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1.1. Të dhëna të përgjithshme mbi refuzimin 
European Social Survey (ESS) është një studim që realizohet në 30 vende të Evropës dhe që po 
zbatohet për herë të parë në Shqipëri. Pyetësori mbledh të dhëna mbi qëndrimet, besimet dhe 
sjelljet e njerëzve në shumë vende të Evropës. Mbledhja e të dhënave në kuadër të ESS 
realizohet një herë në dy vjet dhe pyetësori i studimit është hartuar për të matur qëndrimet e 
qytetarëve dhe se si ato ndryshojnë në kohë. Temat që pyetësori trajton mbulojnë gjithashtu 
pjesëmarrjen në shoqëri, fenë dhe besimet politike, këndvështrimin mbi demokracinë si dhe 
mendimin e njerëzve se si ata e perceptojnë se shkon jeta e tyre. 

Një nga tiparet dalluese të ESS është objektivi i tij për të arritur standarde të larta 
metodologjike, duke u përpjekur për krahasueshmëri të lartë të të dhënave të mbledhura në të 
gjitha vendet pjesëmarrëse. Ndër këto standarde, një element thelbësor është nevoja për të 
arritur normë të lartë përgjigjesh në të gjithë vendet pjesëmarrëse dhe për t’u siguruar që 
njerëzit e intervistuar në secilin shtet të përfaqësojnë sa më shumë popullsinë e përgjithshme 
të atij shteti. Kjo ka për qëllim që të minimizojë rastet pa përgjigje dhe është thelbësore për 
kryerjen e analizave të paanshme. 

Ky pyetësor përcakton një normë përgjigjesh të synuar në masën 70%1. Pavarësisht përpjekjeve 
të mëdha të shteteve pjesëmarrëse, në disa raste ky objektiv është i paarritshëm dhe norma e 
përgjigjeve ndryshon nga vendi në vend dhe kohë pas kohe2. 

Në ditët e sotme organizata të ndryshme që realizojnë sondazhe, në punën e tyre i kushtojnë 
vëmendje normës së përgjigjeve (response rate) dhe marrin në konsideratë hapat që mund të 
kërkohen për t’a realizuar këtë normë në jo më pak se masa 70%. Të gjithë kanë teknika të 
ndryshme që ata besojnë se do të rrisin normën përfundimtare të përgjigjeve. 

Teknika të tilla mund të përfshijnë: Letra paraprake, numra telefoni pa pagesë për të 
kontaktuar të intervistuarit e mundshëm, trajnime shtesë për intervistuesit për teknikat e 
maksimizimit të normës së përgjigjeve dhe ndërveprimit në shtëpi (face to face interview), 
zbatimin e shmangies së refuzimeve dhe teknikat e konvertimit, ri-kryerjen e rasteve të 
refuzimit dhe të atyre pa kontakte (rastet që nuk mund të kontaktohen gjatë periudhës së 
punës në terren), dhe shumë të tjera që nuk janë të listuar këtu. 

 

                                                           
1
 Minimumi i synuar i normës së përgjigjeve pas heqjes së personave të pa përshtatshëm (ineligibles)- duhet të jetë 

70%. Ashtu si ka ndodhur edhe në raundet e mëparshme, ka mundësi që kjo shifër në disa shtete të tejkalohet. 
2
 Për ‘ESS’ personat e pa përshtatshëm për normën e përgjigjeve përfshin: a. Për kampionet e individëve (I 

Intervistuari i vdekur; Adresa nuk është e zënë nga i intervistuari (e pa banuar / e shkatërruar, ende e pa ndërtuar); 
I intervistuari ka emigruar/ ka lënë vendin e tij të origjinës për një kohë të gjatë; I intervistuari qendron në një 
institucion) b. Për kampionet e Nj.E.F ose adresave (Adresa nuk është e zënë nga i intervistuari, e shkatërruar; Ende 
e pa ndërtuar/në ndërtim; Adresë jo-rezidenciale psh: përdoret për qëllime biznesi, industrial ose janë adresa 
institucionesh si fabrika, shkolla ose zyra; shtëpi që përdoren vetëm për fundjavë; shtëpi që banohen nga persona 
rezidentë por që janë të papërshtatshëm për t’u intervistuar (psh:nuk ka asnjë person mbi 15 vjec). 
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Çdo organizatë që realizon sondazhe, ndërsa është duke organizuar një sondazh duhet që të 
marrë parasysh aspekte të ndryshme të realizimit të tyre, të tilla si: 

 Monitorimi i ngushtë i normave të përgjigjeve 

 Kategoritë e atyre që nuk përgjigjen 

 Kontrollet e mëpasshme për cilësinë 
 

1.1.1. Monitorimi i ngushtë i normave të përgjigjeve 
Gjatë punës në terren është e rëndësishme që të monitorohen përgjigjet ndërmjet kampionit 
fillestar dhe kur është e mundur, edhe ndërmjet disa nëngrupeve të rëndësishme. Kjo do të 
garantojë një paralajmërim paraprak të ndonjë vështirësie në lidhje me normat e përgjigjeve 
dhe do të mundësojë marrjen e masave riparuese në mënyrë të menjëhershme. Duke përdorur 
formularët e kontaktimit të ESS për monitorim, ju do të merrni informacionet e nevojshme.  

1.1.2. Kategoritë e atyre që nuk përgjigjen  
Ka tre lloje kategorish kryesore të atyre që nuk përgjigjen, të cilat janë: 

• Pa-Kontakt (ata që nuk mund të kontaktohen gjatë periudhës së punës në terren); 
• Refuzime (ata që janë kontaktuar, por që kanë refuzuar të marrin pjesë në anketë); 
• Të tjerë pa përgjigje (ata që janë kontaktuar dhe mund të kenë pasur dëshirë të marrin 

pjesë në anketë, por nuk munden ta bëjnë këtë gjë, p.sh. për shkak të problemeve 
shëndetësore apo gjuhësore). 

Zakonisht grupi i fundit është më i vogël se dy të parët. Prandaj ky material përqendrohet në 
minimizimin e atyre “pa-kontakt” dhe “refuzimeve”. Pa dyshim që për të trajtuar të dy këto 
grupe kërkohet marrja e masave të veçanta për secilin. 

1.1.3. Kontrollet e mëpasshme për cilësinë 
Në mënyrë që të sigurohen të dhëna të cilësisë së lartë, intervistimi dhe procedurat në terren 
do të monitorohen ngushtësisht nëpërmjet kontrolleve të mëpasshme. Për ESS është 
përcaktuar se këto kontrolle do të ndërmerren për të paktën 10 % të atyre që janë pyetur, 5% 
të refuzimeve dhe 5% të rasteve kur nuk ka pasur kontakte me personat që kanë qenë pjesë e 
kampionit (‘pa-kontakt’ dhe atyre që janë të pa përshtatshëm ). 

 

1.2. Intervistuesit: udhëzime dhe këshilla praktike 
 

1.2.1. Disa këshilla dhe taktika të cilat intervistuesit duhet t’i kenë parasysh 
Përmbajta prezantimit 

• Kuptoni situatat e mundshme që do të ndodhin në shtëpi 
• Përshtatni prezantimin tuaj duke iu përshtatur kontekstit shoqëror të të 

intervistuarit 
• Referohuni tematikave të cilat janë shumë të rëndësishme në momentin e 

intervistimit dhe që mund të kenë lidhje me temat e sondazhit. 
 



6 
 

Forma e duhur e prezantimit 
• Përmendni organizatorët e sondazhit të paktën një herë 
• Filloni duke identifikuar veten tuaj 
• Përmendni letrën prezantuese  
• Jini tolerant në caktimin e orarit të intervistave 
• Pyesni të intervistuarin a është kjo koha e përshtatshme për të kryer intervistën 

(nëse ai përgjigjet jo, lini një takim të mëvonshëm por pa e vendosur atë nën 
presion). 
 

Kushtojini vëmendjen e duhur të intervistuarit  
• Jini i ndershëm me të (p.sh. rreth kohëzgjatjes së pyetësorit, gjatë leximit të 

pyetjeve, etj.) 
• Reagoni me fleksibilitet ndaj situatave 
• Respektoni të intervistuarin 
• Vishuni në mënyrë të përshtatshme për terrenin. 

 
Njohuritë  

• Të dini se për çfarë po flisni 
• Jini pozitivë rreth sondazhit, bëheni të qartë se JU besoni tek ky sondazh. 

 
Shfaqni imazh pozitiv 

• Jini miqësor 
• Qëndroni miqësor 
• Rrisni besueshmërinë 
• Jini të pëlqyeshëm 
• Paraqisni vetëbesim 
• Jini dhe qëndroni VETVETJA 
• Paraqisni imazhin se JU e pëlqeni punën tuaj 
• Përdorni intuitën, ndjenjat dhe humorin gjatë intervistës 

 
Mbani komunikimin në nivele të larta me të intervistuarin  

• Ri sigurojini të intervistuarit që hezitojnë që nëse ata nuk duan t’i përgjigjen 
pyetjeve të veçanta, për ju nuk përbën problem 

• Sapo të keni lënë takim, lini ID tuaj me datën dhe orën e vizitës si edhe numrin 
tuaj të telefonit 

• Pas takimit/intervistës shënoni numrin e telefonit të të intervistuarit (mund ta 
përdorni për ta kujtuar atë në lidhje me datën e takimit, për ndonjë ndryshim të 
mundshëm, etj). 
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1.2.2. Sasia e detyrave për intervistuesit dhe ngarkesa e përgjithshme e punës 
Norma e përgjigjeve mund të ndikohet nga sasia e punës që i ngarkohet secilit prej 
intervistuesve. Sasia e punës së ngarkuar tek secili intervistues gjithashtu ndikon në numrin e 
përpjekjeve që një intervistues bën për të realizuar plotësimin e pyetësorit. Për shembull: nëse 
një intervistues ka ngarkesë të madhe pune në lidhje me kohën që ka në dispozicion, atij do t’i 
kufizohen mundësitë për të kryer 1 numër të caktuar vizitash si edhe në çdo moment të ditës 
në një adresë të caktuar.  

Përveç ngarkesës së punës për secilin intervistues, në trajnim do të bëhet e qartë nëse ata kanë 
pengesa apo angazhime të tjera të ngjashme gjatë kohës kur do të punojnë në terren. Kjo do të 
bëhet për arsye që intervistuesit të mos kenë ngarkesë të shumëfishtë dhe të shmangies së 
situatave kur vetë intervistuesit vendosin prioritete për përfundimin e një pune apo studimi, 
përpara një tjetër studimi. Të tilla situata sjellin uljen e mundësisë për të pasur norma sa më të 
larta të përgjigjeve në secilin pyetësor që ata mund të jenë duke zhvilluar paralelisht. 

