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Abstrakt 

 

Mostra ka rëndesi të veqantë praktike në studimet shkencore si qëllim bazë është 

vlerësimi i veçorisë\vetisë së panjohur të popullimit, sepse informacionet që na duhën 

për popullim i sigurojmë duke përdorur mostren më mirë se sa regjistrimin e 

përgjithshëm.  

 

Duke përdorur mostren na siguron një hulumtim më pak të kushtueshëm, si dhë 

kryerjen në një kohe më të shkurtër. Më anë të mostrimit ndoshta nuk mund të arrihen 

rezultate precize , por mund të arrihen rezultate të besueshme duke perdorur një pjesë 

të vogël të popullsisë. 

Mostra është një nëngrup i çfarëdo pupullsie. Hulumtuesit gjatë mbledhjes së të 

dhënave  shumicën e kohës zgjedhë që të punojë mbi një moster në vend të popullsisë.  

Në vend që t'i shqyrtojne plotësisht të gjitha subjektet mbi cilat bëhet hulumtimi, 

punohet mbi një moster e cila i përfaqeson ato. 

Pra, mostrimi një është proces që siguron mundësinë për të dhënë një gjykim rreth 

popullsise duke shqyrtuar një pjesë të vogël (moster) që i takon popullsisë. 

 

Fjalët kryesore (kyçe): Mostra , popullsia ,hulumtimet,rezultatet etj 
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                                                     Abstract 

 

The sample has a special practical significance in scientific studies as a fundamental 

purpose for assessing the characteristics of the unknown population, because the 

information we need to populate is ensured by using the sample better than the general 

census. 

Using the sample provides us with less costly research and delivery in a shorter time. 

Most likely, with sampling, accuracy results can not be achieved, but reliable results can 

be achieved by using a small part of the population. 

The sample is a subset of any simple type. Most data collectors choose to work on a 

sample instead of the population. 

Instead of thoroughly examining all the subjects in which the research is conducted, 

work on a sample that represents them. 

So sampling is a process that provides the opportunity to give a judgment about the 

population by examining a small part (sample) belonging to the population. 

 

 

Key words (key): sample, population, research, results, etc. 
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Hyrje 

 

Mostrimi përqendrohet në hulumtimet dhe teknika të ndryshme që një auditor do t'i  

përdor për të mbledhur dëshmi për të vlërsuar dhe aplikuar procedurat e testimit.  

Auditori duhet të nxjerrë mostra nga vëllimi i madh i të dhënave të transaksioneve që 

prodhojnë organizatat e mëdha sepse në këtë mënyre menjanohet koha apo fuqia 

puntore për një auditim të faturave, do të thotë Kontrollin e secilit transaksion për të 

siguruar se është kryer në mënyre korrekte. 

 

Më moster  kuptojmë njësitë e zgjedhura  rasisht nga dukuria masive apo nga popullimi, 

përmes se cilave njesi hulumtohen karakteristikat e përgjitheshme të dukurive masive, 

pra mostra është analiz representative. 

Pako e të dhënave nga e cila merren mostrat  mund të jenë bilance të llogarisë ( llogari 

të arketueshmeve, stoqet, llogari të pagueshmeve), 

apo transaksionet ( pagesat për furnitoret,  pagesa e shpenzimeve ) quhen popullacione.  

Zërat individual të cilët  përbëjne popullacionin quhen njësi të mostrimit. 

Termi i mostrës shpësh përdoret gabimisht nga hulumtuesit për të shprehur tema të 

ndryshme nga njëra-tjetra. Termi i mostrës ndahet në tri lloje: 

Mostra e shënjestruar (target sample): 

Shpreh grupin shënjestër që hulumtuesi dëshiron të arrijë. 

Mostra e arritur (achieved sample): 

Paraqet një nëngrup të mostrës të shënjestruar nga hulumtuesi. Mostra e arritur përbëhet 

duke i larguar njësitë e mostrës nga mostra e shënjestruar të cilat nuk mund të arrihen 

apo të cilat nuk duan të marrin pjesë në hulumtim.  

Mostra e përdorshme për analizë (usable sample):  

Mostra e përshtatshme për analizë shpreh njësitë e mostrës të cilat mbesin në fund pas 

nxjerrjes së pyetësorëve të paqëndrueshëm nga pyetësorët e realizuar, me fjalë të tjera, 

nga mostra e arritur.  
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QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Qëllimi kryesor i përdorimit të mostrës është vlerësimi i karakteristikave të panjohur të  

popullimit po ashtu  hulumtimi i karakteristikave të përgjithshme të dukurive masive.  

 

Në këtë punim do të sqarohet dhe të përkufizohet në mënyrë të qartë se si funksionon: 

 Mostra dhe madhësia e përcaktimit të mostres, 

 Njohja e procedurave që përdoren për të zgjedh mostrën,  

 Arsyet e përdorimit të mostrës e jo regjistrimit, 

 Kohën kur mostrimi është i përshtatshëm,  

Mostra simbolizon dukurinë e tëresishme më të gjitha karakteristikat dhe tiparet e saja 

të veçanta që i posedon ajo. Aplikimi i metodës së mostrës kërkon njohjen paraprake të 

mëtodave të analizës statistikore. 

Përmes mostres së zhgjedhur nga dukuria masive dhe nga aplikimi i metodave të 

analizës statistikore bëhet vlërsimi i karakteristikave të tëresisë se përgjithshme. 

Mostra zgjedhet sipas parimeve të probabilitetit, duke respektuar rastesinë. Aplikimi i 

metodës të mostres kërkon njohjen e metodave statistikore si dhe respektimin e 

parimeve të saktësisë dhe duhet pasur përvojë në këtë lami. 

 

1.2 Objektivat e punimit 

 

 

Objektivi kryesor i këtij punimi është mostra dhe rëndësia e saj,e cila siguron 

informacione të sigurta dhe të rëndësishme, kështu njohja me përparsitë, të metat dhe 

kufijtë e mundshëm të mbledhjes së të dhënave më anë të mostres kanë rendësi të 

madhe.  

Mostra është një pjesë e popullimit më interes, përmes së cilës merren vendimet, bëhen 

vlerësimet, parashikimi ose përgjithësimi rreth popullimit.  

Objektiva e dytëështë përzgjedhja e literaturës qëështë më konkrete dhe më e qartë për 

t’u kuptuar. 

Objektiva e radhës është që shkrimi të jetë në nivel akademik dhe pa gabime gjuhësore. 
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1.3 Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit  

 

Metoda
1
 e mostrës zgjidhet pasi të jetë përcaktuar popullimi cak dhe përkufizuar 

korniza e mostrës . Kërkuesi duhet të përcaktoj se a duhet të përdor mostrën probabile 

ose joprobabile. Se cila metodë është e rendësishme dhe është e përshtatshme për situata 

të veaçnta.  

Pra , dallojmë dy metoda të zgjedhjës se motrës: 

 Metoda e rastësishme (probabile) dhe 

 Metoda e qëllimshme (joprobabile) 

1.3.1 Mostra e rastësishme 

 

Mostra e rastësishme zbaton procedurat objektive të zgjedhjës dhe kërkon që çdo 

element individual i popullacionit të jetë i njohur në menyrë që shkalla e % e shancës 

për tu zgjedhur të mund të jetë e ditur pas qdo njësie individuale që shpesh është e 

mundur .  

Mostra probabile , dallohet nga njësit e bashkësisë themelore sepse kanë probabilitet të 

zgjedhjes më të madh se zero , për tu zgjedh në mostër. 

Pra , probabiliteti i zgjedhjes është i njohur , rezultatet e fituara mund ta vlerësojmë 

përmes të kësaj mostre. 

