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AbstrAct

Skills are productive abilities that generate wealth and increase individuals’ involvement in 
social and economic life. However, these skills potentials need to be developed for maximum 
productivity. Multinational corporations are viewed as the custodians of modern skills 
required for production in the 21st century and beyond, and they have deployed their skills 
for production in various industrial organisations in Nigeria as in other countries of the 
world. Yet, despite several years of MNCs’ operations in the country, skills shortage abound 
- a pointer to disconnect between MNCs skills programmes and national aspirations on 
skills development. Against this backdrop, this paper contends that in order for Nigeria to 
tap adequately from MNCs’ skills advantage, purposeful leadership is inevitable to fashion 
an institutional framework for adequate training of Nigerian youth employed by MNCs. 
Itargues that such trainings and skills development provided by MNCs should be aligned with 
national aspirations on training and skills development in order to generate employment, steer 
entrepreneurship and stem youth unemployment. The paper explores literature on MNCs and 
skills development and anchors its arguments on the Human Capital Theory of Gary Becker 
and the Profit Pathology Narrative of Joel Bakan for critical reflections on the discourse. 
Keywords: Skills development; Multinational Corporations; Multinational Corporate Sector; 
Nigeria; Development

1 This paper was earlier submitted for the Faculty of Administration 3rd International Conference, 
ObafemiAwolowo University, Ile-Ife, Nigeria. Theme - Leadership and Development in Africa: Trends and 
Future Outlook. Date: 8-10 October, 2017.
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Introduction

Studies have attempted to examine the 
role of MNCs as key players not only in the 
economy of host countries like Nigeria but 
also in the global economy (Blomstrom and 
Kokko, 2001; Katseli, 2003; Navaretti and 
Venebles, 2004). Multinational corporations 
are indeed global economic players, whose 
activities transverse almost all aspects of 
social and economic life. Some scholars 
argue that human capital formation and 
skills development are enhanced through 
MNCs’ involvement in technology sharing 
in host countries. Technology sharing, the 
argument goes, is accompanied by training 
and skills development imparted to their 
affiliates and local subsidiaries for greater 
productivity. This is not just through the 
introduction of new machinery, equipment, 
expatriate managers and technicians but also 
through the training and empowerment 
of local employees at different levels of 
production (Page, 1994:180; Spero and 
Hart, 1997:249-255; Blomstrom and 
Kokko 2001:9). A relatively long-held view 
is that MNCs promote skills development 
through the establishment of training 
institutions for their personnel and for the 
benefit of allied organisations and their 
employees (see Agbodike (1998:168). 
These positive contributions have made 
a number of scholars to regard MNCs 
as agents of socio-economic change in 
developing countries (Gilpin, 1987:248; 
Page, 1994:180; Spero and Hart, 1997).

To this extent, therefore, the quest 
for skills acquisition and development is 
arguably one of the major reasons why 
governments of developing countries 
try to attract Foreign Direct Investment 
(FDI) through Multinational Corporations 
(MNCs). In Nigeria and many other 
developing countries, this is a widely 
espoused discourse that is also reflected 
in liberal policies and incentives offered 
to attract multinational corporations. The 

belief is that multinational corporations 
bring scarce technological skills and financial 
resources, contribute to wealth creation, 
operate based on international standards 
and, perhaps most importantly, offer “better” 
employment conditions and product qualities 
than national firms through the deployment 
of their skills and technological advantages 
(Navaretti and Venables 2004:1). It on this 
premise therefore, that this paper explores 
the literature on the vital role of skills and 
emphasises the need to harness the skills 
potentials of the numerous MNCs operating 
in the country over the years for national 
development.

Conceptual Issues
Skills - The definitional challenge

The need for skills acquisition and 
development occupies a vital space in 
the development agenda of developing 
countries. According to Young (2005), skill 
is “the creative force that propels economic 
growth and socio-economic transformation 
of a country”. This assertion illustrates that 
skills positively influences productive efforts 
in socio-economic life. The International 
Labour Organization (ILO, 2008:17) 
defines a skill as a “person’s ability to perform 
specific physical or mental tasks”. This 
implies the possession of applied or direct 
knowledge that enables performance. The 
concept of skills has two dimensions. On the 
one hand, it is physical, involving extensive 
use of energy, which is a characteristic 
feature of shop-floor employees, craftsmen 
or low level workers, and on the other 
hand, there is the mental dimension which 
represents the unique attribute of highly 
skilled knowledge workers (ILO, 2008). 
Gardner (1999:2), differentiating between 
physical and mental skills, states that both 
skills have their peculiarities and features but 
influence productivity positively. Physical 
skills, according to Gardner (1999:2), need 
close monitoring and supervision while 
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mental skills require less supervision. Both 
are needed in society for production and 
human welfare in Gardner’s view.

The notion of skills, according to Ugwu 
and Ezeani (2012:4), implies “abilities 
or proficiencies required of a person in a 
position to plan and execute an action geared 
at accomplishing some tasks or achieving 
some goals”. Skills, Ugwu and Ezeani 
(2012:4) note, are the “learned capacity 
to carry out predetermined tasks with the 
minimum outlay of time and energy”. 
This assertion corroborates Ozoigbo and 
Chukwuezi (2011:98), who refer to skills 
as “an individual’s knowledge and ability to 
perform specific tasks successfully based on 
acquired attributes”. Again, this definition 
aligns with the OECD’s (2008) definition of 
skills as the ability to perform specific tasks that 
are for productive purposes for the well-being 
of society. The views of OECD and those of 
ILO (2008:17) portray skills as the ability 
and capability that enhances the performance 
of complex motor and/or complex activities 
with ease and precision, a demonstration of 
mastery, while at the same time being able to 
adapt to changing or emerging situations in 
the performance terrain.

The changing conditions vis-à-vis 
skills have been propelled by globalisation, 
which has brought everything, including 
skills, to the global domain. Technological 
innovations such as Information and 
Communication Technologies (ICTs) have 
compressed space, thus making the best 
skills available within the global arena and 
within easy reach of MNCs. As Acemoglu 
(1999:3) notes, skills have implications, for 
instance, on earnings and human welfare 
as remuneration is sometimes tied to skills. 
A person with high education may be 
paid highly due to his years of schooling. 
However, this may not be correct at all 
times as other factors come into play. In 
what Acemoglu tagged the “unobserved 
heterogeneity issue”, this scholar notes that 
not all pay differentials are necessarily linked 

to skills but to other factors. Bowles et al. 
(2000: 2) argue that possession of skills and 
remuneration may not necessarily correlate 
as there are some privileged individuals in 
society who earn what is not commensurate 
with their skills due to inheritance or their 
privileged background. In essence, pay 
differentials may not necessarily be due to 
skills acquired but to other extraneous factors.

The OECD Skills Strategy (2011) 
shifts the focus from traditional proxies of 
skills, such as years of formal education and 
training or qualifications attained, to a much 
broader perspective that includes the skills 
people acquire, use and maintain – and also 
lose – over a lifetime (OECD, 2011). People 
need both ‘hard’ and ‘soft’ skills that help 
them to succeed in the labour market and a 
range of skills that help them to contribute 
to better social outcomes and build more 
cohesive and tolerant societies. Hard skills 
are technical skills and functional skills 
acquired mostly through formal instructions 
and training and are in most cases certified. 
They are the basic skills for securing jobs. 
On the other hand, soft skills are the skills 
required for retaining jobs and progressing 
on the job. They are socially determined 
and context specific and include motivation, 
work habits and adaptation (see Fan et al., 
2005; Hsin and Xie, 2012).

The foundational skills, core skills for 
work, are the generic skills that enhance 
employability and enable labour market 
participation. These have been defined as 
“the skills, knowledge and competencies 
that enhance a worker’s ability to secure 
and retain a job, progress at work and cope 
with change, secure another job if he/she so 
wishes or has been laid off and enter more 
easily into the labour market at different 
periods of the life cycle” (ILO, 2008: 19). 
Ogunade (2011:9) writes on 21st century 
skills which represent a unique blend of 
all the skills subsumed in technological 
literacy, which involves informational 
science, digital media fluency and advanced 
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computer and internet communication. 
This summarises the whole essence or need 
for development of skills ultimately geared 
towards application for specific tasks for 
production or services that will improve 
human welfare.

Skills and competencies are often used 
interchangeably. According to the ILO 
(2008:17), skills and competencies can be 
grouped and categorised in many different 
ways: there is no universal standard as 
people use a variety of terms, sometimes in 
overlapping or contradictory ways, to define 
skills. As a result, there is no single definition 
for skills. The distinction between general 
and specific skills was first made by Becker 
(1964). According to this scheme, general 
skills increase the productivity of workers 
with many employers, while specific skills 
only increase their marginal productivity 
in the current job. As David and Lopez 
(2001:46) argue, the distinction is crucial 
because firms are willing to share the cost 
of specific investments as workers can only 
recoup these in the current job, and therefore 
have no incentive to quit and work for 
another firm. But employers will not finance 
general skills since the worker can leave 
after the investment is made and the benefit 
from the general human capital is taken 
elsewhere, therefore workers must finance 
general skills (Hashimoto, 1982; see also, 
David and Lopez, 2001). This argument 
is important for the present paper in that 
there is an assumption in certain ‘discourse 
constituencies’ in Nigeria that MNCs should 
somehow invest in training programmes 
that make their employees ‘mobile’ and 
useful in the broader economy, even if they 
should quit in their current employment.

Skill itself is dynamic. As Autor (2003) 
observed, the specificity of a given skill may 
change as the industrial structure evolves, thus 
affecting the incentives for firms to provide 
and pay for training. For example, knowledge 
of computer programming may only have 
been useful to one firm when computers 

were initially used in business, but it is now 
valuable across a wide range of firms. Another 
reason why some training for general skills 
may be provided by firms is in cases where 
these skills are complementary to specific 
skills. Alternatively, general training could 
be used as a screening device to discriminate 
between workers: with this, firms may have 
an added incentive to provide nominally 
free general skills training. For screening 
to be feasible, however, training must be 
more productive and therefore valuable to 
workers. The importance a firm attaches 
to training as a device by the firm to gain 
private, in-depth information on workers’ 
productivity will determine the intensity or 
frequency of the training programme as a 
screening device (Autor, 2003).

Although skill has been defined from 
different perspectives as shown above, it 
is an important element that impacts on 
national growth and development. It is 
evident in the literature that skills ‘matter’ 
for the good of the individual (that is, 
for the realisation of his/her goal in the 
society) just as it matters for the entire 
society in providing for sustenance and 
socio-economic transformation. According 
to the OECD (2012:71), “the sum of all 
skills available to the economy at a given 
point in time forms the human capital of 
a country” and to this extent, developing 
skills is a substantial investment for any 
country’s future growth and development. 
The argument of this paper is that Nigeria’s 
quest for the development of skills could be 
boosted by harnessing the skills potentials 
of the MNCs operating in the country for 
national development.

Multinational Corporations (MNCs)

This section of the paper attempts to 
understand multinational operations at 
least from the perspective of developing 
countries. It begins by clarifying the various 
nomenclatures ascribed to multinational 



   9Social Studies  Vol. 13  No. 1

corporations and goes further to explore 
the literature on various shades of MNCs’ 
operations for a holistic understanding of 
their activities through both theoretical 
and empirical debates on multinational 
corporations.

Multinational corporations (MNCs) 
have acquired a number of nomenclatures, 
which include: “transnational enterprise” 
(corporation) (Poon and Sajarattanochote, 
2010: 291; UNCTAD, 2002: 291), 
“international corporations” or firms, 
“global corporations” (Wang, and Chen, 
2015:78; Ohmae, 1990), and “denationalised 
corporations” “supranational” and 
“cosmocorporations” (Kuşluvan, 1998:163). 
These different concepts are used at different 
times and in different environments to 
describe MNCs. Despite the varying 
descriptions, there is near consensus among 
scholars that MNCs have existed for several 
years, dating back to the 18th century 
and that they are enterprises that own or 
possess income-generating assets in more 
than one country. They include firms with 
both equity and contractual involvement 
in more than one country, as businesses 
have become more diffused in a globalising 
world in which the trend and emphasis is a 
knowledge and technology-driven society. A 
general conceptualisation of a multinational 
is an enterprise which has some equity 
investment or contractual involvement such 
as management contracts, franchising, and 
leasing agreements in more than one country 
(see Kuşluvan, 1998:168; Ghoshal and 
Bartlett, 1990:604).

Scholarly discourse on MNCs revolves 
around themes such as: internationalisation, 
forms and strategies of internationalisation, 
effects of multinational activities on host and 
home countries, and the political aspects of 
MNCs’ activities (Mpofu and Chigwende, 
(2013); Navaretti and Venables, 2004). 
The motive of MNCs attracted scientific 
and public attention from the moment of 
their appearance, and especially from the 

beginning of their intensive growth during 
the 1960s. In the last few decades, MNCs 
have been an important subject of political, 
economic and ideological debates leading 
to the emergence of MNC apologists who 
see them as a benign engine of growth, 
social and economic transformation (see for 
instance, Wang, and Chen, 2015; Dulupçu 
and Demirel, 2009; Gilpin, 1987; Page, 
1994; Spero and Hart, 1997).

Some scholars argue, for instance, 
that human capital formation is enhanced 
through MNCs’ involvement in technology 
‘transfer’ or technology sharing. Technology 
transfer, the argument goes, is accompanied 
by training and skills development imparted 
to affiliates and local subsidiaries for greater 
productivity. This is not just through the 
introduction of new machinery, equipment, 
expatriate managers and technicians but also 
through the training and empowerment 
of local employees at different levels. 
This vital discourse has prevailed over a 
long time as espoused in (Blomstrom and 
Kokko, 2001:9; also see Page, 1994; Spero 
and Hart, 1997). It equally features in 
the contemporary scholarly debates (see 
Wang, and Chen, 2015). A relatively long-
held view is that MNCs promote skills 
development through the establishment of 
training institutions for their personnel and 
for the benefit of allied organisations and 
their employees (see Agbodike, 1998:168). 
MNCs are therefore seen, from these 
perspectives, as agents of change in host 
countries (see for instance, Blomstrom and 
Kokko, 2001, Prakash and Griffin, 2012, 
Vance et al., 2014).

On the other hand, there are critics who 
view multinational corporations and the 
whole range of their activities as being driven 
by self-interest and ‘irreversible’ commitment 
to exploitation and maximisation of profit 
through the use of political, economic 
and technological advantages, particularly 
in developing countries (Stiglitz 2002, 
Bakan, 2004). These scholars view MNCs 
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as agents of capitalists who are in business 
to perpetuate the capitalist tenet of profit 
maximisation in their subsidiaries and 
are therefore less concerned with skills 
development in a given host country. 
Thus, some argue that there is a need for 
government to act as a mediating force to 
curb the ‘excesses’ of MNCs (see Bohm et al., 
2008:169-182; Prasad et al., 2008; Erunke 
and Kigbu, 2012). While acknowledging 
the positions of different scholars on MNCs 
and their operations in host countries, this 
paper views such organisations as custodians 
of vital skills which Nigeria could tap into to 
improve its skills advantages for the purpose 
of achieving sustainable development?

Nigeria and skills development challenge

Since the 1960s, there has been a 
growing scholarly interest in skil ls 
development as a factor in the economic 
growth and transformation of nations 
across the globe. As the global economy 
shifts towards more knowledge-based 
sectors: the manufacture of ICT devices, 
pharmaceuticals, telecommunications, 
and other ICT-based services, research 
and development (see OECD, 1996), 
skills development has become an issue 
of attention for governments and policy 
makers, especially in developing countries. 
Empirical studies have shown that there is 
a positive correlation between investing in 
skills development with national economic 
growth and development (Dauda, 2010; 
Bakare, 2010; Holland et al, 2013). 
However, skills development remains a 
challenge for most developing countries, 
especially in Africa.

Since the mid-2000s, studies have shown 
that skills development accounts for growth, 
and this has been particularly instantiated 
in countries in East and South-East Asia 
(see Palmer, 2007:1). The countries in this 
region have taken vocational education 
and training more seriously than their 

counterparts in countries of South Asia and 
this has enormously helped to transform the 
region, unlike South Asia which has some 
of the weakest vocational training systems 
in the world. The very high growth rates 
of many countries in East and South-East 
Asia combined with the changing nature of 
work, and the challenges and opportunities 
presented by globalisation, means that skills 
development requirements are ever shifting 
and increasing the need for both skills 
upgrading and skills for competitiveness in 
the global environment.

Skills development requires an enabling 
environment when viewed from the 
perspective of international cooperation in 
skills development (Rojvithee, 2007). This 
widely acknowledged fact highlights the 
need for agencies to balance the provision 
of skills with the provision of opportunities 
to use these skills. In other words, skills 
development cooperation should be 
integrated with cooperation concerning 
employment promotion for both the formal 
and the informal private sector. In particularly, 
international cooperation is very important 
in developing an enabling environment for 
micro and small-enterprises (Langstaff et al., 
2007). It is essential, therefore, to examine 
the interaction between agency-country 
approaches to skills development and agency 
country approaches to skills utilisation. Past 
experience across countries and of agencies 
themselves suggests that training and skills 
development will, in most cases, not result 
in positive developmental outcomes if an 
enabling environment for skills utilisation 
is not provided. International cooperation 
in skills development therefore needs to 
be situated within a wider cooperation 
framework that is supportive to the 
utilisation of skills (Palmer, 2007:16). The 
ILO (2008:40) argues that education and 
vocational training policy should be linked 
to employment policy.

Skills development has never been as 
important as it is in today’s globalising 
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world, where technology dictates rapid 
changes to the way in which skills are 
acquired, new skills developed and existing 
skills upgraded (Rojvithee, 2007). For 
Egger (2007:36), skills development is not 
the goal in itself but must serve a higher 
objective, such as finding a job, improving 
job performance and/or having a better 
income. Even though it is very important 
to have the proper skills, other factors are 
equally important in ensuring the utilisation 
of the skills to make for a better society. Thus 
the wider labour market, business policies 
and economic environment need also to 
be considered and addressed to have very 
valid and relevant skills to the economic 
aspirations of the state. Egger (2007) notes 
that, “jobs and skills are pressing challenges 
for developing countries. Paradoxically, there 
is also a growing concern of skills mismatch: 
for instance, the questions are often asked: 
how do skills training systems support 
skills acquisition and continued upgrading? 
How does the education system interface 
and intersect with labour markets and 
industries to coordinate skills development 
with changing industry needs? What are 
good practices and lessons from different 
countries and regions that can better inform 
skills development policy making?” (See 
also: Maclean, et al 2013:369). These are 
salient questions that should guide skills 
development in the national interest.

As Becker (1964) asserts, skills or human 
capital is the foundation upon which the 
social and economic balance of the state rests 
and the extent to which skilled manpower is 
available is a pointer to the height a country 
could attain. To this extent, the International 
Labour Organisation (2008) emphasised 
that skills development must be made an 
integral part of broader employment and 
development strategies to enable it to deliver 
on its substantial potential, and contribute to 
overall productivity, employment growth and 
socio-economic development. There is no 
gainsaying that most developing countries, 

especially in sub-Saharan Africa, are keen to 
invest in skills development as this provides a 
major source of transforming the economies 
of these countries. For this reason, liberal 
incentives are offered to attract MNCs as an 
indirect means of tapping into their skills and 
technology advantage.

The issue of concern, however, is that 
in order to optimise such investments, key 
challenges such as large mismatches in 
skills is a major problem that many third 
world countries face. The problems of 
skills mismatches are threefold: demand 
and supply, geographic and sectoral 
(Panth, 2013:201). And to overcome 
these problems, countries at all levels of 
development have discovered that adequate 
education, vocational training and skills 
can improve the employability of workers, 
the productivity of enterprises and the 
inclusiveness of economic growth. This 
realisation has led to increased interest 
in the formulation of skills development 
policies to drive the change necessary 
to meet development challenges. Skills 
development is attracting heightened 
interest in many countries and the challenges 
that are driving the interest are economic, 
social and developmental. Many policy-
makers are aware that if their countries 
are to gain or maintain their status as 
high-income countries, they must produce 
higher value added, higher quality goods 
and services that can yield higher wages 
and profits. To do this they need a skilled 
workforce and an education and training 
system that adequately prepares young 
people to enter the labour market. This has 
been a long-standing imperative and goes 
alongside current rethinking on the pattern 
of economic development which seeks 
not only rapid but also inclusive growth 
(Ritchie, 2002; Tikly, 2013).

Many countries are concerned about 
and committed to achieving social equity, 
social inclusion, poverty alleviation, 
employment generation and peace. As 
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such, the skills challenges that have led to a 
focus on policy, especially among low and 
middle-income countries, are, according to 
CEDEFOP (2012:69-71) the following: 
   Skills mismatch: Skills obtained 

through training and those required 
by the job often do not match, resulting 
in skills shortages in some areas and, 
simultaneously, a surplus of workers 
with skills that are not in demand, 
contributing to unemployment.

   Limited involvement of  socia l 
partners: Many countries lack the 
active participation of employers’ and 
workers’ organisations that are essential 
to ensure the provision of relevant and 
appropriate training.

   Poor quality and relevance of training: 
Weak quality assurance, too few or 
poorly qualified trainers, poor working 
conditions for trainers, and outdated 
qualifications, curricula, training 
materials and methods all inhibit the 
quality of training.

   Limited labour market information and 
inability to translate such information 
into improved training undermines 
relevance.

   Limited access to training opportunities: 
The outreach of formal training is 
often very limited, especially where 
distances are great and political unrest 
prevails, the informal economy looms 
large, and literacy and educational 
levels are low. These are all factors that 
leave a large number of people with 
few or no employable skills. Women 
and disadvantaged groups often face 
additional barriers in accessing training.

   Weak coordination in the system: A 
large number of actors and providers 
(ministries, agencies, central and 
regiona l  governments ,  NGOs, 
employers and workers) are involved in 
skills development. Their efforts often 
overlap and are not well coordinated, 
especially in developing countries. 

Weakness in linking skills supply and 
demand also limits positive impact on 
employment and productivity.

In order that skills development 
might be more relevant for the socio-
economic transformation and national 
development therefore, there is a need for 
the harmonisation of all institutions and 
agencies concerned with the issue of skills 
development for maximisation of results 
without duplication of efforts.

In light of the above discourses, 
therefore, the pertinent questions of concern 
in this paper are: how do MNCs, as 
harbingers of modern skills and technology, 
key into the national skills development 
discourse in Nigeria? In essence, to what 
extent do the activities of MNCs align with 
the dominant national discourses on human 
capital formation? These are important 
issues, considering the profit motive of 
MNCs and their activities in the pursuit of 
profit. The next section examines some of 
the activities of MNCs in their host countries 
vis-à-vis human capital formation and skills 
development through the Human Capital 
Theory and Profit Pathology Narratives.

Theoretical framework for understanding 
the skills situation in Nigeria

This section examines the theories 
underpinning this paper and the applicability 
of each theory to the issue of discourse. They 
are: Human Capital Theory of Gary Becker and 
the Profit Pathology Narrative of Joel Bakan.

Human Capital Theory
The fundamental role of human capital 

for socio-economic transformation is well 
espoused in the literature (Becker, 1964; 
Schultz, 1961; Friedman, 1962; Sweetland, 
1996; Xiao, 1999). Conceptually, the 
foundation of human capital is based 
on knowledge and skills acquired by an 
individual through education, vocational 
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training or other learning activities (OECD, 
2009a: 2). Human capital therefore implies 
investments that are made in people or 
that people make in themselves to improve 
their creative potentials or skills, empower 
themselves in the labour market and by 
extension increase productivity (Rosen, 
1999). In effect, training and capacity 
building invested in people (employees) 
for better productivity are all embodiments 
of human capital. Frank and Bernanke 
(2007:355) explain that human capital is 
“an amalgam of factors such as education, 
experience, training, intelligence, energy, 
work habits, trustworthiness, and initiative 
that affect the value of a worker’s marginal 
product”. According to Sheffrin (2003), 
human capital is “the stock of skills and 
knowledge embodied in the ability of labour 
to produce economic value”. To Rodriguez 
and Loomis (2007), human capital is 
“the knowledge, skills, competencies and 
attributes in individuals that facilitate the 
creation of personal, social and economic 
well-being”. To this extent, therefore, 
investment in human capital plays an 
important role in a country’s economic 
development. This assertion is corroborated 
by Barro’s (1991) empirical evidence from 
98 countries. In a study covering the 
period 1960-1985, Barro found a positive 
relationship between initial human capital 
and the growth rate of real per capita GDP. 
In essence, this means that when all other 
factors are controlled, countries with higher 
human capital may have higher economic 
growth. A higher level of human capital has 
a correlation with a nation’s productivity 
which is considered a very important source 
of social and economic transformation.

In a comparative study of Western 
and developing countries, Todaro (1986) 
concluded that the economic growth and 
transformation of Western countries were 
clear indicators of their investment in the 
improvement in skills or human capital as 
the leading source of their economic growth 

and development. As Schultz (1992:6) 
asserts, competent and skilled manpower 
is not only important in the quest for 
development but empirical evidence reveals 
that it was the “secret” for the quick recovery 
of Western Europe and Japan after the 
devastating effects of the Second World War 
which almost led to the total ruin of this axis 
of the world. This perhaps explains the high 
level of Western countries’ investment in 
education for human development. The fast-
growing Asian economies such as Taiwan, 
Hong Kong, South Korea and Singapore 
are remarkable models of the vital role of 
human capital to economic growth and 
transformation. Despite the fact that these 
countries were not rich in natural resources 
and minerals, they have managed to grow 
faster than many other countries, because 
they have had high quality and highly skilled 
human capital (Becker, 1993). The success 
of the Asian Tigers through investment in 
human capital perhaps added momentum 
to the quest for skills development in 
Nigeria. The government has established 
skills development institutions to facilitate 
development of human capital in the 
country. However, the skills challenge 
still persists in Nigeria due to factors 
which could be attributable to inadequate 
funding and capacity development of skills 
development institutions, among other 
endogenous factors.

Bryman (2001) observes that since 
the 1950s, social scientists have applied 
the concept of human capital in different 
ways. Schultz (1961, 1971) assisted in 
streamlining the concept of human capital 
into two – formal education and learning, 
and informal learning and training – 
all geared towards enhancing human 
capital and ensuring greater productivity. 
Although the concept of human capital 
has been used in different perspectives 
and is subject to diverse interpretations 
and applications, the focus in this study is 
on Gary S. Becker’s (1964) perspective. 
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Becker (1992) analysed the concept of 
human capital within the context of the 
labour market, and viewed employees to 
be of prime importance in wealth creation, 
economic prosperity and the survival of 
society. Emphasising the core importance 
of human capital, Becker (1992) concludes 
that to discuss social and economic growth 
and development outside the concept of 
human capital would be as paradoxical as 
to discuss the former Soviet Union without 
the doctrine of Karl Marx. This emphasises 
the centrality of human capital to economic 
transformation of any country. Human 
capital is similar to what Marxists refer to 
as the infrastructure of society upon which 
the other superstructures rest (Marx, 1890). 
It serves as the foundation for societal 
transformation. In Nigeria, the quest for 
social and economic transformation has 
not been accelerated due to inadequate 
investment in the development of human 
capital. The effect has been the dearth of 
essential skills necessary for development.

More importantly, the vital role of 
human capital in development discourse 
is corroborated by Schultz (1961:1) who 
observes that even though it is obvious 
that people acquire useful skills and 
knowledge, many are not conscious that 
these skills and knowledge are a form of 
capital. He emphasises that this capital is a 
substantial part of a product of deliberate 
investment thathas helped the growth of 
Western societies at a much faster rate 
than conventional (non-human) capital, 
and that its growth may well be the most 
distinguishing feature of the Western 
economic system. For developing countries, 
therefore, Schultz (1961:1) advocates 
investment in human capital as a way of 
enhancing the quality of human efforts for 
improvement in productivity. According to 
Schultz (1961:2), for a long time economists 
have known that people are an important 
part of the wealth of nations which is 
measured by what labour contributes to 

output: the productive capacity of human 
beings is now vastly larger than all other 
forms of wealth taken together. Labourers, 
he asserts, have been transformed into 
owners of capital not from a diffusion of 
ownership of corporation stocks, but from 
the acquisition of knowledge and skills that 
have economic value. This knowledge and 
skills, in great part, is the product of human 
investment and accounts predominantly for 
the productive superiority of technically 
advanced countries. 

Both Becker (1964) and Schultz (1961) 
agree that investment in education, training 
and skills development generate externalities 
for firms and conclude that it remains the 
most distinguishing feature of the modern 
economic system. Without training and 
improvement in skills, there would only 
be manual work and many, except for 
those who have inherited property, would 
be poor. As Schultz (1960:16) asserts 
“the man without skills and knowledge is 
leaning terrifically against nothing”. Becker 
(1962:11) notes also that many workers 
increase their productivity by learning new 
skills and perfecting old ones while on the 
job. For instance, the apprentice usually 
learns a completely new skill while the intern 
develops skills acquired in school, but both 
are more productive afterwards. On-the-job 
training, therefore, is a process that raises 
future productivity (Becker, 1964:21). Skills 
acquisition is another form of job security, 
and Becker (1964) observes that employees 
with specific training have less incentive to 
quit, and firms have less incentive to retrench 
them, than employees without specific skills 
or general training, which implies that quit 
and layoff rates are directly related to the 
level of training and skills acquired. 

In essence, acquisition of skills has 
multiplier effects on the trained employees 
beyond efficiency on the job. On the 
flip side, lack of skills portends grave 
consequences for the society. This arguably, 
accounts for poverty, unemployment and 
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associated criminal activities in the Nigerian 
society such as the Niger Delta. The Boko 
Haram Terrorism ravaging the North East 
of the country that is accredited to be the 
poorest region in Nigeria could also be the 
aftermath of lack of skills, unemployment 
and poverty. Development of skills especially 
of the youth might be a sustainable approach 
to a lasting peace necessary for development 
in Nigeria. Human capital is seen by 
Ghalandarzehi and Safdarie (2012:164) as 
a prerequisite for development because the 
extent of growth and rate of development 
depends on the quality and quantity of an 
efficient workforce. Human capital provides 
potential and a springboard for change and 
improvement, optimises the use of physical 
and tangible capital, increases the efficiency 
of production, and accelerates the rate 
of economic growth (Ghalandarzehi and 
Safdarie, 2012:164). 

It could thus be deduced that the most 
important factor for growth and development 
of any country is an educated, well-trained 
and skilled labour force which is used 
according to the needs of each country and 
the global community through migration. 
The modern knowledge-driven society has 
shown that wealth of each nation goes beyond 
underground mineral sources, mining or 
financial investment. Wealth now emanates 
through each nation’s share of knowledge 
that has become the ‘global currency’. Thus, 
developing countries such as Nigeria have to 
key into this development paradigm in order 
to achieve the needed transformation through 
identification of talents of human capital for 
optimum use and development. A nation’s 
educational system has a significant role to 
play towards the realisation of this objective. 
In addition, it is important to produce 
new knowledge and technology or transfer 
it from developed countries and to learn 
how to use the new technology in different 
areas. These account for liberal incentives 
by developing countries like Nigeria to 
attract FDI through the MNCs to facilitate 

development of skills that will aid technology 
transfer, domiciliation and domestication. 
Developed and skilled manpower can reduce 
technological gap and reduce comparative 
costs. In other words, knowledge and 
skills are key factors in economic growth. 
Therefore, developing countries need to 
devote a considerable share of resources 
annually on educating their citizens. 