 

1.3. Reduktimi i numrit të “pa kontaktuarve” (non-contacts) 
Sasia e rasteve “pa-kontakte” nuk duhet të kalojë 3% të të gjitha njësive të kampionimit. 
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Më poshtë po japim në mënyrë të hollësishme disa mënyra të cilat ndihmojnë në minimizimin e 
rasteve “pa-kontakte”: 

1.3.1. Numri, koha dhe mënyra e kryerjes së vizitave 
Nga sondazhe të tjera të mëparshme ka prova të konsiderueshme të cilat tregojnë se ato 
sondazhe që insistojnë në vizita të caktuara, në orë të ndryshme të ditës, në ditë të ndryshme 
të javës dhe në një periudhë relativisht më të gjatë kohore, kanë norma më të ulëta të rasteve 
“pa-kontakte”. 

ESS përcakton se në një listë vizitash përfshihen të paktën katër vizita personale nga ana e 
ndihmës koordinatorit ose intervistuesit tek secila njësi e kampionuar (banesë) përpara se ajo 
të braktiset, në ditë të ndryshme të javës dhe në orë të ndryshme të ditës, nga të cilat të paktën 
një duhet të jetë në fundjavë dhe 1 në orët e mbrëmjes. Këto vizita duhet të kryhen të 
shpërndara në të paktën dy javë. 

Në kontaktin e parë ballë për ballë me të intervistuarit e mundshëm duhet pasuar një ftesë 
pjesëmarrje. Sapo të vendoset kontakti me një Njësi Ekonomike Familjare (me të 
intervistuarin), ndihmës koordinatori mundet që të lërë ndonjë takim të mundshëm. 
 

*Grafiku i Shpërndarjes se vizitave ne vende te ndryshme te ESS, Raundi 1. 

Analizimi i të dhënave të formularëve të kontaktimit nga 5 raundet e mëparshme të ESS ka 
treguar se në disa vende njerëzit janë më të vështirë për t’u arritur (për t’u intervistuar) sesa në 
disa të tjera. Në mënyrë që të sjelli në nivele të pranueshme numrin e personave të pa 
kontaktuar, Shqipëria mund të marri në konsideratë rritjen e numrit të vizitave në një adresë të 
caktuar si edhe ndryshimin e orareve të kryerjes së këtyre vizitave. 
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1.3.2. Minimizimi i numrit të refuzimeve 
 

a. Ftesa Paraprake 

Një letër e dërguar paraprakisht tek adresa e synuar nga ana e ndihmës koordinatorit zakonisht 
ka efekt pozitiv në lidhje me normën e përgjigjeve. Ajo shërben për qëllime të ndryshme. Ajo  
adreson një numër të caktuar çështjesh të njohura të cilat ndikojnë në nivelin e pjesëmarrjes në 
sondazh. Letra e dërguar paraprakisht përdoret: 

• për të shpjeguar qëllimin e realizimit të sondazhit, 
• për të identifikuar realizuesit e sondazhit, 
• për të përfshirë ndonjë dhuratë apo stimul të mundshëm për pjesëmarrje ose 

për të ofruar informacione shtesë rreth tyre, 
• për të njoftuar të intervistuarin ose banorët e tjerë të Njësisë Ekonomike 

Familjare që të presin një vizitë nga një intervistues. 

Në shumicën e rasteve intervistuesit e vlerësojnë përdorimin e një letre të hartuar paraprakisht, 
kështu që kontakti i tyre i parë me personin që do të intervistohet ose me Nj.E.F nuk është 
tërësisht i papritur. Duhet treguar kujdes i madh për t’u siguruar që të mos kalojë shumë kohë 
nga momenti i mbërritjes së letrës deri në momentin e kryerjes së intervistës. Një nga metodat 
që përdoret për këtë çështje është instruktimi i ndihmës koordinatorit që ta dërgojnë letrën në 
përshtatje me planin e punës, që në këtë mënyrë të shmanget dërgimi i letrave në mënyrë të pa 
koordinuar nga organizuesit e sondazhit në momentin e fillimit të punës në terren.  

b. Rekomandime për minimizimin e numrit të refuzimeve  

Konvertimi në pjesëmarrës i njerëzve që fillimisht refuzojnë 

Eksperienca ka treguar se shpesh të intervistuarit fillimisht duan të refuzojnë sepse nuk e 
kuptojnë plotësisht pyetësorin dhe se nuk e kuptojnë se të dhënat e tyre nuk do të mund të 
jenë të identifikueshme më pas në ndonjë formë apo një tjetër përveçse për qëllimet e 
studimit. Kur refuzimi fillestar eliminon mundësinë ligjore të kontakteve të tjera, duhet bërë 
çdo përpjekje për të mbajtur kontaktin e mëparshëm dhe për t’u fokusuar në dhënien e 
informacioneve, pra për të shmangur një refuzim të shprehur qartë, përveç rasteve kur i 
intervistuari është dukshëm i gatshëm për të marrë pjesë në sondazh. 

Shpesh një refuzim i hershëm mund të konsiderohet një ‘refuzim i butë’, ose si një ‘ngurrim 
fillestar’ për të marrë pjesë. Intervistuesit mund të kthehen aty sërish në një kohë më të 
përshtatshme për të bashkëpunuar (p.sh.: vizitat në orët e mbrëmjes mund të jenë shumë të 
rrezikshme në zona të caktuara). Të dhënat e raundeve të mëparshme të ESS gjithashtu 
tregojnë se mundësitë e suksesit janë më të larta nëse pritet 2 ose 3 javë përpara rikthimit tek 
rasti i cili fillimisht ka refuzuar. 

Nëse për intervistën përzgjidhni një person i cili ka vështirësi në komunikim, shtyn takimin, etj 
vazhdoni në përpjekjen për ta konvertuar atë deri në fund të periudhës së punës në terren. Sa 
herë që jeni në lagjen e këtij personi, provoni përsëri edhe sikur të keni marrë vesh që ky 
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person nuk do të jetë i arritshëm deri në fund të periudhës së punës në terren (përgjatë 
pushimeve, sëmundjeve, etj.). Nëse i keni konsumuar të katër thirrjet, ju duhet te lajmeroni sa 
me pare ndihmës koordinatorin ose koordinatorin. 

Si rregull i përgjithshëm, duhet të mbajmë në mendje se : “konvertimi i refuzimit” është vetëm 
mënyra e dytë më e mirë për t’u marrë me refuzimet, mënyra e parë më e mirë është “shmangia 
e refuzimit”. 

Refuzimet e buta janë ato: 
• Që janë kryer pas një refuzimi fillestar 
• Intervistuesi gjykon se i intervistuari do të bashkëpunojë më vonë 
• Raste premtuese 
• Refuzime të bëra nga përfaqësuesit ligjorë të të intervistuarit 
• Që japin arsye specifike për refuzimin (janë shumë të zënë, nuk është koha e 

përshtatshme, etj.) 
• Që bashkëpunojnë në fund 

 
Refuzimet e ngurta janë: 

• Kur një refuzim është përfundimtar nga ana ligjore 
• Kur përdoret dhunë ose ka kërcënime për dhunë 
• Kur dërgohet letër refuzimi nga ana e atij që synohet të intervistohet tek 

organizatorët e punës në terren 
• Intervistuesi gjykon se nuk do të ketë bashkëpunim të mëvonshëm 
• Ato refuzime që nuk janë ri vizituar 
• Refuzimet e shumëfishta të vazhdueshme 

 

Ndjekja e refuzimeve fillestare për të bashkëpunuar më vonë, jo vetëm rrit normën e 
përgjigjeve, por gjithashtu mund të çojë në zvogëlimin e dallimeve mes atyre që nuk përgjigjen, 
nëse refuzimet e konvertuara janë më shumë të ngjashme me refuzimet përfundimtare, sesa 
ata të intervistuar që kanë bashkëpunuar pa refuzuar fare që në fillim. 

Është e nevojshme të theksojmë se të gjitha përpjekjet për reduktimin e atyre që nuk përgjigjen 
(duke përfshirë edhe konvertimin e refuzimeve) duhet të kryhen në përputhje me standardet e 
pranueshme etike dhe ligjore. 
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*Ne kete grafik paraqitet efektiviteti i teknikes se konvertimit te refuzimeve ne vendet 
pjesmarrese te ESS,Raundi 4.

 
 

Analizat e Raundeve 1 deri në 5 të ESS tregojnë diferenca të dukshme në përpjekjet për 
konvertimin e refuzimeve dhe të nivelit të suksesit midis shteteve. P.sh. në ESS 3 më shumë se 
10 vende patën një rritje të normës së përgjigjeve në më shumë se 3% në sajë të përpjekjeve të 
tyre për të konvertuar refuzimet. Madje 2 shtete kanë pasur rritje prej më shumë se 10%. 

Në disa shtete, të tilla përpjekje për konvertime janë të ndaluara nga ligji për mbrojtjen e të 
dhënave personale.  

Kur duhet të bëhen përpjekje për konvertimin e refuzimeve, këto të fundit duhet t’i ngarkohen 
një intervistuesi tjetër. Rekomandohet që ky intervistues të jetë me nivel më të lartë përvoje 
profesionale. Në të tilla situata duhet të tregohet kujdes i veçantë në lidhje me 
përshtatshmërinë e moshës dhe të gjinisë së intervistuesit të dytë dhe personit që fillimisht ka 
refuzuar të marrë pjesë në realizimin e pyetësorit. 

Disa këshilla të cilat duhen pasur parasysh në rastet e konvertimit të refuzimeve janë: 

• Intervistuesit duhet të jenë familjarë me teknikat efektive të shmangies së refuzimit.. 
• Në veçanti Shqipëria duhet të provojë të konvertojë sa më shumë refuzime në një intervistë. 

Ideale do të jetë ri drejtimi tek të gjitha refuzimet, për aq sa është e mundur nga ana etike 
dhe financiare. Nëse është e mundur, kjo të bëhet nga një intervistues me më shumë 
eksperiencë sesa i pari. 
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1.4. Normat e përgjigjeve  
Një normë e lartë përgjigjesh është thelbësore për t’u siguruar që njerëzit e intervistuar në 
pyetësor të përfaqësojnë saktësisht të gjithë popullsinë. Vetëm duke intervistuar sa më shumë 
njerëz që të jetë e mundur nga ata që janë përzgjedhur, ne mund të jemi të sigurt se përgjigjet 
e marra përfaqësojnë pikëpamjet e të gjithë popullsisë. 