Mostra e rastësishme (probabile) ndahet në : 

 Mostra e rastësishme e thjeshtë 

 Mostra sistematike, 

 Mostra e strastifikuar, 

 Mostra klaser 

1.3.2 Mostra e rastësishme e thjeshtë  

 

Mostra e rastësishme e thjeshtë është mostër probabile. Procedura për zgjedhjen e 

mostrës është: secili element i popullacionit shënohet me numër të caktuar dhe mostra e 

                                                 
1
 https://www.slideshare.net/kujtimhameli/llojet-e-mostrave 
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dëshiruar përcaktohet nga zgjedhja e rastsishme e numrave të rastit të cilat janë të 

përshtatshëm me madhësin e mostrës.  

Ky lloj i mostrës supozohet që është ngjashëm (homogjen) dhe të gjitha elementet kanë 

shancë të barabartë për zgjedhje. 

Zgjedhja e mostrës bëhet në mënyra të ndryshme: 

1.3.3 Mostra e rastësishme e thjeshtë me përsëritje  

 

Zgjedhet sipas procedurës vijuese: Në mënyrë të rastësishme zgjedhet njëra nga n-njësit 

dhe kthehet prapa, veprimi përseritet n-herë. Pra, fitohet mostra më n-madhësi, 

probabiliteti i zgjedhjes së secilës njësi është 1\N . Për realizimin e kësaj procedure 

njësitë e bashkësisë të shënohen me numrat prej 1 deri N. 

1.3.4 Mostra e rastësishme e thjeshtë pa përseritje  

 

Ndodhë atëherë kur nga popullimi zgjedhët njësia që sjellë zvoglimin e popullimit më 

një mundësi për çdo zgjedhje, ndërsa elementet të n-të të zgjedhjës do të jetë   _1__  . 

                                                                                                                                N- 1 

1.3.5 Mostra Sistematike 

 

Zgjedhet nga bashkësia themelore merret çdo e n-të njësi,ndërsa njësia e parë zgjedhet 

rastësisht
2
.  

Procedura për mostrën sistematike është shumë e thjeshtë: nga regjistrimi i 100 

shitoreve duhet të zgjedhet mostra prej 20 shitoreve. Atëherë 100\20=5 përkatësisht 

intervali ndërmjet njësive të zgjedhura. Pra, në këtë rast do të zgjedhim çdo të pestën 

shitore, kurse shitoren e parë e zgjedhim rastësisht në mes të numrave 1 dhe 5.  

Nëse zgjedhja e rastit bie numri 3,  atëherë do të zgjedhim shitoren e tretë,  të tetën, të 

trembëdhjetën, të tetëmbëdhjeten, etj. 

                                                 
2
 https://www.slideshare.net/kujtimhameli/llojet-e-mostrave 
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Mostra sistematike përdoret shpesh në kërkimet e marketingut dhe ka një rol të 

rendësishem për shkak të thjeshtësisë të saj në zgjedhjen e njësive, e cila konsiderohet si 

përparsi e madhe e kësaj mostre.  

1.3.6 Mostra e Stratifikuar  

 

Mostra e stratifikuar
3
, popullimi nuk është homogjene në shumicën e rasteve të  

kërkimeve, popullacioni dallohet më karakteristikat që janë të ndryshme mbi bazat e 

atyre karakteristikave ndahen në nëngrupe që quhen strata dhe janë homogjene.  

Kur nëngrupet e popullimit jonë më interes të kërkuesit, metoda e stratifkuar është 

mënyra më e mirë për të arritur qëllimit se sa motra e rastësishme e thjeshtë. 

Mostra e stratifkuar përdoret në kërkimet e marketingut. Vetitë  në të cilat bëhet 

stratifkimi janë: regjioni gjeografik, vetitë socio-demografike,  madhësia e vendbanimit, 

vetitë biheviotistike, vetitë psikografike si dhe vetit tjera të njësive të bashkësisë 

themelore.  

Mostra e stratifkuar është një lloji i mostrës, e cila bazohet në ndarjen e bashkësisë 

themelore në shtresa ose stratume dhe nga shtresat zgjedhen mostra më të vogla të 

rastesishme të thjeshta.  

Mostra e stratifikuar joproporcionale - formohet nga secili stratum zgjedhen elemente 

ashtu që nga numri i elementeve është i varur nga madhësia e stratumit dhe shkallës së 

homogjenitetit të saj (heterogjenitetit). 

Kërkon njohje më të mirë të bashkësisë themelore në formimin e mostrës së stratifikuar 

proporcionale. Ndërsa rezultatet e mostrës të stratifikuar joproporcionale, janë më të 

mira se rezultatet e mostrës proporcionale, mirëpo mostra e stratifkuar joproporcionale 

kërkon angazhim më të madh në mbledhjën e informacioneve për përberjen e të gjitha 

stratumve.  

Mostra e stratifikuar proporcionale - është mostra e cila numrin e njësive të zgjedhura 

prej secilit stratum duhet të jetë proporcionale me numrin e elemeteve të atij stratumi në 

bashkësinë themelore.  

                                                 
3
 Paul Bains&Bal Chansarkar,Introducing Marketing Research.John Wiley& Sons,Ltd 2002,fq.154. 

 



Faqe | 13 

 

 

Nëse shtres përmbën 1\5 e bashkësinë themelore,  mostra e këtij stratumi duhet të 

përmbajë 1\5 e të anketuarëve.  

 

Tabela 1: Në tabela ilustrohet madhësinë e mostrës duke përdorur shpërndarjet proporcionale 

nga madhësia e popullimit. 

 

Shtresat Popullimi Mostra 10% 

1 5000               500 

2 2000               200 

3 3000               300 

Gjithsej 10000              1000 

 

1.3.7 Metoda Klaster 

 

Mostra klarser është mostë e rëndesishme dhe mostër e gjasë e cila përdoret shpesh nga 

kërkuesit . Mostra klaster i ka ngjajmëritë e veta por edhe disa dallime me mostrën e 

stratifkuar.  Pra,  mostra klaser zgjedhet duke ndarë popullacionin në grupe të njësive të 

popullimit,të cilët grupe zgjedhen më zgjedhje të rastsishme.  

 

Dallimi në mes mostrës klaser dhe mostrës së stratifikuar qëndron së mostra klaser, e 

vetmja mostër e nënpopullimit (klaseterit) është zgjedhur, ndërsa në mostrën e 

stratifikuar të gjitha nënpopullimet futen në proces të mëtejmë për zgjedhje.  

Qëllimi i metodës klaster është të rrisë efiqencen me ulje të kosotove. 

1.3.8 Mostra e kuotës 

 

Kjo mostër është mostra më e rëndësishmja në grupin e mostrave qëllimore.Mostra  e 

kuotës përbehet nga tri faza: 

Faza e parë, në të cilën përcaktohen veçoritë kontrolluese të bashkësisë themelore, janë 

shumë të rëndësishme për procesin kërkimeve të marketingut.  

Faza e dytë, pas njohjes të veçorive kontrolluese pason vendimi për mostrën, përbërja e 

së cilës mund të jetë proporcionale dhe joproporcionale.Në këtë fazë duhet doemos të 

caktohet madhësia e mostrës.  
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Në tabelën në vijim do të paraqesim një shembull  hipotetik për zgjedhjen e mostrës së 

kuotës të studeteve të Univeristetit të Mitrovicës, ku hulumtojme nevojën për shërbimin 

e një biblioteke. Si veçori kontrolluese mund ta përdorim vitin e studentëve dhe gjininë 

e studentëve . 

 

Tabela 2: Zgjedhje e mostres të kuotës  

 

Viti i studimeve                              Gjinia  

Gjithsej 
Femërore Mashkullore 

Viti I 

Viti II 

Viti III 

Viti IV 

           180 

           115 

            90 

            60 

           220 

           205 

           140 

             90 

           400 

            320 

            230 

            150 

Gjithsej            445             655           1100 

 

Faza e tretë e zgjedhjes së mostrës të kuotës, përbehet nga përcaktimi i detyrave të 

anketusve . Mostra ndahet në pjesë të vogla, për shëmbull nga 8 studentë për sëcilin 

anketues kanë detyrë t'i anketojnë të anketuarit në bazë të dy veçorive kontrolluese.  

