dhe shkollat jopublike
në lidhje me arritjet e tyre në lëndën e gjuhës së huaj angleze?
Çështja kërkimore Nr. 3. Marrëdhënia midis faktorëve socioedukativë dhe
arritjeve të nxënësve në lëndën e gjuhës së huaj shprehur me notën përfundimtare.
Pyetja kërkimore Nr. 5. Cila është marrëdhënia mes arritjeve të nxënësve në lëndën
e gjuhës angleze dhe faktorëve socioedukativë për mësimin e gjuhës së huaj angleze?
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Çështja e kërkimit Nr. 4. Impakti i faktorëve socioedukativë për mësimin e
gjuhës së huaj tek motivimi dhe qëndrimet e nxënësve për të mësuar gjuhën.
Pyetja kërkimore Nr. 6. Cilët nga faktorët socioedukativë, qëndrimet ndaj
kontekstit të gjuhës, ankthi, roli integrues i gjuhës së huaj, roli funksional dhe inkurajimi
prindëror parashikojnë më mirë motivimin e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj
angleze?
Pyetje kërkimore Nr.7. Cilët nga faktorët socioedukativë për mësimin e gjuhës së
huaj, ankthi, roli integrues, roli funksional dhe inkurajimi prindëror parashikojnë më mirë
qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj angleze?
3.3. Dizajni i studimit
Ky studim ka karakter sasior dhe për nga natyra e tij është jo eksperimental. Në
metodologjinë e studimit përfshihen analiza përshkruese, krahasuese, korelacionale dhe
parashikuese. Studimi u realizua me anë të metodave sasiore, pasi u mbështet në linjën e
kërkimeve empirike të studimeve, në të cilat është aplikuar i njëjti model kërkimor.
Modeli Socioedukativ, varianti i rishikuar (Gardner R. C., 2005), është ndërtuar në bazë të
instrumentit matës ‘Testi i Motivimit dhe Sjelljeve ndaj mësimit të gjuhës së huaj, varianti
ndërkombëtar’ (Attitude Motivation Test Battery. International Version, Gardner R.C.,
2004).

3.3.1. Popullata e studimit
Popullata e këtij studimi kanë qenë nxënësit e shkollave të mesme në Shqipëri, të
cilët i përkasin ciklit mësimor ‘Arsimi i Mesëm’ 8, në sistemin shkollor parauniversitar,
N=67165 . Kjo popullatë përfshin të gjithë nxënësit, që studiuan gjuhën angleze si gjuhë e
huaj e parë në gjimnazet publike dhe jopublike, në zona urbane dhe rurale të vendit,
përgjatë vitit shkollor 2013-2014. Referenca kryesore për përcaktimin e popullatës dhe më
pas për përzgjedhjen e kampionit të studimit ka qenë Vjetari Statistikor për Arsimin, 20122013 9 (Burimi: Zyra e Statistikave në MAS), (Tabela 1). Në përzgjedhjen e kampionit u
aplikua teknika në bazë të grupit, ‘Stage’ dhe ‘Cluster Sampling’. Popullata në shkallë
vendi u nda në tri rajone: në shkolla që ndodhen në veri të Shqipërisë, në shkolla që
ndodhen në pjesën qendrore të vendit dhe në shkolla që ndodhen në jug të Shqipërisë. Në

8

MAS, Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020, f. 14.
MAS, Vjetari Statistikor për Arsimin, 2012-2013, f.26 http://www.arsimi.gov.al /files/userfiles/statistika
/vjetaristatistikor2012-2013.pdf
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mënyrë rastësore, nga çdo rajon u zgjodhën: për Veriun një rreth, për Jugun dy rrethe dhe
për pjesën qendrore të vendit dy rrethe. Në mënyrë që kampioni të rezultonte sa më
përfaqësues dhe të lejonte përgjithësimin e rezultateve për të gjithë popullatën, emrat e
rretheve me përfaqësi më të lartë në popullatën e studimit për çdo rajon u shkruan dhe u
hodhën në një enë, nga ku u përzgjodhën pesë rrethe në mënyrë rastësore. Për Veriun u
përzgjodh rrethi i Shkodrës, për Jugun rrethi i Vlorës dhe i Korçës dhe për rajonin qendror
të vendit u përzgjodh rrethi i Tiranës dhe Durrësit.

Tabela 1.

Popullata e studimit

Rrethi

Shkollë e mesme
Qytet
1.Tiranë
20759
2.Durrës
6831
3.Shkodër
5629
4.Vlorë
4468
5. Korçë
4459
TOTALI :

42 146

Shkollë e mesme Shkollë e mesme
Fshat
Jopublike
6761
4131
1845
2063
2039
1785
1340
1277
1184
542

Totali: 13 159

Totali : 9771

Totali
32 920
11519
9453
7085
6185

Totali i popullatës 67165

Burimi: MAS, Vjetari Statistikor për Arsimin, 2012-2013, f.26

3.3.2. Kuadri i kampionit
Kuadri i kampionit në këtë studim janë shkollat e mesme të përgjithshme, publike
dhe jopublike në zonat urbane dhe rurale të rretheve Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë dhe
Korçë, N=67 165 nxënës dhe lista e klasave 10-12.

3.3.3. Kampioni i studimit, madhësia dhe procedurat e përzgjedhjes së
kampionit
Madhësia e kampionit për numrin e nxënësve në total. Nga statistikat e Vjetarit
Statistikor 2012-2013 për numrin e nxënësve, që ndjekin gjimnazet në pesë rrethe, Tiranë,
Durrës, Shkodër, Korçë dhe Vlorë, rezultonte se numri total i nxënësve në këto pesë
rrethe, të cilët studionin anglishten si gjuhë e huaj në shkollat publike qytet dhe fshat, si
dhe shkollat jopublike ishte (N = 67.165), (shih tabelën 1). Duke qenë se ky kampion u
përzgjodh në disa nivele: 1. në raport me popullatën në total, 2. në raport me popullatën
sipas variablit demografik të llojit të shkollës, e mesme publike qytet/fshat dhe e mesme
jopublike, 3. në raport me rrethet sipas variablit demografik të llojit të shkollës, e mesme
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publike qytet/fshat dhe e mesme jopublike, atëherë për përzgjedhjen e kampionit u zbatua
teknika në bazë të grupit, ‘Stage and Cluster Sampling’. Nga popullata, N = 67.165 u
realizua llogaritja e madhësisë së kampionit me anë të metodës Raosoft Sampling për
përzgjedhjen e kampionit për studime statistikore, ku u vendos shkalla e gabimit alfa 5%,
fuqia e studimit 95% 10, niveli i variabilitetit (.50), prej së cilës u përzgjodh kampioni
n=1800 individë. Theksohet se u përcaktuan këto kufij të përzgjedhjes, për shkak se një
kampion më i madh shërben për të kryer analiza statistikore në kërkimet në edukim me
variabla kategorikë (Bartlett, E.J., Kotlik, W.J. dhe Higgins, C.C., 2001). Ndërsa Stevens
(1996), përcakton se analiza e regresionit, që do të zhvillohet në këtë studim, duhet të ketë
afërsisht 15 raste (respondentë) që kanë plotësuar pyetësorin për një variabël të pavarur
për të pasur një përfundim të besueshëm.
Madhësia e kampionit për numrin e nxënësve në total sipas llojit të shkollës. Pasi u
përcaktua kampioni në total për të gjithë popullatën e studimit, ku rezultoi n=1800
subjekte, u përcaktua numri i subjekteve sipas ndarjes: nxënës në gjimnazet publike në
qytet, publike fshat dhe gjimnaze jopublike. Nga popullata e raportuar nga MAS, për
shpërndarjen e nxënësve në pesë rrethet e zgjedhura rezulton se: N=42 146 nxënës në
shkolla publike qytet; N=13 159 nxënës në shkolla publike fshat dhe N=9771 nxënës në
shkolla jopublike (shih tabelën 1 më lart). Selektimi i kampionit për secilin grup shkolle, u
krye në bazë të kalkulimit të fuqisë së përfaqësimit, me anë të përllogaritjes në sistemin
‘Raosoft samplesize Calculator’. Nga përllogaritja e kampionit me nivelin e besueshmërisë
95%, pranimi i koeficientit të gabimit 5% dhe shpërndarjen e përgjigjes (50%) rezultoi se,
madhësia e kampionit për shkollat publike në qytet ishte 1144 respondentë. Po me të
njëjtat parametra të përllogaritjes u përcaktua kampioni për shkollat në fshat, i cili rezultoi
414 nxënës, ndërsa në shkollat jopublike kampioni rezultoi me 242 subjekte (Shih tabelën
9, Rezultatet). Pasi u përcaktua kampioni i nxënësve në total (n=1800), u krye shpërndarja
e tij në përqindje sipas kriterit të llojit të shkollës: e mesme publike qytet 63.6%, e mesme
publike fshat 23.0% dhe e mesme jopublike 13.4, në raport me përqindjen, që popullata e
këtyre variablave demografikë përfaqësonte në Vjetarin Statistikor, prezantuar nga MAS
(Shih figurën 3 tek Rezultatet).
Madhësia e kampionit për numrin e nxënësve sipas rretheve. Për të përcaktuar
kampionin për secilin prej rretheve, shërbeu popullata e numrit të nxënësve në gjimnazet e
qyteteve dhe fshatrave të rretheve që u morën në studim (Vjetari Statistikor për Arsimin,
2012 -2013), ( shih tabelën 1 më lart). Me anë të teknikës ‘Stage and Cluster Sampling’, u
10
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realizua përzgjedhja e kampionit me sistemin e përllogaritjes Raosoft Samplesize
Calculator për çdo rreth, në varësi të përfaqësimit, që rrethet e përzgjedhura kishin në
popullatën totale (shih tabelën 1 lart). Pesha e çdo rrethi në kampionin total është
proporcionale me numrin e nxënësve të këtyre rretheve kundrejt popullatës totale të tyre.
Përzgjedhja e kampionit për secilin rreth në total rezultoi e tillë: rrethi Korçë n=176,
9.78% , rrethi Vlorë n=213, 11.83%, rrethi Durrës n=291, 16.17%, rrethi Shkodër
n=256,14.22%) dhe rrethi Tiranë n=864, 48.0. % (Shih tabelën 10 dhe figurën 4,
Rezultatet).
Madhësia e kampionit për numrin e nxënësve sipas llojit të shkollës për çdo rreth.
Kampioni për çdo rreth (rrethi Korçë n=176, rrethi Vlorë n=213, rrethi Durrës n=291,
rrethi Shkodër n=256 dhe rrethi Tiranë n=864), u përcaktua sipas kriterit të shpërndarjes së
llojit të shkollës, e mesme publike në qytet dhe fshat, e mesme jopublike, me anë të
përllogaritjes në sistemin ‘Raosoft Samplesize Calculator’, ku u vendos niveli i
besueshmërisë 95%, pranimi i koeficientit të gabimit 5% dhe shpërndarja e përgjigjes
(50%) (Shih tabelën 11 dhe figurën 5, Rezultatet).
Nga kuadri i kampionit, i cili përbëhej nga lista e gjimnazeve publike dhe
jopublike, në qytet dhe fshat për secilin rreth, emrat e shkollave të mesme u shkruan në
letra, u hodhën në një enë dhe më pas u realizua përzgjedhja rastësore e shkollave, 7
shkolla për çdo rreth, përveç rrethit të Tiranës, tek i cili u përzgjodhën 15 shkolla duke
marrë në konsideratë se Tirana ishte rrethi me popullatën më të madhe të nxënësve në
gjimnaze (N=32 920) që përbën përafërsisht 50% të popullatës, në total u morën në studim
43 shkolla. Lista që u përdor në këtë fazë përmban pesë (5) Drejtoritë Arsimore Rajonale,
emrat dhe adresat e të gjitha gjimnazeve në këto rrethe, si dhe emrat e drejtuesve të këtyre
shkollave për efekt kontakti. Në studim u përfshinë 43 shkolla të mesme të përgjithshme
nga 663 shkolla të mesme në rang vendi. Studimi u krye në 20 shkolla publike në qytet, 13
shkolla publike në fshat dhe 10 shkolla të mesme jopublike. (Burimi: Vjetari Statistikor për
Arsimin, 2012-2013, f.22).
Madhësia e kampionit për numrin e nxënësve sipas klasave. Duke iu referuar
statistikës së MAS për raportin nxënës/klasë në ciklin mësimor të arsimit të mesëm, për
vitin 2012-2013 rezulton se ky raport është 31 nxënës për klasë në qytet, 28 nxënës për
klasë në zonat rurale dhe 20 nxënës në shkollat jopublike (Burimi: MAS, Vjetari
Statistikor për Arsimin, f.35). Gjithsej, në këtë studim u përfshinë 37 klasa në shkolla të
mesme publike në qytet (1144:31 ≈ 37 klasa); 15 klasa në shkolla publike të mesme në
fshat (414:28 ≈ 15 klasa); 12 klasa në shkollat jopublike (242:20 =12 klasa). Në total 64
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klasa. Për zgjedhjen e klasave u përdor teknika e zgjedhjes së thjeshtë rastësore, e cila u
aplikua tek lista e shkollave të mesme publike dhe jopublike, fshat dhe qytet për pesë
rrethet e përzgjedhura në fazën e parë të procedurave të kampionimit.
Madhësia e nënkampionit të nxënësve në lidhje me pyetjen e katërt dhe të pestë të
studimit (variabli i notës). Në këtë studim, u përzgjodh një nënkampion, me qëllim për të
raportuar të dhënat që lidhen me variablin e ‘Notës’ për pyetjen e katërt dhe të pestë të
studimit. Për përzgjedhjen e kampionit të dytë u përdorën dy metoda: e para, ajo e
përzgjedhjes rastësore, ku letrat me emrat e pesë rretheve të përfshira në studim u
vendosën në një enë dhe u përzgjodh njëri prej tyre, rrethi i Tiranës; së dyti, nga kampioni
i këtij rrethi që shërbeu si popullatë, ku N= 814, u përcaktua nënkampioni me anë të
sistemit të përllogaritjes së përmasës së kampionit ‘Raosoft Samplesize Calculator’. Në
bazë të kalkulimit të fuqisë së përfaqësimit me anë të përllogaritjes ‘Roarsoft Samplesize’,
me nivelin e besueshmërisë 95%, pranimi i koeficientit të gabimit 5% dhe shpërndarjen e
përgjigjes (50%) rezultoi se: n= 260 subjekte, nga të cilët n=130 nxënës, shkollë e mesme
publike në qytet, n= 80 nxënës, shkollë e mesme publike në fshat dhe n= 50 nxënës,
shkollë e mesme jopublike (Shih tabelën 12 tek Rezultatet).

3.4. Instrumenti TMS dhe Modeli Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj

Instrumenti, i cili u përdor në këtë studim, është marrë nga Bateria e Testeve për
Motivimin dhe Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhëve të huaja, (Attitude Motivation Test
Battery, AMTB, International version, (Gardner R. C., 2004) 11 (shih testin në Aneksin 1).
Varianti ndërkombëtar i testit është përshtatur për të testuar përgjithësimin e Modelit
Socioedukativ për mësimin e gjuhëve të huaja në kontekste dhe vende të ndryshme në
botë, i cili teston mësimin e gjuhës angleze, në kuadrin e mësimit të saj si gjuhë e huaj
(Gardner, 2005) 12. Modeli Socioedukativ (MSE) për mësimin e gjuhëve të huaja u ndërtua
pas një numri voluminoz kërkimesh empirike nga përdorimi i instrumentit TMS, me
qëllim raportimin në mënyrë të përmbledhur të konstrukteve konceptuale kryesore për
faktorët, që ndikojnë në procesin e mësimit të gjuhëve të huaja (Gardner R. et.al., 2001b,
2006). Si fillim, në këtë studim do të raportohet analiza e besueshmërisë së brendshme për
instrumentin në tërësi dhe shkallët përbërëse të tij, dhe më pas do të raportohen
11

Gardner Robert C., (2004), Attitude/Motivation Test battery, International AMTB Research Project
http://publish.uwo.ca/~gardner/docs
12
Gardner Robert C., (2005). Integrative motivation and second language acquisition Canadian Association
of Applied Linguistics/Canadian Linguistics Association Joint Plenary Talk - May 30, 2005, London,
Canada http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf
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koeficientët e besueshmërisë për variablat agregatë të Modelit Socioedukativ për mësimin
e gjuhëve të huaja, i ndërtuar nga shkallët e instrumentit TMS.
Testi i Motivimit dhe Sjelljeve përmban 104 variabla të cilat formojnë
dymbëdhjetë shkallë (Gardner, R.C., 2004, Dokumenti çelës i formimit të shkallëve të
testit) 13. Dymbëdhjetë shkallët e instrumentit formojnë gjashtë konstrukte konceptuale
kryesore dhe do të shërbejnë si nënshkallë të Modelit Socioedukativ për mësimin e
gjuhëve të huaja, Gardner, R.C.(2006). MSE do të shërbejë për matjen e variablave
agregatë socioedukativë të Motivimit, Qëndrimeve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës,
Ankthit, Rolit integrues dhe Rolit funksional të gjuhës së huaj dhe Mbështetjes prindërore.
Për përdorimin e instrumentit u mor leje nga autori i tij (u kontaktua në formë
elektronike autori i testit, R.C.Gardner, Prill, 2014), si dhe u morën masa që testi të
përshtatej për përdorim në terrenin shqiptar, duke u mbështetur në rekomandimin e autorit
të testit dhe Raportet teknike dhe Manualin e testit 14.
Në pjesën e parë të këtij instrumenti u shtuan vetëm dy variabla me karakter
demografik, të cilat janë: 1. lloji i shkollës, e mesme publike në qytet, e mesme publike në
fshat dhe e mesme jopublike dhe 2. rrethi ku ndodhej shkolla.
Instrumenti është strukturuar sipas shkallës Likert, me 6 alternativa. Artikujt e
shkallëve të instrumentit TMS prezantohen sipas këtij shembulli: Do të dëshiroja të flisja
shumë gjuhë të huaja në mënyrë perfekte`, ndjekur nga alternativat: Plotësisht jo dakord`
(1), Disi jo dakord (2), Paksa jo dakord (3), Paksa dakord (4), Disi Dakord (5), Plotësisht
dakord (6). Në këtë shkallë nuk kishte alternativë neutrale. Kodet nga 1-3 kanë vlera
negative, dhe tregojnë mospajtueshmëri me artikullin dhe kodet nga 4-6 tregojnë vlera
pozitive dhe reflektojnë pajtueshmëri me artikullin respektiv. Kodi 1 tregon mosdakordësi
absolute (Plotësisht jo dakord), kodi 2 tregon vlera të moderuara të mosdakordësisë (Disi
jo dakord), kodi 3 tregon mosdakordësi të një niveli të ulët, (Paksa Jodakord), kodi 4
tregon dakordësi të një niveli të ulët, (Paksa dakord ), kodi 5 tregon nivel të moderuar të
dakordësisë (Disi Dakord) dhe kodi 6 tregon nivel të lartë dakordësie (Plotësisht dakord).
Besueshmëria e variantit ndërkombëtar TMS (Gardner R.C., 2005), është
raportuar në studime të deritanishme dhe demonstron një nivel të konsiderueshëm
besueshmërie të brendshme të shkallëve (shih tabelën 3 më poshtë). Duke qenë se ky

13

Attitude/Motivation Test Battery AMTB item-key’ document., Questionnaire Keys Master,
http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/questionaries
14
The Attitude/Motivation Test Battery: Technical Report (1985) 1http:/ /publish.uwo.ca /~gardner/
docs/AMTB manual.pdf.
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studim u krye në Shqipëri, ku anglishtja u mësohet nxënësve si gjuhë e huaj e parë,
BTMS, varianti ndërkombëtar i tij u konsiderua si një instrument i përshtatshëm.
Testi përmban 64 artikuj me përmbajtje pozitive dhe 40 artikuj me përmbajtje
negative, të cilat u rikoduan duke krijuar kështu mundësinë për vlerësim me të njëjtat
parametra si dhe artikujt pozitivë (Goodman, R. 1997). Vlerat për artikujt negativë u
përmbysën, sipas procedurës së rikodimit, duke përfituar në këtë mënyrë njëtrajtshmëri të
vlerave për çdo pohim.
Artikujt me përmbajtje negative janë: 12, 32, 55, 76, 95 që gjenden në shkallën e
parë të testit ‘Interesi në gjuhët e huaja’; artikujt 3, 23, 44, 67, 87 gjenden në shkallën
‘Intensiteti i motivimit’; artikujt 4, 24, 45, 68, 88 ndodhen në shkallën ‘Ankthi në orën e
gjuhës së huaj’; artikujt 14, 34, 58, 78, 97 ndodhen në shkallën ‘Vlerësimi i mësuesit të
gjuhës së huaj’; artikujt 18, 38, 62, 82, 100 ndodhen në shkallën ‘Qëndrimet nda mësimit
të gjuhës së huaj’; artikujt 17, 37, 61, 81, 99 ndodhen në shkallën ‘Dëshira për të mësuar
gjuhën e huaj’; artikujt 10, 30, 52, 74, 93 ndodhen në shkallën ‘Vlerësimi i kursit të gjuhës
së huaj’; Artikujt 19, 39, 63, 83, 101 ndodhen në shkallën ‘Ankthi në përdorimin e gjuhës
së huaj’ (shih testin në Aneksin 1).
Ndërsa shkallët e ‘Inkurajimit prindëror’, ‘Qëndrimet ndaj anglishtfolësve vendas
(native speakers)’, Orientimi integrues dhe Orientimi funksional i gjuhës nuk përfshijnë
artikuj me përmbajtje negative 15.
Popullata e zgjedhur për studimin, ku u aplikua instrumenti TMS, ishin nxënës të
shkollave të mesme, nën moshën 18 vjeç, të cilët jetonin me prindërit, kështu që u ruajt
shkalla e mbështetjes prindërore. Ky instrument matës është ndërtuar duke pasur në
objektiv, sipas variantit origjinal të tij, grupe të nxënësve të shkollave të mesme të ulëta
dhe të larta (junior high, high schools/secondary schools), arsimi i mesëm i ulët, klasat 7-9
dhe i mesëm i lartë, klasat 10-12 (Gardner R.C., 2009). Për pasojë instrumenti nuk u
pasurua me variabla të tjerë demografikë, përveç rrethit dhe llojit të shkollës dhe u aplikua
në klasat 10-12.
Duke qenë se përkthimi i një instrumenti kërkimor është i një rëndësie mjaft të
madhe dhe duke qenë në dijeni të disa problemeve që lindin për shkak të një përkthimi jo
të mirë, u morën në konsideratë rekomandimet në konsultim me një grup ekspertësh të
linguistikës në profilin e përkthimit. Gjithashtu, për të shmangur gabimet semantikore dhe
të krahasueshmërisë të parametrave të instrumentit kërkimor, u adoptuan disa
15

Attitude/Motivation Test Battery AMTB item-key’ document., Questionnaire Keys Master,
http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/questionaries
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rekomandime nga Behling and Law (2000) për validitimin e testeve të përkthyera. Si
fillim, u përkthyen fjalitë përbërëse të shkallëve të testit në shqip. Në vazhdim, testi i
përkthyer, u përkthye edhe një herë dhe u vlerësua nga dy linguistë (anglisht dhe shqip) të
cilët janë të specializuar në edukimin për mësimin e gjuhës angleze për të siguruar në këtë
mënyrë saktësinë e përkthimit.
Para se instrumenti të aplikohej tek kampioni i studimit, si fillim u pilotua në 100
nxënës. Instrumenti kaloi në këtë fazë për të vërtetuar besueshmërinë e tij para aplikimit
në studim (koeficienti i Alfa e Chronbach-ut u përdor për matjen e qëndrueshmërisë së
shkallëve të testit), para se të përdoreshin në kampionin e zgjedhur. Të dhënat që dolën
nga kjo fazë nuk u përfshinë në studim.

3.4.1. Besueshmëria e brendshme e instrumentit TMS

Për instrumentin TMS rekomandohet të kryhet vetëm analiza e besueshmërisë së
brendshme të shkallëve të tij (Gardner R.C., 2005, f.19), pasi testi ka kaluar një seri të
gjatë procedurash teknike për validitimin e tij, (Gardner R.C.,Smythe, P.C.,1981),
(Gardner R.C.,1985, Test manual; Technical Report),( Gardner R.C., 2004, Item key
document). Gardner dhe Smythe (1971), autorët e variantit të parë të TMS, shqyrtuan rolin
e aptitudës së gjuhës dhe motivimit në përcaktimin e arritjeve në gjuhën frënge në një
projekt mbarëkombëtar në shtetin e Kanadasë. Për shkak se numri i variablave ishte
voluminoz, ata nuk përdorën analizën faktoriale, por sollën një qasje të orientuar drejt
konstrukteve konceptuale dhe ndërtuan disa shkallë për matjet, të cilat pasi i administruan,
zgjodhën artikujt që korelonin më fort me shkallën për të cilën ishin ideuar se do të matnin
(Gardner & Smythe, 1975, cit. tek Gardner, 2009, f. 3). Ky rekomandim mbështetet nga
Tavakol dhe Dennick, (2011, f. 53) " ….besueshmëria e brendshme përcakton përmasën
në të cilën të gjitha pohimet e një testi masin të njëjtin koncept ose konstrukt…” .
Koeficientët e besueshmërisë tregojnë masën, në të cilën rezultatet e një shkalle
mund të konsiderohen se kanë qëndrueshmëri të brendshme ose janë të besueshme. Ato
mund të interpretohen si përqindja e variancës së qëndrueshme në përgjigjet e nxënësve
(Broën, 1996, cit. tek te Hshimoto Y., 2003, f.46). Në këtë studim u mor në konsideratë
për matjen e besueshmërisë së brendshme të testit, analiza statistikore e Alpha Cronbachut, nga 0-1 (Cronbach, 1951). Besueshmëria e përgjithshme e instrumentit TMQ, rezultoi
.88, pra mund të thuhet se testi është 88% i qëndrueshëm ose i besueshëm, të 1800
respondentët iu përgjigjën pohimeve të testit (shih tabelën 72 dhe 73, Aneksi II).
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Tabela 2 tregon koeficientët e Alpha Cronbach-ut për secilën nga 12 shkallët e
instrumentit TMS. Këto koeficientë janë të pranueshëm në nivelin mbi 0.6 alpha cronbach
dhe normalisht të përshtatshëm për studime në një shkallë të gjerë (Dörnyei and Taugchi,
2010). Shkallët me besueshmërinë më të lartë janë ankthi në përdorimin e gjuhës (.87) dhe
ankthi në orën e mësimit, (.86). Të gjitha shkallët e kanë arritur nivelin e pranueshëm të
rekomanduar për besueshmërinë, Alfa Chronbah, (≥ .7).
Tabela 2. Koeficientët e Alfa Cronbach-ut për besueshmërinë e brendshme të
shkallëve të instrumentit: Testi i Motivimit dhe Sjelljeve ndaj gjuhës së huaj
Shkallët e instrumentit TMS

Alfa Cronbach

Interesi ndaj gjuhës së huaj angleze

.77

Inkurajimi prindëror për gjuhën e huaj angleze

.77

Intensiteti i motivimit për gjuhën e huaj angleze

.78

Vlerësimi i mësuesit të gjuhës së huaj angleze

.78

Vlerësimi i orës së gjuhës së huaj angleze

.76

Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës së huaj

.77

Qëndrimet ndaj folësve të gjuhës angleze

.78

Orientimi integrues i gjuhës së huaj angleze

.75

Orientimi funksional i gjuhës së huaj angleze

.76

Dëshira për gjuhën angleze

.77

Ankthi në orën e mësimit të gjuhës angleze

.86

Ankthi në përdorimin e gjuhës së huaj angleze

.87

Besueshmëria e brendshme e shkallëve të Testit të Motivimit dhe Sjelljeve për
mësimin e gjuhës angleze i shtohet për herë të parë tabelës përmbledhëse të koeficientëve
të besueshmërisë së testit të aplikuar në formë të organizuar në disa vende në rajon si,
Kroacia, Polonia, Rumania dhe Spanja. Tabela 3 më poshtë tregon koefiçientët e
besueshmërisë së instrumentit për shkallët përbërëse të tij, e cila është publikuar nga autori
i Testit të Motivimit dhe Sjelljeve për mësimin e gjuhë angleze në dokumentet e
administrimit të testit (Gardner R.C., 2005, f. 19).
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Tabela 3.

Koeficienti i Alpha Cronbach-ut për besueshmërinë e brendshme të
shkallëve të instrumentit TMS sipas përdorimit në disa vende të Evropës

Shkallët e instrumentit TMS

Kroaci

Poloni

Rumani

Spanjë

Interesi ndaj Gjuhës Angleze
Inkurajimi Prindëror në Anglisht
Motivimi për Anglishten
Vlerësimi i Mësuesit të Anglishtes
Vlerësimi i orës së gjuhës angleze
Qëndrimi ndaj Mësimit të Anglishtes
Qëndrimi ndaj Anglishtfolësve
Orientimi integrues i Gjuhës
Orientimi funksional
Dëshira për gjuhën angleze
Ankthi në orën e anglishtes
Ankthi në përdorimin e gjuhës angleze

.73
.80
.65
.78
.79
.90
.90
.89
.88
.88
.59
.77

.84
.63
.83
.68
.79
.86
.89
.88
.85
.83
.69
.75

.84
.63
.79
.81
.64
.83
.85
.91
.89
.76
.78
.83

.80
.79
.81
.73
.83
.87
.90
.86
.86
.81
.60
.85

(Burimi: Gardner R.C., 2005, f.19)
3.4.2. Operacionalizimi i variablave të Modelit Socioedukativ sipas
instrumentit TMS
Një rezultat i lartë i konstrukteve të Modelit Socioedukativ 16, është tregues për një
motivim të lartë dhe qëndrime të favorshme ndaj gjuhës së huaj. Tabela 4 në vazhdim,
tregon specifikisht, konstruktet e MSE dhe nënshkallët matëse të tyre: 1. Qëndrimet ndaj
situatës ku mësohet gjuha (vlerësimi i instruktorit të kursit dhe vlerësimi i kursit të
anglishtes); 2. Roli integrues (orientimi integrativ i gjuhës, interesi në gjuhën angleze dhe
qëndrimet ndaj grupeve anglishtfolëse); 3. Roli funksional i gjuhës (orientimi funksional);
4. Motivimi (intensiteti i motivimit, dëshira për të mësuar anglisht dhe sjelljet ndaj mësimit
të gjuhës); 5. Ankthi në mësimin e gjuhës (ankthi në përdorimin e gjuhës angleze dhe
ankthi në orën e mësimit të anglishtes); 6. Mbështetja prindërore për mësimin e gjuhës.

16

Gardner Robert C., (2005). Integrative motivation and second language acquisition Canadian Association
of Applied Linguistics/Canadian Linguistics Association Joint Plenary Talk - May 30, 2005, London,
Canada http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf
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Tabela 4. Blloqet konceptuale të Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së
huaj sipas shkallëve të instrumentit TMS

Konstruktet
Motivimi për të mësuar gjuhën (30 artikuj)

Roli i integrues i gjuhës (24 artikuj)

Qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të
gjuhës (20 artikuj)
Ankthi në gjuhën e huaj (20 artikuj)

Roli funksional i gjuhës (4 artikuj)
Mbështetja Prindërore (8 artikuj)
(Burimi: Gardner R.C., 2009, f.4 17)

Shkallët
Intensiteti i Motivimit (10 artikuj)
Dëshira për të mësuar gjuhën (10 artikuj)
Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës (10
artikuj)
Orientimi integrues i gjuhës së huaj(4
artikuj)
Interesi në gjuhët e huaja (10 artikuj)
Qëndrimet ndaj të huajve (10 artikuj)
Vlerësimi i mësuesit të gjuhës (10 artikuj)
Vlerësimi i orës së mësimit të gjuhës së
huaj (10 artikuj)
Ankthi në orën e mësimit të gjuhës së huaj
(10 artikuj)
Ankthi në përdorimin e gjuhës (10 artikuj)
Orientimi instrumental (4 artikuj)
Inkurajimi prindëror (8 artikuj)

(Shih tabelat 16, 17, 18, 25, 26, 33, 34, 41, 42, 43, 49, 55 për artikujt e shkallëve tek
Rezultatet)

3.4.3. Besueshmëria e brendshme për konstruktet e Modelit Socioedukativ për
mësimin e gjuhës së huaj
Meqenëse rezultatet në këtë studim do të raportohen për gjashtë variablat agregatë
të Modelit Socioedukativ (MSE), të ndërtuar nga instrumenti TMS, atëherë përveç
analizës së besueshmërisë për 12 nënshkallët e instrumentit, u realizua dhe analiza e
besueshmërisë së përgjithshme dhe konsistencës së brendshme për gjashtë shkallët
agregate të Modelit Socioedukativ. Tabela 5 tregon se koeficienti i besueshmërisë së
përgjithshme të MSE është .77. Pra mund të thuhet se modeli është 77 % i qëndrueshëm
(Brown et al., 2001, f. 264, cit. tek Hashimoto Y., 2003, f.46), (Tabela 5). Të 1800
respondentët iu përgjigjën artikujve të këtyre konstrukteve (tabela 72, Aneksi II).

17

Overview of Socio Education Model on language learning, Gardner R.C. (2009),f.4,Gardner and Lambert
(1959): Fifty Years and Counting, http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/
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Tabela 5. Koeficienti i Alfa Cronbach-ut për Modelin Socioedukativ në mësimin e
gjuhës së huaj
Koeficienti Alpha
Cronbach
.777

Cronbach's Alpha
Based on Standardized
Items
.746

Numri i variablave

6

Për secilën nga shkallët e Modelit Socioedukativ, u krye analiza e besueshmërisë
së brendshme. Tabela 6, tregon vlerat e koeficientëve Alfa Cronbach për secilën shkallë, të
cilat janë mbi 0.6, vlerë kjo që tregon se këto konstrukte janë të besueshme për të realizuar
matjen e asaj çka janë parashikuar të masin (Dörnyei Z., Taugchi, 2010). Të gjitha shkallët
e kanë arritur nivelin e pranueshëm të rekomanduar për besueshmërinë, Alfa Chronbah, (≥
.7) përveç shkallës së mbështetjes prindërore për mësimin e gjuhës (.671). Vlera më e lartë
e koeficientëve Alfa paraqitet tek variabli ‘Qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës
me vlerën .880 dhe roli funksional i gjuhës me vlerën .852.

Tabela 6. Koeficientët e Alfa Cronbach-ut për besueshmërinë e brendshme të
shkallëve të modelit Socio Edukativ
Variablat e Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës Koeficientët
së huaj
Alpha
Cronbach
Qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
Roli integrues i gjuhës
Motivimi
Ankthi ndaj mësimit të gjuhës
Roli Funksional i gjuhës
Mbështetja prindërore për mësimin e gjuhës

.880
.730
.781
.701
.852
.671

Për të shqyrtuar konsistencën e brendshme të shkallëve të Modelit Socioedukativ u
realizua analiza e korrelacioneve të brendshme për besueshmërinë e variablave, e cila
tregoi se çdo variabël lidhet me vlerën totale të shkallës (shih tabelat 74, 75, 76, 77, 78, 79,
Aneksi II).
U realizua gjithashtu analiza e korrelacionit total të variablave për shkallët e
Modelit Socioedukativ, e cila tregoi se vlera e konsistencës së brendshme për secilin
variabël rezultoi se është mbi vlerën e rekomanduar 0.3 (shih tabelën 80, Aneksi II).
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3.5. Administrimi i Testit

Të dhënat për këtë studim u grumbulluan për një periudhë kohore pesë mujore
(Janar- Maj, 2014), përgjatë vitit shkollor 2013-2014. Në procedurat e grumbullimit të të
dhënave u përfshinë disa kritere. Së pari, u përcaktua radha e rretheve, sipas së cilës do të
veprohej për aplikimin e testeve, ku kriter u vendos madhësia e kampionit që rrethi
përfaqësonte, së dyti, u kontaktuan drejtuesit dhe mësuesit e shkollave ku do të zhvillohej
testi për të marrë lejen e futjes në institucion dhe, së treti, u përcaktua koha më e
përshtatshme kur mund të zhvillohej testi, duke respektuar orarin mësimor të nxënësve.
Aplikimi i testeve nisi me rrethin e Tiranës duke qenë se kishte kampionin me peshën më
të madhe të totalit, më pas në rrethin e Durrësit, Shkodrës, Vlorës dhe në fund në rrethin e
Korçës. Fillimisht testet u shpërndanë në shkollat e mesme të qytetit, duke nisur me
shkollat publike, më pas ato jopublike dhe në fund në shkollat publike në fshat. Nga ky
proces u përjashtuan mësuesit si supervizorë gjatë plotësimit të testit. Procesi i plotësimit
të testit zgjati 25-30 minuta.