The experiences of most of the newly 
industrialised countries reveal that the reason 
for their economic growth is an increase in 
the education and skills of the labour force. 
Therefore, all developing countries need 
to accelerate their economic growth by 
investing in the education of their labour 
force. If production becomes complex, only 
the trained workforce who can coordinate 
the technology will be employed. Just 
as mobile phones and computers have 
provided many occupational opportunities, 
only people with basic educational skills, 
knowledge and training could benefit, 
therefore education and training should 
be regarded as a national capital. In most 
Western countries, investment in labour 
force training is one of the major factors 
accounting for consistent development. 
Developed countries consider their power 
due to management, creativity, innovation 
and a skilled labour force and they try, in 
order to gain consistent development, to 
establish wide policies and programmes to 
attract skilled manpower wherever they are 
available, leading to migration and a brain 
drain in developing countries. The 1971 
Nobel Prize winner, Simon Kuznet, stated 
that 90% of the development of developed 
countries is because of improved human 
capacities. World Bank Studies (see, WDR, 
2005) have shown also that in the field of 
growth, in 192 countries surveyed, 64% of 
their growth comes from labour force, 16% 
from physical capital and 20% from natural 
sources. Thus, it can be stated that the 
development of today’s developed countries 
is the result of great consideration for human 
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capital. In contrast, less developed countries 
with lagging economies have less prosperity. 

Human capital is regarded as an essential 
part of the infrastructure of all economies 
and a source of permanent development of 
all countries (Ghalandarzehi and Safdarie, 
2012:171). As can be inferred from the 
foregoing analysis, for instance, MNCs are 
very much aware of the importance of the 
human capital, they offer relatively good 
salaries and allowances to their employees in 
order to retain them and invest enormously 
in their training, skills development and 
capacity building, which enable these 
companies to maintain a competitive 
advantage. In sum, the human capital theory 
is useful in providing explanations of why 
and how MNCs train their employees and 
develop their skills for more advantage to 
the organisation. In Nigeria, the numerous 
MNCs operating in Nigeria have the 
potential that could facilitate training and 
skills development which Nigerians and by 
extension Nigeria could tap to aid national 
development aspirations if the enabling 
institutional framework is provided. This 
argument reiterates thefact that purposeful 
leadership with the required political will is 
essential in achieving this objective. 

The Human Capital Theory is useful 
because of its strength in analysing issues 
on training and skills development in 
the socio-economic transformation of 
any country. In this study, human capital 
theory is useful as an analytical tool for 
understanding Nigeria’s skills situation 
as well as efforts of the government to 
address the skills challenge through the 
establishment of the skills development 
institutions. Moreover, conscious of the 
importance of skills, organised private sector 
and other stakeholders in the Nigerian 
economy have also been enabled through 
appropriate legislation to establish skills 
development institutions to facilitate 
human capital development in the country. 
However, the theory does not interrogate 

the type of training and skills development 
imparted on employees in the host countries 
of MNCs. This fundamental underlying 
agenda impact on skills development and 
human capital formation in host countries 
and remains a challenge for socio-economic 
transformation especially in the developing 
world. In addition, while acquiring skills 
is good for the individual and society in 
general, the inherent inequalities in the 
society that affects access to acquisition 
of skills by the vast majority especially in 
developing countries appears not to have 
been recorgnised and accounted for by the 
human capital theory. To further shed light 
on the phenomena of skills development and 
MNCs, the study adopts the Profit Pathology 
Narrativeof Joel Bakan as a complementary 
analytical frameworofor yet another nuance 
on the subject matter of inquiry.

The ‘Profit Pathology’ Narrative
Multinational corporations undoubtedly 

have contributed to improvement in quality 
of life globally through the production of 
goods and services. However, the modus 
operandi of MNCs has been benignly 
described by Bakan (2004) as ‘pathological’ 
taking cognisance of their ruthless pursuit 
of business interest, that is, profit. The 
profit motive of MNCs, according to Bakan 
(2004), knows no bounds, and anything 
and everything could be done to ensure 
profit maximisation, whether moral or 
immoral, legal or illegal, humane or cruel 
as long as it leads to profit. Such pursuit 
manifests in recklessness and disregard for 
safety of people and the environment. A 
case in point is environmental degradation 
as a result of the activities of numerous oil 
MNCs in the Niger Delta area in Nigeria. 
MNCs are sometimes alleged to be insincere 
and cunning in realising profit motive; they 
undermine standards and societal norms; 
they are unconcerned and could as well be 
described as callous in their pursuit of profits. 

It is in reaction to the MNCs’ profit 
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pathology behaviours that Corporate 
Accountability International (CIA) an NGO 
has been in the fore front of leading public 
campaigns and sensitisation of the people 
against what it called ‘irresponsible’ and 
dangerous activities of MNCs as some of their 
actions are known to have had devastating 
effects on people and environments. A 
good example was the aggressive and 
unethical marketing of infant baby formula 
by the world beverage giant Nestle which 
resulted in the death of many children in the 
developing poor countries. Other unsavoury 
manipulations of public policies abound in 
different parts of the world resulting in dire 
consequences. Another popular example is 
the case of ITT and the alleged destabilisation 
of Chile which eventually culminated in the 
overthrow of the legitimate government 
of Salvador Allende, all for protection of 
economic interest.

Some MNCs are so wealthy and 
powerful because of their huge investments 
that they interfere in the internal affairs 
of their host countries; they suppress 
legislations where such impinge on their 
economic interests; they could close plants 
or relocate to compel host countries to grant 
them concessions. And because MNCs 
control the world’s big organisations, they 
therefore determine what is produced, 
how it is produced, and for whom, where 
and when, among other decisions. They 
influence governments and thus ensure 
remote or subtle manipulation of rules to 
satisfy their selfish profit purposes (Bakan, 
2004; also see Stiglitz, 2002). The media 
as source of information responsible for 
disseminating vital information to the people 
is controlled by MNCs, who thereby censor 
or condition the society with information – a 
strategy of public manipulation and control. 
The Pathological Profit narrative therefore 
explains the manipulations of MNCs in 
order to facilitate profits. Bakan (2004) for 
instance, does not see MNCs as agents of 
technology transfer or entrepreneurial skills 

development as all these endeavours are 
guided directly by their profit motive. From 
this theoretical expose, an inference could be 
drawn that MNCs will engage in any form 
of protectionism, be it skills or technology, 
in order to ensure profit maximisation. 
However, it is instructive that we do not lose 
sight of the corporate social responsibilities 
of MNCs, however small they may be.

The ‘Profit pathology narrative’ reveals 
the ruthless pursuit of profit by MNCs 
but with no genuine spill-over from their 
activities, that are of benefit to the host 
countries. Any form of benefit that might 
accrue is secondary and may therefore 
be unintended. However, the sole profit 
orientation of the narrative, offers a limited 
nuance for understanding MNCs. While 
Bakan examined corporations within the 
economic space, Fligstein and Dioun (2015) 
argued that the economy and society can 
in reality not be separated because social 
arrangements constrain, enable, complement, 
and constitute economic phenomena. In 
modern system, the entire social life - the 
economy depends on governments, laws, 
and cultural blend to function and operate 
successfully (see Fligstein, 2001). In essence, 
operations of the corporations could not 
be detached from the larger society within 
which it operates, that is an embodiment of 
institutions and structures.

Discussion and way forward
This paper has delved into the issue of 

MNCs. In Nigeria, their activities transverse 
different aspects of social and economic 
life, and in different sectors, multinational 
companies are household names because of 
the widespread network of their activities. 
In the paper, attempt has been made to 
understand, firstly, the MNCs what they 
are and by extension, how they operateand 
more importantly, how their training and 
skills development programmes are relevant 
with the dominant national development 
aspirations.
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Importantly, the paper confirms the vital 
role of skills for national economic growth 
and development as espoused in the literature 
(see, Toner, 2011; Khiji et al, 2012). The 
vital role of skills is visible at individual 
and corporate levels. Skills are essential for 
improving productivity, income generation 
and enhancing access to employment 
opportunities. Bloom et al (2014) assert 
that a nation’s human capital endowment – 
the skills and capacities that reside in people 
and that are put to productive use can be 
a more important determinant of its long 
term economic success than virtually any 
other resource. These positions are reflected 
in the human capital theory employed 
to advance the argument on the need for 
training and skills development for human 
capital development (Becker, 1964; see also 
Schultz, 1992). The developed skills have 
multiplier effects that will facilitate national 
development in the long run. 

It is not surprising that the ‘North-
South’ divide has been sustained. Developed 
countries which have skilled human 
capital resource continue to invest in skills 
development; capacity building; research 
and development in order to maintain their 
skills advantage (see, Brown, et al, 2008). 
More so, some developing countries of Asia, 
such as Singapore, Taiwan, Hong Kong and 
others which are not endowed with natural 
resources, have transformed their economies 
positively through investing in human capital 
development (Nkogbu, 2014, see also Page, 
1994). It could therefore be deduced that 
Nigeria has yet to achieve development 
and socio-economic transformation due to 
dearth of skills. Nigeria is endowed with vast 
natural, material and human resources which 
could transform it to an industrial giant 
(Hudson, 2014), but without skills, the 
country languishes in underdevelopment. 
The issues of unemployment and poverty are 
rife among the people. According to the CIA 
Fact book 2015, unemployment was 23.9% 
in Nigeria (see also Asaju, et al. 2014). It 

could thus be deduced that Nigeria cannot 
make meaningful progress if it fails to invest 
adequately in skills development for human 
capital development (Hudson, 2014).

An OECD Report (2012) notes that 
investment in skills development should 
continue throughout the life cycle; from early 
childhood, through compulsory education 
and throughout a working life. The human 
capital resource must be leveraged efficiently 
to generate returns for individuals as well as 
for the economy as a whole. Thus, there is 
need at different levels for appropriate policies 
aimed at promoting skills development (ILO, 
2008). In addition, developing skills requires 
an integrated effort and partnerships as it is a 
continuous process. A country’s educational 
system should be functional as it provides 
the foundation for all skills requirements 
– technical, professional and managerial. 
Investments in building capacities of skills 
development institutions – both public and 
private is important; government should 
commit resources to skills development and 
training of its citizens (see ILO, 2008:1-3; 
Maclean et al, 2013). 

The paper showed that efforts have been 
made by successive Nigerian governments in 
terms of formulating policies and establishing 
agencies and institutional frameworks to 
address the country’s skills development 
predicaments. There is the realisation that 
skills development is critical in the country’s 
search for development and socio-economic 
transformation. Thus, as part of its efforts 
to develop skills, the Nigerian government 
has offered liberal incentives to encourage 
multinational companies to invest in Nigeria 
with the expectation that the country will 
benefit from their skills advantage. 

Given the importance of MNCs as 
custodians of modern skills and technology, 
MNCs’ training and skills development 
programmes should be incorporated into 
Nigeria’s broad national skills development 
agenda. This will enable trainees to have 
their skills and competencies evaluated, 
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certificated and accepted beyond their 
employing industrial organisations”. The skills 
programmes should have a national outlook, 
with supervision being carried out not only 
by ministry officials but also by professionals 
and experts from the National Board for 
Technical Education (NBTE).Achieving this 

objectives, however, will require purposeful 
leadership and commitment of the political 
leaders otherwise, MNCs, with their skills 
advantage will operate profitably with their 
skills and technological advantage without 
meaningful spill over that could be relevant 
to national development.
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Jorida RUSTEMI, MA, MSc, është psikologe klinike e angazhuar gjerësisht në promovimin 
e  shëndetit mendor dhe të të drejtave të njeriut në Shqipëri. Ajo është autore e një sërë artikujve dhe 
botimeve mbi çështje sociale, psikologjike, e pedagogjike në shtypin e përditshëm shqiptar, si dhe 
kërkuese shkencore me prezantime si autore e parë në një sërë konferencash kombëtare e ndërkombëtare. 

Përmbledhje

Tiparet e personalitetit janë faktorë mjaft të rëndësishëm me ndikim thelbësor në mënyrën 
se si njerëzit interpretojnë realitetet brenda dhe jashtë tyre. Ndikimi i karakteristikave të 
personalitetit tek suksesi në karrierë është studiuar gjerësisht, duke provuar se personaliteti 
proaktiv është ngushtësisht i lidhur me arritjet personale dhe kënaqësinë nga puna. Në këtë 
këndvështrim studimi i propozuar në këtë artikull synon të analizojënë mënyrë statistikore 
ndikimin që ka personaliteti proaktiv në prirjet për të zgjidhur problemet, kënaqësinë nga 
puna, dhe nivelin e shterjes/burnoutit tek punonjësit e shërbimit social në sistemin para-
arsimor shqiptar. Nga analiza e të dhënave të përftuara nga pyetësorët e shpërndarë në 
kampionin propabilitar të përbërë prej 77 psikologëve dhe punonjësve socialë në sistemin 
para-arsimor universitar, me shkallë përgjigjeje 82%, rezultoi se personaliteti proaktiv lidhet 
me aftësinë për zgjidhjen e problemeve sociale nëpërmjet koeficientit të determinacionit me 
vlerë 26%, me kënaqësinë në punë në masën 48%, dhe shterjen/burnoutin 29%. Rezultatet 
e këtij studimi japin informacion të rëndësishëm mbi mënyrën se si personaliteti proaktiv 
ndikon në kënaqësinë nga puna përkundrejt stresit dhe shterjes së përjetuar, si dhe mund 
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dhe të shterjes nga puna tek punonjësit e shërbimit psiko-social

Hyrje

Literatura shkencore mbarë botërore 
është e pasur me studime që provojnë një 
rrezik të shtuar të përjetimit të shterjes/
burnoutit tek punonjësit e shërbimit psiko-
social në shkolla, si rrjedhojë e përgjegjësive 
të shumëfishta që ata kanë të kombinuara 
me paqartësitë e rolit, numrin e madh të 
rasteve për trajtim, burimeve të kufizuara 
që pengojnë në kryerjen e detyrave, si dhe 
kufizimeve në mbështetje e mbikëqyrje 
(DeMato & Curcio, 2004; Lambie, 2007; 
McCarthy, Kerne, Calfa, Lambert, & 
Guzmán, 2010; Cordes & Dougherty, 1993; 
Maslach, 2003; Schaufeli & Enzmann, 
1998). Përveç ndikimit që stresi i zgjatur 
dhe burnouti kanë në mirëqenien e tyre si 
profesionistë, ndikim po aq i madh është 
vënë re edhe në cilësinë e shërbimeve që ata 
mund të ofrojnë gjatë ushtrimit të detyrës 
(Lawson & Venart, 2005; Maslach, 2003). 
Përfshirja e gjatë në kohë në situata të 
vështira emocionale, me kontakte të shpeshta 
profesionale me njerëz me problematika të 
shumëfishta, shpesh çon në nivele të larta të 
shterjes dhe në reduktim të kënaqësisë nga 
puna (Cordes & Dougherty, 1993; Pines & 
Aronson, 1988).

Vetë niveli i kënaqësisë nga puna 
është mjaft i rëndësishëm në shërbimin 
psiko-social, pasi jo vetëm që ndikon në 
qëndrimin profesional dhe në cilësinë e 
rezultateve (Brown, Hardison, Bolen, & 
Walcott, 2006), por ndikon në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nëmirëqenien emocionale e 
fizike të ofruesve të shërbimeve (Ducharme 
& Martin, 2000; Olsen & Dilly, 1988; 
Pugliese, 1999), duke çuar me një efekt 
bumerang në rritje të nivelit të stresit dhe 

tështerjes mes tyre (Kesler, 1990; Leiter 
& Meechan, 1986; Lobban, Husted, 
& Farewell, 1988). Në uljen e nivelit të 
kënaqësisë nga puna studiuesit kanë provuar 
se ndikojnë edhe ndryshimet sociale, 
kulturore e politike në sistemin shkollor 
publik (Demato & Curcio, 2004). 

Nga ana tjetër studimet provojnëse 
ndikim të dukshëm tek kënaqësia nga 
puna dhe suksesi në karrierë kanë tiparet 
e personalitetit proaktiv (Lee, Sheldon, 
& Turban, 2003; (Bateman & Crant, 
1993; Crant, 1995; Crant & Bateman, 
2000; Kirkman & Rosen, 1999; Parker, 
1998; Seibert, Crant, & Kraimer, 1999). 
Personaliteti proaktivështë përkufizuar si 
një prirje përgjithësisht e qëndrueshme që 
individi ka për të influencuar në mënyrë 
të drejtpërdrejtë ndryshime të dukshme të 
mjedisit (Bateman & Crant, 1993), duke 
kërkuar për mundësi, duke ndërmarrë 
iniciativa, duke vepruar dhe duke qenë 
i qëndrueshëm në përpjekjetpër arritjen 
e ndryshimit të dëshiruar. Personaliteti 
proaktivështë një konstrukt unik, i pa 
lidhur me lokusin e kontrollit apo aftësitë 
mendore, por thellësisht i lidhur me nevojën 
për arritje dhe sukses (Seibert et al., 1999). 
Punonjësit pro aktivë priren të jenë më 
socialë dhe të kenë një këndvështrim më 
pozitiv për mjedisin e punës (Thompson, 
2005). Ata priren të mos u nënshtrohen 
situatave të papëlqyeshme, por të kërkojnë 
për alternativa dhe veprojnënë mënyrë 
sitematike për arritjen e qëllimeve (Allen, 
Weeks, & Moffitt, 2005). Predispozita 
proaktive ndaj ndryshimit të dëshiruar 
dhe vendosja e marrëdhënieve produktive 
me personat që kanë autoritetin për 
të sjellë ndryshime, i bën personat me 

të shërbejnë si shtysë për të hartuar programe të cilat nxisin mirëqenien dhe pakësojnë 
stresin tek punonjësit e shërbimit psiko-social, jo vetëm në shkolla por edhe më gjerë në 
sferat ku kontribuojnë këta profesionistë. 
Fjalë kyçe: Personalitet proaktiv, kënaqësia nga puna, shterje/burnout, punonjësit e shërbimit 
psiko-social
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personalitet proaktiv të kenë sukses më 
të lartë në punë e për rrjedhojë kënaqësi 
më të madhe nga puna dhe sukses më të 
madh në karrierë krahasuar me të tjerët 
(Sullivan & Hansen, 2004). Individët me 
një personalitet proaktiv janë të prirur 
që të angazhohen në përballje proaktive 
(Schwarzer & Jerusalem, 1995), që do 
të thotë se ata vendosin dhe përmbushin 
qëllime autonome dhe janë të motivuar 
të angazhohen në menaxhimin e cilësisë 
personale. Përballjaproaktiveshpjegon një 
orientim më të madh njohës në aspektin e 
planifikimit dhe përcaktimit të qëllimeve 
(Greenglass, Marques, deRidder,  & Behl, 
2005), dhe shoqërohet me përpjekje 
personale në gjetjen e përfitimeve dhe 
kërkimin e kuptimit,  duke reduktuar 
stresin lidhur me punën dhe duke rritur 
efikasitetin e punës (Antoniou & Cooper, 
2005). Personat që përballen në mënyrë 
proaktive, përjetojnë më pak depresion 
dhe perceptojnë mbështetje më të madhe 
sociale (Greenglass, Fiksenbaum, & 
Eaton, 2006). Ata janë më optimistë dhe 
përjetojnë kënaqësi më të madhe nga jeta 
(Greenglass, 2002).

Me gjithë vëmendjen e madhe që ka 
marrë personaliteti proaktiv në literaturën 
bashkëkohore ndërkombëtare, studimet 
që e lidhin atë me kënaqësinë nga puna 
dhe burnoutin/shterjen tek punonjësit e 
shërbimit psiko-social në shkolla janë të 
pakta e me një sërë kufizimesh të lidhura 
me metodologjinë e përdorur. Ky studim 
do të mundësojënjë analizë midis këtyre 
faktorëve në kontekstin shqiptar duke 
shërbyer si bazë për studime të shtrira jo 
vetëm mes punonjësve të shërbimit psiko-
social në shkolla, por edhe në ofrues të 
tjerë të shërbimeve psikologjike e sociale në 
shëndetin mendor e më gjerë.

Qëllimi i studimit

Qëllimi i studimit të paraqitur në 
këtë artikull është shqyrtimi i lidhjes midis 

personalitetit proaktiv, aftësisë për zgjidhjen 
e problemeve, kënaqësisë nga puna dhe 
shterjes te punonjësit e shërbimit psiko-
social në shkolla në Shqipëri. Ky studim 
është pjesë e një studimi më të gjerë që ka për 
qëllim të masë nivelin e stresit dhe shterjes 
tek popullata e sipërpërmendur.

Metodologjia

Për  t ë  ana l i zuar  nd ik imin  që 
personaliteti proaktiv ka në prirjet për 
të zgjidhur problemet, kënaqësinë nga 
puna, dhe nivelin e shterjes nga puna tek 
punonjësit e shërbimit social në sistemin 
para-arsimor shqiptar u përdor korrelacioni 
Pearson si dhe regresioni i thjeshtë linear 
midis ndryshoreve të personalitetit proaktiv 
me ndryshoret eburnoutit, kënaqësisë nga 
puna dhe prirjeve për të zgjidhur problemet.
Korrelacioni Pearson (Wilkinson et al., 
1999) u përdor për të matur forcën dhe 
drejtimin e marrëdhënieve lineare midis 
ndryshoreve, ndërsa regresioni linear i 
thjeshtë u përdor si metodë për të parashikuar 
vlerën e ndryshoreve bazuar në vlerën e 
ndryshorevetë tjera të marra në shqyrtim.

Pjesëmarrësit në studim

Pjesëmarrësit në këtë studim, ishin pjesë 
e një kampioni probabilitar të përftuar nga 
popullata e të gjithë punonjësve të shërbimit 
psiko-social në shkolla në Shqipëri, marrë 
nga lista e Ministrisësë Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë për vitin 2017-2018. Madhësia e 
kampionit përbëhej nga 77 persona, ku 56 
prej tyre ishin psikologë dhe 21 punonjës 
socialë. Metoda e përdorur për të përcaktuar 
kampionin ishte proporcionale sipas numrit 
të punonjësve socialë dhe psikologeve në të 
gjitha zyrat arsimore në rang vendi. 

Grupi i synuar u kontaktua përmes 
postës elektronike. Pjesë e paketës së 
përcjellë ishte një material shpjegues mbi 
qëllimin dhe rëndësinë e studimit, kohën 
që do të duhej për të plotësuar pyetësorin, 
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garancitë për ruajtjen e të dhënave, si dhe 
pikat e kontaktit për pyetje, sugjerime 
apo komente të mëtejshme. Subjekteve të 
përzgjedhur në mënyrë propabilitare iu 
dërgua një link i pyetësorit të vendosur në 
faqen webSurveyMonkey duke u garantuar 
se nuk do të bëhej lidhja midis dërguesit dhe 
përgjigjeve, se akses në të dhënat e marra 
do të kishte vetëm studiuesja, dhe se faqja 
do të fshihej tre javë pas publikimit të saj. 
Pas 10 ditësh nga dërgimi i parë, subjekteve 
iu ridërgua automatikisht nga programi 
një rikujtuese për plotësim. Personat që 
plotësuan pyetësorin ishin 63, me një shkallë 
përgjigje nga totali prej 82.0%.

Instrumentet

Pyetësori i studimit përbëhej nga 68 
pyetje të organizuara në pesë seksione: 
të dhëna demografike (gjinia, mosha, 
niveli arsimor, vite pune në profesion, vite 
pune në pozicionin aktual, institucionet 
arsimore tëmbuluara, cikli i arsimit, 
mbulimi me shërbim i shkollave, grupe/
klasa të bashkuara, dhe numri i nxënësve 
në ngarkim); Lista e Kopenhagënit mbi 
Burnoutin (CBI; Kristensen, Borritz, 
Villadsen, &Christensen, 2005); Pyetësori 
i Minesotës mbi Kënaqësinë (nga puna), 
forma e shkurtuar (MSQ; Weiss, Davis, 

Fig 1: CBI. Pyetësori i Minesotës mbi Kënaqësinë nga puna; Forma e shkurtuar (MSQ; 
Weiss, Davis, England & Lofquist, 1967)
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England & Lofquist, 1967); Pyetësori 
mbi Zgjidhjen e Problemeve Sociale - 
Nënshkalla e Sjelljes (SPSI-BS; D’Zurilla & 
Nezu, 1992); si dhe Shkalla e Personalitetit 
Proaktiv (Version i shkurtuar), (PPS, 
Bateman & Crant, 1993).

Lista e Kopenhagënit mbi Burnoutin 
(CBI; Kristensen, Borritz, Villadsen, & 
Christensen, 2005).

CBI synon të masë shkallës së lodhjes 
fizike dhe psikologjike të përjetuar nga 
subjektet si rrjedhojë e stresit kronik në 
vendin e punës në çdo profesion. CBI 
përbëhet nga 19 pyetje që synojnë të matin 
nivelin e burnoutit/shterjes përmes një 

shkalle LIKERT në pesë nivele (përherë, 
shpesh, ndonjëherë, rrallë, asnjëherë) të tre 
nëndimensioneve të burnoutit.
   Burnouti personal, përkufizohet si 

përmasa e lodhjes dhe rraskapitjes 
fizike dhe psikologjike të përjetuar nga 
kushdo, pavarësisht përvojës punësore 
apo statusit okupacional. 

   Burnouti i lidhur me punën përkufizohet 
si përmasa e lodhjes dhe rraskapitjes 
fizike dhe psikologjike që personi 
percepton se i atribuohet punës që 
kryen. 

   Burnouti i lidhur me klientin përkufizohet 
si përmasa e lodhjes dhe rraskapitjes 
fizike dhe psikologjike që personi 
ia atribuon punës me klientët. Fjala 

Fig 2: MSQ. Pyetësori mbi Zgjidhjen e Problemeve Sociale- Nën-shkalla e Sjelljes (SPSI-BS; 
D’Zurilla & Nezu, 1992)
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“Klient” interpretohet kësisoj gjerësisht, 
duke përfshirë kështu pacientët, klientët, 
studentët, të dënuarit, nxënësit, etj. 

Të tre shkallët më vete dhe të 
kombinuara së bashku kanë treguar 
besueshmëri dhe vlefshmëri të lartë me 
Cronbach’salpha mëtëlarta se 0.70 dhe 
interkorrelacionmëtëmadh se .40, në një sërë 
studimesh që kishin për qëllim të matnin 
vitalitetin, mirëqenien, shëndetin mendor, 
kënaqësinë nga puna, problemet me gjumin, 
tendencën për të lënë punën, etj. (Kristensen 
et al., 2005).

Në Figurën 1 në vijim paraqitet 
pyetësori i Kopenhagënit(CBI) si pjesë 

përbërëse e pyetësorit të përdorur në 
studimin aktual.

MSQ synon të masë nivelin aktual të 
kënaqësisë nga puna të subjekteve të marrë 
në studim, përmes një shkalle LIKERT në 
pesë nivele (aspak, pak, pjesërisht, shumë, 
tejet i/e kënaqur), ku vlerat më të larta 
tregojnë nivel më të lartë kënaqësie. Në 
studimin aktual u përdor varianti i shkurtuar 
me 20 pohime, pasi mat jo vetëm kënaqësinë 
e brendshme nga puna, pra mënyrën se si 
subjekti ndihet mbi detyrat që duhet të 
përmbushë, por edhe atë të jashtme, pra 
ndjenjat e tij mbi aspekte të jashtme të punës 
të palidhura me detyrat në vetvete (Spector, 
1997; Hirschfeld, 2000). 

Fig 3: SPSI-BS. Shkalla e Personalitetit Proaktiv, Version i shkurtuar (PPS, Bateman & 
Crant, 1993)
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MSQ ka konsistencë të brendshme 
të shkëlqyer, me një koeficient mesatar 
besueshmërie që shkon nga .85 to .90 
(Brown et al., 2006), si dhe aftësi për 
tëdalluarmidis kënaqësisë së brendshme 
si fuqimisht të lidhur me përfshirjen në 
punë, krahasuar me kënaqësinë e jashtme 
(Moorman, 1993; Brown, 1996).

Në Figurën 2 në vijim paraqitet 
pyetësori i Minesotës(MSQ) si pjesë 
përbërëse e pyetësorit të përdorur në 
studimin aktual.

SPSI-BS, përbëhet nga 10 pohime të 
derivuara nga një version i mëhershëm i 
përbërë nga 40 pohime, dhe ka për qëllim 

të masë sjelljen e subjekteve raportuese nga 
popullata e përgjithshme adulte në situata 
kur kërkohet përballja me problemet me 
qëllim zgjidhjen e tyre. 

SPSI ka konsistencë të brendshme të 
shkëlqyer, me koeficientë alfa .94 and .92, 
dhe vlefshmëri të lartë të konstruktit. Po 
ashtu kjo shkallë ka treguar aftësi të mira 
parashikuese, duke u korreluar negativisht 
me një sërë mjetesh vlerësuese të nivelit 
të stresit, të problemeve sociale si dhe të 
simptomave psikologjike. 

Në Figurën 3 në vijim paraqitet 
pyetësori mbi Zgjidhjen e problemeve 
sociale (SPSI_BS) si pjesë përbërëse e 

Fig 4: PPS
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pyetësorit të përdorur në studimin aktual.
PPS, varianti i shkurtuar përmban 10 

pohime të cilat kanë për qëllim të matin 
nivelin në të cilin subjektet paraqesin prirje 
dhe tipare personale për të kryer sjellje 
proaktiveme qëllim për tëndikuarmjedisin 
(Bateman& Crant,1993), në një shkallë 
LIKERT nga 1 në 7, ku vlerat më të larta 
tregojnëproaktivitet më të lartë. 

Shkalla ka aftësi  mjaft të mira 
psikometrikeme Cronbachalfa qëvariojnë 
nga .87 to .89, dhe konsistencë të brendshme 
a=.83 (Seibert et al., 2001). Vlerat e 
larta në PPS shoqërohen jo vetëm me 
përfshirje në shërbime për komunitetin, 
por edhe me motivim më të lartë për arritje 
dhe dominancë, si dhe për tipare lideri 
transformues.

Në Figurën 4 në vijim paraqitet Shkalla 
e Personalitetit Proaktiv (PPS)si pjesë 
përbërëse e pyetësorit të përdorur në 
studimin aktual.

Vlerësimi i vlefshmërisë së 
instrumenteve të përdorur

Vlefshmëria e instrumenteve të përdorur 
u mundësua duke përdorur statistikën 
Cronbachalpha (Cronbach, 1951), me anë 
të programit statistikor SPSS, versioni 20.0. 
Për secilin instrument operazionalizimi i 
ndryshoreveu krye duke marrë në konsideratë 
pyetjet e veçanta nësecilin instrument.Kështu 
p.sh.,ndryshorja“kënaqësia nga puna”u 
ndërtua duke mesatarizuar mendimet 
në lidhje me të 20 pyetjet e instrumentit 
tëMinesotës. Rezultatet për sa më sipër, 
jepen në vijim:
   Personaliteti proaktiv-0.837
   Kënaqësia nga puna- 0.732
   Zgjidhja e problemeve sociale -0.725
   Burnouti/ shterja personale -.0.750
   Burnouti/ shterja për shkak të punës 

-0.800
   Burnouti/ shterja për shkak të klientëve- 

0.770
   Burnouti konstrukt total-  0.980

Në tërësinë e tyre, instrumentet e 
përdorur për të matur burnoutin, kënaqësinë 
nga puna, zgjidhjen e problemeve sociale si 
dhe personalitetin proaktiv janë tëvlefshme 
për t’i matur këto aspekte tek punonjësit e 
shërbimit psiko-socialë në shkolla pasi japin 
një nivel besueshmërie më të lartë se ai që 
konsiderohet “minimalisht i pranueshëm”, 
me vlera Cronbachalpha për secilin prej 
ndryshoreve më të mëdha se vlera 0.70 
e rekomanduar. Këto gjetje sugjerojnë se 
instrumentet kanë funksionuar mirë për 
kulturën shqiptare, tek kampioni i marrë 
në këtë studim. 