Tabela 3: Krahasimi i mostres së stratifikuar dhe mostres klaser 

 

Mostra e stratifikuar        Mostra klaser 

1.E ndajmë popullimin në disa nëngrupe. 

* Secili nëngrup ka shumë elemente në të.  

*Nëngrupet janë zgjedhur në bazë të disa    

kritereve që janë të lidhura më ndryshoret 

në studime.  

2. Në përpjekim të sigurojmë homogjenitet 

përbrenda nëngrupeve.  

3. Në përpjekim të sigurojme 

heterogjenitet në mes të nëngrupeve.  

4. Në rastësisht zgjedhim elementet nga 

secili nëngrup.  

 

1. E ndajmë popullimin në shumë 

nëngrupe. 

*Secili nëngrup ka disa elemente në të , 

*Nëngrupet janë zgjedhur në bazë të disa 

kritereve të lehta ose të vlefshme në 

mbledhen e të dhënave.  

2.Në përpjekim të sigurojmë heterogjenitet 

përbrenda nëngrupeve.  

3.Në përpjekim të sigurojme homogjenitet 

në mes të nëngrupeve.  

4.Në rastësisht zgjedhim disa nëngrupe që 

pastaj i studijojmë në thellësi.  
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1.3.9 Mostra qëllimore (joprobabile) 

 

Në përdorimin e këtij lloji të mostrës në fazat e zgjedhjës të njësive, është i pranishëm 

vendimi subjektiv i kërkuesit ose anketuesit.   

Mostra qëllimore përdor teknikat e gjykimit më anë të cilës është zgjedhur më përdorim 

të procedurave dhe nuk kanë të bëjnë më gjasë.  

 

Mostra qëllimore ndahet në disa lloje, por më të përdorurat janë:  

Mostra e përshtatshme  

Mostra e njohësve të mirë të problemit  

Mostra e kuotës dhe  

Motra topa bore. 

1.3.10 Mostra e përshtatshme 

 
 

Zgjedhet në bazë të përshtatmërisë dhe kuptushmërisë së njësive.  Kërkuesi përdorë 

motsrën e cila është e përshtatshme për mbledhjen e të dhënave në zgjedhjen e ndonjë 

problema.  

Këtë mostër më së shumti e zbatojn ekipet e TV dhe radios, të cilët në rrugë pyesin 

individët e ndryshëm për të marrë mendimin për tema aktuale.  

Më këtë mostër fitohen përgjigje interesante,  por nuk sygjerohet si burim i vetëm i të 

dhënave. Përdorimi i mostrës së përshtatshme është shumë e dobishme kur dëshirojmë 

të i zbulojmë qëndrimet e problemeve të caktuara kërkimore më qëllim të përkufizimit 

të kërkimeve të marketingut.  

1.3.11 Mostra e njohësve të mirë të problemit 

Kjo metodë zbatohet atëherë kur kërkuesit dëshirojnë të fitojnë mostër të njerëve të cilët 

janë të informuar për ndonjë temë dhe kanë provojë më së shumti. Mostra e njohësve të 

mirë të problemit përdoret shpesh sepse orientohet kah njohësit më të mirë të problemit 

dhe të cilët nuk kanë njohuri dhe përvojë për problemin e caktuar kërkimor.  

Kjo mostër zbatohet në parashikimin e përfundimit të zgjedhjeve, ndërsa problemi 

kryesor i saj është në kërkimet vrojtuese.  
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1.3.12 Mostra topa bore  

 

Përdoret kur popullimet janë të vogla dhe respodentët është vështirë të njihen dhe janë 

të shpërndarë.  Mostra topa bore
4
 është shumë e përshtatshme, sepse njërzit që i takojmë 

dhe njohin munden ose jo të përzgjedhen përmes metodës të gjasës, pastaj kërkohet prej 

tyre të i indentifikojnë një ose më shumë persona të tjerë.  

Qëllimi kryesor i përdorimit të kësaj metode është vlerësohen karakteristikat e 

popullimit. 

 

1.4 Teknikat e mostrimit statistikor  

 

Ekzistojnë katër kategori të teknikave të mostrimit statistikor të cilat janë të dobishme 

për auditimin
5
.  

 

1.4.1 Mostimi i veçorive  

Ka të bëjë më një karakteristikë të veçantë të zërave në popullacion. Nëse zëri është 

korrekt ose gabim, mostrimi i veçorive vlerëson shkallën e gabimit në popullacion, do të 

thotë përqindja e zërave të cilët janë gabim barazohen me shkallën e përqindjes të 

gabimit.  

 

1.4.2 Mostrimi i njësisë monetare ( MUS) 

 

Mostrimi i njësisë monetare është një lloj i përzgjedhjes së peshimit të vlerës. Peshimi i 

vlerës përshkruhet në SNA\ ISA 530. Mostrimi i Auditimit si një lloj i mostrimit ku 

njësitë individuale që përbëjnë popullacionin janë indentifikuar si njësi mostruese.  

Mostrimi i njësisë monetare lloj i përzgjedhjes ku njësitë monetare përdoren si njësi 

mostrimi.  

Më poshtë është paraqitur tabela e popullacionit prej 10000 faturave të blerjes më vlerë 

prej 1 000 000 € . Kolona e anës të djathtë paraqet popullacionin të ri monetar, do të 

thotë të gjitha eurot nga 1€ deri 1 000 000 € që janë përfshire në 10000 fatura.  

                                                 
4
 William G. Zikmund, Exploring Marketing Reserch ,8E.Thomson South Western,2003,fq.432. 

5
 Burimi Njesia Qendrore Harmonizuese 
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Tabela 4: Analiza e vlerave të 10000 faturave të blerjes  

Numri i Faturës    Vlera e Faturës Vlera e Grumbulluar 

 € € 

1 150 150 

2 20640 20790 

3 1260 22050 

  997800 

9999 1200 999000 

10000 1000 1000 000 

Vlera tolate e faturave 1 000 000  
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1.4.3 Popullacionet e anasjellta  

 

Mostrimi i njësisë monetare dhe përzgjedhjet tjera të peshimit të vlerës përshtaten më së 

miri për të na ndihmuar të testojmë për zmadhimin në balance.  Po ashtu mund të 

përdoren të testojmë për zvogëlimin, vetëm nëse mund të gjejmë një popullacion 

krahasues, i njohur si popullacioni i anasjelltë për të audituar për zvogëlime. 

Popullacioni i anasjelltë për pasuritë fikse në regjistrim  është i rëndësishem dhe është i 

tërë grupi i pasurive që aktualisht posedon organizata.  

Përdoret ne praktikë si teknikë por përdorimi i përgjithshëm i popullacionit të anasjelltë 

është i kufizuar në raste kur ekziston një popullacion i përshtatshëm i anasjelltë. 

 

1.4.4 Mostrimi i ndryshoreve 

 

Një ndryshore në statistik është një karakteristikë e rëndësishëm e popullacionit që 

matet në një shkallë vlerash. Mund të përdoret në mënyra të ndryshme për të prodhuar 

lloje të konkluzioneve mbi temën popullacionin për t’u audituar . Është një teknikë që e 

ka origjinën në teorinë e mostrimit më shumë se në teorinë e thjeshtë bazë të 

probabilitetit të mostrimit të veçorive.             

        

1.5 Rezultatet e pritshme 

 

Përmes kësaj teme të diplomës jam munduar që të sjellë njohuri të përgjithshme në 

lidhje me temën të cilën e kam shtejlluar. 