3.5.1. Konsiderata etike në procesin e grumbullimit të të dhënave

Secili pjesëmarrës në procesin e plotësimit të testit u njoh me qëllimin dhe objektin
e studimit, po ashtu ky fakt ishte përfshirë në formë të shkruar në test, sipas variantit
origjinal të tij, ku dhe u përcaktua se pjesëmarrësit ishin të lirë të zgjidhnin të qëndronin
ose jo, dhe se përgjigjet e tyre nuk do të vlerësoheshin si të sakta apo të gabuara, por do të
shërbenin thjesht për qëllime kërkimore. Në asnjë prej klasave ku u shpërnda testi nuk pati
të larguar, qoftë në momentin e parë të fillimit të procesit apo dhe në mes të tij, pra
plotësimi i testit u realizua me vullnetin e plotë të nxënësve. Po ashtu, nxënësit nuk u
ndikuan nga faktorë të jashtëm për plotësimin e tij, duke i`u përgjigjur kërkesave të testit
në mënyrë të pavarur. Për qëllime etike, para procesit të shpërndarjes së testit u kontaktuan
mësuesit e gjuhës angleze për t`i njoftuar më lidhje me studimin dhe për t`i prezantuar
testin që do t`u shpërndahej nxënësve. Kjo procedurë u ndoq pasi testi përmbante një
shkallë, e cila vlerësonte instruktorin e gjuhës angleze dhe orën e mësimit të gjuhës. Nuk
pati asnjë reagim kundërshtues nga ana e mësuesve për këtë çështje. Po ashtu, për qëllime
etike u ruajt anonimati i respondentëve. Gjatë plotësimit të testit në klasa qëndroi vetëm
kërkuesja e studimit për të monitoruar procesin e plotësimit të tyre. Testet e mbledhura u
ruajtën në një ambient ku hynte vetëm kërkuesja dhe u ruajtën në kushte konfidenciale.
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3.5.2. Procedura e grumbullimit të të dhënave

Të dhënat për këtë studim u grumbulluan për një periudhë kohore pesë mujore
(Janar- Maj, 2014), përgjatë vitit shkollor 2013-2014. Në procedurat e grumbullimit të të
dhënave u përfshinë disa kritere. Së pari, u përcaktua rendi i rretheve, sipas të cilit do të
veprohej për aplikimin e testeve, së dyti u realizuan kontakte me DAR rajonale nga të cilat
u morën kontaktet e drejtuesve të shkollave ku do të zhvillohej testi. Për realizimin e testit
u mor leje në drejtorinë e shkollës dhe u përcaktua koha më e përshtatshme për të hyrë në
institucionet që ata drejtonin. Aplikimi i testeve nisi me rrethin e Tiranës duke qenë se
kishte kampionin me peshën më të madhe të totalit. Fillimisht testet u shpërndanë në
shkollat e qytetit, duke nisur me shkollat publike, më pas ato jopublike dhe në fund në
shkollat në fshat. Në procesin e grumbullimit të të dhënave, mësuesit e gjuhës angleze
dolën nga klasa në momentin e plotësimit të testit. Testi u plotësua në kushte natyrale,
nxënësit ndodheshin në kushte rutinë mësimi.

3.6. Metoda e Analizës së të dhënave

Futja e të dhënave. Pasi u grumbulluan pyetësorët, atyre u është vendosur një kod
numerik nga 1 deri në 1800. Të dhënat që u grumbulluan nga testet u hodhën në
Programin Statistikor për Shkencat Sociale, SPSS18, duke krijuar bazën e të dhënave të
studimit. Para se të dhënat të futeshin në program, pyetësorët u rishikuan edhe një herë për
përgjigje të paqarta dhe për vlera që mungonin. Për të vërtetuar futjen e saktë të tyre, të
dhënat u analizuan në lidhje me frekuencën e tyre, duke kontrolluar për vlera të pazakonta
në bazën e të dhënave. Rezultoi se të dhënat nuk kishin vlera të pazakonta, pra futja e tyre
në sistem ishte korrekte.
Teste paraprake të të dhënave. Përpara kryerjes së testeve statistikore, është
marrë në konsideratë përmbushja e supozimeve të detyrueshme për të gjitha llojet e testeve
që do zhvillohen në studim (Pallant, 2010). Si fillim u përcaktua koeficienti i domethënies
statistikore, p=0.05.
Variablat e Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës, ‘motivimi për të mësuar
gjuhën e huaj’, ‘qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës’, ‘funksionaliteti i gjuhës’, ‘ankthi në
gjuhën e huaj’, ‘mbështetja prindërore për mësimin e gjuhës’ dhe ‘roli integrues i gjuhës’
u testuan për shpërndarjen normale, me anë të testit Kolmogorov Smirnov, i cili nuk e
arriti nivelin e domethënies statistikore, p>.05, pasi vlera e testit për shpërndarjen normale
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për këto variabla rezultoi (p ≤ .05), gjë që tregon për mosplotësimin e kushtit të
shpërndarjes normale të të dhënave (shih tabelat 82, 84, 85, 86, 87, 88, Aneksi II). Shkelja
e kushtit të normalitetit nuk duhet të shkaktojë ndonjë problem madhor me kampione të
mëdha (p.sh. 30+), (Pallant, 2010, f. 206). Në rastin e këtij studimi, ku N=1800 raste,
atëherë nuk përbën problem për thyerjen e kushtit të normalitetit absolut të shpërndarjes.
Gjithashtu, për të investiguar shpërndarjen e të dhënave për këto variabla, u shqyrtuan
grafikët e linearitetit për shpërndarjen normale, të cilat treguan se plotësonin në një nivel
të arsyeshëm kushtin e normalitetit të të dhënave (Shih figurat 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Aneksi II).
Në testin Kolmogorov Smirnov, për normalitetin e variablit të varur ‘Motivimi për
të mësuar gjuhën’ në modelin e parë të regresionit, domethënia statistikore rezultoi p =
.00, shkallët e lirisë, df = 1800 (shih tabelën 82, Aneksi II), që interpretohet se shpërndarja
nuk është normale. Edhe në rastin e variablit të qëndrimeve (shih tabelën 84, Aneksi II),
vlera e domethënies, p=.00, shkallët e lirisë, df = 1800 , që gjithashtu sugjeron rrëzimin e
pretendimit të normalitetit të shpërndarjes për këtë variabël. ‘Një rezultat jo domethënës
me një vlerë më të madhe se 0.05 tregon se ekziston normaliteti i vlerave’ (Pallant, 2010,
f. 57). Në këtë rast vlera p =,000 për të dy variablat, që sugjeron thyerjen e hipotezës për
shpërndarje normale të vlerave. Kjo është shumë e zakonshme në kampionë të mëdhenj.
Sipas Pallant, për kampionët të cilët janë më të mëdhenj se 30, sidomos në studimet e
shkencave sociale është mjaft e vështirë që shpërndarjet të dalin normale, thyerja e këtij
rregulli nuk shkakton problem për kryerjen e testit ANOVA (Pallant, J., 2010). Si u
përmend dhe më lart, grafikët e linearitetit për shpërndarjen normale të të dhënave për
variablin e motivimit dhe qëndrimeve treguan se plotësonin në një nivel të arsyeshëm
kushtin e normalitetit të të dhënave (Shih figurat 13, 14).
Përpos grafikëve të linearitetit të shpërndarjes u kryen analizat përshkruese për
këto variabla për të evidentuar se në ç`përmasa ishte asimetria e shpërndarjes dhe sa ishin
vlerat skajore (outliers) të variablave të varur në studim, `Motivimi` dhe `Qëndrimet`,
Asimetria për variablin e motivimit ishte -.173 dhe variacioni =,370, (shih tabelën 81,
Aneksi II). Ndërsa asimetria për variablin e qëndrimeve ndaj gjuhës, rezultoi në vlerën ,195 dhe variacioni, -291 (shih tabelën 83, Aneksi II). West, Finch, and Curran, (1995),
sugjerojnë se për aq kohë sa shpërndarja e variablave të matur nuk është e rrezikuar në
mënyrë të dëmshme, duke iu referuar vlerave (p.sh., asimetria >2, variacioni >7), metodat
e vlerësimit të normalitetit, funksionojnë shumë mirë. Në kampionë të mëdhenj në masë të
konsiderueshme, asimetria në këto vlera nuk përbën ndryshim në analizë,
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(Tabachnick&Fidell, 2001, f. 74, cit. tek Pallant, 2010, f.52). Rreziku se vlerat skajore
mund të rezultojnë nën vlerën e rekomanduar të variancës ulet kur kampioni është 200+
raste (Tabachnick & Fidell, 2001, f. 75). Në rastin e këtij studimi, ku N=1800 raste,
atëherë këto vlera nuk përbëjnë problem për thyerjen e kushtit të normalitetit absolut të
shpërndarjes.
Ky konstatim mbështetet dhe nga analiza, që iu bë diferencës së mesatareve të
variablave me mesataren e reduktuar të tyre në vlerën 5% për të parë nëse vlerat ekstreme
mund të kenë influencë të fortë në mesatare. Rezultoi se nuk kishte luhatje të forta midis
mesatares së parë dhe asaj të reduktuar. Kjo tregon që vlerat ekstreme nuk kanë ndikim tek
mesatarja origjinale (M=4.65 dhe vlera e mesatares së reduktuar, trimmed value, M=4.47),
(shih tabelën 81, Aneksi II) dhe për qëndrimet M=4.28 dhe M 4.3 (shih tabelën 83, Aneksi
II). Pallant (2010, f.62) sugjeron se kur këto dy mesatare janë përafërsisht të njëjta ose
kanë një diferencë jo të ndjeshme atëherë nuk është e nevojshme heqja e rasteve ekstreme
të të dhënave.
Si përfundim, shpërndarja për variablin e motivimit dhe qëndrimeve ndaj mësimit
të gjuhës është në kufijtë e normales, kështu që për këto variabla u realizuan testet
parametrike të regresionit të shumëfishtë. Para se të kryhej analiza e regresionit, u mat
fortësia e lidhjes së variablit të varur me variablat e tjerë me anë të analizës së
multikolinearitetit, ku u përdor korrelacioni i Pearson-it. Analizat treguan se të dhënat
plotësonin kushtin e linearitetit (marrëdhënieve lineare mes variablave) dhe homogjenitetit
të variancave. Korrelacionet midis variablave të pavarur me njëri-tjetrin rezultoi e
moderuar nën vlerën 0.7 (shih tabelën 95, Aneksi II), që tregon mungesën e problemit të
korrelacioneve të larta midis këtyre variablave dhe për pasojë nuk shkakton pengesa në
vlerësimin e saktë të ndikimit që ato kanë në variablin e varur (Tabachnick and Fidell,
2001, f. 84). Forca e lidhjes midis variablave është përcaktuar me anë të treguesve Davis
(1971) 18.
Në mënyrë që të realizohej analiza njërrugëshe të ANOVA-s, e cila ‘...përdoret kur
kemi një variabël të pavarur me tre ose më shumë nivele (grupe) dhe një variabël të varur
të vazhduar’..., (cit. te Pallant 2010, f.215), të gjithë faktorët e Modelit Socioedukativ
(variabla të varur), u shqyrtuan si fillim për shpërndarjen normale, sa më lart u shpjegua

Kuptimi i vlerave të koeficientit tё korelacionit Sipas Davis (1971) është : .70 dhe mё e lartё tregon lidhje
shumё tё fortё; .50 - .69 tregon lidhje substanciale (e rёndёsishme); .30-.49 tregon lidhje tё moderuar
(mesatare); .10-.29 tregon lidhje tё dobёt; .00-.09 tregon lidhje tё parёndёsishme.
18
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dhe analizat treguan se plotësonin në një nivel të arsyeshëm kushtin e normalitetit të të
dhënave. Treguesit e asimetrisë, lokalizimit dhe variacionit për variablin e notës
evidentuan se ky variabël nuk përmbushte kushtet për shpërndarje normale pasi vlerat e
asimetrisë ishin të larta (-,653) dhe vlerat skajore (kurtosis -,927), pra treguan se për këto
variabël shpërndarja nuk ishte normale (shih tabelën 101, Aneksi II).
Variablat e varur iu nënshtruan analizës për plotësimin e kushtit të homogjenitetit
të variancës. Testi i Leven-it për homogjenitetin e variancave tregoi se variablat e varur
janë homogjenë pasi domethënia statistikore tregoi rezultatin p>.05; motivimi p=.36,
qëndrimet p=.35, ankthi p=.07, inkurajimi prindëror .09, roli integrues i gjuhës p=.08,
roli funksional i gjuhës p=.07. Variabli i Notës pati një rezultat domethënës, p=.03, pra p
<.05 dhe një rezultat sinjifikant, tregon që kemi të bëjmë me varianca jo të barabarta (shih
tabelën 7).

Tabela 7. Testi i homogjenitetit të variancave të variablave të studimit

Motivimi për Gjuhën
Qëndrimet ndaj Mjedisit
Ankthi ndaj Gjuhës
Integrueshmëria e Gjuhës
Inkurajimi Prindëror ndaj Gjuhës
Instrumentaliteti
Nota

Levene Statistic df1

df2

Sig.

.997
1.051
2.657
2.899
9.018
2.818
2.538

1800
1800
1800
1800
1800
1800
444

.369
.350
.070
.080
.090
.070
.030

2
2
2
2
2
2
2

Analiza e të dhënave. Mbështetur në të gjithë analizat paraprake dhe rezultatet e
tyre, sa më lart u shpjegua, u përmbushën disa parakushte për realizimin e analizës
ANOVA njërrugëshe dhe Regresionit të shumëfishtë.
Për të zbuluar nëse ekzistojnë diferenca tek faktorët e Modelit Socioedukativ,
‘motivimi për të mësuar gjuhën e huaj’, ‘qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës’ ,
‘funksionaliteti i gjuhës’, ‘ankthi në gjuhën e huaj’, ‘mbështetja prindërore për mësimin
gjuhës’ dhe ‘roli integrues i gjuhës’ mes grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës, ku
nxënësit studiojnë gjuhën e huaj angleze (shkolla të mesme publike në qytet, shkolla të
mesme publike në fshat dhe shkolla të mesme jopublike), u krye analiza ANOVA një
rrugëshe e variancës. Për të përcaktuar në cilat grupe të nxënësve gjenden këto diferenca
është përdorur testi post-hoc Tukey HSD, për të ekzaminuar diferencat e rëndësishme
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statistikore midis mesatareve të secilit nëngrup. Janë përdorur shuma e katrorëve, gradët e
lirisë, shpërndarja F dhe niveli p=.05 i domethënies statistikore.
Duke qenë se për variablin e notës pati thyerje të kushtit të homogjenitetit të
variancave, atëherë për këtë variabël janë kryer analiza jo - parametrike. Për krahasimin e
grupeve për variablin e varur të Notës u përdor Testi jo parametrik Cruskall - Wallis dhe
për të vëzhguar lidhjen midis variablit të Notës dhe variablave të motivimit, qëndrimeve të
nxënësve ndaj mësimit të gjuhës, të ankthit, inkurajimit prindëror, rolit integrues të
gjuhës, rolit funksional të gjuhës u përdor testi jo parametrik Spearman Rho për
shpërndarje jo normale. Për të zbuluar përmasën e parashikimit të nivelit të motivimit të
nxënësve në shkollat e mesme për të mësuar gjuhën angleze si dhe për të parë variancat
tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës nga variablat e pavarur të
Modelit Socioedukativ, funksionaliteti i gjuhës, ankthi ndaj gjuhës së huaj, inkurajimi
prindëror dhe roli integrues i saj, u krye analiza e Regresionit të shumëfishtë standard me
metodën e futjes së njëkohshme të variablave. Tabela 8 paraqet në mënyrë të përmbledhur
pyetjet e studimit, variablat dhe procedurat e analizave statistikore.

Tabela 8. Pyetjet e studimit, variablat dhe procedurat e analizave statistikore
Procedurat
e Analizave
Statistikore

Nr.

Pyetja e kërkimit

Variablat

1.

Në ç`nivel paraqitet motivimi, ankthi dhe
cilat janë qëndrimet e nxënësve për të
mësuar gjuhën angleze në shkallë
kombëtare dhe sipas shpërndarjes
demografike në rrethe; a ekzistojnë
diferenca midis grupeve të nxënësve të
shkollave të mesme publike në qytet, të
mesme publike në fshat dhe të mesme
jopublike lidhur me këta faktorë?

Lloji i shkollës
(variabël i pavarur)

Frekuencat

Rrethi (variabël i
pavarur)

Statistika
Përshkruese

Motivimi për të
mësuar gjuhën e huaj
Variabël i varur

ANOVA
Tukey HSD

Qëndrimet e
nxënësve ndaj gjuhës
së huaj
Variabël i varur
Ankthi i Nxënësve
në mësimin e gjuhës
së huaj
(variabël i varur)

79

Variablat:
2.

3.

4.

5.

Cilat janë rezultatet e raportuara në
shkallë kombëtare dhe sipas shpërndarjes
demografike lidhur me rolin e integrues
dhe rolin funksional të gjuhës së huaj
duke iu referuar Modelit Socioedukativ
për mësimin e gjuhës së huaj; a
ekzistojnë diferenca midis grupeve të
nxënësve të shkollave të mesme publike
në qytet, të mesme publike në fshat dhe
të mesme jopublike lidhur me këta
faktorë?
Cilat janë rezultatet e raportuara në nivel
kombëtar dhe sipas shpërndarjes
demografike për mbështetjen prindërore
në mësimin e gjuhës angleze dhe a
ekzistojnë diferenca midis grupeve të
nxënësve të shkollave të mesme publike
në qytet, të mesme publike në fshat dhe
të mesme jopublike lidhur me këtë
faktor?

Frekuencat
Lloji i shkollës
(variabël i pavarur)
Rrethi (variabël i
pavarur)
Roli i integrues i
gjuhës
(variabël i varur)
Roli i funksional i
gjuhës
(Variabël i varur)
Variablat:

ANOVA
Tukey HSD

Statistika
Përshkruese

Lloji i shkollës
(variabël i pavarur)
Rrethi (variabël i
Frekuencat
pavarur)
Mbështetja
ANOVA
prindërore në
Tukey HSD
mësimin e gjuhës së
huaj (variabël i varur)

Cili është niveli mesatar i notës së
nxënësve në lëndën e gjuhës angleze; a
ekzistojnë diferenca midis grupeve të
nxënësve në shkollat e mesme publike në
qytet, shkollat e mesme publike në fshat
dhe shkollat jopublike në lidhje me
arritjet e tyre në lëndën e gjuhës së huaj
angleze?

Lloji i shkollës
(variabël i pavarur)
Nota përfundimtare
vjetore (variabël i
varur)

Cila është marrëdhënia mes arritjeve të
nxënësve në lëndën e gjuhës angleze dhe
faktorëve socioedukativë për mësimin e
gjuhës së huaj angleze?

Variablat :
Nota përfundimtare
vjetore (variabël i
varur)
Variabla të pavarur:
Motivimi për të
mësuar gjuhën e huaj
Qëndrimet ndaj
mësimit të gjuhës
Ankthi,Roli integrues
i gjuhës së huaj
Roli funksional i
gjuhës së
huaj,Mbështetja
prindërore
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Statistika
Përshkruese

Statistikë
përshkruese
Testi
Cruskall
Wallis

Korelacioni
Spearman
Rho

6.

7

Cilët nga faktorët socioedukativë,
qëndrimet ndaj kontekstit të gjuhës,
ankthi, roli integrues i gjuhës së huaj,
roli funksional dhe inkurajimi prindëror
ka impaktin më të madh tek motivimi i
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj
angleze?

Cilët nga faktorët socioedukativë për
mësimin e gjuhës së huaj, ankthi, roli
integrues, roli funksional dhe inkurajimi
prindëror ka impaktin më të madh tek
qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të
mësimit të gjuhës së huaj?

Motivimi për të
mësuar gjuhën e huaj
(variabël i varur)
Qëndrimet ndaj
mësimit të gjuhës
Ankthi,Roli integrues
i gjuhës së huaj
Mbështetja
prindërore,Roli
funksional i gjuhës së
huaj
(variabla të pavarur)
Qëndrimet ndaj
mësimit të gjuhës
(variabël i varur)
Ankthi, Roli
integrues i gjuhës së
huaj, Mbështetja
prindërore,Roli
funksional i gjuhës së
huaj
(variabla të pavarur)

Analiza e
Regresionit
të
shumëfishtë

Analiza e
Regresionit
të
shumëfishtë

3.7. Kufizimet e studimit

Ku studim ka kufizime përsa i përket mungesës së literaturës dhe kërkimeve empirike në
vendin tonë me anë të analizave statistikore sasiore lidhur me faktorët socioedukativë për
mësimin e gjuhës angleze.
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KAPITULLI IV
4. REZULTATET
Të dhënat përshkruese në këtë kapitull, raportohen për shpërndarjen demografike
të kampionit të studimit dhe për variablat agregatë të Modelit Socioedukativ për mësimin e
gjuhës së huaj (Gardner R.C., 2005).
Të dhënat përshkruese për variablat socioedukativë (motivimi për mësimin e gjuhës
angleze, qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj, ankthi, roli integrues dhe
roli funksional i gjuhës së huaj, mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj), do të
prezantohen në tre drejtime: së pari, raportohen për kampionin në total në këtë studim,
(N=1800) dhe i referohen vlerës mesatare, deviacionit standard dhe shpërndarjes së
përgjigjeve të grumbulluara (frekuencat) të këtyre variablave, shkallëve përbërëse të tyre
si dhe artikujve përkatës për secilën shkallë; së dyti, të dhënat përshkruese shprehen në
shkallë kombëtare në raport me variablin `lloji i shkollës`, ku nxënësit mësojnë gjuhën e
huaj angleze (shkollë e mesme publike në qytet, shkollë e mesme publike në fshat dhe
shkollë e mesme jopublike); dhe së treti, të dhënat përshkruese për këto variabla shprehen
sipas shpërndarjes demografike në rrethe dhe llojit të shkollës. Përsa i përket variablit të
notës, të dhënat përshkruese janë raportuar në nivel rrethi.
Rezultatet e të dhënave përshkruese në Testin e Motivimit dhe Sjelljeve ndaj
mësimit të gjuhës së huaj vlerësohen me sistemin e pikëzimit të shkallës Likert, nga 1-6,
sipas variantit origjinal të testit për përdorim ndërkombëtar (Attitude Motivation Test
Battery, English AMTB Version, Gardner, R.C., 2004). Vlerat nga 1-3 janë tregues
negativë të perceptimeve të subjekteve të mara në studim dhe tregojnë mosdakordësim në
raport me artikullin në pyetësor (sipas rendit 1-3, plotësisht jo dakord (1), disi jodakord (2)
dhe paksa jo dakord (3), ndërsa vlerat 4-6 janë tregues pozitivë të perceptimeve dhe
tregojnë dakordësim në rritje, sipas rendit 4-6; paksa dakord (4), disi dakord (5), plotësisht
dakord (6). Sa më e ulët mesatarja e shkallës sipas këtij sistemi pikëzimi, aq më negative
janë perceptimet e nxënësve për mësimin e gjuhës së huaj dhe aq më i ulët është niveli i
intensitetit të shkallës matëse. Sa më e lartë mesatarja e shkallës, aq më pozitive janë
perceptimet e nxënësve dhe aq më i lartë është intensiteti i shkallës matëse.
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4.1. Karakteristika demografike të kampionit të nxënësve
4.1.1. Statistikë përshkruese për shpërndarjen e kampionit total të nxënësve
sipas llojit të shkollës

Tabela 9 paraqet shpërndarjen e kampionit n=1800, sipas variablit lloji i shkollës
ku nxënësit studiojnë gjuhën e huaj angleze. Rezulton se në këtë studim morën pjesë 1144
nxënës të shkollave të mesme publike në qytet, 414 nxënës të shkollave të mesme publike
në fshat dhe 242 nxënës të shkollave të mesme jopublike.

Tabela 9. Statistikë përshkruese për shpërndarjen e kampionit total të nxënësve
sipas llojit të shkollës
Lloji i Shkollës

Përqindje
të
Frekuenca Përqindje vlefshme

Shkollë e mesme publike qytet 1144
Të
vlefsh Shkollë e mesme publike në 414
fshat
me

Përqindje
Kumulative

63.6

63.6

63.6

23.0

23.0

86.6
100.0

Shkollë e mesme jopublike

242

13.4

13.4

Total

1800

100.0

100.0

Figurë 3. Pamje grafike e shpërndarjes në përqindje të kampionit total sipas llojit të
shkollës
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Figura 3, paraqet shpërndarjen në përqindje të kampionit sipas llojit të shkollës,
nga ku rezulton se 63% e kampionit janë nxënës të shkollave të mesme publike në qytet,
23% nxënës të shkollave të mesme publike në fshat dhe 13.44% nxënës të shkollave të
mesme jopublike.

4.1.2. Statistikë përshkruese për shpërndarjen e kampionit sipas kriterit
demografik
Pas shpërndarjes së kampionit në total për llojin e shkollës, u përcaktua kampioni i
nxënësve për secilin prej rretheve që u mor në studim. Tabela 10 tregon se shpërndarja
është e tillë: rrethi Korçë n=176, rrethi Vlorë n=213, rrethi Durrës n=291, rrethi Shkodër
n=256 dhe rrethi Tiranë n=864.
Tabela 10. Statistikë përshkruese për shpërndarjen e kampionit
sipas shpërndarjes demografike
Përqindje
Përqindje e
Frekuenca Përqindje e vlefshme akumuluar

Rrethi
E
Korçë
vlefshme Vlorë

176

9.78

9.78

9.78

213

11.83

11.8

21.6

Durrës

291

16.17

16.17

37.8

Shkodër 256

14.22

14.22

52.0

Tiranë

864

48.0

48.0

100.0

Total

1800

100.0

100.0

Figura 4. Pamje grafike e ndarjes së kampionit në përqindje sipas shpërndarjes
demografike
84

Të dhënat në figurën 4, lart, i referohen shpërndarjes së kampionit e përllogaritur
statistikisht me sistemin Raosoft Samplesize Calculator, sipas numrit total të nxënësve të
regjistruar në shkollën e mesme, sipas MAS (2011-2012) 19

4.1.3. Të dhëna përshkruese për ndarjen e kampionit të nxënësve në raport me llojin
e shkollës sipas shpërndarjes demografike

Tabela 11 tregon ndarjen e kampionit për çdo rreth në raport me variablin lloji i shkollës.

Tabela 11. Të dhëna përshkruese për ndarjen e kampionit në raport me llojin e
shkollës sipas shpërndarjes demografike
Rrethi
Korçë

Vlorë

Durrës

Shkodër

Tiranë

N
Shkollë e mesme publike qytet
Shkollë e mesme publike në fshat
Shkollë e mesme jopublike
Të vlefshme N
Shkollë e mesme publike qytet
Shkollë e mesme publike në fshat
Shkollë e mesme jopublike
Të vlefshme (listwise)
Shkollë e mesme publike qytet
Shkollë e mesme publike në fshat
Shkollë e mesme jopublike
Të vlefshme N
Shkollë e mesme publike qytet
Shkollë e mesme publike në fshat
Shkollë e mesme jopublike
Të vlefshme N
Shkollë e mesme publike qytet
Shkollë e mesme publike fshat
Shkollë e mesme jopublike
Të vlefshme N

120
36
20
176
119
54
40
213
181
58
52
291
155
60
41
256
569
206
89
864

Të dhënat në këtë figurën 5 i referohen shpërndarjes së kampionit e përllogaritur
statistikisht me sistemin Raosoft Samplesize Calculator, sipas numrit total të nxënësve të
regjistruar në shkollën e mesme, sipas MAS (2012-2013) 20

19

http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/statistika/vjetaristatistikor2011-2012.pdf

20

http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/statistika/vjetaristatistikor2012-2013.pdf
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Figurë 5. Paraqitje grafike për kampionin e nxënësve në raport me llojin e shkollës sipas
shpërndarjes demografike
4.1.4. Statistikë përshkruese e shpërndarjes së kampionit të nxënësve sipas llojit të
shkollës në lidhje me variablin e notës
Me qëllim për të raportuar të dhënat që lidhen me pyetjen e katërt dhe të pestë të
studimit, ku përfshihet variabli i arritjeve në lëndën e gjuhës së huaj (nota përfundimtare
në lëndën e gjuhës angleze), u përzgjodh një nënkampion, për të cilin shërbeu si popullatë,
kampioni fillestar, N= 1800. Kampioni n= 260, u përzgjodh për rrethin e Tiranës. Tabela
12 përcakton shpërndarjen për variablin nota përfundimtare në lëndën e gjuhës e huaj
angleze në raport me variablin lloji i shkollës. Vërehet se janë marrë 130 rezultate (nota
përfundimtare të nxënësve në shkollat e mesme publike në qytet, 80 rezultate të nxënësve
në shkollat e mesme publike në fshat dhe 50 rezultate të nxënësve në shkollat e mesme
jopublike në rrethin e Tiranës).
Tabela 12. Të dhëna përshkruese për variablin e notës sipas llojit të
shkollës

Nota

Lloji i Shkollës
Shkollë e mesme publike qytet
Shkollë e mesme publike në fshat
Shkollë e mesme jopublike
Total
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N
130
80
50
260

4.2. Rezultatet për çështjen e parë të kërkimit
4.2.1. Të dhëna përshkruese të motivimit të përgjithshëm të nxënësve
Vlerat e mesatares dhe deviacionit standart të shkallës së motivimit të përgjithshëm të
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj në nivel kombëtar jepen në Tabelën 13.
Tabela 13. Të dhëna përshkruese për shkallën: Motivimi i përgjithshëm i nxënësve për
të mësuar gjuhën e huaj
N
Motivimi për gjuhën e huaj 1800

Vlera
Minimale

Vlera
Maksimale

Mesatarja

DS

2.00

6.00

4.650

.7012

Në një shkallë vlerësimi nga 1-6, mesatarja e vlerave për motivimin e përgjithshëm
të nxënësve të shkollave të mesme (N=1800), për të mësuar gjuhën e huaj, është M = 4,
65, dhe DS = 0.7. Vlera minimale e shkallës është 2 dhe vlera maksimale është 6.
Rezultatet treguan se në shkallë kombëtare nxënësit e shkollave të mesme janë të motivuar
në mënyrë të moderuar për të mësuar gjuhën angleze.
Ndërsa në tabelën 14 janë paraqitur të dhënat e frekuencës për shkallën e motivimit
të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj angleze.
Tabela 14. Statistikë përshkruese për frekuencat e shkallës: Motivimi i
përgjithshëm për të mësuar gjuhën e huaj
Përqindje e
Përqindje
Frekuencat Përqindje vlefshme
Kumulative
Disi jo
19
1.1
1.1
1.1
dakord
Paksa jo
156
8.7
8.7
9.8
dakord
Paksa
E
630
35.0
35.0
44.7
vlefshme dakord
Disi dakord 878
48.8
48.8
93.6
Plotësisht
117
6.5
6.5
100.0
dakord
Total
1800
100.0
100.0

Nga tabela rezulton se 1.1% e nxënësve të shkollave të mesme në nivel kombëtar
janë disi të pamotivuar për të mësuar gjuhën e huaj, 8.7% janë të pamotivuar, por në nivel
të ulët. 35.0% e nxënësve janë pak të motivuar, 48.8% e nxënësve janë të motivuar në
mënyrë të moderuar dhe 6.5% e tyre janë të motivuar maksimalisht për të mësuar gjuhën.
Në total, 91.2% e nxënësve sa më sipër tregohet, rezulton të jetë e motivuar për të mësuar
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gjuhën e huaj, ndërsa 9.8% e nxënësve, në nivel kombëtar, nuk janë të motivuar për të
mësuar. Nuk rezulton asnjë nxënës në shkollat e mesme në vend, që nuk është aspak i
motivuar për të mësuar gjuhën angleze.
4.2.2. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të motivimit të nxënësve
sipas shkallëve matëse: Intensiteti i Motivimit për të mësuar gjuhën e huaj, dëshira
për të mësuar gjuhën e huaj, qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës
Konstrukti i motivimit në Modelin Socioedukativ për mësimin e gjuhëve të huaja,
(Gardner, R.C., 2001), përbëhet nga tre nënshkallë të Testit të Motivimit dhe Sjelljeve
ndaj gjuhës 21. Tabela 15 tregon vlerat mesatare të këtyre shkallëve: intensiteti i motivimit,
M=4.05, qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës, M=4.6 dhe dëshira për të mësuar gjuhën,
M=5.4.
Tabela 15. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të motivimit të
përgjithshëm të nxënësve sipas shkallëve matëse
N
Vlera
Vlera
Mesatare
Minimale Maksimale
Intensiteti i Motivimit 1800 2,00
6,00
4,0561
për gjuhën angleze
Qëndrimet ndaj
1800 1,00
6,00
4,6306
mësimit të gjuhës
angleze
Dëshira për të mësuar 1800 3,00
6,00
5,4094
gjuhën angleze
Të vlefshme N
1800

DS

,72105
,99116

,74325

4.2.3. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të artikujve për shkallët matëse të
motivimit: Intensiteti i Motivimit për gjuhën angleze, dëshira për të mësuar gjuhën e
huaj dhe qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës
Të dhënat përshkruese për artikujt e nënshkallës së intensitetit të motivimit për gjuhën
jepen në tabelën 16.
Tabela 16. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Intensiteti i motivimit
për gjuhën
N

21

Min

Max

Mesat
are

DS

Unë mundohem të kuptoj të gjithë
anglishten që dëgjoj dhe shikoj

1800 1,0

6,00

4,42

0,72

Unë mundohem të mbaj kontakte me
anglishten duke punuar çdo ditë me gjuhën

1800 1,00

6,00

4,25

0,78

Caaltalkfinal, Gardner R.C., 2005,f.10, http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf
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Kur unë kam një problem të kuptoj diçka
në anglisht, unë gjithmonë i kërkoj ndihmë
shokut/shoqes
Unë punoj shumë për të mësuar anglisht
Kur mësoj anglisht, unë i injoroj
shpërqendrimet dhe i kushtohem detyrës
sime
Unë nuk i kushtoj shumë rëndësi
rezultateve që marr në klasë
Unë nuk e marr mundimin të shoh detyrat
që kam kur kthehem nga mësimi i
anglishtes
Unë i shtyj detyrat e shtëpisë të anglishtes
sa më shumë të mundem
Unë heq dorë dhe nuk i kushtoj
vëmendje nëse nuk e kuptoj shpjegimin e
mësuesit të anglishtes për diçka
Unë nuk e kam problem të përpiqem të
kuptoj aspektet komplekse të anglishtes

1800 1,00

6,00

4,17

0,73

1800 1,00

6,00

4,02

0,73

1800 1,00

6,00

2,85

0,60

1800 1,00

6,00

4,60

0,65

1800 1,00

6,00

4,28

0,59

1800 1,00

6,00

4,44

0,59

1800 1,00

6,00

4,27

0,57

1800 1,00

6,00

4,26

0,67

Ndërsa Tabela 17 jep të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës mbi dëshirën e
nxënësve për të mësuar gjuhën.
Tabela 17. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Dëshira për të mësuar gjuhën

Dëshira për të mësuar gjuhën e huaj’
Unë kam dëshirë të madhe t`i mësoj të
gjitha aspektet e gjuhës
Sikur të varej nga unë, unë do ta kaloja të
gjithë kohën duke mësuar anglisht
Unë dua të mësoj anglisht kaq mirë sa të
më bëhet diçka e natyrshme
Unë do të doja të isha më i rrjedhshëm në
anglisht
Njohja e gjuhës angleze nuk është
objektiv i rëndësishëm në jetën time
Unë ndonjëherë ëndërroj për ta lënë
mësimin e anglishtes
Unë po humb çdo dëshirë që kisha për të
mësuar anglishten
Për të qenë i sinqertë, unë nuk kam fare
dëshirë të mësoj anglisht

N

Min Max Mesatare DS

1800 1,00 6,00 4,0678

0,79291

1800 1,00 6,00 4,0322

0,61258

1800 1,00 6,00 4,8033

0,62498

1800 1,00 6,00 4,6289

0,66715

1800 1,00 6,00 4,6994

0,69694

1800 1,00 6,00 4,5111

0,72703

1800 1,00 6,00 4,5500

0,60036

1800 1,00 6,00 4,6489

0,58300

1800 1,00 6,00 4,3039
Unë nuk kam ndonjë dëshirë të madhe të
mësoj më shumë se bazat e gjuhës angleze
Të mësosh anglisht është vërtetë fantastike 1800 1,00 6,00 3,7494

0,55495
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0,87586

Të dhënat përshkruese për artikujt e nënshkallës mbi Qëndrimet e nxënësve ndaj
mësimit të gjuhës jepen në tabelën 18.
Tabela 18. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Qëndrimet ndaj
mësimit të gjuhës
Min Max Mesatare DS
N
1800 1,00 6,00 4,8961
0,69213
Mua më pëlqen vërtetë të mësoj anglisht
Anglishtja është një pjesë shumë e
rëndësishme në programin e shkollës

1800

1,00 6,00 4,6389

0,80655

Unë planifikoj të mësoj anglisht sa më
shumë të jetë e mundur
Mua më pëlqen shumë të mësoj anglisht
Unë e urrej anglishten
Më mirë do të ishte të kaloja kohën time
me lëndët e tjera se sa me anglishten
Mësimi i anglishtes është humbje kohe
Unë mendoj se mësimi i anglishtes është i
mërzitshëm
Kur të largohem nga shkolla, do të heq
dorë nga mësimi i gjuhës angleze sepse
nuk jam i interesuar

1800

1,00 6,00 4,8878

0,63775

1800
1800

1,00 6,00 3,8272
1,00 6,00 2,6394

0,83313
0,66195

1800

1,00 6,00 4,7389

0,60552

1800

1,00 6,00 3,7528

0,56621

1800

1,00 6,00 4,9511

0,49107

1800

1,00 6,00 5,0628

0,48176

4.2.4. Diferencat midis grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës në raport
me motivimin e tyre për të mësuar gjuhën e huaj
Të dhënat e grumbulluara u kontrolluan për vlera të humbura dhe saktësinë e tyre.
U hodhën supozimet paraprake për homogjenitetin e variancave dhe normalitetin e
shpërndarjes së të dhënave për variablat e motivimit, qëndrimeve, ankthit, rolit integrativ,
rolit funksional të gjuhës dhe mbështetjes prindërore. Testi i homogjenitetit të variancës
rezultoi me vlerën p >.05, duke bërë të mundur kryerjen e analizës së ANOVA-s për
krahasimin e grupeve në raport me variablat socioedukativë, motivimi, qëndrimet, ankthi,
roli integrues, roli funksional i gjuhës dhe mbështetja prindërore (shih tabelën 7,
Metodologjia).
Testi Kolmorov-Smirnov arriti nivelin e domethënies statistikore (p ≤ .05), për
variablat socioedukativë, që tregon mosplotësimin e kushtit të shpërndarjes normale të të
dhënave, diçka kjo e zakonshme në kampionet e mëdha, +30, (Pallant, 2010, f. 63). Por,
treguesit e asimetrisë, lokalizimit dhe të variacionit, si dhe grafikët e linearitetit për
shpërndarjen normale për variablat e varur të motivimit, qëndrimeve, ankthit, rolit
integrativ, rolit funksional dhe mbështetja prindërore, treguan se këta variabla plotësonin
në një nivel të arsyeshëm kushtin e normalitetit të të dhënave (shih figurat 13, 14, 15, 16,
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17, 18, Aneksi II). Për vlerësimin e rezultateve të të gjitha testeve statistikore është
vendosur niveli i domethënies statistikore .05.
Tabela 19 tregon se vlera mesatare për motivimin e nxënësve në grupin e shkollave
publike në qytet është: M = 4,5, DS =,77, në grupin e shkollave publike në fshat (M=4.8,
DS=,80 dhe në grupin e shkollave jopublike M=5, DS= ,77.
Tabela 19. Statistika përshkruese për motivimin e përgjithshëm të nxënësve në raport me
llojin e shkollës ku mësojnë gjuhën e huaj
95% Intervali i
besueshmërisë së
konfidencës
Lloji i
shkollës
Motivimi
për mësimin
e gjuhës së
huaj

N Mesatare DS

Gabimi Kufiri i
standard poshtëm

Kufiri
sipërm Min Max

Shkollë e
mesme
publike
qytet

1144

4,503 ,77921 ,02304

4,4583 4,5487 2,00 6,00

Shkollë e
mesme
publike në
fshat

414

4,817 ,80780 ,03970

4,4195 4,5756 2,00 6,00

Shkollë e
mesme
jopublike

242

5,012 ,77719 ,04996

4,4636 4,6604 3,00 6,00

1800

4,510 ,78544 ,01851

4,4737 4,5463 2,00 6,00

Total

Tabela 20 tregon analizën e rëndësisë statistikore të testit Anova lidhur me motivimin e
përgjithshëm të nxënësve në raport me llojin e shkollës.
Tabela 20. Rezultatet e ANOVA-s për motivimin e nxënësve në raport me grupet e
shkollave
Shuma e
katrorëve
Motivimi për të Midis Grupeve 2.766
mësuar gjuhën Brenda Grupeve 1109.854
1112.520
e huaj
Total

Gradët e
lirisë
2
1798
1800

Katrorët e
mesatareve
.383
.617

F
Sig.
3.621 .038

Midis grupeve ka domethënie statistikore vlera p= .038, pra p<.05, F (2.1798)=
3.621 dhe gradët e lirisë df= 1800. Për të përllogaritur përmasën e efektit që variabli i
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pavarur (lloji i shkollës) ka tek variabli i varur (motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën
e huaj), është përdorur vlera e Etës në katror dhe për të interpretuar atë është marrë në
konsideratë rekomandimi i Cohen (1988), i cili klasifikon efekt të ulët të variancës vlerën
.01 ose 1% e variancës, efekt mesatar në vlerën .06 ose 6% e variancës dhe efekt të lartë
konsideron vlerën .14 ose 14% e variancës (Cohen, 1988, cit. tek Pallant, 2010, f.219).
Sipas Pallant (2010), eta në katror përllogaritet duke pjesëtuar shumën e katrorëve midis
grupeve (2.766) me shumën e katrorëve në total 1112.520, (shih tabelën 20).
=

=0.0024.

