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ABSTRAKTI 
 

Hulumtimi me temë “ Inteligjenca emocionale dhe arritjet akademike të nxënësve në 

klasën IV dhe V në komunën e Vushtrrisë”, është hulumtim me qasje sasiore. 

Qëllimi i këtij hulumtimi është të identifikohet se a kemi ndërlidhje në mes të 

inteligjencës emocionale dhe arritjeve akademike të nxënësve, a ekziston lidhshmëri në 

mes notës mesatare dhe inteligjencës emocionale dhe sa ndikojnë domenët e inteligjencës 

emocionale në arritjet akademike të tyre. Studim ky i realizuar në shkollën fillore 

“Mustafë Venhari” dhe “ Naim Frashëri”, në komunën e Vushtrrisë, numri i përgjithshëm 

i nxënësve në të dy shkollat është 497. Nga ky numër për hulumtim janë marrë 34% e 

nxënësve, ku rrjedhimisht u realizuan 169 pyetësor, prej tyre 86 me klasët e katërta dhe 

83 me klasët e pesta. Nxënësit u zgjodhën me anë të mostrës së rastësishme. 

Të dhënat u mblodhën me anë të instrumentit të quajtur “ Inteligjenca emocionale 8 – 12 

vjeç”. Ai përfshinte 75 pyetje që janë përgjigjur në një shkallë 5-pikësh dhe i cili mat 

nëntë aspekte të ndryshme të inteligjencës, duke ia bashkangjitur edhe të dhënat 

demografike dhe ato të arritjeve akademike të nxënësve. Të dhënat u analizuan me anë të 

programit SPSS 20 dhe u përdorën analiza deskriptive, Anova, T -test dhe analiza të tjera. 

Rezultatet e dala nga ky hulumtim tregojnë marrëdhënie pozitive midis inteligjencës 

emocionale dhe arritjeve akademike të nxënësve. Sa më e lartë të jetë inteligjenca 

emocionale aq më të larta janë edhe arritjet akademike të tyre. Inteligjenca e lartë 

emocionale ndihmon në rujajtjen e gjendjes së harmonisë në vetvete dhe të nxënit në 

institucionet arsimore poashtu na ndihmon të krijojmë marrëdhënie me bashkmoshatarët, 

nëse ne do të jemi të aftë të kuptojmë emocionet tona dhe të dimë t’i menaxhojmë ato, 

rrjedhimisht do të jemi të aftë të shprehim se si ndihemi dhe të kuptojmë se si ndihen të 

tjerët, kështu mund të komunikojmë në mënyrë efektive dhe të krijojmë marrdhënie të 

forta. Poashtu rezultatet tregojnë se kemi lidhshmëri në mes notës mesatare dhe 

inteligjencës emocionale. 

Fjalët kyçe: inteligjenca emocionale, arritje akademike, nxënës, klasë 
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ABSTRACT 
 

The research on "Emotional Intelligence and Academic Achievement of Students in 

Grades IV and V in the Municipality of Vushtrri" is a quantitative approach to research. 

The purpose of this research is to identify whether we have a relationship between 

emotional intelligence and academic achievement of students, whether there is a 

correlation between average grade and emotional intelligence and how much the 

emotional intelligence domains affect their academic achievement. A survey conducted 

in the elementary school "Mustafë Venhari" and "Naim Frashëri" in the municipality of 

Vushtrri, the total number of students in both schools is 497. Out of this number for 

research 34% of students were taken, 169 questionnaires, of which 86 are with fourth 

class and 83 with fifth grade. The students were selected through a random sample. 

The data came together with the instrument called "Emotional Intelligence 8-12 years 

old". It included 75 questions that responded to a 5-point scale and measured various 

aspects of intelligence, coupled with demographic and student learning outcomes. 

The data were analyzed using the SPSS 20 program and desktiptive, Anova, T - test and 

other analyzes were used. 

The results from this research show a positive relationship between emotional 

intelligence and academic achievement of students. The higher the emotional 

intelligence, the higher their academic achievements. High emotional intelligence assists 

in preserving the state of harmony in itself and learning in educational institutions also 

helps us establish relationships with the peers if we are able to understand our emotions 

and know how to manage them, so we will be able to express how we feel and understand 

how others feel, so we can communicate effectively and establish strong relationships. 

The results also show that there is a correlation between average grade and emotional 

intelligence. 

 

Key words: emotional intelligence, academic achievement, student, clas 
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I.HYRJE 
 

Se procesi i edukimit përkatësisht arsimimi është  një nga hapat e parë dhe nga faktorët 

jetik  në jetë dhe padyshim  një nga shtyllat e suksesit për çdo individ apo shoqëri është i 

padiskutueshëm, si i tillë edukimi është baza dhe udhërrëfyesi për ndërtimin e një të 

ardhme  të suksesshme. 

Është e kuptueshme se edukimi është fushë me shtrirje të gjerë që determinon pothuajse 

çdo sferë të jetës, rrugëtimi gjatë procesit të edukimit është i gjatë si i tillë ndikohet nga 

shumë faktorë.Inteligjenca emocionale sigurisht që është një nga faktorët që e ka 

ndikimin e vetë gjatë këtij procesi, ajo padyshim që është e lidhur ngusht edhe me arritjet 

akademike, prandaj rëndësia dhe trajtimi i inteligjencës emocionale është ngusht i lidhur 

me procesin e edukimit dhe evaulimin e tij. 

Inteligjenca emocionale është diçka shumë e veçantë “ sui generis”  në secilin prej nesh, 

që është jomateriale apo e prekshme. Ndikon në mënyrën se si ne i menaxhojmë sjelljen, 

se si përshtatemi në ndërlikueshmërinë sociale dhe marrim vendime që na dërgojnë në 

rezultate pozitive. Ajo është themeli për shumë aftësi të rëndësishme poashtu ndikon në 

gjithçka që ne themi dhe bëjmë çdo ditë (Bradberry dhe Greaves, 2017).Inteligjenca nuk 

duhet menduar e lidhur vetëm me aftësitë njohëse, pasi ajo ka edhe një komponent tjetër 

të rëndësishme në aspektin e përjetimeve emocionale, të cilat padyshim e përcjellin çdo 

kognicion që realizohet nga individi. 

Sipas Chew dhe kolegëve të tij (2013), inteligjenca emocionale gjithashtu ka të bëjë edhe 

me arritjen akademike më të lartë dhe me praktikat e procesit mësimor, që në një aspekt 

është e lidhur ngusht me raportin mësues - nxënës dhe ndërlidhjen me ndërveprimin 

social. 
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1.1 Definimi i koncepteve kryesore 
 

Sipas Zenel Orhanit fjala “inteligjencë është term që është përdorur rreth shekullit XII, ku 

nëpër fjalorë të ndryshëm jepen shpjegime të ndyshme, pasi vlerësohen aspekte të 

veçanta që lidhen me të, kështu deri në shekullin XIX fjala inteligjencë në përgjithësi ka 

pasur kuptimin pozitiv, të cilën njerëzit e kanë përdorur për të përshkruar aftësitë e tyre si 

dhe të të tjerëve” (Orhani, 201, f. 265). Inteligjenca është fushë e gjerë, ajo është sigurisht  

një prej termeve më të diskutueshme në shkencën e psikologjisë dhe se mund të 

konceptohet si lëndë bazë prej nga marrin arsye dhe formohen mendimet dhe qëndimet 

tona. Është një faktor që në masë të madhe i referohemi për të karakterizuar vetveten dhe 

sjelljet në një moment të caktuar, gjithashtu mund të kuptohet si aftësi për të mësuar dhe 

për t’u sjellur në mënyrë konvenuese. 

Studiuesit Peter Salovey dhe Jack Mayer (1993, f. 443), propozuan definicionin se EI 

(Inteligjenca Emocionale) “është aftësia për të monitoruar vetveten dhe emocionet e të 

tjerëve, për të dalluar llojet e ndjenjave, si dhe për të përdorur informacionin për të 

udhëhequr të menduarit dhe veprimet”. 

Emocionet janë pjesë e pandashme në jetën e përditshme të njeriut, përkatësisht të çdo 

nxënësi që kanë lidhshmëri me gjendjen shpirtërore dhe vazhdimisht ndikojnë në 

mënyrën vendimtare në sjelljet dhe të menduarit tonë, ku studiuesi William James theksoi 

se “emocioni është ndjenja e ndryshimeve trupore që ndodhin si reagime ndaj ngjarjeve 

eksituese të mjedisit” (Pettijohn, 1996, faqe 351). 

Inteligjenca emocionale është përkufizuar si aftësi për të pranuar emocionet, për të pasur 

qasje dhe për të krijuar emocione në mënyrë që të ndihmojë mendimin, të kuptojë 

emocionet dhe të rregullojë ndryshimin e emocioneve në mënyrë që të nxisë rritjen më të 

mirë emocionale dhe intelektuale (Chew dhe kolegët, 2013). 

Arritja akademike i referohet nivelit  të cilit  nxënësit  i përvetësojnë njohuritë, 

shkathtësitë dhe aftësitë që mësimdhënësi kërkon të mësojë ose të arrijë gjatë procesit 

mësimor (Salvia dhe kolegët, 2000). 
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1.2 Historiku i inteligjences emocionale 
 

Termi “Inteligjencë emocionale” mendohet të jetë shfaqur në një letër në vitin 1964 nga 

Michael Beldoch(1964) dhe në letrën e vitit 1966 nga Leuner, e titulluar “Inteligjenca 

emocionale dhe emancipimi” që u publikua në revistën psikoterapeutike: Praktika e 

psikologjisë së fëmijëve  dhe psikiatria e fëmijëve.  