Besoj që jam munduar ta jap maksimumin nga vetëvetja. Jam munduar të mos jem e 

tepërt por në mënyrë të thjeshtë dhe precize ta analizoj temën e cila më duket që ka një 

rëndësi të veçantë, sepse në punën dhe studimet tona kjo temë, është mjaftë prezente 

dhe e kërkuar.Mbesë me shpresë që kjo temë e analizuar dhe  studiuar nga unë, të jetë 

bazament edhe për shumë studentë të cilët kanë për objektiv studimin e kësaj lëmie. 
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2 MOSTRA DHE PËRCAKTIMI I MADHËSISË SË MOSTRËS 

 

Mostrimi i auditimit përkufizohet në Standartet Ndërkombetare të Auditimit SNA 

530 Mostrimi i Auditimit dhë Mjete tjera të Testimit si: 

"Aplikimi i proceduarave të auditimit në më pak se 100% të artikujve brenda 

popullacionit të përkatësise audituese sa që të gjitha njesitë e mostrimit kanë 

mundësi të zgjedhjes për t'i dhënë auditorit baza të arsyeshme në të cilat duhet të 

bëhën konkluzionet për tërë popullatën ". 

Shumë njerëz në jetën e përditshme në bazë të përvojës dhe dijes mirë e kanë të 

njohur si idenë ashtu ëdhë thelbin e mostrës. Në jetën praktike nxjerrin vendime për 

tërsinë në bazë të një pjesë të saj, kur më një të kërkuar të kafes, lëngut ,etj .., 

përfundojmë për kualitetin e produkteve ose në raste të tjera, më shfletimin e 

përmbajtjes së librit ndikon në marrjen e vendimit për blerjën ose mosblerje të librit. 

Këto shëmbuj tregojnë natyrën e nuhatjes të mostrës të përdorur çdo ditë kur është e 

pamundur ose shumë e shtrejtë të matet çdo veçori në popullim.  

Në praktike kjo sjellje është shumë e rëndomt dhë këto mostra të afërme nuk janë 

shkencore, kështu që koncepti i mostrës duket i thjeshtë dhe intuitiv, por procesi 

aktual i mostrës është dukshëm më kompleks. Pra,  mostra është aspekt qëndor i 

kërkimeve të marketingut dhë kërkon angazhime të gjëra dhë të thella.  

Në përgjithesi shumë kërkime por edhe kërkime të marketingut fitohen të dhëna më 

përdorimin e mostrës dhe jo të popullimit.  

Popullimi paraqet të gjithë njerzit ose gjërat në grup për të cilin intersohemi. Mostra 

është grup i zgjedhur nga popullimi. 

Pra , me : N- e shënojmë numrin e njerëzve, sendeve dhe elementëve të popullimit,  

ndersa më n- e shënojme numrin e njerezve, ,sendeve dhe elementëve të mostrës. 

Kështu mostra është pjesë e vogel e grupit (popullimit\bashkësise themelore) në 

bazë të cilës nxjerrim përfundim lidhur me popullim.  

Popullimi mund te jetë ( numri i njerëzve, numri i shitoreve,  numri i ndërmarrjeve,  

numri i produktve ,etj.., të cilat grupe kanë ndonjë karakteristike të përbashkët në 

kuadër të cilave zgjedhët mostra. 
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2.1 Përcaktimi i madhesisë së mostrës 

Madhësia e mostrës për të bërë një hulumtim reprezentativ për popullacionin varet nga 

tre faktorë:   

a. Madhësia e popullacionit,  

b. Niveli i besueshmërisë,  

c. Intervali i besimit. 

 

2.2 Madhësi e popullacionit  

 

Varësisht së sa individe apo njësi përmban popullacioni,  do të ndryshojë edhe numri i 

njësive që duhet të përfshihet në mostër. Madhësia e popullacionit është në relacion  

pozitiv më madhësinë e mostrës që duhet të zgjidhet. Pra, sa më i madh që është 

popullacioni, aq më e madhe duhet të jetë mostra. 

2.3  Niveli i besueshmërisë  

 

Niveli i besueshmërisë nënkupton nivelin e sigurisë që karakteristikat e të dhënave të 

grumbulluara nga mostra pasqyrojnë karakteristikat e tërë popullacionit. Niveli i 

besueshmërisë ka  lidhje pozitive më madhësinë e mostrës që duhet të zgjidhet. Pra sa 

më shumë që dëshirojmë të sigurohemi që karakteristikat e popullacionit të jenë të 

përfaqësuara nga karakteristikat e mostrës, aq më e madhe duhet të jetë mostra. 

Nivelet konvencionale të besueshmërisë në analiza statistikore janë nivelet 90%, 95% 

dhe 99% (prej të cilave më së shpeshti përdoret niveli 95%). 

 

Kuptimi i nivelit të besueshmërisë prej 95%,për shembull, është: Nëse nga një 

popullacion nxjerrim 100 mostra të ndryshme (do të thotë kombinime të ndryshme të 

individëve), karakteristikat e 95 prej këtyre mostrave do t’i përfaqësojnë karakteristikat 

e popullacionit. 

  



Faqe | 21 

 

2.4 Intervali i besimit  

 

Intervali i besimit nënkupton tolerancën e gabimit në rezultate: pra, çfarë niveli të 

gabimin në rezultate jemi të gatshëm të pranojmë.  

Për shembull, nëse madhësia e mostrës është caktuar duke pasur parasysh një interval të 

besimit prej 3% dhe 65% e mostrës përgjigjen se kanë automobil, atëherë mund të jesh 

“i sigurt” se nëse i kishe pyetur tërë popullacionin atëherë në mes 62% (65-3=62) dhe 

68% (65+3=68) do të përgjigjeshin se kanë automobil.  

 

2.2. Konceptet bazë të zgjedhjës të mostrës  

 

Konceptet bazë të mostrës janë: 

 

Popullimi - është tërësia e përgjithshem e elementeve ose individëve që do të studiohen 

ose do të përshkruhen nga e cila bëhet zgjidhja.  

 

Zgjedhja- është procesi i përcaktimit të individeve ose elementeve të popullimit që 

kanë karakteristika apo variabla dhe të cilat duam t'i analizojm më qëllim të formulimit 

të përfundimeve për popullimin.  

 

 Korniza e zgjedhjes \ mostres - është tersia e elementeve të indetifikueshme ose  të 

arritshëm, nga e cila bëhët faktikish zgjedhja ose popullimi faktik. 

Vëllimi i zgjedhjës - është numri i elementeve të zgjedhur që shënohet më n, në një 

kohë që popullimi ka vellimin N . Vëllimi i zgjedhjes varet nga shumë faktor si: metoda 

e vlerësimit, metoda e zgjedhjes, shkalla e paranisë së një dukurie, saktësia e matjes etj . 

Norma e zgjedhjes - është raport i shprehur në përqindje ( % ) midis vëllimit të 

popullimit dhe vëllimit të zgjedhjes. Shembull 5% do të thotë që nga e gjithë popullimi 

prej N elementesh janë zgjedhur vetëm 5% .  

 

Gabimi i zgjedhjës\ mostrës -  është mospërputhja midis parametrit të vërtetë të 

popullimit dhe statistikes përkatëse të llogaritur mbi bazën e zgjedhjes\mostrës.  

Parametër i popullimit - është një numër i rëndesishëm i cili tregon vlerën e një 

treguesi për popullim.  
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Statistikë e zgjedhjes - është një numër i cili tregon vlerën e treguesit të një zgjedhje . 

Gjenerimi i numrave të rastit - bënë të mundur kryerjen e zgjedhjes së rastit- p.sh 

përdorimi i tabelës së numrave të rastit, ose gjenerimi i numrave të rastit me kompjuter. 

 

2.3  Fazat e Mostrimit 

Fazat kryesore të mostrimit janë :  

2.4.1 Përkufizimi i bashkesis themelore   

 

Njësitë e caktuara që kanë vetitë e përbashketa që kanë të bejnë më kërkimet, përbejne 

bashkësine themelore. 

Vetitë e përbashketa përcaktojnë së cilat njësi futen në bashkësi ndërsa mund të 

eleminohen nga bashkesia sepse nuk i kanë vetitë që në i kërkojmë. 