Këshillë për intervistuesit: Nëse ndieni se një i intervistuar mund të refuzojë, shpesh kjo mund 
t’u ndihmojë që të tërhiqeni duke i ofruar atij mundësinë e thirrjes në një moment tjetër më të 
përshtatshëm, përpara se t’u jepet ndonjë refuzim formal prej tij.  

Disa këshilla të tjera që ju vijnë në ndihmë për të arritur një normë të mirë përgjigjesh, janë: 

• Telefononi organizatorët përpara se të ktheni ndonjë adresë jo të plotë ose të pa 
arritshme. Ne do të mund të gjejmë informacione të cilat do t’u vijnë në ndihmë për të 
lokalizuar adresat të cilat janë të vështira për t’u gjendur; 

• Riktheni sa më shpejt të jetë e mundur tek organizatorët e sondazhit të gjitha 
formularët e plotësuar për adresat e tjera të pa vlefshme, lokalitetet e boshatisura, etj. 
Ne duhet që të dimë sa më shpejtë gjatë zhvillimit të fazës së punës në terren adresat të 
cilat janë me probleme, nuk janë të vlefshme, etj.; 

• Për refuzimet plotësoni formularin e kontaktimit (duke zgjedhur NUK E DI për ndonjë 
informacion të cilin nuk e keni) dhe rikthejeni atë tek organizatorët e sondazhit. 
Sigurohuni që të plotësoni seksionin e të dhënave të vëzhgimit në fund të formularit të 
kontaktimit përpara se ta riktheni atë. Në varësi të rrethanave të secilit rast ne do të 
marrim në konsideratë mundësinë e kërkimit të një intervistuesi tjetër për t’u përpjekur 
për të konvertuar personin që ka refuzuar në fillim në një pjesëmarrës në studim; 

• Plotësoni formularin e kontaktimit duke shkruar NUK E DI për çdo informacion të cilin 
nuk e keni dhe kthejeni atë tek organizatorët e sondazhit në momentin e dorëzimit të 
detyrës tuaj. 

• Mos harroni të tregoni ID tuaj në momentin e prezantimit. Mundet t’i jepni personit që 
kontaktoni fillimisht një kopje të letrës prezantuese. Në çdo rast duhet që të lini një 
kopje të kësaj letre tek secili i intervistuar pas kryerjes së intervistës, në rastet kur ai ua 
kërkon për qëllime kontakti të mëtejshëm me organizatorët e sondazhit. 

 

1.4.1. Këshilla të dobishme se si të prezantoni sondazhin 
Intervistues, është e rëndësishme që në momentin e prezantimit të sondazhit të mos harroni pa 
përmendur se: 

- Financimet për sondazhin vijnë nga një seri burimesh si: Komisioni Europian, nga Këshillat 
Kërkimore Shkencore nga vende të ndryshme Europiane, Fondacioni Europian për Shkencën 
dhe Fondacioni Shqipëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA). 

- Shumë grupe të ndryshme do të përdorin informacionet e siguruara nga ky pyetësor. Disa 
prej tyre janë: akademikët, qeveritë, politikanët, publiku i gjerë, etj. Pothuajse 47 mijë 
njerëz në Europë kanë përdorur këto të dhëna, duke përfshirë 5000 persona nga stafet 
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qeveritare dhe grupe të ndryshme bamirësie – dhe duket se në të ardhmen ky numër do të 
bëhet shumë më i madh. 

- Pse bëhet ky studim? Ne e dimë se çfarë mendojnë politikanët dhe gazetarët rreth 
çështjeve të rëndësishme me të cilat po përballet Shqipëria në ditët e sotme, por ky studim 
është rreth asaj se çfarë mendon publiku rreth tyre. Ky studim do të na tregojë sesi janë 
opinionet dhe qëndrimet e Shqiptarëve në krahasim me popullsinë e vendeve të ndryshme 
të Evropës. 

- Theksoni shumë llojshmërinë e temave që mbulohen nga ky pyetësor. – ai ka diçka për 
secilin prej nesh. 

- Kujtohuni njerëzve se asnjë pyetje e sondazhit nuk ka për qëllim testimin e njohurive të tyre 
rreth temave të tij. 

- Sa kohë do të zgjasë intervista? Rreth 1 orë do të zgjasë pyetësori kryesor dhe 5-10 minuta 
pyetësori shtesë. 

 

1.4.2. Objektiva për të arritur norma të larta përgjigjesh 
• Monitorim i ngushtë 
• Norma të larta kontakti në të gjitha zonat për të gjithë grupet e popullsisë 
• Bashkëpunim i shumëfishtë që do të thotë: 

- Respektoni të intervistuarit 
- Siguroni informacione 
- Intervistues të motivuar 
- Mbështetje organizative 
-  

Për të siguruar përmbushjen e kushteve të mësipërme do të merren disa masa, si: 
• Çdo intervistues do të marri një përmbledhje të veçantë duke përfshirë një 

pamje të përgjithshme të qëllimeve të pyetësorit dhe do të familjarizohet me 
pyetësorin.  

• Çdo intervistues do të ketë një numër personal identifikues që do të shënohet në 
pyetësor.  

• Intervistat do të kryhen gjatë orëve të ditës, si edhe në mbrëmje apo edhe në 
fundjavë, në mënyrë që të sigurohet edhe përfaqësimi i grupeve me më pak 
ekses të kampionit.  

• Për çdo të intervistuar do të bëhen më shumë se katër përpjekje (vizita). 
• Arsyet për refuzimet dhe për të intervistuarit që nuk janë gjendur do të 

përshkruhen në ditarët e intervistuesve të terrenit, i cili do të jetë objekt i 
përpunimit dhe analizave të veçanta.  

• Do të instruktohen të gjithë intervistuesit që të garantojnë anonimitet të plotë të 
secilit të intervistuar. Intervistuesit nuk do të shpërndajnë tek asnjë person tjetër 
informacione rreth të intervistuarve, përveçse tek kontrollorët e tyre dhe tek 
ekipi rajonal i intervistuesve. 
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2.1. Shpjegime dhe udhëzime për plotësimin e formularëve 
Një komponent kyç për te siguruar cilësinë e studimit është minimizimi i mos përgjigjes së 
pyetjeve nga ana e te intervistuarit. Për ta realizuar këtë ESS ka vendosur një objektiv për secilin 
vend, për të arritur një norme minimale prej 70%  që të përgjigjen dhe maksimale 3%  te pa 
kontaktuar.  

Kriteret që të arrihet cilësia janë : 

1. Hartimi i njësuar i pyetësorit (equivalence of design) 
2. Ekuivalenca në zbatim (equivalence of implementation) 
3. Bashkërendimi i konkluzioneve që merr nga terreni me të dhënat e disponueshme 

(equivalence of coding fieldëork outcomes) 
4. Disponimi i të dhënave (data availability) 

 
Që të realizohet mbledhja e të dhënave aspekti më kryesor është komunikimi, mënyra e 
kontaktit me personin që do të intervistohet. Funksioni i formave të kontaktit të ESS është të 
dokumentojë çdo etapë të përpjekjeve që realizohet në kontaktet me njerëz të ndryshëm, të 
identifikojë rastet pa përgjigje, të rrisë numrin e rasteve që japin përgjigje, dhe të mësoje arsyet 
e shmangies së përgjigjeve dhe refuzimeve. 
 
Përdorimi potencial i formave te kontaktit është i jashtëzakonshëm 
 
Formularët ju lejojnë intervistuesve : 

1. Të kalkulojnë përgjegjësitë e tyre duke marre parasysh faktin që ata do të kontaktojnë 
me grupe të ndryshme në terren. 

2. Formularët marrin informacion për të mos kontaktuarit, për njerëzit e paarsimuar, 
refuzimet dhe faktorët e tjerë që çojnë në këto refuzime. 

3. Identifikojnë lidhjen e të intervistuarit me intervistuesin duke pasur parasysh dhe të 
dhënat shtesë. 

 
Për ata që refuzojnë duhen mësuar arsyet e refuzimit dhe ti jepet një informacion në mënyrë 
që të ndërgjegjësohen që në të ardhmen të marrin pjesë në pyetësorët e tjerë që mund të 
zhvillohen. (ta bindësh sado pak) 
 
Çështjet kyçe  që duhet të përqendrohemi:  

- T’ju japim informacion intervistuesve për kohëzgjatjen e intervistave me njerëzit me 
aftësi të kufizuar apo të sëmurë. Në raste të tilla p.sh. mund të jetë e nevojshme që të 
shkojë të kontaktojë të intervistuarin përsëri. 

- Udhëzime për lidhjen e kontaktit me të intervistuarin. Duhet të përpiqen që të merret 
numri i kontaktit personit të intervistuar. Gjithashtu, çdo përpjekje për të vënë kontakt 
duhet të dokumentohet. Në këtë rast ndiqet kjo procedurë. N.q.s. personi kontaktohet 
me telefon përpara se të takohet me intervistuesin personalisht të dhënat i shënon në 
formularin përkatës. N.q.s. kontakti bëhet pas takimit ballë për ballë atëherë të dhënat 
shënohen në formularin përkatës. 
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- Gjithashtu një e dhënë tjetër që duhet të merret në momentin e kontaktit është 
vendosja e moshës së saktë dhe gjinisë të personit të zgjedhur për tu intervistuar. 

 
Numri i përgjithshëm i kontakteve duhet të korrespondojë me numrin e pyetësorëve.  
 

2.2. Udhëzime për marrjen e të dhënave të sakta 

  
2.2.1. Fushat që kërkojnë vëmendje të veçantë nga intervistuesi 

1. Duhet mbajtur shënim çdo intervistë. Për secilën intervistuesi duhet të plotësojë 
formularin me konkluzione. Duhet shënuar numri i vizitave që realizon në çdo njësi të 
zgjedhur dhe të jepet informacioni përkatës. 

2. Koha e vizitës. Duhet shënuar data, dita, ora dhe minuta e fillimit të intervistës sipas 
rendit kronologjik dhe në mënyrë të saktë. 