Në vitin 1983 Howard Gardner përshkroi idenë e inteligjencës së shumëfishtë që 

përfshinte inteligjencën ndërpersonale ( aftësitë për të kuptuar qëllimet, motivet dhe 

dëshirat e njerëzve të tjerë) dhe inteligjencës intrapersonale ( aftësinë për të kuptuar 

veten, për të vlerësuar ndjenjat, frikën dhe motivimin e personave), që ndihmuan në 

shpjegimin e rezultateve të performancës. 

 Pastaj termin inteligjencë emocionale e përdori në tezën e doktoraturës Wayne Payne 

(1985), me titull “Një studim i emocioneve: Zhvillimi i inteligjencës emocionale përmes 

vetë-integrimit, në lidhje me frikën, dhimbjen dhe dëshirën. 

Në një artikull të botuar në revistën britanike Mensa nga Keith Beasley (1987), është 

përdorur termi koeficient emocional (EQ), ku mendohet të jetë botimi i parë i botuar i 

këtij termi. 

Në vazhdimësi nga psikologët Salovey dhe Mayer (1990) historia e termit inteligjencë 

emotive u zgjerua edhe më shumë në artikullin e botuar të tyre “ Inteligjenca Emotive” në 

revistën Imagjinata, njohuritë dhe personaliteti. Sidoqoftë nga Daniel Goleman (1995) u 

definua koncepti i Inteligjencës Emocionale në botimin e librit të tij “ Emotional 

Intelligence: Why it can Matter More than IQ ”, ku inteligjenca emocionale i referohet 

aftësisë për të njohur emocionet tona dhe të tjerëve, për të motivuar veten dhe për të 

kontrolluar emocionet tona dhe të tjerëve. 
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1.3 Teoritë për inteligjencën emocionale 
 

Studiues dhe psikologë të fushës së psikologjisë kishin shkruar mbi kuptimin e 

inteligjencës emocionale, ku vlenë të theksohet se  nga shumë psikologë amerikanë, 

intelegjenca emocionale përkufizohet si aftësi mbikëqyrjeje, aftësi e kontrollit të 

emocioneve në të gjitha aspektet e tyre. Ndërkaq, për teoritë në fushën e intelegjencës 

emocionale, psikologët Salovey, Mayer dhe Caruso kanë ofruar dy drejtime parësore 

lidhur me definimin e intelegjencës emocionale. 

Kështu më 1990, Salovey dhe Mayer ofruan modelin e parë teorik, i cili u quajt modeli i 

bazuar në aftësi dhe që trajton intelegjencën emotive si një konstrukt që përfshin aftësitë 

dhe kompetencat e zhvilluara, për të udhëhequr botën përreth në krahasim me aftësitë për 

të njohur e kuptuar emocionet. Duke u bazuar në modelin e dhënë inteligjenca 

emocionale përbëhej nga këto aftësi, si: aftësia për të përceptuar emoconet, aftësia për të 

përdorur emocionet për të lehtësuar të menduarit, aftësia për të kuptuar emocionet dhe 

për të kontrolluar ato. 

Ndërsa drejtimi i dytë teorik i quajtur modeli i përzier definon inteligjencën emocionale 

si fushë e aftësive jo-kognitive, kompetencave dhe shkathtësive që ndikojnë në aftësinë e 

individit për të përballuar në mënyrë të suksesshme kërkesat dhe ndikimet e rrethit 

shoqëror (Bar On, 1997). 

Teoritë dhe zbulimet e fundit në fushën e inteligjencës emocionale, theksojnë se 

inteligjenca emocionale ndikon në shumë sfera të ndryshme të jetës, si në degën e 

edukimit, arritjet akademike, raportin ndërnjerëzor, komunikimin ndërpersonal, 

udhëheqjes, zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve, shëndetin ,mendor dhe në mirëqenie 

përgjithësisht (Salovey dhe Mayer, 2004). 

I pari që bëri të njohur konceptin e Inteligjencës Emocionale ishte studiuesi Daniel 

Golman, i cili vë theksin se si inteligjenca iu referohet lidhjeve njerëzore, mënyrës se si 

ne e menaxhojmë veten dhe  ndërveprimet njerëzore (Goleman, 2006).  
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 Sipas tij, EI është një spektër i gjërë konceptesh dhe aftësish që nxisin performancën e 

nxënësve që përbëhet nga pesë fusha: 

 Vetëndërgjegjësimi është aftësia jonë për të përceptuar emocionet dhe për të qenë 

të vetëdijshëm në ndiesitë tona, si dhe reagimet tona personale,qofshin ato anët 

tona pozitive apo veset tona, në mënyrë që t’ia shtojmë besimin vetes sa më 

shumë. 

 Vetëmenaxhimi është aftësia jonë për të përdorur ndjenjat duke i kontrolluar ato si 

dhe sjelljet impulsive, për të menaxhuar emocionet në mënyrë të dobishme si dhe 

duke iu përshtatur ndryshimeve të rrethit ku jetojmë.  

 Ndërgjegjësimi social përbëhet nga aftësitë tona të vetëdijës për shoqërinë dhe 

aftësive të menaxhimit të raporteve me shoqërinë, është aftësia për të kuptuar 

emocionet, disponimin dhe motivet e vërteta të të tjerëve dhe për të parandjerë se 

çka ndodh rreth nesh, duke i përmirësuar raportet me ta. 

 Empatia i referohet aftësisë sonë për të kuptuar emocionet e atyre që na rrethojnë. 

 Motivimi, aftësi e cila i referohet motivimit të vetvetes pastaj të tjerëve për të 

arritur suksese, në qfarëdo rrethana në të cilat gjindet. 

Në përgjithësi, për Golemanin këto kompetencat emocionale nuk janë të lindura por janë 

aftësi që mund të përmirësohen dhe që mund të zhvillohen për të arritur performancë të 

jashtëzakonshme, ai beson se individët janë të lindur me një inteligjencë të përgjithshme 

emocionale që përcakton potencialin e tyre për të mësuar kompetencat emocionale             

( Goleman, 2006). 

Pytësori i përgjithshëm i inteligjencës emocionale ( TEIQue ) është një instrumenti i vetë- 

raportit që mbulon fushën e marrjes së mostarve të tipit të EI, në mënyrë 

gjithëpërfshirëse, që përbëhet nga 153 pyetje, që maten me aspekte të ndryshme, 4 

faktorë dhe shkallët e përgjithshme të EI ( Petrides, 2009). Një formular i TEIQue për 

fëmijë është hartuar nga Stella Maveroveli et al. (2008), që bazohet në një fushë  

mostrimi që është zhvilluar posaçërisht për fëmijët e moshës ndërmjet 8 dhe 12 vjeç. Ai 

përfshin 75 pyetje që janë përgjigjur në një shkallë 5-pikësh dhe që mat nëntë aspekte të 

ndryshme. 
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Sipas tyre domenët e inteligjencës emocionale për të rriturit e moshës 8 dhe 12 vjeçar 

janë:  

 - përshtatshmëria që i referohet aftësisë për tu adaptuar shpejtë me rrethin e ri shoqëror 

dhe kushtet ekzistuese. 

- shprehja emocionale, i referohet aftësisë për të kumtuar ndjenjat e veta personale tek të 

tjerët. 

- perceptimi emocional, i referohet aftësisë që të rriturit i kuptojnë qartë  ndjenjat e tyre 

dhe të tjerëve. 

-vet motivimi, që është aftësi kur të rriturit janë të nxitur, të shtyrë a drejtuar drejt një 

qëllimi dhe nuk heqin dorë nga kërkesat. 

- vet besimi, është aftësi e cila i referohet asaj se unë jam më i suksesshmi dhe i pari, si 

dhe mund t’ia dal mbanë. 

- impulsiviteti, është aftësi e cila i referohet asaj se ata janë të nxitur dhe kanë gjasa për 

t’iu përgjigjur kërkesave të tyre. 

- marrëdhënia me bashkmoshatar, është aftësi që i referohet tolerancës dhe mirëkuptimit. 

- rregullimi emocional, i referohet aftësisë për të kontrolluar emocionet e tyre. 

- dispozicioni afektiv, i referohet asaj se si ata reagojnë ndaj ngjarjeve të papritura në 

rrethana të ndryshme. 