Rezultatet e studimit

Të dhënat përshkruese për ndryshoret 
në studim jepen në tabelën nr. 1 që paraqitet 
në vijim.

Në konstruktin total të burnoutit, 
përqindja e shterjes tek punonjësit e 
shërbimit psiko-social në shkolla është 
72.6 % dhe dimensioni që paraqet më 
shumështerje është ai i shterjes nga klientët 
me 73.6%. Më në detaj:

Në lidhje me shterjen personale pyetjes 
“sa shpesh ndjeheni i shterur emocionalisht” 
personat e pyetur i janë përgjigjur se 34.9% 
e tyre e kanë këtë gjendje shpesh, ose 
ndonjëherë. Ndërsa në lidhje me pohimin 
“nuk vazhdoj dot më kështu/nuk duroj 
dot më/nuk mbaj dot më” shumica e të 
anketuarve, 63.5% e tyre kanë deklaruar se 
kjo u ndodh shpesh, ose ndonjëherë.

Në lidhje me shterjen nga puna, 74.6% 
e personave të anketuar shprehen se ndihen 
të lodhur në mëngjes kur mendojnë se i 
pret një ditë e re pune. Pothuajse të gjithë 
të anketuarit, rreth 93.7 % e tyre mendojnë 
se çdo orë në punëështë e lodhshme.

Në lidhje me shterjen nga klientët, 
përafërsisht 94.7% e tyre mendojnë se puna 
me klientët ështëfrustruese/acaruese, ndërsa 
85.7% e tyre shprehen se “puna me klientët 
u ka ardhur në majë të hundës”. 

Në tërësinë e tyre këto gjetje mbi nivelin 
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e burnoutit janë shqetësuese pasi tregojnë 
për një funksionim në kufijtë e mbijetesës 
të punonjësve të shërbimit psiko-social në 
shkolla. 

Në lidhje me kënaqësinë nga puna, të 
dhënat e përftuara nga kampioni i marrë 
në analizë, tregojnë për nivel mesatarisht 
të ulët të saj në vlerën 37.5%, ku nivelet 
më të ulëta prezantohen në pamundësinë e 
perceptuar për të ecur përpara në profesion 
me 76.8 %, në vlerësimin që japin për 
kushtet e punës, me vlerën 76.2%, si dhe 
në vlerësimin që marrin për punën e kryer 
me 72.7 %.  Sa i përket elementëve të punës 
të cilat rrisin mesataren e kënaqësisë nga 
puna, punonjësit raportojnë se “siguria e 
punësimit”, “mundësia për të bërë diçka për 
të tjerët” dhe “për të qenë dikush në shoqëri” 
janë faktorët që i vlerësojnë më tepër në 

punën e tyre, me përkatësisht 53.3%, dhe 
47.0%, dhe 46.1%. 

Në lidhje me aftësinë e raportuar për 
të zgjidhur probleme në masën 69.7 %, 
vlera më e lartë e raportuar me 74.6 % 
i takon pohimit “Përgjithësisht i futem 
kokë e këmbë problemit, me qëllim që të 
mos e shmang atë”, ndërsa vlera më e ulët 
me 64.8% i takon pohimit “ Shpenzoj 
shumë kohë duke mbajtur shqetësimin e 
problemeve, në vend që të përpiqem t’i 
zgjidh ato”.

Së fundmi në lidhje me personalitetin 
proaktiv i cili në vlerën mesatare të tij 
paraqitet 55.9%, vlera më e lartë e raportuar 
është në lidhje me pohimin “jam vazhdimisht 
në kërkim të mundësive të reja për të 
përmirësuar cilësinë e jetës time” me 63.5%, 
ndërkohë që vlera më e ulët paraqitet në 

Tabela 1: Të dhënat përshkruese

 Mesatarja Devijimi Minimumi Maximumi
  Standard

Shterja personale 70.8 13.2 33.3 95.8
Shterja për shkak të punës 73.4 9.0 57.1 85.7
Shterja për shkak të klientëve 73.6 11.7 50.0 90.3
Shterja konstrukt total 72.6 7.4 55.2 82.9
Kënaqësia nga puna 37.5 8.2 20.0 54.0
Zgjidhja e problemeve sociale 69.7 9.0 42.0 82.0
Personaliteti proaktiv 55.9 11.6 45.7 82.9

Tabela 2: Korrelacionet  ndërmjet  instrumenteve tek punonjësit e shërbimit psiko-social në shkolla 

 Personaliteti Zgjidhja e Kënaqësia Burount
 Proaktiv problemeve   konstrukt
  sociale  total

Personaliteti Proaktiv 1 .506** .693** -.538**
Zgjidhja e problemeve sociale   1 .201 -.016
Kënaqësia nga puna     1 -.594**
Burount konstrukt total       1

**. Korrelacioni është statistikisht i rëndësishëm në nivelin 0.01.
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pohimin “Pavarësisht gjasave, nëse besoj në 
diçka, arrij ta bëj realitet” me 50.3%.

Për të vlerësuar nëse ka një  lidhje 
statistikisht tërëndësishme mes personaliteti 
proaktiv  i cili i ndihmon punonjësit e 
shërbimit social në sistemin para-arsimor 
shqiptar të zgjidhin problemet që hasin në 
punë, kënaqësinë e përftuar nga puna si dhe 
nëse kjo ndikon në uljen e nivelit të stresit 
apo të shterjes nga puna u përdor korrelacion 
Pearson. Të dhënat e gjeneruara nga SPSS 
jepen në tabelën nr. 2 në vijim. 

Ashtu siç pritej, duke u nisur nga 
rezultate tëngjashme  u gjet se ndërmjet 
personalitetit proaktiv, aftësisë për të 
zgjidhur problemet sociale dhe kënaqësisë në 
punë lidhja ishte pozitive dhe statistikisht e 
rëndësishme përkatësisht me r = .506 dhe r = 
0.693. Ndërsa lidhja ndërmjet personalitetit 
proaktiv dhe burnoutit konstrukt total ishte 
negative dhe statistikisht e rëndësishme, me 
vlerë të r = -0.538.

Përcaktimi i korelacioneve të mësipërme 
ndërmjet instrumenteve të marrë në analizë, 
nuk do të thotë se ka një marrëdhënie shkak 
pasojë ndërmjet tyre. Për të shqyrtuar 
nëse në kampionin e studiuar personaliteti 
proaktivka ndikim në ndryshoret e zgjidhjes 
së problemeve sociale, kënaqësisënga puna 
dhe shterjes si konstrukt total, u ndërtuan 
regresione e thjeshta lineare midis tyre.  
Nëtabelëne mëposhtme nr.3 paraqiten 
të dhënat e përgjithshme të modeleve të 
analizuara. 

Rezultatet e mësipërme tregojnë se:
   Varianca totale e aftësisë për zgjidhjen e 

problemeve sociale mund të shpjegohet 

nga personaliteti proaktiv me 26.0%  
(Përshtatur R² = .0.24). 

   Varianca totale e kënaqësisë nga puna 
mund të shpjegohet nga personaliteti 
proaktiv me 48.0%  (Përshtatur R² = 
.0.47). 

   Varianca totale e burnout-it konstrukt 
mund të shpjegohet nga personaliteti 
proaktiv me 29.0%  (Përshtatur R² = 
.0.28). 

Rezultatet e mësipërme janë në 
përputhje me gjetjet në studimet e cituara në 
hyrje të këtij artikulli, duke provuar se mes 
ndryshoreve të marra në shqyrtimekziston 
një lidhje shkak-pasojë.

Diskutime 

Qëllimi i studimit të paraqitur në 
këtë artikull është shqyrtimi i lidhjes midis 
personalitetit proaktiv, aftësisë për zgjidhjen 
e problemeve, kënaqësisë nga puna dhe 
burnoutit/ shterjes te punonjësit e shërbimit 
psiko-social në shkolla në Shqipëri. 

Nga rezultatet e studimit u vu re se 
niveli i kënaqësisë nga puna është i lidhur 
me personalitetit  proaktiv me korrelacion r 
= 0.693. Studimi vërtetoi se personalitetit  
i tyre ka ndikim në burnout me korrelacion 
negativ r = -0.538. Po ashtu u vërtetua, 
siç pritej, se personaliteti proaktiv lidhet 
pozitivisht me aftësinë për zgjidhjen e 
problemeve r =0.506. Studimi arriti të 
provonte, krahas korrelacionit, se ka dhe 
një lidhje me domethënie statistikore shkak 
pasojë mes ndryshoreve të matura.

Tabela 3: Të dhënat e përgjithshme të modeleve të analizuara

 R2–Koefiçienti Përshtatur R² Gabimi Standard
 i determinacionit

Zgjidhja e problemeve sociale 0.26  0.24 7.84 
Kënaqësia nga puna 0.48 0.47  11.01 
Burount konstrukt total 0.29  0.28 9.31 



   33Social Studies  Vol. 13  No. 1

Ndonëse të dhënat e përftuara nga 
studimi janë me interes, duhet thënë se është 
e vështirë të dilet në përfundime të qarta e 
të pa diskutueshme mbi nivelin e ndikimit 
të personalitetit proaktiv në kënaqësinë nga 
puna dhe në nivelin e përjetuar të shterjes. 
Vetë shkalla e përdorur për këtë studim për 
vlerësimin e personalitetit ishte në variantin 
e shkurtuar. Për më tepër, të dhënat u 
përftuan në bazë të vetë raportimeve, gjë 
që do të thotë se subjektet që u përgjigjën 
mund të jenë ndikuar nga vlerësimi i tyre 
mbi pritshmërinë e studimit, ndërkohë 
që të tjerë mund të kenë zgjedhur të mos 
përgjigjen si rrjedhojë e stigmës që ekziston 
mbi fenomenin e shterjes. 

Po ashtu, kampioni i përdorur ishte 
propabilitar, duke rritur shanset për përfaqësi 
të saktë të të dhënave, por gjithsesi duke qenë 
i limituar në përgjithësime të përgjigjeve të 
marra si rrjedhojë e numrit të kufizuar të 
subjekteve të përfshirë në studim. 

Një tjetër kufizim lidhet me paaftësinë 
e studimit për të dhënë shpjegime mbi 
nivelin e lartë të shterjes së përjetuar nga 
punonjësit e shërbimit psiko-social në 
shkolla, veçanërisht në konstruktet e tij që 
ofronin të dhëna mbi shterjen nga puna dhe 
shterjen nga klientët. 

Studimet e ardhshme duhet të 
fokusohen në një analizë më të detajuar të 
faktorëve që ndikojnë në këto nivele të larta 
shterjeje, me qëllim daljen në përfundime 
të cilat do të nxisin marrjen e masave për 
ndërhyrje efektive sistemike.

Me gjithë kufizimet, ky studim 
mundëson një analizë midis personalitetit, 
kënaqësisë nga puna dhe shterjes në 
kontekstin shqiptar duke shërbyer si bazë 
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cilësore e sasiore, jo vetëm mes punonjësve 
të shërbimit psiko-social në shkolla, por 
edhe në ofrues të tjerë të shërbimeve psiko-
sociale.
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Study on the proactive personality impact on the level of satisfaction and burnout 
at the workplace of the psycho-social worker in the pre-school education level in Albania

Personality traits are important factors, which have a key impact on the way people 
interpret the realities within and outside them. The impact of personality traits on a successful 
career has been extensively studied, confirming that a proactive personality is closely tied to 
personal achievements and satisfaction at work. Under this perspective, the study proposed 
in this article aims at making statistics-based analyses of the proactive personality impact on 
a propensity to solve problems, to find satisfaction at work, and on the level of exhaustion/
burnout from work of the social service workers in the pre-school education system. The 
analyses of the data obtained by questionnaires disseminated to a probability sampling of 77 
psychologists and social workers in the pre-school education system, with a response rate 
of 82%, showed that the proactive personality explains the ability to solve social problems 
by a determination coefficient of 26%; it relates to satisfaction from work by 48%, and to 
burnout by 29%. The results of this study provide important information on how the proactive 
personality impacts on the satisfaction at work, as opposed to stress and exhaustion; these 
results may serve as an incentive to draft programs, which may promote the well-being and 
reduce stress of the social service workers, not only at school, but beyond that – in those areas 
where the said practitioners are involved.

Keywords: Proactive personality, satisfaction from work, exhaustion/burnout, psycho/social 
service workers.
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Përmbledhje

Dekadën e fundit shërbimet elektronike janë bërë një realitet edhe për Shqipërinë. Në vitin 
2012 u zhvillua projekti i parë i qeverisjes elektronike, portali e-albania, në të cilin ofrohen një 
sërë shërbimesh publike në fushën e shëndetësisë, tatimeve, doganave, gjendjes civile e kështu 
me radhë. Niveli i përgjithshëm i përdorimit është ende nën nivelet e dëshiruara pavarësisht 
lobimit të bërë. Qëllimi i këtij punimi është të paraqesë një tablo të plotë të perceptimeve 
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Administrata publike është një 
burim shumë i rëndësishëm për 
qytetarët në marrjen e shërbimeve 

të ndryshme. Qytetarët i drejtohen asaj 
si një domosdoshmëri për aksesimin e 
informacioneve dhe shërbimeve të ndryshme 
qeveritare. Për dekada të tëra ka ekzistuar një 
model tradicional i ofrimit të shërbimeve, 
i cili konsistonte në ofrimin e shërbimeve 
ballë për ballë në zyrat përkatëse të agjensive 
qeveritare (Keco, 2014). Modeli tradicional 
i ofrimit të shërbimeve publike mund të 
themi se është një model që karakterizohet 
nga vonesat, burokracitë dhe korrupsioni 
(Accenture, 2000). Ky model nuk qëndron 
shumë mirë ditët e sotme kur revolucioni 
dhe zhvillimi teknologjik është aq i avancuar 
sa për të kaluar të gjitha sfidat.

Shoqëria njerëzore ka ndryshuar. 
Njerëzit e përdorin kompjuterin dhe 
internetin gjithnjë e më tepër. Ata blejnë 
në internet, paguajnë disa shërbime të 
ndryshme publike përmes kompjuterit e 
të tjerë (Zaleti, 2010). Përkrah ndryshimit 
të shoqërisë ndryshon edhe mënyra e 
ndërveprimit të qytetarëve me qeverinë 
(UN, 2014; Deloitte, 2015). Kështu, 
lindi koncepti i qeverisjes elektronike 
dhe shërbimeve elektronike. Sipas Song 
(2004) qeverisja elektronike është parë nga 
këndvështrime të ndryshme, megjithatë 
nëse mbledhim këndvështrimet e shumë 
autorëve arrijmë në përkufizimin e qeverisjes 

elektronike si “ofrimi i shërbimeve qeveritare 
ekzistuese duke përdorur kanalet e shpërndarjes 
me bazë në teknologjinë e informacionit dhe 
komunikimit” (Centeno, 2005). 

Reforma në sektorin publik dhe zhvillimi 
i projekteve të qeverisjes elektronike do të sjellë 
shumë përfitime në kosto për qeveritë dhe 
agjensitë qeveritare (Londo, 2011; Deloitte, 
2015). Pavarësisht nevojave të qeverive 
për të pasur kursime në termat financiarë, 
një nga synimet kryesore të zhvillimit të 
projekteve të qeverisjes elektronike mbetet 
përmirësimi i shërbimeve publike për 
qytetarët (Anthopoulos et al., 2007). 

Qytetarët sot janë më të ndërgjegjshëm 
për të drejtat e tyre, kanë akses më të mirë 
në informacion për shërbimet publike dhe 
detyrimisht kanë edhe pritshmëri më të 
larta për shërbimet publike (Center for 
Democracy and Technology, 2002). Ata 
presin të përjetojnë një eksperiencë pozitive 
në marrjen e shërbimeve publike dhe kthim 
më të mirë për taksat që ata paguajnë. 
Për aq kohë sa “qendra” e qeverisjes 
elektronike janë përdoruesit atëherë studimi 
i perceptimeve të tyre në lidhje me këtë 
model të ofrimit të shërbimeve publike 
bëhet shumë i rëndësishëm për suksesin e 
qeverisjes elektronike.

Zhvillimi i shërbimeve elektronike 
bazuar në njohuritë për nevojat, sjelljet dhe 
qëndrimet e qytetarëve paraqet mundësi për 
krijimin e shërbimeve të orientuara drejt 

që ekzistojnë lidhur me shërbimet elektronike në qytetin e Tiranës. Metoda kërkimore e 
përdorur në këtë studim është metoda mikse. Instrumentat e kërkimit janë intervista gjysëm 
e strukturuar me profesionistët e sistemit të shërbimeve dhe pyetësori i cili u plotësua nga 
qytetarët e Tiranës. Qytetarët dhe vetë specialistët besojnë se shërbimet elektronike kursejnë 
kohën dhe reduktojnë vonesat, janë të shpejta, nuk kanë kosto, reduktojnë distancat mes 
qeverisë dhe qytetarëve që ndodhen brenda dhe jashtë Shqipërisë e kështu me radhë. Sfida 
më e madhe mbetet aksesi në teknologji, e cila është thelbësore për marrjen e shërbimeve si 
edhe çrrënjosja e “lidhjes” së qytetarëve me modelet tradicionale të marrjes së shërbimeve. Në 
këtë kuadër rekomandohet gjetja e mënyrave alternative për të drejtuar qytetarët në marrjen 
e shërbimeve në formë elektronike.
Fjalët kyçe: shërbim elektronik, qeverisje elektronike, perceptime, qytetarë



   39Social Studies  Vol. 13  No. 1

klientit, që rrisin produktivitetin duke dhënë 
vlerë të shtuar për qytetarët (Armstrong et 
al., 2011). Nevojat e përdoruesve duhet 
të jenë një pikënisje e rëndësishme në 
përpjekjet e bëra nga administratat për të 
zhvilluar shërbimet elektronike. Kjo është 
kritike sepse qytetarët nuk do të përdorin 
shërbime që nuk u përgjigjen nevojave dhe 
dëshirave të tyre. Mungesa e të kuptuarit 
të nevojave të qytetarëve shpjegon, të 
paktën deri në një farë mase, pse përdorimi 
i shërbimeve elektronike qeveritare mbetet 
relativisht i ulët dhe pse rezultatet e pritura 
nga nismat e qeverisjes elektronike ende nuk 
janë arritur (Osimo et al., 2008). 

Qëllimi i këtij punimi është të eksplorojë 
perceptimet që ekzistojnë lidhur me 
shërbimet publike elektronike në Shqipëri. 
Objektivat specifike janë si më poshtë vijon:
   Të paraqesë përfitimet e perceptuara 

të ofrimit të shërbimeve në formë 
elektronike;

   Të paraqesë vështirësitë e perceptuara nga 
qytetarët për përdorimin e shërbimeve 
publike në formë elektronike;

   Të eksplorojë sfidat e perceptuara nga 
ofruesit e shërbimeve për suksesin e 
shërbimeve elektronike.

Pyetjet kërkimore që do të adresohen 
në këtë kërkim janë:
   Cilat janë përfitimet e perceptuara të 

qytetarëve nga marrja e shërbimeve në 
formë elektronike?

   Cilat janë çështjet që perceptojnë 
se mund të pengojnë pasjen e një 
eksperience të mirë në marrjen e 
shërbimeve elektronike?

   Cilat janë përfitimet e perceptuara të 
shërbimeve elektronike sipas ofruesve 
të shërbimit? Po sfidat?

Realizimi i këtij punimi është nxitur nga 
zhvillimet e dekadës së fundit në Shqipëri, ku 
pas shumë vendeve të tjera të Europës, edhe 
vendi ynë iu bashkua zhvillimit të projekteve 
për ofrimin e shërbimeve publike në mënyrë 

elektronike. Ky studim është i një rëndësie 
të veçantë sepse fusha e shërbimeve publike 
elektronike në Shqipëri nuk është shumë e 
studiuar. Punimi integron aspektin teorik 
me atë praktik, kështu që do të shërbejë si 
një pikë referimi në këtë fushë studimi edhe 
për studentët e tjerë. Ky punim na lejon të 
eksplorojmë pikëpamjet që kanë qytetarët 
për ofrimin e shërbimeve në mënyrë 
elektronike. Në këtë mënyrë ai do të shërbejë 
që ofrimi i shërbimeve në të ardhmen të 
përmirësohet dhe të jetë i përdorshëm në 
shkallë më të gjerë. 

Rishikimi i literaturës; 
Koncepti i e-government

Ofrimi i shërbimeve publike për qytetarët 
historikisht është realizuar ballë për ballë, në 
zyrat përkatëse të ofrimit të shërbimeve 
në administratën publike. Bashar et al., 
(2011) e konceptojnë ofrimin tradicional të 
shërbimeve si “shumë të ngadaltë, konservativ 
dhe burokratik”. Modelet tradicionale njihen 
ndryshe si modelet “laps e letër” të cilat janë 
konsumuese në kohë dhe shumë strikte 
(Keco, 2014).

Dekadat e fundit gjithnjë e më tepër po 
i kushtohet rëndësi ofrimit të shërbimeve 
publike efektive dhe efiçente. Reformimi i 
administratës publike ka ardhur si rrjedhojë 
e disa prirjeve globale, të tilla, si: kufizimet 
buxhetore, rritja e pritshmërive të përdoruesve 
dhe ndryshimet demografike, të cilat e kanë 
transformuar mjedisin në të cilin ofrohen 
shërbimet publike për qytetarët (Center for 
Democracy and Technology, 2002).

Qever i s ja  e lektronike  për fshin 
ofrimin e shërbimeve publike përmes 
kompjuterit, telefonit ose sistemeve të tjera 
të komunikimit (PCIP, 2002). Shërbimet 
elektronike janë shërbime publike, por që 
karakterizohen nga fakti që i japin mundësi 
çdo qytetari të kërkojë shërbimin ose qasjen 
në informacione qeveritare ose personale 
përmes internetit dhe kanaleve të tjera 
elektronike (Sarpoulaki et al., 2008).
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Përfitimet e e-government për aktorë të 
ndryshëm

Qeverisja elektronike paraqet shumë 
mundësi për transformimin e proceseve 
qeverisëse dhe vetë natyrën e qeverisjes. Në 
konktekstin ndërkombëtar janë bërë përpjekje 
për të eksploruar përfitimet që mund të sjellë 
qeverisja elektronike. Një nga përfitimet më 
të dukshme për qytetarët është përmirësimi 
i shërbimit. Në një studim të realizuar në 
Australi në vitin 2003 u raportua se qytetarët 
shikon përmirësim të shërbimeve në sajë 
të qeverisjes elektronike, pasi jo vetëm që 
mundëson marrjen e informacioneve dhe 
shërbimeve online, por mundëson që shumë 
agjensi të integrojnë të dhënat së bashku në 
një sistem të vetëm. Nga studimi rreth 75 % 
të përgjigjedhënësve janë shprehur se cilësia 
e shërbimit që kanë marrë përmes qeverisjes 
elektronike është më e mirë (Comonwealth of 
Australia, 2003). 

Përmirësimin e shërbimeve për qytetarët 
mund ta lidhim edhe me komunikimin më të 
mirë që mund të vendoset me komunitetet 
e largëta (Sejdini, 2010). Falë qeverisjes 
elektronike edhe qytetarët e zonave më të 
largëta mund të kenë akses në informacionet 
dhe shërbimet qeveritare në të njëjtin nivel 
si qytetarët e zonave urbane (Zeleti, 2010; 
Deloitte, 2015). Kjo gjë përligjet shumë mirë në 
studimin e kryer në Australi, ku edhe qytetarët e 
zonave të largëta rurale kishin raportuar nivele 
shumë të larta të përmirësimit të shërbimit 
sikurse qytetarët e zonave të afërta urbane 
(Comonwealth of Australia, 2003). Qytetarët 
mund të përfitojnë nga qeverisja elektronike 
në mënyra të ndryshme. Qeveritë krijojnë 
volume shumë të mëdha informacionesh, të 
cilat janë të dobishme për qytetarët. Qeverisja 
elektronike u mundëson qytetarëve që të 
aksesojnë këto informacione shpejt dhe në 
mënyrë të drejtpërdrejtë (Center for Democracy 
and Technology, 2002; Sejdini, 2010).

Qeverisja elektronike sjell për qytetarët 
gjithashtu një sërë përfitimesh në termat e 
kohës dhe kostos. Ideja e qeverisjes elektronike 

është që shërbimet të ofrohen shpejt dhe me 
kosto-efektivitet (Lan, 2000; Sejdini, 2010). 
Ajo kursen paratë e klientëve në formën e një 
shërbimi më të lehtë, më të përshtatshëm, me 
cilësi të mirë dhe reduktim të kohës dhe kostos. 
Comonwealth of Australia (2003) në studimin 
e realizuar zbuloi se 45 % e qytetarëve që kishin 
përdorur qeverisjen elektronike kishin kursyer 
para. Nga ana tjetër, Deloitte (2015) thekson 
se përmes përdorimit të shërbimeve elektronike 
qytetarët mund të kenë përfitime në kursimin 
e kohës dhe shmangien e shpenzimeve të 
transportit ose shërbimeve të postës.

Ashtu sikurse qytetarët, studiuesit bien 
dakord që edhe agjensitë publike dhe qeveria 
në tërësi përfiton nga ofrimi i shërbimeve në 
mënyrë elektronike në disa mënyra. Qeverisja 
elektronike mund të sigurojë kursime në 
kosto për agjensitë qeveritare në formën e 
transaksioneve më të shpejta nga pikëpamja 
kohore dhe me kosto më të ulta. Ruajtja e 
dokumentacion është i një rëndësie shumë 
të veçantë për qeveritë. Përveç ofrimit të 
shërbimeve shumë shpejt dhe me kosto të ulët, 
qeverisja elektronike ul në të njëjtën kohë edhe 
koston e magazinimit të dokumentave e cila 
është një kosto e lartë në rastin kur shërbimet 
ofrohen në mënyrë të drejtëpërdrejtë. Në vend 
të magazinave të mbushura me dokumente letre 
që mund të kërkojnë ditë për t’u gjetur dhe“një 
ushtri” të tërë burokratësh për t’i menaxhuar, 
qeveritë mund të ruajnë dhe të bëjnë lehtësisht 
të aksesueshëm në çdo kohë një sasi të madhe 
informacioni dhe statistikash qeveritare të 
administruara nga një numër teknikësh.

Një tjetër formë në të cilën qeveria 
përfiton nga shërbimet publike elektronike 
është garantimi i transparencës dhe sigurimi 
i llogari-dhënies. Rëndësia e transparencës 
në qeveri është e pranuar gjerësisht, si për të 
nxitur besimin më të madh publik në procesin 
e bërjes së politikave dhe për të maksimizuar 
llogaridhënien. Sot, njerëzit presin që të 
bashkëveprojnë me qeverinë në një mënyrë 
që i bën kufinjtë e agjensive më transparente 
dhe të integruara. Provat tregojnë se gjithnjë e 
më shumë departamentet e qeverisjes vendore 
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dhe agjencitë e sektorit publik po e përdorin 
internetin për të publikuar dhe shpërndarë 
informacion zyrtar që garanton transparencën 
(Noie & DMR Consulting, 2003). 

Sfidat në zbatimin e e-government

Proceset dhe sistemet e qeverisjes 
elektronike në veçanti vendet në zhvillim 
kanë shumë pengesa për të kapërcyer. Këto 
sfida variojnë që nga niveli i besimit qytetar në 
lidhje me marrjen elektronike të shërbimeve, 
kultura e marrjes së shërbimeve ballë për ballë, 
niveli i aksesit dhe përjashtimi i disa grupeve 
të caktuara e kështu me radhë.

Një nga barrierat që mbetet sfidë për 
implementimin me sukses të qeverisjes 
elektronike është niveli i besimit të qytetarëve 
për marrjen e shërbimeve në mënyrë 
elektronike. Qytetarët kanë një kulturë të 
rrënjosur të marrjes së shërbimeve ballë 
për ballë e cila kthehet në një problem në 
momentin e dixhitalizimit të sistemeve 
(Ahmadi et al., 1999; Fallahi, 2007). Sipas 
Center for Democracy and Technology (2002) 
qytetarët ngurrojnë që të përdorin shërbimet 
e qeverisjes elektronike sepse nuk besojnë se 
shërbimet e marra përmes internetit do të 
përmushin nevojat e tyre. 

Çështja e besimit gjithashtu përfshin dy 
çështje me interes të veçantë për çdo shërbim 
online, të cilat janë: a) privatësia - mbrojtja 
e informacionit personal që qeveria mbledh 
për individët b) siguria - mbrojtja e portaleve 
që ofrojnë shërbime qeveritare nga sulmet 
kibernetike. Besimi është një komponent 
thelbësor i projekteve të qeverisjes elektronike. 
Pa besimin se privatësia dhe siguria janë në 
nivele maksimale, qytetarët mund të shmangin 
përdorimin e shërbimeve online që kërkojnë 
informacione të detajuara personale (Center 
for Democracy and Technology, 2002).

Një sfidë shumë e madhe për t’u adresuar 
mbetet dixhitalizimi i plotë në mënyrë që asnjë 
grup i caktuar në shoqëri të mos përjashtohet 
nga mundësia për të përdorur shërbimet 
elektronike. Zhvillimi i një shërbimi me bazë 

në internet kërkon një kompjuter, internet dhe 
përdorim të teknologjisë së përparuar dhe në 
këtë mënyrë mund të përjashtojë menjëherë 
një segment ose disa segmente të popullatës 
së shërbimit. Edhe në zonat ku aksesi në 
infrastrukturën teknologjike është pothuajse 
kudo, ka ende grupe të margjinalizuara të cilët 
nuk janë në gjendje të përdorin teknologjitë 
e informacionit dhe komunikimit (Hakrama 
et al., 2013). Aksesueshmëria është po ashtu 
një element i rëndësishëm. A mund të kenë të 
gjithë akses në internet? Po personat me aftësi 
të kufizuara, për shembull të verbërit? Qeveritë 
duhet t’u shërbejnë të gjithë anëtarëve të 
shoqërisë pa marrë parasysh aftësitë e tyre fizike.

Metodologjia

Metoda kërkimore e përdorur për 
realizimin e këtij punimi është metoda mikse, 
pra një kombinim i metodës sasiore me atë 
cilësore. Metoda mikse na mundëson të 
shohim si e perceptojnë qytetarët marrjen 
e një shërbimi në formë elektronike dhe 
ta krahasojmë këtë perceptim me atë të 
profesionistëve të këtij sistemi. Në vetvete 
metodat mikse janë një strategji e mirë 
kërkimi sepse sigurojnë një panoramë më të 
plotë dhe rrisin vlefshmërinë e rezultateve 
(Tahiri et al., 2013). 

Mbledhja e të dhënave mund të realizohet 
duke përdorur instrumenta të ndryshëm, 
të tilla, si: intervistat, vëzhgimet, të dhënat 
dytësore, pyetësorët e kështu me radhë 
(Mathhews & Ross, 2010). Në këtë punim 
instrumentat e përdorur për mbledhjen e 
të dhënave janë dy: pyetësori dhe intervista 
gjysëm e strukturuar. Janë përdorur dy 
instrumenta në mënyrë që të mblidheshin të 
dhëna sa më të plota në lidhje me perceptimet 
për shërbimet publike elektronike në Shqipëri. 

Pyetësori me pyetje të mbyllura u 
përdor për të mbledhur të dhëna mbi 
perceptimet e qytetarëve të Tiranës për 
ofrimin e shërbimeve publike në formë 
elektronike. Pyetësori kishte 20 pyetje, të 
ndara në dy seksione, ku seksioni i parë 
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mblidhte të dhëna demografike ndërsa i dyti 
mblidhte të dhëna mbi perceptimet. Po ashtu 
për të bërë të mundur trekëndëzimin e të 
dhënave u zhvilluan intervista me specialistët 
e e-services. Intervista e zhvilluar me ta 
kishte një fokus të ngjashëm me pyetësorin 
e qytetarëve, një fokus mbi përfitimet dhe 
sfidat që shoqërojnë zbatimin e projektit të 
shërbimeve elektronike në Shqipëri.