3. Duhet të sigurohet që të shënohet informacioni për karakteristikat e lagjes. Janë 5 lloje 
karakteristikash që duhet të regjistrohen: 

• Tipi i shtëpisë ku intervistuesi jeton 
• Lehtësirat që krijohen nga pozicioni i shtëpisë 
• Gjendja fizike e shtëpisë 
• A është e mirëmbajtur shtëpia 

4. Duhet të japë informacion te plotë mbi të refuzuarit. 
• Numri i vizitave që janë refuzuar dhe ku janë refuzuar 
• Shkaku i refuzimit ( deri në tre refuzime është mirë që të jepen në detaje shkaqet 

e refuzimit dhe për çdo refuzim të jepen deri ne 5 arsye). Intervistuesit duhet të 
inkurajohen për të regjistruar më shumë se një përgjigje. 

• Të jepet një lloj vlerësimi nga ana e intervistuesit se sa është i gatshëm në të 
ardhmen që personi që ka refuzuar të jetë i disponueshëm për tu intervistuar. 

• Të merret në shënim mosha dhe gjinia e personit që refuzon. Ky informacion 
duhet gjithashtu të mblidhen për të gjitha refuzimet. Ne parashikojmë deri në tre 
vizita të mundshme ku mosha dhe gjinia e personit qe ka refuzuar mund të 
regjistrohen. 

5. Duhet që të sigurojnë informacion për të gjithë personat që kanë adresë te pavlefshme.  
6. Kategoritë e këtyre adresave sipas janë: 

• Shtëpi e braktisur ose e dëmtuar  (në gjendje të keqe) 
• Në ndërtim e sipër (akoma nuk është e përfunduar), nuk është gati për banim 
• Shtëpi bosh, nuk ka njerëz që banojnë në të. 
• Ndërtesa nuk është shtëpi, por përdoret për biznes 
• Ndërtesa nuk është shtëpi por institucion 
• Adresa nuk gjendet 
• Arsye tjetër    
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2.2.2. Disa këshilla që duhen ndjekur  
1. Identifikimi i numrit të shtëpisë tek adresa e shtëpisë. Vetëm ato vende që janë marrë si 

modele do ta kenë këtë numër dhe është e aplikueshme kur më shumë se një familje 
është e përfshirë në këtë adresë. 

2. Numri  familjarëve tek adresa dhe sa familjarë tek kjo adresë janë zgjedhur 
3. Numri i anëtarëve në familje mbi moshën 15 vjeç. 

Duhet ti kushtohet një vëmendje e veçantë e karakteristikave të lagjes, pasi vlerësimi i 
intervistuesit për karakteristikat e lagjes është thelbësor sepse ai jep informacion për të gjithë 
shembujt e zgjedhur (për ata qe përgjigjen dhe ata që nuk përgjigjen). Kjo është i vlefshëm 
sidomos për ata që nuk përgjigjen pasi informacioni për këtë kategori është i cunguar. 

Qëllimi për personat që refuzojnë të intervistohen nuk është që ti denigrojnë, por të përpiqen 
që tu jepet informacion që të sjelli si rezultat përmirësimin në qëndrimin e tyre në të ardhmen. 
Pra të ndikojnë sado pak në mënyrë që të kuptojnë rëndësinë e pjesëmarrjes në pyetësorë të 
tillë që do të zhvillohen në të ardhmen dhe që mund të jenë pjesë e tyre. 

 
2.2.3. Problemet që kanë dalë nga zhvillimi i pyetësorëve të mëparshëm dhe që duhen 

shmangur 
1. Një numër i madh i të dhënave të munguara sidomos në rastet që nuk janë marrë 

përgjigje. Është esenciale marrja e informacionit të duhur. 
2. Ndikimi i intervistuesit. Duhet që intervistuesi të mos ketë ndikim në orientimin e 

përgjigjeve që duhet të japi i intervistuari. Ndikimi i tij duhet të përqendrohet vetëm në 
bindjen e të intervistuarit që të pranojë ti përgjigjet pyetësorit. Intervistuesi duhet që ti 
përshtatet ambientit, rrethanave dhe karakterit të personit që i zhvillon pyetjet. Pra 
duhet të jetë i aftë të analizojë kushtet në cilën zhvillohet pyetësori dhe ti përshtatet 
maksimalisht, jo të mbajë një qëndrim të caktuar statik me të gjithë intervistuesit. 

3. Duhet që intervistuesi të mos ngarkohet shumë, pasi cilësia e të dhënave që ai merr 
është e lidhur me ngarkesën e intervistuesit. Pra duhet minimizuar ngarkesa e tyre me 
punë. Në çdo rast puna e tyre duhet të monitorohet nëse është realizuar sipas 
standardit.  
Intervistuesi duhet  të jetë njohur me materialin e punës dhe me të gjithë tipat e të 
intervistuarve. Me qëllim që të përmirësohet kualiteti i të dhënave duhet të 
përqendrohemi në tre çelësa kryesorë : 
 

a. Përcaktim  i qartë i variablave 
b. Matja e standardizuar e variablit. 
c. Implementimi dhe trajnimi i NCs me shënimet përkatëse në bazë të veçorive të vendit 

përkatës. 
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• Intervistuesi duhet të krijojë idenë e se cili është ambienti ku jeton i intervistuari me 
vështrim të lirë.  Duke parë në të martë dhe në të djathtë të ndërtesës deri në 15 
metra.  

• Intervistuesi duhet të tregojë kushtet e ndërtesës 
a. Probleme me çatinë (p.sh. Probleme me tjegullën) 
b. Problemin me dritaren (p.sh. A është dritare e thyer) 
c. Probleme te tjera 

• Duhet të jepet një përshkrim i ambientit duke pasur parasysh gjendjen e 
përgjithshme të vendit sepse p.sh. çfarë mund të konsiderohet si e pëlqyeshme në 
një vend mund të mos konsiderohet si e tillë në një vend tjetër. 

Pika specifike: 

1. Të dhënat të merren ballë për ballë 
2. Intervista duhet të realizohet gjatë orëve të ditës dhe  kur nuk është e mundur mund të 

realizohet dhe kur të errësohet. 
3. Informacioni duhet të merret i plotë. ( duhet të kontrollohet në momentin që 

kontrollohet nëse është i plotë) 
4. Informacioni duhet të sillet ashtu siç merret pa bërë ndërhyrje 
5. Paraqitja e shtëpisë dhe ambientit rrethues të bëhet sipas shkallëve. 
6. Materiali duhet t’ju sqarohet të gjithë intervistuesve njësoj. 

 

2.2.4. Çështjet specifik të ndërtesës 
 

1. Tipi i shtëpisë.  
2. Portë me sistem telefonik 
3. Paraqitja fizike e ndërtesës 
4. Pastërtia e ambientit dhe mirëmbajtja e banesës. 

Tipi i shtëpisë mund të jetë :  

1. Fermë 
2. Shtëpi e shkëputur nga të tjerat 
3. Shtëpi një kat plus papafingo e shkëputur nga të tjerat 
4. Shtëpi me soletë 
5. Shtëpi që ndodhet në një ndërtesë që ka qëllim tjetër, psh godinë studenti 
6. Pallat 
7. Godinë studenti 
8. Azil 
9. Shtëpi ruletë 
10. Tjetër  
11. Nuk e di 
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A gjendet sistem citofonie tek dera apo porta e mbyllur? Duhen shënuar tek karakteristikat e 
formularit) 

1. Po- ka sistem citofonie 
2. Po- porta/dera është e mbyllur 
3. Po-  ka sistem citofonie dhe dera/porta është e mbyllur 
4. Jo -Asnjë nga këto 

Cilat janë kushtet fizike të ndërtesës? ( Përpara së të zgjidhet alternativa e saktë duhet pasur 
parasysh nëse ka probleme e çatinë, dritaren apo probleme të tjera) 

1. Shumë mirë 
2. Mirë 
3. Të kënaqshme 
4. Keq 
5. Shumë keq 

Për pastërtinë e ambientit nga mbeturinat janë këto alternativa : 

1. Sasi shumë të mëdha 
2. Sasi të mëdha 
3. Sasi të vogla 
4. Asnjë nga këto ose pothuajse asnjë  

Për pamjen fizike të ndërtesës (nëse ka dëmtime, vizatime, shkrime etj) parashikohen këto 
alternativa : 

1. Sasi shumë të mëdha 
2. Sasi të mëdha 
3. Sasi të vogla 
4. Asnjë nga këto ose pothuajse asnjë  

 

Intervistuesi duhet të mbledh të dhënat si më poshtë: 

- Të dhëna për secilin rast 
- Të caktohet me saktësi momenti i kontaktit 
- Pyetësori duhet të zhvillohet gjatë ditës kur është e mundur 
- Duhet të përfshihen të gjitha ndjesitë, (të gjitha jo-kontaktet, refuzimet, llojet e tjera të 

mos përgjigjes dhe të intervistuarit) 
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3.1. Udhëzime për administrimin e pyetësorit 
3.1.1. Udhëzime të përgjithshme 

1. Intervistuesi duhet të gjej dhe të qëndrojë në një mjedis sa më të qetë dhe me sa më 
pak shpërqëndrues. Nëse është e mundur gjatë intervistimit të jenë prezent vetëm 
intervistuesi dhe i intervistuari. Nëse janë prezent edhe njerëz të tjerë përveç të 
intervistuarit është e mira që t’i shpjegohet që do të ishte më e përshtatshme për të 
që të intervistohej i vetëm. Kjo ndihmon që i intervistuari të përqendrohet tek pyetja 
që i është drejtuar, dhe që përgjigja e tij të mos influencohet nga dikush tjetër që 
mund të ketë qenë prezent.  

2. Intervistuesi nuk duhet ta lejojë në asnjë moment të intervistuarin që të shikoj 
ekranin e kompjuterit (ose fletën). Kjo ndihmon që të sigurohemi që të intervistuarit 
të kenë të njëjtin “stimul”- p.sh. të gjithë të intervistuarit dëgjojnë pyetjen dhe (kur 
është e përshtatshme) lexojnë kartelat. 