Rezultati më i lartë i Etës në katror tregon vlerën

.002 e cila është më e

ulët se me vlera minimale (.01) e rekomanduar për variancën (Cohen, 1988, cit. tek
Pallant, 2010, f.219), kështu që raportohet se lloji i shkollës ka ndikim shumë të ulët tek
motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, pavarësisht se rezultati është statistikisht
domethënës, p= .038.
Për të evidentuar se tek cilat grupe ndodhen diferencat është realizuar procedura
Post Hoc, Tukey HSD. Rezultatet e kësaj procedure jepen në tabelën 21.
Tabela 21. Rezultatet e procedurës Post Hoc Tukey për diferencat midis tre grupeve të
shkollave për motivimin
Tukey HSD
Variabël (I) Lloji i
i varur
shkollës

Motivimi
për
mësimin
e gjuhës
së huaj

Shkollë e
mesme
publike
qytet

Shkollë e
mesme
publike
fshat

Shkollë e
mesme
jopublike

(J) Lloji i
shkollës

Diferenca e Gabimi
mesatares(I- Standard
J)

Sig.

Shkollë e
mesme
publike
në fshat
Shkollë e
mesme
jopublike
Shkollë e
mesme
publike
qytet
Shkollë e
mesme
jopublike
Shkollë e
mesme
publike

-.3141

.04506

1.000 -.1021

.1139

-.5085*

.05559

.019

-.1917

.0747

.3141

.04506

1.000 -.1139

.1021

-.2944

.06357

.934

-.2167

.0879

.5085*

.05559

.019

-.0747

.1917
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95% Intervali i
besueshmërisë së
konfidencës
Kufiri i
Kufiri i
poshtëm sipërm

qytet
Shkollë e
mesme
publike
fshat

.2944

.06357

.934

-.0879

.2167

* p <.05.
Diferencat e motivimit tek këto grupe janë të ulëta, konkretisht për grupin e
nxënësve në shkollat publike në qytet dhe shkollat publike në fshat diferenca është -0.3,
p=1.000, dhe për grupin e shkollave jopublike dhe shkollave publike në fshat, diferenca
është 0.2, p=.934. Diferencat janë statistikisht jo domethënëse për këto grupe të shkollave,
pasi vlera (p) në krahasimet e grupeve me këtë procedurë është >.05. Për grupin e
nxënësve të shkollave jopublike dhe nxënësve të shkollave publike në qytet, diferenca
është 0.5 dhe rezultati është statistikisht domethënës, p=.019; (shih tabelën 21 lart për
krahasimet e shumëfishta).
4.2.5. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të motivimit në raport me llojin e
shkollës sipas shpërndarjes demografike
Figura 6 paraqet motivimin e nxënësve për të mësuar gjuhën angleze në raport me llojin e
shkollës mesme publike qytet, mesme publike fshat dhe mesme jopublike sipas
shpërndarjes demografike.

Figura 6. Paraqitje grafike e nivelit të motivimit të nxënësve në raport
me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike
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Ndërsa vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për shkallën e motivimit të nxënësve
për mësimin e gjuhës së huaj, në raport me llojin e shkollës sipas shpërndarjes
demografike paraqiten nga tabela 89, Aneksi II.
4.2.6. Vlerat e mesatares, deviacionit standard dhe frekuencat absolute në përqindje
për qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
Tabela 22 pasqyron të dhënat përshkruese në nivel kombëtar për shkallën
‘Qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj’, ku përfshihet kampioni total për
variablin e rrethit dhe lloji i shkollës. Vlerat mesatare të shkallës nga 1-3 tregojnë
qëndrime negative ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës dhe vlerat mesatare nga 4-6
tregojnë qëndrime pozitive.
Tabela 22. Të dhëna përshkruese për shkallën: Qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të
mësimit të gjuhës së huaj
N
Qëndrimet ndaj
kontekstit të mësimit
të gjuhës së huaj

Vlera
Minimale

1800 1.00

Vlera
maksimale

Mesatarja

Deviacioni
Standard

6.00

4.2867

0.85

Në një sistem vlerësimi nga 1-6, mesatarja e vlerave të shkallës është M = 4,28 dhe
DS=. 08. Vlera minimale e shkallës është 1 dhe vlera maksimale e saj është 6. Nxënësit e
shkollave të mesme (N=1800) në nivel kombëtar, kanë shfaqur qëndrime pozitive ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj, por në një nivel të ulët.
Tabela 23. Statistikë përshkruese për frekuencat e shkallës: Qëndrimet e nxënësve ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj

Të
vlefshme

Plotësisht jo
dakord
Disi jo dakord
Paksa jo dakord
Paksa dakord
Disi dakord
Plotësisht dakord
Total

Frekuencat Përqindjet Përqindjet Përqindjet
e
Kumulative
vlefshme
1
.1
.1
.1
31
304
642
759
63
1800

1.7
16.9
35.7
42.2
3.5
100.0
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1.7
16.9
35.7
42.2
3.5
100.0

1.8
18.7
54.3
96.5
100.0

Si edhe vërehet në tabelën 23 lart, vetëm 0.1% e nxënësve të shkollave të mesme,
në nivel kombëtar, kanë qëndrime plotësisht negative ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës,
1.7% e nxënësve kanë qëndrime negative të moderuara dhe 16.9% kanë qëndrime negative
në nivel të ulët. Në total, 18.7% e nxënësve në nivel kombëtar kanë qëndrime negative
ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës. 35.7% e nxënësve kanë qëndrime pozitive në nivel të
ulët, 42.2% e nxënësve kanë qëndrime pozitive në masë të moderuar dhe 3.5% e tyre kanë
qëndrime shumë pozitive ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës. Në total, 81.3% e nxënësve
sa më sipër tregohet, rezulton të kenë qëndrime pozitive ndaj kontekstit të mësimit të
gjuhës së huaj.
4.2.6.1. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të qëndrimeve të
nxënësve sipas shkallëve matëse: vlerësimi i mësuesit të gjuhës së huaj dhe vlerësimi i
kursit të gjuhës së huaj
Shkalla ‘Qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj’ në Modelin Socioedukativ përbëhet nga dy nënshkallë të Testit të Motivimit dhe Sjelljeve ndaj gjuhës së
huaj` 22. Tabela 24 tregon vlerat mesatare të këtyre nënshkallëve: vlerësimi i mësuesit të
gjuhës së huaj, M=4.3 , vlera e deviacionit standard është: DS=,96166 dhe vlerësimi i
kursit të gjuhës, M=4.2 vlera e deviacionit standard është: DS=,88451. Nxënësit
vlerësojnë pozitivisht mësuesin e gjuhës angleze dhe lëndën e gjuhës angleze.

Tabela 24. Të dhëna përshkruese të qëndrimeve të nxënësve sipas shkallëve matëse
Deviacioni
N
Min Max Mesatare
standard
,96166
Vlerësimi i mësuesit të gjuhës angleze 1800 1,00 6,00 4,3111
1800 1,00 6,00 4,1312
,88451
Vlerësimi i lëndës së gjuhës angleze
Të vlefshme N
1800

4.2.6.2 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard sipas artikujve të shkallëve
matëse për qëndrimet: Vlerësimi i mësuesit të gjuhës së huaj dhe vlerësimi i lëndës së
gjuhës angleze
Vlerat e mesatares dhe deviacioni standard sipas artikujve të shkallëve matëse për
qëndrimet ndaj vlerësimit te mësuesit të gjuhës së huaj dhe vlerësimit te lëndës së gjuhës
angleze jepen ne tabelat 25 dhe 26.

22

Caaltalkfinal, Gardner R.C., 2005,f.10, http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf
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Tabela 25. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Vlerësimi i mësuesit të gjuhës
së huaj
Artikujt
N
Min Max Mesatare DS
Unë pres me padurim të shkoj në orën e
gjuhës angleze pasi mësuesi i gjuhës angleze 1800 1,00 6,00 4,473
0,750
është shumë i mirë
Mësuesi im i anglishtes është më i mirë se
1800 1,00 6,00 4,091
0,629
mësuesit e tjerë
Mësuesja/si ime/im e anglishtes ka një stil
1800 1,00 6,00 4,091
0,629
dinamik dhe interesant në mësimdhënie
Mësuesi i im i anglishtes është një inspirim i
1800 1,00 6,00 4,161
0,811
madh për mua
Unë e pëlqej me të vërtetë mësuesin e
1800 1,00 6,00 4,144
0,704
anglishtes
Unë nuk mendoj se mësuesi i anglishtes
1800 1,00 6,00 4,095
0,406
është shumë i mirë
Sa më pak ta shoh mësuesin e anglishtes, aq
1800 1,00 6,00 4,421
0,465
më mirë
Mësuesja ime/mësuesi im i anglishtes është
1800 1,00 6,00 4,588
0,672
personi më i pakëndshëm që njoh
Unë do preferoja të kisha një mësues
1800 1,00 6,00 4,320
0,611
ndryshe për anglishten
Mësuesi im nuk i prezanton materialet në
1800
1,00 6,00 4,042
0,781
një mënyrë interesante
Të vlefshme N
1800
Tabela 26 Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës:Vlerësimi i lëndës së gjuhës
angleze
Min Max Mesatare DS
Artikujt
N
Unë do të kaloja më shumë kohë në orën e
anglishtes dhe më pak në orët e tjera
Mua më pëlqejnë aktivitetet e orës së
anglishtes më shumë se orët e lëndëve të
tjera

1800

1,00 6,00 4,513

0,750

1800

1,00 6,00 4,031

0,629

1800

1,00 6,00 4,421

0,644

Unë pres me padurim kohën që kaloj në
orën e anglishtes
Anglishtja është një nga lëndët e mia të
preferuara
Ora ime e anglishtes është vërtetë një
humbje kohe

1800

1,00 6,00 4,261

0,811

1800

1,00 6,00 4,344

0,704

1800

1,00 6,00 4,095

0,406

Unë mendoj se ora e mësimit të gjuhës
angleze është e mërzitshme

1800

1,00 6,00 4,021

0,465

Për të qenë i ndershëm, unë kam shumë
pak interes në orën e anglishtes

1800

1,00 6,00 4,588

0,672

Mua më pëlqen ora e anglishtes kaq
shumë, saqë pres me papres me padurim të
studioj më shumë anglisht në të ardhmen
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Për të qenë i sinqertë, unë nuk e pëlqej
orën e anglishtes

1800

Unë e gjej të vështirë të mendoj për ndonjë
gjë pozitive kur bëhet fjalë për anglishten
Të vlefshme N

1800

1,00 6,00 4,320

0,611

6,00 4,102

0,781

1,00

1800

4.2.6.3 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për shkallën: Qëndrimet ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj sipas variablit të llojit të shkollës
Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për Qëndrimet ndaj kontekstit të
mësimit të gjuhës së huaj sipas variablit të llojit të shkollës jepen në tabelën 27.
Tabela 27. Të dhëna përshkruese për qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të
gjuhës në raport me llojin e shkollës
95% Intervali i
besueshmërisë
për mesataren
N Mesatare

Qëndrimet
ndaj
kontekstit
të mësimit
të gjuhës
së huaj

Shkollë
e
mesme 114
publike
qytet
Shkollë
e
mesme 414
publike
në fshat
Shkollë
e
mesme 242
jopubli
ke
Total 1800

DS

Gabimi Kufiri i
Standard poshtëm

Kufiri
i

Min

Max

sipërm

4,336

,83

,0245

4,2884

4,384

1,0

6,00

4,1449

,85

,0422

4,0619

4,228

2,0

6,00

4,2934

,90

,0580

4,1791

4,407

2,0

6,00

4,2867

,85

,0200

4,2474

4,326

1,0

6,00

Tabela 27 tregon se mesatarja e vlerës së shkallës `Qëndrimet e nxënësve ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj`, në grupin e nxënësve të shkollave të mesme
publike në qytet është M = 4.3, në grupin e nxënësve të shkollave të mesme në fshat
paraqitet M= 4.1 dhe në grupin e nxënësve të shkollave të mesme jopublike vlera mesatare
është M =4.2.
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4.2.6.4. Diferencat midis grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës në lidhje
me qëndrimet e tyre ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
Tabela 28, tregon rezultatet e analizës së Anova-s për qëndrimet e nxënësve në
raport me llojin e shkollës, dhe rezulton se midis grupeve ka domethënie statistikore vlera
p = .000 pra p<.05, F (2.1798)= 7.789 dhe gradët e lirisë, df= 1800.

Tabela 28. Rezultatet e ANOVA-s për qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të
gjuhës

ANOVA

Qëndrimet ndaj
kontekstit të mësimit
të gjuhës së huaj

Midis
grupeve
Brenda
grupeve
Total

Shuma e
Katrorëve
141.968

Gradët e
lirisë
2

Katrori i
mesatares
5.587

1499.112

1798

0.717

1641.08

1800

F
7.789

Sig.
.000

Për të përllogaritur përmasën e efektit është përdorur vlera e Etës në katror dhe për
të interpretuar atë është marrë në konsideratë rekomandimi i Cohen (1988).
=

=0.0843. Rezultati më i lartë i Etës në katror tregon vlerën .08, dhe

nënkupton se lloji i shkollës ka ndikim mesatar tek qëndrimet e nxënësve për të mësuar
gjuhën e huaj dhe rezultati është statistikisht domethënës, p = .000.
Procedura Post Hoc, Tukey HSD në tabelën 29 tregon se: diferenca e mesatares për
grupin e nxënësve në shkollat e mesme publike në qytet dhe shkollat e mesme publike në
fshat është .19161, p =.00; diferenca për shkollat e mesme publike qytet dhe shkollat
jopublike është .00426, p =1, dhe për grupin e nxënësve në shkollat e mesme publike në
fshat dhe shkollat e mesme jopublike diferenca është -.14846, p=.09. Rezultatet e
diferencave janë domethënëse për grupin e shkollave publike në qytet dhe shkollave
publike në fshat p = .00, pra p <.05.
Rezultatet e procedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve për qëndrimet
jepen nga tabela 29.
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Tabela 29. Rezultatet e procedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve për qëndrimet
95% Intervali i
besueshmërisë
Variabël i
varur

(I) Lloji
i
Shkollës

Shkollë
e mesme
Publike
qytet

(J) Lloji
i
shkollës
Shkollë
e
mesme
publike
në fshat
Shkollë
e
mesme

Diferenca
e
mesatares
(I-J)

Gabimi
standard

Sig.

Kufiri i
poshtëm

Kufiri i
sipërm

.19161*

.04857

.000

.0752

.3080

.00426

.05992

1.00

-.1004

.1867

-.19161*

.04857

.000

-.3080

-.0752

-.14846

.06853

.091

-.3127

.0158

-.00426

.05992

1.00

-.1867

.1004

.14846

.06853

.091

-.0158

.3127

jopublike

Qëndrimet
ndaj
kontekstit
të mësimit
të gjuhës
së huaj

Shkollë
e mesme
publike
në fshat

Shkollë
e
mesme
publike
qytet
Shkollë
e
mesme
jopublike

Shkollë
e mesme
jopublike

Shkollë
e
mesme
publike
qytet
Shkollë
e
mesme
publike
në fshat

4.2.6.5 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për shkallën: Qëndrimet e
nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj, në raport me llojin e shkollës
sipas shpërndarjes demografike
Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për shkallën: Qëndrimet e nxënësve
ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj, në raport me llojin e shkollës sipas
shpërndarjes demografike janë paraqitur në tabelën 90, Aneksi II.
Figura 7 paraqet qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
në raport me llojin e shkollës dhe sipas shpërndarjes demografike.
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Figurë 7. Paraqitje grafike e qëndrimeve të nxënësve ndaj kontekstit të mësimit
të gjuhës së huaj në raport me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike

4.2.7. Vlerat e mesatares, deviacionit standard dhe frekuencat absolute në
përqindje për shkallën: Ankthi ndaj procesit të mësimit të gjuhës së huaj
Tabela 30 jep të dhëna përshkruese për nivelin e përgjithshëm të ankthit të
nxënësve në shkollat e mesme për të mësuar gjuhën angleze. Në një sistem pikëzimi nga
1-6, vlera mesatare për ankthin është M= 2.7 dhe DS=0.7. Niveli i ankthit raportohet i ulët.
Tabela 30. Të dhëna përshkruese për nivelin e përgjithshëm të shkallës: Ankthi i
nxënësve në mësimin e gjuhës së huaj
Vlera
Vlera
Minimale Maksimale Mesatarja
DS
N
2.00
6.00
2.7211
.78691
Ankthi ndaj Gjuhës së huaj 1800

Ndërsa frekuencat e shkallës së Ankthit të nxënësve në mësimin e gjuhës së huaj jepen në
tabelën 31.
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Tabela 31. Statistikë përshkruese për frekuencat e shkallës: Ankthi i nxënësve në
mësimin e gjuhës së huaj
Përqindje
Përqindje
Frekuenca
të
Përqindje
kumulative
vlefshme
Plotësisht
221
12.3
12.3
12.3
jodakord
Disi jo dakord
452
25.1
25.1
37.4
Paksa jo dakord
802
44.6
44.6
81.9
E vlefshme
Paksa dakord
262
14.6
14.6
96.5
Disi dakord
45
2.5
2.5
99.0
Plotësisht dakord
18
1.0
1.0
100.0
Total
1800
100.0
100.0
Nivelet më të larta të ankthit raportohen vetëm për 1% të kampionit. Nivel i
moderuar i ankthit shfaqet tek 2.5% e kampionit dhe nivele të ulëta të ankthit shfaqen tek
14.6% e nxënësve të shkollave të mesme. Në nivel kombëtar, 12.3% e nxënësve nuk
shfaqin aspak ankth në mësimin e gjuhës së huaj, tek 25.1.% e nxënësve mungesa e
ndjenjës së ankthit paraqitet e moderuar dhe tek 44.6 ankthi paraqitet në nivel minimal. Në
total 81.9% e nxënësve në nivel kombëtar nuk shfaqin ankth për të mësuar gjuhën. Vetëm
18.1% e nxënësve sa më sipër tregohet, rezulton të ketë ankth për të mësuar gjuhën e huaj.
4.2.7.1. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të ankthit sipas shkallëve
matëse: Ankthi në përdorimin e gjuhës së huaj dhe Ankthi në orën e mësimit të
gjuhës së huaj`
Tabela 32 tregon se shkalla e ankthit në mësimin e gjuhës së huaj në Modelin
Socioedukativ përbëhet nga dy nënshkallë, vlera mesatare e të cilave është: M=2.7. për
ankthin në përdorimin e gjuhës së huaj dhe M=2.6 për ankthin gjatë orës së mësimit.
Tabela 32. Të dhëna përshkruese për ankthin sipas shkallëve matëse
Min Max Mesatare

N

DS

Ankthi në përdorimin e gjuhës
angleze

1800 1,00 6,00 2,7733

0,095

Ankthi në orën e gjuhës angleze

1800 1,00 6,00 2,6927

0,106
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4.2.7.2 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të artikujve të nënshkallëve për
shkallën e ankthit: Ankthi në përdorimin e gjuhës së huaj dhe ankthi në orën e
mësimit të gjuhës së huaj
Matjet në lidhje me vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të artikujve të
nënshkallëve për ankthin në përdorimin e gjuhës së huaj dhe ankthin në orën e mësimit të
gjuhës së huaj jepen ne tabelat 33 dhe 34.
Tabela 33. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Ankthi në përdorimin e gjuhës
së huaj
N
Min Max Mesatare DS
Unë do të nervozohesha po të më duhej
të flisja anglisht me një turist
Të flasësh anglisht kudo që ndodhem
më shqetëson
Unë do të ndjehesha i bezdisur po të më
duhej të flisja anglisht në telefon
Unë nuk do ndjehesha rehat të flisja
anglisht kudo jashtë klase
Unë ndjehem në ankth kur dikush më
pyet për ndonjë gjë në gjuhën angleze
Unë ndjehem shumë rehat kur më duhet
të flas anglisht
Unë nuk e kam fare problem të flas
anglisht
Unë do të ndjehesha shumë i qetë nëse
do të më duhej të jepja udhëzime në
rrugë në anglisht
Unë do ndjehesha komod të flisja
anglisht aty ku ka folës qoftë japonezë
dhe anglezë
Unë do të ndjehesha i qetë dhe i sigurt
me veten po të më duhej të porositja për
të ngrënë në gjuhën angleze
Të vlefshme N

1800 1,00

6,00

2,5367

0,69562

1800 1,00

6,00

2,9133

0,71260

1800 1,00

6,00

2,9194

0,61829

1800 1,00

6,00

3,1278

0,61025

1800 1,00

6,00

3,0794

0,66477

1798 1,00

6,00

2,7547

0,61704

1800 1,00

6,00

3,0622

0,64853

1800 1,00

6,00

3,0722

0,74287

1800 1,00

6,00

2,9789

0,75883

1800 1,00

6,00

2,7150

0,70308

1800

Tabela 34. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Ankthi në orën e mësimit të
gjuhës së huaj

N
Unë asnjëherë nuk ndjehem i sigurt kur
flas anglisht në klasë
Unë jam i ndrojtur për t’u përgjigjur me
dëshirë në orën e anglishtes
Mua më shqetëson fakti që nxënësit e
tjerë në klasë e flasin anglishten më mirë
se sa unë

Min Max

Vlera
Mesatare DS

1800 1,00 6,00

2,8500

1800 1,00 6,00

2,7372

1800 1,00 6,00

3,2122

102

0,5902
0,6898
0,7935

Unë nervozohem kur flas anglisht në klasë
Unë ndonjëherë jam në ankth se nxënësit
e tjerë në klasë mund të qeshin me mua
kur flas anglisht
Unë nuk jam në ankth kur duhet të
përgjigjem në anglisht
Unë kam besim tek vetja kur më kërkohet
të flas anglisht
Unë jam i qetë kurdoherë që duhet të flas
anglisht në orën e anglishtes
Unë nuk e kuptoj pse nxënësit e tjerë janë
nervozë kur flasin anglisht në klasë
Nxënësit që pretendojnë se janë nervozë
orët e anglishtes, thjesht justifikohen me
këtë

1800 1,00 6,00

2,7050

1800 1,00 6,00

3,0217

1800 1,00 11,00 2,7133
1800 1,00 6,00

2,6811

1800 1,00 6,00

2,8850

1800 1,00 6,00

3,0750

1800 1,00 6,00

3,1644

0,6725
0,6988
0,6900
0,5090
0,5775
0,7058
0,7324

4.2.7.3. Diferenca midis grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës në raport
me nivelin e ankthit të përgjithshëm të nxënësve për të mësuar gjuhën angleze
Testi ANOVA njërrugëshe është kryer për të parë nëse ka diferenca në nivelin e
ankthit të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj midis grupeve të shkollave, e mesme
publike qytet, e mesme publike në fshat dhe e mesme jopublike.
Tabela 35 tregon se, mesatarja e ankthit të nxënësve sipas llojit të shkollës ku
mësojnë gjuhën e huaj angleze, paraqitet në vlerë të ulët. Në shkollat e mesme publike në
qytet, mesatarja e ankthit është M=2.7, në shkollat e mesme në fshat, mesatarja e ankthit
M=2.6 dhe në shkollat e mesme jopublike, mesatarja e ankthit M=2.7.
Tabela 35. Statistika përshkruese për nivelin e përgjithshëm të ankthit të
nxënësve në mësimin e gjuhës së huaj sipas llojit të shkollës
N

Mesatarja

Ankthi Shkollë e 1144 2,7150
ndaj
mesme
Gjuhës publike
qytet
Shkollë e 414 2,6981
mesme
publike
në fshat

Gabimi 95% Intervali i
Deviacioni standard besueshmërisë
standard
për mesataren
Kufiri i Kufiri
poshtëm i
Sipërm
,76282
,02255
2,6708
2,7593

,81341
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,03998

2,6195

2,7767

Shkollë e 242 2,7893
mesme
jopublike
Total
1800 2,7211

,85032

,05466

2,6816

2,8969

,78691

,01855

2,6847

2,7575

Tabela 36 paraqet rezultatet e analizës së Anova-s për nivelin e ankthit të nxënësve
në raport me llojin e shkollës ku studiojnë dhe rezulton se midis grupeve ka domethënie
statistikore vlera p = .0327 pra p<.05, F (2.1798)= 3.119 dhe gradët e lirisë, df= 1800.
Tabela 36. Rezultatet e ANOVA-s për nivelin e përgjithshëm të ankthit të nxënësve sipas
llojit të shkollës
Shuma e
Gradët e Katrorët e
F
Sig.
katrorëve
lirisë
mesatares
Ankthi ndaj
Midis
1.386
2
.693
3.119 .0327
Gjuhës së huaj Grupeve
Brenda
1112.612
1798
.619
Grupeve
Total
1113.998
1800
Për të përllogaritur përmasën e efektit që shkolla ka tek ankthi i nxënësve është përdorur
vlera e Etës në katror dhe për të interpretuar atë është marrë në konsideratë rekomandimi i
Cohen (1988).

është Eta në katror (1.386) është shuma e katrorëve midis grupeve,
=

(1113.998) është shuma totale e katrorëve .

=0.0012

Rezultati më i lartë i Etës në katror tregon vlerën .001, dhe nënkupton se 0.1% e
variancës së ankthit të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj shpjegohet nga lloji i shkollës
ku ata studiojnë, kështu që raportohet se llojet e shkollave kanë ndikim shumë të ulët tek
ankthi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, rezultati është statistikisht domethënës, p=
.0327. Megjithatë me kampione shumë të mëdha, në këtë rast (N=1800), madje edhe
diferencat më të vogla mund të jenë domethënëse, pavarësisht se kjo diferencë ka rëndësi
të vogël praktike (Pallant, f.219).
Për të konstatuar ekzaktësisht ku gjenden diferencat midis grupeve të shkollave për
variablin e ankthit, është kryer Testi post-hoc krahasues, me anë të procedurës Tukey
HSD. Rezultatet e procedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve të shkollave për
nivelin e përgjithshëm të ankthit të nxënësve jepen nga tabela 37.
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Tabela 37. Rezultatet e procedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve të shkollave
për nivelin e përgjithshëm të ankthit të nxënësve
Tukey HSD
Variabël (I) Lloji i
i varur
Shkollës

Ankthi
ndaj
Gjuhës
së huaj

(J) Lloji i
Shkollës

Shkollë e
mesme
publike
qytet

Shkollë e
mesme publike
në fshat
Shkollë e
mesme
jopublike
Shkollë e Shkollë e
mesme
mesme publike
publike ne qytet
fshat
Shkollë e
mesme
jopublike
Shkollë e Shkollë e
mesme
mesme publike
jopublike qytet
Shkollë e
mesme publike
në fshat

Gabimi
Diferenca standard
e
mesatares
(I-J)
.01697
.04513

Sig.

95% Intervali i
besueshmërisë
Kufiri i Kufiri
poshtëm i
Sipërm
1.000 -.0912
.1251

-.07422

.05567

.548

-.2076

.0592

-.01697

.04513

1.000 -.1251

.0912

-.09119*

.00367

.457

-.2438

.0614

.07422

.05567

.548

-.0592

.2076

.09119*

.00367

.457

-.0614

.2438

*p<.05.
Tabela 37 tregon se diferencat midis grupeve lidhur me variablin e varur të ankthit janë të
vogla; për grupin e shkollave publike qytet dhe publike fshat kjo diferencë është .01 dhe
p=1, për grupin e shkollave publike në qytet dhe shkollat jopublike, diferenca është -.07,
p=.54. Këto rezultate janë jo të vlefshme statistikisht, pasi vlera e p>.05. Në krahasimin e
grupit të shkollave publike fshat dhe shkollave jopublike diferenca është -.09 dhe p=.45,
pra rezultati është statistikisht i rëndësishëm pasi p<.05.
.
4.2.7.4 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për nivelin e ankthit të
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj në raport me llojin e shkollës sipas
shpërndarjes demografike
Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për shkallën: Ankthi i nxënësve për të mësuar
gjuhën e huaj në raport me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike në rrethe
paraqiten në Tabelën 91, Aneksi II.
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Figura 8 paraqet vlerën mesatare të ankthit të nxënësve sipas shpërndarjes demografike
në rrethe dhe llojit të shkollës.

Figura 8. Paraqitje grafike e nivelit të ankthit në raport me llojin e shkollës sipas
shpërndarjes demografike

4.2.8. Vlerat e mesatares, deviacionit standard dhe frekuencat absolute në
përqindje për shkallën: Roli integrues i gjuhës së huaj

Tabela 38 pasqyron të dhënat përshkruese për shkallën `Roli integrues i gjuhës së huaj` në
total.
Tabela 38. Të dhëna përshkruese për shkallën: Roli integrues i gjuhës së huaj

Roli integrues i gjuhës së huaj

N

Min

Max

Vlera Mesatare

DS

1800

1.00

6.00

4.5356

0.863

Në nivel kombëtar, sipas shkallës së vlerësimit nga 1-6, mesatarja e vlerave për
shkallën ‘Roli integrues i gjuhës së huaj’, është M = 4, 5. Devijimi standard është: DS=
0.86. Rezultatet treguan se nxënësit e shkollave të mesme (N=1800), janë të interesuar në
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mënyrë të moderuar të mësojnë gjuhën e huaj për shkak të rolit integrues të gjuhës
angleze.
Ndërsa statistika përshkruese për frekuencat e shkallës mbi rolin integrues të gjuhës së
huaj jepen në tabelën 39.
Tabela 39. Statistikë përshkruese për frekuencat e shkallës: Roli integrues i gjuhës së
huaj
Frekuenca Përqindje Përqindje Përqindje
të
kumulative
vlefshme
Përqindje Plotësisht jo
61
3.4
3.4
3.4
të
dakord
vlefshme
Disi jo dakord
94
5.2
5.2
8.6
Paksa jo dakord 227
12.6
12.6
21.2
Paksa dakord
426
23.7
23.7
44.9
Disi dakord
516
28.7
28.7
73.6
Plotësisht
476
26.4
26.4
100.0
dakord
Total
1800
100.0
100.0
Në shkallë kombëtare, 26.4% e nxënësve të shkollave të mesme janë shumë të
interesuar për të mësuar gjuhën e huaj për shkak të rolit të saj integrues, 28.7% e tyre janë
të interesuar në mënyrë të moderuar dhe 23.7% e nxënësve në nivel kombëtar rezultojnë
pak të interesuar për rolin integrues të gjuhës. Në total, vetëm 21.2% e nxënësve, është e
painteresuar për të mësuar gjuhën e huaj për shkak të rolit integrues të saj dhe 78.8 % e
tyre është e interesuar të mësojë gjuhën për arsye integruese.
4.2.8.1 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të rolit integrues të gjuhës sipas
shkallëve matëse
Tabela 40 shpreh të dhëna përshkruese të rolit integrues të gjuhës sipas shkallëve matëse.
Tabela 40. Të dhëna përshkruese të rolit integrues të gjuhës sipas shkallëve matëse
N
Orientimi integrues i Gjuhës angleze
Interesi ndaj Gjuhës
Qëndrimet ndaj anglishtfolësve
N

Min Max Mesatare

1800 1,00 6,00
1800 2,00 6,00
1800 1,00 5,00
1800

4,735
4,633
4,137

DS
0,7630
,81481
,85247

Vlera mesatare e orientimit integrues të gjuhës është: M= 4,7. Interesi ndaj gjuhës,
M=4,63 dhe qëndrimet ndaj anglishtfolësve, M=4,1. Sipas këtyre vlerave nxënësit
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shprehin qëndrime të favorshme ndaj orientimit integrues dhe kanë interes të moderuar për
gjuhën angleze. Ata kanë qëndrime pak të favorshme ndaj folësve të gjuhës së huaj.
4.2.8.2 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të artikujve të rolit integrues
sipas shkallëve matëse
Të dhënat përshkruese për artikujt e nënshkallëve `Qëndrimet ndaj të huajve që
flasin gjuhën angleze`, `Orientimi integrues i gjuhës së huaj` dhe `Interesi ndaj gjuhës së
huaj` jepen në tabelat 41, 42 dhe 43.
Tabela 41. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Qëndrimet ndaj të huajve që
flasin gjuhën angleze
Qëndrimet ndaj të huajve që flasin gjuhën
angleze

N

Sikur Shqipëria të mos kishte kontakt me
vendet anglishtfolëse, do të ishte humbje e
madhe
Shumë prej personave anglishtfolës janë
kaq të dashur dhe të komunikueshëm, saqë
është fat të takosh të tillë njerëz
Do të doja të kisha shumë shokë anglezë që
flasin anglishten si gjuhë amtare
Anglishtfolësit janë shumë të
komunikueshëm dhe të dashur
Anglezët duhet të jenë shumë krenarë, sepse
i kanë dhënë botës shumë vlerë me gjuhën e
tyre
Unë do të dëshiroja të njihja më shumë
njerëz që flasin anglisht si gjuhë amtare
Sa më shumë të njoh anglishtfolës vendas,
aq më shumë i pëlqej ata
Ti mund t’i besosh gjithmonë anglishtfolësit
vendas

Vlera
Min Max Mesatare DS

1800 1,00 6,00 3,306

0,797

1800 1,00 6,00 4,094

0,566

1800 1,00 6,00 4,4544

0,676

1800 1,00 6,00 4,3572

0,646

1800 1,00 6,00 3,5411

0,770

1800 1,00 6,00 4,6956

0,873

1800 1,00 6,00 4,9783

0,844

1800 1,00 6,00

0,581

4,1444

Tabela 42. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Orientimi integrues i gjuhës së
huaj
N

Min Max

Mesatare DS

Të mësosh anglisht është e rëndësishme
pasi më lejon mua të ndjehem rehat me
njerëzit të cilët flasin anglisht

1800

1,00 6,00

4,8822

0,6819

Mësimi i anglishtes është i rëndësishëm,
pasi do të më lejojë të takohem dhe të
bisedoj me njerëz të ndryshëm

1800

1,00 6,00

4,7861

0,6705

108

Mësimi i anglishtes është i rëndësishëm
pasi do të më mundësojë të kuptoj më mirë
dhe të vlerësoj stilin anglez të jetesës
Studimi i anglishtes është i rëndësishëm
sepse do të jem në gjendje të ndërveproj më
lehtë me anglishtfolësit
N

1800

1,00 6,00

4,5167

0,5913

1800

1,00 6,00

4,7150

0,60924

1800

Tabela 43. Të dhëna përshkruese për artikujt e nënshkallës: Interesi ndaj gjuhës së huaj

N

Min

Max

Mesatare

DS

1800 1,00

6,00

4,8933

0,73822

1800 1,00

6,00

4,4717

0,61300

1800 1,00

6,00

4,7172

0,61239

Po të planifikoja të qëndroja në një vend
tjetër, do të përpiqesha të mësoja gjuhën 1800 1,00
e tyre

6,00

4,8933

0,73822

Mua më pëlqen të takoj njerëz që flasin
gjuhë të huaja

1800 1,00

6,00

4,8189

0,82884

1800 1,00

6,00

4,7172

0,81239

1800 1,00

6,00

4,6678

0,87865

1800 1,00

6,00

4,6528

0,76180

1800 1,00

6,00

4,5139

0,61800

1800 1,00

6,00

4,4033

0,63739

Unë do të doja të flisja shumë gjuhë të
huaja në mënyrë perfekte
Unë do të doja shumë të lexoja revista
dhe gazeta në gjuhën e huaj
Unë do të doja vërtetë të mësoja shumë
gjuhë të huaja

Të mësosh gjuhë të huaja nuk është e
pëlqyeshme
Unë nuk kam fare interes në gjuhët e
huaja
Nuk është e rëndësishme për ne të
mësojmë gjuhë të huaja
Shumë gjuhë të huaja tingëllojnë të
ashpra
Unë do të preferoja të shihja një
program në TV të dubluar në gjuhën
time, se sa në gjuhën e huaj me titra
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4.2.8.3. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për shkallën: Roli
integrues i gjuhës së huaj sipas llojit të shkollës
Test i ANOVA-s njërrugëshe është kryer për të parë nëse ka diferenca, në nivel
kombëtar, midis grupeve të nxënësve sipas shkollës ku studiojnë lidhur me rolin integrues
të gjuhës së huaj. Të dhënat jepen në tabelen 44.
Nga të dhënat e tabelës 44, rezulton se në shkollat publike në qytet janë 1144
pjesëmarrës në studim, në shkollat e mesme në fshat janë 414 pjesëmarrës dhe në shkollat
e mesme jopublike janë 242 pjesëmarrës. Vlera mesatare për rolin integrues tek nxënësit e
shkollave të mesme publike në qytet është, M=4.4, vlera mesatare për rolin integrues të
gjuhës tek nxënësit e shkollave të mesme publike në fshat është, M=4.5, dhe për grupin e
nxënësve të shkollave jopublike është 4,75.