Kampioni i qytetarëve

Rezultatet e këtij punimi janë mbështetur 
në të dhënat e mbledhura nga një kampion 
prej 5 profesionistësh të sistemit të ofrimit 
të shërbimeve publike elektronike dhe 
198 qytetarësh të qytetit të Tiranës dhe 
zonave periferike të saj. Në kampionin e 
qytetarëve ishte në interesin e kërkueses 
që të kishte përfaqësim gjeografik të tyre. 
Në territorin e Bashkisë Tiranë përfshihen 
njësitë administrative të Tiranës dhe njësitë 
administrative Zall-Bastar, Baldushk, Farkë, 
Shëngjergj, Vaqarr, Kashar, Ndroq, Petrelë 
dhe Bërzhitë. Për këtë arsye procedura e 
përdorur për të kampionuar qytetarët ishte 
me dy stade. Në stadin e parë, u përzgjodhën 
6 njësi administrative, konkretisht:
   Njësia numër 5;
   Njësia numër 6;
   Njësia numër 7;
   Njësia administrative Farkë;
   Njësia administrative Ndroq;
   Njësia administrative Petrelë.

Në stadin e dytë, u përzgjodhën 
qytetarët në mënyrë rastësore pranë Qendrave 
Shëndetësore, Zyrave të Gjendjes Civile dhe 
ambjenteve të tjera publike.

Kampioni i profesionistëve

Lloji i kampionit që është përdorur për 
profesionistët që kanë zhvilluar sistemin e 
shërbimeve është kampioni i qëllimshëm 
sepse kampioni i qëllimshëm lejon që të 
mbledhim të dhëna nga ata pjesëmarrës 

që mendojmë vërtet se mund të japin 
një kontribut të vlefshëm për kërkimin 
tonë (Mathhews & Ross, 2010). Kështu, 
përzgjedhja e 5 profesionistëve të sistemit të 
shërbimeve u bë duke pasur parasysh kriteret 
e mëposhtme përfshirëse:
   Të jenë profesionistë të zhvillimit 

të sistemit të shërbimeve (portalit 
e-albania);

   Të kishin qenë specialistë që në kohën 
kur u zhvillua sistemi e-albania. 

Kufizimet

Ky punim ndihmoi në krijimin e një 
panorame të qartë të arsyeve se pse përdorimi 
i shërbimeve elektronike në Shqipëri është 
shumë i ulët. Megjithatë, ky punim ka disa 
kufizime si më poshtë vijon:

Së pari, rezultatet e këtij punimi nuk 
mund t’i përgjithësojmë për të gjithë qytetarët 
e Shqipërisë sepse ky punim është realizuar 
me qytetarët e Tiranës dhe kampioni është 
shumë i vogël për t’u përgjithësuar për të 
gjithë Shqipërinë. 

Së dyti, në punim nuk janë përfshirë 
bizneset, edhe pse një pjesë e shërbimeve që 
ofron e-albania është për ta. Në të ardhmen 
sygjerohet që të realizohen pse jo studime që 
kanë në fokus vetëm biznesin, për të parë edhe 
perceptimet e tyre mbi shërbimet. 

Rezultatet e studimit

Rezultate të analizës sasiore të të dhënave

a) Shërbimet elektronike kursejnë kohën e 
marrjes së shërbimeve
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Sikurse evidentohet nga të dhënat e 
mbledhura, pjesa më e madhe e qytetarëve 
besojnë në faktin që shërbimet elektronike 
janë pozitive sepse kursejnë kohën e 
marrjes së shërbimit të dëshiruar. Nga 
përgjigjedhënësit e përfshirë në kampion, 72 
%  dhe 19 % janë shumë dakord dhe dakord 
ndërkohë që vetëm një pjesë e vogël, prej 4 
% nuk janë dakord me këtë dimension të 
shërbimeve elektronike. Përveç tyre, 1 % e 
qytetarëve shpreheshin se nuk kishin dijeni 
lidhur me këtë.

b) Shërbimet elektronike ulin koston e 
marrjes së shërbimeve

Grafiku i mësipërm tregon se qytetarët 
nuk bëjnë ndonjë diferencim në lidhje 
me vlefshmërinë e shërbimit të marrë 
elektronikisht krahasuar me shërbimit e 
marrë përmes zyrave të administratës. 
Pasi rreth 53 % prej tyre nuk besojnë që 
shërbimet e marra përmes portalit e-albania 
janë më pak të vlefshme se sa shërbimet e 
marra ballë për ballë. 

d) Shërbimi elektronik ruan të dhënat në 
mënyrë më të sigurt 

N g a  t ë  d h ë n a t  e  m b l e d h u r a 
konkludojmë se qytetarët mendojnë se 
kostoja e marrjes së shërbimit mund të 
ulet nëse shërbimi merret online. Rreth 36 
% dhe 2% janë dakord dhe shumë dakord 
me këtë fakt, ndërsa 24 % dhe 8 % nuk 
mendojnë se mund të ketë ndonjë diferencë 
në koston e shërbimit që marrin. Përpos 
kësaj, shohim se 30 % e qytetarëve nuk 
kanë dijeni aspak nëse ka shanse që të ketë 
reduktim të kostos apo jo.

c) Shërbimet elektronike janë po aq të 
vlefshme sa shërbimet e marra drejtpërdrejtë 
në Zyrat e Administratës Publike

Qytetarët perceptojnë shërbimin 
elektronik si një databazë më të sigurt për 
të ruajtur dokumentacionet krahasuar me 
ruajtjen në sirtarët e administratës. Rreth 42 
% dhe 21 % janë dakord dhe shumë dakord 
me këtë pohim, ndërkohë që një përqindje 
e vogël, rreth 20 % nuk janë dakord. Kjo 
mund të argumentohet paksa me sigurinë në 
internet e cila nuk është gjithmonë e mundur.

e) Shërbimi elektronik mund të shmangë 
vonesat dhe radhët në zyrat e administratës

Qytetarët perceptojnë se marrja e 
shërbimeve në mënyrë elektronike do të 
jetë një shpëtim i radhëve të gjata dhe 
vonesave në marrjen e shërbimeve. 56 
% e përgjigjedhënësve shprehen se janë 
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shumë dakord, ndërsa 44 % janë dakord 
me pohimin. 

f) Shërbimi elektronik afron qytetarët me shërbimet

Grafiku tregon se qytetarët mendojnë 
se distanca mes tyre dhe qeverisë zvogëlohet 
nëse shërbimi ofrohet në formë elektronike. 
Shërbimet elektronike aksesohen 24 orë në 
7 ditë të javës pavarësisht vendndodhjes 
gjeografike të qytetarit, brenda ose jashtë 
vendit. Kështu, 50% dhe 44% janë dakord 
dhe shumë dakord me këtë pohim. 

Rezultate të analizës cilësore të të dhënave

a) Shërbimet elektronike reduktojnë kohën 
e marrjes së shërbimeve

Analiza e të dhënave të mbledhura 
nga intervistimi i specialistëve të sistemit të 
shërbimeve zbuloi se ofrimi i shërbimeve në 
mënyrë elektronike përmes e-albania redukton 
kohën për qytetarët për marrjen e shërbimeve, 
si edhe redukton kohën e agjensive qeveritare 
në ofrimin e shërbimeve. Gjithashtu, po nga 
e njëjta pikëpamja ata shprehen se shërbimet 
elektronike reduktojnë vonesat dhe radhët e 
gjata në zyrat e agjensive qeveritare. Ja se si 
shprehet një prej të intervistuarve:

“Patjetër që qytetarët janë përfitues të 
mëdhenj të këtij sistemi... sepse ata mund të 
marrin një shërbim brenda një kohe shumë të 
shkurtër, vetëm përmes disa komandave që i 
japin online në sistem” (Specialist, M)

b) Shërbimet elektronike janë shërbime të 
disponueshme në çdo moment

Analiza e të dhënave të mbledhura 
nga intervistimi i specialistëve të sistemit 

të shërbimeve zbuloi se shërbimet elektronike 
kanë një avantazh të madh krahasuar me 
shërbimet që merren ballë për ballë në zyrat e 
qeverisë. Këto shërbime janë të disponueshme 
për qytetarët 24 orë në 7 ditë të javës. Ja se si 
shprehet një prej të intervistuarve:

“Është arritje që njerëzit mund ti marrin 
shërbimet kur duan...në 24 në 7 ditë të javës, 
edhe atëherë kur zyrat e qeverisë janë të mbyllura” 
(Specialist, F)

c) Shërbimet elektronike mundësojnë ruajtjen 
dhe nxjerrjen e një sasie të madhe informacioni

Analiza e të dhënave të mbledhura 
nga intervistimi i specialistëve të sistemit 
të shërbimeve zbuloi se sistemet e ofrimit 
të shërbimeve janë të afta të ruajnë shumë 
informacione qeveritare, të mirëmbahen 
dhe ato mund të nxirren shumë lehtësisht 
pa nevojën e një numri të madh punonjësis 
të administratës për t’i kërkuar ato. Ja se si 
shprehet një prej tyre:

“Të dhënat e qytetarëve hidhen të gjitha në 
sistem, dhe ruhen aty, mund ti nxjerrësh kollaj 
nga aty dhe nuk ke nevojë më të presësh një tufë 
njerëzish që ti kërkojnë ato nëpër sirtarë dhe depo” 
(Specialist, M)

d) Kultura mbizotëruese për marrjen e 
shërbimeve

Analiza e të dhënave të mbledhura 
nga intervistimi i specialistëve të sistemit të 
shërbimeve zbuloi se vlefshmëria e shërbimeve 
elektronike është në të njëjtin nivel si shërbimet 
e marra ballë për ballë. Megjithatë qytetarët 
janë të lidhur pas modelit tradicional të marrjes 
së shërbimeve dhe i besojnë më shumë këtij 
modeli. Nuk ka asnjë arsye për të cilën qytetarët 
të mos kenë besim në këto shërbime sepse 
vlera e tyre është e njëjtë.  Ja se si shprehet një 
prej tyre:

“Unë e kam parasysh që qytetarët këtu nuk 
besojnë shumë dhe mendojnë që më mirë po iki ta 
marr dolkumentin në gjendje civile se online, por 
vlera është e njëjtë. Ato mund të përdoren njëlloj 
për përdorimin qytetar” (Specialist, F)

e) Shërbimet elektronike zvogëlojnë distancat 
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Analiza e intervistave të kryera me 
specialistët e sistemit vuri në dukje se distanca 
mes qeverisë dhe qytetarit zvogëlohet. Kjo është 
e vlefshme qoftë për qytetarët që jetojnë në zona 
të largëta të Shqipërisë, qoftë për emigrantët, 
të cilëve shërbimi e-albania u mundëson që të 
marrin një pjesë prej shërbimeve online, pa 
qënë e nevojshme të udhëtojnë drejt zyrave të 
administratës në Shqipëri. Ja se si shprehet një 
prej të intervistuarve:

“e-albania është sistem revolucionar sepse një 
emigrant në Greqi nuk ka më nevojë që të udhëtojë 
12 orë për të marrë një dokument në Shqipëri dhe 
me një regjistrim në e-albania mund ta marrë 
brenda 5 minutave” (Specialist, M)

f) Përfshirja e qytetarëve
Analiza e intervistave të kryera me 

specialistët e sistemit zbuloi se përfshirja 
e qytetarëve është një komponent kyç në 
suksesin e qeverisjes elektronike. Është shumë e 
rëndësishme që qytetarët të njihen me praktikën 
e ofrimit të shërbimeve publike në mënyrë 
elektronike përmes fushatave të informimit. Ja 
se si shprehet një prej të intervistuarve:

“Qytetarët që e përdorin nuk janë të shumtë 
në numër, ose të paktën jo aq sa ne dëshirojmë. Një 
pjesë nuk kanë besim ndërsa një pjesë tjetër as që e 
dinë që shërbimet mund ti marrin elektronikisht” 
(Specialist, F)

Përfundime dhe rekomandime

Ky studim arriti të hedhë dritë mbi 
perceptimet që ekzistojnë për shërbimet 
elektronike në kryeqytet, duke krahasuar ndër të 
tjera perceptimet e qytetarëve me perceptimet e 
specialistëve të sistemit të shërbimeve. Studimi 
konkludoi se:
   Perceptimet e qytetarëve mbi përdorimin 

e shërbimeve elektronike janë kryesisht 
pozitive. Qytetarët besojnë se shërbimet 
elektronike reduktojnë kohën për marrjen 
e shërbimeve, shmangin vonesat në 
përpunimin e shërbimit dhe radhët e gjata 
që karakterizojnë shërbimet e marra ballë 
për ballë në zyrat e administratës;

   Shërbimet elektronike shmangin 
nevojën për të udhëtuar drejt zyrave të 
administratës publike dhe reduktojnë 
distancat e përgjithshme mes qytetarëve 
(brenda dhe jashtë Shqipërisë) dhe 
qeverisë;

   Qytetarët besojnë në vlefshmërinë e 
dokumentave të marra nga sistemi 
elektronik e-albania, por megjithatë 
mbeten ende të lidhur me praktikat e 
vjetra të ofrimit të shërbimeve;

   Shërbimet elektronike shmangin 
disavantazhet e shërbimeve ballë për ballë, 
sepse ndryshe nga to mund të aksesohen 
në çdo moment, 24 orë në 7 ditë të javës;

   Specialistët pranojnë se shërbimet 
elektronike mund të ruajnë në mënyrë të 
sigurt një sasi të madhe informacioni, duke 
reduktuar madhësinë e qeverisë;

   Përdorimi i shërbimeve elektronike mund 
të pengohet në një masë të madhe nga 
aftësitë që kanë qytetarët për të përdorur 
teknologjinë, si edhe mundësia për të 
përdorur internetin;

   Qytetarët besojnë se ruajtja e të dhënave 
të tyre në sisteme elektronike është më e 
sigurt se sa në sirtarët e administratës. 

Duke qenë se perceptimet e qytetarëve 
për përfitimet e sistemit janë kryesisht pozitive, 
atëherë rekomandohet:
   Të realizohen fushata të gjera informimi 

për qytetarët mbi marrjen e shërbimeve në 
formë elektronike në portalin e-albania;

   Të pilotohet ndërprerja e shërbimit ballë 
për ballë për ndonjë shërbim specifik në 
mënyrë që qytetarët të orientohen drejt 
portalit e-albania;

   Të zhvillohen studime të mëtejshme me 
këtë fokus, të cilat të përfshjnë edhe zona 
të tjera të Shqipërisë, si edhe bizneset, për 
të cilat në portalin e-albania ofrohen një 
numër i madh shërbimesh;

   Të zhvillohen mënyra se si mund të 
lehtësohet procesi i marrjes së shërbimeve 
për ata qytetarë të cilët nuk kanë njohuri 
të mira në teknologji.



   46
Perceptimet ndaj ofrimit të shërbimeve publike 

në formë elektronike në qytetin e Tiranës

Accenture, N. (2000). E-government leadership: 
rhetoric vs reality. Closing the gap.

Ahmadi et al., (1999). Strategic Planning for 
Implementing E-Government in Iran: 
Formulating the Strategies. 

Anthopoulos et al., (2007). Applying participatory 
design and collaboration in digital public 
services for discovering and re-designing 
e- Government services. Government 
Information Quarterly. Vol. 24, nr. 2.

Bashar et al., (2011). E-government vs. Ordinary 
bureocratic government: a comparative study. 
The 4th International Conference on Internet 
Technologies and Applications. Wrexham: 
Glyndwr University

Centeno et al., (2005). A prospective View of 
e-Government in the European Union” The 
Electronic Journal of e-Government Vol. 3, Nr. 2

Center for democracy and Technology. (2002). An 
handbook of e-government for developing 
countries. Infodev

Comonwealth of Australia. (2003). E-government 
benefits study. Autralia

Deloi t te .  (2015).  Digi ta l  Government 
Transformation. Commisioned by adobe.

Fallahi, M.(2007). The obstacles and guidelines 
of establishing E-government in Iran, MSc. 
Thesis, Luleå University of Technology

Hakrama et al., (2013). A comparison of 
e-government progress in Turkey and Albania. 

Keco, N. (2014). Evaluation of e-government services 
quality: the case of local e-government in Bosnia 
and Herzegovina. Ljubliana University

Mathhews & Ross. (2010). Metodat e hulumtimit 
në shkenca sociale. CDE publishing

Osimo et al., (2008). E-Government Research 
in the EU; Overview Report. European 
eGovernment Research Network

Sarpoulaki et al., (2008). E-Government concept 
and spatial information: A case study in Islamic 
republic of Iran. The International Archives 
of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences.

Sejdini, I. (2010). E-government implementation in 
Albania, as a tool to increase citizens’participation 
and benefits. International journal of e-business 
and e-government studies vol 2, nr 2.

Song, H. (2004). Building E-Government through 
Reform. Governance Research Series. Seoul, 
Korea: Ewha Womans University Press.

Tahiri et al., (2013). Metodat e kërkimit në shkencat 
sociale. Tiranë: WestPrint

Zaleti, F. (2010). The progress and obstacles of 
implementing and improving e-government 
in Islamic Republic of Iran. Master thesis, 
University of Lappeanranta

REFERENCAT

In the last decade, electronic services have become a reality for Albania as well. In 2012, 
the first e-government project, the e-Albania portal, was launched, which provides a range of 
public services in the field of health, taxation, customs, civil status and so on. The overall level 
of use is still below desired levels despite lobbying. The purpose of this paper is to present 
a complete picture of the perceptions that exist regarding electronic services in the city of 
Tirana. The research method used in this study is the mixed method. Research instruments 
are semi-structured interviews with service system professionals and a questionnaire that 
was completed by the citizens of Tirana. Citizens and the specialists themselves believe that 
electronic services save time and reduce delays, are fast, cost less, reduce the distances between 
government and citizens located in and out of Albania and so on. The biggest challenge 
remains access to technology, which is essential for getting services as well as eradicating the 
“connectivity” of citizens with traditional patterns of service delivery. In this context, it is 
recommended to find alternative ways to guide citizens in the provision of electronic services.
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Përmbledhje

Kurrikula e Arsimit Parauniversitar konsiderohet një ndër sfidat më të mëdha për 
mësimdhënësit kosovarë, e veçanërisht ndryshimi i saj i vazhdueshëm. (MASHT), një 
ndër autoritetet kryesore dhe përgjegjëse për politikat arsimore në Kosovë, në dy dekadat e 
fundit, është përpjekur të ndjek dinamikat e kohës bashkëkohore dhe evropiane, duke marrë 
modele nga shkollat e vendeve të ndryshme evropiane, për t’i vënë në zbatim në Kosovë. 
Në vitin 2011, MASHT-i ka miratuar (KKK) dhe në vitin 2016 sërish është rishikuar, 
nëpërmjet të cilës synohet të mësohet me një Kurrikulum të Bazuar në Kompetenca, që 
ndër të tjera caktohen teknika vlerësuese që u mundësojnë të demonstrojnë edhe aftësitë e 
tyre e jo vetëm njohuritë. Me tërë këto ndryshime, mësimdhënësit kosovarë kanë qëndrime 
të ndryshme për Kurrikulën e fundit. Prandaj, përmes këtij hulumtimi maten qëndrimet 
e mësimdhënësve me më pak se pesë vjet përvojë në arsimin parauniversitar, të atyre që 
kanë 10 vjet përvojë në arsim. Metodologjia e përdorur për këtë hulumtim përfshin një 
studim rasti me shkollat fillore dhe të mesme të komunës së Prishtinës, përmes zbatimit 
të një pyetësori, analizën përmbajtjesore të dokumenteve të prodhuara nga MASHT-i 
dhe zbatimin e shkallës së Rensis Likertit për matjen e qëndrimeve. Hulumtimi tregon se 
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Menjëherë pas luftës së vitit 1999, 
në vitin 2001, u hartua Korniza 
e re Kurrikulare e Kosovës, 

përmes së cilës  synohej t’i ofrohej një qasje 
integruese procesit arsimor në Kosovë.
Ndërsa shtetet ndjekin politika të dizajnuara 
për të integruar ekonomitë, sistemet politike 
dhe strukturat sociale në një Bashkim më të 
gjerë dhe më të fuqishëm, po bëhet gjithnjë 
e më e qartë se arsimi i lartë, hulumtimi dhe 
inovacioni janë komponentë kritike për të 
kuptuar plotësisht përfitimet potenciale që 
rrjedhin nga ndryshimet e kohës (Harry et 
al 2008). Por përsëri ndryshimet vazhduan 
të ndodhnin në sistemin arsimor kosovar, 
sidomos në dhjetëvjeçarin e fundit, ku janë 
bërë një sërë risish në këtë sistem. Këtu 
përfshihen reformat në kurrikulë dhe në 
kornizën ligjore. Në vitin 2000, Agjencia 
Kanadeze për Zhvillim Ndërkombëtar 
(CIDA), së bashku me UNMIKun, 
identifikojnë nevojat e zhvillimit të 
mësuesve në kuadër të procesit të reformës 
së sistemit arsimor. CIDA zhvilloi një 
projekt për zhvillimin profesional të 
mësuesve i cili u realizua për një periudhë 
tetëvjeçare. Projektit kanadez (KEDP) 
parashihte të arrinte zhvillimin profesional 
të mësuesve duke e bërë aftësimin dhe 
zhvillimin e mësuesve nëpërmjet ndërtimit 
të kapaciteteve, për udhëheqësit kryesorë 
në fushën e arsimit, forcimi i kuadrit 
vendor në zhvillimin e mësuesve aktivë (në 
shërbim) duke përgatitur trajnerë vendorë 
dhe duke i inkurajuarpër një përfshirje aktive 
në zhvillimin profesional. Mbështetjen e 
përgatitjes së mësuesve të ardhshëm (para 
shërbimit), dhe të institucioneve arsimore, 
që të arrijnë standardet europiane, zhvillimin 
e vetëdijesimit për bashkëpunim midis 

mësuesve në nivel rajonal dhe më gjerë, 
sigurimin që zhvillimi i mësuesve të jetë 
gjithëpërfshirës, pavarësisht nga gjinia, etnia 
apo mosha (Anderson G. Humick B., 2007).

Qëllimi i hulumtimit ka qenë matja 
e qëndrimeve të mësimdhënësve kosovarë 
ndaj KAP, përveç këtij qëllimi, kam realizuar 
këto objektiva:
   Matjen e qëndrimeve pozitive apo 

negative të mësimdhënësve kosovarë 
në  përg j i thës i  nda j  kurr iku lës 
parauniversitare;

   Gjetja e dallimeve të qëndrimeve 
varësisht nga përvoja e gjatë apo e 
shkurtër në arsim nga mësimdhënësit;

   Matja e ndikimit të numrit të madh të 
nxënësve për klasë në sfidat e zbatimit 
të kurrikulës parauniversitare;

   Ndikimin e orës së shkurtër mësimore 
si sfidë për aplikimin e kurrikulës së re;

   Numërimin e sfidave të tjera në 
zbatimin efikas të kurrikulës.

Metodologjia e hulumtimit 
dhe qasja metodologjike

Metodat kryesore në hulumtim do 
të jetë metoda sasiore. Metodologjia e 
hulumtimit, e tipit sasior (kuantitativ), 
është realizuar duke zbatuar pyetësorin e 
gjysmë-strukturuar, të përbërë me 15 pyetje. 
Do  prezantoj vetëm të dhënat e mbledhura 
në terren, përmes metodës sasiore apo 
kuantitative, gjatë zbatimit të pyetësorit, me 
mostër jo të rastit, prej 270 respodentësh, 
mësues/e dhe mësimdhënës/e. Kam zbatuar 
pyetësorin në 9 shkolla të komunës së 
Prishtinës, përkatësisht, në 3 shkolla fillore, 
në 3 shkolla të mesme të ulëta dhe dhe në 3 
shkolla të mesme të larta, prej klasës I-XII. 

mësimdhënësit me përvojë më të gjatë në arsim, kanë qëndrime më kritike, më refuzuese 
dhe përballen me më shumë sfida në zbatimin e KAP në krahasim me mësimdhënësit 
me përvojë më të re, si dhe numri i madh i nxënësve ndikon në qëndrimet negative të 
mësimdhënësve ndaj KAP.
Fjalët kyçe: Politika arsimore, kurrikulum, sfida, reforma, metodologji.
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Rezultatet e Hulumtimit dhe 
diskutimi i tyre

Në këtë fazë të hulumtimit, do të 
prezantojmë vetëm të dhënat e mbledhura 
në terren, përmes metodës sasiore apo 
kuantitative.

1. Sa ka dallime në qëndrimet ndaj 
kurrikulës parauniversitare, varësisht nga 
përvoja e mësimdhënësve në arsim?

Një nga pyetjet kryesore të hulumtimit 
ka qenë të kuptuarit e dallimeve në 
qëndrimet ndaj kurrikulës parauniversitare, 
varësisht nga përvoja e mësimdhënësve në 
arsim.

Nga Grafikoni 1, shihen dallime 
në qëndrime, varësisht prej përvojës së 
mësimdhënësve në arsim. Ata dhe ato që 
kanë përvojë mbi 10 vjet në arsim, nuk 
duan të ndryshon aq shpesh kurrikula 
universitare, janë më konservatorë dhe më 
rezistencë ndaj kurrikulave të reja, ndërsa 
më së shumti që duan kurrikula të ndryshon 
shpesh, janë mësimdhënësit me përvojë të 
re, nën 5 vjet përvojë në arsim.

Grafiku 1: Dallimet në qëndrimet 
rreth ndryshimit të kurrikulës, varësisht nga 
përvojat e mësimdhënësve në arsim

2. A janë mësimdhënësit me përvojë më 
të gjatë se 10 vjet në arsim, më konservatorë 
në raport me reformat në kurrikulën 
parauniversitare?

Grafikoni 2 e konfirmon pranimin e 
pjesërishëm të hipotezës se, ka dallime 
në raport me reformën kurrikulare 
parauniversitare, varësisht nga përvoja në 

arsim.Mësimdhënësit me përvojë të re, duan 
ndryshime kurrikulare shpesh, për dallim 
nga mësimdhënësit me përvojë mbi 10 vjet, 
që nuk duan ndryshime aq të shpeshta të 
kurrikulave parauniversitare.

Grafiku 2: Shkalla e refuzimit dhe 
pranimit të kurrikulës së re varësisht nga 
përvoja në arsim

3. Sa ndikon negativisht numri i madh 
i nxënësve për klasë në qëndrimet negative të 
mësimdhënësve kosovarë ndaj kurrikulës së re 
parauniversitare?

Hipotezë t jetër ka qenë se,  ka 
gjasa që numri i nxënësve në klasë të 
nd ikon në  qëndr imet  negat ive  të 
mësimdhënësve kosovarë ndaj kurrikulës 
së re parauniversitare. Shumica dërmuese 
e respodentëve, përkatësisht, 70 përqind e 
tyre, kanë thënë se ndikon shumë numri 
i madh i nxënësve në klasë në qëndrimet 
negative ndaj kurrikulës së re; 16 përqind 
se ndikon mesatarisht, 4 përqind se ndikon 

Grafiku 3: Ndikimi i numrit të madh të 
nxënësve në klasë në qëndrimet negative ndaj 
kurrikulës së re
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pak dhe vetëm 2 përqind nuk ndikon aspak. 
Grafikoni 3 e konfirmon në masë të madhe 
hipotezën se, qëndrimet negative ndaj 
kurrikulës janë të varura edhe nga numri i 
madh i nxënësve në klasë.

4. A kanë qëndrime më pozitive ndaj 
kurrikulës së re, mësimdhënësit e shkollave 
fillore, apo mësimdhënësit e shkollave të mesme?

Një tjetër objektiv hulumtues ka 
qenë matja e dallimeve në qëndrimet e 
mësimdhënësve të shkollave fillore dhe 
atyre të mesme, ndaj kurrikulës së re. 
Qëndrime më pozitive ndaj kurrikulës 
së re, kanë shprehur mësimdhënësit 
e klasës VI-IX – nga Niveli i mesëm i 
ulët. 64 përqind e mësimdhënësve të 
klasës VI-IX kanë shprehur qëndrime më 
pozitive ndaj kurrikulës së re; pastaj 22 
përqind e mësimdhënësve të klasës X-XII 
(I mesëm i lartë) dhe krejt në fund, me 
qëndrime pozitive ndaj kurrikulës së re, 
ishin mësimdhënësit e klasës I-V (Fillor). 
Sikurse tregon Grafikoni 4, mësimdhënësit 
e niveleve të ndryshme fillore, dallojnë në 
qëndrimet e tyre pozitive apo negative ndaj 
kurrikulës së re.

Grafiku 4: Matja e qëndrimeve 
pozitive varësisht nga cikli shkollor ku punojnë 
mësimdhënësit

5. Sa ndikon ora e shkurtër mësimore në rritjen 
e sfidave për zbatimin efikas të kurrikulës së re?

Ora e shkurtër mësimorë është 
përmendur nga shumica e respodentëve 
si sfidë në zbatimin efikas të kurrikulës së 
re. Në hipotezën tonë se, ora e shkurtër 

mësimore ndikon si sfidë për të pasur 
shkallë më të lartë të pakënaqshmërisë ndaj 
kurrikulës së re, nga rezultatet e gjetura 
hulumtuese, konfirmohet thuajse plotësisht.

Grafiku 5: Ndikimi i orës së shkurtër 
mësimore në rritjen e sfidave për zbatimin efikas 
të kurrikulës së re

6. A do të duhej sipas mësimdhënësve të 
zgjatej ora mësimore për t’u përshtatur me 
kurrikulën e re parauniversitare?

Shumica e mësimdhënësve kanë 
deklaruar se kurrikula nuk mund të zbatohet 
pa zgjatje të orës mësimore, por ka edhe të 
tillë, që nuk pajtohen krejtësisht me këtë. 
Grafikoni 6 e konfirmon pjesërisht hipotezën 
tonë ndihmëse, ngase ka pasur edhe shumë 
respodentë, të cilët nuk pajtohen me këtë.

Grafiku 6: Zgjatja e orës mësimore deri 
në 60 minuta në zbatimin e kurrikulës

7. Sa shpenzojnë kohë mësimdhënësit për 
t’i realizuar përgjegjësitë që kërkohen nga ta 
me kurrikulën e re?

Ndër ankesat e mësimdhënësve që 
zbatojnë kurrikulën e re parauniversitare, ka 
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qenë edhe numri i orëve të shpenzuara, për 
aspektet teknike-përgaditore para mbajtjes 
së një ore mësimore dhe më tej. 

Grafiku 7: Koha e shpenzuar në zbatimin 
e kurrikulës para mbajtjes së një ore mësimore

Përfundime

Kosova në përgjithësi ka arritur 
rezu l ta te  në  fushën e  re formave, 
dokumenteve dhe ligjeve për rregullimin 
e veprimtarisë së arsimit parauniversitar 
dhe kurrikulumin. Janë miratuar një 
sërë ligjesh në Kuvendin e Kosovës; 
janë miratuar një sërë dokumentesh dhe 
udhëzimesh nga Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë, të cilat 
tregojnë në detaje rreth kurrikulave 
bërthamë, kurrikulave për çdo fushë, 
për çdo shkallë kurrikulare, për çdo 
temë, për çdo lëndë dhe për çdo njësi 

mësimore. Kurrikula e Kosovës është pjesë 
integruese edhe e kurrikulave evropiane, 
përkatësisht shteteve anëtare të Bashkimit 
Evropian, por edhe dallon me veçoritë e 
saj të teksteve jo aq cilësore mësimore, me 
infrastrukturë akoma joefikase etj. Kosova 
ka ligjet dhe dokumentet e saj në përputhje 
edhe me shumë shtete anëtare të BE-së 
dhe me dokumentet e kësaj superstrukture 
politike, e cila synon që vendet e Ballkanit 
Perëndimor, t’i integrojë në gjirin e saj.