3. Intervistuesi duhet të nis intervistën me një përmbledhje të shkurtër të studimit. 
Mund të jetë e nevojshme tu paraqesim të intervistuarin letrën prezantuese (kartën) 
që kemi siguruar nga organizatorët e studimit. Intervistuesi duhet të theksoj se emri 
I të intervistuarit dhe të dhënat personale do të trajtohen me konfidencialitet të 
lartë, dhe se të gjithë të intervistuarit do të jenë anonim. Intervistuesi duhet të 
shpjegojë që intervista do të zgjas përafërsisht një orë. Ata, gjithashtu, mund të 
shpjegojnë që në disa pyetje do t’i drejtohet pyetja dhe alternativat e mundshme të 
intervistuarit; në disa te tjera do të lexohet pyetja dhe i intervistuari do t’i kërkohet 
që të zgjedh përgjigjen nga një kartelë. Kur intervistuesi I është përgjigjur çdo pyetje 
që mund të kishte i intervistuari, intervista duhet të fillojë.  

 

3.1.2. Bërja e pyetjeve 
1. Pyetjet duhet të lexohen saktësisht siç janë të shkruara në pyetësor, p.sh. 

intervistuesi nuk duhet të shmangin ose të ndryshojnë fjalë. Kjo ndihmon që të 
sigurohemi që të gjithë të intervistuarve ju janë përgjigjur ekzaktësisht të njëjtës 
përgjigje. Pyetja duhet të lexohet në mënyrë të qartë dhe me një shpejtësi më të 
ngadaltë se sa në bisedë. Të intervistuarit duhet të kenë kohë të mjaftueshme për të 
menduar dhe për t’ju përgjigjur çdo pyetje.  

2. Sa herë që pyetja nis me një X kartelë, intervistuesi duhet të sigurohet që i 
intervistuari ka kartelën e saktë përpara tij. 

3. Intervistuesi nuk duhet të bëjë asnjëherë supozime për përgjigjen e të intervistuarit, 
p.sh. mos realizimi I një pyetje ose nisja e pyetjes në formën “Unë e di që ndoshta 
kjo pyetje nuk aplikohet tek ju, por …”. Kjo formë të pyeturi mund të influencojë 
përgjigjen e të intervistuarit. 

4. Përpara se sa të pranojmë përgjigjen e të intervistuarve, intervistuesi duhet të 
sigurohet që i intervistuari e ka dëgjuar të gjithë pyetjen. Kjo është e rëndësishme që 
të sigurohemi që të gjitha konceptet e pyetjes janë marrë në konsideratë nga i 
intervistuari. Nëse i intervistuari ndërpret intervistuesin përpara se sa të ketë 
dëgjuar të tërë pyetjen, pyetja duhet të përsëritet që të sigurohemi që i intervistuari 
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e ka dëgjuar deri në fund. Kjo ndihmon që të sigurohemi që të gjithë të intervistuarit 
kanë dëgjuar të njëjtën pyetje, duke përfshirë edhe të njëjtat alternativa përgjigjesh. 

5. Kur alternativat e përgjigjes janë në kllapa, ato nuk duhet t’ju lexohen të 
intervistuarve. Për shembull “nuk e di” nuk duhet t’ju lexohet të intervistuarve. Ky 
kod duhet të përdoret vetëm atëherë kur i intervistuari thotë “nuk e di”. 

 

3.1.3.  Reagimi ndaj përgjigjeve të të intervistuarve 
1. Intervistuesit duhet të përpiqen të qëndrojnë neutral në reagimet e tyre ndaj 

përgjigjeve të  intervistuarve, ose ndaj pyetjeve, p.sh. të kenë kujdes të mos 
pëshpëritin ose të qeshin kur lexojnë pyetjen, dhe asnjëherë nuk duhet të aprovojnë 
apo mos aprovojnë përgjigjet e të intervistuarve. Kjo është e rëndësishme që të 
sigurohemi që përgjigjet e të intervistuarve të mos influencohen nga intervistuesi. 

2. Nëse intervistuesi përsërit pyetjen, ai duhet ta rilexoj me të njëjtat fjalë, p.sh. nëse 
shfaqet në pyetësor. Intervistuesi nuk duhet të ri frazoj pyetjen. 

3. Nëse i intervistuari kërkon që t’i përsëriten alternativat e përgjigjes, intervistuesi 
duhet t’i përsëris të gjitha alternativat. 

4. Intervistuesi nuk duhet të japi përcaktime për terma edhe nëse pyetet nga i 
intervistuari (vetëm nëse shpjegimi jepet në shënimet e intervistës ose në 
instruksionet e projektit). Kjo ndihmon që të sigurohemi që të gjithë të intervistuarit 
pyeten për të njëjtën pyetje. Është e rëndësishme që të shmangim që të 
intervistuarve t’u jepen përcaktime të ndryshme për termat.  

5. Nëse i intervistuari thotë “nuk e di” intervistuesi duhet ta pranojë këtë përgjigje dhe 
të kalojë tek pyetja e radhës. 

6. Nëse shihet që i intervistuari bie në kontradiktë me atë që ka thënë më përpara, 
intervistuesi duhet ta pranoj këtë dhe të kalojë tek pyetja e radhës. 

7. Intervistuesi nuk duhet të supozojë kurrë që një përgjigje ta interpretojë në shkallë. 
Për shkallë numerike, i intervistuari duhet pyetur që të përgjigjet me një numër të 
vetin. Është e rëndësishme që i intervistuari të japë ato përgjigje që janë të koduara 
(më mirë se sa interpretimi i intervistuesit për përgjigjen e të intervistuarit). 

8. Nëse i intervistuari fillon që të mendohet për përgjigjen dhe del nga tema ose tenton 
që të bashkëbisedojë me intervistuesin, intervistuesi duhet të përdori një reagim 
neutralë, siç mund të jenë heshtja, ose fraza të tipit “Më vjen keq që po ju ndërpres. 
Ne kemi shumë pyetje për të zhvilluar së bashku, kështu që do të ishte mirë të 
vazhdojmë me intervistën, pasi nuk dua t’ju marrë dhe ju shumë kohë”.     

9. Disa pyetje mund të jenë të ndjeshme për të intervistuarin. Nëse i intervistuari fillon 
të ngurojë për të dhënë përgjigje intervistuesi duhet t’i kujtojë se të gjitha 
informacionet e dhëna gjatë intervistimit mbeten anonime, dhe duhet të ri sigurojë 
të intervistuarin për kofidencialitetin. 

10. Kur jepen përgjigje nga të cilat intervistuesi kupton se i intervistuari mund të ketë 
keqkuptuar pyetjen, është e nevojshme që ai të ribëjë të tërë pyetjen edhe një herë 
duke theksuar pjesët e nënvizuara. 

11. Nëse i intervistuari gjatë realizimit të një pyetje që ka lidhje me pyetje të tjera të 
realizuara më parë, kujtohet që ka dhënë një përgjigje jo të saktë për pyetjen 
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paraardhëse dhe dëshiron ta ndryshojë përgjigjen e tij, intervistuesi duhet t’i 
rikthehet pyetjes paraardhëse, t’ia rilexoj të tërë pyetjen të intervistuarit dhe të 
marrë përgjigjen e saktë. Pasi të këtë përfunduar pyetjen e korrigjuar, duhet t’i 
kthehet edhe një herë pyetjes së fundit duke ia rilexuar të plotë të intervistuarit 
duke i vënë theksin pjesëve të nënvizuara. 

 

3.2. Përmbajtja e pyetësorit 
Pyetësori është i organizuar në sesione sipas tematikave dhe i strukturuar. Kërkohet që të jepen 
të dhënat për datën e realizimit të pyetësorit, si dhe orari i nisjes dhe përfundimit të pyetësorit, 
por edhe për sesionet specifike. Në vijim do trajtohen organizimi i pyetësorit sipas temave dhe 
më pas strukturimi i pyetjeve dhe menaxhimi i tyre. 

  Temat  

Pjesa A1 –A5 Ndjekja e televizionit; besimi shoqëror   

Pjesa B1 – B34 Politika, përfshirë: interesimi ndaj politikës, 
besimi, zgjedhjet dhe forma të tjera të 
pjesëmarrjes, përkatësia partiake, orientimet 
socio-politike 

 

Pjesa C1 – C28 Mirëqenia subjektive, përjashtimi social, 
besimi fetar, diskriminimi i perceptuar, 
identiteti kombëtar dhe etnik, imigrimi 

 

Moduli i radhës 

 

D1-D39 

 

Mirëqenia personale dhe sociale, ndihma 
ndaj të tjerëve, ndjesitë e javës së fundit, 
kënaqësia me jetën, veprimtaritë fizike 

 

Moduli i radhës E1-E45 Të kuptuarit dhe vlerësimi i elementëve të 
ndryshëm të demokracisë 

 

Pjesa 

 

F1 – F60 Profili socio-demografik, përfshirë: përbërjen 
e Njësisë Ekonomike Familjare (NJEF), seksi, 
mosha, gjendja civile, lloji i zonës, arsimi dhe 
punësimi i të intervistuarit, partneri, 
prindërit, anëtarësia në sindikata dhe të 
ardhurat 

 

Plotësues  Seksioni H Shkalla e vlerave njerëzore  

Plotësues Seksioni I Pyetjet kontrolluese  
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Pyetësori  
i intervistuesit 

Seksioni J Pyetjet që vetë-plotësohen nga intervistuesit 

 

 

Në çdo pjesë të intervistës, intervistuesi duhet të lexojë pyetjet dhe sqarimet përkatëse ashtu 
siç janë të përcaktuara për secilën pyetje. Ai pajis të intervistuarin me kartelën e saktë duke iu 
referuar shënimit në krah të pyetjes. 

Është e rëndësishme që i intervistuari të kuptojë ndryshimin midis pyetjeve E1- E16 dhe E17- 
E30. Grupi i parë i pyetjeve, pyet se sa të rëndësishme janë sipas mendimit të intervistuarit disa 
gjëra të ndryshme lidhur me demokracinë në përgjithësi. Ndërsa në pyetjet E17- E30 realizohen 
të njëjtat pyetje, por kërkohet që këtë herë i intervistuari të fokusohet të mendojë në lidhje me 
situatën e Shqipërisë në këto kohë. 

Siç përshkruhet në prezantimin në hyrje të intervistës , intervistuesi duhet të mbledh të dhëna 
(F2 dhe F3) për të intervistuarin fillimisht. Më pas mblidhen të dhënat për anëtarët e tjerë të 
familjes (F2, F3 dhe F4) duke nisur me anëtarin më të moshuar të familjes. Në F4 intervistuesi 
duhet të shënoj marrëdhënien e anëtarëve të familjes me të intervistuarin, dhe jo e anasjella. 