Tabela 44. Statistika përshkruese për rolin integrues të gjuhës së huaj sipas llojit të
shkollës
95% Intervali i
besueshmërisë për
mesataren

Roli
integrues
i gjuhës
së huaj

Kufiri i Kufiri i
poshtë sipërm
m

N

Mesatare

DS

Gabimi
Standard

Shkollë e
mesme
publike
qytet
Shkollë e
mesme
publike
në fshat
Shkollë e
mesme
jopublike

1144

4,4685

1,2263

,03626

4,3974

4,5397

414

4,5942

1,3652

,06710

4,4623

4,7261

242

4,7521

1,2274

,07891

4,5966

4,9075

Total

1800

4,5356

1,2630

,02977

4,4772

4,5939
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4.2.8.4. Diferencat midis grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës në raport
me rolin integrues të gjuhës së huaj

Rezultatet e analizës së Anova-s treguan se midis grupeve të nxënësve ka
domethënie statistikore për rolin integrues të gjuhës së huaj. Tabela 45 tregon se vlera p =
.004 pra p<.05, F (2.1798)= 5.642. dhe gradët e lirisë, df= 1800.
Tabela 45. Rezultatet e ANOVA-s për rolin integrues sipas llojit të shkollës

Roli Integrues i
Gjuhës së huaj

Shuma e
katrorëve
17.907

Midis
Grupeve
Brenda
2851.817
Grupeve
Total
2869.724

Gradët e
lirisë
2

Katrorët e F
mesatares
8.954
5.642

1798

1.587

Sig.
.004

1800

Për të përllogaritur përmasën e efektit që lloji i shkollës ka tek interesi integrues i
nxënësve për të mësuar gjuhën është përdorur vlera e Etës në katror dhe për të interpretuar
atë është marrë në konsideratë rekomandimi i Cohen (1988). Sipas Pallant (2010, f.219),
Eta në katror përllogaritet duke pjesëtuar shumën e katrorëve midis grupeve (17.907) me
shumën e katrorëve në total (2869.724).

=

=0.0062.

Rezultati më i lartë i Etës në katror tregon vlerën .006, i cili përcakton se 0.62% të
variancës së interesit të nxënësve për rolin integrues të gjuhës së huaj shpjegohet nga lloji i
shkollës ku ata studiojnë. Kjo vlerë është nën vlerën minimale të rekomanduar për
variancën prej 1% dhe rezultati është statistikisht domethënës, p= .004. Megjithatë me
kampione shumë të mëdha, në këtë rast (N=1800), madje edhe diferencat më të vogla
mund të jenë domethënëse, pavarësisht se kjo diferencë ka rëndësi të vogël praktike
(Pallant, f.219).
Testi post-hoc krahasues, me anë të procedurës Tukey, është kryer për të
konstatuar ekzaktësisht ku gjenden diferencat midis grupeve të shkollave (Tabela 46).
Procedura HSD Tukey për krahasimet e shumëfishta lidhur me rolin integrues të gjuhës së
huaj tregoi se diferencat vërehen tek grupet e shkollës së mesme publike qytet dhe
shkollës së mesme jopublike, në vlerën -.28353 dhe vlerën e p=.004, pra p<.05, që
shpjegon se nxënësit në shkollat e mesme jopublike janë më të prirur të mësojnë gjuhën e
huaj për efekt të rolit integrues të saj krahasuar me nxënësit në shkollat e mesme publike
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në qytet. Domethënia statistikore midis grupeve shihet edhe nga prania e asteriksit përkrah
vlerës së grupit të parë, shkollë e mesme publike qytet dhe grupit të tretë, shkollë e mesme
jopublike (Pallant, 2010, f.218).
Tabela 46. Rezultatet e procedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve të shkollave për
rolin integrues sipas llojit të shkollës
HSD Tukey
Variabël (I) Lloji i
i varur
Shkollës

Roli
Shkollë e mesme
Integrues publike në qytet
i Gjuhës
së huaj

(J) Lloji i
Gabimi Sig.
Shkollës Diferenca standard
e
mesatares
(I-J)

Shkollë e
mesme
publike
në fshat
Shkollë e
mesme
jopublike
Shkollë e mesme Shkollë e
publike në fshat mesme
publike
në qytet
Shkollë e
mesme
jopublike
Shkollë e mesme Shkollë e
jopublike
mesme
publike
në qytet
Shkollë e
mesme
publike
në fshat

-.12567

.07225

95% Intervali i
besueshmërisë së
mesatares
Kufiri i Kufiri
poshtëm i
sipërm
.246 -.2988
.0475

-.28353*

.08913

.004 -.4971

-.0699

.12567

.07225

.246 -.0475

.2988

-.15786

.10194

.365 -.4021

.0864

.28353*

.08913

.004 .0699

.4971

.15786

.10194

.365 -.0864

.4021

* p<0.05.
4.2.8.5 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për rolin integrues të gjuhës së
huaj në raport me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike
Vlerat mesatare të rolit integrues të gjuhës angleze në raport me llojin e shkollës sipas
shpërndarjes demografike jepen nga figura 9.
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Figurë 9. Paraqitje grafike e rolit integrues të gjuhës së huaj në raport me llojin shkollës
sipas shpërndarjes demografike
Ndërsa tabela 92, Aneksi II, shprehet për vlerat e mesatares dhe deviacionit
standard për rolin integrues të gjuhës së huaj në raport me llojin e shkollës sipas
shpërndarjes demografike.

4.2.9. Vlerat e mesatares, deviacionit standard dhe frekuencat absolute në
përqindje për shkallën: Roli funksional i gjuhës së huaj

Tabela 47 pasqyron të dhënat përshkruese në nivel kombëtar (N=1800) për
shkallën në total të rolit funksional të gjuhës, ku futen të gjithë rrethet në studim si dhe
llojet e shkollave.
Tabela 47. Të dhëna përshkruese për shkallën: Roli funksional i gjuhës së huaj

N

Orientimi funksional i gjuhës 1800

Vlera
Minimale
1.00
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Vlera
Mesatarja
Maksimale
6.00

4.24

DS

0.16372

Në nivel kombëtar dhe në një shkallë vlerësimi nga 1-6, mesatarja e vlerave për shkallën
‘Roli funksional i gjuhës së huaj’ është M = 4,2. Vlera minimale e shkallës është 1 dhe
vlera maksimale është 6. Devijimi standard është: DS= 0.16. Rezultatet treguan se
nxënësit e shkollave të mesme janë pak të interesuar të mësojnë gjuhën e huaj për shkak të
rolit funksional të gjuhës.
Statistika përshkruese për frekuencat e shkallës mbi rolin funksional të gjuhës së huaj
jepet në tabelën 48.
Tabela 48. Statistikë përshkruese për frekuencat e shkallës: Roli funksional i gjuhës
së huaj
Orientimi
Frekuencat Përqindje Përqindje Përqindje të
Funksional
të
grumbulluara
vlefshme
Plotësisht jo
46
2.8
2.8
2.8
Të vlefshme dakord
Disi jo dakord 104
5.8
5.8
8.6
Paksa jo
231
12.8
12,8
21.4
dakord
Paksa dakord 411
22.6
22.6
44.0
Disi dakord
813
45.2
45.2
89.2
Plotësisht
195
10.8
10.8
100.0
dakord
Total
1800
100.0
100.0
Në shkallë kombëtare, 10.8% e nxënësve të shkollave të mesme janë shumë të
interesuar për të mësuar gjuhën e huaj për shkak të rolit funksional të saj, 45.2 % e tyre
janë të interesuar në mënyrë të moderuar dhe 22.6% e nxënësve në nivel kombëtar
rezultojnë pak të interesuar për rolin funksional të gjuhës së huaj. Në total vetëm 21.4% e
nxënësve sa më sipër tregohet, rezulton të jetë e painteresuar për të mësuar gjuhën e huaj
për shkak të rolit funksional të saj, nga të cilët 2.8% nuk janë aspak të interesuar ta
mësojnë gjuhën për efekt të rolit funksional dhe 5.8% janë disi të painteresuar në këtë rol
të gjuhës.
4.2.9.1. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të artikujve për shkallën:
Orientimi funksional i gjuhës së huaj
Tabela 49. Statistika përshkruese për artikujt e shkallës: Orientimi funksional i gjuhës
N

Mësimi i anglishtes është i
rëndësishëm se do të më
nevojitet për karrierën time

Vlera
Minimale

1800 1,00
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Vlera
Maksimale

Mesatarja

6,00

4,1589

DS
0,10950

Mësimi i anglishtes është i
rëndësishëm se më bën më të
shkolluar
Mësimi i anglishtes është i
rëndësishëm pasi do më
ndihmojë të gjej një punë të
mirë
Mësimi i anglishtes është i
rëndësishëm sepse njerëzit e
tjerë do më respektojnë më
shumë nëse flas anglisht
Të vlefshme N

1800 1,00

6,00

4,6456

0,10274

1800 1,00

6,00

4,5533

0,16761

1800 1,00

6,00

3,5272

0,13313

1800

4.2.9.2. Vlerat e mesatares, deviacionit standard për shkallën: Roli funksional i
gjuhës së huaj sipas llojit të shkollës

Testi i ANOVA-s njërrugëshe është kryer për të parë nëse ka diferenca të rolit funksional
të gjuhës së huaj sipas shkollës ku nxënësit studiojnë, e mesme publike qytet, e mesme
publike në fshat dhe e mesme jopublike. Tabela 50 paraqet statistikën përshkruese për
rolin funksional sipas llojit të shkollës.
Tabela 50. Statistika përshkruese për rolin funksional të gjuhës së huaj sipas llojit të
shkollës
N

Vlera
Mesatare

Deviacioni
standard

Gabim
standard

95% Intervali i
besueshmërisë për
Mesataren
Kufiri
i

Kufiri i
sipërm

poshtëm

Orienti
mi
Funksio
nal i
gjuhës
së huaj

Shkollë e
mesme
publike
qytet
Shkollë e
mesme
publike
në fshat
Shkollë e
mesme
jopublike
Total

1144

4,3470

0,1368

,03361

4,2811

4,4130

414

4,2995

0,2181

,05987

4,1818

4,4172

242

4,3339

0,1937

,07674

4,2827

4,5850

1800

4,3478

0,1637

,02743

4,2940

4,4016

Nga të dhënat e tabelës 50 rezulton se në shkollat publike në qytet rezultojnë 1144
pjesëmarrës në studim dhe vlera mesatare e rolit funksional të gjuhës për këtë grupim
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është M= 4.3, në shkollat e mesme në fshat rezultojnë 414 pjesëmarrës dhe vlera mesatare
e rolit funksional të gjuhës për këtë grupim është M= 4.2, në shkollat e mesme jopublike
janë 242 pjesëmarrës dhe vlera mesatare për këtë grup është M= 4.3.

4.2.9.3. Diferencat midis grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës në raport me
rolin funksional të gjuhës së huaj

Rezultatet e analizës së Anova-s për rolin funksional të gjuhës së huaj sipas shkollës ku
nxënësit studiojnë gjuhën e huaj rezulton se midis grupeve ka domethënie statistikore,
vlera p = .036 pra p<.05, F (2.1798) = 4.019. dhe gradët e lirisë, df= 1800. Të dhënat jepen
nga tabela 51.
Tabela 51. Rezultatet e ANOVA-s për rolin funksional të gjuhës sipas llojit të shkollës
Shuma e
katrorëve
Roli
funksional

Midis Grupeve 2.759
Brenda Grupeve 2433.532
Total
2436.291

Gradët
e lirisë
2
1798
1800

Katrorët e
mesatareve
1.380
1.354

F

Sig.

4.019 .0361

Për të përllogaritur përmasën e efektit është përdorur vlera e Etës në katror dhe për
të interpretuar atë është marrë në konsideratë rekomandimi i Cohen (1988). Sipas Pallant
(2010, f.219), Eta në katror përllogaritet duke pjesëtuar shumën e katrorëve midis grupeve
(2.759) me shumën e katrorëve në total (2436.291).

=

=0.0011

Rezultati më lartë i Etës në katror tregon vlerën .001, i cili përcakton 0.1% të
variancës për rolin funksional të gjuhës së huaj tek nxënësit në raport me llojin e shkollës,
ku ata studiojnë. Rezultati është statistikisht domethënës, p= .036. Megjithatë me
kampione shumë të mëdha, në këtë rast (N=1800), madje edhe diferencat më të vogla
mund të jenë domethënëse, pavarësisht se kjo diferencë ka rëndësi të vogël praktike
(Pallant, f.219). Testi Post Hoc u realizua me anë të procedurës HSD Tukey për variablin
e varur të rolit funksional të gjuhës sipas llojit të shkollës ku nxënësit mësojnë gjuhën e
huaj.
Tabela 52 tregon se diferencat midis grupeve janë tepër të vogla: për grupin e
shkollave të mesme publike në qytet dhe të mesme publike në fshat në vlerën 0.04 dhe
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p=1, për grupin e shkollave të mesme publike në qytet dhe të mesme jopublike, diferenca
është 0.08, p=.08. Diferenca statistikore të rëndësishme ekzistojnë vetëm në grupin e
shkollave të mesme jopublike dhe të mesme publike në fshat në vlerën: 0.1343* dhe p=.
04, pra vlera e p <.05.
Tabela 52.
Rezultatet e procedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve të
shkollave për rolin funksional gjuhës
HSD Tukey
Variabël i (I) Lloji i (J) Lloji i Diferenca Gabimi
varur
Shkollës Shkollës e
standard
mesatares
(I-J)
Roli
Shkollë
Shkollë
.04751
.06674
funksional e mesme e mesme
i gjuhës së publike
publike
huaj
në qytet në fshat
Shkollë e -.08686
.08234
mesme
jopublike
Shkollë e Shkollë
-.04751
.06674
mesme
e mesme
publike
publike
në fshat
në qytet
Shkollë e -.1343*
.09416
mesme
jopublike
Shkollë e Shkollë e .08686
.08234
mesme
mesme
jopublike publike
në qytet
Shkollë e .1343*
.09416
mesme
publike
në fshat
* p<.05.

Sig.

95% Intervali i
besueshmërisë
Kufiri i
Kufiri i
poshtëm sipërm
1.000 -.1124
.2074

.875

-.2842

.1104

1.000 -.2074

.1124

.041

-.3600

.0913

.875

-.1104

.2842

.041

-.0913

.3600

4.2.9.4. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për rolin funksional të gjuhës në
lidhje me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike në rrethe
Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të rolit funksional të gjuhës në lidhje
me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike në rrethe paraqiten në tabelën 93,
Aneksi II. Ndërsa Figura 10, paraqet vlerat mesatare të rolit funksional të gjuhës së huaj
në raport me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike.
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Figura 10. Paraqitje grafike e rolit funksional të gjuhës së huaj në raport me llojin e
shkollës sipas shpërndarjes demografike
4.2.10. Vlerat e mesatares, deviacionit standard dhe frekuencat absolute për
shkallën: Mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj
Shkalla ‘Mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj’ në Modelin
Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj përbëhet nga një nënshkallë e Testit të
Motivimit dhe Qëndrimeve ndaj gjuhës: ‘Inkurajimi prindëror për mësimin e gjuhës së
huaj’ 23. Tabela 53 tregon se në nivel kombëtar, mbështetja prindërore ndaj fëmijëve për të
mësuar gjuhën e huaj raportohet e ulët, M=4.13, DS=0.8 dhe N=1800.
Të dhënat për shkallën e mbështetjes prindërore për të mësuar gjuhën e huaj jepen nga
tabela 53.
Tabela 53. Të dhëna përshkruese për shkallën: Mbështetja prindërore për të
mësuar gjuhën e huaj

Mbështetja Prindërore
për të mësuar gjuhën

N

Vlera
Minimale

Vlera
Maksimale

Mesatarja

DS

1800

1.00

5.00

4.1372

.86566

Ndërsa mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj e parë sipas frekuencave të
shkallës jepet në tabelën 54.
23

Caaltalkfinal, Gardner R.C., 2005,f.10, http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/caaltalk5final.pdf

118

Tabela 54. Frekuencat e shkallës: Mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj
Mbështetja
Prindërore
për të
mësuar
gjuhën

Të
vlefshme

Plotësisht jo
dakord
Disi jo dakord
Paksa jo
dakord
Paksa dakord
Disi dakord
Plotësisht
dakord
Total

Frekuenca

Përqindjet

Përqindjet
Përqindjet kumulativ
e vlefshme e

145

8.1

8.1

8.1

307

17.1

17.1

25.1

506

28.1

28.1

53.2

545
266

30.3
14.8

30.3
14.8

83.5
98.3

31

1.7

1.7

100.0

1800

100.0

100.0

53% e nxënësve raportohet se nuk mbështeten nga prindërit për të mësuar gjuhën e huaj
angleze në shkollë. 30.3% e kampionit të nxënësve raporton mbështetje prindërore në
nivel të ulët për të mësuar gjuhën e huaj, 14.8% raporton mbështetje të moderuar për të
mësuar gjuhën e huaj dhe vetëm 1.7% e nxënësve gjejnë mbështetje maksimale për të
mësuar gjuhën e huaj.
4.2.10.1. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të artikujve për
shkallën: Inkurajimi prindëror në mësimin e gjuhës së huaj
Ndërsa vlerat e mesatares dhe deviacionit standard të artikujve për shkallën: Inkurajimi
prindëror në mësimin e gjuhës së huaj jepen nga tabela 55.
Tabela 55. Statistika përshkruese për artikujt e shkallës: Inkurajimi prindëror në
mësimin e gjuhës

Inkurajimi prindëror
Prindërit e mi përpiqen të
më ndihmojnë mua të
mësoj anglisht
Prindërit e mi mendojnë se
është shumë e rëndësishme
për mua të mësoj anglisht

N

Vlera
Minimale

Vlera
Maksimale

Mesatarja DS

1800

1,00

6,00

3,4100

0,864

1800

1,00

6,00

4,9400

0,848
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Prindërit e mi mendojnë se
unë duhet të vazhdoj të
mësoj anglisht gjatë gjithë
viteve të shkollës
Prindërit e mi më kanë
theksuar rëndësinë që
gjuha angleze do të ketë
kur të mbaroj shkollën
Prindërit e mi më shtyjnë
të kërkoj ndihmë nga
mësuesi nëse kam
probleme me anglishten
time
Prindërit e mi janë shumë
të interesuar për çdo gjë që
bëj në orën e anglishtes.
Prindërit e mi më
inkurajojnë të praktikoj
anglisht sa më shumë të
jetë e mundur
Prindërit e mi mendojnë se
unë duhet t’i dedikoj më
shumë kohë studimit të
anglishtes
N

1800

1,00

6,00

4,6250

0,63513

1800

1,00

6,00

4,9822

0,86997

1800

1,00

6,00

4,5294

0,69760

1800

1,00

6,00

2,2206

0,82540

1800

1,00

6,00

4,6583

,77861

1800

1,00

6,00

4,5706

,87263

1800

4.2.10.2. Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për shkallën: Mbështetja
prindërore për të mësuar gjuhën e huaj sipas llojit të shkollës
Sipas tabelës 56, mbështetja prindërore në shkallë kombëtare për nxënësit në
shkollat publike në qytet paraqitet në vlerën mesatare M= 3,99, DS=.84, për nxënësit në
shkollat publike në fshat mbështetja prindërore rezulton në vlerën mesatare M= 3.8
DS=.92 dhe për nxënësit në shkollat jopublike në vlerën mesatare M= 4.4, DS=.85.
Tabela 56. Statistikë përshkruese për shkallën e mbështetjes prindërore sipas llojit të
shkollës
95% Intervali i
besueshmërisë për
mesataren
N
Mbështetja
Prindërore
për të mësuar
gjuhën e huaj

Shkollë e
mesme
publike
qytet

Mesatare

1144 3,9965
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DS

Gabimi
Standard

,84182 ,02489

Kufiri i
poshtëm

Kufiri i
sipërm

3,6076

3,9983

Shkollë e
mesme
publike në
fshat
Shkollë e
mesme
jopublike
Total

414

3,8217

,92229 ,04533

3,4326

3,9108

242

4,4938

,85969 ,05526

3,9349

4,5217

1800 4,1372

,86566 ,02040

3,4972

4,2772

4.2.10.3. Diferencat midis grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës në raport me
mbështetjen prindërore për të mësuar gjuhën e huaj

Testi i ANOVA-s njërrugëshe është kryer për të parë nëse ka diferenca të variablit të
mbështetjes prindërore tek fëmijët në mësimin e gjuhës së huaj sipas grupeve të nxënësve
në shkolla të mesme publike qytet, të mesme publike në fshat dhe të mesme jopublike.
Tabela 57. Rezultatet e ANOVA-s për mbështetjen prindërore sipas llojit të shkollës

Mbështetja
Prindërore për të
mësuar gjuhën e huaj

Midis
Grupeve
Brenda
Grupeve
Total

Shuma e
katrorëve

Gradët e
lirisë

Katrorët e
mesatares

8.694

2

4.347

1339.412

1798

.745

1348.106

1800

F

Sig

5.832 .003

Tabela 57 e rezultateve të analizës së Anova-s për mbështetjen prindërore në
mësimin e gjuhës së huaj tregon se midis grupeve ka domethënie statistikore vlera p =
.003 pra p<.05, F (2.1798)= 5.832 dhe gradët e lirisë, df= 1800.
Për të përllogaritur përmasën e efektit që shkolla ka tek roli i mbështetjes
prindërore është përdorur vlera e Etës në katror

=

=0.006. (8.694)

është shuma e katrorëve midis grupeve dhe (1348.106) shuma e katrorëve në total.
Rezultati më lartë i Etës në katror tregon vlerën .006. i cili përcakton 0.6 % të variancës
për mbështetjen prindërore që shpjegohet nga lloji i shkollës që frekuentojnë nxënësit.
Testi post-hoc krahasues, me anë të procedurës Tukey HSD, është kryer për të
konstatuar ekzaktësisht ku gjenden diferencat midis grupeve të shkollave. Tabela 58
tregon se ka diferenca të lehta midis grupit të parë, shkolla të mesme publike në qytet dhe
shkolla të mesme publike në fshat në vlerën .13473* diferencë kjo që është e vlefshme nga
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pikëpamja statistikore, pasi vlera e p=.020, p<.05. Po ashtu, për këtë variabël rezulton një
diferencë tjetër e vlefshme statistikore me p=.005 për grupin e dytë, shkolla të mesme në
fshat dhe grupit të tretë, shkolla të mesme jopublike, ku vërehet se nxënësit në shkollat e
mesme jopublike janë më të inkurajuar nga prindërit për të mësuar gjuhën se nxënësit në
shkollat e mesme në fshat me diferencën -.22206*. Domethënia statistikore midis grupeve
shihet edhe nga prania e asteriksit përkrah vlerës së grupeve respektive (Pallant, 2010,
f.218).
Tabela 58. Rezultatet e procedurës Tukey për diferencat midis tre grupeve të shkollave në
lidhje me mbështetjen prindërore
HSD Tukey
95% Intervali i
besueshmërisë

Diferenca e
mesatares Gabimi
Kufiri i Kufiri i
(I-J)
standard Sig. poshtëm sipërm

Dependent
Variable

(I) Lloji i
Shkollës

(J) Lloji i
Shkollës

Mbështetja
Prindërore për
të mësuar
gjuhën e huaj

Shkollë e
mesme
publike në
qytet

Shkollë e
mesme
publike në
fshat

.13473*

.04952

.020 .0161

.2534

Shkollë e
mesme
jopublike

-.08733

.06109

.459 -.2337

.0590

Shkollë e
mesme
publike në
qytet

-.13473*

.04952

.020 -.2534

-.0161

Shkollë e
mesme
jopublike

-.22206*

.06986

.005 -.3895

-.0547

Shkollë e
mesme
publike në
qytet

.08733

.06109

.459 -.0590

.2337

Shkollë e
mesme
publike në
fshat

.22206*

.06986

.005 .0547

.3895

Shkollë e
mesme
publike në
fshat

Shkollë e
mesme
jopublike

122

4.2.10.4 Vlerat e mesatares dhe deviacionit standard për shkallën: Mbështetja
prindërore për mësimin e gjuhës së huaj në lidhje me llojin e shkollës sipas
shpërndarjes demografike
Figura 11 paraqet vlerat e mesatares për shkallën e mbështetjes prindërore në
mësimin e gjuhës së huaj në raport me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike.

Figure 11. Paraqitje grafike e ‘Mbështetjes prindërore për të mësuar gjuhën
e huaj’ në raport me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike
Ndërsa të dhënat përshkruese të mbështetjes prindërore për të mësuar gjuhën e huaj në
lidhje me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike paraqiten në tabelën 94, Aneksi
II.

4.3. Rezultatet për çështjen e dytë kërkimore
Të mësuarit e gjuhës angleze në këtë studim, është variabël që teoria Robert C.
Gardner, (1985, 2001), e shpjegon me arritjet e nxënësve në mësimin e gjuhës së huaj.
Operacionalizimi i këtij variabli është realizuar me anë të notës mesatare përfundimtare në
lëndën anglisht, për subjektet që morën pjesë në studim për rrethin e Tiranës. Sipas
kontekstit, ky është variabël i varur në raport me faktorët e Modelit Socioedukativ për
mësimin e gjuhës së huaj. Variabli i notës është rikoduar dhe është kthyer në një variabël
kategorik në mënyrë që të realizoheshin analiza krahasuese të mesatareve për grupet e
shkollave. Rezultatet e nxënësve shprehur me notën 5 dhe 6 janë koduar me vlerën 1,
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rezultatet e shprehura me notën 7 dhe 8 janë koduar me vlerën 2 dhe rezultatet 9-10 janë
koduar me vlerën 3.
4.3.1. Vlerat e mesatares, deviacionit standard dhe frekuencat absolute të variablit të
notës në lëndën e gjuhës së huaj angleze
Tabela 59 jep të dhëna përshkruese për notën përfundimtare të nxënësve në
lëndën e gjuhës së huaj sipas llojit të shkollës.
Tabela 59. Të dhëna përshkruese për notën përfundimtare të
nxënësve në lëndën e gjuhës së huaj sipas llojit të shkollës
Lloji i Shkollës
Mesatare Devijimi standard
Nota
Shkollë e mesme publike në qytet 2,3445
Shkollë e mesme publike në fshat 2,1553
Shkolle e mesme jopublike
2,0225

,05398
,03119
,07986

Si edhe vërehet nga tabela 59, mesatarja e notës së nxënësve në shkollat e mesme
publike në qytet për rrethin e Tiranës, është M=2,34, DS= ,053; nota e nxënësve në
shkollat e mesme publike në fshat është M=2,15, DS=. 031 dhe në shkollat e mesme
jopublike vlera mesatare është M=2,02, DS= ,079. Për të tre grupet e shkollave mesatarja e
notës së nxënësve në lëndën e gjuhës së huaj është në kufinjtë midis notave 7 dhe 8.
Ndërsa figura 12 tregon paraqitjen grafike të mesatares së të nxënësve sipas
grupeve të shkollave për notën.

Figura 12. Paraqitje grafike e mesatares së të nxënësve
sipas grupeve të shkollave për notën
Grafiku në figurën 12 tregon se notat e nxënësve në shkollat e mesme publike në
qytet, për rrethin e Tiranës, janë më të larta se notat e nxënësve në shkollat e mesme
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publike në fshat dhe notat e nxënësve në shkollat e mesme jopublike. Po ashtu, grafiku
tregon se notat e nxënësve në lëndën e gjuhës së huaj në shkollat e mesme publike në fshat
janë më të larta se notat e nxënësve në shkollat e mesme jopublike. Pavarësisht se ky tip
grafiku tregon diferenca shumë të ndjeshme tek mesatarja e notës në raport me shkollën
këto diferenca nuk janë të mëdha (cit. tek Pallant, 2010, f. 219). Ky rezultat konfirmohet
dhe nga rankimi i mesatareve të notës krahasuar për grupet e shkollave, si edhe rëndësisë
statistikore me anë të testit Cruskall Wallis (shih tabelën 63). Tabelat 60, 61, 62, tregojnë
frekuencat për variablin e notës sipas llojit të shkollës.
Tabela 60. Frekuencat (absolute dhe në %) të niveleve të notave të
nxënësve në shkollat e mesme publike në qytet
Frekuenca

Të
vlefshme

1.00
2.00
3.00
Total

21
42
67
130

Përqindje

16.3
32.9
50.8
100.0

Përqindje
të
vlefshme
16.3
32.9
50.8
100.0

Përqindje
Kumulativ
e
16.3
49.2
100.0

a. Rrethi = Tirana, Lloji i Shkollës = Shkollë e mesme publike në qytet
Tabela 61. Frekuencat (absolute dhe në %) të niveleve të notave të
nxënësve në shkollat e mesme publike në fshat
Frekuencat

Përqindje

Përqindje të
Përqindje
vlefshme
Kumulative
Valid 1.00
20
23.3
23.3
23.3
2.00
29
37.9
37.9
61.2
3.00
31
38.8
38.8
100.0
Total 80
100.0
100.0
a. Rrethi = Tirana, Lloji i Shkollës = Shkollë e mesme publike në fshat
Tabela 62. Frekuencat (absolute dhe në %) të niveleve të notave të
nxënësve në shkollat e mesme jopublike

Të
vlefshme
Total

1.00
2.00
3.00

Frekuenca
t
13
22
15
50

Përqind
je
27.0
43.8
29.2
100.0

Përqindje të
vlefshme
27.0
43.8
29.2
100.0

a. Rrethi = Tirana, Lloji i Shkollës = Shkollë e mesme jopublike
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Përqindje
Kumulative
27.0
70.8
100.0

4.3.2. Diferencat midis grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës në raport
me arritjet në lëndën e gjuhës së huaj

Variabli i arritjeve në mësimin e gjuhës së huaj (Nota), për të cilin testi i
homogjenitetit tregoi se nuk u përmbush kushti për varianca homogjene, p=.03 pra p <.05
(shih tabelën 7, Metodologjia), atëherë për këtë variabël është përdorur analiza
joparametrike e testit Kruskal-Wallis për diferencat e grupeve. Tabela 63 tregon se notat
në shkollat publike në qytet kanë një rankim më të lartë të mesatares se shkollat në fshat
dhe shkollat jopublike në rrethin e Tiranës (shih tabelën 63) .
Tabela 63. Testi Kruskal - Wallis pёr diferencat e grupeve të nxënësve
sipas llojit të shkollave në raport me notën në lëndën e gjuhës së huaj

Lloji i Shkollës
N
Rankimi i mesatares
130
299
Shkollë e mesme publike në qytet
168
Notat Shkollë e mesme publike në fshat 80
50
101
Shkollë e mesme jopublike
Total
260
Rezultatet e testit Kruskal-Wallis për diferencat e variablit të notës dhe faktorët
socioedukativë sipas llojit të shkollës jepet në tabelën 64.
Tabela 64. Testi Cruskall Wallis për diferencat e variablit të notës dhe faktorët
socioedukativë sipas llojit të shkollës

ChiSquare
df
Asymp.
Sig.

Nota

Qëndrimet
ndaj
kontekstit
të mësimit
të gjuhës

Roli
Integrues

Motivimi

Ankthi

Roli
Funksional

Inkurajimi
Prindëror

21.70

10.784

36.653

5.186

23.73

7.248

0.977

2

2

2

2

2

2

2

.000

0.005

.000

0.035

.000

0.027

0.613

Tabela 64 e rezultateve të testit Kruskal-Wallis tregon se ka një diferencë të
vlefshme nga pikëpamja statistikore në nivelin e notës në shkollën shtetërore në fshat,
qytet dhe privat në rrethin e Tiranës : χ² (2, n=260)=21.70, p<0.001, në nivelin e
qëndrimeve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës: χ² (2, n=260)=10.784, p<0.05, në nivelin
e rolit integrues të gjuhës : χ² (2, n=260)=36.653, p<0.001, në nivelin e motivimit: χ²(2,
n=260)= 5.186, p<0.05, ankthi në gjuhën e huaj: χ² (2, n=260)=23.734, p<0.001, në
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nivelin e funksionalitetit : χ² (2, n=230)=7.248, p<0.05. Për variablin inkurajimi prindëror
nuk rezultoi se kishte diferenca midis grupeve, p>.05.

4.4. Rezultatet për çështjen e tretë kërkimore të studimit
4.4.1. Korrelacioni mes notës në lëndën e gjuhës angleze dhe faktorëve
sociodukativë
Asimetria e shpërndarjes së vlerave për variablin e notës tregoi se vlerat skajore
për shpërndarjen e këtij variabli për çdo shkollë, ishin shumë të larta, pra ky variabël nuk
mund të trajtohej për shpërndarje normale (shih tabelën 101).
Kështu, për të përcaktuar marrëdhënien mes variablave të pavarur të teorisë së mësimit të
gjuhës së huaj të Gardner R.C. (2005), motivimi për të mësuar gjuhën, qëndrimet ndaj
kontekstit të gjuhës, ankthi, roli integrues, roli funksional i gjuhës, mbështetja prindërore
për mësimin e gjuhës së huaj dhe variablit të varur të notës, është kryer analiza
korelacionale duke përdorur koeficientin e Spearman Rho për shpërndarje jo normale të të
dhënave.
Korrelacionet për shkollat e mesme të përgjithshme në rrethin e Tiranës, mes arritjeve në
gjuhën e huaj,(variabli i notës) dhe variablave parashikues të Modelit Socioedukativ sipas
teorisë së Gardner-it (2005) për mësimin e gjuhëve të huaja shprehen në tabelën 65.
Tabela 65. Korelacioni midis notës përfundimtare në lëndën e gjuhës angleze dhe
faktorëve të Modelit Socioedukativ

Nota

Qëndrimet
ndaj
kontekstit
të gjuhës

Roli
integrues
i gjuhës

Motivimi
për të
mësuar
gjuhën e
huaj

Ankthi
ndaj
gjuhës

Roli
Funksional
i gjuhës

Mbështetja
prindërore
për të
mësuar
gjuhën

1.000

.164**

.404**

.361**

-.130**

.305**

.313**

Sig
.
(2t
aile
d)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.001

N

260

260

260

260

260

260

Spearma
n's rho
NOTA

**p< 0.05 level (2-tailed). a. Rrethi = Tirana
Lidhjet e notës me faktorët e Modelit Socioedukativ nga pikëpamja korrelacionale
janë të tilla: me qëndrimet ndaj kontekstit të gjuhës r=.164, p<0.001, me rolin integrues të
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gjuhës r=.404, p<0.001, me motivimin r=.361, p<0.001, me ankthin ndaj mësimit të gjuhës
r=-.130, p<0.001, rolin funksional të gjuhës r=.305, p<0.001 dhe me mbështetjen
prindërore r=.313, p=0.001.