Mund të përfundojmë se janë disa sfida 
në zbatimin e kurrikulës së re në arsimin 
parauniversitar në Kosovë: 
   mospërputhja e kurrikulës me tekstet 

shkollore;
   mungesa e trajnimeve adekuate mbi 

kurrikulën;
   paqartësitë që kanë edhe vetë trajnerët 

në këto kurrikula;
   bashkë me mësimdhënësit; keqkuptimet 

mbi nocionet e dhëna në kurrikulë;
   numri i madh i nxënësve në klasë në 

shkollat publike; 
   pamundësia për t’iu përkushtuar 

kurrikulës së re si rezultat i përvojës 
së re me të dhe si risi; qëndrimet më 
konservatore të mësimdhënësve më të 
moshuar dhe me përvojë më të gjatë 
ndaj kurrikulës së re, 

   cilësia e dobët e arsimit që nxjerr kuadro 
jo me profesionalizëm të lartë nga 
universitetet dhe fakultetet e mësuesisë.
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Qëndrimet të mësimdhënësve të Republikës së Kosovës 

ndaj kurrikulës së arsimit parauniversitar dhe sfidat e zbatimit të saj

The Pre-University Education Curriculum is considered one of the biggest challenges for 
Kosovo teachers, and especially its ongoing change. (MASHT), one of the main authorities 
responsible for education policy in Kosovo, has been trying to follow contemporary and 
European dynamics in the last two decades, taking models from schools in different European 
countries to put in implementation in Kosovo. In 2011, the MASHT approved (CCC) and in 
2016 it has been revised, through which it is intended to be taught by a Competency Based 
Curriculum, which, among other things, provides assessment techniques that enable them to 
demonstrate their skills not just knowledge. With all these changes, Kosovar teachers have 
different attitudes to the recent Curriculum. Therefore, this survey measures the attitudes of 
teachers with less than five years of experience in pre-university education, those with 10 years 
of education experience. The methodology used for this research includes a case study with 
the primary and secondary schools of the municipality of Pristina through the implementation 
of a questionnaire, a substantive analysis of the documents produced by MASHT and the 
implementation of the Resins Likert scale for measuring attitudes. The research shows that 
teachers with longer experience in education have more critical, more refusing attitudes and 
face more challenges in implementing the CAP compared to less experienced teachers, as well 
as the large number of students impacting on negative attitudes of teachers towards KAP. 

Key word: Educational policy, curriculum, challenges, reform, methodology.

ABSTRACT

Marrë më 10 Dhjetor 2017 prej http://
masht.rks-gov.net/uploads/2017/03/
kurrikula-berthame-1-finale-2.pdf

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. 
(2016). Kurrikula bërthamë për arsimin e 

mesëm të lartë të Kosovës (gjimnazet - klasa 
x, xi, xii) (e rishikuar). Marrë më 10 
Dhjetor 2017 prej http://masht.rks-gov.
net/uploads/2017/03/korniza-berthame-
3-final.pdf



   53Social Studies  Vol. 13  No. 1

EMIGRANTËT SHQIPTARË 

NË SHOQËRINË TURKE: 

KRIZË APO INTEGRIM SOCIAL?

Matilda LIKAJ SHAQIRI
Departmenti i Sociologjisë

Universiteti Aleksander Moisiu Durrës
E-mail: matildalikaj@gmail.com

Doreta TARTARI KUCI
Departmenti i Sociologjisë

Universiteti Aleksander Moisiu Durrëss
E-mail: doretatartari@yahoo.it

Përmbledhje

Turqia moderne ose e quajtur ndryshe si Turqia republikë, që në fillimet e saj deri në vitin 
1980, ishte vendi që më shumë ka dërguar se sa ka marrë (pranuar) emigrantë. Gjatë 
viteve 1990, me shtirjen e tregjeve ndërkombëtare, me ndryshimet e politikave botërore 
dhe formimin e një rryme liberale ekonomiko-politike, u pranuan edhe rryma të ndryshme 
emigratore. Emigrantët e këtyre viteve që patë si destinacion Turqinë, origjinën e kishin 

Social Studies 2019, 1 (13): 53-62

Dr. Matilda LIKAJ SHAQIRI është lektore në Departamentin e Sociologjisë, pranë Fakultetit 
të Edukimit, në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron diplomë nga Universiteti 
Selcuk(Bachelor në Sociologji), nga Universiteti Selcuk (MSh në Sociologji) dhe nga Universiteti i 
Tiranës (Doktoratë në Sociologji). Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e lektor, drejtuese e revistës 
shkencore, kordinatore programi etj.në dy universitete private. Dr. Likaj është autore në më shumë se 
njëzetë publikimeve të artikujve në revista shkencore dhe dyzetë pjesëmarrje dhe publikime në konferenca 
rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.Publikimet e saj ndër të tjera përfshijnë publikime në revista te 
indeksuara me impakt faktori dhe publikimet e disa projekteve.

Prof. As. Dr. Doreta KUCI është përgjegjëse e Departamentit të Sociologjisë në Universitetin 
“Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave 
Sociale (Bachelor në Punë Sociale), nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale (MSh në Punë 
Sociale) dhe Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale (Doktoratë në Punë Sociale).  Prof. As. 
Dr. Doreta Kuci është autor/autore dhe bashkë-autore më shumë se tetë publikimeve në revista shkencore 
dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo është autore e librit “Sociologji Pune”.



   54 Emigrantët shqiptarë në shoqërinë turke: Krizë apo Integrim social?

Lëvizjet emigratore përfshi jnë 
elemente të cilët ndikojnë në jetën 
e individëve. Shpeshherë tentativat 

e emigrantëve për t’u bërë pjesëmarrës në 
një ambient të ri social si dhe integruar 
në jetën sociale, ndikojnë në formimin 
e dikotomisë së procesit të emigrimit (e 
cila shfaqet gjatë procesit të integrimit ose 
akulturimit, për rrjedhojë është përdorur 
koncepti ‘dikotomi’). Gjatë procesit mund 
të shfaqen elemente të ‘panjohur’ në lidhjet 
sociale midis emigrantëve dhe vendasve, 
në mënyrën e jetesës të emigrantëve, në 
identitetin social dhe personal të tyre, në 
vlerat socio-kulturore, në mënyrën e të 
menduarit etj.

Pas rënies së regjimit komunist në 
shoqërinë shqiptare janë shfaqur lëvizje 
të mëdha të migrimit të jashtëm dhe të 
brendshëm. Ky fenomen ka dimensione 
sociale, kulturore, ekonomike dhe politike 
të cilat shpeshherë paraqiten të ndërlikuara. 
Dimensionet e tij formojnë ndërlikimin e 
emigrimit shqiptar, i cili paraqitet ndryshe 
nga emigrimet e shoqërive të tjera (këtu 
mund të rikujtohet emigrimi i fillimeve 
të 1990, emigrimin e viteve 1997 dhe 
1998, emigrimin e pas viteve 2006, si dhe 
emigrimin në ditët e sotme). Ndërlikimi 
formohet për shkak të kushteve sociale, 
politike, ekonomike, kulturore etj. të 
shoqërisë shqiptare. 

Hermetizimi i pashoq i shoqërisë 

shqiptare gjatë regjimit komunist, politika 
të rrepta totalitare si dhe ndalimi i lëvizjeve 
(emigratore dhe imigratore) ndikuan 
në izolimin e çdo elementi ndikues dhe 
ndërveprues të shoqërive të tjera. Mënyra e 
fshehtë e të mësuarit rreth shoqërive të huaja 
ka ndikuar në formimin e perceptimeve të 
modeleve imagjinare utopike te shqiptarët. 
Gjatë kësaj periudhe, Europa Perëndimore 
perceptohej si një model utopik politik 
(demokratik dhe liberal) dhe modern- 
kulturor. Me rënien e regjimit komunist, ky 
perceptim utopik për Europën Perëndimore 
ndikoi te shqiptarët që të braktisin vendin 
e origjinës, vlerat shoqërore, traditat, 
zakonet si edhe largimin prej etnocentrizmit 
shqiptar. Megjithatë, sipas statistikave të 
ndryshme, vihet re që emigrantët shqiptarë 
të viteve 1990, emigruan drejt vendeve të 
ndryshme të botës, përfshirë këtu edhe 
Turqinë. Për emigrantët shqiptarë si dhe për 
vendin pritës (në rastin e këtij studimi është 
Turqia) janë përballur me sfida të ndryshme 
gjatë procesit të integrimit. Pavarësisht 
se ‘hermetizimi’ (fenomen i prodhuar 
nëpërmjet mekanizmave politike të regjimit 
komunist) ka ndikuar si faktor shtytës 
për zhvillimin e rrymave të ndryshme 
emigratore, shpeshherë është bër pengesë 
psiko-sociale e pa dukshme, në procesin 
e integrimit të emigrantëve shqiptarë në 
shoqëritë pritëse. Për rrjedhojë, ky artikull 
do të zhvillojë objektin duke u fokusuar 

prej vendeve të ndryshme të Ballkanit dhe të vendeve të ish Bashkimit Sovjetik (përfshirë 
këtu edhe disa vende të Azisë së mesme). Pjesë e këtyre rrymave emigratore kanë qenë 
edhe shqiptarët (pavarësisht se paraqitet me një numër të vogël, ata njihen si pjesë e 
kësaj rryme). Turqia sot ka politikat liberale emigratore për pranimin e emigrantëve, por 
politikat e punësimit të emigrantëve janë sfidë për këtë shoqëri. Për emigrantët ekonomik 
(në këtë kategori përfshihen edhe emigrantët shqiptarë në Turqi) këto politika ndikojnë 
negativisht në pasurimin e kapitalit monetar ose material, i cili në mënyrë të tërthortë 
ndikon në integrimin social të tyre në këtë shoqëri. Ky artikull do të fokusohet në analizimin 
e emigrimit shqiptar (pas viteve 1990) në shoqërinë turke, si dhe sfidat që ata përballen 
gjatë procesit të integrimit social. Artikulli do të realizohet nëpërmjet analizimit të gjetjeve 
në terren të emigrantëve shqiptarë.
Fjalët kyç: Emigrantët shqiptar; integrimi social; politikat e emigrimit; Turqia
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në qëllimin e tij, për të analizuar sfidat 
që emigrantët shqiptarë përballen gjatë 
procesit të integrimit social në shoqërinë 
turke. Emigrantët shqiptarë janë përballur 
me përvoja dhe sfida të ndryshme gjatë 
periudhës së emigrimit. Këto përvoja dhe 
sfida u mundësojnë emigrantëve shqiptar 
të respektojnë normat dhe rregullat sociale 
të shoqërisë turke, si dhe të përvetësojnë 
elementet socio-kulturore të kësaj shoqërie. 
Përvojat dhe sfidat që përballen emigrantët 
gjatë këtij procesi, reflektojnë në ndryshime 
të mënyrës së jetesës, të identitetit social 
dhe kulturor, ndryshimet midis brezave etj. 

Emigrantët shqiptar janë përballur me 
sfida të shumta edhe në kapitalin social, i cili 
mundëson ruajtjen e lidhjeve me njëri-tjetrin. 
Lidhjet ofrojnë informacion rreth kushteve 
të jetesës, mënyrës së emigrimit, lehtësi në 
strehim, punësim etj. të cilët kthehen në 
faktor kryesor për tërheqjen e emigrantëve 
të tjerë. Sipas të dhënave të studimit kapitali 
social i emigrantëve shqiptar ka ndikuar 
në vendimmarrjen për të emigruar në 
shoqërinë turke, dhe në ruajtjen e identitetit 
socio-kulturor shqiptar pa pësuar anomi 
sociale. Veçoria e këtij studimit qëndron në 
analizimin e fenomenit të integrimit social 
të emigrantëve shqiptar në shoqërinë turke 
si dhe sfidat që emigrantët përballen gjatë 
këtij procesi.

Studimi është realizuar në shoqërinë 
turke, në vitin 2014. Në këtë kampion bëjnë 
pjesë emigrantët shqiptarë që kanë emigruar 
dhe vazhdojnë të jenë në emigracion në 
shoqërinë turke që prej vitit 1990 deri në 
ditët e sotme. Zgjedhja e këtij kampioni 
është realizuar nëpërmjet studimit të 
emigrimit të shqiptarëve nga Shqipëria drejt 
Turqisë pas viteve 1990 si dhe nëpërmjet 
analizimit të integrimit social të këtyre 
emigrantëve. Metoda e përdorur për të 
mbledhur të dhënat e studimit, ka qenë 
sasiore, dhe analizimi i gjetjeve është 
realizuar nëpërmjet paketës së programit 
statistikor SPSS 20. 

Për të arritur qëllimin e këtij artikulli 

ishte e rëndësishme analizimi sociologjik i 
termave të emigrimit dhe integrimit social, 
analizimit të integrimit social të migrantëve 
shqiptarë në Turqi duke u bazuar te rëndësia 
e elementëve socio-kulturor të shoqërisë 
pritëse, problemet me të cilat përballen, 
mënyra se si ndihen në shqërinë pritëse, të 
drejtat që gëzojnë si dhe sa të pranuar janë 
prej aktorëve social turq. Analizimi i këtyre 
elementeve do të shoqërohen edhe me 
interpretimin e të dhwnave të mbledhura 
në këtë studim.

Analizë sociologjike e fenomeneve të 
emigrimit dhe integrimi social 

Në s tudimet  soc io log j ike  për 
fenomenin e emigrimit është shumë 
e rëndësishme analizimi i periudhës e 
formimit dhe vazhdimsisësë tij. Nëpërmjet 
këtij analizimi mundësohet kuptimi i 
ndikimit të elementëve në dinamikën e 
emigrimit, në strukturën sociale, ekonomike 
dhe kulturore të shoqërive të origjinës dhe 
atyre pritëse. 

Ashtu si fenomeni i emigrimit, edhe 
integrimi social është një proces shumë 
rëndësishëm, për këtë arsye ka nevojë 
për trajtesë sociologjike. Integrimi social 
përmban përjetimin e çdo individi të 
ndjenjës (sensing) së përkatësisë sëshoqërisë 
së origjinës, gjatë përshtatjes me normat, 
besimet dhe vlerat e asaj shoqërisë pritëse. 
Integrimi si proces përmbushet nëpërmjet 
ndërveprimit social midis emigrantëve dhe 
aktorëve social të shoqërisë pritëse. Ky 
proces mundëson përfshirjen e emigrantëve 
në jetën sociale të shoqërisë pritëse, 
nëpërmjet përvetësimi të elementëve të 
strukturës socio-kulturore dhe përshtatjes 
me jetën e tyre të përditshme.Integrimi 
social i emigrantëve në shoqëritë pritëse 
është një proces i cili ka një kohëzgjatje të 
shkurtër si dhe zgjatim tëvazhdimësisë si 
‘mediumi’ (term i përdorur prejMc. Luhan). 
Procesi i integrimit social të emigrantëve 
ndikon në vazhdimësinë e mënyrës së 
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jetesës, në identitetin social dhe personal, 
në mënyrën e të menduarit, në veprimet e 
tyre në shoqërinë pritëse etj.

Sociologu Eisenstadt e përkufizon 
integrimin e emigrantëve si rishoqërizim 
(ri-socioalizimi) i tyre. Ndryshe prej 
rishoqërizimit, integrimi nuk është thjesht 
një proces përvetësimi dhe pranimi i çdo 
elementi të sfondit social që i serviret 
emigrantëve (Eisenstadt; 1954: 22). 
Integrimi është një proces i ndërlikuar i 
përshtatjes së emigrantëve në shoqërinë 
pritëse. Sipas tij disa prej treguesëve të 
rishoqërizimit janë:

Akulturimi si një proces i mësimit të 
një sërë roleve, normave dhe zakoneve të 
reja, si dhe ndërkombëtarizimi i sjelljeve 
individuale (mësimi i sjelljeve sipas 
normave sociale të shoqërisë kuindividët 
kanë emigruar).

Përshtatja individuale me ambientin 
social për të mos ndikuar në formimin e 
anomive sociale (Termi anomi sociale është 
përdorur prej Durkheim. Ky term nënkupton 
problematikat sociale të një shoqërie).

Shpë rnda r j a  i n s t i t u c iona l e  e 
emigrantëve. Emigrantë nuk punojnë në një 
sektor të vetëm si ekonomik, politik ose në 
sferën e kulturës. Ata fokusohen në sektore 
ku mundësojnë fitimet ose paga të mira për 
të mbijetuar dhe të mos u diskriminuar prej 
identiteteve të tyre.

Këta elementë ndikojnë në mënyrën e 
jetesës në shoqëritë pritëse të emigrantëve, 
në akulturimin, përshtatjen e individit me 
ambientin social, preferimin e vendet të 
punës me të ardhura më të larta etj.

Sociologu Gordon analizon problemet 
e integrimit të grupeve të ndryshme 
etnike gjatë procesit të emigrimit. Sipas 
tij integrimi i emigrantëve ka lidhje të 
drejtpërdrejtë me asimilimin, me zbehjen 
e vlerave të kulturës së origjinës, me 
përvetësimin e vlerave, zakoneve dhe 
traditave të kulturës së vendit pritës 
etj. Pavarësisht se analizimii procesit të 
integrimit social përmban diversitete të 

shumta, ajo ndryshon nga një shoqëri në 
tjetrën, nga një grup i emigrantëve në 
tjetrin, nga kushtet sociale dhe legjislative të 
vendit pritës, nga niveli i edukimit etj. Këto 
diversitete shfaqen edhe në praktikat e jetës 
së përditëshme. ‘Në emigracion njerëzit 
ballafaqohen me një realitet socio-kulturor 
tjetër’ (Dervishi; 2007: 84). Ky realitet 
zgjat derisa përfundon procesi i integrimit. 
Procesi i integrimit social është një proces 
i vazhdueshëm dhe te brezat e e dytë ose 
fëmijët e emigrantëve.

Lockwood në teorinë e tij të sistemit 
social përcakton dy paradigma të integrimit 
të emigrantëve. Paradigma e parë është 
‘sistemi i integrimit’. Sipas kësaj paradigme 
integrimi paraqitet si një sistem që 
funksionon relativisht i pavarur nga 
motivet, objektivat dhe marrëdhëniet 
individuale të aktorëve social. Paradigma e 
dytë është ‘integrimi social’. Integrimi social 
përfshinë emigrantët të ardhur në një sistem 
të ri social, formimin e marrëdhënieve të 
përbashkëta me individë të tjerë, si dhe 
sjelljet e qëndrimet e tyre kundrejt sistemit 
social në tërësi (Lockwood; 1964: 254). 
Megjithatë në këtë studim, integrimi i 
aktorëve të rinj social siç janë emigrantët 
është shumë më tepër i ndërlikuar se sa 
parashtron Lockwood. Ky ndërlikim dallohet 
qartë edhe te procesi i integrimit social të 
emigrantëve shqiptarë në shoqërinë turke, 
paraqiten në analizimin e gjetjeve në terren, 
që gjenden në vazhdimësinë e këtij kapitulli.

Integrimi social i emigrantëve shqiptar 
në Turqi: Krizë apo Integrim

Termi ‘integrim social’ përdoret për 
përshtatjen e emigrantëve shqiptarë me 
elementët e kulturës si normat, vlerat, 
traditat, mënyrën e jetesës, mënyrën e 
të menduarit, të sjellurit të strukturës 
sociale të shoqërisë pritëse. Integrimi 
social përmbush nevojat e individëve 
për të qenë pjesë e shoqërisë ku ata kanë 
emigruar, si dhe për t’u përfshirë në jetën 
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sociale. Integrimi social nënkupton edhe 
lidhjet individuale të emigrantëve me 
grupe të ndryshëm social, pjesëmarrjen 
e antarësimin e tyre në këto grupe etj. 
‘Treguesit kryesor i përfshirjes në jetën 
sociale janë komunikimi ose ndërveprimi 
social, shoqëria, partnerizimi ose ortakëria, 
martesat dhe anëtarësimi vullnetar në grupe 
të ndryshme të shoqërisë’ (Heckmann; 2004: 
8). Studimi i këtye elementëve të integrimit 
social të emigrantëve në shoqërinë pritëse i 
shtojnë rëndësinë e këtij studimi. 

Ndryshe prej shumë vendeve të 
Europës Perëndimore, Turqia është një 
vend i cili nuk po përballet me plakjen e 
popullsisë. Për shkak të numrit të madh 
të popullsisë së re, ka dinamikë të lartë 
të lindshmërisë. Bazuar te ky fakt është e 
pranueshme që politikat emigratore të këtij 
vendi të mos të jenë formuar për tërheqjen 
e emigrantëve punëtore nga vende të 
ndryshëm. Politikat turke favorizojnë 
emigrantët të cilët janë sipërmarrës ose janë 
emigrantët me nivel të lartë profesional 
(high skill workers). 

Emigrimi shqiptar i fillimit të viteve 
‘1990-të tërhoqi individëve të të gjitha 
profesioneve. Kjo situatë dallohet edhe 
te shqiptarët që emigruan në shoqërinë 
turke, ku pjesa më e madhe e tyre kishin 
profesione të ndryshme si teknik, elektricist, 
tornitor, mekanik, saldator, minator, 
këpucar, hidraulik etj. Pas viteve 2000 vihet 
re se profili i shqiptarë që kanë emigruar në 
shoqërinë turke ka ndryshuar. Kjo shoqëri 
katërhequr shqiptarët që kanë nivel të 
lartë profesional. Të dhënat e këtij studimi 
treguan se shqiptarët që kanë emigruar pas 
viteve 2000 kanë profesionet si ekonomist, 
jurist, avokat, veteriner, gazetar, arkitekt, 
mjek, farmacist, pedagog, inxhinier, mësues 
etj. Kontributi i emigrantëve shqiptarë në 
shoqërinë turke nuk është vetëm në tregun 
e punës dhe në perspektivën ekonomike 
por edhe në shkëmbimet e elementëve të 
strukturave sociale dhe kulturore midis dy 
shoqërive. 

Profili i Emigrantëve Shqiptare në Turqi
Në këtë studim prej 500 pyetësorash, të 

cilat u implementuan te emigrantët shqiptarë 
në shoqërinë turke, dyzetë e katër prej tyre 
dolën të pa vlefshme. Për këtë arsye analiza 
statistikore u realizua me të dhënat e 446 
emigrantësh. Prej 446 emigrantësh, 203 ose 
45.5 % janë femra dhe 243 ose 54.5% janë 
meshkuj (shiko tabelën numër 1). Kampioni 
i grupmoshavenë këtë studim është prej 19 
vjeç deri në mbi 60 vjeç. Grupmosha 51-60 
vjeç, ka numrin më të madh të emigrantëve 
114 ose 25.6 % të gjithë emigrantëve 
shqiptarë të pyetur. Ndërsa grupmosha mbi 
60 vjeç paraqitet me numrin më të ulët të 
emigrantëve, i cili është 15 ose 3.4 % të 
gjithë emigrantëve të pyetur.

Të dhënat e këtij studimi tregojnë 
që emigrantët shqiptar shprehen se kanë 
zgjedhur të emigrojnë në këtë vend për 
shkak të lehtësive që do kishin në pajisjen 
me dokumentacion qëndrimi. Faktorët 
tërheqës të emigrimit të shqiptarëve drejt 
shoqërisë turke ka qenë njohja ose pasja e 
të afërmve ose të njohurve (103 emigrantë 
shqiptarë ose 23.1 %), zhvillimi ekonomik 
i Turqisë ( 80 emigrantë shqiptarë ose 17.9 
%), distanca e afërt dhe kultura e ngjashme 
e Shqipërisë me Turqinë (22 emigrantë 
shqiptarë ose 4.9 %), lehtësia në pajisjen me 
dokumentat e qëndrimit dhe të punës (17 
emigrantë shqiptarë ose 3.8 %) etj.

Pjesa më e madhe e këtyre emgrantëve 
janë larguar nga Shqipëria në vitin 1991 (53 
emigrantë shqiptarë ose 11.9 %), në vitin 
1990 (52 emigrantë shqiptarë ose 11.7 %) 
si dhe në vitin 1998 (43 emigrantë shqiptarë 
ose 4 %). Këto janë periudha kohore të cilat 
kanë paraqitur problematika në ekonomi, 
politikë por edhe në kushtet socio-kulturore 
të Shqipërisë. Emigrantët shqiptarë në 
shoqërinë turke kanë emigruar prej qyteteve 
ose zonave të ndryshme të Shqipërisë. 
Numri më i madh i emigrantëve shqiptarë 
në shoqërinë turke e kanë origjinën e tyre 
prej Beratit dhe rrethinave të tij.

Në këtë studim numri më i madh i 



   58 Emigrantët shqiptarë në shoqërinë turke: Krizë apo Integrim social?

emigrantëve shqiptarë(358 emigrantë 
shqiptarë ose 80.3 %) që kanë emigruar në 
shoqërinë turke janë të martuar dhe kanë 
familje. Numri më i madh i emigrantëve 
shqiptarë në shoqërinë turke (220 emigrantë 
shqiptarë ose 49.3 %) kanë nivelin arsimor 
të ‘shkollës së mesme’. Ndërkohë që 
numri më i madhi emigrantëve shqiptarë 
në shoqërinë turke kanë nivel arsimor të 
mesëm, ata nuk kanë profesione specifike 
(177 emigrantë shqiptarë ose 39.7 %). 

Diskutime rreth integrimit social të 
emigrantëve shqiptarë në shoqërinë turke

Paraqi t ja  e  d i skut imeve rreth 
konkluzionit të integrimit social të 
emigrantëve shqiptarë në shoqërinë turke 
ka nëndarje (nëndarjet u realizuan sipas 
profilit të të dhënave të këtij studimi) si: 
problemet me të cilat janë përballur dhe 
vazhdojnë të përballen emigrantët shqiptarë 
gjatë qëndrimit në shoqërinë turke, rëndësia 
që u japin elementëve socio-kulturore për 
t’u përshtatur në shoqërinë turke, mënyra 
se si ndihen në shoqërinë turke, të drejtat që 
gëzojnë në shoqërinë turke, si dhe pranimi 
i tyre nga aktorët social turk.

Rëndësia që emigrantët shqiptarë u japin 
elementëve socio-kulturor për tu përshtatur në 
shoqërinë turke

Gjuha, përshtatja me kulturën (zakonet 
dhe traditat), me jetën sociale, me mënyrën 
e jetesës, me punën, me bindjen ndaj 
rregullave dhe ligjeve, me menunë e 
gatimeve etj.janë elementët matës të 
integrimit social të emigrantëve. Këta janë 
disa prej elementëve socio-kulturor shumë 
të rëndësishëm në jetën e përditshme të një 
shoqërie. ‘Rëndësia që emigrantët u japin 
këtyre elementeve u mundësojnë përfshirjen 
në marrëdhëniet sociale dhe i shoqërizojnë 
ata me jetën sociale të vendit pritës’ (Gidley 
& Jayaweera; 2010: 41). 

Në këtë studim është mundësuar matja 
e nivelit të rëndësisë që emigrantët shqiptar 
në shoqërinë turke u japin këtyre elementëve. 

Mësimi i gjuhës turk u mendëson lehtësi në 
punësim, në përfshirjen edhe përshtatjen 
me jetën sociale të shoqërisë turke. Një 
element matës për integrimin social të 
emigrantëve është dhe përshtatja me 
kulturën (traditat dhe zakonet) e vendit 
ku ata kanë emigruar. Situata e përshtatjes 
ose integrimit të emigrantëve shqiptarë në 
shoqërinë turke është ndryshe prej vlerësimit 
si asimilimi, akulturim apoalienizim 
(huazim). Të dhënat e këtij studimi 
tregojnë se pjesa më e madhe e emigrantëve 
shqiptar e vlerësojnë shumë të rëndësishme 
përshtatjen me kulturën (traditat dhe 
zakonet) e shoqërisë turke. Vlerësimi si 
shumë i rëndësishëm i përshtatjes me 
kulturën e kësaj shoqërie u mundëson atyre 
të integrohen në këtë shoqëri duke mos u 
asimiluar. Emigrantët shqiptarë nuk ndihen 
aspak nën presionin për tu përshtatur me 
jetën sociale të shoqërisë turke. Integrimi 
social në këtë shoqëri ndodh i natyrshëm 
dhe i dëshiruar prej tyre. Të dhënat e të 
këtij studimi tregojnë se pjesa më e madhe 
e emgirantëve shqiptar e vlerësojnë si 
shumë të rëndësishme përshtatjen me jetën 
sociale në shoqërinë turke. Kjo përshtatje 
u mundëson atyre përfshirjen si pjesëtarë 
aktivë në jetën sociale të një shoqërie. 

Problemet me të cilat janë përballur dhe 
vazhdojnë të përballen emigrantët shqiptarë 
në shoqërinë turke

Shqiptarët që kanë emigruar në 
shoqërinë turke që prej vitit 1990 janë 
përballur me probleme të ndryshme gjatë 
procesit të emigrimit, si dhe gjatë përshtatjes 
me jetën sociale në këtë shoqëri. Disa prej 
këtyre problemeve janë gjetja e strehimit, 
probleme me punësimin, ndryshimi i 
kulturës (zakonet dhe traditat), ndryshimi 
i gjuhës si dhe ndryshimi në mënyrën e 
jetesës etj. Si konkluzion i këtij studimi, 
më pak se gjysma e emigrantëve shqiptarë 
në shoqërinë turke në fillim të emigrimit 
të tyre janë përballur me probleme me 
strehim (175 emigrantë shqiptarë ose 
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39.2 %) dhe me punësimin. Problemet 
e lartëpërmendura nuk i kanë penguar 
emigrantët shqiptarë në përshtatjen me 
shoqërinë turke. 

Aktualisht një numër i vogël i 
emigrantëve shqiptarë përballen akoma me 
probleme të ndryshme në shoqërinë turke. 
Këto probleme paraqesin vështirësi në 
integrim me jetën sociale të kësaj shoqëri. 
Disa prej vështirësive që emigrantët 
shqiptarë vazhdojnë të përballen janë të 
njëjtat me ato që janë përballur kur kanë 
emigruar për herë të parë. Për këtë arsye 
është shumë e rëndësishme të paraqitet se 
niveli i përballjes me këto probleme është 
shumë i i ulët. Si shembull mund të jepet 
se vetëm 27 emigrantë shqiptarë ose 6.1 
% dhe 39 emigrantë shqiptarë ose 6.7 % 
janë duke u përballur pak ose shumë pak 
me probleme në pajisje me dokumentacion. 

Një problem tjetër që aktualisht 
emigrantët shqiptarë (108 prej tyre ose 24.2 
%) janë duke u përballur pjesërisht është 
dhe punësimi. Problemet që emigrantëve 
shqiptar përballen aktualisht me punësimin 
mund të ndodhin për arsye të ndryshme si 
niveli i arsimit, pritshmëritë e emigrantëve 
për pagat, të qenurit të kënaqur me 
punën etj. Paraqitja në shifra të ulta të 
këtij problemindikon në vështirësimin 
e integrimit social ose përshtatjen 
e emigrantëve shqiptarë në shoqërinë 
turke. Korelacioni i formuar midis këtyre 
faktorëve është i pavarur. Për arsye se këto 
probleme e vështirësojnë përshtatjen e 
emigrantëve shqiptarë në shoqërinë turke 
por sipas të dhënave të këtij studimi vihet 
re se emigrantët shqiptarë ndihen mirë në 
këtë shoqëri si dhe nuk kanë më vështirësi 
në përshtatjen me kulturën (traditat dhe 
zakonet) e shoqërisë turke. 