2.4.2 Përcaktimi i kornizes per zgjedhjen e  mostres  

 

Nga regjistrimi i njësive zgjedhet bashkësia themelore pra, nga rigjistrimi i njesive të 

bashkësisë themelore zgjedhet mostra dhe përcaktohet korniza e zgjedhjes të mostres.  

Në mostrën e rastësishme përdoren regjistrat e gjithë bashkësise themelore ( librat 

telefonik, listat, adresat etj) 

Mundësia e përcaktimit të kornizës së mostres determinon edhe fazat e ardhshme(p.sh. 

Mostra e thjeshtë e rastësishme e pamundur pa regjistër te saktë). 

2.4.3 Vendimi mbi llojin e mostres  

 
Metodat mbi zgjedhjen e njësive të mostres kërkimore ndahet në: 

 
Metoda e rastësishme -  Ka probabilitetin e njohur i cili mundëson vlersimin e saktësisë 

së rezultateve.  

Metoda qëllimore - Nuk mundëson probabilitet, është gjykim përsonal në zgjedhjen e 

mostrës. Rezultatet e zgjedhjes së motrës qëllimore varen nga suksesi i gjykimit 

personal. 

 



Faqe | 23 

 

 

2.3.4  Përcaktimi i madhësisë se mostres : 

 

Shpenzimet dhe koha - determinojne madhësine e mostrës ( mostra e vogël = kosto e 

ulët; kohë e shkurtë) 

Mostra e madhe = saktësi dhe besueshmëri e lartë e rezultateve . 

Madhësia e mostres varet nga: koha, lloji i mostrës, homogjeniteti i njësive, kostoja  dhe  

kërkuesit e tregut . 

 

2.4  Llojet e mostrimit te Auditimit  

 

Ekzistojnë dy llojë të mostrimit të auditimit,  të cilat kanë rëndesi të veçantë dhe mund 

të përdoren në çdo test
6
 . 

 

Mostra përfaqesuese - Është një e nxjerrë e rastësishme nga një popullacion 

kontabiliteti. 

Mostra përfaqësuese duhet të jetë mjaftë e madhe për të bërë konluzione të cilat janë të 

vlefshme për tërë popullacionin.  Ka një rol të rendësishëm e cila është disenjuar për të 

gjetur llojin e parë të gabimit material.  

Mostra përzgjedhëse - Koncentrohet në zëra të veçantë në popullacion, janë zëra të 

mëdhenjë dhe jo të zakonshëm. Transaksionet apo bilancet janë mjaftë të mëdha për të 

dhënë gabime materiale nëse ka  dhe të cilat jonë të vlefshme për hetim.  

 

2.5  Arsyja e perdorimit te Mostres dhe jo Regjistrimit  

 

 

Ka shumë arsyje të përdorimit të mostrës dhe jo të regjistrimit dhe në të shumtën e 

rasteve objekti që na intereson ta studijojme përbehte nga numri i madh i njësive. Numri 

shumë i madh i njësive është fakti më i rëndesishëm që na jep mjaft arsyje për shumë 

përparsi të mostrës.  

                                                 
6
 Burimi,Njesia Qendrore Harmonizues 
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Përparsitë më të rëndesishme të motrës jane :  

Përdorimi i mostres do të thotë kursim në kosto, sepse mostra është pjesë e 

popullimit/universit përmes përdorimit të cilës zvogëlohen kostot e shërbimeve që e 

shoqërojnë anketimin në raport më kostot që e shoqërojnë regjistrimin. 

Përdorimi i mostres do të thotë kursim në kohë, informacionet mund të mblidhen, 

përpunohet dhe të analizohen shumë më shpejt kur përdoret mostra se sa kur përdoret 

regjistrimi.  

Përdorimi i mostres do të thotë informacione detale, që bëhet më përfitim, sepse 

kërkimet bëhen në numrin më të vogël të anëtarëve të popullimit dhe mundësia e 

informimit të saktë është e madhe nga mostra.  

Kjo mund të bëhet në formën e grupeve fokus,anketimit më telefon ose më poste 

elektronike, anketimit personal. 

Përdorimi i mostres do të thotë gabime më të pakta , është mirë e njohur së problemi më 

i madh në mbledhjën e të dhënave më anketim vijnë si rezultat i gabimeve jo të mostrës. 

Saktësia e të dhënave nga përdorimi i mostrës mundet më u arritur nëse administrohet 

dhe mbikëqyret nga grupi i cili është i specializuar. 

Mostra është shumë praktike për të përdorur krahasuar më regjistrimin që nuk është 

shumë praktik, sidomos kur i testojmë produktet e një viti të prodhimit.  

Kur testimi përfshinë shkatërrimin e produktit siç është qëndrushmëria ose siguria që 

përdorim ose kur popullimi është skajshmërisht i madh pra, zgjedhja qëndron në 

përdorimin e mostrës. 

Përdorimi i mostrës do të thotë siguria më e madhe, është pjesërisht e vërtetë nësë firma 

bënë kërkimin për produktin e ri ose konceptin. 

Pra , të mostra është e mundur më gjatë të mbahet fshehtë  koncepti për produktin së sa 

të regjistrimi. 

Koha dhe shpenzimet, janë arsyjet themelore që të përdoret mostra. 

Nësë X korporata e automobilave e ka regjistrin e blersevë dhe ajo dëshiron të sheh 

reagimin e kompanis në thirrjet e blerseve për modelet , defektet që kan patur. 

Ajo do të këtë shumë vështirësi t'i  kontakton të gjitha në një përiudhë të shkurtër 

kohore, atëhere kërkuesit janë ata të cilët vendosin të hulumtojnë popullacionin / 

bashkësinë themelore në një numër të vogël të popullacionit duke e zbatuar mostrën. 
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Kërkohen një numër më i vogël i bashkëpuntorve të mostra , për këtë arsye mund të 

zgjedhen bashkëpuntoret më të mirë, mund të bëhet seleksionimi dhe kontrollimi më i 

mirë i punës së anketuesve krahasuar më regjistrimin e popullsisë.   

Saktësia dhe siguria  është po ashtu  arsyeja e madhe për zbatimin e mostrës, sepse 

shumë mostra të zgjedhura japin rezultate mjaft të sigurta. Popullacioni nëse ka 

elementet e ngjajshme, atëhere mostra e vogël është e nevojshme për të paraqitur 

saktësisht karakeristikat që na interesojnë.  

 

2.6. Kohët kur mostrimi është i përshtatshëm  

Ka shumë raste hulumtuesit e marketingut kanë nevojë për mostrimin në vend që të  

shkohet në mënyre të plotë tek popullsia
7
.  

 Në rastet kur është e papërshtatshme hulumti i gjithë popullsisë, shpenzimet e 

mëdha për njësitë e numruara kur është e pamundur për të arritur plotësisht tek 

popullsia, 

 Në rastet kur kufizimet buxhetore pamundësojnë hulumtimin e gjithë popullsisë, 

 Në rastet kur kufizimit kohore pamundësojnë hulumtimin e gjithë popullsisë, 

 Në rastet kur mbildhen të gjitha të dhënat, por rezultatet kërkohen në menyrë 

urgjente . 

Tabela 5: Dallimi në mës të përdorimit të mostrës dhe përdorimi të popullacionit 

 

 Përdorimi I Mostrës Përdorimi i Popullacionit 

Buxheti      I vogël 

 

           I madh 

Koha në Dispozicion       E shkurtër 

 

            E gjatë 

Madhësia e mostrës      E madhe 

 

            E vogël 

Heterogjeniteti i Njesive te 

Popullsisë 

     I ulët              I lartë 

Kostoja e Gabimit te Mostrimit      E ulët              E lartë 

Kostoja e Gabmit jashtë Mostrimit       E lartë               E ulët 

 

 

 

                                                 
7
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2.7 Përcaktimi i kornizës së përshtatshme të Mostrimit 

 

Korniza e hulumtimit përfshinë të githa elemetet të cilat zgjedhen nga mostra.Saktësia 

dhe korretësia e kornizës është shumë më rendësi. 