4. 5. Rezultatet për çështjen e katërt kërkimore të studimit
4.5.1. Analiza e regresionit të shumëfishtë për parashikimin e faktorëve socio edukativë tek motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj
Tabela e multikolinearitetit të variablave të pavarur për modelin e parë të
regresionit, ku variabël i varur është motivimi për të mësuar gjuhën e huaj, tregon se
variabli i varur dhe variablat e pavarur janë të koreluar në mënyrë substanciale, pra do të
thotë se ka marrëdhënie të konsiderueshme mes këtyre variablave, mbi nivelin e
rekomanduar të korrelacioneve, që është mbi vlerën .3 (Davis, 1971). Nga kjo tabelë
vërehet se forca e lidhjes mes variablave të pavarur nuk kapërcen vlerën e rekomanduar,
r= 0.7 (Tabachnick and Fidell, 2001, f. 84), (shih tabelën 95, aneksi II).
Për të parë se në ç`përmasa ishte asimetria e shpërndarjes dhe sa ishin vlerat
skajore (outliers) të variablit të varur `Motivimi` për të mësuar gjuhën angleze u kryen
analizat përshkruese për këto variabla. Vlerat e lejuara sipas Tabachnick and Fidell (2001),
(cit. tek Pallant, f.151), i përcaktojnë vlerat skajore, si raste të rezidualeve të
standardizuara që kapërcejnë vlerat 3.3 dhe -3.3. Me kampione të mëdha nuk është e
pazakontë që evidentohen të tilla raste, por nëse janë të pakta në numër nuk është e
rëndësishme që t`i heqim ato. Në rastin e këtij studimi, N= 1800.
Analiza e statistikës së rezidualeve të standardizuara për variablin e motivimit të
nxënësve ndaj mësimit të gjuhës së huaj, tregon se vlerat e rezidualeve të standardizuara
janë midis kufijve -3.1 dhe 3.2 (shih tabelën 97, Aneksi II), që tregon se nuk kapërcejnë
vlerat e rekomanduara. Po ashtu, u inspektua distanca Mahalanobis, e cila sipas tabelës,
C.4, (Tabachnick & Fidell, 2001), sugjeron vlerën kritike 20. 52 për df =5 variabla të
pavarur duke përdorur nivelin e Alphës prej .001. Në rastin e motivimit distanca
Mahalanobis, është 18.32 pra, nuk e kapërcen vlerën kritike 20. 52. Për të kontrolluar nëse
rastet `outliers` kanë efekt serioz në modelin e regresionit në tërësi, u kontrollua distanca e
Cook. Sipas Tabachnick dhe Fidell (2001, f. 69), vetëm rastet me vlerat më të mëdha se 1
përbëjnë problem serioz (Pallant, f. 152). Në rastin konkret vlera e distancës është .02, kjo
distancë është më e vogël se 1, që do të thotë se rastet skajore nuk përbëjnë problem për
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modelin e regresionit të shumëfishtë (shih tabelën 97, Aneksi II). Po ashtu, analiza e
kolinearitetit, tregon se variablat nuk janë shume të koreluar. Vlerat e tyre janë të gjitha
më të vogla se 1 dhe vlerat e indeksit të kondicionit variojnë nga vlera më e madhe 21.891
në vlerën më të vogël 5.386. Pra nuk kemi situatë dominuese nga variabla të veçantë për
treguesit në shqyrtim (shih tabelën 96, aneksi II). Meqenëse problemi i multikolinearitetit
nuk ekzistonte, të gjithë variablat e pavarura u përfshinë në analizën e regresionit
Në lidhje me modelin e regresionit të shumëfishtë u krye analiza e rezidualeve të
standardizuara për variablin e varur të Motivimit për mësimin e gjuhës së huaj. Grafiku i
rezidualeve të standardizuara dhe grafiku i linearitetit të rezidualeve për variablin e varur
të motivimit tregoi se shpërndarja ishte përafërsisht normale dhe se varianca e rezidualeve
ishte pothuajse homogjene. Forma simetrike e histogramës tregon se varianca është e
shpërndarë pothuajse në mënyrë të barabartë rreth vlerës zero dhe vija pothuajse e drejtë e
plotit të rezidualeve për gabimet e standardizuara paraqitet normale (shih figurën 19, 20,
Aneksi II). Rezultatet e diagnostikës së kolinearitetit, që është pjesë e rezultateve të
regresionit, tregoi se vlerat e tolerancës ishin mbi kufirin prej 0.10 dhe vlerat e VIF
(faktorit të inflacionit të variancës), nuk ishin më të larta se kufiri i lejuar prej 10 (Shih më
poshtë tabelën 68). Të gjitha të dhënat diagnostikuese që lidhen me rezultatet e regresionit
për variablin e motivimit të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, sa më sipër u shpjegua,
treguan se ishin plotësuar të gjitha kushtet për kryerjen e analizës së regresionit të
shumëfishtë në këtë studim.Vlera e statistikës së Durbin-Watson prej 1.839 (rreth 2),
tregon se problemi i autokorrelacionit nuk ekzistonte në të dhënat e këtij studimi (shih më
poshtë tabelën 66).
Variancat e motivimit të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj nën ndikimin e
faktorëve të Modelit Socioedukativ jepen nga tabela 66.
Tabela 66. Variancat e motivimit të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj nën ndikimin e
faktorëve të Modelit Socioedukativ
Model

R

Katrori i R

Katrori i R i
përshtatur

Përllogaritja e
Gabimit standard

DurbinWatson

1
.856a
.733
.732
.57303
1.839
a. Faktorët parashikues: (Konstante), Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës, Roli integrues i
gjuhës së huaj, Ankthi në mësimin e gjuhës, Mbështetja prindërore, Roli funksional i
gjuhës
b. Variabli i varur: Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj

129

Të dhënat në tabelën 66 tregojnë se variablat e pavarur shpjegojnë 73% të
variancave tek variabli i varur Motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, vlera R2 e
përshtatur është .732. Vlera e korrelacionit të përgjithshëm është R= 0.856, vlera e katrorit
R është=.733, si dhe vlera e Gabimit Standard për të vlerësuar R katrorin është R2= 0.573.
Rëndësia statistikore për modelin e regresionit të variancës së motivimit për të
mësuar gjuhën e huaj nga faktorët e Modelit Socioedukativ jepet në tabelën 67.
Tabela 67. Rëndësia statistikore për modelin e regresionit të variancës së motivimit për
të mësuar gjuhën e huaj nga faktorët e Modelit Socioedukativ
ANOVAb
Shuma
Gradët
Katrori
F
Sig.
katrorëve
lirisë
mesatares
Regresioni
1618.904
5
323.781
986.057 .000a
1 Reziduale
589.076
1795
.328
Total
2207.980
1800
a. Parashikuesit: (Konstante), Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës, Roli integrues i
gjuhës së huaj, Ankthi në mësimin e gjuhës, Mbështetja prindërore, Roli
funksional i gjuhës
b. Variabël i varur: Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj
Tabela 67 tregon rezultatet e analizës së regresionit të shumëfishtë, të cilat janë të
Model

rëndësishme, pasi vlera e rëndësisë statistikore është p=.00, pra p <.001, gradët e lirisë (51795), F =986.057.
Tabela 68 paraqet modelin e përgjithshëm të regresionit të shumëfishtë për të parashikuar
motivimin e nxënësve nga faktorët e Modelit Socioedukativ.
Tabela 68. Model i përgjithshëm i regresionit të shumëfishtë për të parashikuar motivimin
e nxënësve nga faktorët e Modelit Socioedukativ
Model
Koeficientët e
Koeficientët t
Sig. Statistika e
pastandardizuar e
kolinearitetit
standardizuar
B
Gabimi Beta
Toleranca Faktori i
standard
inflacionit
të
variancës
(VIF)
1 (Konstant)
Qëndrimet
ndaj
kontekstit
të gjuhës
Roli
integrues i

1.139 .104

10.980 .000

.305

.018

.366

16.968 .000 .466

2.147

.398

.019

.476

21.110 .000 .293

3.416
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gjuhës së
huaj
Ankthi në
-.088 .017
-.180
-5.330 .000 .666
mësimin e
gjuhës
Mbështetja .084 .024
.066
3.505 .000 .419
prindërore
Roli
.062 .019
.302
16.919 .000 .378
funksional
i gjuhës së
huaj
a. Variabël i varur: Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj

1.502

2.386
2.643

Pavarësisht se nga vlefshmëria statistikore të gjithë variablat e pavarur rezultojnë të
rëndësishëm në lidhje me variablin e varur motivimin, jo të gjithë kanë një vlerë
domethënëse në parashikimin e tij. Vihet re se, variabli me efekt më të lartë parashikues e
domethënës për motivimin është roli integrues i gjuhës së huaj ß= 0.476, t=21.110 dhe
p<0.001, variabli i qëndrimeve ka vlerën, beta= 0.366, t=16.968 dhe p<0.001 dhe më pas,
për nga rëndësia e impaktit vjen variabli roli funksional i gjuhës së huaj, vlera e betas, ß =
.302, t=16.919 dhe p=0.001. Variabli i ankthit ka një impakt negativ në mësimin e gjuhës
së huaj në vlerën ß = -.180 dhe t=-5.330, p=.00. Ndërsa variabli i mbështetjes prindërore
nuk rezulton të ketë ndikim tek variabli i Motivimit, pasi vlera e bêtes është e tepër e
vogël, e ß=0.06, edhe pse statistikisht është i vlefshëm.
Këto rezultate konfirmohen edhe nga analiza e korrelacionit Pearson, ku u zbulua
lidhje e substanciale e motivimit të nxënësve për të mësuar gjuhën edhe variablave të
pavarur të rolit integrues të gjuhës, rolit funksional të gjuhës dhe ankthit (shih tabelën 95,
aneksi II).

4.5.2. Analiza e regresionit të shumëfishtë për parashikimin e faktorëve socio edukativë tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
Nga tabela e multikolinearitetit të variablave të pavarur për modelin e dytë të
regresionit, ku variabël i varur janë qëndrimet ndaj kontekstit të gjuhës, vërehet se
variablat e pavarur dhe variabli i varur janë të koreluar në mënyrë substanciale, e cila
tregon se ka marrëdhënie të konsiderueshme mes këtyre variablave, mbi nivelin e
rekomanduar të korrelacioneve, që është mbi vlerën .3 (Davis, 1971). Nga kjo tabelë
vërehet se forca e lidhjes mes variablave të pavarur nuk kapërcen vlerën e rekomanduar,
r= 0.7 (shih tabelën 98, Aneksi II).
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Rezultatet e diagnostikës së kolinearitetit për variablin e varur të qëndrimeve të
nxënësve ndaj mësimit të gjuhës dhe variablave të pavarur të Modelit Socioedukativ,
treguan se vlerat e tolerancës së tyre ishin mbi kufirin prej 0.10 dhe vlerat e VIF (faktorit
të inflacionit të variancës) nuk ishin më të larta se kufiri i lejuar prej 10 (shih më poshtë
tabelën 71) duke përmbushur rekomandimin e Pallant (2010, f.150). Vlera e statistikës së
Durbin-Watson prej 1.839 (rreth 2), tregon se problemi i autokorrelacionit nuk ekzistonte
në të dhënat e këtij studimi (shih më poshtë tabelën 75). Po ashtu, analiza e kolinearitetit,
tregon se variablat nuk janë shumë të koreluar dhe vlerat e indeksit të kondicionit kanë
vlera normale që variojnë nga 1.000 në 23.711. Pra nuk kemi situatë dominuese nga
variabla të veçantë për treguesit në shqyrtim (shih tabelën 99, Aneksi II).
Statistika e rezidualeve të standardizuara për variablin e qëndrimeve tregon se ato
janë -3.1 dhe 2.6 (shih tabelën 100). Vlerat skajore sipas Tabachnick and Fidell (2001),
përcaktohen si raste të rezidualeve të standardizuara që kapërcejnë vlerat 3.3 dhe -3.3 (cit.
tek Pallant, 2010, f.151 ). Kështu që, për këtë variabël raportohet se, vlerat e rezidualeve të
standardizuara janë brenda rezultateve të lejuara. Në statistikën e rezidualeve të
standardizuara, po ashtu, u inspektua distanca Mahalanobis, e cila sipas tabelës (C.4,
Tabachnick&Fidell, 2001) sugjeron vlerën kritike 18.47 për df =4, pra katër variabla të
pavarur duke përdorur nivelin e Alphës prej .001. Për variablin e qëndrimeve, vlera kritike
e kësaj distance arriti në nivelin 16.746 (shih tabelën 100, Aneksi II). Për të kontrolluar,
nëse këto raste të vlerave skajore kanë efekt serioz në modelin e regresionit në tërësi, u
kontrollua gjithashtu distanca e Cook. Sipas Tabachnick dhe Fidell (2001, f. 69), rastet me
vlerat më të mëdha se 1 përbëjnë problem serioz (cit. tek Pallant, f. 152). Në rastin
konkret kjo distancë është më e vogël se 1, vlera e distancës Cook për variablin e
qëndrimeve është .02, pra do të thotë se rastet skajore nuk përbëjnë problem për modelin e
regresionit të shumëfishtë (shih tabelën 100, Aneksi II).
Grafiku i rezidualeve për variablin e qëndrimeve tregoi se shpërndarja ishte
përafërsisht normale dhe se varianca e rezidualeve ishte pothuajse homogjene. Forma
përafërsisht simetrike e histogramës së rezidualeve të standardizuara tregoi se varianca
është e shpërndarë në mënyrë pothuajse të barabartë rreth vlerës zero dhe forma e plotit të
rezidualeve për gabimet e standardizuara paraqitet normale (shih figurat 21, 22, Aneksi II).
Të gjitha të dhënat diagnostikuese, që lidhen me rezultatet e regresionit për
variablin e varur të qëndrimeve ndaj kontekstit të gjuhës, sa më sipër u shpjegua, treguan
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se ishin plotësuar kushtet e arsyeshme për kryerjen e analizës së regresionit të shumëfishtë
në këtë studim.
Ndërsa rezultatet mbi variancat e qëndrimeve të nxënësve ndaj mësimit të gjuhës
së huaj nën ndikimin e faktorëve të Modelit Socioedukativ jepen nga tabela 69.

Tabela 69. Variancat e qëndrimeve të nxënësve ndaj mësimit të gjuhës së huaj nën
ndikimin e faktorëve të Modelit Socioedukativ
Model

R

Katrori R

1

.773a

.598

Katrori i R i
përshtatur
.597

Gabimi standard i
vlerësimit
.69646

DurbinWatson
.839

a. Parashikues: (Konstant), Roli integrues i gjuhës së huaj, Ankthi në mësimin e gjuhës,
Mbështetja prindërore, Roli funksional i gjuhës
b. Variabël i varur: Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës së huaj
Të dhënat e kësaj tabele tregojnë se variablat e pavarur shpjegojnë shpjegojnë 59% të
variancave tek variabli i varur ‘qëndrimet e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj’, vlera
R2 e përshtatur = 0.597. Vlera e korrelacionit të përgjithshëm është R= .773, vlera e
katrorit R është =.598, si dhe vlera e gabimit standard të vlerësimit 0.696.
Analiza mbi rëndësinë statistikore për modelin e dytë të regresionit jepet nga tabela 70.
Tabela 70. Rëndësia statistikore për modelin e dytë të regresionit

Model

Regresioni
1

Reziduale
Total

Shuma katrorëve

Gradët
lirisë

1296.036

4

870.184

1796

2166.220

1800

Katrori
mesatares
259.207

F

Sig.

534.391

.000a

.485

a.Parashikuesit: (Konstante) Roli integrues i gjuhës së huaj Ankthi në mësimin e gjuhës,
Mbështetja prindërore, Roli funksional i gjuhës
b.Variabël i varur: Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës së huaj
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Sipas tabelës 70, rezultatet e analizës së regresionit të shumëfishtë janë të rëndësishme,
pasi vlera e rëndësisë statistikore është p<.001, kjo vlerë është më e vogël se zero, p=.00
df (4,1796), F =534.391.
Tabela 71. Model i përgjithshëm i regresionit të shumëfishtë për të parashikuar
qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj nga faktorët
e Modelit Socioedukativ

Koeficientët e
pastandartizuar

Koeficientët
e
standartizuar

Gabimi
B
standart
2.029
0.121
0.026
0.054

Model
Beta
t
Sig.
1 (Konstante)
16.751
0
Roli
-0.065
-2.098
0
Integrues i
gjuhës së
huaj
Ankthi në
0.019
-0.295
0
mësimin e
0.247
12.725
gjuhës
Mbështetja 0.233
0.029
0.274
11.818
0
prindërore
Roli
0.124
0.023
0.286
12.119
0
funksional
gjuhës
a. Variabël i varur: Qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës së huaj

Statistika e
kolinearitetit
Faktori i
inflacionit
të
variancës
Toleranca
( VIF)
0.235

4.254

0.715

1.399

0.431

2.318

0.382

2.616

Tabela 71 tregon se të gjithë variablat e pavarur rezultojnë të rëndësishëm në lidhje
me variablin e varur të qëndrimeve për të mësuar gjuhën e huaj, pasi p<0.001, por jo të
gjithë kanë një vlerë domethënëse në parashikimin e tij. Në rang kombëtar, vërehet se
variabli me efekt më të lartë parashikues për qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të
mësimit të gjuhës është variabli Roli funksional i gjuhës me vlerën e beta-s, ß = .286,
t=12.119 dhe p=0.001. Më pas vjen ankthi me impakt negativ, vlera e beta-s, ß= -.295,
t =-12.725 dhe p<0.001, ndërsa variabli i mbështetjes prindërore rezulton me vlerën
ß =.274, t=11.818, p<0.001. Për variablin e qëndrimeve vërehet se roli integrues i gjuhës
pothuajse nuk ka ndikim tek qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës, pasi vlera
beta është, ß =.-.065 dhe t =-2.098. Këto rezultate konfirmohen edhe nga analiza e
korrelacionit Pearson, (shih tabelën 98, Aneksi II).
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KAPITULLI V
5. DISKUTIME
Modeli Socioedukativ për mësimin e gjuhëve të huaja, i ndërtuar sipas shkallëve të
instrumentit TMS (Testi i Motivimit dhe Sjelljeve për mësimin e gjuhëve të huaja), është
aplikuar për herë të parë në këtë studim në terrenin shqiptar, pasi u përmbushën të gjithë
parametrat për aplikueshmërinë e tij, sipas rekomandimeve të dokumenteve shoqëruese
për administrimin e testit, kryesisht për besueshmërinë e brendshme të shkallëve të
Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj. Duke qenë se është studimi i parë në
këtë fushë që realizohet në vendin tonë, sipas së njëjtës linjë kërkimore si në studimet
origjinale (Gardner R.C, Lambert, 1959, Gardner, Smythe P.C.,1974, Gardner, Lalonde,
Moore, 1985), dhe studimet bashkëkohore me variantin e përditësuar të Modelit
Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj (Gardner R.C., 2001,2005,2006) rezultatet e
studimit kanë hapësira për diskutime dhe përveçse sjellin risi në lëmin kërkimor të
sociolinguistikës, kontribuojnë në fushën ndërkombëtare kërkimore për motivimin e
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj dhe qëndrimet që ata kanë ndaj kontekstit ku
mësohet gjuha e huaj. Këto gjetje bëjnë të mundur që për herë të parë Shqipëria të renditet
tek lista e vendeve evropiane dhe ballkanike ku është aplikuar Testi i Motivimit dhe i
Qëndrimeve për mësimin e gjuhës së huaj. Kërkimet në këtë studim do të jenë një
kontribut në fushën e sociolinguistikës, dhe do të shërbejnë për të nxjerrë përfundime dhe
për të hedhur hipoteza të mëtejshme për të njëjtën linjë kërkimore. Ky test në terrenin
shqiptar u aplikua në një kampion të gjerë, N=1800.

5.1 Diskutime për çështjen e parë kërkimore të studimit
Motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj. Mesatarja e vlerave të shkallës së
motivimit të përgjithshëm të nxënësve të shkollave të mesme në Shqipëri për të mësuar
gjuhën e huaj angleze është M = 4, 65, DS =0.78, sipas shkallës së vlerësimit nga 1-6
(tabela 13). Kjo vlerë mesatare tregon se nxënësit janë të motivuar në nivel të moderuar
për të mësuar gjuhën e huaj angleze. Rezultati për motivimin e nxënësve në këtë studim,
përafrohet shumë me gjetjet e studimit të Gardner&Bernaus (2004), në Spanjë, nga ku u
zbulua se motivimi i nxënësve spanjollë të shkollave të mesme për të mësuar gjuhën e huaj
ishte në vlerën e moderuar, M=4.4. Po ashtu, rezultatet e këtij studimi përafrohen me
135

gjetjet e studimit të Gardner, Masgoret, Tennant&Mihic (2004), për motivimin e
nxënësve kanadezë për mësimin e gjuhës së huaj frënge, M=5.0, edhe pse ky rezultat është
paksa më i lartë se mesatarja e motivimit për nxënësit shqiptarë. Rezultatet për motivimin
e nxënësve shqiptarë, shkojnë në të njëjtën linjë me studimin e Nikolao A. (2007), i cili
doli në përfundimin se niveli i motivimit të përgjithshëm të nxënësve grekë për të mësuar
gjuhën angleze ishte i moderuar duke përdorur të njëjtin model kërkimor si edhe në këtë
studim (Gardner, 2001, Socio - Educative Model for Foreign Languages learning).
Rezultati për motivimin e nxënësve të shkollave të mesme për të mësuar gjuhën
angleze ka arritur nivelin e moderuar, M= 4.65, duke qenë se gjuha angleze është shpallur
prioritet kombëtar në vendin tonë gjatë dekadës së fundit. Shqipëria, e ndodhur në një
kontekst anglishtfolës, në mënyrë të vazhduar, ka qenë e hapur ndaj kushteve të
promovimit të vazhdueshëm të vlerave të përdorimit të gjuhës angleze dhe arritjen e një
niveli të caktuar në gjuhën e huaj, sipas KPER (MAS, 2015, SZHAPU, Dokumenti i
Strategjisë së zhvillimit të arsimit parauniversitar 2014-2020). Një arsye tjetër, përse
motivimi i nxënësve shqiptarë rezulton i konsiderueshëm, është se, gjatë viteve të fundit,
provimi i gjuhës angleze ka qenë përcaktuar provim me zgjedhje në Maturën Shtetërore,
por me një koeficient të lartë për pranimet në universitet, i cili ka pasur një peshë të
konsiderueshme në raport me provimet e detyrueshme të lëndëve të tjera. Ndërsa, në
maturën shtetërore të vitit 2014-2015, provimi i gjuhës angleze është kthyer në provim të
detyrueshëm për nxënësit e gjimnazeve (MAS, 2015, Udhëzim N.8, për zhvillimin e
provimeve të Maturës Shtetërore).
Niveli i motivimit të nxënësve u mat me anë të tre shkallëve: Intensiteti i
Motivimit për gjuhën angleze, M =4,0, qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës angleze M =4.6
dhe dëshira për të mësuar gjuhën angleze M =5.4 (tabela 15, Rezultatet), ku vërehet se,
pavarësisht dëshirës së lartë për të mësuar gjuhën e huaj (M = 5.4), intensiteti i motivimit
të tyre për të punuar me gjuhën e huaj është i ulët. Qëndrimet e nxënësve shqiptarë ndaj
procesit të mësimit të gjuhës së huaj shfaqen pozitive, në nivel të moderuar. Duke e
krahasuar me studimet në rajon, rezultatet e këtij studimi nuk shkojnë në të njëjtën linjë
me gjetjet e Nikolaou (2007), i cili zbuloi se, intensiteti i motivimit të nxënësve grekë ishte
më i lartë (M= 5.25) dhe dëshira e tyre për të mësuar gjuhën e huaj ishte më e ulët se në
vendin tonë (M=4.73).
Në lidhje me shkallën e intensitetit të motivimit, nxënësit në shkollat e mesme në
Shqipëri u shprehën se shpërqendrohen kur mësojnë anglisht dhe nuk i kushtohen detyrës
së tyre në këtë lëndë, M=2.8. Ata dëshmojnë se punojnë pak me gjuhën e huaj, M=4 dhe
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kanë tendencë të ulët për të kërkuar ndihmë në orën e mësimit të gjuhës së huaj, M=4.1
(Tabela 16). Por nga ana tjetër, ata shprehin dëshirë të sinqertë për të mësuar gjuhën
angleze, M=4.6, e perceptojnë mësimin e gjuhës një objektiv të rëndësishëm në jetën e
tyre, po ashtu, ata shprehin dëshirë ta mësojnë gjuhën aq mirë, sa t`u bëhet e natyrshme,
M=4.8. Nxënësit e shkollave të mesme në Shqipëri, dakordësohen pak me faktin se, në
rast se, do të kishin mundësi të zgjidhnin, do ta kalonin kohën duke mësuar vetëm gjuhën
angleze, M=4. Nxënësit e shkollave të mesme nuk janë të bindur për faktin se të mësosh
anglisht është fantastike, M=3.7, nxënësit shprehen se bëjnë pak përpjekje për të kuptuar
çdo aspekt të gjuhës së huaj, (M=4) dhe se bëjnë pak përpjekje për të mbajtur kontakte me
gjuhën angleze, (M=4), (Tabela 17). Ata nuk e urrejnë gjuhën e huaj, M=2.8 dhe nuk
mendojnë se mësimi i gjuhës angleze është humbje kohe, M=2.8. Ata nuk mendojnë se të
mësosh anglisht në shkollat e mesme në vend është e mërzitshme, (M=4.9) dhe nuk do të
braktisin mësimet e gjuhës së huaj në të ardhmen, (M=5). Nxënësit shqiptarë janë dakord
me faktin se anglishtja është një pjesë shumë e rëndësishme në programin e shkollës,
(M=4.6) dhe ata planifikojnë të mësojnë anglisht sa më shumë të jetë e mundur (M=4.8),
(Tabela 18, Rezultatet).
Ndikimi i llojit të shkollës (e mesme publike, qytet dhe fshat, e mesme
jopublike) tek motivimi i nxënësve në mësimin e gjuhës angleze. Efekti, që lloji i
shkollës ka tek motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, është shumë i ulët dhe
tregon se vetëm 0.2% të variancës së motivimit të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj
shpjegohet nga lloji i shkollës, ku ata studiojnë gjuhën e huaj. Ky rezultat reflektohet në
kërkimet empirike të Gardner R. et.al. (1978, 1985, 2001) lidhur me motivimin për
mësimin e gjuhës së huaj që vërtetojnë se mësimi i gjuhës së huaj lidhet me diferencat
individuale dhe se faktorët socio edukativë ndikohen nga njëri - tjetri më shumë se nga
faktorët e jashtëm. Ndërsa disa artikuj tregues të motivimit dhe qëndrimeve lidhen pak më
ngushtë me disa aspekte të mësimit të gjuhës, tregues të tjerë të motivimit dhe sjelljeve
lidhen me aspekte të tjera shumë personale dhe kjo është reflektuar në kërkimet empirike
të Gardner R.C. (2005, 2009), se motivimi për të mësuar gjuhën e huaj lidhet me
diferencat individuale, aspektet konjitive, afektive dhe personale.
Në grupin e nxënësve të shkollave publike në qytet, motivimi ka vlerën mesatare
M=4,5, DS=,77, në grupin e nxënësve të shkollave publike në fshat, motivimi ka vlerën
mesatare M=4.8, DS=,80, dhe në shkollat jopublike mesatarja e vlerave është, M=5, DS=
,77, (Tabela 19). Rezultatet e analizës së testit ANOVA për motivimin e nxënësve në

137

raport me llojin e shkollës ku studiojnë treguan se midis grupeve ka domethënie
statistikore vlera p= .038, pra p<.05, F (2.1798) = 3.621, (Tabela 20).
Diferencat midis grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës e mesme publike qytet
dhe mesme publike fshat në lidhje me variablin e motivimit janë shumë të vogla në vlerat .3 dhe - .02, por në këtë rast nuk pati domethënie statistikore, pasi p >.05. Një diferencë
pak më e ndjeshme dhe statistikisht domethënëse për motivimin (p<.05) rezultoi midis
grupit të nxënësve të shkollave jopublike dhe shkollave publike në qytet, diferenca është
në vlerën .5, pra nxënësit në shkollat e mesme publike janë më të motivuar për të mësuar
gjuhën se nxënësit në shkollat e mesme publike në qytet dhe në fshat (Tabela 21). Kjo
gjetje shkon në të njëjtën linjë me rezultatet e Nikolaou (2007), i cili zbuloi se, nxënësit e
shkollave jopublike greke ishin më të motivuar për të mësuar gjuhën e huaj se nxënësit e
shkollave publike dhe diferencat midis grupeve ishin domethënëse. Rezultatet e këtij
studimi nuk shkojnë në të njëjtën linjë me studimin e Hashwani, M. S. (2008), i cili gjeti
se, nxënësit në shkollat jopublike pakistaneze, treguan se ishin njëlloj të motivuar për të
mësuar gjuhën angleze me shkollat publike. Po ashtu, rezultatet në këtë studim, treguan se
niveli i motivimit të nxënësve shqiptarë në shkollat e mesme në zonat rurale është pak më
i lartë se motivimi i të njëjtit grup subjektesh në Afrikën e Jugut (Kanjira T.J., 2008).
Fakti se diferencat ndërmjet grupeve për motivimin janë shumë të ulëta dhe të
parëndësishme mbështeten nga disa studime të tjera në botë, të cilat dëshmojnë se
motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj lidhet pak ose aspak me grupet e
përfshira në studim, qofshin këto grupe gjinore, moshore apo demografike, Gardner, R.C.
(2005, 2009, 2010).
Pritej që lloji i shkollës, e mesme publike në qytet dhe në fshat, dhe e mesme
jopublike, të kishte ndikim më të madh tek nxënësit në lidhje me motivimin e tyre për të
mësuar gjuhën angleze dhe nxënësit në shkollat publike në qytet të ishin më të motivuar se
nxënësit e shkollave publike në fshat, për shkak se shkollat në Shqipëri variojnë, përsa i
përket infrastrukturës, kushteve, stafit pedagogjik, por këto gjetje përkojnë me teorinë e
qëndrueshme të Robert Gardner (1985, 2001, 2005), përsa i përket motivimit për të
mësuar gjuhën e huaj, se motivimi lidhet me diferencat individuale, aspektet konjitive,
afektive dhe personale. Ky reztulat shkon në të njëjtën linjë me gjetjet e Gliksman,
Gardner&Smythe, (1982), Clément, Smythe&Gardner (1978), Gardner,
Moorcroft&Metford (1989), Gardner, Lalonde, Moorcroft&Evers (1987),
Young&Gardner (1990), se motivimi lidhet me faktorët socioedukativë për mësimin e
gjuhës së huaj.
138