1.4 Studime për intelegjencën emocionale dhe arritjet akademike 
 

Marrdhëniet midis inteligjencës emocionale dhe performancës akademike janë hulumtuar 

nga studiues të ndryshëm, studim i realizuar në fushën e Inteligjencës emocionale dhe 

arritjet akademike është bërë nga Barbara A. Fatum, në Kaliforni në vitin 2008, e cila 

trajton temen “ Marrëdhëniet midis inteligjences emocionale dhe arritjet akademike të 

nxënësve në shkollën fillore”. Kompetencat emocionale janë matur duke përdorur 

vlerësimin emocional të inteligjencës gjashtë sekonda për rininë ( SEI-YV), ndërsa 

arritjet akademike janë matur me anë të testimit të arritjeve nga lënda gjuhë angleze, 

matematikë dhe shkencë . Studim ky i realizuar me 50 nxënës nga dy shkolla fillore në 

San Francisko. Si përfundim, nga ky hulumtim ajo sugjeroi se fëmijët shpesh janë të 

shkëputur nga miqtë dhe familja, përjetojnë ndryshime të shpejta shoqërore dhe janë të 
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ndikuar nga mediat dhe yjet e sportit, të cilët nuk modelojnë sjelljen e duhur shoqërore 

dhe se rezultatet e këtij hulumtimi nxjerrin si rezultat se fëmijët që kanë aftësi të forta të 

zhvilluara të inteligjences emocionale kanë më shumë mundësi që të përjetojnë jetën, 

kënaqësinë dhe lumturinë me miqët dhe familjen ( Fatum, 2008 ). Studim ky që pohoi se 

ambienti i shëndetshëm në klasë mund të motivojë fëmijët për të ndërtuar vetëdije 

emocionale dhe për të menaxhuar emocionet pozitive dhe negative. 

Studimet kanë zbuluar se intelegjenca emocionale lidhet ngusht me arritjet akademike që 

ndikojnë në performancën e  nxënësve, duke u bazuar në njohuritë dhe nivelin e 

përgjithshëm të intelegjencës. Sipas një hulumtimi të realizuar me studentët e mjekësorë 

të vitit të parë dhe të fundit nga Chew dhe kolegët e tij, të cilët sugjeruan që inteligjenca 

emocionale është e lidhur me sjelljen më pro-sociale, përformancë më të mirë akademike 

dhe ndjeshmërinë për të përmirësuar raportet, erdhën tek rezultatet se studentët që ishin 

më EI performuan më mirë në të dy vlerësimet e vazhudeshme dhe provimin 

përfundimtar profesional, prandaj është e mundur që zhvillimi i aftësive emocionale 

mund të rrisë performance akademike të tyre (Chew dhe kolegët, 2013).  

 Në studimin e realizuar në Tiranë me temën “ Inteligjenca emocionale dhe ndërlidhja e 

saj me interaksionin social” nga Albulena Metaj Maculaj, e cila për synim kishte të 

identifikojë raportet në mes të inteligjencës emocionale dhe dimensioneve të saj me 

ndërveprimin social dhe mbështetjen e përceptuar sociale si dhe të përcaktoj përmasën e 

ndikimit të ndërveprimit social, përkrahjes së përceptuar sociale në inteligjencën 

emocionale, studim ky i realizuar me 525 studentë, e cila erdhi në përfundim se 

intelegjenca emocionale ka ndërlidhje me rrafshin social, edukimin personal dhe 

ndërpersonal (Metaj, 2017). 
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1.5 Ndikimi i inteligjencës emocionale në arritjet akademike të nxënësit 
Nxënësit në institucionet e arsimit të qfarëdo niveli shihen si udhëheqës të së nesërmes, 

ku për të arritur sukses akademik, kërkohet përkushtim, vetëdisiplinë, motivim dhe 

marrëdhënie të afërta si nga ana e nxënësve mes vete poashtu edhe një bashkëpunim tejet 

i madh në mes dy palëve ( Imonikebe, 2009). Inteligjenca emocionale, vetë-efikasiteti 

dhe mirëqenia psikologjike janë burime të rëndësishme për rritjen e cilësisë në arsim  

( Salami dhe kolegët, 2009 ). 

Institucionet e arsimit vazhdojnë të shihen si vende të mundësive që janë të përqëndruara 

në mësimdhënien dhe mësimnxënien e brezave të ndryshëm qysh nga cikli i ulët e gjerë 

tek institucionet e arsimit të lartë. Megjithatë, edukimi i nxënësve nuk është një detyrë e 

lehtë, në të ndikojnë shumë faktorë, siç janë mosha, personaliteti, kultura dhe niveli        

socio-ekonomik, të cilat shpeshherë janë forca shtytëse për suksese gjatë shkollimit dhe 

poashtu edhe nganjëherë edhe dobësi unike, duke lënë disa nxënës më të përgatitur për 

rreziqet e mjedisit dhe të jenë më të shkathët në shumë aspekte. Motivimi akademik 

përcaktohet si entuziazëm për arritjet akademike që përfshin shkallën në të cilën nxënësit 

posedojnë disa karakteristika specifike të sjelljes që lidhen me motivimin ( Hwang dhe 

kolegët, 2002). 

Sipas një studimi, faktorët që ndikojnë në motivimin e arritjeve të nxënësve janë si: 

efektiviteti i mësuesit, shokët, qëndrimi i individit ndaj shkollës, përceptimet e nxënësve 

rreth tyre, aftësitë, përvojat e kaluara (pozitive ose negative), rëndësia e dhënë për 

suksesin e nxënësve, prindërit i afrohen fëmijëve të tyre dhe shkollën ( Goc, 2010). 

Në të kaluarën, perceptimi njohës, më shumë se çdo faktor tjetër ka qenë si një 

parashikues i arritjeve akademike.Sidoqoftë, është vërtetuar se përkundër një individi që 

ka potencial intelektual që të ketë sukses në institucionet e arsimit, ai mund të përjetojë 

vështirësi në trajtimin e tij, siç janë çështjet emocionale.( Goleman, 1998). 

Inteligjenca e lartë emocionale mund të kontribuojë në një nxënës në procesin e të 

mësuarit, ndërsa nxënësit me inteligjencën emocionale të ulët mund të gjejnë dështimin, 

mosbesimin, gjë që dëmton akademikun e tyre ( Svetlana, 2007), ku emocionet janë 

konsideruar si plotësuese në procesin e të mësuarit. 
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1.6 Ndikimi i arritjeve akademike në procesin mësimor 

Në procesin mësimor, arritjet akademike e kanë ndikimin e vetë të posaçëm, të cilat 

përfaqësojnë rezultatet e performancës që tregojnë nivelin në të cilin një nxënës ka arritur 

synimet e veçanta që ishin fokusi i aktivitetve në mjediset mësimore, në veçanti në 

shkollë.Në përgjithësi, sistemet shkollore përcaktojnë qëllimet njohëse që gjejnë zbatim 

në fusha të shumëfishta siç është të menduarit kritik ose përfshijnë arritjen e njohurive 

dhe të kuptuarit në një fushë specifike intelektuale, ku përfshihet numërimi, shkrim-

leximi, shkenca dhe historia. 

Padyshim që arritjet akademike konsiderohen të jenë një strukturë organizative që 

përfshijnë segmente të ndryshme të të mësuarit, si dhe në të ngërthehen laramani të 

rezultateve arsimore si dhe të arritjeve akademike, gjë që duhet vlerësuar dhe kritikurar 

në mënyrë të drejtë dhe racionalisht. Një nga faktorët e shumtë që tregojnë për njohuritë e 

fituara në procesin mësimor duke u bazuar në kriteret e parapara sipas kurrikulës, siç janë 

notat ose performanca nga një test i arritjes arsimore dhe treguesve grumbullues të 

arritjeve akademike janë edhe vlerësimet arsimore me titulluj të ndryshëm edhe 

çertifikatat ( Steinmay dhe kolegët, 2017). Në përgjithësi, në shoqëritë e zhvilluara 

arritjet akademike zënë një vend të veçantë në jetën e çdo individi, ku nga kriteret e 

përbashkëta që vendosen për vlerësimin e performancës së arritjeve të nxënësve, përveç 

përpjekjeve intelektuale të përbashkëta vlerësohen edhe aftësitë intelektuale të një 

personi. Prandaj, arritjet akademike përcaktojnë nëse dikush mund të marrë pjesë në 

arsimin e lartë dhe duke u bazuar në nivelet e arritura, kjo ndikon edhe në karrierën 

profesionale pas shkollimit.Ndonëse arritja akademike ka rëndësi për një idivid, ajo 

gjithashtu ka rëndësi për rrethin e vetë familjar si dhe zhvillimin e gjithëmbarshëm të 

vendit dhe zhvillimin e saj, ato janë fokus i hulumtimit nga shumë shkenctarë. Për 

rëndësin e arritjeve akademike në lidhje me perspektivat e ndryshme qoftë ato individuale 

apo shoqërore është dhënë një përmbledhje nga Spinath (2012), i cili thekson se është e 

përshtatshme të bisedohet për parashikuesit në vend të përcaktuesve të arritjeve 

akademike.   
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II. METODOLOGJIA 
 

Hulumtimi “ Inteligjenca emocionale dhe arritjet akademike të nxënësve të klasëve IV 

dhe V në komunën e Vushtrris” është hulumtim me qasje sasiore. 

Qëllimi i këtij hulumtimi është të identifikoj se a kemi ndërlidhje në mes të intelegjencës 

emocionale dhe arritjeve akademike të nxënësve dhe se a ekziston lidhshmëri në mes 

notës mesatare dhe inteligjencës emocionale dhesa ndikojnë domenët e inteligjencës 

emocionale në arritjet akademike të tyre. Është një temë e rëndësishme që deri tani nuk 

është trajtuar sa duhet në kontekstin tonë, për shkak të rëndësisë së saj në kontributin që 

mund të jep në arritjet akademike, unë synoj të studioj në thellësi këtë çështje dhe të 

mundohem të sjellë një pasqyrë të të dhënave tek nxënësit e klasës IV dhe V. 