Element i rëndësishëm i integrimit 
social të emigrantëve shqiptarë është mënyra 
e jetesës së emigrantëve dhe përshtatja me 
mënyrën e jetesës në shoqërinë turke. Të 
dhënave të këtij studimi tregojnë se vetëm 
91 emigrantë shqiptar prej 215 ose 20.4 % 

nuk kanë aspak probleme me përshtatjen 
në mënyrën e jetesës. Treguesi paraqet 
gjendjen aktuale të emigrantëve shqiptarë 
që janë përshtatur me kulturën dhe mënyrën 
e jetesës në shoqërinë turke. Si përfundim, 
pas shumë vitesh në emigrim në shoqërinë 
turke emigrantët shqiptarët vazhdojnë 
të përballen shumë pak me probleme 
në punësim, si dhe nuk përballen aspak 
me probleme në përshtatje me kulturën 
(traditat zakonet), gjuhën, mënyrën e 
jetesës etj. në shoqërinë turke. Problemet 
me punësimin nuk ndikojnë në integrimin 
social të shqiptarëve në shoqërinë turke ku 
ata kanë emigruar.

Si ndihen emigrantët shqiptarë në 
shoqërinë turke? 

Integrimi në jetën sociale të një 
emigranti mund të ndodh prej dy shkaqeve 
të rëndësishëm. Shkaku i parë është rreth 
integrimit si pasojë i presionit social që 
përjetojnë emigrantët. Ndërsa shkaku i 
dytë është rreth mënyrës së të ndjerit mirë 
si dhe dëshirën që emigrantët kanë për t’u 
përshtatur në shoqërinë ku kanë emigruar.

Përshtatja me gjuhën, me kulturën 
dhe traditat, me jetën sociale, me mënyrën 
e jetesës, me mënyrën e të ushqyerit 
etj. ndikojnë në mënyrën se si ndihen 
emigrantët shqiptarë në shoqërinë turke. 
Kjo ndjeshmëri ndikon në mënyrën e 
integrimit të tyre në jetën sociale të asaj 
shoqërie. Sipas të dhënave të këtij studimi, 
një numër i madh i emigrantëve shqiptarë 
në shoqërinë turke ndihen të vlerësuar për 
punën që bëjnë. Ata shpesh herë ndihen 
të respektuar nga vendasit në jetën e 
përditëshme. Këto janë disa tregues shumë 
të rëndësishëm për ndjesinë e emigrantëve 
kundrejt sjelljeve dhe qëndrimeve të 
vendasve si edhe integrimin e tyre në jetën 
sociale të kësaj shoqërie. 

Sipas të dhënave të këtij studimi 
emigrantët shqiptarë jo vetëm që nuk 
ndihen të diskriminuar (as si racë dhe as si 
kulturë), por ata ndihen të respektuar dhe 
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të pranuar në shoqërinë turke. Kjo tregon se 
respekti që ata gëzojnë i ndikon në dëshirën 
për përshtatje me jetën sociale të kësaj 
shoqërie. Ndjesia e të qenit të respektuar u 
mundëson emigrantëve shqiptarë të ndihen 
mirë (komfort) në shoqërinë turke. Kjo 
vihet re numri i lartë i emigratëve shqiptar 
që shprehen se ndihen me fat që kanë 
emigruar në këtë shoqëri.

Interesante është se rreth gjysma e 
emigrantëve shqiptarë (248 emigrantë 
shqiptarë, ose 55.6 %) në shoqërinë turke 
edhe pse ndihen të vlerësuar për punën, 
të respektuar ose komfort, ndonjëherë 
ndihen të huaj në këtë shoqëri. Ky element 
i rëndësishëm vlerësohet si vlerë universale e 
dashurisë për vendin e origjinës të individit.

Të drejtat që gëzojnë emigrantët shqiptarë 
në shoqërinë turke

Për realizimine një profili sa më të qartë 
të nivelit të integrimit social të emigrantëve 
shqiptarë në shoqërinë turke u analizuan 
edhe të drejtat që gëzojnë.Të dhënat e këtij 
studimi tregojnë se opinionete emigrantëve 
shqiptarë në shoqërinë turke tregojnë se 
gëzimi i të drejtave të tyre ndikohen edhe 
prej politikave integruese të kësaj shoqërie. 
Përveç pranimit të tyre prej aktorëve 
social turq, pjesa më e madhe shprehen 
se politikat migratore të shtetit turk u 
mundësojnë ruajtjen e gjuhës, kulturës 
dhe traditave shqiptare. Të dhënat e këtij 
studimi tregojnë se pjesa më e madhe e 
emigrantëve shqiptarë në shoqërinë turke 
janë plotësisht dakord që politikat migratore 
të vendit turk u mundësojnë atyre ruajtjen 
e gjuhës, kulturës dhe traditave shqiptare. 
Një element shumë i rëndësishëm që ndikon 
drejtpërdrejt në dëshirën e emigrantëve 
shqiptarë për t’u integruar në shoqërinë 
turke është edhe pranimi i identitetit 
kombëtar dhe atij socio-kulturor prej 
vendasve. Të drejtat që gëzojnë emigrantët 
shqiptarë për ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe 
traditave shqiptare në mënyrë ligjore prej 
politikave migratore që ofron shteti turk, 

i përforcojnë edhe në jetën e përditëshme 
gjatë jetesës me aktorët social turq.

Më tepër se gjysma e emigrantëve 
shqiptarë shprehen se gëzojnë të drejtat e 
tyre në vendin e punës. Gëzimi i të drejtave 
në punë u mundëson atyre të ndihen të 
vlerësuar dhe të barabartë me vendasit. Ky 
është një tregues shumë i rëndësishëm për të 
treguar se të drejtat që emigratët shqiptarë 
gëzojnë ndikojnë në rritjen e nivelit të 
integrimit në këtë shoqëri.

Pranimi i emigrantëve shqiptarë nga 
aktorët socialë në Turqi

Përveç njohjes së të drejtave të 
emigrantëve shqiptarë në shoqërinë turke, 
pranimi i tyre nga vendasit në jetën e të 
përditshme në lagje, në vendin e punës, 
në rrethin e tyre shoqëror, në shkollë, 
në mjedise publike dhe në kultet fetare 
janë tregues të njohjes së pranimit të 
emigrantëve prej aktorëve social të vendit 
pritës, dhe të nivelittë integrimit të tyre në 
jetën sociale të shoqërisë turke. 

Të dhënat e këtij studimi tregojnë se 
pjesa më e madhe e emigrantëve shqiptarë 
në shoqërinë turke ndihen gjithmonë 
të pranuar nga vendasit në lagje (355 
emigrantë shqiptar ose 79.6 %), në 
vendin e punës (337 emigrantë shqiptar 
ose 75.6 %), në rrethin shoqëror (348 
emigrantë shqiptar ose 78%), në shkollë 
(355 emigrantë shqiptar ose 79.6%), në 
mjediset publike (336 emigrantë shqiptar 
ose 75.3 %) si dhe në kultet fetare (351 
emigrantë shqiptar ose 78.7%). 

Pranimi i emigrantëve shqiptarë prej 
vendasve në jetën sociale të kësaj shoqërie, 
ndikon në perceptimet se ata janë pjesë 
e shoqërisë si dhe tregon integrimin e 
përvetësimin e elementeve socio-kulturore 
të Turqisë. Përvetësimi i këtyre elementëve 
ndodh në mënyrë të natyrshme dhe me 
dëshirën e vet emigrantëve shqiptar. Të 
dhënat e studimit tregojnë se pjesa më 
e madhe e emigrantëve shqiptar (382 
emigrantë shqiptar ose 85.7 %) nuk 
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vlerësojnë asnjë element shoqërisë turke si 
ndikues negativ në jetën e tyre personale, 
familjare dhe sociale. Pranimi në jetën e 
përditshme në lagje, në vendin e punës, në 
rrethin shoqëror të vendasve, në shkollë, në 
mjedise publike dhe në kultet fetare gjatë 
emigrimit në shoqërinë turke, i ndikon 
emigrantët shqiptarë të ndihen mirë dhe të 
përshtaten mëlehtë në këtë shoqëri. Gjatë 
praktikave migratore në shoqërinë turke 
ata nuk përballen me ksenofobizmin, por 
pranohen nga individët e kësaj shoqërie pa 
paragjykime dhe qëndrime negative.

Përfundim

Arsyeja pse integrimi social është 
një proces i rëndësishëm gjatë procesit të 
emigrimit është se mundëson njohjen e 
përshtatjes së emigrantëve në strukturën socio-
kulturore të shoqërisë pritëse, mundëson 
njohjen e problemeve dhe vështirësive që 
emigrantët përballen në jetën sociale në 
vendin pritës. Integrimi social është një 
fenomen shumë i domosdoshëm për të 
mësuar se si ndihen emigrantët shqiptarë 
në shoqërinë e vendit pritës (në këtë rast 
Turqia) dhe për të arritur njohjen e nivelit të 
përshtatjes së tyre në shoqërinë turke.

Gjatë analizës së integrimit social të 
emigrantëve shqiptarë në shoqërinë turke 
dallohet se modeli i emigrimit në këtë 
shoqëri nuk ngjan me modelet e emigrimit 
të shqiptarëve në shoqëritë e tjera si ajo 

greke, italiane apo të vendeve të tjera në 
shoqëritë perëndimore ku shqiptarët kanë 
emigruar. Kjo vihet re te mënyra e tyre e 
jetesës, të cilën emigrantët shqiptarë e kanë 
integruar midis kulturës shqiptare dhe asaj 
turke, si dhe ndjesia e të qenit mirë në 
shoqërinë turke, me aktorëve social turq, në 
jetën sociale, në ambientet sociale, në lagje, 
në punë, në shkollë, në kultet fetare etj. 

Sipas treguesëve më sipër, si rezultat i 
analizimit të gjetjeve në terren, emigrantët 
shqiptarë në shoqërinë turke nuk përballen 
me fenomene që formojnë kriza gjatë 
procesit të integrimit siç mund të jenë 
ksenofobitë, diskriminimet racore ose 
përjashtimet prej jetës sociale. Emigrantët 
shqiptarë në shoqërinë turke nuk përjetojnë 
presione asimiluese për t’u përshtatur me 
detyrim në këtë shoqëri. Të dhënat e këtij 
studimi tregojnë se emigrantët shqiptarë 
pohojnë se procesi i integrimit social, 
pavarësisht se shfaqet me sfida të shumta 
te emigrantët në shoqërinë turke, ato nuk 
formojnë kriza. Për pasojë, krizat e shfaqura 
në procesin e integrimit social, formojnë 
patologji sociale jo vetëm për grupin e 
emigrantëve por edhe të shoqërisë pritëse. 
Si përfundim i këtij studimi, është shumë 
e rëndësishme të paraqesim se emigrimi i 
shqiptarëve në shoqërinë turke, nuk shfaqet 
me kriza gjatë procesit të integrimit social, 
por vetëm me sfida të cilat janë twë pa 
shmangshme në jetën e përditëshme të 
individit.
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Modern Turkey or otherwise known as Republican Turkey, since its beginnings until 1980, 
was the country that sent more emigrants than it received. During the 1990s, by the rise of 
international markets, changes of world politics, and the formation of a liberal economic and 
libralization policies, influenced on different emigration flows. The emigrants of these years, 
who tag Turkey as their destination, mostly were originated from different Balkan countries 
and former Soviet Union’s the countries (including some Middle East countries). Part of 
these migratory flows have been Albanians (despite being presented with a small number, 
they are known as part of these streams during 1990’s). 

Today, emigrants employment policies are a challenge for the Turkey and the emigrants 
it hosted. For economic migrants (including Albanian emigrants in Turkey), these policies 
mostly affect negatively on the enrichment of monetary or material capital, because indirectly 
affects their social integration in this society. This article will focus on analyzing Albanian 
emigration (after the 1990s) in Turkish society, as well as the challenges they face in the 
process of social integration. The article will be realized by analyzing field findings of Albanian 
emigrants in turkish society.

 Key words: Albanian migrants; social integration; emigration policies; Turkey
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Permbledhje

Veprat mbi Skënderbeun dhe epokën e tij janë krijuar varg, njëra pas tjetrës. Për t’u theksuar 
është vazhdimësia, fakti që për të kanë shkruar bashkëkohësit e tij, sikurse vazhdojnë të 
shkruajnë edhe bashkëkohësit tanë, 5-6 shekuj pas tij. Thënë figurshëm, autorët kanë ecur mbi 
supet e paraardhësve të tyre, si për të konfirmuar faktin e njohur se shkenca është vazhdim 
i shkencës. Autorët, si rregull, kanë shfrytëzuar veprat e mëparshmë. Për të konfirmuar, për 
të korrektuar apo edhe për të hedhur poshtë analiza, pohime e përfundime. Por, ka patur 
raste që për të krijuar veprat mbi Skënderbeun janë bërë kapërcime metodologjike, është 
abastraguar mbi vepra të dhëna, sidomos mbi veprat e krijuar në epokën kastriotase, apo fill 
pas saj. Në këtë punim janë analizuar metodologjikisht veprat e Marin Barletit, Fan Nolit 
dhe Kristo Frashërit, gjithsej në 8-9 vepra të shkruara, në një distancë kohore që shkon 
në plot pesë shekuj. Qasja metodologjike e këtij punimi ka të bëjë jo aq me vetë lëndën e 
veprave mbi Skënderbeun, por me burimin e kësaj lënde. Nga ky këndvështrim dalin disa 
përfundime me interes si për epokën skënderbejane, siç janë konfirmimet gati-gati shterruese 
për bëmat e tij, parimisht. Përfundime dalin, gjithashtu, edhe për autorët, sidomos mbi 
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Barleti, Noli, Kristo Frashëri

Tema, objekt i këtij punimi, ka dy 
gjymtyrë, apo koncepte çelës, që janë: 
“Historiografia skënderbejane” dhe 
“shqyrtim metodologjik”. Nga njëra anë, 
historiografia skënderbejane është aq e 
pafund saqë mund të themi pa ndonjë 
mëdyshje se ka fituar qytetarinë e vet 
“Disiplina e Skënderbeologjisë”, me 
një numër mjaft të madh studimesh e 
hulumtimesh për epokën e tij. Në këtë 
kuptim, duket sikur nuk ka mbetur gjë 
për t’u thënë. Megjithatë, hulumtimet 
vazhdojnë dhe nxjerrin të papritura të reja. 
Nga ana tjetër, qasja metodologjike ka të 
bëjë  me metodën e humumtimit, apo me 
burimin e lëndës që përmbajnë veprat mbi 
Skënderbeun. Nga ky këndvështrim dalin 
disa përfundime jo pa interes.

Në këtë punim janë analizuar kryesisht 
(por jo vetëm) veprat e autorëve shqiptarë, 
respektivisht të Marin Barletit, Fan S. Nolit  
dhe Kristo Frashërit. Kjo për disa arsye. 
E para, informacionet që merren nga këta 
autorë për epokën skënderbejane janë mjaft 
të plota. E dyta, këta autorë plotësojnë njëri-
tjetrin. E treta, vepra e tyre është shkruar 

në një distancë kohore që shkon në mbi 
pesë shekuj2. Kjo mundëson një shqyrtim 
‘vertikal’ përgjithësues dhe metodologjik, 
mbi burimin e lëndës që përmbajnë këto 
vepra. E katërta, referenca ndaj autorëve 
shqiptarë mundëson shqyrtimin e disa 
kontributeve të rëndësishme mbi identitetin 
kombëtar të shqiptarëve, si dhe mbi mendimin 
shqiptar marrë përgjithësisht si mendim 
filozofik, sociologjik, psikologjik, juridik, 
antropologjik, etnologjik, politologjik, socio-
linguistik etj. Le t’i marrim një nga një:

1. 
Marin Barleti (~ 1450 – 1513), shkroi 

dy vepra me tematikë shqiptare. Ato janë 
“Historia e Skënderbeut”(1508/10), një 
punim tërësor mbi heroin dhe veprën e tij, 
si dhe “Rrethimi i Shkodrës” - dedikuar 
posaçërisht aktit të fundit të qëndresës së 
shqiptarëve më 1479, pra njëmbëdhjet vjet 
pas vdekjes së Skënderbeut3. Këto vepra, 
siç nënvizon Kadare,  erdhën në botë si 
dëshmi të mëdha. Flitet për ngjarje që do 
t’i ndryshonin pamjen jo vetëm Shqipërisë, 
por edhe Ballkanit e Europës, për më shumë 
se 500 vjet. 

Pra Barleti, humanisti shqiptar nga 
Shkodra, është autori i parë që ka përshkruar 
jetën dhe veprën e Skënderbeut. Vepra 

Marin Barletin, i cilësuar zyrtarish “një historian i mirëfilltë”. Por, në fakt, ai është vetëm 
pararendës i historiografisë. Nga ana tjetër, ai është themelues i mendimit shqiptar, themelues 
i humanizmit shqiptar, përfaqësues i shquar i humanizmit europian. Ai është një “Skëndërbe 
i mendimit shoqëror”, marrë përgjithësisht, si mendim historik (natyrisht), por edhe si 
mendim filozofik, sociologjik, politik, etnologjik, juridik, psikologjik, antropologjik, socio-
linguistik etj. Ndaj vepra e tij nuk i takon vetëm disiplinës së historisë, por edhe disiplinave 
të tjera të shkencave shoqërore.1

Fjalë kyçe: Historiografi skënderbejane, qasje metodologjike, shqyrtim krahasues, M. Barletit, F. 
Noli, K. Frasheri

1 Refruar në Konferencën shkencore “Kontribute të historiografisë vendase dhe të huaj mbi figurën e 
Gjergj Kastriotit – Skënderbeut”, Universiteti Alekdander Moisiu, Durrës; 11 maj 2018. 

2 Vepra e parë së cilës i jemi referuar është “Rrethimi i Shkodrës” i Marin Barletit botuar nëvitin 1504, 
ndërsa e fundit është vepra polemizuese “Skënderbeu i shpërfytyruar” i Kristo Frashërit, botim i vitit 2009. 
Pra, ato janë botuar në një distancë kohore prej 505 vjetësh. 

3 Ismail Kadare shkruan: “në qoftë se do të kërkohej një krijim letrar, që t’i përshtatej plotësisht shprehja 
‘vepër monumentale’, vështirë se do të gjendej shembull më i mirë se “Rrethimi i Shkodrës” i Marin Barletit” 
(Kadare, Parathënie e “Rrethimi i Shkodrës”, 2012, shih). 
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e tij ishte dhe mbeti si burimi kryesor i 
historiografisë dhe i literaturës së pasur 
skënderbejane. Aq sa është vështirë të 
gjesh në bibliografinë skënderbejane 
vepër shkencore apo letrare që të mos 
jetë mbështetur tërësisht apo pjesërisht 
në trajtesën e Barletit.4 Dëshmi për këtë 
ndikim të jashtëzakonshëm janë ribotimet, 
përkthimet dhe përshtatjet e shumta, 
sidomos të veprës “Historia e Skënderbeut” 
përgjatë pesë shekujve. 

Por, njëherësh, Marin Barleti, është i 
pari ndër pesë mendimtarët më të vjetër të 
kulturës kombëtare shqiptare, pra mund 
të konsiderohet si themelues i mendimit 
shqiptar.5 Ai është, më tej, përfaqësues i 
shquar i humanizmit europian.

2. 
Fan S. Noli (1882 –1965) është një 

figurë poliedrike, shumëdimensionale e 
shkencës, kulturës, jetës fetare dhe politikës 
shqiptare. Për t’u theksuar është fakti se 
interesave të tij krijuese Noli do t’u jepte 
gjithnjë karakter kombëtar.6 Kjo duket 
mjaft qartë te Noli si historian. Studiuesit 
kanë pranuar se “raportet që ai vendosi me 
historinë si historian – e këtu ai mbeti mbi 
të gjitha historian i Skënderbeut – qenë një 
shprehje më vete e atij qëndrimi poliedrik të 
me të cilin reagoi ndaj detyrave që shtronte 
koha kur jetoi”.7

Noli ka shkruar tre libra mbi historinë 
e Skënderbeut. I pari është botimi i vitit 
1921, si një histori popullore dhe si tekst për 
shkollat që po hapeshin në Shqipërinë e asaj 
kohe. Edhe në këtë botim Noli, siç pohon, u 
përpoq “të shqepte legjendën nga e vërteta”. 
Pra kemi, gjithësesi, një vepër shkencore. 

Ndërsa historia e Skënderbeut e vitit 

1947 është vepra më shkencore dhe më e 
rëndësishme historike e Nolit me të cilën 
ai pretendoi të jepte një histori sa më reale 
të heroit, bazuar në burime dokumentare. 
Ajo u krijua si punim doktorature për 
Universitetin e Bostonit, pra u krijua 
në një mjedis me standardet më të larta 
akademike të kohës.8

Në librin e tretë mbi historinë e 
Skënderbeut, botuar më 1950, Noli 
“shartoi” arritjet e versionit të parë të vitit 
1921, si vepër popullarizuese, me ato të 
vesionit të dytë të vitit 1947, si vepër 
shkencore e mirëfilltë. Ky “shartim” është 
ndikuar nga lidhja e krijimtarisë së tij 
historike me popullin shqiptar, shprehur 
qartësisht prej tij si përfundim i botimit 
të tretë, ku shkruan: 

Skënderbeu jetoi në shek. XV. Ne jetojmë në 
shek. XX. Ç’përfaqëson për ne Skënderbeu, 
sot mbas pesë shekujsh? Ai ende jeton mes 
nesh. Problemi i tij pesëqind vjet më parë 
ishte pikërisht i njëjti problem që kishim edhe 
ne në Rilindjen Shqiptare: Davidi i rreckosur 
që luftoi kundër Goliathit të armatosur gjer 
në dhëmbë. Ai fitoi, edhe ne fituam... Ai ishte 
frymëzimi ynë. Ai po na frymëzon edhe sot 
e kësaj dite9

3. 
Kristo Frashëri (1920-2016) ka dhënë 

një kontribut sintetik për heroin dhe 
epokën e tij. Ai është marrë posaçërisht me 
historinë e Skënderbeut për rreth 60 vjet, 
nga vitet ‘1950-të e derisa vdiq në vitin 
2016. Akademiku K. Frashëri është autor i 
një vepre të dedikuar, “Skënderbeu, jeta dhe 
vepra”, si dhe tre botime të mëvonshme në 

4 Kristo Frashëri, “Parathënie e ‘Skënderbeu, Jeta dhe vepra’”, 2002. 
5 Mund të shihet edhe “Pesë mendimtarët më të vjetër të kulturës kombëtare”, të Zija Xholit, 2003. 
6 Nasho Jorgaqi “Mbi procesin e punës krijuese e studimore të Nolit”, 2018 (shih).
7 Pranvera Bogdani, “Parathënie e Noli, Vepra 4; Shkrime historike”, 1989.  
8 Për t’u theksuar është fakti që Noli, me këtë vepër mbi Skënderbeun, fitoi gradën “Doktor i shkencave 

filozofike” në Universitetine Bostonit (pra i shkencave filozofike, jo historike), mund të shihet: Noli, Vepra 
4, fq. 209.  

9 Fan Noli, “Vepra 4; Shkrime historike”, botim i vitit 1989, fq. 613.



   66
Historiografia skënderbejane në një shqyrtim metodologjik; 

nga Marin Barleti te Fan S. Noli e Kristo Frashëri

të cilat epoka e Skënderbeut është trajtuar 
me vëmendje shumë të veçantë10. 

Personalisht kam patur rastin, por 
edhe fatin, që të njihesha nga afër me 
Kristo Frashërin, me arkivin e tij të 
jashtëzakonshëm (shtëpia e tij ishte një 
akademi në vete), si dhe me metodologjinë 
e  tij të hulumtimit. Ai bëri përpjekje për të 
grumbulluar gjithë materialin e mundshëm 
dokumentar të shekullit XV. Ky material 
autentik, i sistemuar prej tij në origjinal dhe 
i përkthyer në shqip, arriti në nëntë vëllime. 
Pra, përveç monografisë së vitit 2002, K. 
Frashëri realizoj, por la të pabotuara për 
mungesë të burimeve financiare, nëntë 
vëllime me materiale dokumentare të 
shekullit XV.11 Këto burime përbëjnë një 
pasuri të pazëvendësueshme për periudhën 
skëdnedrbajane. Për publikun është botuar 
vetëm sinteza e tyre, vepra “Skënderbeu, 
jeta dhe vepra”. 

Barleti, Noli e K. Frashëri në një 
shqyrtim metodologjik

Në këtë paragraf do të bëjmë njëfarë 
refleksioni metodologjik mbi veprat e 
Barletit, për të vijuar, më pas, me Nolin e 
Kristo Frashërin. Në parantezë theksojmë 
se krijuesit e veprave mbi Skënderbeun 
dhe epokën e tij janë vlerësuar thjesht dhe 
vetëm si historianë. Por, nga ana tjetër, 
qasja ‘vetëm apo kryesisht historike’ e 

shqyrtimit të epokës skënderbejane (sikurse 
të periudhave para edhe pas saj), ka ndikuar 
edhe në mungesën e një kohezioni të gjerë 
midis vetë studiuesve shqiptarë që, për fat të 
keq, vazhdojnë të debatojnë për disa çështje 
thelbësore, të lidhura pikërisht me qenien 
tonë, për të cilat normalisht nuk duhet 
të kishim kaq  polemika.12 Pra, shqyrtimi 
thjesht historik, ka fragmentarizuar disi 
vetë problematikën e botës shqiptare, ka 
fragmentarizuar mendimin shqiptar dhe 
ka ndikuar edhe në (mos)qartësimin deri 
të tipareve të identitetit tonë kombëtar 
(kulturor), i cili nuk i përket vetëm fushës 
së historisë, por së bashku disa disiplinave, 
duke përfshirë edhe sociologjinë.

Por qasja thjesht apo kryesisht historike 
nuk përbën një “epidemi” vetëm shqiptare. 
Shumica e intelektualëve të sotëm janë të 
brumosur në mënyrë të atillë që i shohin 
gjërat në aspektin historik13 Kjo do të thotë 
se ata janë të ndjeshëm ndaj karakterit unik 
të periudhave historike, të shekujve, apo të 
brezave. Ndërsa leximi nga këndvështrimi i 
shkencave të tjera sociale, bën të mundur që të 
identifikojmë tiparet specifike të shqiptarëve, 
“thelbin e pandryshueshëm”, identitetin e 
tyre kulturor14. Nga ky këndvështrim del 
se tiparet më të qenësishme të identitetit të 
shqiptarëve janë nënvizuar me një qartësi të 
habitshme në historiografinë skënderbejane, 
para së gjithash në veprën e Marin Barletit, 
pesë shekuj më parë.

10 Ato janë “Historia e qytetërimit shqiptar” botim i Akademisë së Shkencave (2008), vepra polemizuese 
“Skënderbeu i shpërfytyruar” (2009), si dhe “Identiteti kombëtar shqiptar dhe çështje të tjera” (2006).

11 Ai hartoi dhe përgatiti për botim një seri prej nëntë vëllimesh me titullin e përbashkët: “Lufta shqiptare-
turke në shek. XV; Burime dokumentare”. Secili vëllim ka një nëntitull, sipas materialit të vacantë që përmban: 
I. Burime historike shqiptare (shek. XV); II. Burime kancelareske perëndimore (1407-1442); III. Burime 
kancelareske perëndimore (1443-1450); IV. Burime kancelareske perëndimore (1451-1456); V. Burime 
kancelareske perëndimore (1457-1462); VI. Burime kancelareske perëndimore (1463-1468); VII. Burime 
dokumentare osmane (shek. XV); VIII. Burime tregimtare turke dhe bizantine (shek. XV); IX. Burime 
tregimtare perëndimore (shek. XV).  

12 Kujtojmë, për shembull, polemikat për identitetin kombëtar shqiptar të Ismail Kadare dhe Rexhep Qosja, 
si dhe ndëhyrjet në këtë debat të shumë studiuesve, opinionistëve e polemistëve të botës shqiptare. Kujtojme, 
gjithashtu, polemikat e ashpra për figurën e Skënderbeut, pas botimit të veprës së Oliver Schmitt-it, më 2008, etj. 

13 Glen Tinder, “Mendimi politik; Çështje të përgjithshme”, 1993  
14 Me identitet nënkuptohet tërësia e tipareve fizike, morale dhe qytetare të një kombi të caktuar, të cilat 

e dallojnë atë nga kombet e tjerë (Frashëri, 2006: 23).
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Gjithashtu, mund të theksojmë se midis 
historianëve dhe sociologëve ka pasur një 
debat metodologjik mjaft të gjerë dhe, herë 
pas here edhe të hidhur, mbi kufijtë midis 
këtyre dy disiplinave.15 Nga është arritur 
në përfundimin se sa më sociologjike të 
bëhet historia dhe sa më historike të bëhet 
sociologjia, aq më mirë është për të dyja. 
Por historia priret të jetë individualizuese 
(ideografike) dhe të përshkruajë fenomene 
të veçanta e unikale, ndërsa sociologjia është 
përgjithësuese. Sidoqoftë nuk ekzistojnë 
dallime logjike, konceptuale midis shkencave 
sociale dhe historisë, ekzistojnë thjesht 
dallime metodologjike.

Zyrtarisht është pohuar se vepra e 
Barletit “është fryt i punës shumëvjeçare të 
një historiani të mirëfilltë”16. Ky vlerësim 
është të paktën i njënshëm, për të mos thënë 
i pasaktë. Barleti ishte 18 vjeç kur vdiq 
Heroi Kombëtar. Ai u referohet, së pari, 
ngjarjeve të jetuara prej tij. Kjo është një 
veçori e studiuesve socialë, tëcilët gjithnjë 
kanë synuar të diagnostikojnë shoqëritë dhe 
ngjarjet e kohës së tyre.

Barleti kishte përjetuar të paktën dy 
rrethimet e Shkodrës, madje të dytin – 
njëmbëdhjetë vjet pas vdekjes së heroit, edhe 
si luftëtar aktiv. Barleti vetë na ndihmon në 
shqyrtimin e metodologjisë së tij të krijimit, 
kur pohon se ishte “një spektator jo i huaj” 
i atyre ngjarjeve. Pra, ai ishte një spektator 
konkret (i pranishëm, vrojtues, vëzhgues, 
vlerësues), i brendshëm (që ndjen e përjeton, 
lumturohet apo vuan, që emocionohet e 
reagon), që shpreh atë që ka përjetuar.17

Por, Barleti afrohet me studiuesit 
socialë edhe në tre-katër aspekte të tjera 
metodologjike. Këtu mund të veçojmë, 
së pari, nivelin e përgjithësimeve që, si 
rregull, karakterizon studiuesit socialë 

që hulumtojnë realitetin e kohës së tyre, 
ndryshe nga historianët që studiojnë të 
shkuarën. Së dyti, Barleti mban qëndrim 
ndaj ngjarjeve dhe personazheve, pra është 
larg të qenit një historian gjakftohtë dhe 
indiferent. Së treti, vepra e tij është një vepër 
humaniste, në kuptimin më të mirëfilltë të 
fjalës, pra edhe si filozofi apo edhe sociologji 
humaniste, çdonjëra prej të cilave synon të 
zhvillojë një analizë shoqërore ‘në shërbim të 
njerëzimit’, tipari karakteristik i së cilës është 
një ndërthurja e sociologjisë me filozofinë 
dhe historinë, disiplina që sipas Robert 
Nibset – një ndër sociologët humanistë 
më të shquar – kurrë nuk duhen ndarë 
(Cit, Marshall, 2009: 393). Karl Pulmer, 
në “Documents of life, 1993” përvijon 
kriteret e sociologjisë humaniste: ajo i 
jep rëndësi subjektivitetit dhe kreativitetit 
njerëzor; trajton përvojat konkrete njerëzore 
(të folurit, ndjenjat, veprimet); thekson 
rolin vendimtar të politikës dhe moralit 
në zhvillimin historik etj. (Cit, Marshall, 
2009: 393).