Qëndrimet ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj. Rezultatet për shkallën e
qëndrimeve të nxënësve ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj, treguan se vlera
mesatare e saj është M= 4.2 (Tabela 22). Kjo vlerë shpjegon qëndrime pozitive të
nxënësve në raport me kontekstin ku mësohet gjuha e huaj, por në një nivel disi të ulët. Në
total, 81.3% e nxënësve rezulton të ketë qëndrime pozitive ose sjellje të favorshme ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj dhe 18.7% e nxënësve kanë sjellje jo të favorshme
ndaj mësimit të gjuhës.
Gjetja se nxënësit shqiptarë kanë qëndrime pozitive ndaj gjuhës së huaj, ngjason
me gjetjet në studimin e Gardner, Masgoret, Tennant&Mihic (2004), të cilët treguan se
nxënësit në shkollat e mesme kanadeze kishin qëndrime pozitive ndaj kontekstit të
mësimit të gjuhës së huaj, por në ndryshim, vlera mesatare e shkallës ishte më e lartë,
M=5.1, pra, nxënësit shqiptarë e vlerësojnë më pak kontekstin ku mësohet gjuha e huaj se
nxënësit në shkollat e mesme kanadeze.
Konteksti i gjuhës së huaj, në këtë studim, shpjegohet me vlerësimin e mësuesit të
gjuhës angleze, që rezultoi në vlerën mesatare, M= 4.2 dhe vlerësimin e lëndës së gjuhës
angleze, M= 4.3 (Tabela 24). Këto vlera shpjegojnë se nxënësit në shkollat e mesme në
vendin tonë kanë qëndrime pozitive ndaj mësuesit të gjuhës së huaj dhe orës së mësimit të
gjuhës së huaj, por vlerësimi i tyre për këto dy komponentë është i ulët. Në të njëjtin
përfundim, kanë dalë edhe Gardner&Bernaus (2004) në studimin e tyre me nxënësit e
shkollave të mesme në Spanjë, ku mesatarja e vlerave për qëndrimet e nxënësve spanjollë
ndaj orës së mësimit të gjuhës së huaj ishte, M = 3.96 dhe vlerësimi për mësuesin e gjuhës
së huaj ishte në vlerën mesatare, M= 4.04. Gjetjet në këtë studim shkojnë në të njëjtën
linjë me rezultatet e studimit që Nikolaou A. (2007), zhvilloi me nxënës të shkollave të
mesme në Greqi, përsa i përket vlerësimit pozitiv të mësuesit të gjuhës së huaj dhe orës së
mësimit të gjuhës angleze, por me ndryshimin se mesatarja e vlerave të vlerësimit në
Shqipëri ishte më ulët se ajo në Greqi (M= 80.48; M= 81.41). Fakti që nxënësit shqiptarë
kishin qëndrime pozitive ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës shkon deri diku në të njëjtën
linjë me studimin që Nikolov (2001), zhvilloi në Hungari me nxënës të shkollave të
mesme, e cila gjeti se subjektet gjatë periudhës së mësimit të gjuhës së huaj kishin
qëndrime pozitive ndaj studimit të gjuhëve të huaja, veçanërisht shumë pozitive ndaj
gjuhës gjermane dhe angleze.
Gjetja se nxënësit shqiptarë kanë qëndrime pozitive ndaj gjuhës së huaj, por në
nivel të ulët, është e pritshme për terrenin shqiptar, duke qenë se ekziston një tendencë e
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nxënësve të shkollave të mesme për ta mësuar gjuhën e huaj në mënyrë jopublike, jashtë
ambienteve të shkollës, për shkak se infrastruktura, baza materiale, kushtet laboratorike,
numri i madh i nxënësve për klasë, e vështirësojnë përmbushjen e të gjithë objektivave të
mësuesit për realizimin e plotë të orës së mësimit në gjuhën e huaj angleze.
Nxënësit shqiptarë janë dakord në masë të moderuar se mësuesi i gjuhës angleze
është shumë i mirë, M=4.5. Ata vlerësojnë në mënyrë të moderuar stilin dinamik të
mësimdhënies të mësuesit të gjuhës së huaj (M=4.5), por shprehen se mësuesi i prezanton
materialet në mënyrë pak interesante, M=4. Nxënësit shqiptarë e pëlqejnë mësuesin e
gjuhës së huaj, pavarësisht se kjo ndjesi është në një nivel të ulët (M=4.1), (Tabela 25).
Nxënësit nuk tregojnë padurim për të shkuar në orën e mësimit të gjuhës së huaj,
(M=4.03), pasi aktivitetet në orën e mësimit të gjuhës së huaj u pëlqejnë pak, (M=4), por
ata tregojnë interes të moderuar për orën e mësimit të gjuhës së huaj, M=4.49. Ata
dakordësohen me faktin se gjuha angleze është lënda e tyre e preferuar, pavarësisht se nuk
janë plotësisht të bindur, (M=4.3), megjithatë, nxënësit nuk mendojnë se ora e mësimit të
anglishtes është e mërzitshme, (M=4), (shih tabelën 26). Këto gjetje përkojnë me linjën e
studimit të Gardner, Lalonde, Moorcroft dhe Evers (1987) se procesi i mësimit të gjuhës
së huaj influencohet nga situata konkrete, ku gjuha mësohet duke zbuluar se qëndrimet
pozitive ndaj gjuhës influenconin tek motivimi për të mësuar gjuhën dhe se motivimi
kishte ndikim të drejtpërdrejtë në arritjet gjatë procesit të mësimit të saj. Po ashtu, gjetjet e
këtij studimi, se qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj janë
pozitive, shkojnë në të njëjtën linjë me studimin e Gardner R.C. (2010), se në kontekstin
formal shkollor për mësimin e gjuhës së huaj, ekziston një komponent tjetër, i cili është
roli edukativ dhe reagimet ndaj mjedisit të klasës, mësuesit, materialeve etj., kanë rol tek
suksesi i nxënësit për mësimin e materialit të gjuhës së huaj. Por, këto gjetje nuk shkojnë
në të njëjtë linjë me kërkimet për qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të
gjuhës së huaj në shkollat libaneze, ku u zbulua se qëndrimet e nxënësve ishin negative
ndaj mënyrës tradicionale të mësimdhënies, Zainol A., Pour A., Mohammadi M. (2012).
Ndikimi i llojit të shkollës, e mesme publike qytet, e mesme publike fshat, e
mesme jopublike, tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës dhe
diferencat ndërmjet grupeve të nxënësve sipas shkollave për qëndrimet e tyre.
Rezultati i Etës në katror kishte vlerën .08 dhe tregon se shkolla ka ndikim mesatar tek
qëndrimet nxënësve ndaj kontekstit, ku mësohet gjuha e huaj, shpjegohet nga lloji i
shkollës. Midis grupeve rezultoi se kishte domethënie statistikore vlera p = .000 pra p<.05,
F (2.1798) = 7.789 (Tabela 28).
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Diferencat midis grupeve të nxënësve sipas shkollave për qëndrimet e tyre ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj, janë shumë të ulëta. Vlera e mesatares në grupin e
shkollave publike në qytet, (M=4,3, DS= ,83), vlera e mesatares në grupin në shkollat
publike në fshat (M=4.1, DS= ,85) dhe mesatarja për shkollat jopublike ishte M=4.2, DS=
,90 (Tabela 27). Diferencat janë domethënëse vetëm për grupin e parë, shkolla publike në
qytet, p=.00 dhe për grupin e dytë shkolla publike në fshat p <.001, pra p <.05, me një
vlerë= .19161, pra nxënësit në shkollat publike në qytet kanë qëndrime më pozitive se
grupi i nxënësve në shkollat publike fshat (Tabela 29). Ky rezultat nuk shkon në të njëjtën
linjë me Nikolaou (2007), i cili zbuloi se nxënësit e shkollave jopublike shënuan rezultate
më të larta për shkallën e qëndrimeve, se sa ata në shkollën shtetërore. Por, gjetjet se,
diferencat ndërmjet grupeve për qëndrimet e nxënësve, nuk janë të ndjeshme, shkon në
linjë me kërkimet empirike të Gardner (2001, 2010) dhe Zainol A., et.al. (2012), ku u
gjetën se diferencat, nuk ishin domethënëse për të gjitha grupet në studim dhe vareshin
nga diferencat motivacionale, por jo nga trajtimi i mësuesve, dhe përgjigjet e nxënësve
influencoheshin në mënyrë të moderuar nga mendimet e vetë nxënësit, nevojat,
eksperiencat dhe perceptimet e tij.
Qëndrimet e nxënësve në terrenin shqiptar, ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së
huaj lidhen pak me llojin e shkollës, ku mësojnë gjuhën e huaj. Diferencat ndërmjet
grupeve janë të vogla dhe jo domethënëse për grupin e shkollave publike dhe jopublike,
dhe grupin e shkollave publike në fshat dhe shkollave jopublike. Kjo tregon se zhvillimi i
orës së mësimit të gjuhës së huaj dhe aktiviteti i mësuesit në lëndën e gjuhës angleze janë
pothuajse të ngjashëm, përveç grupit të shkollave publike në qytet dhe publike në fshat, ku
rezultoi se nxënësit në shkollat publike në qytet kanë qëndrime më pozitive se grupi i
nxënësve në shkollat publike në fshat. Pavarësisht se, pritej që nxënësit në shkollat
jopublike të kishin qëndrime më të favorshme ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj,
për arsye se kushtet për zhvillimin e orës mësimore të gjuhës së huaj janë më të mira dhe
mësuesi i gjuhës është më i përkushtuar, ky rezultat shpjegohet me rritjen e cilësisë në
mësimdhënie dhe interesin disi më të madh të mësuesve të gjuhës së huaj në shkollat
shtetërore në qytet, si dhe me realizimin e orës së mësimit së gjuhës së huaj në mënyrë
interesante dhe interaktive.
Niveli i përgjithshëm i ankthit të nxënësve në mësimin e gjuhës së huaj
angleze. Në lidhje me ndjenjën e ankthit ndaj procesit të mësimit të gjuhës së huaj
nxënësit në shkollat e mesme shqiptare treguan se në pjesën më të madhe të rasteve nuk
përjetojnë ankth ndërsa mësojnë gjuhën, M=2.7, (Tabela 30, Rezultatet). Në total 81.9% e
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nxënësve në nivel kombëtar nuk shfaqin ankth në nivel të ulët për të mësuar gjuhën.
Vetëm 18.1% e nxënësve sa më sipër tregohet, rezulton të ketë ankth në nivel të ulët për të
mësuar gjuhën e huaj (Tabela 31, Rezultatet). Gjetjet përkojnë me rezultatet e Gardner dhe
MacIntyre (1993), të cilët zbuluan se faktori që korelon më mirë me arritjet në gjuhën e
huaj, është ankthi, i cili ka ndikim negativ tek suksesi për të mësuar gjuhën e huaj.
Rezultatet për ankthin në këtë studim nuk përkojnë me rezultatet e studimit Abdol L., et.al
(2011), ku rezulton se niveli i ankthit të nxënësve pakistanezë, është më i lartë se i
nxënësve shqiptarë.
Niveli i përgjithshëm i ankthit në këtë studim u shpreh me dy komponentë: ankthi
në orën e lëndës së gjuhës së huaj, me vlerën mesatare të shkallës, M=2.6 dhe ankthi në
përdorimin e gjuhës së huaj, me vlerën mesatare të shkallës, M=2.7 (Tabela 32).
Ky rezultat shpjegohet me faktin se, nxënësit ndjehen paksa komodë të flasin
anglisht në prani të të huajve, që e flasin gjuhën angleze si gjuhë amtare ose si gjuhë të
huaj, M=2,9, ata reflektojnë nervozitet në nivel të ulët për të folur në gjuhën angleze me
një turist, M=3,1367 dhe e kanë pak problem të flasin gjuhën e huaj, M= 3.07. Ata nuk
ndjehen shumë të qetë, nëse do t`u duhej të jepnin udhëzime në rrugë në gjuhën angleze,
M= 3,1 (Tabela 33). Rezultatet e ulëta të shkallës së ankthit raportohen për faktin se,
nxënësit nuk janë në ankth kur duhet të përgjigjen në orën e mësimit në gjuhën angleze,
M= 3, dhe nuk ndjehen nervozë, (M=2.8). Ata mendojnë se, nxënësit e tjerë nuk duhet të
jenë nervozë kur flasin anglisht në klasë, (M= 3,2) dhe ata e përdorin këtë arsye për
justifikim, M= 3,1. Nxënësit e shkollave të mesme nuk kanë ankth përsa i përket faktit se
nxënësit e tjerë në klasë mund të qeshin me ta dhe ata nuk kanë ndrojtje për të dhënë
përgjigje në gjuhën angleze, M=3,1 (Tabela 34). Këto rezultate shkojnë në të njëjtën linjë
me kërkimet e Clement, Gardner dhe Smythe (1977), të cilët gjetën për frankofonët që
mësonin gjuhën angleze në Kanada se, rëndësia relative e ankthit në klasë në orën e gjuhës
angleze ishte e madhe dhe suksesi në gjuhën e huaj mori ngarkesa negative të
konsiderueshme nga ankthi i përjetuar në orën e mësimit, nga përdorimi i gjuhës angleze,
eksperienca me gjuhët e huaja, qëndrimet ndaj lëndës së gjuhës së huaj dhe motivimi për
të mësuar gjuhën e huaj.
Ndikimi i llojit të shkollës, e mesme publike qytet, e mesme publike fshat, e mesme
jopublike, tek ankthi i nxënësve në mësimin e gjuhës angleze dhe diferencat ndërmjet
grupeve të nxënësve sipas shkollave për ankthin. Vetëm 0.1% e variancës së ankthit të
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj shpjegohet nga lloji i shkollës, që do të thotë se,
ankthi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj pothuajse nuk ndikohet nga lloji i shkollës
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ku ata mësojnë. Ankthi, tek nxënësit në shkollat publike në qytet është i ulët, (M=3.6), tek
nxënësit në shkollat publike në fshat mesatarja e vlerave është M=3.7 dhe tek nxënësit në
shkollat jopublike niveli i ankthit është, M=3.8 (Tabela 35). Midis grupeve të shkollave në
studim ka domethënie statistikore, vlera p = .0327 pra p<.05, F (2.1798)= 3.119 dhe gradët
e lirisë, df= 1800 (Tabela 36). Diferencat midis grupeve lidhur me variablin e varur të
ankthit janë të vogla; për grupin e shkollave publike në qytet dhe publike në fshat kjo
diferencë është .01, për grupin e shkollave publike në qytet dhe shkollave private, -.07 ,
por këto rezultate janë jo të vlefshme statistikisht, pasi vlera e p>.05 , ndërsa për grupin e
shkollave publike fshat dhe shkollave private diferenca është -.09 dhe është statistikisht e
rëndësishme, p<.05 (Tabela 37).
Ankthi në shkallë kombëtare paraqitet në vlera të ulëta dhe ky rezultat shpjegohet me
faktin se nxënësit shqiptarë kanë më shumë mundësi për përdorimin e gjuhës së huaj, qoftë
në mënyrë aktive, për shkak të kontakteve me të huaj, ose gjatë lëvizjes së tyre në qytete
më të frekuentuara nga të huajt në vend, por edhe jashtë tij, ose duke shfletuar materiale
jashtë klase, që plotësojnë maksimalisht nevojat e lexuesit në ditët tona, ose në mënyrë
pasive, duke hasur gjuhën angleze në mënyrë të pavullnetshme, si gjuha e përdorimit në
internet, muzika, fletëpalosje të ndryshme, rrallëherë edhe kontakti me emra të
institucioneve mësimore ose bizneseve private, duke bërë që nxënësi shqiptar të jetë më i
hapur dhe më i interesuar ndaj gjuhës së huaj dhe kulturës që ajo ofron, duke mos pasur
kështu ndjenjën e ankthit apo drojës ndaj gjuhës së huaj.
Roli integrues i gjuhës së huaj. Mesatarja e vlerave për rolin integrues të gjuhës
së huaj, është: M = 4, 5, DS=1.26, pra interesi i nxënësve për rolin integrues të gjuhës së
huaj shfaqet i moderuar (Tabela 38). 69.8 % e nxënësve shqiptarë e mësojnë gjuhën e huaj
për shkak të rolit integrues që ajo paraqet dhe 21.2% e tyre nuk janë të prirur ta mësojnë
gjuhën për shkak të rolit integrues të saj (Tabela 39). Ky rezultat përkon me gjetjet e
Gliskma, Gardner dhe Smythe (1982), se nxënësit, të cilët ishin të motivuar nga pikëpamja
integrative për të mësuar gjuhën, tregonin më shumë devotshmëri dhe ishin më të
aktivizuar në orën e anglishtes, jepnin përgjigje më të sakta, ishin më të kënaqurit nga
mësimi në fund të seancës. Gjetjet në këtë studim shkojnë në të njëjtën linjë me kërkimet
empirike të Gardner R.C., et.al. (1972, 1985, 2001, 2005), të cilët vlerësojnë rolin
integrues të gjuhës së huaj në Modelin Socioedukativ si komponenti social-kulturor, që
mbizotëron rolin instrumental të gjuhës në lidhje me motivimin për të mësuar gjuhën e
huaj.
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Gjetjet në këtë studim nuk shkojnë në të njëjtën linjë me studimet në rajon.
Nikolaou, (2007), gjeti se nxënësit në shkollat e mesme greke kishin prirje të larta për të
dy tipet e orientimeve të gjuhës së huaj dhe nxënësit ishin më të orientuar drejt aspektit
instrumental të gjuhës se sa nga aspekti integrues i saj. Gjetjet në këtë studim nuk shkojnë
në të njëjtën linjë me disa studime të tjera në botë, Zahra, V. (2008), Iran, Le Le Huong
Hoa (2013), Vietnam, Rehman A. Bilal A. (2014), ku roli instrumental i gjuhës së huaj
mbizotëron ndaj rolit integrues i gjuhës së huaj.
Roli integrues i gjuhës së huaj në këtë studim u shpreh me anë të tre shkallëve:
interesi për gjuhën e huaj, qëndrimet ndaj të huajve, orientimi integrues i gjuhës së huaj,
nga të cilat rezultoi se nxënësit e shkollave të mesme në vend tregonin interes për gjuhën e
huaj, por në nivel disi të ulët M=4.3, DS= 0.8. Nxënësit shfaqin qëndrime neutrale ndaj të
huajve që flasin gjuhën angleze M=3.4, DS=0.8 dhe ata janë të orientuar drejt rolit
integrues të gjuhës në masë të moderuar, M=4.5 , DS=0.3 (Tabela 40). Këto gjetje shkojnë
në një linjë me kërkimet në Iran të Zahra V. (2008), që gjeti se orientimet e nxënësve ndaj
të huajve janë neutrale, roli integrues dhe funksional i gjuhës është i moderuar dhe se
studimi i anglishtes i lejon të ndërveprojnë dhe të njohin njerëz dhe kulturat e vendeve të
tjera.
Këto rezultate shpjegohen me faktin se nxënësit e shkollave të mesme në vendin
tonë, mendojnë se të mësosh anglisht është e rëndësishme, pasi i lejon ata të ndjehen
komodë me njerëzit të cilët flasin anglisht, (M=4,8, DS=0.6) dhe do t`i mundësojë atyre
njohjen me njerëz të rinj, (M=4,7, DS=0.6). Nxënësit shprehen se do të donin të kishin më
shumë shokë të huaj që flasin anglishten si gjuhë amtare M=4,4 dhe DS=0.6 dhe
dëshirojnë të njohin më shumë njerëz që flasin anglisht si gjuhë amtare M=4,8 dhe
DS=0.5. Nxënësit shprehen se duan të flasin shumë gjuhë të huaja në mënyrë perfekte,
M=4,8 dhe DS=0.6, u pëlqen të takojnë njerëz që flasin gjuhë të huaj. Ata planifikojnë të
mësojnë gjuhën e huaj angleze nëse shkojnë të banojnë në vendet ku flitet gjuha angleze,
M=4,8 dhe DS=0.6. Megjithatë, nxënësit shqiptarë nuk janë shumë të bindur se anglezët
duhet të jenë shumë krenarë, pasi i kanë dhënë botës shumë vlerë me gjuhën e tyre, (M=
3.8), nga ana tjetër ata mendojnë se është fat i madh të njohësh njerëz, që flasin gjuhën
angleze, pasi ata janë të dashur dhe të komunikueshëm, (M=4.3) (Tabela 41, 42, 43,
Rezultatet). Këto gjetje shkojnë në një linjë me kërkimet Gardner (1985-2010), ku
vërteton për linjën e studimit të tij lidhur me rolin e motivimit dhe qëndrimeve ndaj
mësimit të gjuhës sipas Modelit Socioedukativ, se hapja e individit (vullneti ose aftësia)
ndaj kulturës të një komuniteti tjetër dhe dëshira për të huazuar tipare të tij, nxit dëshirën
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për gjuhën dhe konsiderohet si pjesë e rëndësishme e procesit të mësimit të gjuhës (Roli
integrues i gjuhës së huaj).
Roli instrumental i gjuhës së huaj. Nxënësit shqiptarë janë të prirur në mënyrë të
moderuar për të mësuar gjuhën e huaj (M=4.2), (Tabela 47). 21.2% e nxënësve, rezulton të
jetë e painteresuar në nivele të ndryshme për të mësuar gjuhën e huaj për shkak të rolit
funksional në përdorimin e saj, ndërsa 78.8% e tyre janë të prirur për të mësuar gjuhën për
shkak të rolit funksional në përdorimin e saj (Tabela 48). Nxënësit janë shprehur se e
mësojnë gjuhën angleze për një karrierë më të mirë, (M=4,7, DS =1.7), mësimi i
anglishtes është i rëndësishëm pasi do t`i ndihmojë të gjejnë një punë të mirë, (M=4,6, DS
= 1.6), dhe se i bën më të shkolluar (M=4,7. DS 1.7) (Tabela 49). Këto gjetje shkojnë në të
njëjtën linjë me kërkimin e Nikolov (2001), ku nxënësit në Hungari konsiderojnë gjuhën
angleze si gjuha e huaj më e dobishme, për shkak se është një mjet komunikimi
ndërkombëtar dhe vetëm një numër i vogël i pjesëmarrësve në studim e konsideronin
kulturën e gjuhës angleze si tërheqëse.
Gjetjet në këtë studim se nxënësit shqiptarë janë më të prirur të mësojnë gjuhën për
arsye integruese, (M=4.5) se sa motivet pragmatiste (M=4.3), (Tabela 38, 47) përkon me
gjetjet e Gardner dhe Schimdt (1981), Gliskma, Gardner dhe Smythe (1982), Gardner R.C.
(2001, 2005, 2009) për mësimin e gjuhës së huaj se subjektet të cilat orientohen më shumë
drejt rolit integrativ të gjuhës janë më të motivuar se ata që janë të orientuar drejt rolit
instrumental të saj.
Rezultatet në këtë studim nuk shkojnë në të njëjtën linjë me Le Le Huong Hoa
(2013), Vietnam Zahra,V. (2008), Iran, Rehman A., et.al (2014), Pakistan, të cilët zbuluan
se nxënësit ishin më shumë të orientuar ndaj funksionalitetit që ofron gjuha se ndaj rolit
integrativ të saj.
Kjo shpjegohet me faktin se nxënësit shqiptarë në rang kombëtar kanë prirje në
nivel të moderuar, (M=4.4), për t`u orientuar drejt rolit funksional të përdorimit të gjuhës,
pasi procesi i mësimit të gjuhës lidhet me perceptimet që nxënësit kanë se gjuha e huaj
angleze ndikon pozitivisht në të ardhmen e tyre, në disa aspekte si, përmirësimi i
standardeve të jetesës, pagë më e mirë, rritje në detyrë, suksesi në karrierë. Në orientimin
integrues ata vlerësojnë si të rëndësishme njohjen me të huaj që flasin gjuhën angleze si
gjuhë amtare, familjarizimi me kulturën dhe stilin e jetesës së tyre, komoditeti në të
shprehur me të huajt.
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Ndikimi i llojit të shkollës, e mesme publike në qytet, e mesme publike në
fshat, e mesme jopublike tek roli integrues dhe roli instrumental i gjuhës së huaj;
diferencat ndërmjet grupeve të nxënësve sipas shkollave për orientimet e gjuhës.
Lloji i shkollës, e mesme publike në qytet, e mesme publike në fshat, e mesme jopublike,
ka ndikim shumë të ulët, pothuajse të papërfillshëm, tek nxënësit përsa i përket rolit
integrues të gjuhës së huaj dhe shpjegohet me 0.62% të variancës. Midis grupeve të
nxënësve ka domethënie statistikore, vlera p = .004, (p<.05), F (2.1798) = 5.642. dhe
gradët e lirisë, df= 1800 (Tabela 45). Diferencat domethënëse rezultuan tek grupet e
shkollës së mesme publike në qytet dhe shkollës së mesme private, në vlerën negative .28353 , p=.004, pra p<.05, (Tabela 46). Ky rezultat përkon me kërkimet e Gliskma,
Gardner dhe Smythe (1972, 1982), Gardner (2001), të cilët gjetën se nxënësit në Kanada,
të cilët ishin të motivuar nga pikëpamja integrative për të mësuar gjuhën, tregonin më
shumë devotshmëri dhe ishin më të aktivizuar në orën e anglishtes, jepnin përgjigje më të
sakta, ishin më të kënaqurit nga mësimi në fund të seancës.
Fakti se nxënësit në shkollat e mesme jopublike në Shqipëri, janë disi më shumë të
prirur të mësojnë gjuhën e huaj për efekt të rolit integrues të saj krahasuar me nxënësit në
shkollat e tjera, shpjegohet me efektin social kulturor të gjuhës së huaj, i cili është më i
pranishëm në shkollat jopublike se në shkollat shtetërore në qytet dhe akoma më pak
evident në shkollat e fshatit. Shkollat jopublike kanë mundësi të ftojnë ose të kenë pjesë të
stafit të tyre pedagogjik mësues të huaj për lëndën e gjuhës së huaj, duke bërë që nxënësit
të afeksionohen me gjuhën edhe për shkak të rolit kulturor, që një mësues i huaj luan në
orën e mësimit të gjuhës së huaj. Kjo bën që nxënësit shqiptarë të jenë më të hapur ndaj
kulturës, që përfaqëson gjuha e huaj. Po ashtu, shkollat jopublike duke pasur një numër më
të kufizuar nxënësish në klasë, krijojnë më shumë hapësira për aktivitete sociale në lidhje
me gjuhën e huaj, si për shembull, duke vënë një shfaqje në gjuhën e huaj, duke nxitur
çeljen e ekspozitave në nivel shkolle me prezantime të punëve të ndryshme në gjuhën e
huaj dhe duke improvizuar biseda në gjuhën angleze si gjuhë amtare.
Lloji i shkollës, pothuajse nuk ka ndikim tek nxënësit, përsa i përket rolit
funksional të gjuhës,

=.001, e cila përcakton 0.1% të variancës. Ky rezultat

shpjegohet me kërkimet empirike të Gardner R.C. (1978, 1985, 2001), që tregojnë se
mësimi i gjuhës së huaj lidhet më tepër me diferencat individuale se me faktorë të tjerë.
Nxënësit në shkollat publike në qytet dhe fshat kanë tendencë më të ulët të mësojnë gjuhën
për shkak të rolit të saj funksional, (M=4.3; M=4.2) dhe nxënësit në shkollat jopublike
janë relativisht të orientuar drejt rolit funksional të gjuhës së huaj, (M=4.4), (Tabela 50).
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Vetëm në grupin e shkollave jopublike dhe ato të mesme publike në fshat ka diferenca të
rëndësishme statistikore, në vlerën .1343* dhe p=. 04, pra vlera e p <.05 (Tabela 52).
Gjetja se nxënësit e shkollave jopublike janë disi më të prirur të mësojnë gjuhën e huaj për
shkak të rolit funksional të gjuhës së huaj, (M=4.4), shpjegohet me statusin më të lartë
ekonomik në familjet e tyre dhe ndërgjegjësimin më të lartë të tyre për përfitimet, që
burojnë nga përdorimi i gjuhës së huaj, duke treguar se nxënësit në shkollat jopublike kanë
qëllime disi më të forta të mësojnë gjuhën e huaj për motive pragmatiste dhe utilitare.
Gjetjet, në Shqipëri për ndikimin shumë të ulët që kanë shkollat e mesme publike,
në qytet dhe në fshat, dhe shkollat e mesme jopublike tek nxënësit për rolin integrues dhe
funksional të gjuhës së huaj, përkojnë me teorinë e qëndrueshme dhe kërkimet empirike të
(Gliksman, Gardner&Smythe,1982), (Clément, Smythe&Gardner, 1978), (Gardner,
Moorcroft&Metford, 1989), (Gardner, Lalonde, Moorcroft&Evers, 1987), (Robert
Gardner, (1985, 2001, 2005), përsa i përket procesit të mësimit të gjuhës së huaj, i cili
lidhet me diferencat individuale, aspektet konjitive, afektive dhe personale.
Mbështetja prindërore në mësimin e gjuhës së huaj. Mbështetja prindërore për
të mësuar gjuhën e huaj angleze tek fëmijët shqiptarë nuk shfaqet në nivele të larta në
shkallë kombëtare (M=4.13), (Tabela 53). 53% e nxënësve raportohet se nuk gjejnë
mbështetje tek prindërit e tyre për të mësuar gjuhën e huaj angleze. 30.3% e kampionit të
nxënësve raporton mbështetje të ulët prindërore për të mësuar gjuhën e huaj, 14.8%
raporton mbështetje të moderuar për të mësuar gjuhën e huaj dhe vetëm 1.7 e nxënësve
gjejnë mbështetje maksimale për të mësuar gjuhën e huaj (Tabela 54). Nxënësit u
shprehën se prindërit e tyre mendojnë se është shumë e rëndësishme për ata të mësojnë
anglisht (M= 4,9, DS=1,6). Po në të njëjtën vlerë të mesatares qëndrojnë perceptimet për
prindërit e tyre, të cilët u theksojnë fëmijëve të tyre rëndësinë që gjuha angleze do të ketë
kur të mbarojnë shkollën Por, prindërit bëjnë pak përpjekje t`i ndihmojnë fëmijët të
mësojnë anglisht M= 3,4 dhe nuk janë të interesuar të dinë çdo gjë që fëmija e tyre bën në
orën e mësimit të gjuhës së huaj, M= 2.1 (Tabela 55).
Diferencat ndërmjet grupeve të nxënësve sipas llojit të shkollës për
mbështetjen prindërore. Lloji i shkollës ku mësojnë nxënësit përcakton 0.6% të
variancës tek mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj. Midis grupeve të
nxënësve, rezulton se ka domethënie statistikore vlera p = .003 pra p<.05, F (2.1798)=
5.832 df= 1800, për rolin e mbështetjes prindërore në mësimin e gjuhës së huaj (Tabela
57). Megjithatë, diferencat midis grupeve për mbështetjen prindërore janë relativisht të
ulëta. Diferenca më e madhe vërehet tek grupet e nxënësve në shkollat e mesme jopublike
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dhe grupet e nxënësve në shkollat e mesme publike në fshat, (.222*), të cilët janë më të
inkurajuar nga prindërit e tyre për të mësuar gjuhën dhe kjo diferencë rezulton statistikisht
e vlefshme, (p=.005). Po ashtu, ekziston një diferencë midis grupit të parë, shkolla të
mesme publike në qytet dhe shkolla të mesme publike në fshat, për mbështetjen
prindërore, e cila është në vlerën (.1347) dhe rezulton statistikisht e vlefshme (p =.020),
(Tabela 58), që do të thotë se prindërit e nxënësve në qytet i inkurajojnë më shumë fëmijët
e tyre për të mësuar gjuhën e huaj se prindërit e nxënësve në shkollat e mesme publike
fshat.

5.2 Diskutime për çështjen e dytë kërkimore të studimit
Pasqyrimi i arritjeve të nxënësve nëpërmjet notës mesatare në lëndën e gjuhës
angleze; Ndikimi i shkollës tek arritjet e nxënësve në lëndën e gjuhës angleze. Në një
shkallë vlerësimi nga 1-3, ku (1) është vlera për notat 5 dhe 6, (2) është vlera për notat
7dhe 8, dhe (3) është vlera për notat 9-10, mesatarja e vlerës së notave për nxënësit në
shkollat e mesme publike në qytet, për rrethin e Tiranës, është M=2,34, DS= ,05398.
Mesatarja e vlerës së notave për nxënësit në shkollat e mesme publike në fshat është
M=2,15, DS= 031 dhe në shkollat e mesme jopublike është M=2,02, DS= ,079 (Tabela
59). Mesatarja e nxënësve të shkollave të mesme në lëndën e gjuhës angleze për rrethin e
Tiranës është midis kufinjve të notave 7dhe 8. Notat në shkollat publike në qytet kanë një
rankim të mesatares (mean rank) më të lartë se shkollat në fshat dhe shkollat jopublike
(Tabela 63).
Testi Kruskall-Wallis zbuloi se ka një diferencë të vlefshme nga pikëpamja
statistikore në nivelin e notës në shkollën publike në qytet dhe fshat dhe në shkollat
jopublike: χ² (2, n=230) =21.701, p<0.001 (Tabela 64). Ky studim tregoi se ekzistojnë
diferenca të rëndësishme midis grupeve të mara në studim dhe këto gjetje shkojnë në të
njëjtën linjë me kërkimet empirike të Gardner R.C. (2006), në Poloni dhe Nikolaou A.
(2007), në Greqi.

5.3. Diskutime për çështjen e tretë kërkimore të studimit
Marrëdhënia midis notës përfundimtare të nxënësve në lëndën e gjuhës angleze dhe
faktorëve të Modelit Socioedukativ. Ky studim zbuloi se ekzistojnë lidhje të
rëndësishme nga pikëpamja statistikore midis notës dhe faktorëve të Modelit
Socioedukativ. Nga pikëpamja korrelacionale lidhjet e notës janë të tilla: me qëndrimet
ndaj kontekstit ku mësohet gjuha (r=.164, p<0.001), me rolin integrues të gjuhës (r=.404,
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p<0.001), motivimin (r=.361, p<0.001), ankthin ndaj mësimit të gjuhës (r=-.130, p<0.01) ,
rolin funksional (r=.305, p<0.001), si edhe me inkurajimin prindëror (r=.313, p<0.001)
(Tabela 65).
Lidhja e notës me rolin integrues të gjuhës së huaj dhe motivimin për të
mësuar gjuhën. Rezultatet e notave të nxënësve shqiptarë në lëndën e gjuhës angleze
lidhen më fort me rolin integrues të gjuhës, (r=.404, p<0.001) dhe motivimin, (r=.361,
p<0.001). Ky rezultat shpjegon se sa më shumë të orientuar të jenë nxënësit drejt
qëllimeve integruese që ofron gjuha e huaj dhe sa më i lartë të jetë motivimi i tyre për të
mësuar gjuhën, aq më të larta do të jenë rezultatet e tyre në lëndën e gjuhës angleze.
Gjetjet e këtij studimi se variabli i rolit integrues të gjuhës së huaj dhe motivimit lidhen
më fort me rezultatet e nxënësve në gjuhën e huaj, përafrohet me kërkimet empirike të
Masgoret dhe Gardner (2003), të cilët zbuluan se lidhja e motivimit dhe rolit integrues të
gjuhës ishin lidhjet më të forta me rezultatet e nxënësve në gjuhë, (r = .37). Po ashtu,
gjetjet në këtë studim përafrojnë me kërkimet empirike për motivimin dhe qëndrimet ndaj
gjuhës së huaj, Gardner dhe Lambert (1959); Gardner R. C. dhe Lambert (1960, 1972),
Gardner dhe Smythe (1974), Gardner R.C. (2001), (2006), për faktin se roli integrues i
gjuhës (qëndrimet e favorshme ndaj gjuhës së huaj, kulturës dhe komunitetit që flet gjuhën
e huaj), është kontribuues kryesor në motivimin për të mësuar gjuhën dhe për pasojë në
suksesin e nxënësve në gjuhë, por ndryshe nga këto studime, të cilat vendosin motivimin
në qendër të Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, si variabël që ka lidhje
direkte me rezultatet e nxënësve, në këtë studim variabli kryesor dhe më i rëndësishëm për
variancat tek rezultatet e nxënësve është roli integrues i gjuhës së huaj.
Rezultatet në këtë studim, mbi marrëdhënien e moderuar dhe pozitive të rolit
integrues të gjuhës së huaj dhe suksesit të nxënësve të shkollave të mesme në gjuhën e
huaj, treguan se vlera e korrelacionit (r=.404), (Tabela 65), përafron me gjetjet e
studimeve në rajon, Nikolaou A. (2007), në Greqi, Bernaus, M. (2004), në Spanjë,
Murkowska, A. (2006), në Poloni, Mihaljevi H., (Rumani) dhe ndryshojnë lehtë me
rezultatin në Kroaci, pasi rezultatet në vendin tonë treguan se në këtë studim lidhja e këtij
faktori me notën është më e fortë (Tabela 102). Rezultati në këtë studim, se roli integrues i
gjuhës është parësor në raport me faktorët e tjerë socioedukativë në lidhje me notën,
ndryshon nga kërkimet empirike të Gardner, Smythe, Clement dhe Gliksman (1976),
Gardner dhe Smythe (1982), Gardner R. (1985), Gardner, Lalonde, Moorcroft dhe Evers
(1987), të cilët gjetën se parashikuesit më të mirë të notës së nxënësve në gjuhën e huaj
ishin motivimi dhe roli edukativ (qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës).
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Pavarësisht këtij krahasimi, rezultatet në këtë studim përafrojnë me gjetjet në
studimin origjinal Gardner, R. (1985), përsa i përket vlerave të përafërta të lidhjes mes
variablave të notës dhe rolit integrues të gjuhës së huaj e motivimit, ku u zbulua, se
indeksi i orientimeve për të mësuar gjuhën (roli integrues dhe funksional i gjuhës së huaj)
korelonte me suksesin e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj në vlerën, r = .34 dhe me
intensitetin e motivimit në vlerën, r = .40. Po ashtu, forca e lidhjes së këtyre variablave në
këtë studim, përafron me gjetjet e Gardner, R. (2006), në Poloni, ku vlerat e korrelacionit
mes motivimit dhe notës ishte r= .453 dhe për rolin integrues të gjuhës, r= 391, por për
nga renditja e forcës së lidhjes raportohet se rezultatet e këtij studimi nuk shkojnë në të
njëjtën linjë me këto gjetje, pasi motivimi ka rol dytësor tek rezultatet e nxënësve
shqiptarë mësimin e gjuhës në huaj dhe roli integrues luan rol parësor tek rezultatet e tyre.
Në këtë studim raportohet se sa më shumë nxënësit shqiptarë të aspirojnë për të
mësuar mbi kulturën e komuniteteve që flasin gjuhën e huaj, sa më shumë të tregojnë
dëshirë për t’u shoqëruar me këto grupe, sa më shumë qëndrime të favorshme të kenë ndaj
këtyre komuniteteve dhe sa më shumë interes të shprehin për mësimin e gjuhës, aq më të
larta do të jenë rezultatet në lëndën e gjuhës së huaj angleze. Fakti që nxënësit shqiptarë
vlerësojnë më shumë rolin integrues të gjuhës se sa motivimin, shpjegohet me kontekstin
social, politik dhe ekonomik të vendit tonë, ku statusi i integrimit në Europë është sfidë
aktuale. Fakti se roli integrues i gjuhës së huaj është kaq i ndjeshëm tek nxënësit shqiptarë
se sa tek ata në rajon, shpjegohet me faktin se në Shqipëri mund të gjenden komunitete, që
flasin gjuhën e huaj si gjuhë amtare, dhe shqiptarët janë të hapur ndaj tyre, pavarësisht se
nuk ka grupe etnike, që flasin gjuhën angleze si gjuhë amtare, perceptimi i përgjithshëm
është se komunikimi me të huajt luan rol të rëndësishëm në mësimin e gjuhës së huaj dhe
se shqiptarët tregojnë interes për kulturën dhe karakterin social të komunitetit, që flet
gjuhën e huaj angleze.
Në këtë studim, motivimi renditet faktori i dytë që lidhet më fort me notën e
nxënësve në lëndën e gjuhës angleze dhe kjo gjetje shkon në të njëjtën linjë me rezultatet e
studimeve në rajon, Nikolaou A. (2007), Greqi; Murkowska, A., Poloni; Gabriela S.
Matei, Kroaci; Mihaljevi H. Rumani, e më gjerë, Bernaus, M. (2004), Spanjë, të cilët po
ashtu zbuluan se motivimi ishte faktori i dytë me lidhjen më të fortë me notën (shih
Tabelën 102).
Rezultati për lidhjen e motivimit me notën në lëndën e gjuhës së huaj tregon se sa
më i fortë është intensiteti i motivimit të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj, sa më
shumë dëshirë të shprehin nxënësit për gjuhën dhe sa më shumë qëndrime të favorshme të
150

kenë ata ndaj procesit të mësimit të gjuhës, aq më të larta do të jenë rezultatet e tyre në
lëndën e gjuhës së huaj.
Lidhja e notës me qëndrimet e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj.
Rezultatet e studimit në Shqipëri treguan se qëndrimet ndaj kontekstit, ku mësohet gjuha e
huaj lidhen pozitivisht, por dobët me suksesin e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj,
(r=.164, p<0.001), (Tabela 65). Ky rezultat shkon në linjë me kërkimet e Gardner dhe
Bernaus, të cilët gjithashtu gjetën një lidhje të dobët me faktorin edukativ (Gardner R.C.
2006, f.9-10).
Gjetja se, qëndrimet e nxënësve shqiptarë ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së
huaj lidhen pak me arritjet në lëndën e gjuhës angleze, përkon me studimet e mëvonshme,
Gardner R. (2006); Nikolao, (2007), ku faktori i qëndrimeve ndaj kontekstit ku mësohet
gjuha e huaj, është faktori që lidhet më pak me notën në lëndën e gjuhës së huaj për
nxënësit e shkollave të mesme në Poloni, (r=.231, p<0.001) dhe qëndrimet ndaj situatës së
të mësuarit kanë ndikime të ndryshme tek nxënësit grekë përsa i përket mësimit të gjuhës
së huaj. Po ashtu, ky rezultat mbështetet nga studime të tjera në rajon të kohëve të fundit si
Kroaci, r=.18, Polonia, r=.12, Rumani (r=.17) dhe në Spanjë (r=.18), (Tabela 102).
Qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj lidhen pak me
rezultatet e nxënësve në vendin tonë (r=.164), (Tabela 65), duke treguar se në fushën e
mësimit të gjuhës së huaj eksperiencat e nxënësve në klasë, karakteristikat e mësuesit,
procedurat pedagogjike, materialet që përdoren në orën e mësimit të gjuhës së huaj, etj.,
lidhen pak me nivelin e arritjeve në lëndën e gjuhës së huaj, duke iu referuar Modelit
Socio- edukativ si një kontekst formal i të mësuarit. Rezultatet e këtij studimi mbështeten
nga teoria e Gardner R. (1985), se procesi i mësimit të gjuhës lidhet me diferencat
individuale, aspektet konjitive dhe afektive
Ky rezultat nuk shkon në të njëjtën linjë me kërkimet e Gardner R.C. (1978, 1985),
Kanda dhe Nikolov (2001) në Hungari, të cilat treguan se roli edukativ dhe pedagogjik,
faktorët situacionalë në klasë janë komponentët më të rëndësishëm së bashku me
motivimin, tek arritjet e nxënësve në lëndën e gjuhës angleze.
Lidhja midis notës së nxënësve në lëndën e gjuhës angleze dhe ankthit për të
mësuar gjuhën e huaj. Lidhja midis notës dhe faktorit të ankthit të nxënësve për të
mësuar gjuhën e huaj angleze është e dobët dhe negative, (r= -.130, p<0.01), (Tabela 65).
Sa më e lartë ndjenja e ankthit të nxënësve të shkollave të mesme në mësimin e gjuhës së
huaj, aq më të ulëta janë rezultatet e tyre në lëndën e gjuhës angleze. Ky rezultat është i
qëndrueshëm me rezultatin e arritur nga Gardner R. (1985), se ankthi ka ndikim negativ
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tek rezultatet e nxënësve në gjuhën e huaj. Nga gjetjet në studime të tjera të Gardner R.
(2001, 2006), forca e lidhjes rezulton më e fortë mes dy faktorëve, (r=-. 301). Gjetja në
këtë studim për marrëdhënien negative mes notës dhe ankthit shkon në të njëjtën linjë me
gjetjet në disa vende në rajon, ku është përdorur Modeli Socioedukativ i Gardner-it (2001),
por ndryshon për faktin se ankthi tek nxënësit shqiptare nuk luan rol kryesor në procesin e
mësimit të gjuhës së huaj, si tek nxënësit në rajon (Tabela 102).
Ky studim tregoi se sa më i ulët është niveli i ankthit të nxënësve të shkollave të
mesme në Shqipëri, aq më të larta janë rezultatet e tyre në këtë lëndë, pavarësisht se kjo
lidhje është e dobët dhe domethënëse.
Lidhja e notës me rolin funksional të gjuhës së huaj. Lidhja mes notës në
lëndën e gjuhës së huaj angleze dhe rolit funksional të gjuhës së huaj është e moderuar
(r=.305, p<0.001), (Tabela 65). Ky rezultat shkon në të njëjtën linjë me studimin e fundit
të Gardner R. (2006), me nxënësit e shkollave të mesme në Poloni, i cili zbuloi se notat në
lëndën e gjuhës angleze në fund të vitit akademik janë të lidhura në mënyrë të moderuar
me orientimin instrumental të gjuhës së huaj.
Por krahasuar me studimet e para nga Masgoret dhe Gardner (2003), me nxënësit
spanjollë rezultatet ndryshojnë përsa i përket forcës së lidhjes mes variablave, pasi lidhja
ishte më e dobët, r=.16. Po ashtu rezultatet në këtë studim janë të ndryshme pothuajse nga
pjesa më e madhe e kërkimeve empirike në rajon (Gardner, 2005), ku është përdorur
Modeli Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj dhe ka rezultuar se lidhja me notës
dhe rolit funksional të gjuhës së huaj është mjaft e dobët ose e dobët, Kroacia (.07),
Polonia (.15) , Rumania (.16) dhe Spanja (.21), (Tabela 102. Aneksi II).
Këto rezultate tregojnë se nxënësit e shkollave të mesme në Shqipëri janë më të
orientuar drejt rolit instrumental të përdorimit të gjuhës së huaj angleze për shkak të
përfitimeve konkrete si (karriera më e mirë, paga më e lartë, ngritja në detyrë, shkollimi
më i mirë) se sa bashkëmoshatarët e tyre në rajon.
Lidhja e notës me mbështetjen prindërore. Rezultatet në këtë studim se nota e
nxënësve lidhet në mënyrë të moderuar me faktorin e mbështetjes prindërore për të mësuar
gjuhën e huaj (r=.313, p<0.001), (Tabela 65), përafrohet me rezultatin e kërkimit të
Gardner, R. C., (2006) në Poloni, pavarësisht se lidhja ishte pak më e dobët (r= .231).
Rezultati në këtë studim për lidhjen e moderuar të mbështetjes prindërore me notën, në
lëndën e gjuhës angleze nuk shkon në të njëjtën linjë me gjetjet e Nikolaou (2007), me
nxënësit grekë, i cili gjeti se inkurajimi prindëror nuk lidhej aspak me arritjet e tyre.
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Gjetjet në këtë studim ndryshojmë nga rezultatet për pjesën më të madhe të kërkimeve
empirike në rajon, (Tabela 102, Aneksi II).
Suksesi i nxënësve shqiptarë i shprehur me anë të notës në lëndën e gjuhës angleze
lidhet në mënyrë të moderuar me mbështetjen prindërore për të mësuar gjuhën e huaj.
Përmbledhje e diskutimeve për lidhjen midis notës dhe faktorëve
socioedukativë për mësimin e gjuhës së huaj angleze. Gjetjet në këtë studim për lidhjen
e notës në lëndën e gjuhës së huaj dhe faktorëve të Modelit Socioedukativ, shkojnë në të
njëjtën linjë me studimet klasike ku është përdorur Modeli Socioedukativ për mësimin e
gjuhës së huaj, Gardner R.,(2001, 2005, 2006), për faktin se faktori socioedukativ, që
lidhet më fort me notën është roli integrues i gjuhës (Tabela 65). Ndryshe nga rezultatet në
rajon për faktorët e tjerë në model, gjetjet e këtij studimi treguan se ankthi nuk është faktor
që lidhet fort me notën në lëndën e gjuhës angleze, pavarësisht se gjetjet për nxënësit
shqiptarë të shkollave të mesme, janë në një linjë për faktin se lidhja është negative për
këto dy faktorë. Mbështetja prindërore lidhet në mënyrë të moderuar me rezultatet e
nxënësve në orën e mësimit të gjuhës së huaj, që gjithashtu nuk shkon në të njëjtën linjë
me gjetjet nga Modeli Socioedukativ në rajon (shih tabelën 102). Gjetjet e këtij studimi për
faktorët socioedukativë në mësimin e gjuhës së huaj shkojnë në të njëjtën linjë me
kërkimet e Gardner, Lalonde, Moorcroft dhe Evers (1987) për qëndrimet ndaj komunitetit
franko-kanadez dhe përfshirja e tyre në faktorin motivacional vendoste një lidhje midis
qëndrimeve etnike, orientimeve, motivimit dhe arritjeve në gjuhën e dytë (Gardner 1985,
f. 64).
Si përfundim këto rezultate theksojnë se konteksti kulturor (roli integrues i gjuhës
së huaj) dhe motivimi janë faktorët kryesorë që luajnë rol në rezultatet e mësimit të gjuhës
së huaj dhe kjo gjetje shkon në të njëjtën linjë me studimin e Gardner R. C., (2009).