Hipotezat e ngritura për këtë hulumtim janë:  

H.1:  Sa më e lartë të jetë intelegjenca emocionale aq më të larta janë arritjet 

akademike të nxënësve. 

H. 2:  Nxënësit vetmotivohen dhe kanë marrdhënie më të mira me bashkëmoshatarë  

kur kanë arritje të lartë akademike. 

H. 3: Ekziston lidhshmëri në mes notës mesatare dhe inteligjencës emocionale. 

2.1 Pjesëmarrësit  

Popullata për punimin tim janë nxënësit e klasëve të katërta dhe të pestë nga shkolla 

“Mustafë Venhari” dhe “ Naim Frashëri ” nga komuna e Vushtrrisë. Të dhënat për 

shkollën “Mustafë Venhari” janë siguruar nga drejtoria e shkollës gjegjësisht drejtori i 

shkollës Shyqeri Bunjaku (2018).Ndërsa të dhënat për shkollën “Naim Frashëri” janë 

siguruar nga drejtoria e shkollës gjegjësisht drejtoresha e shkollës Valbona Drejta (2018). 

Shkolla “Mustafë Venhari” ka gjithsej 212 nxënës në këto paralele, ku parashihet që 

mostra të jetë e rastsishme që do të zgjidhen 72 nxënës. Kurse në shkollën “ Naim 

Frashëri” vijojnë mësimet 285 nxënës në këto paralele, ku parashihet që mostra poashtu 

të jetë e rastësishme ku do të zgjidhen 97 nxënës. Është bërë një përpjekje për t’i 
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shpërndarë pyetësorët në mënyrë të barabartë sipas gjinisë dhe klasëve që janë përfshirë 

në këtë studim.Hulumtimi është realizuar me 34% të nxënësve të këtyre shkollave. 

Tabela 1. 

Numri i përgjithshëm i nxënësve sipas klasës në shkollat pjesmarrëse në hulumtim 

Shkolla Nr. i nxënësve Klasa IV Klasa V 

SHF “Mustafë Venhari 212 95 117 

SHF “ Naim Frashëri” 285 158 127 

Gjithsej 497 253 244 

 

Tabela 2. 

Numri i përgjithshëm i nxënësve sipas gjinisë në shkollat pjesmarrëse në hulumtim 

         Klasa IV        Klasa V 

Gjinia Femra Meshkuj Femra Meshkuj 

SHF “Mustafë Venhari” 54 37 60 61 

SHF “ Naim Frashëri” 67 80 51 87 

Gjithsej 121 117 111 148 

 

Tabela 3. 

Paraqitja e mostrës prej 34% të nxënësve për hulumtim 

              Klasa IV        Klasa V 

Gjinia Femra Meshkuj Femra Meshkuj 

SHF “Mustafë Venhari” 18 pyetësorë 13 p. 21 p. 21 p. 

SHF “ Naim Frashëri” 23 p. 27p. 17 p. 29 p. 

Gjithsej 41 p. 40 p. 38 p. 50 p. 
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2.2 Instrumenti 

Natyra e studimit ka kërkuar aplikimin e një instrumenti për të matur inteligjencën 

emocionale të nxënësve.Prandaj, instrumenti që është aplikuar në këtë studim është 

pyetësori i quajtur “Intelegjenca emocionale 8-12 vjeç”, i cili është i standardizuar dhe 

për përdorimin e tij është lejuar nga prof. Mimoza Shahini. Ky instrument përfshin 75 

pohime për inteligjencen emocionale me pesë shkallë matëse : nuk pajtohem asesi, nuk 

pajtohem, as dakord as kundër, pajtohem dhe pajtohem plotësisht. Testi i besueshmërisë 

së pytësorit është .708.Meqenëse është nevojitur për të përshkruar të dhënat demografike 

dhe ato të arritjeve akademike të nxënësve, në këtë pyetësor janë vendosur edhe 4 pyetje 

për të siguruar të dhënat e nevojshme. 

2.3. Mënyra e mbledhjes së të dhënave 

Procesi i mbledhjes së të dhënave ka zgjatur prej datës 22 Maj deri më 23 Maj, që nga ora 

9:30 deri në orën 12:00, kur dhe mbaronte procesi mësimorë për klasët e katërta dhe të 

pesta të shkollës fillore “Mustafë Venhari” – Vushtrri. Poashtu që nga data 26 - 27 Maj, 

që nga ora 08:00 deri në orën 12:00, kam realizuar pjesën tjetër të pyetësorëve në 

shkollën “Naim Frashëri”- Vushtrri,  me të cilat kisha planifikuar këtë studim. Së pari, 

është bërë prezentimi i pyetësorit dhe sqarimi i secilës pyetje. Nxënësit për shkak të 

numrit të madh të pyetjeve në pyetësorin e realizuar kanë pasur kohë prej  45’ për të 

plotësuar atë. 

2.4. Analiza e të dhënave 

Të dhënat e siguruara nga pjesëmarrësit janë sistemuar në Programin Statistikor të 

Shkencave Shoqërore 20 (SPSS 20). Për analizimin e këtyre të dhënave janë përdorur 

analiza të ndryshme që mundëson ky program, p.sh: descriptive, Anova, T- testi,  duke 

mundësuar sigurimin e të dhënave për të arritur rezultatet e synuara në hulumtim.  
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2.5 Aspekti etik 
 

Në këtë hulumtim është respektuar etika hulumtuese.Nga ana e drejtorisë së shkollave 

është lejuar shpërndarja dhe realizimi i pyetësorëve me nxënës.Të gjithë mësimdhënësit 

që planifikova plotësimin e pytësorëve ishin bashkëpunues dhe të gatshëm për të 

ndihmuar plotësimin e tyre nga ana e nxënësve, duke ruajtur anonimitetin e nxënësve dhe 

mësimdhënësve të klasës.Pjesëmarrja e nxënësve në hulumtim nuk ishte e imponuar. 

2.6 Kufizimet e hulumtimit 
 

Mund të themi bindshëm se gjatë realizimit të këtij hulumtimi në shkolla nuk kam pasur 

ndonjë vështirësi për realizimin e pyetësorve. Në të dy shkollat pjesëmarrëse në studim 

ka pasur mirëkuptim dhe bashkëpunim si nga ana e drejtorisë, mësuesëve gjithashtu edhe 

nga ana e nxënësve. Kufizim i vetëm në këtë hulumtim mbetet të jetë mosgadishmëria e 

bashkëpunimit nga një psikolog klinik, i cili realizoi një studim për temën në fjalë, ku 

sigurimi i këtij studimi do ndihmonte krahasimin e rezultateve ndërmjet tyre si dhe numri 

i vogël i pjesëmarrësve, ku ndoshta një mostër më e zgjeruar do të jepte edhe rezultate të 

tjera. 
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III.REZULTATET 
 

Në këtë pjesë do të paraqiten rezultatet e dala nga ky hulumtim. Fillimisht do të paraqiten 

të dhënat demografike të mbledhura.  

Inteligjenca emocionale dhe arritjet akademike të nxënësve  janë një ndër faktorët kyç që 

procesi mësimor të arrijë përsosjen e plotë të synuar. Më poshtë me anë të grafikonit 

është paraqitur numri i pjesëmarrësve në hulumtim sipas gjinisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Numri i pjesëmarrësve sipas gjinisë. 

 

Nga figura e mësipërme shohim se pjesëmarrës në hulumtim janë 46.7% nxënës të gjinisë 

femërore përkatësisht 79 si dhe meshkuj janë 53.3% përkatësisht 90, ku gjithsej paraqesin 

numrin e përgjithshëm të pjesëmarrësve në hulumtim. 

 

 

 

 

53.30% 

46.70% 

Mashkull Femer
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Pasi që, hulumtimi është realizuar me nxënësit e klasës IV dhe V në komunën e 

Vushtrrisë, më poshtë është paraqitur pjesëmarrja e respodentëve sipas klasëve përkatëse 

të parapara për studim. 

 

 

Figura 2. Numri i pjesëmarrësve sipas klasës 

Sipas figurës 2 shohim se 50.9% apo 86 respodentë janë në klasën e IV ndërsa 49.10%  

apo 83 pjesëmarrës të klasës së V.  

 

 

Përmes pyetjes “ Nota juaj në lëndën e matematikës” dhe “Nota juaj në lëndën e gjuhës 

shqipe”, janë mbledhur të dhënat për suksesin e nxënësve pjesëmarrës në hulumtim, të 

cilat janë paraqitur më poshtë me anë të figurës 3. 

50.90% 

, 49.10% 

Klasa IV Klasa V
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Figura 3. Notat në lëndë e Gjuhës shqipe 

Sipas të dhënave ( shih figurën më lartë), kemi një nxënës që ka notën dy, ndryshe nga 

kjo kemi një ngritje për ata që kanë notën 3 (29) prej 28 nota më shumë, notë 4 kanë 41 

nxënës dhe 98 nxënës kanë notën 5 në lëndën e Gjuhës shqipe, ku vërejmë se kemi një 

ndryshim në krahasim me notat tjera tek nxënësit që kanë arritje të larta akademike.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Notat në lëndën e matematikës 

1 

29 

41 

98 

nota 2 nota 3 nota 4 nota 5

4 

28 

52 

85 

nota 2 nota 3 nota 4 nota 5



17 
 

 
 

Në bazë të notave nga lënda e matematikës kemi 4 nxënës me notën 2, 28 nxënës me 

notën 3, 52 nxënës me notën 4 dhe 85 prej tyre kanë notën 5. 