Por, kryesore në metodologjinë 
barletiane është fakti se burimet autentike 
në të cilat është mbështetur vepra e Barletit 
nuk janë përgjithësisht burime historike, 
dokumentare. Madje ai ‘ulërin’ për mungesën 
e burimeve arkivore. Si burime të veprës së 
tij kanë qene më shumë shënimet e kujtimet 
personale, pra njëfarë ditari personal, sikurse 
dëshmitë individuale. Ai nuk shfrytëzon 
thëniet e shkruara e të dokumentuara të 
të tjerëve por dëshmitë e tyre gojore për 
të marrë informacion të drejtpërdrejtë apo 
të tërthortë mbi ngjarjet. Barleti zhvillon, 
kështu, një histori gojore, e cila në kohën 
tonë konsiderohet si një zhvendosje e 
metodës së vëzhgimit, anketimit apo 
intervistimit nga sociologjia e shkencat e 

15 Rreth kësaj çështje mund të shihen “Ç’është historia?” e Edward H. Carr, “Sociologjia historike” e 
Philip (1980), Scott & Marshall (2005), Giddens, 1979 etj. 

16 Fjalori Enciklopedik Shqiptar, 1985: 375 (zëri përkatës i enciklopedisë është i Prof. Aleks Buda).
17 Në shkencat sociale kërkohet, për shembull, që studiuesi të vendosë veten në poztat e atij që bën objekt studimit. 

Kujtojmë, për shembull, shprehjen e Maks Veberit “Verstehen” – të kuptosh në mënyrë shprehëse, emocionale.
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tjera sociale, në historinë sociale. Por historia 
gojore (oral history) përfaqëson një qasje 
ndaj të shkruarit të historisë, mbështetur 
kryesisht në anketimet me njerëz të moshuar, 
të ciloët japin të dhëna retrospektive mbi 
ngjarjet, qëndrimet, personazhet. Kjo është 
një zhvendosje e metodës së vëzhgimit me 
anketim, nga sociologjia në historinë sociale 
(Marshall, 2009: 138-139).

Por, veç këtyre, Barleti operon me disa 
koncepte të kundërta mirëfilltazi filozofiko-
sociologjike, siç janë: liria dhe robëria, 
dituria dhe padituria, nderi dhe turpi, e mira 
dhe e keqja, mendimi dhe ndjenjat, perëndia 
dhe njerëzia, lufta dhe paqja etj. Ai nuk është 
një kronikan lufte, nuk ka renditur fakte dhe 
ngjarje në mënyrë kronologjike.

Një ndër idetë e rëndësishme të Barletit 
lidhet me raportin midis faktorëve “të 
padukshëm” (fatit), dhe atyre “të dukshëm” 
(veprimtarisë së njerëzve). Ai i drejtohet, 
mbi të gjitha, mendimit humanist. Vendin 
kryesor në shpjegimin e ngjarjeve ai ua jep 
njerëzve. Barleti u drejtohet shqiptarëve, 
madje pa ekuivoke, se “është turp të pranoni 
ndonjë fat që s’është në dorën dhe shpatën 
tuaj18; shpëtimi ynë është vetëm në duart 
tona, tjetër shpëtim s’ka”19.

Barleti, për shembull, nuk është kundër 
çdo lloj lufte. Madje qëllimi kryesor i veprës 
së tij është frymëzimi për luftë çlirimtare. 
Në gojën e Skënderbeut ai vë këtë shprehje: 
“Unë nuk flas, o princër me njerëz që 
mohojnë luftërat e drejta”.20 Pra, si kriter 
diferencimi ai konsideron qëllimin e luftës. 
Madje, sipas tij, karakteri i luftës përcakton 
edhe gjendjen shpirtërore të luftëtarëve. 
Qëllimet e mëdha, thotë ai, çlirojnë energji të 
mëdha. Shqiptarët luftonin për liri, pra ishin 

në të drejtën e tyre. Por, ai ishte i bindur se 
liria vetëm fitohet.

Konceptin e “së drejtës” Barleti e lidh 
me kategori të tilla morale, si besa, nderi etj. 
“Vdekja me nder është kapak floriri”, shkruan 
ai21. Te Barleti gjejmë teza edhe për çështje të 
tilla si individualizmi, e mira e përbashkët etj. 
“Çdo gjë do ta çmoni më poshtë se të mirën 
e përbashkët”, shkruan ai.22

Barleti i lidh ngjarjet e epokës së tij 
me jetën e shqiptarëve, me historinë e tyre 
të lashtë sa legjendat, me tiparet e tyre 
identifikuese, pra me identitetin e tyre të 
veçantë. Ai vë në gojën e një mbrojtësi të 
Shkodrës këto fjalë: “ne kemi gjak tjetër, 
kemi të tjera zakone, të tjera kanune e ligje”.

Barleti trajton nëpër veprat e tij 
një sërë çështjesh që, në ditët tona, do 
t’i përfshinim në shkencat politike e në 
sociologjinë politike. Madje ai i referohet, i 
pari, gjeografit grek Strabon, për mënyrën 
e qeverisjes tradicionale të shqiptarëve (siç 
do të bënte Sami Frashëri, tre-katër shekuj 
më vonë). Në figurën e Skënderbeut, Barleti 
gjen jo vetëm modelin e njeriut ideal (tek i 
cili bukuria e trupit dhe bukuria e virtytit 
ishin në harmoni), por edhe modelin e liderit 
politik ideal, të një burri shteti të një tipi 
të veçantë, të një “kapedani popullor”, një 
model lideri që nuk urdhëron, por prin23. 
Ose që urdhëron së pari vetëveten, si në 
thënien: “Unë nuk u jap asnjë urdhër të 
tjerëve, para se t’i jap vetes”24.

Barleti ballafaqon, në fakt, dy tipe 
regjimesh politike, dy tipe pushtetesh: ai 
i shqiptarëve - nga njëra anë, dhe pushteti 
i sulltanëve - nga ana tjetër. Ata që kanë 
proceduar në këtë mënyrë janë quajtur 
studiues të metodës krahasuese. Në këtë 

18 Histori e Skenderbeut, fq. 138.
19 Po aty, fq. 135.
20 Po aty, fq. 93.
21 Rrethimi i Shkodrës, fq. 99.
22 Histori e Skënderbeut, fq. 650.
23 Dhimitër Frangu jep një hillësi domethënëse: “Në fillimet e betejave ai nuk u thoshte ushtarëve “nisuni”, 

por “më ndiqni” (Frangu, 2000).
24 Po aty, fq. 483.
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linjë krahasuese Barleti operon filozofikisht 
me të kundërtat, siç operon për shembull, 
me termat “këndej-andej”. 25

Barleti, në forma të ndryshme, trajton 
edhe problemin e pushtetit, të marrjes 
dhe mënyrës së ushtrimit të tij. Ai, duke 
sjellë shembullin e pushtetit të sulltanëve, 
shprehet qartazi kundër pushtetit absolut 
(tiranisë) dhe lakmisë së çmendur për të 
qeverisur (mbretëruar). Interesant është 
fakti që, veç ‘natyrës së shtetit’ (e lidhur me 
strukturën, me qënien në krye), ai shprehet 
edhe për ndjesitë bazë të të qeverisurve 
(pra për mekanizmin që e vë pushtetin 
në lëvizje). Ai nëraport me nderimin 
(karakteristikë e regjimeve monarkike) 
apo frikën (karakteristikë e regjimeve 
despotike), veçon virtytin, që është 
karakteristikë për sistemin republikan.26 
Aksiomat politike të Barletit janë dhënë 
sidomos si porosi të Skënderbeut, si për 
shembull: “... respekto para së gjithash 
drejtësinë, e cila është më e shkëlqyera nga 
gjithë virtytet, ruaj paanësinë duke mos 
bërë asnjë dallim midis fytyrës së të varfrit 
dhe asaj të të pasurit e të fuqishmit, në çdo 
gjë përdor urtësinë e maturinë.27

Është interesante, gjithashtu, që të 
vihet në dukje fakti që vetëm tre vjet pas 
botimit të veprës së Barletit (1510), është 
botuar vepra e Makiavelit “Princi” (1513). 
Ndoshta jo rastësisht Noli ka lëvruar, krahas 
historisë së Skënderbeut dhe mendimit 
politiko-sociologjik shqiptar të lidhur me 
të, edhe mendimin politik të Makiavelit. 
Noli e vlerëson atë si “një nga mendimtarët 
më të mëdhenj në historinë e shkencave 
politike”. Madje, Noli mendonte se për të 

studiuar Makiavelin duhet të studiojmëpara 
së gjithash mjedisin, produkt i të cilit ai 
ishte.28 Në këtë punim mjaftohemi me 
veçimin e faktit se veprat e Barletit dhe ato të 
Makiavelit jenë krijuar jo vetëm në të njëjtën 
kohë, por edhe në të njëjtin mjedis dhe klimë 
intelektuale. Kjo përfaqëson, gjithsesi,  një 
arenë studimesh krahasuese. 

Së fundi, qëllimin e veprës së tij na ka 
dhënë vetë Barleti i cili ka synuar (po citojmë),

“të japë dije krejt të besueshme, mbështetur 
në dëshmitë e atyre që thonë të vërtetën...”.29 

Pra, çështja më e debatueshme e 
historiografisë së Barletit është pikërisht 
besueshmëria, shkalla e vërtetësisë së 
ngjarjeve të përshkruara prej tij. Debatet 
rreth kësaj çështjeje kanë vazhduar ndër 
shekuj. Ato vazhdojnë edhe në ditët tona 
të nxitura, veç interesave akademike të 
mirëfillta, të lidhura me të vërtetën si synimi 
i çdo hulumtimi shkencor, edhe nga interesa 
jashtë akademike. 

Dyshimi ndaj vërtetësisë së veprës së 
Barletit lidhet me disa faktorë.

Së pari, historia e Skënderbeut (historia 
reale) është në vetvete në kufjtë e të 
pabesueshmes. Barleti, sikurse Noli e të tjerë 
pas tij, kanë bërë krahasimin biblik “Davidi 
kundër Goliadit”. Perandoria Osmane kishte 
shembur të gjitha perandoritë që i dolën 
përpara (Bizantine, apo ballkanike) dhe 
po marshonte drejt Europës. Shqipëtarët 
e frenuan marshimin e saj për plot 36 vjet 
(1443-1479), nga të cilat njëzetepesë vjet 
nën udhëheqjen e Skënderbeut (1443-
1468) dhe për njëmbëdhjetë vjet pas vdekjes 

25 Në librin e nëntë, për shembull, ai shkruan: “Ndërsa këndej (nga ana jonë = e Barletit, në Shqipëri), 
atdheu duke ndjekur shembullin e prijësit të vet..., andej (nga ana e tyre = e turqve) Tirani ishte fort i 
mërzitur....”Histori e Skënderbeut, 2005, fq. 335.

26 Kjo përfaqëson një një tip analize që u përket shkencave politike dhe sociologjisë politike, e trajtuar 
në mënyrë më të plotë nga Monteskjé ([1748], 2000) në veprën e njohur “Mbi frymën e ligjeve” dy shekuj 
e gjysmë pas botimit të veprës së Barletit.

27 Po aty, faqe 653-654.
28 Fan Noli, “’Princi’ i Makiavelit”, në “Vepra 4”, fq. 621-640.
29 Parathënie e “Rrethimi i Shkodrës”, fq. 61.
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së tij (1468-1479). Pra frenuan perandorinë 
më të fuqishme të historisë, madje në kulmin 
e fuqisë së saj. 

Së dyti, në kohën kur shkroi Barleti, 
kishte filluar legjendarizimi i figurës së 
Skënderbeut. Shqipëria ishte pushtuar dhe 
njerëzve u duhej legjenda, u duhej miti. Për 
t’i frymëzuar në luftën e gjatë për mbijetesë. 
Barleti u dha shqiptarëve pikërisht atë që u 
duhej, ndaj vepra e tij është cilësuar si një 
“bibël patriotizmi” (jo vetëm shqiptar). 

Së treti, dyshimi ndaj vërtetësisë së veprës 
së Barletit lidhet me kufizimet e humanizmit 
(duke përfshirë edhe historiografinë 
humaniste) në raport me shkencën (edhe 
shkencën e historisë). Tek Barleti gjejmë edhe 
tejkalime të realitetit të studiuar. Ka raste kur 
ai nuk i mbetet besnik as fakteve të vëzhguara 
dhe dëshmive. Ai, shpesh, i tejkalon ato, ua 
nënshtron ato vullnetit dhe dëshirave të tij. 
Kjo konstatohet si në përshkrimin e figurës 
së Skënderbeut i cili sipas Barletit ishte 
“një njeri gati hyjnor”30, në ekzagjerimin 
e shifrave  të tipit “7 mijë të vrarë andej, 
30 këtej” etj. Pra, Barleti u përmbahet jo 
vetëm fakteve, por edhe besimit. Madje ai 
vetë nxjerr konkluzionin se “ne besojmë atë 
që dëshirojmë”31. Materialin ai e paraqet 
në mënyrë artistike, duke i dhënë liri edhe 
fantazisë së tij. 

Por kryesorja në dyshimin ndaj veprës 
së Barletit mbetet mugesa e burimeve 
dokumentare, fakti që historia e Barletit është 
një histori tregimtare dhe jo dokumentare. 

Këtu nis hipoteza noliane: nëse 
konfirmohet apo nuk konfirmohet Barleti 
përmes një historie të dokumentuar? Pra, 
sipas Nolit, historia e Skënderbeut (e Barletit, 
por jo vetëm) është një tregim i pabesueshëm, 
si çdo legjendë.32 Çfarë mbetet prej saj nëse 
bazohemi vetëm në burime dokumentare? 

Vepra e tij shkencore e vitit 1947 është 
përpjekje për një histori të Skënderbeut, pa 
Barletin.

Në të njëjtën linjë metodologjike vijon 
edhe akademiku Kristo Frashëri. Pra, dy 
përfaqësues të historiografisë moderne 
(dokumentare), gjykojnë dhe vlerësojnë 
vërtetësinë e trajtesave historike (tregimtare) 
të Barletit i cili në metodologjinë e vet, 
bën pjesë te pararendësit e historiografisë 
moderne33. Por, nëse Noli krijoi një histori të 
kufizuar të Skënderbeut pa Barletin (vetëm 
për disa beteja të tij), Kristo Frashëri krijoi 
pa Barletin një histori të pa kufizuar të 
Skënderbeut. 

Por hipoteza është e njëjta: nëse mund 
të trajtohej një histori e Skënderbeut dhe e 
epopesë së shekullit XV duke u mbështetur 
vetëm në burime dokumentare bashkëkohore, 
pa shfrytëzuar biografin e diskutueshëm 
Barleti (sikurse edhe Biemmi etj.). Noli 
arriti në një përfundim konfirmues për tre 
betejat e famshme, rrethimin e Krujës së 
vitit 1450, 1466, 1467. Ndërsa akademiku 
Kristo Frashëri shkon më tej. Pas një udhëtimi 
që vazhdoi për 5-6 dekada, nëpër një mori 
burimesh dokumentare, të mjafta që një 
historian të ndriçojë, nëpërmjet ballafaqimit 
të tyre të ponderuar, të vërtetën e ngjarjeve, 
motiveve dhe proceseve të epopesë shqiptare 
të shekullit XV, arrin në përfundimin se e 
vërteta barletiane është, në thelb, një e vërtetë 
shkencore. Ai shkruan34:

Por, rezultati më i rëndësishëm qëndron 
në faktin se burimet dokumentare të 
shekullit XV nuk e pakësojnë, përkundrazi e 
forcojnë si madhështinë e luftës çlirimtare të 
shqiptarëve, ashtu dhe personalitetin historik 
të Skënderbeut, gati njësoj siç i ka përshkruar 
në vija të përgjithshme Marin Barleti

30 Histori e Skenderbeut, fq. 495 
31 Po aty, fq. 336.
32 Noli, Vepra 4, fq. 213.
33 Kristo Frashëri, “Skënderbeu, jeta dhe vepra”, fq. 7.
34 Frashëri, 2002, fq. 17-18.
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Mbështet ja  ve tëm në  bur imet 
dokumentare, pra zbatimi i një metodologjie 
përpikmërisht historike, ishte pikërisht 
ajo që e nxiti Kristo Frashërin që të dilte 
nga korniza e mëparshme e historiografisë 
skënderbejane, e cila e ka trajtuar Heroin 
kryesisht si udhëheqës i luftës çlirimtare. Ato 
i dhanë K. Frashërit  mundësi që ta zgjeronte 
gamën e tematikës studimore dhe ta trajtonte 
Skënderbeun si nismëtarin e shtetit shqiptar, 
pikërisht në kohën kur në kontinentin 
evropian kishte filluar procesi i formimit të 
shteteve kombëtare.35

Nga ky këndvështrim del më e plotë 
vetë figura e Skënderbeut si strateg, si 
shtetar, si faktor ndërkombëtar, si ligjvënës, si 
administrator, por edhe si njeri. Në përfundim 
të veprës kryesore mbi Skënderbeun, 
akademiku Kristo Frashëri shkruan: 

Nëse leximi i këtij punimi do të krijojë te 
lexuesi vizionin se Skënderbeu nuk ishte vetëm 
një strateg gjenial i luftës – siç e kanë trajtuar 
biografitë e hartuara deri më sot për Heroin, 
por një Burrë shteti me integritet politik 
shumëdimensional, mendoj se kam arritur 
të realizoj njoftimet që përmbajnë burimet 
dokumentare historike. 

Në mesin e shekullit të kaluar, Darriel 
Huff botoi librin metodologjik “Si të 
gënjejmë me statistika?”. Të tjerë kanë 
shkruar dhe folur rreth çështjes: “Si të 
gënjejmë me dokumente?”. Në rastin 
e parë ‘gabimi’ metodologjik lidhet me 
përgjithësimin e asaj që rezulton nga 
një kampion jopërfaqësues; në të dytin 
përgjithësimin i bazuar në dokumentin e 
veçantë. Ndaj, procedura metodologjike 
shpesh çon në përfundime joshkencore. 
Kristo Frashëri, siç kam patur rastin ta ndjek 
së afërmi,  bazohej në burime dokumentare, 
por në burime të marra nga shumë drejtime 
për të njëjtën çështje. Ai për të arritur në 

përfundime grumbullonte, seleksiononte, 
ballafaqonte, verifikonte, intepretonte. Për 
të shkruar veprën “Skënderbau, jeta dhe 
vepra”, ai grumbulloi aq shumë material 
saqë hartoi dhe përgatiti për botim një 
seri prej nëntë vëllimesh, me burime 
dokumentare të vjelura nga arkivat e 
Venedikut, Raguzës, Romës, Romës, 
Napolit, Milanos, Barcelonës, Parisit, 
Ankarasë e Stambollit.

Disa përfundime

Për Skënderbeun dhe epokën e tij 
janë shkruar një pafundësi veprash, aq sa 
ka fituar të drejtën e qytetarisë “Disiplina 
e Skënderbeologjisë”. Për t’u theksuar 
është vazhdimësia: për të kanë shkruar 
bashkëkohësit e tij, sikurse vazhdojnë të 
shkruajnë edhe bashkëkohësit tanë, 5-6 
shekuj pas tij. 

Në këtë punim janë analizuar kryesisht 
(por jo vetëm) 8-9 vepra të autorëve shqiptarë 
Marin Barletit, Fan S. Nolit  dhe Kristo 
Frashërit, të botuara në një diferencë kohore 
që shkon në mbi 500 vjet.

Marin Barleti është autori i parë 
dhe burimi kryesor i historiografisë 
skënderbejane. Por, një çështje e debatueshme 
e historiografisë së Barletit është shkalla e 
vërtetësisë së ngjarjeve të përshkruara prej 
tij. Kjo lidhet me disa faktorë, si: (1) vetë 
historia reale e Skënderbeut është në kufjtë 
e të pabesueshmes; (2) në kohën kur shkroi 
Barleti legjendarizimi i figurës së Skënderbeut 
kishte filluar; (3) kjo lidhet me kufizimet e 
humanizmit, në raport me shkencën; (4) në 
dyshimin ndaj veprës së Barletit kryesore 
mbetet mugesa e burimeve dokumentare, 
fakti që historia e Barletit është një histori 
tregimtare dhe jo dokumentare.

Këtu nis hipoteza noliane: nëse mund 
të konfirmohet Barleti përmes një historie 
të dokumentuar? Vepra shkencore e Nolit 

35 Theksojmë faktin se nga 30 kapitujt që përmban monografia e tij mbi Skënderbeun, vetëm shtatë prej 
tyre trajtojnë luftërat e armatosura që udhëhoqi Heroi.     
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(1947) është përpjekja e parë për një histori 
të Skënderbeut, pa Barletin.

Në të njëjtën linjë metodologjike 
vijoi edhe akademiku Kristo Frashëri. 
Pra, dy përfaqësues të historiografisë 
moderne (dokumentare), gjykojnë dhe 
vlerësojnë vërtetësinë e trajtesave historike 
(tregimtare) të Barletit, një pararendësi të 
historiografisë moderne.

Çfarë rezultoi? 
Nol i  arr i t i  në  n jë  përfundime 

konfirmuese për tre betejat e famshme, 
rrethimin e Krujës së vitit 1450, 1466, 
1467. Ndërsa akademiku Kristo Frashëri 
shkon më tej: pas një udhëtimi që vazhdoi 
për 5-6 dekada nëpër një mori burimesh 
dokumentare dhe përmes ballafaqimit të 
tyre të ponderuar, arrin në përfundimin se 
e vërteta barletiane është, në thelb, një e 
vërtetë shkencore. Mbështetur në burime 
dokumentare që shkojnë në nëntë vëllime, ai 
doli nga korniza e mëparshme e historiografisë 
skënderbejane. Kristo Frashëri nuk (ri)zbuloi 
vetëm Skënderbeun - udhëheqës të luftës 
çlirimtare, por edhe Skënderbeun strateg, 
shtetar, faktor ndërkombëtar, ligjvënës, 
administrator, por edhe njeri.

Disa përfundime dalin edhe për autorët 
e Skënderbeut, sidomos për Marin Barletin. 
Ai nuk është “një historian mirëfilltë”, siç 
është vlerësuar. Ai është i studiues social në 
kuptimin më të gjerë të fjalë, është themelues 
i mendimit shqiptar, sikurse edhe përfaqësues 
i shquar i humanizmit europian. Barleti 
është një “Skëndërbe i mendimit shoqëror”, 
marrë përgjithësisht, si mendim historik 
(natyrisht), por edhe si mendim filozofik, 
sociologjik, politik, etnologjik, juridik, 
psikologjik, antropologjik, socio-linguistik 
etj. Ndaj vepra e tij nuk i takon vetëm 
disiplinës së historisë, por edhe disiplinave 
të tjera të shkencave shoqërore. Ato duhen 
përfshirë edhe në programet e studimit të 
këtyre disiplinave.

Rezultojnë disa përfundime që kanë të 
bëjnë me disa mite (apo stereotipe). Miti 
i parë: Shqiptarët kanë qenë dhe janë të 

paaftë për t’u (vetë)qeverisur. Por, asnjë 
popull nuk mund të mbijetojë pa u (vetë)
qeverisur (Monteskjè [1748] 2003). Pra, 
fundi i epokës skënderbejane, pushtimi turk, 
ishte vetëm një ndërprerje tragjike e traditës 
qeverisëse të shqiptarëve, të cilët mbijetuan 
tanimë falë vetëqeverisjes lokale, mbështetur 
në ligjet e të drejtës së pashkruar zakonore.

Me luftën legjendare që zhvilluan 
shqiptarët nën udhëheqjen heroike të 
Skënderbeut, me karakterin çlirimtar që ajo 
pati nga fillimi ne fundin e saj, me formimin 
gjatë kësaj lufte të Shtetit Kombëtar Shqiptar, 
me pjesëmarrjen në të të mbarë shqiptarëve 
pa dallime krahinore, fetare dhe shoqërore 
– epopeja skëndarbegiane u shndërrua 
në një kudhër ku u kalit kombi shqiptar, 
me një identitet kombëtar të konsoliduar. 
Lufta, shteti dhe identiteti nuk patën, 
sikurse ndodhi me kombet e tjera ballkanike, 
ngjyrim fetar. Me këtë identitet pa asnjë 
ngjyrim fetar, shqiptarët hynë në zgjedhën 
osmane pas vdekjes së Skënderbeut dhe 
arritën të mbijetonin.

Skënderbeu është mbivlera kryesore e 
historisë kombëtare të shqiptarëve. Ai nuk 
është thjesht një “Athlet i Krishtit”, siç është 
quajtur (athlet, në kuptimin e luftëtarit të 
madh që mbron një çështje fisnike), por një 
“Athlet i Lirisë”.

Historiografia skënderbejane e ka 
provuar vërtetësinë e veprës barletiane, në 
tërësinë e saj. Por, në kozmosin demokratik 
‘të të gjitha pikëpamjeve’, kanë lulëzuar 
edhe pikëpamje të ndryshme lidhur 
me Skënderbeun, epokën dhe veprën 
e tij. Qartësimi i tyre përbën një sfidë 
të historiografisë së sotme. Sidoqoftë, 
hulumtimet vazhdojnë dhe nxjerrin të 
papritura të reja. 

Skënderbeu, siç shkruante Noli më se 70 
vjet më parë, ende jeton mes nesh. Problemi 
i tij ishte i njëjti problem që kishin shqiptarët 
në Rilindjen Shqiptare, e pas saj. Sfidat 
vazhdojnë. Skënderbeu ishte shembulli, 
ishte frymëzimi i shqiptarëve. Ai vazhdon 
të frymëzojë...
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Scenderbeg Historiography in a Methodological Approach
For Scanderbeg and his Epoch are written and published a grest number of works, in so 

far as he has acquired the right of citizenship “Discipline of Scanderbeology”. To emphasize 
is the continuity: for him have written his contemporaries, as our contemporaries continue 
to write, 5-6 centuries after him. In this paper they are analyzed mainly (but not only) 8-9 
works of the Albanian authors Marin Barletit, Fan S. Noli and Kristo Frasheri, published 
on a timing difference amounting to more than 500 years. Marin Barleti is the first author 
and principal source of Scanderbeg historiography. But a controversial issue of Barlet’s 

ABSTRACT
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historiography is the degree of truthfulness of the events described by him. This is related to 
several factors, such as: (1) Scanderbeg’s real story itself is unbelievable; (2) at the time when 
Barleti wrote the legendary depiction of Skanderbeg’s image had begun; (3) this is related to 
the limitations of humanism, in relation with science; (4) in suspicion of the work of Barleti 
remains the lack of documentary sources, the fact that Barlet’s story is a narrative, and non-
documentary story. Just here the Noli’s hypothesis begins: if Barleti is confirmed or not, 
through a documented history? Noli’s real scientific work (of 1947) is the first attempt for a 
Skanderbeg story without Barletin. In the same methodological line, Kristo Frashëri continued. 
Thus, two representatives of modern historiography (documentary) judge and evaluate the 
authenticity of Barleti’s historical narratives, a precursor of the modern historiography. What 
was the result? Noli reached a confirming conclusion for the three famous battles, Kruja’s 
siege of 1450, 1466, 1467. While Kristo Frasheri goes further: after a ‘journey’ that lasted 
for 5-6 decades through a great number of documentary sources, and through the ponderated 
confrontation, concludes that the Barletan truth is, in essence, a scientific truth. Based on 
documentary sources that go into nine volumes, he emerged from the previous frame of 
Scanderbeg historiography. Kristo Frasheri (re)find not only Skënderbeu, as leader of the 
liberation war, but also Skanderbeg as strategist, statesman, international factor, lawmaker, 
administrator, and also human. Some conclusions also arise for the authors of Skanderbeg, 
especially for Marin Barleti. He is not “a pure historian” as estimated. He is a social scholar 
in the whide sense of the word, a founder of Albanian thought, as well as a prominent 
representative of European humanism. Barleti is a “Skanderbeg of Social Thinking” taken 
generally as a historical thought (of course), but also as a philosophical, sociological, political, 
ethnological, juridical, psychological, anthropological, and socio-linguistic thought. His work 
is not just about the discipline of history, but also the other disciplines of social sciences. They 
should also be included in the study programs of these disciplines.

Some conclusions come about some myths (or stereotypes). The first myth: Albanians 
have been and are incapable of being (self) governed. But no people can survive without being 
(self) governed (Monteskjè [1748] 2003). So, the end of the Skanderbegan era, the Turkish 
invasion, was only a tragic interruption of the governing tradition of the Albanians, who 
survived later thanks to local self-government, based on customary unwritten laws. With the 
legendary war of the Albanians under the heroic leadership of Skanderbeg, with the liberating 
character that it had, from the beginning to its end, with the formation during this war of the 
Albanian National State, with the participation of all Albanians without provincial, religious 
and social differences - the Scanderbeg epopee was turned into an anchor where the Albanian 
nation is tempered, with a consolidated national identity. War, state and identity did not, like 
the other Balkan nations, become a religious hue. With this identity without any religious 
hue, Albanians entered the Ottoman yoke after Skanderbeg’s death and managed to survive.

Skanderbeg is the mainstay of Albanian national history. He is not simply an “Athlete of 
Christ”, as it is called (athlete, in the sense of the great fighter who protects a noble issue), 
but an “Athlete of Freedom”. Scanderbeg historiography have proved the truthfulness of the 
Barleti’s work, in its entirety. But in the democratic cosmos of ‘all views’, there have also 
flourished different views about Skanderbeg, his epoch and his work. Their clarity poses a 
challenge to today’s historiography. However, research continues and results in new surprises. 
Skanderbeg, as Noli wrote more than 70 years ago, still lives among us. His problem was 
the same problem that Albanians had in the Albanian Renaissance,  and behind. Challenges 
continue. Skanderbeg was the very example, the very inspiration of the Albanians. He 
continues to inspiring ...

Keywords: Scanderbeology, Methodological Approach, Comparative Approach, M. Barletit, 
F. Noli, K. Frasheri
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Përmbledhje

At Zef Valentini-një nga studiuesit më të thellë të albanologjisë, në korpusin e tij të 
jashtëzakonshëm ka disa studime të rëndësishme lidhur me periudhën e Skënderbeut, betejat e 
tij si dhe mbi përpjekjen e Papa Kalistit III për të organizuar një kryqëzatë të bashkuar europiane 
kundër perandorisë otomane. Ndonëse njeri i kishës, bie në sy kujdesi i At Zef Valentinit për 
të qenësa më korrekt në metodën e studimit dhe i pa ndikuar prej detyrës fetare. Analizat dhe 
vlerësimet e tij mbështeten në dokumentat e kohës, të cilat i gjen nëpër arkivat e pashfrytëzuara 
më parë. Ai le mënjanë dhe shmang referencat nga botime glorifikuese apo me nota poetike, të 
cilat në këndvështrimin valentinian, përveçse kanë krijuar një famë legjendare, e kanë veshur me 
një jehonë përrallore figurën e ndritur të Skënderbeut duke ia zbehur rolin vërtet të fuqishëm në 
atë kohë. Puna kërkimore e At Zef Valentinit për Skënderbeun bëhet shembull i një historiografie 
shkencore, të bazuar në fakte të verifikuara e të dokumentuara. Ai parashtron një sërë vërejtjesh 
për historianët e studimeve kastriotiane dhe gabimet që duhen shmangur në punën e tyre. 
Fjalë kyçe: Zef Valentini, albanologji, Skënderbeu, model i historiografisë shkencore.