Për pyetjet mbi arsimin, F15, F44, F52 dhe F56, intervistuesi duhet t’i lejojë të intervistuarit 
kohë të mjaftueshme për të dhënë përgjigjen. I intervistuari mund ta pyes intervistuesin për 
sqarime të tjera ose udhëzime në këto pyetje. Intervistuesi duhet ti referohet udhëzimeve të 
dhëna dhe të drejtojë të intervistuarin në mënyrë të përshtatshme. 

Nëse i intervistuari ka përfunduar nivelin më të lartë arsimor jashtë Shqipërisë, ai duhet të 
përpiqet që të përshtatë atë me  kategorinë ekuivalente në listën e kartelës përkatëse. Duhet 
bërë vlerësimi më i mirë i mundshëm, ose intervistuesi duhet t’i referohet një liste të ngjashme 
kualifikimesh të vendeve të tjera.  Vetëm kur kjo është e pamundur  do të përdoren kodet “e 
tjera”.  Nëse do të përdoren këto të fundit , intervistuesi duhet ta mbajë shënim kualifikimin në 
pyetësor  në mënyrë që të këtë mundësi që ta ri kodojë më vonë në zyrë. 

Në pyetjet  F21- F30 intervistuesi duhet të pyes të intervistuarin në lidhje me punën aktuale të 
tij. Nëse i intervistuari nuk është në një punë të pagueshme (me rrogë), por ka punuar kohët e 
fundit, intervistuesi duhet ta pyes për punën e fundit.  Nëse i intervistuari punon në më shumë 
se një punë , intervistuesi duhet ta pyes ne lidhje me atë punë që zë më shumë orë gjatë javës 
së punës. Nëse ka dy punë ekzaktësisht të barabarta në kohëzgjatje, ata duhet të përgjigjen për 
punën më të mirë paguar. 

 

3.2.1. Llojet e pyetjeve 
Pyetjet me alternativa, me kartelë 
Në rastin kur i intervistuari thotë një nga alternativat e kartelës që sapo ka lexuar, 
intervistuesi qarkon në moment kodin përkatës të alternativës. Nëse i intervistuari jep 
një përgjigje jashtë alternativave të përcaktuara në kartelë, intervistuesi nuk supozon 
vetë mbi përgjigjen e të intervistuarit, por ridrejton të intervistuarin përmes një fraze të 
tillë “Ju lutem mund të më përgjigjeni duke zgjedhur një alternativë nga kartela?”.   
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Pyetje me shkallë numerike, me kartelë 
Kur i intervistuari përzgjedh një nga alternativat e shkallës së kartelës, intervistuesi 
qarkon alternativën. Në rastet kur i intervistuari jep një përgjigje me fjalë apo me 
përqindje, intervistuesi nuk supozon se si mundet ta kodojë përgjigjen, por p.sh. mund ti 
drejtohet të intervistuarit duke i thënë “Ju lutem mund ta përzgjidhni përgjigjen tuaj nga 
kartela- cilin numër do të përzgjidhnit nga kjo shkallë?”. Në disa raste të tjera i 
intervistuari mund të bëjë një arsyetim dhe të pyes intervistuesin se çfarë përgjigje 
mendon ai se do të japi i intervistuari. Në raste të tilla intervistuesi duhet t’i drejtohet 
duke i thënë “Kam frikë se nuk ju ndihmojë dot që të jepni përgjigjen. Do të dëshironit 
t’ju lexoja sërish pyetjen?”. Në rastet kur i intervistuari është i dyzuar dhe p.sh. përgjigjet 
“ndoshta 4 ose 5”, intervistuesi duhet ti kërkojë që të zgjedh një alternative duke iu 
drejtuar “Të lutem më jep vetëm një numër nga kartela”.  

 Lista pyetjesh me kartelë numerike. 
Për rastet e listave me pyetje me shkallë numerike, me kartelë aplikohet në të 
njëjtën mënyrë si edhe me pyetjet e veçuara, ndryshimi i vetëm është që janë të 
listuar njëra pas tjetrës dhe përdoret e njëjta kartelë. E rëndësishme është që të mos 
ju ndryshojë renditja pyetjeve. 
 

Pyetje me alternativa, pa kartelë 
Është shumë e rëndësishme që i intervistuari të dëgjojë të tërë pyetjen (duke përfshirë 
të gjitha alternativat). Në rastet kur i intervistuari përgjigjet përpara se sa të jenë lexuar 
të gjitha alternativat për pyetjen, intervistuesi duhet të shpjegojë që ai duhet të lexojë 
të gjitha alternativat, përpara se sa të rilexojë pyeten nga fillimi. I intervistuari duhet të 
përzgjedhë njërën nga alternativat që i është lexuar. Mos harroni që alternativa “nuk e 
di” nuk i lexohet të intervistuarit si alternativë. Edhe në rastet kur i intervistuari 
shprehet se një pyetje e caktuar nuk është e përshtatshme që t’i drejtohet atij, 
intervistuesi duhet ta ribëjë pyetjen dhe duhet të kodojë pikërisht atë përgjigje që i 
intervistuari thotë. Për shembull në rastin e përkatësisë në grupet diskriminuese: nëse 
pas bërjes së pyetjes nga intervistuesi, i intervistuari përgjigjet “Unë jam një grua e 
zezë.”, intervistuesi duhet të ribëjë pyetjen në mënyrë që të qartësojë atë çfarë i 
intervistuari dëshironte të shprehte.  
 
Pyetjet me përzgjedhje të shumëfishtë 
Në rastin kur i intervistuari mund të përzgjedhë më shumë se një alternative 
intervistuesi duhet t’ia bëjë të ditur këtë të intervistuarit, duke i drejtuar pyetjen “Po 
diçka tjetër?”. Për shembull në rastin e përmendur më sipër “Çfarë grupi tjetër?”. 
Intervistuesi duhet ta realizojë pyetjen e dytë pasi ka marrë përgjigjen e parë për këtë 
pyetje.  
 
Pyetje me alternativa Po- Jo, pa kartelë  
Pyetjet me alternativa po- jo drejtohen nga intervistuesi. Është e rëndësishme që 
intervistuesi të mos ndikojë të intervistuarit me këndvështrimin e tij (politik apo fetar). 
Pyetjet duhen lexuar ashtu siç janë. Nëse pyetja fillestare është e tillë që të marri një 
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përgjigje “po” ose “jo”, realizohet si e tillë. Më pas (në rastet kur ka të bashkangjitur një 
pyetje të dytë) realizohet pyetja e tytë si p.sh. “Nëse po, jeni shumë apo deri diku ...?”.  

 

Listë pyetjesh me alternativa po/ jo 

Intervistuesi duhet të lexojë me shumë kujdes parathënien e kësaj liste dhe me patjetër 
duhet të lexojë pyetjet në mënyrën se si janë renditur. Në vijim procedohet njësoj si në 
pyetjet po- jo të veçuara. 
Pyetjet e hapura me një alternativë përgjigjesh 

 Me numër 
Kur i intervistuari  përgjigjet me numrin përkatës, intervistuesi shkruan numrin e thënë. 
Në rastet kur i intervistuari rendit, intervistuesi tregohet i vëmendshëm të numëroj 
saktë dhe të shkruaj numerik përkatës. Kur bëhen llogaritjet nga intervistuesi, në 
përfundim të tyre intervistuesi duhet t’ia thotë numrin e llogaritur prej tij i intervistuarit 
dhe duhet ta shënojë vetëm nëse i intervistuari e miraton. 

 Me fjalë 
Shkruan përgjigjen ashtu si i intervistuari përgjigjet, p.sh. shkruan emrin e shtetit. 
Pyetje të hapura 
Në këto raste intervistuesi shkruan saktësisht të njëjtat fjalë që i intervistuari thotë; 
duke qartësuar çdo gjë që dëgjon ose kupton. Është e rëndësishme që të merren detaje 
të rëndësishme në këtë pjesë. Për shembull, nëse i intervistuari thotë diçka të 
përgjithshme si “dyqan” ose “shkollë” , është e dobishme (vjen në ndihmë) nëse 
intervistuesi saktëson tipin e dyqanit (p.sh. supermarket), ose nivelin e shkollës (shkollë 
fillore apo universitet).  
Tabela  
Është vetëm një rast tabele në të gjithë pyetësorin. Intervistuesi duhet të mbledh të 
dhëna (F2 dhe F3) për i intervistuarin fillimisht. Më pas mblidhen të dhënat për anëtarët 
e tjerë të familjes (F2, F3 dhe F4) duke nisur me anëtarin më të moshuar të familjes. Në 
F4 intervistuesi duhet të shënoj marrëdhënien e anëtarëve të familjes me i 
intervistuarin, dhe jo e anasjella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

4. APLIKACIONET BAZE NË 

TABLET PC 
 

Besnik Bala 
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4.1. Menuja kryesore përmban këto aplikacione: 
 Gmail 

 Google Chrome 

 Google Maps 

 Camera 

 Accu Weather 

 Quick random number picker 

 Phone 
 

 
 
 
 
 
 

4.1.1. Gmail  
Aplikacioni i cili bën të mundur marrëdhënien me koordinimin e punës. Cfarëdolloj informacioni 
do e merrni në Gmail adresat ku do të shkoni për përcaktimin e intervistës ose për kryerjen e 
saj. Gjithashtu linkun për zhvillimin e pyetësorit, etj. Me anë të Gmail do të dërgohen fotot e 
kryera me Geotag. Accounti i Gmail është unik për sejcilën pajisje. Është shumë me rëndësi të 
mos i jepet LogOut ose te futeni me adresa të tjera Gmail-i ose hosteve të tjera psh. Yahoo, 
Hotmail, etj. 
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4.1.2. Google Chrome  

Aplikacioni i cili bën të mundur plotësimin e pyetësorit. 
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4.1.3. Google Maps  

Aplikacioni i cili mundëson koordinimin për të shkuar në vendin e duhur dhe sygjerimin për 
rrugën që duhet ndjekur. Mjafton të klikoni në linkun që do t`iu vijë në Gmail dhe do ju shfaqet 
adresimi si më poshtë në figurë. 

 

 
 

Nëse selektojme shigjetën Directions shfaqet tabela e mëposhtme e cila bën lidhjen nga 
pozicioni ku ndodheni me vendin ku do të shkoni. 
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Mjafton të selektojmë GO nga tabela e mësipërme dhe do na ndërtohet lidhja sic shfaqet në 
figurën e mëposhtme. 
 