Tabela 4. 

Analizë përshkruese e domenëve të inteligjencës dhe notës në lëndën e matematikës 

 

 

N Minimum 

Maksimu

m Mesatarja 

Devijimi 

standard 

Pershtashmeria 169 18.00 30.00 23.5562 1.89880 

Shprehja 

emocionale 
169 19.00 29.00 23.6568 1.87416 

Perceptimi 

emocional 
169 22.00 34.00 28.1124 1.83040 

Vet motivimi 169 28.00 40.00 33.8462 2.79668 

Vet besimi 169 22.00 34.00 28.2308 2.09875 

Impulsiviteti 169 18.00 34.00 24.4793 1.95207 

Marredhenia me 

bashkmoshatare 
169 36.00 53.00 44.5503 3.58222 

Rregullimi 

emocional 
169 24.00 37.00 29.3905 2.49073 

Dispozicioni afektiv 169 21.00 32.00 26.5385 1.54303 

Nr. i vlefshëm 

(lista) 
169     

 

Në tabelën e mësipërme janë dhënë statistikat përshkruese për të gjithë 169 nxënësit të 

cilët i janë përgjigjur pyetësorëve.Këto statistika lidhin notat në lëndën e matematikës me 

domenët përkatës të inteligjencës. 
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Për analizimin e hipotezës “Sa më e lartë të jetë inteligjenca emocionale aq më të larta 

janë arritjet akademike të nxënësve” kam përdorur testin statistikor ndërmjet 

variablave të domenëve të inteligjencës dhe notën në lëndën e matematikës. 

Tabela 5. 

Statistikat e testimit të domenëve të inteligjencës dhe notës në lëndën e matematikës 

Statistikat e testimit 

 

Pershtashme

ria 

Shprehja 

emocionale 

Perceptimi 

emocional 

Vet 

motivimi 

Vet 

besimi 

Impulsivit

eti 

Marredhenia 

me 

bashkmoshata

re 

Rregullimi 

emocional 

Dispozicioni 

afektiv 

Chi-

Square 
.484 9.479 4.201 9.323 8.317 3.333 13.022 12.377 7.839 

Df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. 

Sig. .785 .009 .122 .009 .016 .189 .001 .002 .020 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grupimi i ndryshores: Nota në Matematikë 

Në bazë të Kruskal Wailis Test ndërmjet variablave të pavarura të domenëve të 

inteligjencës dhe notës së nxënësit në lëndën e matematikës vërejmë se ka ndërlidhje 

signifikante në mes të notës në lëndën e matematikës me këto domene si: shprehjen 

emocionale .009, vet motivimi .009, vet besimi .016, marrëdhënia me bashkmoshatarë 

.001, rregullimi emocional .002 dhe dispozicioni afektiv .020. Nga këto rezultate 

kuptojmë se nxënësit që kanë inteligjencë emocionale të lartë kanë poashtu edhe arritje të 

larta akademike, prej nga edhe vërtetohet poashtu hipoteza e ngritur. 

Për të parë a kemi dallime të rëndësishme signifikante në mes të tri grupeve, e në veçanti 

nëse grupi i parë ka dallim të rëndësishëm signifikantë me dy grupet e tjera kam përdorur 

metodën e Anovës për të bërë analizat. 
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Tabela 6. 

Analiza Anova : Relacioni i domenëve të inteligjencës emocionale me suksesin nga lënda 

e gjuhës shqipe 

  Anova     

  Sum of 

Squares 

Df. Mean 

Square 

F Sig. 

Vet 

motivimi 

Mes grupeve 192.413 3 64.138 9.435 .000 

 Brenda 

grupeve 

1121.587 166 6.797   

 Gjithsej 1314.0000 169    

Vet besimi Mes grupeve 37.923 3 12.641 2.971 .033 

 

 Brenda 

grupeve 

702.077 166 4.255   

 Gjithsej 740.000 169    

Regullimi 

emocional 

Mes grupeve 93.801 3 31.267 5.440 .001 

 Brenda 

grupeve 

948.424 166 5.748   

 Gjithsej 1042.225 169    

 

Në bazë të rezultateve të arritura siç shihet edhe në tabelën më lartë sipas Anova                

( Analiza e variantave) ndërmjet grupeve të pavarura të domenëve të inteligjencës dhe 

notës në lëndën e gjuhës shqipe tek domeni i vet motivimit kemi 166 shkallë të lirisë, 

testi F është 9.435 kurse niveli i signifikancës është i besueshëm dhe statistikisht është 

signifikante.000, ndërsa tek vetbesimi vërejmë se kemi poashtu 166 shkallë të lirisë, testi 

F është 2.971 kurse niveli i signifikancës është .033, tek domeni i rregullimit emocional 

kemi poashatu 166 shkallë të lirisë, testi F është 5.440, kurse niveli i signifikancës është i 

besueshëm dhe është signifikant .001.  
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Tabela 7. 

Analiza Anova: Lidhshmëria e domenëve të inteligjencës emocionale me suksesin nga 

lënda e matematikës 

   Anova    

  Sum of 

Squares 

Df. Mean 

Square 

F Sig. 

Shprehja 

emocionale 

Mes grupeve 29.187 3 9.729 2.862 .039 

 Brenda 

grupeve 

560.908 166 3.399   

 Gjithsej 590.095 169    

Perceptimi 

emocional 

Mes grupeve 30.311 3 10.104 3.130 .027 

 Brenda 

grupeve 

532.553 166 3.228   

 Gjithsej 562.864 169    

Vet motivimi Mes grupeve 147.377 3 49.126 6.948 .000 

  Brenda 

Grupeve 

1166.623 166 7.070   

 Gjithsej 1314.000 169    

Marrëdhënia 

me 

bashkmoshatarë 

Mes grupeve 183.890 3 61.297 5.129 .002 

 Brenda 

grupeve 

1971.932 166 11.951   

 Gjithsej 2155.822 169    

Rregullimi 

emocional 

Mes grupeve 108.858 3 3.286 6.415 .000 

 Brenda 

grupeve 

933.367 166 5.657   

 Gjithsej  169    

Në bazë të rezultateve të arritura siç shihet edhe në tabelën më lartë sipas  analizës së 

varianteve ndërmjet grupeve të pavarura të domenëve të inteligjencës emocionale dhe 

notës në lëndën e matematikës kemi ndërlidhje signifikante ndërmjet domenit të 
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shprehjes emocionale .039, përceptimit emocional .027, vetmotivimit .000, marrdhënia 

me bashkmoshatarë .002  dhe rregullimi emocional .000 me arritjet akademike të 

nxënësve në këtë fushë. 

Për analizimin e hipotezës së dytë “Nxënësit vetmotivohen dhe kanë marrdhënie më të 

mira me bashkëmoshatarë  kur kanë arritje të lartë akademike”, rreth kësaj unë  

bëra analizë deskriptive rreth lidhshmërisë së domenëve të inteligjencës me notën në 

gjuhën shqipe. 

Tabela 8. 

Analiza deskriptive: Lidhshmëria e domenëve të inteligjencës emocionale me suksesin 

nga lënda e gjuhës shqipe 

 Nota 

Gjuhë shqipe 

N Mesatarja SD 

 

Vet motivim 

2 1 31.0000 . 

 3 29 32.0345 2.09562 

 4 41 33.1707 2.48900 

 5 98 34.6939 2.78215 

Gjithsej 

 

 169 33.8462 2.79668  

Marrdhënia me  

bashkmoshatarët 

2 1 42.0000 . 

 

 

3 29 43.0000 3.53553 

 

 

4 41 44.7073 3.60030 

 

  

5 98 44.9694 3.50685 

Gjithsej  169 44.5503 3.58222 
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Në bazë të tabelës së mësipërme mund të themi se domeni i vet motivimit ndikon që të 

kemi suksese të larta në lëndën e gjuhës shqipe, prej nga mund të vërejmë se varësisht 

nga suksesi me notë kemi nxënës me nota të ndryshme, ku kemi një nxënës me notën dy 

me mesatare prej 31.0000 kurse devijimi standard është 0, respodentët që kanë notën 3 

nga lënda gjuhë shipe janë 29 me M = 32.0345 dhe SD = 2.09562, ata që kanë notën 4 

janë 41 M =  33.1707 dhe SD =  2.48900 kurse nxënësit me notën 5 janë 98 me M = 

34.6939 dhe SD =  2.78215.  

Në domenin mardhënia me bashkmoshatarët kemi poashtu një nxënës me notën dy me  

M=42.0000 dhe SD = 0, pastaj shohim se kemi 29 respodentë me notën 3 meM= 43.0000 

dhe SD= 3.53553, kemi 41 nxënës që kanë notën 4 me M= 44.7073 dhe SD= 3.60030 

dhe në fund vërejmë se kemi 98 nxënës me notën 5 me M= 44.9694  dhe SD= 3.58222. 

Ku nga këto rezultate mund të konkludojmë se nxënësit vet motivohen dhe kanë 

mardhënie më të mira me bashkmoshatarët kur kanë arritje të larta në lëndën e gjuhës 

shqipe, përkatësisht notën 5 në krahasim me ata që kanë notën 2 dhe 3 ku edhe mesatarja 

dhe devijimi standard ndryshon, prej nga hipoteza e ngritur vërtetohet. 