5.4. Diskutime për çështjen e katërt kërkimore të studimit
Faktorët parashikues të motivimit për të mësuar gjuhën e huaj. Faktori socioedukativ
më i mirë parashikues dhe domethënës për motivimin e nxënësve në Shqipëri, është roli
integrues i gjuhës së huaj i shprehur me anë të qëndrimeve të favorshme ndaj komunitetit
që flet gjuhën e huaj, interesin për të ndërvepruar me anëtarë të këtij komuniteti dhe
orientimit integrues të gjuhës (ß= 0.476, t=21.110, p<0.001), (Tabela 68). Ky rezultat
tregon se qëndrimet pozitive ndaj gjuhës së huaj angleze, qëndrimet e favorshme ndaj
komunitetit që flet gjuhën e huaj angleze dhe interesi për gjuhën janë faktorët me impaktin
më të madh tek motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj. Kjo gjetje shkon në të
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njëjtën linjë me kërkimet e para empirike të Gardner R. (1959), Gardner, R., dhe Lambert
(1960), Gardner, Lalonde, Moorcroft dhe Evers (1987), të cilët zbuluan ndikimin e
qëndrimeve etnike, orientimeve tek motivimi dhe arritjet në gjuhën e dytë (Gardner
R.C.,1985).
Faktori i dytë, më i mirë parashikues për motivimin për të mësuar gjuhën e huaj,
është faktori edukativ, i shprehur me anë të qëndrimeve ndaj kontekstit të mësimit të
gjuhës, ku përfshihen roli i mësuesit të gjuhës së huaj dhe ora e mësimit të gjuhës së huaj
(ß=. .366, t=16.968 dhe p<0.001), (Tabela 68). Gjetja se, faktori i dytë socioedukativ, që
ndikon në motivimin e nxënësve është konteksti ku mësohet gjuha e huaj, pra qëndrimet
ndaj situatës konkrete ku zhvillohet mësimi i gjuhës, shkon në të njëjtën linjë me kërkimet
e mëvonshme të Gardner dhe Lambert (1972), Gardner R. (2006), në Spanjë. Sa më
pozitive të jenë qëndrimet e nxënësve shqiptarë ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së
huaj, pra sa më shumë të vlerësojnë orën e mësimit të gjuhës dhe mësuesin e gjuhës së
huaj, aq më të motivuar janë ata për të mësuar gjuhën e huaj.
Por, gjetja se qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës renditen si faktori i
dytë ndikues tek motivimi i nxënësve, (Tabela 68), nuk shkon në të njëjtën linjë me gjetjet
në studimin e Nikolaou (2007) për nxënësit e shkollave të mesme greke dhe Nikolov
(2001) për nxënësit e shkollave të mesme në Hungari, të cilët gjetën se qëndrimet ndaj
mësimit të gjuhës së huaj kishin impaktin më të madh tek motivimi (Beta= .281) dhe
eksperiencat negative në klasë influenconin shumë në motivimin e të intervistuarve.
Variabli i tretë me efekt më të lartë parashikues është variabëli, funksionaliteti i
gjuhës së huaj, vlera e Betas, ß=.302, t=16.919 dhe p=0.001. qëndrimet, beta= 0.302,
t=16.919 dhe p<0.001. Kjo gjetje shkon në të njëjtën linjë me kërkimet empirike të
Gardner R. (1985), lidhur me Modelin Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj, ku roli
funksional i gjuhës së huaj renditet faktori i tretë që ndikon motivimin e nxënësve për të
mësuar gjuhën e huaj, Gardner R. (2005).
Variabli i ankthit ka një impakt negativ në motivimin për mësimin e gjuhës së huaj
ß = -.180 dhe t=-5.330, p=.00 dhe raportohet se një individ mund të thuhet se është i
motivuar përveç të tjerave, nëse reflekton një nivel të ulët të ankthit. Kjo gjetje shkon në të
njëjtën linjë me konkluzionet e Gardner R. (2009).
Niveli i ankthit tek nxënësit shqiptarë është parashikues me ndikim të lehtë tek
motivimi i nxënësve, ß =-.180, që mbështet teorinë se sa më i ulët niveli i ankthit aq më i
lartë motivimi për të mësuar gjuhën e huaj dhe sa më të hapur ndaj komuniteteve
anglishtfolëse dhe të orientuar drejt rolit integrues të gjuhës aq më të motivuar për të
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mësuar gjuhën janë nxënësit. Kjo gjetje shkon në të njëjtën linjë me gjetjet e Gardner R.
(2006), ku roli i ankthit ka ndikim të ulët tek motivimi për të mësuar gjuhën e huaj.
Pavarësisht se nga vlefshmëria statistikore të gjithë variablat e pavarur rezultojnë të
rëndësishëm në lidhje me variablin e varur motivimin, jo të gjithë kanë një vlerë
domethënëse në parashikimin e tij. Variabli i mbështetjes prindërore, pothuajse nuk ka
ndikim tek variabli i motivimit, (ß=0.06) dhe kjo gjetje nuk shkon në një linjë me gjetjet
për motivimin të Gardner, R. C. (2006). Kjo gjetje shkon në një linjë me rezultatet në
studimin e Nikolaou (2007, f.359), i cili duke ndjekur modelin e Gardner dhe Lambert
(1972), Gardner (1985), gjeti se mbështetja prindërore kishte impaktin më të ulët tek
motivimi.
Faktorët parashikues të qëndrimeve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës.
Faktori i ankthit rezultoi se kishte impakt negativ tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit
të mësimit të gjuhës së huaj (mësuesi i gjuhës së huaj dhe ora e mësimit të gjuhës) dhe
rezultoi faktori më me shumë ndikim në këtë variabël, (ß= -0.295, t=-12.725 dhe p<0.001)
(Tabela 71). Gjetja se sa më shumë ankth të përjetojnë nxënësit në gjuhën e huaj, aq më
pak qëndrime pozitive kanë ata ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj, përafron me
gjetjen e Gardner R. ( 2006), po me ndryshimin se faktori i ankthit ka ndikim më të lartë
në këtë studim. Faktori i dytë më i mirë parashikues për qëndrimet ndaj kontekstit të
mësimit të gjuhës së huaj është funksionaliteti i gjuhës (ß = .286, t=12.119), që shkon në të
njëjtën linjë me Gardner, R. (2006). Faktori i tretë që ka ndikim tek qëndrimet e nxënësve
ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës është mbështetja prindërore ( ß =.274, , t=11.818). Kjo
gjetje shkon në të njëjtën linjë me Gardner, (2006). Gjetja se faktori i qëndrimeve
parashikohet negativisht dhe shumë lehtë nga roli integrues i gjuhës së huaj (ß =.-.065 dhe
t =-2.098), nuk shkon në të njëjtën linjë me kërkimet për Modelin Socioedukativ të gjuhës
së huaj, Gardner (2006), i cili gjeti se roli integrues i gjuhës së huaj kishte impaktin më të
lartë tek qëndrimet.
Si përfundim i diskutimeve për çështjen e katërt kërkimore të studimit , theksohet
se roli integrues i gjuhës së huaj dhe qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës janë
faktorët më të mirë parashikues për motivimin e nxënësve. Faktorët me impaktin më të
lartë parashikues tek variabli i qëndrimeve ndaj kontekstit të gjuhës së huaj janë faktori i
ankthit dhe roli funksional i gjuhës. Këto gjetje shkojnë në të njëjtën linjë me kërkimet
empirike të Gardner R.C.et. al (2001, 2003,2005).
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PËRFUNDIME
Studimi mbi motivimin dhe sjelljet e nxënësve shqiptarë ndaj mësimit të gjuhës së
huaj angleze, (N= 1800), në shkollat e mesme të përgjithshme publike dhe jopublike, në
zonat urbane dhe në zonat rurale, kishte si qëllim: 1. të prezantonte dhe të maste nga
pikëpamja sasiore faktorët e Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës së huaj angleze:
motivimi, sjelljet, ankthi, roli integrues, roli funksional i gjuhës së huaj dhe mbështetja
prindërore, (Gardner R.C. 2005); 2. të përcaktonte diferencat midis grupeve të nxënësve
sipas llojit të shkollës në lidhje me faktorët socioedukativë (E mesme publike në zonat
urbane, N= 1144; e mesme publike në zonat rurale, N= 414 dhe e mesme jopublike N=
242); 3. të zbulonte diferencat midis grupeve të nxënësve për variablin e notës në lëndën e
gjuhës angleze dhe të shqyrtonte marrëdhënien mes faktorëve socioedukativë dhe notës
përfundimtare të nxënësve në shkollat e mesme në rrethin e Tiranës, N= 260; 4. të
analizonte impaktin që faktorët e Modelit Socioedukativ kanë tek motivimi i nxënësve
shqiptarë për të mësuar gjuhën e huaj dhe tek qëndrimet e tyre ndaj kontekstit ku mësohet
gjuha.
1. Motivimi i përgjithshëm i nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj. Në shkallë
kombëtare, niveli i motivimit të nxënësve të shkollave të mesme për të mësuar gjuhën e
huaj angleze, paraqitet i moderuar (M=4.65). Nxënësit reflektuan dëshirë të lartë për të
mësuar gjuhën e huaj, M= 5,3, treguan se kishin qëndrime të favorshme ndaj mësimit të
gjuhës, M=4.6, por intensiteti i motivimit për të punuar në gjuhën e huaj ishte i ulët M=4.
Në shkallë kombëtare, 91.2% e nxënësve është e motivuar për të mësuar gjuhën e huaj
angleze, ndërsa 9.8% e nxënësve, nuk është e motivuar për të mësuar .
•

Studimi doli në përfundimin se nxënësit e shkollave të mesme jopublike janë të
motivuar në nivel të moderuar për të mësuar gjuhën angleze (M=5, DS=.77).
Nxënësit e shkollave të mesme publike në qytet dhe nxënësit e shkollave të mesme
në zonat rurale janë të motivuar në nivel përafërsisht të moderuar për të mësuar
gjuhën angleze, (M=4,5, DS=,77); (M=4.8, DS=,80).

•

Rezultatet e analizës së Anova-s treguan se ekzistonin diferenca midis grupeve të
nxënësve sipas llojit të shkollës për variablin e motivimit dhe domethënia
statistikore arriti vlerën e rëndësisë p=.038, pra p<.05, F (2.1798) = 3.621 dhe
gradët e lirisë, df= 1800. Testi Post-hoc krahasues, me anë të procedurës Tukey
HSD tregoi se diferencat midis grupeve lidhur me motivimin për të mësuar gjuhën
angleze janë shumë të vogla: diferenca për grupet e nxënësve në shkollat publike
në qytet dhe shkollat publike në fshat është në vlerën -0.3 dhe p=1; diferenca për
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grupet e nxënësve në shkollat publike në fshat dhe shkollat publike në qytet
diferenca është në vlerën - 0.02 dhe p=.06. Në krahasimin e këtyre grupeve nuk
pati rezultat të rëndësishëm statistikor, pasi p>.05. Një diferencë më e ndjeshme
në vlerën 0.5, si dhe e rëndësishme nga pikëpamja statistikore p=.01, pra p <.0,
rezultoi për motivimin e nxënësve tek grupi i shkollave jopublike në krahasim me
grupin e nxënësve të shkollave publike në qytet.
Niveli i përgjithshëm i motivimit të nxënësve të shkollave të mesme në vendin tonë
paraqitet i moderuar. Nga vëzhgimi që iu bë efektit të variancës, shkolla ku nxënësit
mësojnë gjuhën e huaj angleze, shpjegon vetëm 0.02% të ndikimit në motivimin e nxënësve
për të mësuar gjuhën e huaj. Nxënësit në shkollat e mesme jopublike në vendin tonë janë
disi më të motivuar për të mësuar gjuhën e huaj se nxënësit në shkollat publike në qytet,
rezultati është statistikisht domethënës.

2. Qëndrimet ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj. Në shkallë kombëtare, (N=
1800), sjelljet e nxënësve të shkollave të mesme ndaj faktorit edukativ raportohen të
favorshme dhe qëndrimet janë pozitive, por në nivel disi të ulët, M= 4.28. Nxënësit e
shkollave të mesme e vlerësojnë pozitivisht mësuesin e gjuhës së huaj, M=4.3 dhe lëndën
e gjuhës, M=4.13. Në total, 81.3% e nxënësve rezulton të ketë sjellje të favorshme dhe
qëndrime pozitive ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj. 18.7% e nxënësve kanë
sjellje jo të favorshme ndaj mësimit të gjuhës dhe shprehin qëndrime negative ndaj
kontekstit ku mësohet gjuha e huaj.
•

Studimi doli në përfundimin se vlera mesatare e shkallës së qëndrimeve të
nxënësve në grupin e shkollave publike në qytet është: M=4,3, DS=,83, në shkollat
publike në fshat: M=4.1, DS= ,85 dhe në shkollat jopublike është M=4.2, DS=,90.

•

Rezultatet e analizës së Anova-s për diferencat midis grupeve të nxënësve sipas
llojit të shkollës lidhur me qëndrimet e tyre ndaj kontekstit edukativ, treguan se
midis grupeve ka domethënie statistikore vlera p = .000 pra p<.05, F (2.1798)=
7.789 dhe gradët e lirisë, df= 1800. Testi Post-hoc krahasues, me anë të
procedurës Tukey HSD, zbuloi se diferencat midis grupeve të nxënësve sipas llojit
të shkollës lidhur me qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së
huaj janë shumë të ulëta. Diferenca për grupin e nxënësve në shkollat publike në
qytet dhe për grupin e shkollave jopublike është 0.004, p=1; diferenca për grupin e
nxënësve në shkollat publike në fshat dhe për grupin e nxënësve në shkollat
jopublike është 0.148, p=.09. Diferencat e këtyre grupeve janë statistikisht të
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parëndësishme, pasi vlera p>.05. Diferencat janë domethënëse vetëm për grupin e
nxënësve në shkollat publike në qytet dhe për grupin e nxënësve në shkollave
publike në fshat, p=.000 në vlerën .19161.
Sjelljet e nxënësve të shkollave të mesme ndaj faktorit edukativ raportohen pozitive dhe të
favorshme, por në nivel disi të ulët. Nuk u konstatuan diferenca të rëndësishme midis
grupit të nxënësve në shkollat publike dhe jopublike, përsa i përket sjelljeve të tyre ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës. Nxënësit në shkollat publike në qytet kanë sjellje më të
favorshme dhe qëndrime më pozitive ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj angleze se
nxënësit në shkollat në zonat rurale, pra ata e vlerësojnë më shumë mësuesin e gjuhës
angleze dhe orën e mësimit të gjuhës së huaj. Shkolla luan rol mesatar tek qëndrimet e
nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj. Nga vëzhgimi që iu bë efektit të variancës, lloji i
shkollës ka ndikim domethënës tek qëndrimet e nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj
.08).

(

3. Ankthi për të mësuar gjuhën angleze. Në shkallë kombëtare, niveli i ankthit të
nxënësve të shkollave të mesme për të mësuar gjuhën angleze është i ulët, M= 2.7 dhe
DS=0.7. Studimi pohon se 81.9% e nxënësve, në nivel kombëtar, nuk ndjejnë ankth në
procesin e mësimit të gjuhës angleze. Vetëm 18.1% e nxënësve rezulton të ndjejë ankth në
këtë proces.
•

Rezultatet e analizës së Anova-s për diferencat midis grupeve të nxënësve në
raport me llojin e shkollës, përsa i përket nivelit të ankthit në gjuhën e huaj treguan
se ekziston domethënia statistikore, vlera p = .0327 pra p<.05, F (2.1798) = 3.119
dhe gradët e lirisë, df= 1800.

•

Testi Post-hoc krahasues, me anë të procedurës Tukey HSD zbuloi se diferencat
midis grupeve lidhur me variablin e varur të ankthit janë të vogla; për grupin e
shkollave publike në qytet dhe publike në fshat kjo diferencë është : 0.01, p=1, për
grupin e shkollave publike në qytet dhe shkollave jopublike është: -.07, p=.054,
por këto rezultate rezultuan statistikisht jo të vlefshme, pasi vlera p>.05. Ndërsa
për grupin e shkollave publike në fshat dhe shkollave jopublike, diferenca është: 0.09 dhe rezultoi statistikisht e rëndësishme, p=.45 p<.05.

Në shkallë kombëtare, niveli i ankthit të nxënësve në shkollat e mesme për të mësuar
gjuhën angleze është i ulët. Nxënësit në shkollat jopublike ndjejnë më shumë ankth në
procesin e mësimit të gjuhës angleze krahasuar me nxënësit në shkollat publike në fshat.
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Shkolla ka efekt shumë të ulët tek niveli i ankthit të nxënësve për të mësuar gjuhën angleze
dhe shpjegon vetëm 0.01

të variancës për këtë variabël.

4. Roli integrues i gjuhës së huaj. Mesatarja e vlerave për rolin integrues të gjuhës së
huaj, është: M=4,53, DS=0.86; interesi i nxënësve për rolin integrues të gjuhës së huaj
shfaqet i moderuar. Në shkallë kombëtare 78.8% e nxënësve shqiptarë e mësojnë gjuhën e
huaj për shkak të rolit integrues që gjuha angleze ofron dhe 21.2% e tyre nuk janë të prirur
ta mësojnë gjuhën për shkak të rolit integrues të saj.
•

Rezultatet e analizës së Anova-s njërrugëshe për diferencat midis grupeve të
nxënësve për rolin integrues të gjuhës tregoi se ekziston domethënia statistikore,
vlera p=.004, (p<.05), F (2.1798)= 5.642.

•

Testi Post-hoc krahasues, me anë të procedurës Tukey HSD zbuloi se diferencat
domethënëse rezultuan tek grupet e shkollave të mesme publike në qytet dhe
shkollave të mesme jopublike në vlerën -0.283 , p=.004, pra p<.05.

Si përfundim, lloji i shkollës ka ndikim shumë të ulët tek nxënësit, përsa i përket rolit
integrues të gjuhës së huaj dhe shpjegon 0.06% të variancës së këtij variabli. Nxënësit në
shkollat e mesme jopublike janë më shumë të prirur të mësojnë gjuhën e huaj për efekt të
rolit integrues të saj krahasuar me nxënësit në shkollat e mesme publike në qytet dhe
orientohen më tepër ndaj faktorëve si për shembull hapja ndaj kulturës që përfaqëson
gjuha angleze, sjelljet e favorshme sociale, qëndrimet pozitive ndaj komunitetit që flet
gjuhën angleze dhe vlerësimi për rolin integrues të gjuhës.

5. Roli funksional i gjuhës së huaj. Nxënësit shqiptarë janë të prirur në nivel disi të ulët
për të mësuar gjuhën e huaj për shkak të rolit funksional të saj, (M=4.2, DS=0.1). 21.4% e
nxënësve në shkollat e mesme, rezulton të jetë e painteresuar për të mësuar gjuhën e huaj
për shkak të rolit funksional në përdorimin e saj, ndërsa 78.6% e tyre janë të prirur për të
mësuar gjuhën për shkak të rolit funksional në përdorimin e saj.
•

Rezultatet e analizës së Anova-s për diferencat e grupeve në lidhje me rolin
funksional, treguan se ka domethënie statistikore, vlera p=.036 pra p<.05, F
(2.1798)=4.019 dhe gradët e lirisë, df= 1800.

•

Testi Post-hoc krahasues, me anë të procedurës Tukey HSD zbuloi se në grupin e
shkollave të mesme jopublike dhe ato të mesme publike në fshat u gjetën diferenca
të rëndësishme statistikore, në vlerën 0.1343* dhe p=. 04, vlera e p <.05.

Si përfundim, nxënësit shqiptarë janë pak të prirur për të mësuar gjuhën e huaj për shkak
të rolit funksional të gjuhës së huaj. Lloji i shkollës ka ndikim shumë të ulët tek nxënësit
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përsa i përket rolit funksional dhe përcakton 0.1% të variancës. Diferencat midis grupeve
për rolin funksional të gjuhës janë të ulëta. Nxënësit në shkollat jopublike janë disi më të
prirur ta mësojnë gjuhën e huaj angleze për rolin funksional të saj krahasuar me nxënësit
në shkollat publike në fshat dhe kjo ndodh për shkak të motiveve pragmatiste dhe
përfitimeve direkte, si për shembull shkollimi më i mirë, pozicionimi në punë më të
favorshme, promovimi në detyrë, pagë më e mirë dhe suksesi në karrierë.

6. Mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj. Në nivel kombëtar, mbështetja
prindërore ndaj fëmijëve për të mësuar gjuhën e huaj raportohet e ulët, M=4.1, DS=0.86.
Në total, 53% e nxënësve raportohet se nuk mbështeten nga prindërit për të mësuar gjuhën
e huaj angleze në shkollë dhe 47% e tyre inkurajohet nga prindët për të mësuar gjuhën.
•

Testi i ANOVA-s njërrugëshe tregoi se midis grupeve të nxënësve ekzistojnë
diferenca, të cilat kanë domethënie statistikore, vlera p=.003, p<.05, F (2.1798)=
5.832, df= 1800.

•

Testi Post-hoc krahasues, me anë të procedurës Tukey HSD zbuloi se ekzistojnë
diferenca statistikisht të vlefshme (p=.005) tek grupet e nxënësve në shkollat e
mesme jopublike dhe grupet e nxënësve në shkollat e mesme publike në fshat në
vlerën 0.2220* dhe midis grupit të nxënësve në shkollat e mesme publike në qytet
dhe shkollave të mesme publike në fshat, në vlerën .1347 dhe p=.020.

Si përfundim, në shkallë kombëtare, prindët i mbështesin pak fëmijët e tyre për të mësuar
gjuhën e huaj. Lloji i shkollës ku nxënësit mësojnë gjuhën e huaj përcakton 0.06% të
variancës për mbështetjen prindërore. Diferencat midis grupeve për mbështetjen
prindërore janë relativisht të ulëta. Nxënësit e shkollave jopublike janë më të inkurajuar
nga prindërit e tyre për të mësuar gjuhën e huaj se nxënësit në shkollat e mesme publike
në fshat. Prindërit e nxënësve në shkollat në qytet i inkurajojnë më shumë fëmijët e tyre
për të mësuar gjuhën e huaj se prindërit e nxënësve në shkollat e mesme publike në fshat.

7. Ky studim zbuloi nëpërmjet testit Kruskal-Wallis se ekziston një diferencë e vlefshme
nga pikëpamja statistikore në nivelin e notës së nxënësve në shkollat publike në qytet dhe
në fshat dhe në shkollat e mesme jopublike në rrethin e Tiranës: χ² (2, n=260 )=21.701,
p<0.001. Nxënësit në shkollat e mesme publike në qytet kanë rezultate më të larta në
gjuhën e huaj se nxënësit në shkollat e mesme publike në fshat dhe se nxënësit në shkollat
jopublike. Nxënësit në shkollat publike në fshat kanë rezultate më të mira në gjuhën e huaj
se nxënësit në shkollat e mesme jopublike. Në lidhje me rankimin e mesatares së notës,
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testi Kruskal-Wallis tregoi se nota mesatare në lëndën e gjuhës angleze është në kufijtë
midis notave 7 dhe 8. Vlera mesatare e notës për nxënësit në shkollat publike në qytet
është 299, për nxënësit në shkollat publike në fshat është 168 dhe në shkollat jopublike
është 105. Në shkallë rrethi, nga ky studim rezulton se notën mesatare më të lartë (9-10) e
kanë 50.8% e nxënësve në shkollat e mesme publike në qytet, 38.8% e nxënësve në
shkollat e mesme publike në fshat dhe 29.2% në shkollat e mesme jopublike.

8. Marrëdhëniet mes faktorëve socioedukativë dhe rezultateve të nxënësve në lëndën
e gjuhës angleze në shkollat e mesme të përgjithshme në rrethin e Tiranës. Ky studim
zbuloi se sa më shumë nxënësit e shkollave të mesme të kenë qëllime integruese për të
mësuar gjuhën e huaj angleze, pra të jenë të hapur ndaj komunitetit që flet gjuhën e huaj,
të pranojnë faktorët sociokulturorë të këtij komuniteti, sa më shumë interes të shprehin për
të komunikuar në çdo lloj forme në gjuhën e huaj dhe me çdo folës të gjuhës të huaj, qoftë
si folës i gjuhës angleze si gjuhë e huaj dhe qoftë si gjuhë amtare, sa më shumë vlerësim e
respekt të tregojnë për komunitetin që flet gjuhën e huaj, aq më rezultate të larta do të
kenë në mësimin e gjuhës së huaj.
•

Analiza e korrelacionit Spearman Rho për lidhjen mes rezultateve të nxënësve dhe
rolit integrues të gjuhës së huaj tregoi se këta dy faktorë lidhen në masë të
moderuar dhe më fort krahasuar me çdo faktor tjetër të modelit socioedukativ,
r=.404, p<0.001.

•

Ky studim zbuloi se nga pikëpamja korrelacionale, faktori i dytë që lidhet më mirë
me arritjet në mësimin e gjuhës së huaj, është motivimi (r=.361, p<0.001). Sa më
shumë të motivuar janë nxënësit për të mësuar gjuhën e huaj, aq më të larta janë
rezultatet e tyre në lëndën e gjuhës angleze. Motivimi i nxënësve shprehet me anë
të dëshirës për të mësuar gjuhën e huaj, qëndrimet ndaj mësimit të gjuhës së huaj
dhe intensitetit të motivimit.

•

Studimi arriti në përfundimin se faktori i tretë socioedukativ, që lidhet në mënyrë
të moderuar me rezultatet është mbështetja prindërore (r=.313, p<0.001). Pra,
konkludohet se, sa më shumë prindërit t`i mbështesin dhe inkurajojnë fëmijët e tyre
për të mësuar gjuhën e huaj, aq më të larta do të jenë rezultatet e tyre në këtë lëndë.
Inkurajimi prindëror shprehet me interesin e prindërve për aktivitetin e fëmijës së
tyre në orën e mësimit të gjuhës së huaj dhe qëndrimeve, që vetë prindi ka ndaj
gjuhës së huaj që mëson fëmija.
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•

Faktori i katërt që lidhet me rezultatet është roli funksional i gjuhës së huaj
(r=.305, p<0.001).Sa më shumë nxënësit shqiptarë të mendojnë në mënyrë
pragmatiste për gjuhën e huaj, për dobishmërinë e saj dhe rolin instrumental të saj,
e cila mundëson një shkollim më të mirë, për suksesin në karrierë, aq më të mira
do të jenë rezultatet e tyre në gjuhën e huaj.

•

Ky studim del në përfundimin se, faktori i pestë që lidhet pak me notën në lëndën e
gjuhës së huaj, është faktori i qëndrimeve ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj,
(r=.164, p<0.001). Sa më shumë nxënësit shqiptarë të vlerësojnë kontekstin ku
mësohet gjuha e huaj, ku përfshihen mësuesi i gjuhës së huaj angleze dhe ora e
mësimit të gjuhës së huaj, aq më të mira do të jenë rezultatet e tyre në lëndën e
gjuhës së huaj, pavarësisht se kjo lidhje është e dobët.

•

Studimi arriti në përfundimin se faktori i ankthit renditet i fundit për nga lidhja me
rezultatet në orën e mësimit të gjuhës së huaj krahasuar me faktorët e tjerë të
Modelit Socioedukativ dhe lidhja ka drejtim negativ. Sa më i ulët niveli i ankthit në
procesin e mësimit të gjuhës së huaj, aq më i lartë rezultati në gjuhë. Lidhja mes
faktorit të ankthit për të mësuar gjuhën e huaj, i cili shpjegohet me ankthin në orën
e mësimit të gjuhës së huaj dhe në përdorimin e gjuhës së huaj dhe rezultateve të
nxënësve në procesin e mësimit të gjuhës së huaj është e dobët dhe negative, (r=.130, p<0.01).

9.

Rezultatet e modelit të regresionit të shumëfishtë në pyetjen e gjashtë

kërkimore tregojnë se cili është impakti që faktorët socioedukativë për mësimin e
gjuhës së huaj angleze qëndrimet ndaj kontekstit edukativ, ankthi, roli integrues, roli
funksional i gjuhës dhe mbështetja prindërore kanë tek motivimi i nxënësve të
shkollave të mesme për të mësuar gjuhën. Vlera e rëndësisë statistikore u arrit për
këtë model: p=.00, pra p <.001, gradët e lirisë (5,1795), F =986.057.
Rezultatet treguan se variabli i cili ndikon më shumë tek motivimi i nxënësve për
të mësuar gjuhën e huaj angleze, është roli integrues i gjuhës së huaj në vlerën e Betas,
ß=0.476, t=21.110 dhe ky parashikim rezultoi statistikisht domethënës, p<0.001.
Qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit edukativ, të cilat shprehen me vlerësimin e
tyre për orën e mësimit të gjuhës së huaj dhe mësuesin e gjuhës, ndikojnë tek motivimi i
tyre për të mësuar gjuhën e huaj angleze në vlerën e Betas, ß=0.366, t=16.968 dhe
p<0.001. Roli funksional i gjuhës angleze ndikon tek motivimi i nxënësve në vlerën, ß =
.302, t=16.919 dhe p=0.001. Variabli i ankthit ndikon në motivimin për mësimin e gjuhës
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së huaj në vlerën ß = -.180 dhe t=-5.330, p=.00. Ky studim arriti në përfundimin se,
mbështetja prindërore nuk kishte ndikim tek motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e
huaj, vlera e Bêtes, ß=0.06,t=3.505 dhe p=.00.
Si konkluzion, në fund të kësaj analize, për pyetjen e gjashtë të kërkimit në këtë
studim, raportohet se kombinimi i faktorëve socioedukativë për mësimin e gjuhës së huaj
angleze: qëndrimet ndaj kontekstit edukativ, ankthi, roli integrues, roli funksional i gjuhës
dhe mbështetja prindërore ndikon 73% tek motivimi i nxënësve për të mësuar gjuhën e
huaj. Vlera R2 e përshtatur është .732 dhe vlera e korrelacionit të përgjithshëm është R=
0.856.

10.

Rezultatet e modelit të regresionit të shumëfishtë në pyetjen e shtatë

kërkimore tregojnë se cili është impakti që faktorët socioedukativë për mësimin e
gjuhës së huaj angleze ankthi, roli integrues, roli funksional i gjuhës dhe mbështetja
prindërore kanë tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit edukativ ku mësohet
gjuha e huaj. Vlera e rëndësisë statistikore u arrit për këtë model: p=.00, gradët e
lirisë (4,1796), F = 534.391.
Rezultatet e analizës së regresionit të shumëfishtë për të parashikuar ndikimin e
faktorëve socioedukativë tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit edukativ, pra tek
vlerësimi i tyre për lëndën e gjuhës së huaj angleze dhe mësuesin e gjuhës, treguan se
ankthi është faktori me ndikimin më të madh në vlerën e betës: ß= -.295, t=-12.725 dhe
p<0.001.
Modeli i regresionit nxori përfundimin se orientimi funksional i gjuhës angleze,
nga pikëpamja e dobishmërisë për një shkollim dhe karrierë më të mirë në të ardhmen ka
impakt tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj në vlerën e
betas, ß =.286, t=12.119 dhe p=0.001. Mbështetja prindërore për të mësuar gjuhën e huaj
ndikon qëndrimet e tyre në vlerën e betas, ß =.274, t=11.818, p=0.001. Ndërsa roli
integrues i gjuhës kishte ndikim jo të ndjeshëm dhe negativ tek qëndrimet e tyre, vlera e
Bêtes, ß =.-065 dhe t =-2.098, p<0.001.
Si konkluzion, në fund të kësaj analize, për pyetjen e shtatë të kërkimit në këtë
studim, raportohet se kombinimi i faktorëve socioedukativë për mësimin e gjuhës së huaj
angleze: ankthi, roli integrues, roli funksional i gjuhës dhe mbështetja prindërore ndikon
59% tek qëndrimet e nxënësve ndaj kontekstit edukativ për të mësuar gjuhën e huaj. Vlera
R2 e përshtatur është 0.597 dhe vlera e korrelacionit të përgjithshëm është R= .773.
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REKOMANDIME

1. Rekomandohen mësuesit e gjuhës angleze dhe prindërit të nxisin interesin e
nxënësve të shkollave të mesme në vendin tonë për rolin integrues të gjuhës angleze, pasi
ky faktor ndikon tek rezultatet e nxënësve në gjuhës së huaj angleze dhe rrit nivelin e
motivimit të tyre për të mësuar gjuhën.
2. Rekomandohen nxënësit e shkollave të mesme të përgjithshme, kryesisht
nxënësit e shkollave të mesme publike në zonat urbane, të tregohen më të hapur ndaj
komunitetit që flet gjuhën e huaj angleze dhe kulturës së këtij komuniteti, pasi faktori
integrues i gjuhës angleze lidhet me motivimin e tyre për mësimin e gjuhës.
3. Ky studim rekomandon se shkollat e mesme të përgjithshme, publike dhe
jopublike, në vendin tonë duhet të aplikojnë politika më tepër favorizuese për
përmirësimin e kontekstit formal të mësimit të gjuhës së huaj angleze, pasi sjellja e
nxënësve ndaj kontekstit ku mësohet gjuha e huaj është faktor që parashikon motivimin e
tyre në mësimin e gjuhës.
4. Ky studim rekomandon prindërit dhe mësuesit të nxisin rolin utilitar dhe
funksional të gjuhës së huaj angleze, pasi ky faktor ka impakt tek motivimi dhe sjelljet e
nxënësve të shkollave të mesme të pergjithshme në mësimin e gjuhës, kryesisht tek
nxënësit të cilët frekuentojnë shkollat publike në zonat urbane, si dhe është faktor i cili
lidhet me rezultatet e tyre në lëndën e gjuhës së huaj.
5. Ky studim rekomandon se roli prindëror, sidomos në zonat rurale, duhet të bëhet
më i ndjeshëm tek fëmijët për të mësuar gjuhën angleze, pasi mbështetja e prindërve
ndikon tek rezultatet në lëndën e gjuhës së huaj dhe përmirëson qëndrimet e tyre ndaj
faktorit edukativ në mësimin e gjuhës.
6. Ky studim i rekomandon shkollave të mesme, sidomos shkollave jopublike, të
përmirësojnë klimën e bashkëpunimit në orën e mësimit të gjuhës angleze, pasi kjo qasje
ul nivelin e ankthit të nxënësve për t`u shprehur në gjuhën e huaj në klasë.
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ANEKSI I
Bateria e Testit të Motivimit dhe Sjelljeve ndaj mësimit të gjuhës
angleze:
(Varianti ndërkombëtar)
SHЁNIM: Ky është varianti ndërkombëtar i Testit të Motivimit dhe Sjelljeve ndaj
mësimit të gjuhës angleze, i cili synon të përdoret tek nxënësit e shkollave të mesme, të
cilët mësojnë gjuhën angleze si gjuhë e huaj. Jeni të lutur të rrethoni vetëm njërën prej
alternativave për secilën kërkesë. Alternativa që ju zgjidhni tregon ndjesinë tuaj mbi atë që
ju dini ose keni dëgjuar. Përgjigjet tuaja nuk vlerësohen si të sakta ose të gabuara. Ju
lutemi, të jeni të sinqertë dhe seriozë në përgjigjet tuaja, të cilat do të shërbejnë për
nxjerrjen e disa përfundimeve të rëndësishme në fushën e studimeve për mësimin e gjuhës
së huaj angleze. Testi plotësohet në kushte anonimati absolut, nëse ju keni dëshirën dhe
vullnetin e lirë për ta bërë këtë.
Ju faleminderit!