Korniza e mostrës e cila është jo e plotë apo e gabushme mund të shkaktoj lënje jashtë 

të disa elementeve të cilat mund të përfshihen brenda mostrës.  

Në këtë rast zvogëlohen dhe mund të humb kapaciteti i mostës për të përfaqesuar 

popullsinë.  

Jo çdo herë hulumtuesit mund të këtë një listë e cila përbënë kornizën e mostrimit.  

Në këtë rast duhet të krijojë, hulumtuesi vetë kornizën e mostrimit dhe është shumë e 

rëndësishme që të krijojë një kornizë mostrimi pa gabime, të vlefshme dhe të saktë.  

Për shembull,  një mostrim i cili duhet të krijohet duke u bazuar në udhëzuesin e 

telefonit, sepse do t’i hap rrugë që të marrin pjesë në mostër vetëm atyre që kanë 

telefon, hulumtimi i bërë mund të shfaq një devijim në drejtim me poseduesit e 

telefonave. 

Po ashtu , në rastet kur udhëzuesi i telefonit nuk i përfshin informatat e përditësuara apo 

kur informatat janë të vjetëruara, korniza e mostrimit do t’a humb vlefshmërinë.  

 Është e dobishme për të theksuar së korniza e mostrimit jo çdo herë mund të përbëhet 

nga persona. Ndonjëherë edhe institucionet mund të marrin pjesë në kornizën e 

mostrimit.  

Për shembull, në një hulumtim në lidhje me përdorimin e uebfaqebe të internetit nga ana 

e firmave, mostrimi bëhet në bazë të firmës, mirëpo një person nga secila firmë mund të 

i përgjigjet pyetësorit në emër të firmës. 

Përsëri, pritet që pjesëmarrësit të kenë detyrë dhe titull të ngjashëm për t’i shërbyer 

qëllimit të hulumtimit.  

  



Faqe | 27 

 

3 Rregullat e përzgjedhjes së Mostrës 

 
Ekzistojnë dy rregullat të rëndësishme për përzgjedhjen e mostrës

8
.  

 

 Konluzionet për mostrën aplikohet vetëm për popullacionin nga i cili është 

përzgjedhur,  

 Mostra duhet të jetë përfaqesuse e popullacionit nga i cili ajo është përzgjedhur.  

 

Rregulli i parë - ka të bëjë me atë se si auditori e përcakton populacionin nga i cili do të 

merren mostrat. 

 

Për shembull nesë auditori dëshiron të mbështetet në kontollin e brendshëm për tërë 

vitin, atëhere popullacioni duhet t’i përfshijë të gjitha transaksionet e atij viti. 

Po ashtu edhe nëse auditori përzgjedhë në mostër transaksionet e një muaji, atëherë 

konkluzionet e auditorit aplikohen vetëm për një muaj, ndërkaq nuk ka siguri për 11 

muajt e tjerë. 

 

Rregulli i dytë- ka të bëjë me atë se si artikujt specifikë në popullacion përzgjedhjen në 

mostër. Auditori ka gjasa më të mirë t’i përmbahet rregullës së dytë më mostër 

statistikore se sa me mostës jo statistikore.  

 

Por , nëse e përdorim mostrën jo statistikore, atëherë ai duhet të përpiqet të sigurojë që 

mostra ta përfaqësojë popullacionin (popullatën ) sa më shumë që të jetë e mundur.  

Pastaj, vjen hapi ku duhet të bëhet testimi i artikujve në mostër, sidomos në ato raste ku 

paraqiten devijimi dhe ku duhet të indetifkiohet qartë devijimi i paraqitur dhe verifikimi 

i devijimit. 

 

Më pas bëhet vlerësimi i rezultateve të mostrës,  ndërsa nesë numri i devijimeve kalon 

numrin e pranushëm, atëherë rezultatet e mostrës janë të papranueshme dhe 

konsiderohet se kontrolli nuk po funksionin siq duhet.  

 

 

 

 

                                                 
8
 Shefket Jakupi&Bedri Statovci,Auditimi i Avancuar, Pejë 2017,fq202 
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3.2 Vlersimi  i karakteristikave të terësisë të përgjithshme përmes mostrës  

 

Më analizën representative apo përmes mostrës tentohet të arrihet deri të informacionet 

e nevojshme për dukurinë në terësi. Llogaritja e karakteristikave të terësisë së 

përgjithshme është e njejtë më llogaritjen e karakteristikave të mostrës. 

Dallimi ndërmjet karakteristikave të mostrës dhe karateristikave të terësisë së 

përgjitheshme  qëndron se në llogaritjen e karateristikave të TP marrin pjesë të gjitha 

njësitë e saja, ndërsa te llogaritja e karakteristikave të mostrës marrin pjesë vetëm ato të 

zgjedhura nga terësia e përtheshme. Karakteristikat për të gjitha mostrat nuk janë të 

njejta edhe nëse zgjedhim të gjitha mostrat e mundshme të terësise së përgjitheshme. 

Kjo ndodhë sepse me ndryshimin e njësive të mostrave të ndryshme të një teresie të 

përgjitheshme ndryshojnë po ashtu edhe karakteristikat e mostrave. 

 

Vlërsimi i mesatares aritmetike te TP përmes mostres – mesatarja aritmetike dhe çdo 

karakteristikë tjetër e terësisë së përgjitheshme, vlërsohet përmes mesatarës aritmetike 

të mostres të asaj tersie. Vlërsimi i mesatares bëhet gjithmonë në intervalet (kufi ) me 

probabilitet të caktuar të nivelit të besimit, madhësia e intervalit ose distanca e kufijeve 

varet kryesisht nga niveli i dhene i probabilitetit.  

 

Vlërsimi i mesatarës aritmetike të TP dhe gabimit standart bëhët përmes mesatarës të 

mostrës. 

 

Vlërsimi i stuktures (proporcioni ) të TP përmes mostrës – proporcioni i TP është një 

karakteristik që mund të vlersohet përmes vrojtimit të mostrës. Më proporcion kuptojmë 

treguesin relativ i cili shpreh raportin në mes rasteve të volitshme, atëherë strukura 

(proporcioni ) është p=m|n , ndërsa proporcionit për rastet jo të volitshme është q= 1-p , 

nëse vlera e proporcionit shënohet me P ndërsa gabimi standart me g(p) dhe atëherë 

intervali i besimit për vlerësimin e struktures se TP me probabilitet shprehet përmes 

kesaj formule : Pm-t*g(p)<P<Pm+t*g(P) 

Vlërsimi i vëllimit të TP përmes mostrës – vellimi TP është një karakteristik e 

rëndesishme në analizen dhe vlersimin e dukuris statistikore .Vlerësimi i vëllimit të 

dukurisë përmes mostrës bëhet kur mungojnë të dhënat faktike për dukurinë, kur 

ekziston vetëm mostra  dhe përmes saj llogarisim vëllimin e dukurisë i cili shprehet si 
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prodhimi i mesatarës aritmetike dhe numrit të njesive statistikore të asaj dukurie . 

Intervali i vlerësimit të vëllimit të dukurisë në terësi përmes mostrës llogaritet në bazë të 

kësaj formule : Vm-t*g(v)<V<Vm+t*g(v) 

 

3.3  Përzgjedhja e mostrës në bazë të rrezikut  

 

Për shmangejen e testimit të 100% të transaksioneve, auditori duhet të përzgjedh një 

mostër. Për përcaktimin e madhësisë së mostrës dhe transaksioneve që do të 

përzgjidhen, auditori duhet të këtë parasysh faktorët, siç janë:  vlera monetare, 

potenciali i mashtrimit, shpeshtësia e parregullsive, ndryshimi si tregues i zakonshëm i 

rrezikut dhe koha, të cilat janë të paraqitura më poshtë :  

 

3.3.1. Vlera monetare 

 

Sa më e madhe të jetë shuma e parave të përfshira, aq më i madh është rreziku (për 

shembull:bërja e pagesave të paligjshme ose keqpërdorimi i fondeve ).Prandaj kontratat, 

projektet dhe transaksionet e hollësishme, klasifikohen sipas madhësisë së tyre në 

kuptim monetar dhe sipas atyre më të mëdha të përzgjedhura për mostër.  