Tabela 9. 

Përshkrimi i mesatares dhe devijimit standard për inteligjencën emocionale sipas notës 

mesatare ( gjuhë shqipe dhe matematikë së bashku) 

   Nota mesatare Mesatarja SD 

5.00 246.6 7.76 

6.00 253.0 6.93 

7.00 261.4 7.86 

8.00 258.4 7.29 

9.00 265.1 10.27 

10.00 265.2 9.84 

Gjithsej 262.3 10.04 
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Figura 5.Përshkrimi i mesatares për inteligjencën emocionale sipas notës mesatare 

 

Sipas analizës posthoc dallimet e rëndësishme janë në mes të fëmijëve me mesatare 5 ( M 

= 246, SD = 7.7) dhe 6 ( M= 253, SD = 6.9) me fëmijët me notën mesatare 9 ( M = 265.1, 

SD = 10.2) dhe notën 10 ( M = 265.2, SD = 9.8 Studimi vërteton hipotezën se “ ekziston 

lidhshmëri në mes notës mesatare dhe inteligjencës emocionale”. 

 

 

 

 

F( 169)= 7.82, p < .001 
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Tabela 10. 

Përshkrimi i mesatares dhe devijimit standard për inteligjencën emocionale sipas notës 

mesatare në gjuhë shqipe 

   Nota në Gjuhë shqipe Mesatarja SD 

2 253.0 . 

3 255.5 8.02 

4 260.8 9.71 

5 265.0 9.68 

Gjithsej 262.3 10.04 

 

 

Figura 6. Përshkrimi i mesatares për inteligjencën emocionale sipas notës mesatare në 

gjuhë shqipe 
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Analiza lineare e përgjithshme ka sugjeruar se nota në gjuhë shqipe të ketë signifikant ( 

F( 3,169) = 8.43, p .001 në shpërndarjen e mesatares së inteligjencës emocionale. Analiza 

post hoc tregon se dallimi signifikant ka qenë në mes nxënësve me notën 2 ( M = 253) 

dhe atyre me notën 5 ( M = 265). Rezultatet tregojnë se sa më e lartë nota mesatare në 

gjuhë shqipe aq më lartë është edhe inteligjenca emocionale. 

Tabela 11. 

Përshkrimi i mesatares dhe devijimit standard për inteligjencën emocionale sipas notës 

mesatare në matematikë 

Nota në Matematikë Mesatarja SD 

2 250.5 9.67 

3 256.0 8.69 

4 263.6 8.63 

5 264.2 10.20 

Gjithsej 262.3 10.04 

 

 



26 
 

 
 

 

 

Figura 7. Përshkrimi i mesatares për inteligjencën emocionale sipas notës mesatare në 

matematikë 

Analiza lineare e përgjithshme ka sugjeruar se nota në matematikë të ketë efekt 

signifikant ( F ( 3,169) = 7.62, p .001 në shpërndarjen e mesatares së inteligjencës 

emocionale. Analiza post hoc tregon se dallimi signifikant ka qenë në mes nxënësve me 

notën 2 ( M = 250 ) dhe atyre me notën 5 ( M = 264.2 ) dhe 4 ( M = 263.6 ). Rezultatet 

tregojnë se sa më e lartë nota mesatare në matematikë aq më lartë është dhe inteligjenca 

emocionale. Nuk ka pasur dallime në inteligjencën emocionale me notën 3 dhe atyre me 

2. 
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Analiza e T- testit është realizuar për të parë nëse ka pasur dallime të rëndësishme në 

shpërndarjen e inteligjencës emocionale në mes fëmijëve të klasës së katërt dhe atyre të 

pestë. Sipas rezultateve ka pasur dallime të rëndësishme statistikore ( t( 169)=6.69, p< . 

001) në mes  fëmijëve në dy klasa. Fëmijët e klasës së katërt ( M = 266.8, SD = 10.1 ) 

kanë pasur mesatare më të lartë se ata të klasës së pestë ( M = 257, SD = 7.4). 

Tabela 12. 

Shpërndarja e mesatares, devijimit standard dhe vlerave të t testit të inteligjencës 

emocionale sipas klasave 

 

Klasa e 

pjesëmarrësve N Mesatarja SD T 

Inteligjenca 

emocionale 

IV 86 266.8837 10.15807 6.69 

V 83 257.6747 7.47860 p< .001 

 

ANOVA e dyfishtë nuk ka gjetur interaksion efekt në mes gjinisë dhe notës mesatare me 

inteligjencën emocinale. Kjo tregon se nuk ka rëndësi i cilës gjini i takon për të 

përcaktuar shkallën e inteligjencës. 

Tabela 13. 

Mesatarja e suksesit për gjini 

Nota 

mesatare Gjinia e pjesëmarrësve Mesatarja SD 

5.00 Mashkull 246.6 7.76 

Gjithsej 246.6 7.76 

6.00 Femer 250.3 15.01 

Mashkull 253.7 3.84 

Gjithsej 253.0 6.93 

7.00 Femer 263.1 9.94 
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Mashkull 259.7 5.14 

Gjithsej 261.4 7.86 

8.00 Femer 261.2 8.24 

Mashkull 256.1 5.57 

Gjithsej 258.4 7.29 

9.00 Femer 263.4 11.41 

Mashkull 266.8 8.88 

Gjithsej 265.1220 10.27423 

10.00 Femer 265.3333 9.18785 

Mashkull 265.2500 10.62863 

Gjithsej 265.2923 9.84524 

Total Femer 263.3418 10.16768 

Mashkull 261.5000 9.90545 

Gjithsej 262.3609 10.04128 

 

Nga tabela e mësipërme, ne mund të shohim se nxënësit me notë mesatare 5.00 figurojnë 

vetëm meshkujt me mesatare 246.6 kurse me notë mesatare 6.00 femrat kanë këto vlera 

250.3  ndërsa meshkujt kanë 253.7, respodentët e gjinisë femërore me notë mesatare 7.00 

kanë mesatare prej 263.1 në krahasim me ata të gjinisë mashkullore që kanë mesatare 

259.7, ata me notë mesatare 8.00 të gjinisë femërore kanë mesatre 261.2 ndërsa të gjinisë 

mashkullore kanë 256.1, ndërsa me notë mesatare 9.00 vërejmë se femrat kanë mesatare 

263.4 ndërsa meshkujt mesataren e kanë 266.8, dhe me notë mesatare 10.00 femrat kanë 

mesatare 265.3333 kurse meshkujt 265.2500, ku si rezultat i kësaj vërejmë më saktësisht 

se sipas vlerave të kumtuara se nuk ka dallime sipas gjinisë se cilës shkallë të intelgjencës 

i përket.  
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Tabela 14. 

Statistika e Besueshmërisë - Cronbach’s Alpha 

  

Statistika e Besueshmërisë 

Cronbach's 

Alpha 

Numri i 

pyetjeve 

.708 75 

 

Nga kjo tabelë shohim se pyetësori për këtë hulumtim është i besueshëm (.708). 
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IV. DISKUTIME 
 

Gjetjet tona ishin në përputhje me pritshmërinë e përgjithshme të një marrdhënie pozitive 

midis inteligjencës emocionale dhe arritjeve akademike të nxënësve në klasën IV dhe V, 

e cila është një ndër diskutimet më të bujshme të psikologjisë. 

Hulumtimi është zhvilluar në komunën e Vushtrrisë, ku janë përfshirë shkolla fillore 

“Mustafë Venhari” dhe “ Naim Frashëri” meqenëse janë dy nga shkollat me numër më të 

madhë të nxënësve dhe të cilat cilësohen si shkollat më të sukseshme në qytetin e 

Vushtrrrisë. Në hulumtim morën pjesë gjithsej 169 nxënës, ku raporti gjinor ishte 79 

femra dhe 90 meshkuj, nga krahsimi i mesatareve kuptuam se gjinia mashkullore 

dominon në raport me gjininë femërore , sa i përket pjesëmarrjes në hulumtim nga këto 

shkolla ndërsa raporti sipas klasës pjesëmarrëse ishte 86 nxënës në klasët e IV-ta dhe 83 

në klasët e V-ta. Në bazë të pyetjeve për arritjet e nxënësve në lëndën e matematikës dhe 

gjuhës shqipe kemi këto rezultate: 98 nxënës kanë arritje të larta në lëndën e gjuhës 

shqipe dhe 85 nxënës në atë të matematikës, arritje të ulta ka një nxënës në gjuhë shqipe 

dhe katër nga matematika, ndërsa nxënësit tjerë cilësohen si nxënës me arritje mesatare 

në këto lëndë.  