 
 

Me anë të zvogëlimit të hartës ndërtohet më qartë rruga që mund të ndjekim për të shkuar në 
destinacionin e përcaktuar. 
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4.1.4. Camera  

Aplikacioni që mundëson fotografimin me koordinata të vendit ku është kryer fotografimi. 
Është e rëndësishmë që GPS-ja të jetë patjetër active dhe të ketë përfunduar pulsimi i kërkimit 
të sinjalit përpara se të bëhet fotoja. Në rast të kundërt fotoja nuk do të përmbajë koordinatat 
e sakta të vendit ku është bërë fotografimi. 
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4.1.5. Accu Weather  
Aplikacioni i cili ju informon për kushtet atmosferike të vendit ku jeni dhe atij ku do të shkoni në 
kohë reale dhe në një kohështrirje dy javore. 
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4.1.6. Quick random number picker  
Aplikacioni i cili mundëson gjetjen e një numri të rastësishëm në godina me më shumë se një 
apartament dhe në godina me me shumë se një njësi ekonomike familjare. 
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4.1.7. Phone 
Aplikacioni i cili mundëson komunikimin me përgjëgjësit për cfarëdolloj nevoje që mund të 
lindë gjatë punës. Komunikim i cili mund të zhvillohet edhe me Video Call. 
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4.1.8. Duhet të keni gjithnjë parasysh që: 
 

a) Mobile Data dhe GPS duhet të jetë gjithmonë të aktivizuar. 
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b) Për të kursyer energjinë e baterisë është e këshillueshme që Brightness të mbahet në 
gjendje Auto dhe gjithashtu të jetë e aktivizuar gjendja PowerSave pasi nuk duhet 
kurrsesi që të fiket aparatura gjatë intervistimit. 

c) Aparatura duhet të jetë gjithnjë në lidhje me internetin përndryshe asgjë nuk 
funksionon. 

d) Është e detyrueshme që aparatura të mos përdoret për çështje personale, instalime të 
aplikacioneve, shkarkime audio apo video, login-ne të tjera etj. etj. Sa herë që doni të 
bëni një veprim të ri mjafton të klikoni tek Home (butoni i dytë, poshtë, në të majtë të 
ekranit) 

e) Në rast mospërdorimi Tableti duhet të mbahet në karikim ose i fikur. Për të fikur 
aparaturën duhet të mbahet jo më shumë se 3 (tre) sekonda butoni i ndezjes derisa të 
shfaqet imazhi si në figurë dhe më pas selektojmë Power off. Në asnjë rast nuk duhet që 
të mbahet më shumë se 3(tre) sekonda sepse do kishim një Restart të aparaturës dhe 
humbje të dhënash. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



          Datë    
      
Formulari i Ndihmës-Kordinatorit                                            
 
 

ID e të intervistuarit: 
     
                                                                                              
 
                                                                                    Emri dhe Mbiemri i të intervistuarit:          
                           
   
   

                Numri i telefonit të intervistuarit                                                       

                   
                                                                                               
 
 
 

 
 
1.Adresa e Njësisë Ekonomike Familjare të përzgjedhur është : 
 

a. E saktë 
 
b. E pavlefshme 

 
 
2.Në rast se adresa është e pavlefshme rezultati do të jetë: 
 

1. Braktisur ose prishur shtëpia / Adresa 
2. Nuk është ndërtuar akoma/ e pa zënë akoma 
3. Adresa nuk është zënë (bosh, shtëpi e dytë, sezonale) 
4. Adresa nuk është rezidencë, thjesht biznes/ ose indhustri 
5.  Adresa nuk është rezidencë: Institucion  (pension,spital,njesi ushtarake, 

manastir, …) 
6.  Adresa nuk gjendet, të dhëna të pamjaftueshme 
7.  Të tjera  (ju lutem jepni detaje).................................................................. 

 
 

 

 

Vizitat Numri i Ndihmës-
Kordinatorit 

1   ->  ….      

… ->  …..      

… ->  …..      

… ->  …..      

      

      

…………………   refuzon     nuk ka tel 



 

3.VETËM NËSE PERSONI QË DO INTERVISTOHET KA NDRYSHUAR VENDBANIM 
brënda shtetit  
 Adresa e re                                      
 Adresa e re është : 
 
 Rruga:  ………………………………………………….Numri: …………. Kutia postare: 
………. 
       
Qyteti:  …………………………................. 
 
 Shteti ….…………………………………….       shko tek pyetja pasuese      
 
 Ka shkuar në një Institucion  Fund 
 
 
4.A është adresa e re e personit që do intervistoni në të njëjtën zonë?  
 1 Po   përpiqu të gjesh personin që do intervistosh  tek adresa e re, plotëso si nga 
fillimi. 
 2 Jo     Fund 
 
 
 
5. Rregjistrimi i vizitave 

Nr. 
Vizitave 

Dt/Muaji Dita e 
javës 

Ora/min Lloji i 
vizitës 
1 = vizitë 
personale 
 

Rezultati i vizitës: 
1. Lënia e takimit me të 

intervistuarin e 
përzgjedhur 

2. Refuzimi i të 
intervistuarit të 
përzgjedhur 

3. Refuzimi nga 
përfaqësuesi ligjor i 
të intervistuarit të 
përzgjedhur 

4.  Asnjë kontakt 

Vizita 1      

Vizita 2      

Vizita 3      

Vizita 4      

Vizita 5      

Vizita 6      

 
 
 
 



 
 
 

Proçedura e përzgjedhjes të personit që do të intervistohet 
 

 
 
 
Kërko kontaktin me të rriturin e përgjegjshëm të përzgjedhur në Njësinë Ekonomike 
Familjare dhe informoje për pyetsorin. 

 
 
 
B1. Proçedura e përzgjedhjes së intervistuarit u realizua  ne numrin e vizitës: 

  
Numri i Vizitës …………… 

 
 

 
 

B2. Pyet: duke përfshirë dhe vetën, sa njerëz nga mosha 15 vjeç e sipër jetojnë në 
këtë shtëpi/apartament/njësi akomodimi? 
 

 
 Shkruaj numrin ekzakt: 

 
 
 
 
 
 

 
- people aëay for less than 6 mont 
 
 
 
 
 

 
B3.   Cili prej jush e ka pasur i fundit ditëlindjen?  
 Regjistro emrin e plotë të personit të zgjedhur në faqen e parë të formularit 
 

............................................................................................. 
 

PËRFSHIHEN 
- njerëzit që janë larg për më pak se 6 muaj (në 

pushime, duke punuar, në spital, jashtë ...) 

- fëmijë të moshës shkollore në shkollë me 

konvikt 

- Studentët që ndajnë akomodimin privat 

 

 PËRJASHTOHEN 

-njerëz të cilët kanë qenë larg për 6 muaj ose 

më shumë 

-studentët të larguar, në universitet 

-Vizitorët e përkohshëm, konviktorët 

-Njerëzit që qëndrojnë në institucione 

 

 



 
6 .Nqs lihet  takimi midis të intervistuarit të përzghedhur dhe intervistuesit 
atëherë duhet të përcaktohet : 
 
Data e takimit____________________ 
 
Dita e takimit____________________ 
 
Ora e takimit_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 Nëse Refuzon (kodi 2) 

7. Refuzimi ndodhi tek vizita 
numër (shkruaj nr) 

Vizita... Vizita.... Vizita.... Vizita.. Vizita... Vizita... 

8. Shkaqet e Refuzimit? ( 
shëno të gjitha ato që 
aplikohen) 
 
Shkaqet e Refuzimit? ( shëno 
të gjitha ato që aplikohen) 

1   Moment i 
papërshtashëm (p.sh. i 
sëmurë, fëmij të vegjël) , 
ose ka fejesë (psh vizita) 
2    Nuk është i interesuar 
3    Nuk kam informacion, 
është shumë i vështirë për 
mua. 
4    Humbje kohe 
5    Humbje parash 
6    Interferon me privacinë 
time/ Nuk jap informacion 
personal 
7   Nuk bëj kurrë sondazhe 
8    Kam bërë shumë 
shpesh 
9    Nuk u besoj 
sondazheve 
10  Kisha një eksperiencë 
të keqe me sondazhin e 
kaluar 
11  Nuk më pëlqen tema 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 

12 
 
 

13 
 

14 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 

12 
 
 

13 
 

14 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 

12 
 
 

13 
 

14 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 

12 
 
 

13 
 

14 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 

12 
 
 

13 
 

14 

 
 
 
 
 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

11 

12 
 
 

13 
 

14 

 



12  Personi refuzon pasi, 
partneri apo dikush i 
familjes nuk e aprovon 
bashkëpunimin. 

      13. Nuk pranoj të huaj në 
shtëpi/ prania e tyre më frikson 
      14. Të tjera: 
 
 
 

 
 

9. Jepni vlerësimin tuaj mbi 
mundësinë e bashkëpunimit në 
të ardhmen për personin që 
refuzoj: 

Vizita 
1 

Vizita 
2 

Vizita 
3 

Vizita 
4 

Vizita 
5 

Vizita 
6 

1. Nuk do të bashkëpunojë në 
të ardhmen pa pikë dyshimi 

 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

2. Mbase nuk do të 
bashkpunojë as në të 
ardhmen 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

3. Mbase në të ardhmen do të 
bashkpunojë 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

4. Në të ardhmen do të 
bashkpunojë 

 

4 4 4 4 4 4 

8. Nuk e di 8 8 8 8 8 8 

 
 

10. Gjuha e të intervistuarit  të përzgjedhur është : 
 

............................................................. 
 

11. Jepni vlerësimin tuaj mbi mundësinë e ndërhyrjes së një personi tjetër 
gjatë proçesit të zhvillimit të intervistës me të intervistuarin : 

 
1. Do të ketë ndërhyrje pa pikë dyshimi 

 
2. Mbase do të ketë nërhyrje 
 
3. Nuk do të ketë ndërhyrje 

 
8.   Nuk e di 



 



 

                                  FORMULARI I KONTAKTIT TË INTERVISTUESIT 

Njësia ekonomike familjare e përzgjedhur:                                                
                                                                                              
Tipi i Shtëpise       ID e të intervistuarit: 
     
                                                                                              
Respondent’s name 
Mbiemri 
                                                                                     Emri dhe Mbiemri i të intervistuarit:          
                              
   

                Numri i telefonit të intervistuarit                                                       
                   
                                                                                               
 

 
 
Rregjistrimi i vizitave (Vizitat = çdo përpjekje bëhet për të kontaktuar të intervistuarin e përzgjedhur/familje) 

Vizit 

Nr 

1. 
Data/ 
Muaji 

2.  
Dita e 
javës 

3. 
Ora/m
in 

4. 
Lloji i vizitës 
1 = vizitë personale 
 

5. Rezultati i vizitës: 

1=  Intervistë e përfunduar 
2=  Intervistë e pjesshme  
3 = Kontakti me dikë, i intervistuari i perzgjedhur nuk është 
kontaktuar akoma.