 

3.3.2 Mashtrimi potencial dhe shpeshtësia e parregullsive 

 

Menaxhmenti grumbullon informacione nga burime të ndryshme (për shembull baza e 

të dhënave për parregullsitë,raportet e perjashtimit), për të regjistruar, parandaluar dhe 

kuptuar rreziqet dhe parregullsitë.Njësitë me numrin më të lartë të parregullsive në 

transaksionet e tyre, duhet të mbizotërojnë dhe do të përzgjidhen për mostër para njësive 

që nuk kanë të dhëna për ndonjë problem.  

 

3.3.3. Ndryshimi 

Më ndryshimet  e ndodhura në sisteme të programeve, personel ose procedura, ekziston 

rreziku që sistemet, personeli ose procedurat e reja  të mos punojnë siç është pritur dhe 

si të tilla, janë kandidate të mira për t’u përfshirë në mostër.  
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3.3.4. Shpërndarja e duhur gjatë  periudhës  

 

Nëse periudha e programit në fjalë është një vit kalendarik, kontrollet nuk duhet të 

testohen vetëm në fillim të vitit, por gjitheashtu duhet të testohen njëjtë 

gjatë  periudhave të ndryshme të atij viti. Nëse periudha e programit në fjalë është më 

shumë se sa një vit kalendarik, auditorët duhet që të auditojnë sa më shumë që është e 

mundur nga vëllimi i tërësishëm i programit.Për ta lehtësuar këtë në praktikë: 

 Nevojitet planifikimi i kujdesshëm strategjik çdo vit dhe 

 Duhet të mbahet një bazë e të dhënave për secilin program për të përcjellë dhe 

mbajtur gjurmët e shumave të testuara.   

 

3.4. Rëndesia e Anketimit në mostra  

 
Anketimi është metoda bazë e kërkimit sasior dhe një nga metodat më të hershme të 

studimit të dukurive të jetës shoqërore. Anketa është një metodë për mbledhjën e një 

informacionin sasior nga një kampion individësh për çeshtje të ndryshme. 

Nje studim është i përbërë nga të paktën një mostër ose popullsinë e plotë në rastin e 

regjistrimit të popullsisë një metodë e mbledhjes së të dhënave (për shembull një 

pyetësor) pytje individuale ose mjete që bëhen të dhëna të cilat mundë analizohen 

statistikisht . 

Hulumtimi i anketave është pothuajse gjithmonë bazuar në një mostër të 

popullsisë,suksesi i një hulumtimi varet nga përfaqesimi i kampionit ne lidhje më 

popullsin me interés për studiuesin. 

Anketa si një fushë shkencore kërkon të identifikojë parimet në lidhje me dizajnin e 

mostrës,rregullimin statistikorë të të dhënave, instrumentet e grumbullimit të të dhënave 

,përpunimin e të dhënave, si dhe analizën përfundimtare e të dhënave që mund të krijojë 

gabime të anketimit sistematike dhe rastësorë.Kufizimet e kostos janë përshtatur 

ndonjëherë si përmirësim i cilësisë brenda kufizimeve të kostos, ose ndryshe, 

reduktimin e kostove për një nivel të caktuar të cilësisë.Anketa është edhe një fushë 

shkencore dhe një profesion, që do të thotë se disa profesionistë të fushës fokusohen në 

gabime të anketës empirikisht dhe tjerë projektojnë anketa për zvogëlimin e këtyre 
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gabimeve. Për dizenjatorë të anketës, detyra përfshin marrjen e një sërë vendimesh rreth 

mijëra tipareve individuale të një sondazhi për t’a përmirësuar atë. 

 

3.5. Vlerësimi i vlerave të anketës  
 

Anketa përdoret për grumbullimin e të dhënave. Po thuajse për çdo ditë, ne ndëgjojmë 

apo lexojmë për ndonjë  anketë apo rezultate të sondazheve të ndryshme në televisión, 

radio apo në internet .  

Për të identifikuar anketat që ju mungon objektiviteti dhe kredibiliteti apo besueshmëria, 

duhet të vlersojmë në mënyrë kritike atë se çka ndëgjojmë dhe lexojmë, duke bërë 

egzanimimin e meritave dhe vlerave te hulumtimit.Po ashtu duhet të vlerësojmë 

qëllimin e anketës, cilia është arsyja e realizimit të anketës si dhe për kënd është 

realizuar. 

Ndërsa hapi i dytë i vlërsimit të anketave është të përcaktohet se a është bazuar anketa 

në mostër probabilitare apo jo probabilitare. Mënyra e vetme për të bërë të vlefshme 

statistikën inferenciale nga një mostër për komplet popullacionin është përmes 

përdorimit të një modeli të probabilitetit, ndërsa sondazhet që përdorin metoda 

joprobabilitare në marrjen e mostrave janë të priura në mënyrë serioze, pa qëllim apo 

edhe të njëanshme e cila mund të bëjë rezultatet e pakuptimta. 

 

3.6 Gabimet ne Anketa  
 

Nësë anketat realizohen duke përdorur metodat e mostrave të rastit të thjeshtë , edhe 

atëherë ka mundësi të bëhen gabime potenciale. 

Egzistojnë katër lloje të gabimeve
9
 : 

 Gabimet në mbulueshmeri  

 Gabimet në Mospergjigje  

 Gabimet në Moster  

 Gabimet në Matje  

Këto gabime kanë kosto jashtzakonisht të madhe, ndërsa anketat qe dizajnohen mirë i 

zvogëlojnë apo i minimizojnë gabimet e tilla. 

 

                                                 
9
 https://www.slideshare.net/coupletea/statistik-ligjeraten-1-2dhe-3 
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3.6.1 Gabimet ne mbulueshmeri  

Nje kornizë adekuate e popullacionit është çels për seleksionimin e një mostre të duhur.  

Korniza e popullacionin është një listë më të dhëna me të reja për të gjitha gjërat brenda 

kornizës së popullacionit, me të cilën e zgjedhim mostren për anketim. 

Gabimet në mbulueshmeri ndodhin vetëm atëhere kur disa grupe të gjërave janë 

përjashtuar nga korniza e popullacionit dhe se ato nuk kanë gjasa për t’u zgjedhur në 

këtë moster.  

Këto gabime relzutlojnë në një zgjedhje të mostres së njëanshme apo paragjykuese.  

Pra, nëse korniza e popullacionit është e papërshtatshme si rezultat i disa grupeve 

brenda kornizës së popullacionit që nuk janë të përfshira në mënyrë të duhur në kornizë, 

atëherë çdo mostër probabilitare e zgjedhur e rastit e thjeshtë, do të na japë vetëm një 

vlerësim të karakteristikave të kornizës, mirëpo jo edhe të popullacionit aktual. 

 

3.6.2  Gabimet ne mospergjigje  

 

Jo gjithkush dëshiron që ti përgjigjet anketimeve. Në fakt, studimet e ndryshme tregojnë 

se individët e klasave ekonomike të ulëta dhe të larta kanë një tendencë për me u 

përgjigjur më pakse individët e klasave të mesme ekonomike. Gabimet nga Mos 

përgjigjet lindin si rezultat i dështimit për të grumbulluar të dhënat nga të gjithë faktorët 

në mostër, prandaj edhe rezulton në mos përgjigje të njëanshme apo të paragjykuar. 