Rezultatet e testit statistikor ndërmjet variablave të domenëve të inteligjencës dhe notës 

nga lënda e matematikës tregojnë se ekziston një lidhje pozitive signifikante në mes të 

shprehjes emocionale, vet motivimit, vet besimit, marrëdhënies me bashkmoshatarët, 

rregullimin emocional dhe dispozicionin afektiv me arritjet akademike në këtë lëndë, prej 

nga hipoteza e ngritur se “ Sa më e lartë të jetë inteligjenca emocionale aq më të larta 

janë arritjet akademike” vërtetohet, e cila është mbështetetur nga hulumtimi i 

Fallahzadeh H (2011), i realizuar me 223 nxënës, 70 meshkuj dhe 153 femra, sipas këtij 

studimi EI-ja ishte 245.94. Koeficienti i korrelacionit Pearson-it tregon se ka lidhje në 

mes të inteligjencës emocionale dhe arritjeve akademike ( r = 0.14, p = 0.039). Rezultatet 

të ngjajshme kanë dalur edhe nga hulumtimi i Malik et al.(2013), ku sipas këtij studimi 

tregohet një korrelacion pozitiv në mes të arritjeve akademike dhe inteligjencës 

emocionale, studim ky i realizuar me 204 fëmijë nga klasa 4 deri në të 8 (me moshën 9 

deri në 13 vjeç). 
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 Ku rrjedhimisht mund të theksoj se një inteligjencë emocionale e lartë na ndihmon të 

kemi performancë më të sukseshme në çdo sferë të jetës, gjegjësisht në procesin e 

edukimit, të jemi më të motivuar, të shprehim emocionet dhe të besojmë tek vetja se 

mund të arrijmë sukses mëtutje e gjithëashtu mund të ndikojmë pozitivisht tek të tjerët 

duke ndërtuar bashkëpunime dhe marrëdhënie të shëndosha. 

Poashtu, rezultatet e këtij hulumtimi tregojnë se nxënësit vet motivohen dhe kanë 

marrdhënie më të mira me bashkëmoshatarët kur kanë arritje të larta akademike, nxënësi 

për të kryer veprime, detyra, aktivitete të ndyshme patjetër duhet të ketë vet  motivim, në 

të kundërtën ai nuk do të ketë vullnet për asgjë, nuk i bëhet vonë për asgjë, mbi të gjitha 

nuk ëndërron për të arritur asgjë në jetë ( Williams, Burden 1997). 

 Inteligjenca e lartë emocionale na ndihmon të kemi marrdhënie të shëndetshme me të 

tjerët, nëse  do të jemi të aftë të kuptojmë emocionet tona dhe të dimë si t’i përcjellim ato, 

rrjedhimisht do të jemi të aftë të shprehim se si ndihemi dhe të kuptojmë se si ndihen të 

tjerët gjithashtu, kështu mund të komunikojmë në mënyrë efektive dhe të krijojmë 

marrëdhënie të forta me bashkëmoshatarët, rezultate të ngjajshme kemi edhe tek studimi i 

realizuar nga Busari, studim ky që studioi marrëdhëniet midis vet motivimit, marrdhënies 

me bashkmoshatarët dhe arritjes në matematikë. Pjesëmarrës ishin 2283 nxënës të 

klasëve V dhe VI  nga Nigeria, rezultatet e dala tregojnë se ka lidhje konkrete në mes 

këtyre variablave. 

Sipas analizës posthoc dallimet e rëndësishme janë në mes të fëmijëve me mesatare 5 ( M 

= 246, SD = 7.7) dhe 6 ( M= 253, SD = 6.9) me fëmijët me notën mesatare 9 ( M = 265.1, 

SD = 10.2) dhe notën 10 ( M = 265.2, SD = 9.8). Studimi vërteton hipotezën se “ekziston 

lidhshmëri në mes notës mesatare dhe inteligjencës emocionale”. Analiza lineare e 

përgjithshme ka sugjeruar se nota në gjuhë shqipe të ketë signifikant ( F( 3,169) = 8.43, p 

.001 në shpërndarjen e mesatares së inteligjencës emocionale. Analiza post hoc tregon se 

dallimi signifikant ka qenë në mes nxënësve me notën 2 ( M = 253) dhe atyre me notën 5 

( M = 265). Rezultatet tregojnë se sa më e lartë nota mesatare në gjuhë shqipe aq më lartë 

është edhe inteligjenca emocionale. Rezultate të ngjajshme kanë dalur edhe nga studimi 

nga Laidra et al. (2016). Në këtë studim morën pjesë gjithsej 3618 nxënës ( 1746 

meshkuj dhe 1872 vajza ) nga Estonia që vijonin mësimet në klasën 2, 3, 4, 6, 8, 10 dhe 
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12. Inteligjenca e matur nga Matrica Progresive të Revanit, u gjet se ishte parashikues më 

i mirë i mesatares së notave të nxënësve.Ndërveprimet midis variablave të parashikuara 

dhe moshës përbënin vetëm një përqindje të vogël të mesatares së notave të nxënësve 

duke sugjeruar se arritjet akademike mbështen kryesisht në të njëjtat mekanizma gjatë 

viteve të shkollës. 
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V.PËRFUNDIME 

 

Përfundimisht mund të themi se inteligjenca emocionale është faktor tejet i rëndësishëm 

në arritjet, suksesin dhe zhvillimin e nxënësve.Si e tillë meriton të vlerësohet lart 

njëkohësisht të trajtohet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të ketë kujdes të 

veçantë duke marë për bazë rëndësinë dhe ndikimin e drejtpërdrejtë në suksesin e secilit. 

Prandaj, ky studim aktual studion inteligjencën emocionale dhe korrelacionin që ka me 

arritjet e nxënësve. U gjet se lidhja në mes këtyre dy faktorëve është e pamohueshme. 

Me rritjen e nivielit të inteligjencës rritet edhe performaca akademike e nxënësve, kësisoj 

ata rezultonin të ishin më produktiv në procesin mësimor. 

Gjithmonë emocionit i është kushtuar rëndësi, e kur emocioni dhe inteligjenca ngërthehen 

mes vete dyfishohet rëndësia dhe ndikimi në funksionimin kognitiv, fuqizohet. 

Si përfundim, inteligjenca emocionale dhe arritjet akademike të nxënësve janë një nga 

shumë faktorët që ndikojnë në ngritjen e lartë edukative, arsimore, kulturore dhe 

shkencore. 

Rekomandoj që të bëhen gjithnjë  e më shumë hulumtime të tilla në vendin tonë në lidhje 

me temën e lartëcekur, me rëndësi psikologjike, pedagogjike dhe metodologjike sepse 

rëndësi e madhe duhet kushtuar shëndetit të fëmiut, qështjes emocionale si dhe qetësisë 

së tij psikologjike për t’a formuar atë si njeri me vlera të veçanta. 

Gjithashtu edhe aplikimi i pyetësorëve i ngajshëm si ky që e bënë të mundur ta kuptojmë 

gjendjen emocionale dhe t’a vlerësojmë atë më saktësisht dhe më drejtë duhet të bëhet një 

pyetësor sa më real. Janë të qëlluar dhe meritojnë të trajtohen me kujdesë të veçantë, e 

sidomos t’u kushtohet rëndësi e veçantë atyre nxënësve që dalin me rezultate jo të 

kënaqshme të gjendjes emocionale, të shtohet bashkëpunimi i trinomit mësues, nxënës 

dhe prindë, në mënyrë që të ketë ndikimin e vetë në përmirësimin e gjendjes emocionale, 

në këtë mënyrë do të ketë efektin e vetë edhe në ngritjen e produktivitetit të nxënësit në 

mësime. 
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Poashtu rekomandoj që hulumtuesit e tjerë të fokusohen në një mostër më të madhe sepse 

përmes mostrës time s’mund të gjeneralizohen të dhënat për gjithë komunën e Vushtrrisë. 

Padyshim që për këtë temë në të ardhmen, rekomandoj hulumtuesit të marrin për bazë 

edhe variabla tjera përveç arritshmërisë akademike, shembull gjendja socio-ekonomike si 

ndikon në inteligjencen emocionale, si dhe efektiviteti e rrjeteve sociale në arritjet 

akademike apo edhe në inteligjencën emocionale. 

Për hulumtimet e radhës në këtë fushë u kisha preferuar që të zgjerohen më tutje me anë 

të metodave tjera hulumtuese, ndoshta fokusgrupi me nxënës do të nxjerrë të dhëna edhe 

më sakta. 
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SHTOJCAT 

Shtojca A 
FORMULAR PAJTIMI 

 

   

UNIVERSITETI I MITROVICES   

‘ISA BOLETINI’ 

 Rr.Parku Industrial, p.n. 40000 Mitrovicë 

Republika e Kosovës 

 FAKULTETI I EDUKIMIT 

___________________________________________________________________________ 

F O R M U LA R       P A J T I M I 

I/E nderuar,  

Fakulteti i Edukimit të Universitetit të Mitrovicës, në organizimin e studimeve ka të paraparë 

zhvillimin e punimit të Diplomës.  Në këtë kuadër, unë kam zgjedhur të zhvilloj këtë hulumtim. 

Hulumtimi do të  përcaktojë se  si  [Inteligjenca emocionale dhe arritjet akademike të nxënësve në 

klasën e katërt dhe  të pestë në komunën e Vushtrrisë]. 

Formulari ju ofrohet për tu pajtuar që të jeni  pjesë e hulumtimit. Ne ju sigurojmë që të dhënat e 

mbledhura në këtë studim, do të përdoren vetëm për realizimin e qëllimit të këtij studimi. Ju 

mund të zgjidhni të jeni pjesëmarrës në kushte anonimiteti ose konfidencialiteti. Ne respektojmë 

zgjedhjen Tuaj.  

Duke besuar dhe respektuar  në bashkëpunimin me Ju, Ju falënderojmë.  