 

4 = Kontakti me të intervistuarin e përzgjedhur por jo 
intervistimi i tij. 
5 = Kontakti me dike tjetër pastaj me të intervistuarin 
6 = Asnjë kontakt  
7 = Informacion tjetër në lidhje me Njesine Ekonomike 
Familjare të përzgjedhur....................... 

 
1 

 
/ 

  
: 

  

 

 

Vizitat Numri i intervistuesit 

1   ->  ….      

… ->  …..      

… ->  …..      

… ->  …..      

…………………    refuzon     nuk ka tel 



 

 
2 

 
/ 

  
: 

  

 
3 

 
/ 

  
: 

  

 
4 

 
/ 

  
: 

  

 
5 

 
/ 

  
: 

  

 
6 

 
/ 

  
: 

  

 
7 

 
/ 

  
: 

  

 
8 

 
/ 

  
: 

  

 
9 

 
/ 

  
: 

  

 
10 

 
/ 

  
: 

  

 

Nëse rezultati i vizitës është : 1,2,6 Shko tek N1  
3,4,5, 8 Shko tek 6 = Rezultati i kontaktit 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyet për të intervistuarin e përzgjedhur dhe shpjego pyetsorin 
 

Plotëso rezultatin e pyetjes 5.fq.1 dhe vazhdo me formularin e kontaktit   

 
 



 

6. Rezultati i Kontaktit                                                 Vetëm nëse keni bërë kontaktin por nuk keni realizuar intervistën 

           

 Vizit 

1 

Vizit 

2 

Vizit 

3 

Vizit 

4 

Vizit 5 Vizit 6 Vizit 7 Vizit 8 Vizit 9 Vizit 10 

           

1.    Takimi                                                         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.    Refuzim i përgjigjes                                    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.    Refuzim nga përfaqësuesi ligjorë                                                  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

           

4.    Personi nuk ka kohë/ nuk është në shtëpi 

       deri  …../……. 

4 4 

 

4 

 

4 

. 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 4 

5.  Mendërisht/ fizikisht i pamundur/ I sëmurë 

dhe për pasoje duhet ta rivizitoni gjatë 

punës në terren)                                                                

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6. Mendërisht/ fizikisht I pamundur/ I sëmurë  

dhe   për pasoje e ka të pamundur të bëjë 

intervistën gjatë punës në terren   

7.   Personi ka vdekur                                                        

6 

 

 

7 

 

6 

 

 

7 

6 

 

 

7 

6 

 

 

7 

6 

 

 

7 

6 

 

 

7 

6 

 

 

7 

6 

 

 

7 

6 

 

 

7 

6 

 

 

7 

8.   Personi ka ikur jashtë shtetit            8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9.  Personi ka shkuar në drejtim të paditur 

 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

10.  Personi ka lëvizur por brënda shtetit                     10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 

11. Ka pengesa gjuhësore                                                              11  11  11  11  11  11  11  11  11  11 

12. Të tjera                                                     

………………………………………………………

…. 

 12  12  12  12  12  12  12  12  12  12 

 



 

 
 
 

6.a  Në rastet kur  ka barriera gjuhësore: Specifikoni problemin( në  të  shprehur ) të  
 
intervistuarit?…………………………………….. 
 
          

Nëse REFUZON (code 2,3  tek pyetja. 6)  

7. Refuzimi ndodhi tek vizita numër  (shkruaj numrin)  
 
8. Shkaqet e Refuzimit? ( shëno të gjitha ato që aplikohen) 

1   Moment i papërshtashëm (p.sh. i sëmurë, fëmij të vegjël) 
, ose ka fejesë (psh vizita) 
2    Nuk është i interesuar 
3    Nuk kam informacion, është shumë i vështirë për mua. 
4    Humbje kohe 
5    Humbje parash 
6    Interferon me privacinë time/ Nuk jap informacion 
personal 
7   Nuk bej kurrë sondazhe 
8    Kam bërë shumë shpesh 
9    Nuk u besoj sondazheve 
10  Kisha një eksperiencë të keqe me sondazhin e kaluar 
11  Nuk më pëlqen tema 
12  Personi refuzon pasi,partneri apo dikush i familjes nuk e 
aprovon bashkëpunimin. 

      13. Nuk pranoj të huaj në shtëpi/ prania e tyre më frikson 

      14. Të tjera: 
            
………………………………………………………………………… 

VIZIT ….. 
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

 

 

VIZIT ….. 
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

 
 

VIZIT…. 
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

 
 

VIZIT.... 
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

14 

 



 

9.  Jepni vlerësimin tuaj mbi mundësinë e bashkëpunimit në 
të ardhmen për personin që refuzoj: 

1 Nuk do të bashkpunojë në të ardhmen pa pikë dyshimi 
2 Mbase nuk do të bashkpunojë as në të ardhmen 
3 Mbase në të ardhmen do të bashkpunojë 
4 Në të ardhmen do të bashkpunojë 
8    Nuk e di 

 
 
1 
2 
3 
4 
8 

 
 
1 
2 
3 
4 
8 

 
 
1 
2 
3 
4 
8 

 
 

1    
2 
3 
4 

        8 

10. Sa vjeç mendoni se është personi që rrefuzoj (apo ai që 
rrefuzoj për llogari të tij)? 

1 Nën 20  

2 20 deri 39 

3 40 deri 59 

4 60 ose më shumë 

8    Nuk e di 

VIZIT ….. 
 

1 

2 

3 

4 

8 

VIZIT ….. 
 

1 

2 

3 

4 

8 

VIZIT ….. 
 

1 

2 

3 

4 

8 

 
 
1 
2 
3 
4 
8 

11. Personi I kontaktuar është ? 
      1    Mashkull 

2 Femër 
      8    Nuk e di 

 

1 

2 

8 

 

1 

2 
8 

 

1 

2 
8 

 

1 

2 

        8 

 
 
 
 
 
FORMULARI PËR KARAKTERISTIKAT E  FQINJËVE  

 
 

 një formular të plotësohet për çdo adresë  
Plotësoje gjatë ditës kur është e mundur 

 Duhet të plotësohet për të gjitha njësitë, duke përfshirë të gjitha kontaktet, të gjitha refuzimet, të gjitha tipat e 
mospërgjigjeve, dhe të intervistave gjithashtu. 

 
 



 

N1. Në çfarë tip shtëpie banon personi që do të intervistohet? 
 

1     Fermë 

Banesë e veçuar:  

2     Shtëpi e shkëputur nga të tjerat ( shtëpi e dallueshme) 

3     Shtëpi e dallueshme gjysëm e dallueshme 

4     Shtëpi me tarracë  

5     Shtëpija e vetme në një ndërtesë që përdoret për qëllime të tjera (p.sh pronë biznesi) 

Multi Banesë: 

6    Shtëpi në pallat       

7    Shtëpi studentësh apo dhoma 

8    Pension 

Të tjera: 

9 Shtëpi trailer ose anije 

10 Tjetër  (Specifikoje)…………………… 

88   Nuk e di 

 
N2. Përpara se të mbërrini tek shtëpija e personit që do intervistohet (tek dera individuale), shikoni a ka një sistem citofonie 
apo një derë që mbyllet me çelës?  
 
Për intervistuesin: Mbaj shënim nëse është portë/ derë që mbyllet me çelës, gjatë kohës që plotësohet formulari  
 
1. Po – Ka sistem citofonie 
2. Po – Portë që mbyllet / derë 
3. Po - Ka sistem citofonie dhe Portë që mbyllet / derë 
4. Jo  - Asnjë nga këto 



 

N3.  Cili është vlerësimi juaj për gjendjen e përgjithshme fizike të kësaj ndërtese / shtëpi? 
  

SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: 
 
Konsideroini çështjet e mëposhtme, kur bëni vlerësimin e gjendjes së përgjithshme fizike të kësaj ndërtese / shtëpi. 
 
1. Problemet në çati (p.sh. çati që pikon, mungon materiali për mbulim e saj) 
2. Problemet me dritare (p.sh. janë çarë lart ose thyer dritaret) 
3. Probleme të tjera (p.sh. pjerrësi jashtë mureve të suvasë, është prishur boja ose pikon ajo,) 

 
1. Shumë mirë 

2. Mirë 

3. I kënaqshëm 

4. Keq 

5. Shumë keq 

SHËNIM PËR INTERVISTUESIN: 
 
Për dy pyetjet e mbetura (N4 & N5) ju lutem jepni mendimin tuaj të përgjithshëm në lidhje me atë se çfarë quani "afërsi" e 
ndërtesës / shtëpisë e të personit që ju synoni të intevistoni. Shikoni në të majtë dhe të djathtë të ndërtesës / shtëpisë duke 
marrë parasysh një distancë prej rreth 2 shtëpive me madhësi normale në të dyja anët (afërsisht 15 metra në të dyja anët). 
Përfshini vetëm këtë zonë dhe pronën e të intervistuarit , gjatë kohës që personi po ju përgjigjet këtyre pyetjeve. 
  
Në rastet kur nuk mund të ketë prona të tjera në të dyja anët e ndërtesës në mënyrë të drejtë llogarisin sa rreth 2 hapësira 
'normale' shtëpish, kjo hapsirë duhet të merret në konsideratë në të dyja anët. 
 
Vini re se në rastin e blloqeve të banesave apo pallateve, i referohet hapësirës në të dyja anët e ndërtesës tërë dhe jo vetëm 
në katin ku individi ka  banesën ku jeton personi që po ju përgjigjet këtyre pyetjeve. 

 
 
 
 



 

N4. Në afërsi të menjëhershme, sa papastërti dhe mbeturina ka atje? 
 
1 Sasi shumë të madhe 
2 Sasi të mëdha  
3 Sasi të vogla 
4 Asnjë ose pothuajse asnjë 
 
N5. Në afërsi të menjëhershme, sa vandalizma dhe dëmtime ka atje? 
 
1 Sasi shumë të madhe 
2 Sasi të mëdha  
3 Sasi të vogla 
4 Asnjë ose pothuajse asnjë 
 