Duke e pasur parasysh që ne gjithmonë nuk mund të supozojmë që ata individë që 

refuzojnë për t’u përgjigjur në anketë janë të njëjtë me ata që përgjigjen në anketë, 

atëherë për këtë arsye ju pas një periudhe të caktuar kohore duhet që t’i vizitoni prapë 

individët që kanë refuzuar për tu përgjigjur në këtë anketë. Duhet bërë disa 

herëpërpjekje për t’i bindur këta individë për të kompletuar këtë anketë. Më pastaj 

përgjigjet e këtyre individëve (individët që fillimisht kanë refuzuar për të ju përgjigjur 

anketës sonë) krahasohen me përgjigjet fillestare të individëve që fillimisht u janë 

përgjigjur anketës sonë, në mënyrë që të bëjë inferencime statistikore të vlefshme nga 

anketa. Mënyrën e përgjigjeve që ju përdorni ndikon në shkallën e përgjigjeve. 

Intervistat personale dhe intervistat me telefon zakonisht kanë një shkallë të refuzimit 

për t’u përgjigjur shumë më të ulët sesa anketat me postë që bëhen, por kanë një kosto 

më të madhe. 
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3.6.3. Gabimet në mostrim 

 

Mostra  zgjidhet sepse është më thjeshtë, financiarisht kushton më pak, si dhe është 

shumë efikase. Gjithashtu, gjasat janë ato që na diktojnë se cilët individë apo gjëra 

brenda kornizës do të përfshihen, apo nuk do të përfshihen në mostër. Gabimet e 

Mostrimit reflektojnë variacionin, apo “ ndryshimet e gjasave” prej mostre në mostër, 

duke u bazuar në probabilitetin e disa individëve të veçantë apo të gjërave që zgjidhen 

në mostra të veçanta. Shpesh herë lexojmë për rezultatet e anketave apo sondazheve në 

gazeta apo magazine të ndryshme, shpeshë herë do të jetë edhe një deklaratë lidhur me 

margjinën e gabimit, si p.sh. “ rezultatet e sondazhit priten me qenë+ apo – 3 pikë të 

përqindjes nga vlerat aktuale të tij” . Kjo margjinë e gabimit ndryshe quhet edhe  mostra 

e gabimit. Gabimet e mostres mund të zvogëloni duke rritur madhësinë e mostrës,edhe 

pse rritja e mostrës i rritë edhe shpenzimet e realizimit të anketës.  

 

3.6.4. Gabimet në matje 

 

Nxjerrja e matjeve të rëndesishme nga anketeat në të shumtën e rasteve është bukur e 

vështirë. Për të praktikuar dhe hulumtuar sondazhe të mira, duhet të dizajnojmë  

pyetësorin me qëllim të grumbullimit të të dhënave domethënëse.  

Për fat të keq, procesi i matjeve të anketës shpeshherë qeveriset nga fakti çka është më e 

lehtë apo e përshtatshme për ne, e jo çka me të vërtetë na nevojitet.  

Bukur shumë vëmendje i është kushtuar gabimit të matjeve që ndodhë si rezultat i 

formulimit të dobët të pyetjeve. Pyetjet duhet të jenë sa më të qarta, e jo të ngatërruara. 

Ekzistojnë tri forma të gabimit të matjeve, e ato janë: 

Formulimi jo i mirë (i ngatërruar) i pyetjeve në pyetësorin anketues,efekti Hawthorne, si 

dhe gabimet e respondentit. 

Një shembull i formulimit të dobët dhe të ngatërruar të pyetjeve, në Nëntor të vitit 

1993Departamenti i Punës i SHBA-ve raportoi se norma e papunësisë është 

nënvlerësuar për më shumë se një dekadë, sepse formulimi i pyetjeve në pyetësorin e “ 

Anketës Aktuale të Popullatës”ka qenë jashtëzakonisht i dobët dhe i ngatërruar.  

Posaçërisht formulimi i pyetjeve në pyetësor ka rezultuar që një numër i madh i grave të 

fuqisë punëtore të mos llogaritet. Duke e pasur parasysh që normat e papunësisë janë të 

lidhura me programet e benefiteve, siç është programi i kompensimit shtetëror për të 
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papunët, hulumtuesit e sondazheve ju është dashur që ta përmirësojnë situatën duke 

përmirësuar formulimin e pyetjeve të pyetësorit të Anketës. 

“Efekti Hawthorne” ndodh kur respondenti ndihet i obliguar që të përgjigjet sipas 

vullnetit tëpersonit që e udhëheq intervistën. Trajnimi i duhur për intervistimin e 

respondentëve, eminimizon “ efektin Hawthorne” . 

Gabimi i Respondentit ndodhë si rezultat i një përpjekje e tepërt ose e dobët nga i 

anketuari. Gabimi mund të minimohet  në dy mënyra: (1)kujdes duke hulumtuar të 

dhënat dhe pastaj me i rikontaktuar ata individë, ku përgjigjet e të cilëve duken të 

pazakonta, si dhe (2) duke krijuar një program për rikontaktimin e një numri të vogël të 

individëve të zgjedhur rastësisht përtë përcaktuar vërtetësinë e përgjigjeve. 
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4 KONKLUZIONET  DHE REKOMANDIMET 

 

4.1 KONKLUZIONET 

 Mostra është e rëndësishme sepse e kursen kohën. Po të ndalet revizori të 

kontrolloj të gjitha dokumentet  në tërësi, kjo do të zgjasë shumë, dhe do të 

shkaktoj shumë shpenzime, dhe e bllokon për një kohë veprimtarin e 

ndërmarrjes. 

 

 Sasia e dokumenteve që përzgjidhet që të përfaqësoj tërë dokumentacionin që 

duhet të kontrollohet quhet gjedhe apo mostër. P.sh nëse kemi 4000 fatura mund 

të merren vetëm 400 fatura për testim. 

 

 Mostra është termë për të cilin mund të flitet në shumë aspekte, mirëpo e para që 

duhet të ceket është se ajo për qellim ka arritjen e një rezultat. 

 

 Regjistrimi është hulumtim i të gjitha të elementeve individuale që përbëjnë 

popullimin, duke numëruar tërë bashkësinë themelore. 

 

 Mostra është pjesë e vogël e grupit themelor (popullimi – bashkësisë themelore) 

në bazë të së cilës nxjerrim përfundim lidhur me popullimin. 

 

 Mostra është porcion ose pjesë e popullimit me interes, përmes së cilës merret 

vendimi, bëhet vlerësimi , parashikimi ose përgjithësimi rreth popullimit. 

 

 Madhësia e mostrës varet nga lloji i mostrës ,homogjenitetii njësive të bashkësis 

themelore,kohës , mjeteve financiare,diturisë së kërkuesve ose bashkëpunëtorëve 

në kërkime. 

. 

 Metoda e mostrës është shumë e metodave me ndihmën e të cilave, në baze të të 

njohurit të një numri të kufizuar të dukurive, konkludohet për vetite e terësisë. 

Terësia prej se cilës duam të hulumtojme një pjesë të saj quhet popullim ose 

grupi bazë. Ajo pjesë e popullimit ose e grupit bazë të cilën e hulumtojme, me 

vetitë e veta e përfaqeson popullaten, quhet mostër. 



Faqe | 36 

 

 

 

4.2 REKOMANDIME 

 

 

 

 Auditorët duhet të jepin siguri në përdorimin e mostrës dhe metodave të saj. 

 

 Në mostrat e vazhdueshme, grupet e njerëzve në secilën mostër janë të 

ndryshme edhe pse karakteristikat e tyre janë të ngjashme. Panel studimi është ai 

që mbledh informata nga grupi i njejtë i njerëzve dy ose më shumë herë. Panel 

studimet ofrojnë vlerësime më të mira të ndryshimeve gjatë kohës sesa mostrat e 

vazhdueshme. 

 

 Auditorët duhet të sigurojnë të përfshijnë tërë popullacionin, në mënyrë t’u 

përmbahen rregullave të mostrimit. 

 

 Përcaktimi i popullimit është më rëndësishem lidhet drejtpërdrejt me qëllimet e 

kërkimet.Përkufizimi jo i sakt i popullimit mundet me e rritur bazën e kërkimet , 

kështu që stafi i cili është profesional dhe me përvojë duhet që veqanërisht ta 

cakton popullimin cak. 
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