Rrethi ku ndodhet shkolla juaj:

Tiranë

Durrës

Korçë

Shkolla në të cilën studioni:
E mesme publike qytet
E mesme publike fshat
E mesme jopublike
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Shkodër

Vlorë

Testi i Motivimit dhe Sjelljeve ndaj mësimit të gjuhës angleze
1. Unë do të doja të flisja disa gjuhë të huaja në mënyrë perfekte.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
2. Prindërit e mi përpiqen të më ndihmojnë mua të mësoj anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
3. Unë nuk i kushtoj shumë rëndësi reagimeve ndaj meje në orën e gjuhës angleze.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
1. Unë nuk jam në ankth kur duhet t`i përgjigjem një pyetjeje në orën e gjuhës angleze.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
2. Unë pres me padurim të shkoj në orën e gjuhës angleze, pasi mësuesi i gjuhës angleze
është shumë i mirë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
3. Të mësosh anglisht është vërtetë fantastike.
Plotësisht
Disi
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

4. Sikur Shqipëria të mos kishte kontakt me vendet anglishtfolëse, do të ishte humbje e
madhe.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
5. Të mësosh anglisht është e rëndësishme pasi më bën të ndjehem komod kur jam me
njerëz të cilët flasin anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
6. Unë kam dëshirë të madhe që të mësoj të gjithë aspektet e gjuhës.
Plotësisht
Jo Dakord

Disi
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

7. Ora e anglishtes është vërtetë një humbje kohe.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

8. Unë do të ndjehesha nervoz po të më duhej të flisja anglisht me një turist.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
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9. Mua nuk më pëlqen të mësoj gjuhë të huaja.
Plotësisht
Disi
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

10. Për mua ka sens që të përpiqem të kuptoj gjuhën angleze në çdo formë që e has.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
11. Unë nuk mendoj se mësuesi i anglishtes është shumë i mirë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
12. Mësimi i anglishtes është i rëndësishëm pasi do të më nevojitet për karrierën time.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
13. Asnjëherë nuk jam kaq i sigurt me veten kur flas anglisht në orën e mësimit.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
14. Njohja e gjuhës angleze nuk është vërtetë objektiv i rëndësishëm në jetën time.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
15. Unë e urrej anglishten.
Plotësisht
Disi
Jo Dakord
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

16. Unë ndjehem shumë rehat kur më duhet të flas anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

17. Unë do të kaloja më shumë kohë në orën e anglishtes dhe më pak në orët e tjera.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
18. Unë do të doja shumë që të lexoja revista dhe gazeta në gjuhë të huaja.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
19. Prindërit e mi mendojnë se është shumë e rëndësishme për mua të mësoj anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
23. Unë nuk e marr mundimin të shoh detyrat që më ka dhënë mësuesi kur kthehem nga
mësimi i anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord

24. Unë kam besim tek vetja kur më kërkohet të flas anglisht.
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Plotësisht
Jo Dakord

Disi
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

25. Mësuesi im i anglishtes është më i mirë se mësuesit e tjerë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

26. Mua më pëlqen vërtetë të mësoj anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

Paksa
Dakord

27. Shumë prej personave anglishtfolës janë kaq të dashur dhe të komunikueshëm, saqë
është fat të takosh të tillë njerëz.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
28. Mësimi i anglishtes është i rëndësishëm, pasi do të më lejojë të takohem dhe të
bisedoj me shumë njerëz të ndryshëm.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
29. Sikur të varej nga unë, unë do ta kaloja të gjithë kohën duke mësuar anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
30. Unë mendoj se ora e mësimit e gjuhës angleze është e mërzitshme.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
31. Mua më shqetëson që të flas anglisht kudo që ndodhem.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

32. Unë vërtetë nuk kam interes në gjuhët e huaja.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

33. Unë mundohem të mbaj kontakte me gjuhën angleze duke punuar çdo ditë me gjuhën.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
34. Sa më pak ta shoh mësuesin e anglishtes, aq më mirë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
180

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

35. Mësimi i anglishtes është i rëndësishëm se më bën më të shkolluar.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
36. Unë nuk jam i gatshëm për t’u përgjigjur me dëshirë në orën e anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
37. Unë ndonjëherë ëndërroj për ta lënë mësimin e anglishtes
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

38. Unë do preferoja të kaloja kohën me lëndët e tjera se sa me anglishten.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
39. Unë nuk e kam fare problem të flas anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

40. Do të doja të kisha shumë shokë që flasin anglishten si gjuhë amtare.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
41. Mua më pëlqejnë aktivitetet e orës së anglishtes më shumë se aktivitetet në orët e
lëndëve të tjera.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
42. Unë vërtetë do të doja të mësoja disa gjuhë të huaja.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

43. Prindërit e mi mendojnë se unë duhet të vazhdoj të mësoj anglisht gjatë gjithë viteve të
shkollës.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
44. Unë i shtyj detyrat e shtëpisë së anglishtes sa më shumë të mundem.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
45. Unë jam i qetë kurdoherë që duhet të flas anglisht në orën e gjuhës angleze.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
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46. Mësuesja ime/mësuesi im i anglishtes ka një stil dinamik dhe interesant në
mësimdhënie.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
47. Anglishtja është një pjesë shumë e rëndësishme në programin e shkollës.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
48. Prindërit ma kanë theksuar rëndësinë që gjuha angleze do të ketë kur të mbaroj
shkollën.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
49. Ata që e flasin gjuhën angleze si gjuhë amtare janë shumë të komunikueshëm dhe të
dashur.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
50. Mësimi i anglishtes është i rëndësishëm pasi do të më mundësojë të kuptoj më mirë
dhe të vlerësoj stilin anglez të jetesës.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
51. Unë dua të mësoj anglisht kaq mirë sa të më bëhet diçka e natyrshme.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
52. Për të qenë i sinqertë, unë kam shumë pak interes në orën e anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
53.Folësit e gjuhës angleze si gjuhë amtare duhet të jenë shumë krenarë, sepse i kanë
dhënë botës shumë vlera me gjuhën e tyre.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
54. Unë do të ndjehesha i bezdisur po të më duhej të flisja anglisht në telefon.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
55. Nuk është e rëndësishme për ne të mësojmë gjuhë të huaja.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
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Disi

Plotësisht

Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
56. Kur unë kam një problem të kuptoj diçka në anglisht, gjithmonë i kërkoj ndihmë
mësueses.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
57. Prindërit e mi më shtyjnë të kërkoj ndihmë nga mësuesi nëse kam probleme me
anglishten.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
58. Mësuesja ime/mësuesi im i anglishtes është personi më i pakëndshëm që njoh.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
59. Mësimi i anglishtes është i rëndësishëm pasi do më ndihmojë të gjej një punë të mirë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
60. Mua më shqetëson fakti që nxënësit e tjerë në klasë e flasin anglishten më mirë se sa
unë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
61. Unë po humb çdo dëshirë që kisha për të mësuar anglishten.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

62. Mësimi i anglishtes është humbje kohe.
Plotësisht
Disi
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

Paksa
Dakord

63. Unë do të ndjehesha shumë i qetë nëse do të më duhej të jepja udhëzime në rrugë në
anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
64. Mua më pëlqen ora e anglishtes kaq shumë, saqë pres me padurim të studioj më shumë
anglisht në të ardhmen.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
65. Po të planifikoja të qëndroja në një vend tjetër, do të përpiqesha të mësoja gjuhën e
tyre.
183

Plotësisht
Jo Dakord

Disi
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

66. Prindërit e mi janë shumë të interesuar për çdo gjë që bëj në orën e anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
67. Unë heq dorë dhe nuk i kushtoj vëmendje nëse nuk e kuptoj shpjegimin e mësuesit të
anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
68. Unë nuk e kuptoj pse nxënësit e tjerë janë nervozë kur flasin anglisht në klasë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
69. Mësuesi im i anglishtes është një inspirim i madh për mua.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Jo Dakord

Jo Dakord

Jo dakord

Dakord

Plotësisht

Dakord

Dakord

70. Unë planifikoj të mësoj anglisht sa më shumë të jetë e mundur.
Plotësisht
Jo Dakord

Disi
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

71. Unë do të dëshiroja të njihja më shumë njerëz që flasin anglishten si gjuhë amtare.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
72. Studimi i anglishtes është i rëndësishëm sepse do të bëjë të jem në gjendje që të
ndërveproj më lehtë anglishtfolësit.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
73. Unë do të doja të mësoja anglisht sa më shumë të ishte e mundur.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
74. Për të qenë i sinqertë, unë nuk e pëlqej orën e anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

75. Unë nuk do ndjehesha rehat të flisja anglisht kudo jashtë klase.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
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132. Shumë gjuhë të huaja tingëllojnë të ashpra.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi Plotësisht
Dakord Dakord

77. Unë punoj shumë për të mësuar anglisht.
Plotësisht
Jo Dakord

Disi
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord

Paksa
Dakord

78. Unë do preferoja të kisha një mësues tjetër për anglishten.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

79. Mësimi i anglishtes është i rëndësishëm sepse të tjerët do më respektojnë më shumë
nëse flas anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord

Jo Dakord

Jo dakord

Dakord

Dakord Dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

80. Unë nervozohem kur flas anglisht në klasë.
Plotësisht
Jo Dakord

Disi
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord

81. Për të qenë i sinqertë, unë nuk kam fare dëshirë të mësoj anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
82. Unë mendoj se të mësosh anglisht është e mërzitshme.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

83. Unë do ndjehesha komod të flisja anglisht aty ku ndodhen si japonezë edhe anglezë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
84. Unë pres me padurim kohën që kaloj në orën e anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

85. Mua më pëlqen të takoj njerëz që flasin gjuhë të huaja.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

86. Prindërit e mi më inkurajojnë të praktikoj anglisht sa më shumë të jetë e mundur.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
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Jo Dakord

Jo Dakord

Jo dakord

Dakord

Dakord Dakord

87. Unë nuk e marr mundimin të përpiqem të kuptoj aspektet komplekse të gjuhës.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
88. Nxënësit që pretendojnë se janë nervozë në orën e anglishtes, thjesht justifikohen me
këtë.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
89. Unë e pëlqej me të vërtetë mësuesin e anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

90. Mua më pëlqen shumë të mësoj anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa

Paksa

Disi

Jo Dakord

Dakord

Dakord Dakord

Jo Dakord

Jo dakord

Plotësisht

91. Sa më shumë të njoh folës të gjuhës angleze si gjuhë amtare, aq më shumë i pëlqej ata.
Plotësisht
Jo Dakord

Disi
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord

Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

92. Unë do të doja të isha më i rrjedhshëm në anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

93. Unë e gjej të vështirë të mendoj për ndonjë gjë pozitive kur bëhet fjalë për orën e
mësimit të gjuhës angleze.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
94. Unë ndjehem në ankth kur dikush më pyet për ndonjë gjë në gjuhën angleze.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
95. Unë do të preferoja të shihja një program në TV të dubluar në gjuhën time se sa në
gjuhën e tij me titra.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
96. Kur mësoj anglisht, unë i injoroj shpërqendrimet dhe i kushtohem detyrës sime.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
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Jo Dakord

Jo Dakord

Jo dakord

Dakord

Dakord Dakord

97. Mësuesi im nuk i prezanton materialet në mënyrë interesante.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
98. Unë ndonjëherë jam në ankth se nxënësit e tjerë në klasë mund të qeshin me mua kur
flas anglisht.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
99. Unë nuk kam ndonjë dëshirë të madhe të mësoj më shumë se bazat e gjuhës angleze.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
100. Kur të largohem nga shkolla, do të heq dorë nga mësimi i gjuhës angleze sepse nuk
jam i interesuar për të.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord

Jo Dakord

Jo dakord

Dakord

Dakord Dakord

101. Unë do të ndjehesha i qetë dhe i sigurt me veten po të më duhej të porositja për të
ngrënë në gjuhën angleze.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
102. Anglishtja është një nga lëndët e mia të preferuara.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

103. Prindërit e mi mendojnë se unë duhet t’i dedikoj më shumë kohë studimit të
anglishtes.
Plotësisht
Disi
Paksa
Paksa
Disi
Plotësisht
Jo Dakord
Jo Dakord
Jo dakord
Dakord
Dakord Dakord
104. Ti mund t’i besosh gjithmonë anglishtfolësit vendas.
Plotësisht
Jo Dakord

Disi
Jo Dakord

Paksa
Jo dakord
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Paksa
Dakord

Disi
Plotësisht
Dakord Dakord

ANEKSI II
Tabela 72. Të dhëna përshkruese për variablat e Modelit Socioedukativ për
besueshmërinë

Cases

Valid

N

%

1800

100.0

a

Excluded 0

.0

Total

100.0

1800

.
Tabela 73. Koeficienti i Alfa Kronbah-ut për instrumentin TMS
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Cronbach's

Items

Alpha Based
Standardized Items
.883

.844

12

Tabela 74. Korrelacionet e brendshme të shkallëve për variablin e motivimit në Modelin
Socioedukativ

Scale Mean
if Item
Deleted
352.3217

Intensiteti i
Motivimit
Dëshira për
369.5117
anglishten
Qëndrimet ndaj 346.2833
mësimit të
anglishtes

Scale
Variance if
Item Deleted
3205.615

Corrected
Item-Total
Correlation
.721

Squared
Multiple
Correlation
.587

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.870

3442.596

.845

.772

.874

2771.741

.888

.841

.857
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Tabela 75. Korrelacionet e brendshme të shkallëve për variablin e qëndrimeve në Modelin
Socioedukativ

Scale Mean Scale
Corrected
if Item
Variance if Item-Total
Deleted
Item Deleted Correlation

Squared
Multiple
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

Vlerësimi i
348.5828
Mësuesit të
gjuhës angleze

3018.897

.809

.719

.864

Vlerësimi i
lëndës së
anglishtes

3010.885

.764

.727

.866

349.7961

Tabela 76. Korrelacionet e brendshme të shkallëve për variablin e ankthit në gjuhën e huaj
në Modelin Socioedukativ
Scale Mean
if Item
Deleted
375.3117

Ankthi në
Përdorimin e
anglishtes
Ankthi në orën 374.8122
e mësimit të
anglishtes

Scale
Variance if
Item Deleted
4185.881

Corrected
Item-Total
Correlation
-.544

Squared
Multiple
Correlation
.547

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.915

4089.820

-.415

.434

.910

Tabela 77. Korrelacionet e brendshme të nënshkallëve për variablin e rolit integrues të
gjuhës së huaj në Modelin Socioedukativ

Scale
Scale Mean Variance if
if Item
Item
Deleted
Deleted
375.0344 3343.055

Orientimi
integrues i gjuhës
angleze
Interesi në gjuhët 349.6856
e huaja
Qëndrimet ndaj 346.2833
Anglishtfolësve

Corrected
Item-Total
Correlation
.820

Squared
Multiple
Correlation
.785

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.871

3022.793

.654

.559

.875

2771.741

.888

.841

.857
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Tabela 78. Korrelacionet e brendshme të pohimeve për besueshmërinë e shkallës:
Orientimi instrumental
Scale Mean
if Item
Deleted
p15 13.2261
p35 13.3394
p59 13.2317
p79 14.1578

Squared
Scale Variance Corrected Item- Multiple
if Item Deleted Total Correlation Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

14.818
14.456
14.999
17.474

.675
.749
.682
.786

.640
.778
.729
.761

.619
.772
.668
.676

Tabela 79. Korrelacionet e brendshme të pohimeve për besueshmërinë e shkallës:
Mbështetja prindërore

Items

p2
P22
p43
p48
p57
p66
p86
p103

Scale Mean if
Item Deleted

Corrected Item- Squared
Scale Variance Total
Multiple
if Item Deleted Correlation
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

32.5261
32.0761
32.1911
32.1339
32.4867
32.8956
32.3578
32.4456

69.883
66.716
65.703
64.065
66.312
69.663
67.296
67.669

.850
.834
.828
.821
.835
.846
.833
.840

.477
.612
.662
.713
.605
.502
.623
.562

.331
.404
.479
.549
.377
.258
.405
.336

Tabela 80. Korrelacionet totale të variablave për besueshmërinë tek Modeli
Socioedukativ

Qëndrimet ndaj
kontekstit të gjuhës
angleze

Qëndrime
t ndaj
kontekstit
të mësimit Roli Integrues
të gjuhës i gjuhës
angleze angleze

Motivi
mi për
gjuhën
angleze

Ankthi
ndaj
gjuhës
angleze

Roli
funksional Mbështetja
i gjuhës prindërore

1.000

.778

-.582

.610

.687
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.635

Roli Integrues i
gjuhës angleze
Motivimi për gjuhën
angleze
Ankthi ndaj gjuhës
angleze
Roli funksional i
gjuhës
Mbështetja
prindërore

.687

1.000

.852

-.512

.804

.776

.778

.852

1.000

-.545

.718

.707

-.582

-.512

-.545

1.000

-.386

-.444

.610

.804

.718

-.386

1.000

.732

.635

.776

.707

-.444

.732

1.000

Tabela 81. Treguesit e asimetrisë, lokalizimit dhe të variacionit për variablin e
motivimit të nxënësve për të mësuar gjuhën angleze
Statistic Std. Error
Motivimi për
Gjuhën

Mean

4,5100

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

4,4737

Upper Bound

4,5463

,01851

5% Trimmed Mean

4,5228

Median

5,0000

Variance

,617

Std. Deviation

,78544

Minimum

2,00

Maximum

6,00

Range

4,00

Interquartile Range

1,00

Skewness

-,173

,058

Kurtosis

,370

,115
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Tabela 82. Testi i normalitetit Kolmogorov-Smirnov për variablin e motivimit
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
Motivimi për
,286
1800
gjuhën
a. Lilliefors Significance Correction

,000

Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
,846

1800

,000

Grafiku 13. Paraqitje grafike e normalitetit të shpërndarjes së vlerave për variablin
e motivimit për mësimin e gjuhës së huaj

Tabela 83. Treguesit e asimetrisë, lokalizimit dhe të variacionit për variablin e
qëndrimeve të nxënësve ndaj mësimit të gjuhës së huaj
Statistic Std. Error
Qëndrimet ndaj
mjedisit

Mean
95% Confidence
Interval for Mean

4,2867
Lower Bound

4,2474

Upper Bound

4,3260

5% Trimmed Mean

4,3000

Median

4,0000

Variance

,723

Std. Deviation

,85010
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,02004

Minimum

1,00

Maximum

6,00

Range

5,00

Interquartile Range

1,00

Skewness

-,195

,058

Kurtosis

-,291

,115

Tabela 84. Testi i normalitetit Kolmogorov-Smirnov për variablin e qëndrimeve
ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
Qëndrimet ndaj
kontekstit të mësimit të
gjuhës angleze

.122

1800

.000

Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
.918

1800

.000

a. Lilliefors Significance Correction
Grafiku 14. Paraqitje grafike e normalitetit të shpërndarjes së vlerave për variablin e
qëndrimeve ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
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Tabela 85. Testi i normalitetit për variablin e ankthit

Kolmogorov-Smirnova
Statistic df
Sig.
Ankthi ndaj
.076
1800
gjuhës angleze
a. Lilliefors Significance Correction

.000

Shapiro-Wilk
Statistic df

Sig.

.982

.000

1800

Grafiku 15. Paraqitje grafike e normalitetit të shpërndarjes së vlerave për variablin e
ankthit në mësimin e gjuhës së huaj

Tabela 86. Testi i normalitetit për variablin e rolit integrues të gjuhës
Kolmogorov-Smirnova
Statistic df
Sig.
Orientimi
.170
1800
integrues
a. Lilliefors Significance Correction

.000

194

Shapiro-Wilk
Statistic df

Sig.

.859

.000

1800

Grafiku 16. Paraqitje grafike e normalitetit të shpërndarjes së vlerave për variablin e rolit
integrues i gjuhës të huaj

Tabela 87. Testi i normalitetit për variablin e orientimit instrumental të gjuhës

Kolmogorov-Smirnova
Statistic df
Sig.
Orientimi instrumental .141
1800
a. Lilliefors Significance Correction

.000

195

Shapiro-Wilk
Statistic df

Sig.

.909

.000

1800

Grafiku 17. Paraqitje grafike e normalitetit të shpërndarjes së vlerave për variablin e rolit
funksional të gjuhës së huaj

Tabela 88.

Testi i normalitetit Kolmogorov-Smirnov për variablin e mbështetjes
prindërore

Kolmogorov-Smirnova
Statistic df
Sig.
Inkurajimi
.149
1800
Prindëror
a. Lilliefors Significance Correction

.000
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Shapiro-Wilk
Statistic df

Sig.

.893

.000

1800

Grafiku 18. Paraqitje grafike e normalitetit të shpërndarjes së vlerave për variablin e
mbështetjes prindërore për të mësuar gjuhën e huaj

Tabela 89. Të dhëna përshkruese të nivelit të motivimit të nxënësve në raport me llojin e
shkollës sipas shpërndarjes demografike
Motivimi për të mësuar gjuhën e huaj
Shkollë e mesme publike
në qytet

Shkollë e mesme publike në fshat

Mesatare

D.Standard

N

Mesatare

D.Standard

Korçë

4.1

1.0314

36

Korçë

3.4444

0.50395

20

Vlorë

4.9

0.75743

54

Vlorë

4.6481

0.61911

Durrës

4.6

0.60116

58

Durrës

4.8103

Shkodër

4.5

0.74465

60

Shkodër

Tiranë

4.3

0.72653

206

Tiranë

Shkollë e mesme jopublike
N

Mesatare

D.Standard

Total

Korçë

5.15

0.9333

176

40

Vlorë

4.475

0.64001

213

0.57604

52

Durrës

4.8269

0.70631

291

4.9833

0.56723

41

Shkodër

4.4146

0.59058

256

4.4126

0.82618

89

Tiranë

4.382

0.81889

864

Tabela 90. Të dhëna përshkruese të qëndrimeve të nxënësve në raport me llojin e shkollës
sipas shpërndarjes demografike
Qëndrimet ndaj kontekstit të mësimit të gjuhës së huaj
Shkollë e mesme
Shkollë e mesme
publike në qytet
publike në fshat
N

Mesatare

D.Standard

N

Shkollë e mesme
jopublike

Mesatare

D.Standard

N

Mesatare

D.Standard

Total

Korçë

120

Korçë

3.9583

0.95615

36

Korçë

3.3056

0.57666

20

Korçë

4.5

0.88852

176

Vlorë

119

Vlorë

4.7059

0.76306

54

Vlorë

4.0741

0.74863

40

Vlorë

4.25

0.89872

213

Durrës

181

Durrës

4.2044

0.70489

58

Durrës

4.1207

0.75108

52

Durrës

4.6538

0.81372

291

Shkodër

155

Shkodër

4.3871

0.90012

60

Shkodër

4.7833

0.58488

41

Shkodër

4.1951

0.67895

256

Tiranë

569

Tiranë

4.3673

0.79416

206

Tiranë

4.1311

0.88748

89

Tiranë

4.1011

0.98909

864
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Tabela 91. Të dhëna përshkruese për shkallëne ankthit të nxënësve në raport me llojin e
shkollës sipas shpërndarjes demografike
Ankthi ndaj Gjuhës
Qytet
N

Shkollë e mesme jopublike

Fshat

Mesatare

D.Standard

N

Mesatare

D.Standard

N

Mesatare

D.Standard

Total

Korçë

120

Korçë

2.518

0.82295

36

Korçë

2.667

0.56061

20

Korçë

2.715

0.67082

176

Vlorë

119

Vlorë

3.479

0.90055

54

Vlorë

2.641

0.74863

40

Vlorë

2.725

0.59914

213

Durrës

181

Durrës

2.5635

0.72464

58

Durrës

2.696

0.76525

52

Durrës

2.754

0.99072

291

Shkodër

155

Shkodër

2.651

0.79441

60

Shkodër

2.733

0.75614

41

Shkodër

2.826

0.68521

256

Tiranë

569

Tiranë

2.534

0.87027

206

Tiranë

2.534

0.87027

89

Tiranë

2.601

0.88729

864

Tabela 92. Të dhëna përshkruese të rolit integrues të gjuhës së huaj në raport me llojin e
shkollës sipas shpërndarjes demografike

Shkollë e mesme në
qytet
N

Shkollë e mesme në
fshat

Mesatare

D.Standard

N

Shkollë e mesme jo
publike

Mesatare

D.Standard

N

Mesatare

D.Standard

Total

120

Korçë

3.96

1.03

36

Korçë

3.16

1.27615

20

Korçë

5.2

1.23

176

119

Vlorë

5.15

1.08

54

Vlorë

4.77

1.31273

40

Vlorë

4.8

1.13

213

181

Durrës

4.79

1.03

58

Durrës

5

0.79472

52

Durrës

5.21

0.87

291

155

Shkodër

4.8

1.08

60

Shkodër

5.2

0.77678

41

Shkodër

4.68

1.08

256

569

Tiranë

4.23

1.16

206

Tiranë

4.50

1.46753

89

Tiranë

4.39

1.39

864

Tabela 93. Të dhëna përshkruese të rolit funksional të gjuhës sipas llojit të shkollës dhe
sipas shpërndarjes demografike
Roli funksional i gjuhës së huaj
Shkollë e mesme publike
në qytet

Shkollë e mesme publike në fshat

Mesatare

D.Standard

N

Mesatare

D.Standard

Korçë

3.7

1

36

Korçë

3.1

0.5

Vlorë

5.2

0.9

54

Vlorë

4.4

1.1

Durrës

4.4

0.9

58

Durrës

4.4

Shkodër 4.5

1.1

60

Shkodër

Tiranë

1

206

Tiranë

4.2

Shkollë e mesme jopublike
Mesatare

D.Standard

Total

Korçë

4.6

1.2

176

40

Vlorë

4.6

1.1

213

0.9

52

Durrës

4.8

0.9

291

4.9

0.6

41

Shkodër

4.4

1.1

256

4.2

1.3

89

Tiranë

4

1.2

864

198

N

Tabela 94. Të dhëna përshkruese të mbështetjes prindërore për të mësuar gjuhën e huaj në
lidhje me llojin e shkollës sipas shpërndarjes demografike
Inkurajimi Prindëror
Shkollë e mesme
publike në qytet
N

Shkollë e mesme
publike në fshat

Mesatare

D.Standard

N

Shkollë e mesme
jopublike

Mesatare

D.Standard

N

Mesatare

D.Standard

Total

Korçë

120

Korçë

3.6

0.1

36

Korçë

3.4

0.6

20

Korçë

4.7

0.87

176

Vlorë

119

Vlorë

4.2

0.5

54

Vlorë

4.1

0.8

40

Vlorë

4.4

0.75

213

Durrës

181

Durrës

3.8

0.73

58

Durrës

3.7

0.6

52

Durrës

4.6

0.68

291

Shkodër

155

Shkodër

4.4

0.69

60

Shkodër

4.3

0.7

41

Shkodër

4.2

0.74

256

Tiranë

569

Tiranë

3.6

0.75

206

Tiranë

3.5

0.9

89

Tiranë

4.1

0.96

864

Tabela 95. Multikolineariteti i variablave të pavarur për modelin e parë të regresionit:
Parashikimi i motivimit nga faktorët e Modelit Socioedukativ për mësimin e gjuhës
Correlations
Qëndrimet
ndaj
Ankthi Roli
Inkurajimi Roli
Motivimi kontekstit të ndaj
integrues i Prindëror Funksion
për gjuhën gjuhës
gjuhës gjuhës
ndaj gjuhës al
Pears Motivimi për
1,000
on gjuhën
Corr Qëndrimet
elati ndaj kontekstit të
,669
on gjuhës
Ankthi ndaj
gjuhës
Roli integrues i
gjuhës

,703

Inkurajimi
Prindëror ndaj
gjuhës

,313

Roli funksional
Sig.
(1taile
d)

-,509

,621

Motivimi për
.
gjuhën
Qëndrimet
ndaj kontekstit të ,000
gjuhës
Ankthi ndaj
,000
gjuhës

-,509

,703

,313

,621

1,000

-,591

,134

,501

,577

-,591

1,000

-,440

-,318

-,387

-,440

1,000

,673

,443

-,318

,673

1,000

,666

-,387

,443

,666

1,000

,000

,000

,000

,000

,000

.

,000

,000

,000

,000

,000

.

,000

,000

,000

,669

,134
,501
,577

199

Roli integrues i
gjuhës
Inkurajimi
Prindëror ndaj
gjuhës
Orientimi
Funksional
Motivimi për
gjuhën
Qëndrimet
ndaj kontekstit të
gjuhës
Ankthi ndaj
gjuhës
Roli integrues i
gjuhës
Inkurajimi
Prindëror ndaj
gjuhës
Roli Funksional

N

,000

,000

,000

.

,000

,000

,000

,000

,000

,000

.

,000

,000

,000

,000

,000

,000

.

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Tabela 96. Diagnostikimi të kolinearitetit të variablave të Modelit Socioedukativ
Variance Proportions
Mod Dimensi Eigenval Conditio (Constan
el
on
ue
n Index t)

Qëndrimet
ndaj
kontekstit
të gjuhës

Roli
Roli
integrues i
Inkuraji Funksion
gjuhës
Ankthi mi
al

1

1

5.726

1.000

.00

.00

.00

.00

.00

.00

2

.197

5.386

.00

.01

.01

.29

.00

.01

3

.030

13.873

.08

.42

.11

.08

.02

.14

4

.019

17.148

.01

.02

.02

.00

.62

.55

5

.016

19.217

.04

.00

.82

.01

.34

.29

.56

.04

.62

.02

.01

6
.012
21.891 .86
a. Dependent Variable: MotivimiRikoduar
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Tabela 97. Statistika e Rezidualeve për variablin e varur të motivimit

Minimum Maximum Mean

Std. Deviation N

Predicted Value

1.6962

6.0687

4.6700

.94863

1800

Std. Predicted Value

-3.135

1.474

.000

1.000

1800

Standard Error of
Predicted Value

.017

.093

.032

.010

1800

Adjusted Predicted Value 1.7012

6.0689

4.6699

.94867

1800

Residual

-1.83021

2.08227

.00000

.57223

1800

Std. Residual

-3.194

3.234

.000

.999

1800

Stud. Residual

-3.199

3.644

.000

1.001

1800

Deleted Residual

-1.83604

2.09343

.00012

.57442

1800

Stud. Deleted Residual

-3.207

3.656

.000

1.001

1800

Mahal. Distance

.651

18.32

4.997

4.042

1800

Cook's Distance

.000

.029

.001

.001

1800

Centered Leverage Value .000

.026

.003

.002

1800

a. Dependent Variable: Motivimi Rikoduar

Figura 19. Kurba e shpërndarjes së rezidualeve për variablin e varur të motivimit në
modelin e parë të regresionit
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Figurë 20. Lineariteti i rezidualeve për variablin të varur të motivimit në modelin e parë të
regresionit

Tabela 98. Analiza e multikolinearitetit për variablat e pavarur për modelin e dytë të regresionit,
parashikimi qëndrimeve nga faktorët e Modelit Socioedukativ

Correlations
Qëndrimet
ndaj
Ankthi
kontekstit të ndaj
gjuhës
Gjuhës
Pearson Qëndrimet ndaj
1,000
Correlatio kontekstit të gjuhës
n
Ankthi ndaj gjuhës -,533

-,533

,134

,501

,577

1,000

-,440

-,318

-,387

,134

-,440

1,000

,673

,743

Inkurajimi Prindëror ,501

-,318

,673

1,000

,666

Orientimi funksional ,577
Qëndrimet ndaj
.000
kontekstit të gjuhës
Ankthi ndaj gjuhës
,000
Roli integrues i
gjuhës
,000
Inkurajimi Prindëror
,000
Roli funksional
,000
Qëndrimet ndaj
1800
kontekstit të gjuhës

-,387

,743

,666

1,000

Roli integrues i
gjuhës

Sig. (1tailed)

N

Roli
Roli
Integrues i Inkurajimi Funksiona
Gjuhës
Prindëror l

,000

,000

,000

,000

.000

,000

,000

,000

,000

.000

,000

,000

,000

,000

.000

,000

,000

,000

,000

.000

1800

1800

1800

1800

202

Ankthi ndaj gjuhës
Roli integrues i
gjuhës
Inkurajimi Prindëror
Roli funksional

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800
1800

1800
1800

1800
1800

1800
1800

1800
1800

Tabela 99. Koeficientët e diagnostikës së Kolinearitetit për modelin e dytë të regresionit,
variabli i qëndrimeve të nxënësve për të mësuar gjuhën e huaj
Collinearity Diagnosticsa
Variance Proportions

Dim
Mod ensi Eigen
el
on value

Condition (Consta Integruesh AnkthiR InkurajimiR Instrumentalit
Index
nt)
meriaREc ec
ec
eti

1

1

5.733

1.000

.00

.00

.00

.00

.00

2

.199

5.365

.00

.01

.31

.00

.01

3

.022

16.056

.22

.01

.14

.00

.54

4

.019

17.281

.06

.00

.00

.86

.23

5

.016

18.868

.23

.56

.37

.13

.20

a. Dependent Variable: Qëndrimet
Tabela 100. Statistika e Rezidualeve për variablin e varur të qëndrimeve ndaj
kontekstit të mësimit të gjuhës
Minimum Maximum Mean
Predicted Value
1.7975
Std. Predicted Value
-3.314
Standard Error of
.021
Predicted Value
Adjusted Predicted
1.7959
Value
Residual
-3.06317
Std. Residual
-3.198
Stud. Residual
-4.404
Deleted Residual
-3.07151
Stud. Deleted Residual -4.427
Mahal. Distance
.596
Cook's Distance
.000
Centered Leverage
.000
Value
a. Dependent Variable: Qëndrimet

Std.
Deviation

N

6.0778
1.729
.106

4.6100
.000
.038

.84878
1.000
.012

1800
1800
1800

6.0813

4.6101

.84875

1800

1.69160
2.629
2.431
1.69412
2.434
16. 746
.026
.023

.00000
.000
.000
-.00009
.000
4.997
.001
.003

.69549
.999
1.000
.69810
1.001
3.982
.002
.002

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
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Grafiku 21. Kurba e shpërndarjes së rezidualeve për variablin e varur të qëndrimeve në
modelin e dytë të regresionit

Figura 22. Lineariteti i rezidualeve për variablin të varur të qëndrimeve në modelin e dytë
të regresionit
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Tabela 101. Treguesit e asimetrisë, lokalizimit dhe të variacionit për variablin e notës në
lëndën e gjuhës angleze sipas llojit të shkollës

Lloji i Shkollës
Nota R Shkollë e mesme
publike në qytet

Shkollë e mesme
publike në fshat

Shkollë e mesme
jopublike

Statistic Std. Error
Mean

2,3445

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

2,2832

Upper Bound

2,4057

,03119

5% Trimmed Mean

2,3827

Median

3,0000

Variance

,554

Std. Deviation

,74409

Minimum

1,00

Maximum

3,00

Range

2,00

Interquartile Range

1,00

Skewness

-,653

,102

Kurtosis

-,927

,204

Mean

2,1553

,05398

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

2,0489

Upper Bound

2,2618

5% Trimmed Mean

2,1726

Median

2,0000

Variance

,600

Std. Deviation

,77469

Minimum

1,00

Maximum

3,00

Range

2,00

Interquartile Range

1,00

Skewness

-,277

,169

Kurtosis

-6,283

,337

Mean

2,0225

,07986

95% Confidence
Interval for Mean

Lower Bound

1,8638

Upper Bound

2,1812

5% Trimmed Mean

2,0250

Median

2,0000

Variance

,568

Std. Deviation

,75344
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Minimum

1,00

Maximum

3,00

Range

2,00

Interquartile Range

2,00

Skewness

-,337

,255

Kurtosis

-7,219

,506

Tabela 102. Koeficientët e Korrelacionit për marrëdhënien e faktorëve socioedukativë dhe
notës përfundimtare të nxënësve në Evropë
(Burimi: Gardner R. C. (2005) Caaltalk final, F. 20, Joint Plenary Talk, Canada).
Kroacia Rumania Polonia
Variablat
Qëndrimet ndaj kontekstit të
gjuhës
Roli integrues i gjuhës së huaj
Ankthi në gjuhën e huaj
Orientimi funksional
Mbështetja prindërore
Motivimi
* p< .05 ** p<.01

.18
.20*
-.39**
.07
.04
.35**

206

.12
.30**
.50**
.15
.23*
.40**

.17**
.35**
.37**
.16
.16
.28**

Spanja

.18**
.37**
-.38**
.21**
.21**
.49**