Ju lutem nënshkruani konfirmimin  tuaj.     Ofruesi i formularit  

Një kopje e këtij konfirmimi mbetet tek Ju.  

----------------------------------------     -------------------------- 

    [Nëse keni ndonjë pyetje apo paqartësi në vazhdimësi, ju lutem kontaktoni profesoreshën  

mentore të punimit, Mimoza Shahini, në mimoza.shahini@gmail.com]  Ju faleminderit! 

mailto:mimoza.shahini@gmail.com
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Shtojca B 

 

Inteligjenca emocionale 8-12 vjeç 

UDHËZIMET: 

 

 Ju lutem të përpiqeni të përgjigjeni në të gjitha pyetjet.  

 Mos harroni se nuk ka përgjigje të drejtë ose të gabuar, 

 Punoni sa më shpejtë që është e mundur dhe mos mendoni shumë për pyetjet. 

 Rrumbullakëso përgjigjen që përshtatet më shumë me pyetjen që u është drejtuar. 

       1       2                   3                   4            5 

 

 Nuk Pajtohem     Nuk Pajtohem          As dakord  Pajtohem   Pajtohem                                                                                                       

    Asesei                                  as kundër         Plotësisht 

1. Në cilen klasë jeni: 

a) IV               b) V 

2. Gjinia juaj: 

a) F         b)  M 

3. Nota  juaj në lëndën e në Gjuhës shipe: 

a) 1           b) 2        c) 3         d) 4           e) 5      

4. Nota juaj në lëndën e  Matematikës:  

a)  1         b) 2         c)  3        d )   4       e) 5 
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1. Kur ndihem i/e mërzitur mundohem  ta mbaj veten me punë (të angazhuar). 1 2 3 4 5 

2. Është e lehtë për mua ti shfaqi ndjenjat e mija tek të tjerët. 1 2 3 4 5 

3. Shpesh nervozohem dhe nuk e di arsyen pse. 1 2 3 4 5 

4. Nëse dikush më nervozon, i’a bëj me dije. 1 2 3 4 5 

5. Kur jam nervoz me dikë, unë përpiqem të mos mendoj për të.  1 2 3 4 5 

6. Nuk më pëlqen të mësoj shumë. 1 2 3 4 5 

7. Unë gjithmonë mundohem  të bëhem gjithnjë e ma i/e mirë në shkollë. 1 2 3 4 5 

8. Nëse më duhet të bëj dicka, e di që mund ta bëj shumë mirë atë.  1 2 3 4 5 

9. Nëse nuk bëj dicka mirë, nuk më pëlqen të përpiqem ta bëj përsëri. 1 2 3 4 5 

10. Ndihem shumë mirë për vetën time. 1 2 3 4 5 

11. Unë mendoj me shumë  kujdes para se të bëj dicka 1 2 3 4 5 

12. Kur unë dua diçka, e dua menjëherë. 1 2 3 4 5 

13. Nëse dua të rri natën jashtë shtëpisë, e bëj pa problem. 1 2 3 4 5 

14. Bëj shoqëri të re shumë lehtë. 1 2 3 4 5 

15. Nuk më pëlqen të flas me njerëz që nuk i njoh 1 2 3 4 5 

16. Shumë lehtë mund të mësohem me gjëra të reja. 1 2 3 4 5 

17. Më pëlqen të takohem me njerëz të rinjë.   1 2 3 4 5 

18. E gjej të vështirë të përshtatem me fillimin e vitit të ri shkollor. 1 2 3 4 5 

19. Unë jam shumë i/e lumtur 1 2 3 4 5 
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20. Jam i/e interesuar për problemet e personave që i njoh  1 2 3 4 5 

 

 

N
u

k 

P
aj

to
h

em
 

A
se

si
 

N
u

k 

P
aj

to
h

em
 

A
s 

D
ak

o
rd

 

as
 K

u
n

d
ër

 

P
aj

to
h

em
 

P
aj

to
h

em
 

P
lo

të
si

sh
t 

21. Shumicën e kohës jam i/e mërzitur 1 2 3 4 5 

22. Shpesh mendoj keq për të  ardhmen time 1 2 3 4 5 

23. Kam shumë shokë e shoqe. 1 2 3 4 5 

24. Nuk më pëlqen t’ju ndihmoj të tjerëve. 1 2 3 4 5 

25. Mundohem të bëj më të mirën time në  testet shkollore 1 2 3 4 5 

26. Nuk mundohem shumë për gjërat e ndryshme. 1 2 3 4 5 

27. Unë mundohem që gjithmonë të jem në disponim të mirë. 1 2 3 4 5 

28. Shumë lehtë i shfaqi ndjenjat e mija tek të tjerët. 1 2 3 4 5 

29. Unë nuk mund t’a kontrolloj lehtë inatin tim. 1 2 3 4 5 

30. Unë e di kur nje shok apo shoqe  nuk ndihet mirë. 1 2 3 4 5 

31. Shpesh nuk e/i kuptoj(konfuz ) ndjenjat e mija. 1 2 3 4 5 

32. Shumica e  njerëzve më duan. 1 2 3 4 5 

33. Mundohem të bëj detyrat e shtëpisë sa më mirë që mundem. 1 2 3 4 5 

34. Nuk më pëlqen të presë për të marrë atë që dua. 1 2 3 4 5 

35. Shumicën e kohës jam i/e lumtur. 1 2 3 4 5 

36. Më pëlqen të jem në shoqëri. 1 2 3 4 5 

37. Shpesh ndihem keq. 1 2 3 4 5 

38. Pjesën më të madhe të kohës , unë e di ekzaktësisht se çfarë ndjej. 1 2 3 4 5 
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39. Unë dua që cdo gjë që bëj, ta bëj mirë. 1 2 3 4 5 

40. Më pëlqen shumë vetvetja. 1 2 3 4 5 

41. E bëj atë që më pëlqen pa u menduar gjatë. 1 2 3 4 5 

42. Unë rri largë aktiviteteve apo lojërave të rrezikshme. 1 2 3 4 5 

43. Unë jam shumë i/e mirë në shumicën e gjërave që bëj. 1 2 3 4 5 

44. Unë shpesh them gjëra që nuk i kam menduar. 1 2 3 4 5 

45. Mësohem lehtë me ambientet e reja. 1 2 3 4 5 

46. Unë kaloj mirë me të gjithë. 1 2 3 4 5 

47. Shpesh inkuadrohem në zënka( përlamje) me të tjerët. 1 2 3 4 5 

48. Unë di se si t’iu tregoj të tjerëve se sa kujdesem për ta. 1 2 3 4 5 

49. I kuptoj shumë lehtë se si ndihen të tjerët. 1 2 3 4 5 

50. Nëse jam i/e pikëlluar, mundohem të dukem i/e lumtur  1 2 3 4 5 

51. Shpesh nuk jam i/e kënaqur me veten time.  1 2 3 4 5 
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52. Nëse nuk arrij rezultate të mira në një test( provim), përpiqem herën tjetër 

më shumë.  

1 2 3 4 5 

53. E kam të vështirë t’a kuptoj se si  ndihen të tjerët. 1 2 3 4 5 

54. Kur ndihem keq mundohem të zhvillojë aktivitete për ta përmirësuar 

disponimin 

1 2 3 4 5 

55. Nëse jam i/e lumtur me dikë, ja tregoj menjëherë. 1 2 3 4 5 

56. Nuk më pëlqen të provoj gjëra të reja 1 2 3 4 5 
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57. Fëmijëve  në shkollë ju pëlqen të rrinë me mua. 1 2 3 4 5 

58. Më pëlqen mënyra se si dukem. 1 2 3 4 5 

59. Nervozohem shumë lehtë. 1 2 3 4 5 

60. Përshtatem shumë lehtë me njerëzit edhe nëse është hera e pare që i shoh. 1 2 3 4 5 

61. Nuk jam i/e mirë në kontrollimin e ndjenjave 1 2 3 4 5 

62. Unë mund ta kuptoj kur dikush është zemëruar.  1 2 3 4 5 

63. Shpesh jam në disponim të keq 1 2 3 4 5 

64. E kam të lehtë ta di, si ndihem. 1 2 3 4 5 

65. Unë nuk di ti shpjegoj ndjenjat e mija. 1 2 3 4 5 

66. Zakonisht nuk kam dëshirë të hyjë në zënka( përlamje) me fëmijë të tjerë. 1 2 3 4 5 

67. Nuk më pëlqen të shkoj në vende ku nuk kam qenë më parë. 1 2 3 4 5 

68. Shumicën e kohës jam i/e zemëruar. 1 2 3 4 5 

69. Zakonisht,  para se të flas, mendohem shumë. 1 2 3 4 5 

70. Më pëlqen të punojë me fëmijët e tjerë. 1 2 3 4 5 

71. Mendoj se nuk do të jem i lumtur kur të rritem i madh. 1 2 3 4 5 

72. Shpesh’herë nuk mendoj shumë para se të bëj diçka. 1 2 3 4 5 

73. E kam të të lehtë të flas për ndjenjat e mija( emocionet). 1 2 3 4 5 

74. Nuk mundem të gjej fjalë e duhura për të treguar se si ndihem. 1 2 3 4 5 

75. Kur jam larg shtëpisë nuk ndihem mirë. 1 2 3 4 5 

 

 