Social Studies 2019, 1 (13): 75-83

Mirela SINANI ka kryer studimet për filozofi në Universitetin e Tiranës, ka titullin master shkencor në 
studime europiane, si dhe është doktore e shkencave filozofike. Ajo ka kryer, gjithashtu, studimet e larta edhe 
në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Prej rreth 30 vjetësh ajo është lektore në disa lëndë, si: 
Analizë e veprave filosofike, Histori e Përgjithshme e Filosofisë, Filosofi e Mesjetës, Filosofi e Fesë, Etika dhe 
morali; Hyrje në filosofi etj. Ajo është autore dhe bashkautore e disa teksteve mësimore për shkollën e lartë.

1. Valentini dhe vepra e tij kushtuar 
Skënderbeut

Skë nderbeu ë shtë  një  nga ato 
personazhe të rralla të historisë botërore 
që janë mbuluar me famë e lavdi dhe nga të 

rrallët për të cilin janë shkruar qindra punë 
studimore, figura e të cilit ka frymëzuar 
artistë me krijime në të gjitha fushat e 
gjinitë: këngë, poezi, poema, romane 
artistikë e historikë, tregime e novela, 
drama, portrete, tablo betejash, buste, 



   76 Historia e Skënderbeut në këndvështrimin e Zef Valentinit

monumente, filma, etj, anembanë Europës. 
Është e lehtë të rendisësh vlerësimet e 

larta për personalitetin e tij, por filozofët, 
ndryshe nga letrarët, nuk kanë për detyrë të 
rendisin pohime glorifikuese, përkundrazi. 
Ata interesohen për të vërtetat historike 
dhe për mënyrën si duhet proceduar për 
ta sendërtuar një të vërtetë historike. 
Filozofi interesohet për probleme të tilla 
si:çfarë mbetet përtej gjithë kësaj fame, 
cilat janë përmasat reale të tij, a ka firo mes 
pritshmërive tona të krijuara prej jehonës 
së lavdisë shekulloredhe gjetjeve konkrete, 
pra, cili ishte Skënderbeu i vërtetë, me mish 
e me shpirt, Skënderbeu njeri, Skënderbeu 
luftëtar, Skënderbeu atdhedashës, cilat janë 
problemet që ngre historiani në raport me 
ngjarjen historike, me personazhin historik 
dhe në raport me kohën kur zhvillohet 
ngjarja, cila është sjellja e historianit 
kundrejt fakteve historike të mishëruara në 
dokumentat arkivorë, reliket, etj.

Një ndër studiuesit më të zellshëm të 
historisë albanologjike, me shtrirje kohore 
nga antikiteti ilir, është At Zef Valentini. Kur 
erdhi për herë të parë në Shqipëri, me rrobën 
e misionarit jezuit, në moshën 22 vjeçare, 
ai ndeshi një lloj mungese komunikimi që 
e bëri të ndihej keq dhe si i jashtëm ndaj 
mjedisit shqiptar, situatë që zgjati për rreth 
10 vjet. Kjo krizë komunikimi e vuri para 
sfidës për të analizuar në thellësi këtë mjedis 
dhe për të kuptuar çfarë ndodhte, gjersa 
arriti të zbulojë se nuk ishte mosbesimi, as 
mungesa e dashurisë, por karakteri i veçantë 
shqiptar, i cili shfaqjet e hapura të ndjenjave 
i konsideron akt dobësie. At Zef Valentini 
kuptoi se pas zhguallit të ashpër e mbrojtës 
fshihej një ngrohtësi e sinqertë dhe prirja 
për marrëdhënie njerëzore të qendrueshme1. 
Nga ajo kohë ai iu përkushtua historisë së 
kombit shqiptar dhe për këtë arsye nuk 
mund të mos i kushtonte një vëmendje të 

veçantë Periudhës së Skënderbeut, por edhe 
Shqipërisë së asaj kohe. 

Siç na bën të ditur Peter Bartl (Revista 
Shejzat, 1970)2, puna botuese e At Xhuzepe 
Valentinit për historinë e Shqipërisë i ka 
fillesat e veta qysh në vitin 1935, medisa 
seri botimesh nërevistën “Leka”, lidhur 
me dokumentat nga Arkivi i Ambasadës 
spanjolle pranë Selisë së Shenjtë dhe nga 
arkivat e Vatikanit. Dokumentat e kësaj 
periudhe bënin fjalë për përpjekjet shqiptare 
për çlirimin nga sundimi turk në fund të 
shek XVI. 

Botimet e mëpasshme të Valentinit kanë 
studime për periudha më të hershme kohore. 
Sa i takon periudhës së historisë shqiptare të 
mesjetës, nëserinë e themeluar dhe të botuar 
prej tij “Acta Albania Veneta”3 që përmban 
dokumenta nga Arkivi Shtetëror Venedikas i 
viteve 1301-1415, përmendentë dhëna më të 
plota për familjet fisnike shqiptare sidomos 
pas vdekjes së Stefan Dushanit (1355), në 
mbretërinë e të cilit ndodhej pothuaj gjithë 
Shqipëria. Familja e Kastriotëve përmendet 
për herë të parë në vëll III të kësaj serie, 
në vitin 1406, me disa të dhëna të pakta, 
kurse në vëll VI ka të dhëna për ndihmën që 
Gjon Kastrioti u ofron venedikasve në luftë 
kundër Balshajve. 

Duke filluar nga viti 1966, me përafrimin 
e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, 
Valentini iu përkushtua figurës së Heroit tonë 
Kombëtar, me artikujtstudimorë “Probleme 
të historiografisëkastriotiane” (Revista 
Shejzat, 1966) dhe “Skënderbeu në kohën 
e tij dhe në traditën e tij” (E Përvitshmja 
Akademike, 1966-1967, Palermo), ku 
ngre shqetësimin lidhur me traditën jo 
të plotëbiografike për Skënderbeun dhe 
periudhën e tij si edhe nevojën për të 
mbledhur më shumë material arkivor.

Në bashkëpunim me Mateo Shambran 
dhe Ignacio Parrinon, Valentini botoi 

1 At Giuseppe- Zef- Valentini, “Vepra”, vëll II, Shtëpia botuese”Plejad”, Tiranë, 2006, fq 12.
2 Cituar nga At Xhuzepe Valentini, Studime dhe tekste historike, Plejad, Tiranë, 2010, fq 10.
3 Acta Albania Veneta saeculorum XIV et XV. Band 1-7, Palermo, Milano, Munih 1967-1970.
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fillimisht artikullin “Shqipëria e Skënderbeut 
në planin e përgjithshëm të kryqëzatës së 
Kalistit III”4, i cili më pas do të kthehet 
në një libër të plotë “Liber Brevium”5 
ku përmes një materiali të pasur arkivor 
dalin në dritëpërpjekjet për bashkimin 
e të krishterëve në një kryqëzatë. Ishin 
sukseset e njëpasnjëshme të Huniadit dhe 
të Skënderbeut në betejat kundër turqve 
ato që frymëzuan papën Kalisto III, i cili 
pavarësisht moshës shumë të madhe - 80 vjeç, 
u angazhua personalisht, për organizimin e 
kryqëzatës kundër turqve. Papa besonte 
te aftësitë luftarake të shqiptarëve nën 
udhëheqjen e Skënderbeut, dhe prandaj 
atyre u ngarkohej një rol i veçantë.

I po kësaj kohe është edhe artikulli 
“Skënderbeu në Europë të atëhershme”, që 
Valentini e botoi në revistën “Shejzat“ 12, 
1968. Përveç studimeve kushtuar figurës së 
Heroit tonë Kombëtar si luftëtar e strateg 
ushtarak, Valentini nuk mund të linte jashtë 
vëmendjes edhe figurën e Skënderbeut 
si burrë shteti ligjvënës, përderisa tradita 
popullore e kishte ngulitur në kujtesën 
kolektive përmes kanunit me emrin e 
Skënderbeut. Në studimin “Skënderbeu 
dhe Kanuni”, Valentini përpiqet të analizojë 
të dhënat që kanë mbërritur deri në ditët 
tona për kanunin e Skënderbeut. Por 
dokumentet arkivorë për ligjvënien e 
Skënderbeut dhe vendimet gjyqësore ishin 
asgjësuar gjatë pushtimit otoman. Burim i 
vetëm mbetej tradita popullore, e cila ruante 
kufijtë territorialë ku zbatohej Kanuni i 
Skënderbeut, që përputhen me territorin nën 
sundimin e tij. Gjithashtu, tradita popullore 
e dallonte këtë kanun nga të tjerët e asaj kohe 
si ai i Lekë Dukagjinit, i Labërisë etj, duke e 
cilësuar me emrin e sundimtarit përkatës të 

zones: “Kanuni i Skënderbeut”. Mungesa e 
burimeve arkivore e bëri të pamundur punën 
e Valentinit për ta rindërtuar Kanunin e 
Skënderbeut. Si studiues korrekt i historisë, 
At Zef Valentini nuk mund ta linte heroin 
e madh të shqiptarëve pa një kornizë të 
mjedisit shoqëror të kohës kur ai kreu 
aktivitetin e tij, prandaj ai studion edhe 
elemente të strukturës së organizimit 
shoqëror, të institucioneve që përcaktonin 
mënyrat e jetesës, prodhimit, shkëmbimit, 
ligjet, liritë, të drejtat etj. 

Në trajtesën “Lo statuto personale 
in Albania all’epoca di Scanderbeg6 të 
botuar fillimisht nërevistën “Shejzat”, e të 
plotësuar më tej me material më të gjerë 
nga arkivat venedikase, Valentini ka të dhëna 
që qartësojnë tablonë e jetës në periudhën 
e Skënderbeut, mënyrën e organizimit 
politiko-social dhe marrëdhëniet tepër 
të zhvilluara të një shoqërie feudale, ku 
paraqesin interes të dhënat për familjet 
fisnike në disa qytete, diferencimin e 
klasave, dhënien e së drejtës qytetare, 
vetadministrimin qytetar, të drejtat qytetare, 
liritë politike, kushtet e pronës, gjendjen 
ligjore të fshatarëve dhe bujkrobërve, 
shërbimin ushtarak, vendimin gjyqësor etj.

2. Figura e Skënderbeut 
në vlerësimet ndërkombëtare. 
Skënderbeu - ky Fatos kombëtar

Duke analizuar zhvillimin historik 
të popullit shqiptar, prejardhjen e tij ilire, 
autoktoninë në këto troje, At Zef Valentini 
përmbledh të gjitha cilësitë e nevojshme 
që e bëjnë një popull të jetë një Komb dhe 
që justifikojnë të drejtën e tij për të qenë i 
Pavarur. 

4 L’Albania e Scanderberg nel piano generale di cociata di Callisto III( 1455-58)., Bollettino della Badia 
Greca n edi Grottaferrata 21 (1967), fq 83-136, cituar nga: At Xhuzepe Valentini, Studime dhe tekste historike, 
Plejad, Tiranë, 2010, fq 23.

5 Il “Liber Brevium” di Callisto III. Palermo 1968; cituar nga: At Xhuzepe Valentini, Studime dhe tekste 
historike, Plejad, Tiranë, 2010, fq 15.

6 Lo statuto personale in Albania all’epoca di Scanderbeg ( Appunti dagli archivi della Repubblica Veneta), 
Roma 1967; cituar nga: At Xhuzepe Valentini, Studime dhe tekste historike, Plejad, Tiranë, 2010, fq 21.
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“Populli shqiptar nga pikëpamja 
historike sikurse nga pikëpamja e unjësisë 
së xanafillës, së gjuhës, së qytetnimit, së 
dokeve e zakoneve, do të quhet e asht 
përnjimend nji Komb”-konkludon At 
Zef Valentini7.” Veçse për të pasë tagër 
për pavarësi politike, s’mjafton që nji 
popull të jetë i sundueshëm…por lypen 
edhe sundimtarë të zotët ta drejtojnë 
anijen e shtetit ndër tallaze shkumuese të 
politikës…Shqipnija Ethnike për me mujtë 
me lypë pavarësinë e saj do të ketë, posë një 
popull të sundueshëm, edhe sundimtarë të 
zotë, që ta udhëheqin kah ajo mirëvajtje 
lëndore, kulturore e morale qëështë qëllimi 
i shoqërisë politike”. 

At Zef Valentini e lidh etninë shqiptare 
me atë ilire, si trashëgimtare të padyshimtë 
të saj. Njerëzit e mëdhenj që kishin sunduar 
perandorinë romake, dëshmonin se etnia 
shqiptare ishte jo thjesht e qytetëruar, 
por kishte zhvilluar aftësi shumë të larta 
politike. Valentini përmend me radhëemrat 
e mëdhenj që ilirët i dhanë perandorisë 
romake nga Kostandini i Madh,perandorët 
e tjerëilirëme radhë deri tek tre perandorët 
Bizantinë Justini I, Justiniani, për të cilin 
Dante Alighieri këndonte në kryeveprën 
botërore Komedia Hyjnore dhe Justini 
II8, për të mbërritur gjer tek ai, të cilin 
Valentini e cilëson “Fatosi kombëtar”- 
Gjergj Kastrioti Skënderbeu. 

Historianët e kësaj periudhe shkruajnë 
se vetë Papa Kalisti III, i njohur si tepër 
i matur me fjalët e që s’e kishin dëgjuar 
kurrë të fliste me lajka, në një letër drejtuar 
Skënderbeut, më 11 shtator 1457, shkruante: 
“S’ka njeri në botë, i cili të mos dijë trimëritë 
që kini bërë, e të mos ju ngrejë me lëvdatat 
më të mëdha në qiell e të mos flasë për ju për 

një kryembrojtës të vërtetë dhe kryeluftëtar 
shpirtmadh të Krishterimit”9

Burimet e referimit që shfrytëzon 
Valentini për të mbështetur pikëpamjen 
e vet për figurën e Skënderbeut janë 
të gjera, jo vetëm Fan Noli, por edhe 
shumë historianë të njohur si N Jorga, 
princi Albert Gjika, vëllai i Dora d’Istrias, 
E Durham, J.von Hammer, E Jackl, 
Prof.X. Lefkoparidis, F. Tajani, poeti frëng 
Lamartin nga i cili citon: “Homeri gjeti [në 
Shqipëri] Akilin, grekët Aleksandrin, turqit 
Skënderbeun, kreshnikë nga e njëjta rracë e 
nga i njëjti gjak.”10, referohet te historiani 
Ludvig von Pastor dhe Mehmeti IIi njohur 
për shprehjen e tij: “Mos të kishte lindur 
Skënderbeu, unë do të kisha marr Gjiun 
e Adriatikut me Republikë Venedike, i 
kisha vu çallmën në krye Papës dhe hënën 
drapnore mbi kupolën e Shën Pjetrit”11.

Autorë t  që  s tud iuan  kohën  e 
Skënderbeut dhe aktivitetin e tij bien dakord 
në cilësimin e asaj periudhe si kohë kreshnike 
e popullit shqiptar, ndërsa për Skënderbeun 
si Kreshnik i Kreshnikëve, “njëkohësisht 
ushtar e gjeneral… shpejtësia e lëvizjeve të 
tij ushtarake të kujton Çezarin…”12- sipas 
shprehjes së Ludvig von Pastor. 

Cilësimi “Fatos Kombëtar”qëAt Zef 
Valentini zgjedh për Skënderbeun, është 
krejtësisht ndryshe nga ato shprehjet tipike 
të mufatura me letrarizma, që burojnë kur 
sytë lbyren prej lavdisë dhe heroizmit, por 
dhe krejt ndryshe nga përpjekjet e cekëta që 
përmes epitetesh krijojnë aureola false me 
tëcilat ngatërrohen dhe vetë, duke marrë 
për të vërtetë historike atë që ka ndërtuar 
dëshirën e tyre. Pa dyshim, njohja e thellë 
e fakteve historikesi edhe vlerësimet e 
mendimtarëve të tjerëndërkombëtarë kanë 

7 At Xhuzepe Valentini, Studime dhe tekste historike, Plejad, Tiranë, 2010, fq 69-70.
8 At Xhuzepe Valentini, Studime dhe tekste historike, Plejad, Tiranë, 2010, fq 81.
9 Po aty, fq89.
10 At Xhuzepe Valentini, Studime dhe tekste historike, Plejad, Tiranë, 2010, fq 96.
11 Po aty.
12 Shprehje e Ludvig Von Pastor, cituar nga: At Xhuzepe Valentini, Studime dhe tekste historike, Plejad, 

Tiranë, 2010, fq 98.
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ndikuar, por At Zef Valentini e përzgjedh 
cilësimin “Fatos Kombëtar”bazuar edhe në 
kuptimin e thellë filosofik që mbart kjo fjalë 
në gjuhën shqipe: kuptimin e njeriut që u 
bë mbartës dhe përvijuesi fateve të Kombit 
Shqiptar në shekullin XV.

3. Vërejtje për historiografinë 
rreth Skënderbeut

Shqetësimin për shumëprobleme 
qëshoqëronin hulumtimet historike të një 
periudhe para pesë shekujve sikurse ishte 
historiografia skënderbejane, tek At Zef 
Valentini e gjejmë tëshprehur që në vitet 
1937 kur janë vitet e para të botimeve 
të tij në këtë fushë, me artikullin “Si do 
studjue historija e Kastriotit”, botuar në 
revistën Leka, nr 8-12, dhe të rimarrë sërish 
në vitet 1966 me artikullin “Probleme 
historiografike kastriotiane” botuar në 
“Shejzat”, nr 3-4, viti 1966. 

Ka interes të theksohet seështë 
njëkohëzgjatje rreth 30 vjeçare në periudhën 
mes dy artikujve. Ky fakt dëshmon një 
shqetësim të vazhdueshëm të Valentinit- 
atë të detyrës së çdo historiani- kryerjen sa 
më saktë e në mënyrë sa më të plotë, gjer 
shteruese, të kërkimit shkencor, verifikimin e 
të dhënave dhe ballafaqimin e tyre, marrjen 
në konsideratë edhe të atyre dokumentave 
që më parë mund të mos kenë tërhequr 
vëmendjen e për rrjedhojë të mos jenë 
vlerësuar. Të dy artikujt e sipërpërmendur 
dëshmojnë edhe një nevojë të studiuesit 
Valentin për të transmetuar edhe te 
studiuesit e tjerë disa vërejtje, verifikimin 
e disa mangësive, apo orientimin në disa 
arkiva të tjera të pashfrytëzuara më parë. 
Për këtë arsye të dy artikujt mbartin edhe 
vlera metodike didaktike për historianët e 
fushës. Por ndërkohë, rimarrja e së njëjtës 
tematikë, shtyn të mendohet se mund edhe 
të ketë patur pyetje të shtruara për diskutim 
nga autorë të asaj kohe. 

Historia si shkencë për veprimet 
e njerëzve në një kohë të caktuar është 

e lidhur pazgjidhshmërisht me faktet e 
dokumentuara dhe këto varen nga gjendja 
e arkivave. Përpara çdo historiani janë dy 
burime të mëdha nga ku mund të vilen të 
dhënat: Së pari, ato të traditës ku përfshihet 
krijimtaria popullore që ofron me bollëk 
të madh tregime, legjenda, këngë, poema, 
epike a lirike, duke konturuar fizionominë 
e ngjarjeve apo figurës së heroit apo botime 
biografike;Së dyti,janë gjithë dokumentat 
zyrtarë të kohës që shpesh kanë të dhëna 
të shkurtëra, fare të cekëta apo të ngurta, 
sipas rëndësisë së çështjeve që trajtojnë në 
marrëdhëniet mes vendeve të ndryshme. 

Rishikimi i historisë rreth epokës së 
Skënderbeut i vendos historianëtdoemos 
në një situatë të tillë. Përpara gjithë kësaj 
lënde me natyra të ndryshme, çfarë duhet 
të zgjedhin dhe si? Nga ana tjetër, për çudi, 
në emër të gjoja çmitizimit të figurës së 
Skënderbeut apo në emër të gjoja çlirimit 
nga etnocentrizmi, për të shkuar drejt 
një identiteti europian, jo të pakta kanë 
qenë sulmet e analistëve të ndryshëm në 
mediat vizive e të shkruara lidhur qoftë me 
origjinën familjare të Skënderbeut, qoftë për 
karakterin e luftës së tij, qoftë për faktin nëse 
ai ishte një princ i pavarur feudal apo thjesht 
vasal e mercenar i mbretërve të huaj. Këto 
sulme janë kryer sistematikisht që pas viteve 
1990 e sidomos në vitin 2018 i shpallur si 
viti i Skënderbeut dhe nuk kanë të bëjnë 
fare me natyrën verifikuese e korrigjuese të 
procesit të njohjes. Pranohet që kudo mund 
të ketë gabime e duhen kryer korrigjime. 
Këto janë pjesë e zakonshme e procesit të 
njohjes. Gjithashtu pranohet që dalin fakte 
“kokëforta” të cilat mund të përmbysin 
krejt tablonë dhe vlerësimet për ngjarje të 
caktuara historike. Por në rastin tone lidhur 
me epokën e Skënderbeut dhe figurën e tij 
nuk janë ofruar të tilla fakte.

Çuditërisht, përgjigjet e këtyre sulmeve 
i ka dhënë rreth gjysëm shekulli më parë, 
At Zef Valentini. Në studimin “Probleme 
historiografike kastriotiane” botuar në 
“Shejzat”, nr 3-4, 1966, Valentini çmon 
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nevojën e rishikimit të mënyrës si është 
shkruar historia e Skënderbeut, kur vëren 
se,së pari, një histori e rishikuar ka si 
detyrë të shmangëlëvdatat dhe shkëlqimin 
e jashtëzakonshëm me të cilin janë burimet 
e traditës. “Shumë i shtijshin në gojë fatosit 
të vet do fjali më të bukura, kaq të bukura 
sa të lenë në dyshim a pasqyrojnë psykën e 
tij, apo janë ushtrime retorike të autorit”-
vëren Valentini në “Si do studjue historia 
e Kastriotit”13.

E më tej, “…Dikush na e paraqiti porsi 
politikan të madh, diplomat e qeveritar 
me nji ideal centralizimi…Vërtet shek XV 
është shekulli i zhdukjes së feudalizmës në 
Europë, shekulli i mbretënve centralizues, 
por nga do ta merrte Gjergj Kastrioti një 
ide të tillë dhe si të shpresonte ta zbatonte 
në Shqipëri?”14, për më tepër që në Shqipëri 
“çdo princ ishte trashëgimtar i perandorit 
bizantin o bullgar o serb, por çdo krye 
katundi o plak shtëpie ishte mbret në vedi 
e bante politikë në vedi”15.

Valentini vëren se mënyra e organizimit 
të jetës politiko-shoqërore në viset shqiptare 
ishte larg centralizmit. Por edhe në vendet 
me të cilat shqiptarët kishin marrëdhënie të 
shumta ishte po e njëjta situatë: Venediku 
njihte feudet edhe në Shqipëri; qeveria 
papnore ende ishte larg politikës antifeudale. 
Një politikë e tillë antifeudale ka nisur 
vetëm me nipin e papa Kalistit III; Alfonsi 
i Aragonës në mbretërinë e Napolit u 
kishte bërë lëshime të shumta feudatarëve; 
edhe perandoria serbe ishte pushtim 
territoresh nga sllave, bulgare, shqiptare, 
greke që u ndaheshin feudalëve; Sipas At 
Zef Valentinit, i vetmi veprim centralizues 
i Skënderbeut ishte mbajtja e një ushtrie 

të qendrueshme, kurdoherë në shërbim si 
mbrojtje nga sulmet turke.

Së dyti, gjatë këtij procesi mohimi, 
mund të ndodhë “reduktimi i madhështisë 
dhe i rëndësisë së figurës së Skënderbeut”16. 
Problemi këtu ka të bëjë me qendrimin 
objektiv shkencor, pa rënë në mohim dhe 
zvogëlim të asaj që realisht ka ndodhur 
në histori dhe as të rëndësisë që ajo ka 
marrë deri në ditët tona. Të dyja vërejtjet 
metodikisht çojnë te gjetja e një balance, 
por sërish problemi mbetet i hapur, 
pra “si?”. Nënkuptohet që në punën 
hulumtuese i duhet dhënë më shumë 
përparësi dokumentave të shkruar të asaj 
kohe sesa vlerësimeve apo gjykimeve të 
studiuesve të asaj kohe, dhe më tej, sigurisht 
duhen vlerësuar më shumë historianët sesa 
poetët e romancierët.

Së treti,  Valentini trajton edhe 
një problem tjetër, atë të shmangies së 
historianëve nga diskutimi i problemit ose 
fshehja pas të ashtuquajturit argument “i 
heshtjes”. Një argument i tillë, sipas tij, vlen 
atëherë kur dëshmitarët duhet dhe mund 
të flasin, por nuk e bëjnë këtë. Mirëpo me 
historinë e Skënderbeut situata është tjetër: 
nga njera anë, është fakt se në ditët tona ka 
ardhur jehona e lavdisë dhe e heroizmit, nga 
ana tjetër, dëshmitë në shumicën e rasteve 
e kanë të pamundur të flasin, për shkak se 
kanë humbur e janë asgjësuar gjatë luftërave.

Një problem tjetër qëkarakterizon 
hulumtimet për Skënderbeun, siç e vë 
në dukje Valentini, është larmishmëria e 
cilësimeve të pozitës së tij nga tradita, nga 
biografët apo burimet dokumentare.
   Tradita e paraqet gati si mbret të 

Shqipërisë ose kandidat; 

13 At Giussepe Valentini, M. Sciambra,I. Parrino, Papa Kalisti III, Skënderbeu, Shqipëria dhe Kryqëzata 
(1455-1458), Plejad, Tiranë, 2009, fq 57.

14 At Giussepe Valentini, M. Sciambra,I. Parrino, Papa Kalisti III, Skënderbeu, Shqipëria dhe Kryqëzata 
(1455-1458), Plejad, Tiranë, 2009, fq 61.

15 At Giussepe Valentini, M. Sciambra,I. Parrino, Papa Kalisti III, Skënderbeu, Shqipëria dhe Kryqëzata 
(1455-1458), Plejad, Tiranë, 2009, fq 61-62.

16 At Giussepe Valentini, M. Sciambra,I. Parrino, Papa Kalisti III, Skënderbeu, Shqipëria dhe Kryqëzata 
(1455-1458), Plejad, Tiranë, 2009, fq 40.
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   Burimet turke si vartës të tyre, të 
arratisur e tradhtar; 

   Mbretëria e Napolit, e cila ishte e 
angazhuar për mbrojtjen e vetes nga 
rreziku angjian nuk mund ta ndihmonte 
Skënderbeun, prandaj e sheh atë vetëm 
si vasal besnik në shërbim të Ferdinandit 
të Aragonës, si një feudal të madh me 
territore në Shqipëri e në Itali; 

   Venecia, e cila kishte probleme me të për 
shkaqe territoresh ku ajo kishte të drejta 
pronësie, e cilësonte si “zotëri”, por më 
vonë e njeh si “kapitenin” e shqiptarëve 
me titullin “I Madhërishmi” dhe Krujën, 
deri atë kohë një feud venet, si kryeqendër 
e Skënderbeut. Valentini sqaron se kjo 
nënkupton që Skënderbeu, duke i ofruar 
Venecies shërbime ushtarake, sipas 
statuseve të qyteteve, ishte njëherësh 
komandant jo vetëm i shqiptarëve jashtë 
sundimit të Venecies, por edhe të atyre 
që luftonin për të.

   Selia e Shenjtë e lartoi me elozhet më 
të mëdha duke synuar ta shndërrojë në 
personazhin kryesor në kryqëzatën e 
projektuar nga Papa.

   Një orvatje e tipit materialist në 
histori, ka qenë ajo e Nolit për ta 
paraqitur Skënderbeun si udhëheqësin 
e klasës fshatare17, te e cila kishte bazën 
mbështetëse dhe merrte fuqinë kryesore 
njerëzore.

   Historiografia zyrtare e kohës së 
socializmit e ka pranuar si prijës të 
koalicionit të madh kombëtar të asaj 
kohe: Besëlidhja e Lezhës, krijuar 
më 2 mars 1444. Sipas Valentinit ky 
është një moment, kur historiografia 
e bazuar te materializmi dialektik, 
nuk e shfuqizon tezën e materializmit 
dialektik, por e ka kufizuar fushën e tij 
vetëm në skematizmin historik, duke 

e vlerësuar interesin kombëtar jashtë 
parimeve të materializmit dialektik. Kjo 
gjë nuk ndodhte vetëm në Shqipëri, por 
verifikohet të ketë ndodhur më parë 
edhe në Rusi e Kinë.
Kjo lloj historiografie e komunizmit 

kombëtar18, siç e cilëson Valentini, mikson 
në mënyrë alogjike një ideologji krejtësisht 
të huaj ndaj kulturës autoktone dhe 
zakoneve të vendit, me gjoja idealin e 
pavarësisëkombëtare, ndërkohë që e 
pozicionon vendin si satelit kundrejt 
vendeve udhëheqëse si Rusia apo Kina. Nga 
ky këndvështrim nuk bëhet asnjë dallim në 
qëndresën e Skënderbeut kundër turqve 
apo venecianëve.

Kurse faktet historike dëshmojnë se 
Skënderbeu me turqit nuk pati kurrë asnjë 
pakt, nuk u dha asnjë vendqendrim, e 
shumta arriti vetëm armëpushime, kurse 
me venecianët ka pasur edhe periudha 
bashkëpunimi miqësor. Sipas Valentinit, 
kjo sjellje e Skënderbeut përcaktohet nga 
vlerat qëai besonte se ishin themelore për 
personalitetin e kombit shqiptar, vlera që 
strukturonin pikat dalluese të tij.

Valentini ndalet në analizën e një lloj 
shfaqjeje liberale që shoqëroi Perandorinë 
Otomane në raport me sistemin bizantin 
që sundonte në trojet shqiptare, shfaqje të 
cilën, ende sot, historianë shqiptarë apo 
analistë të ndryshëm shpesh na e paraqesin 
si një formë më të mirë organizimi që e sillte 
kjo perandori: Perandoria Otomane lejonte 
brenda saj forma autonomie të regjimeve 
dhe kulturave.Sa u takon mënyrave 
apo zakoneve të kuptimit të jetës, sipas 
Valentinit, nuk mund të flasim për ndonjë 
ndryshim kontradiktor. Atëherë, logjikon 
ai, vlerat ideale kanë qenëato që kishin më 
shumë përparësi sesa vlerat politike, dhe 
për të shpëtuar ato, Skënderbeu pranoi 

17 At Giussepe Valentini, M. Sciambra,I. Parrino, Papa Kalisti III, Skënderbeu, Shqipëria dhe Kryqëzata 
( 1455-1458), Plejad, Tiranë, 2009, fq 48.

18 At Giussepe Valentini, M. Sciambra,I. Parrino, Papa Kalisti III, Skënderbeu, Shqipëria dhe Kryqëzata 
( 1455-1458), Plejad, Tiranë, 2009, fq 49.
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shpesh edhe varësi nga Napoli apo Venecia 
në disa zona.

Valentini përcakton në vlerat themelore 
ideale që kanë formuar personalitetin e 
shqiptarëve, dy vlera: konceptin e atdheut 
shqiptar, pavarësisht shpërndarjes në hapësirë 
të njerëzve të këtij kombi dhe konceptin e jetës 
së krishterë. Regjimi turk do ta ç’integronte 
jetën komunitare shqiptare, prandaj u gjykua 
i papranueshëm.

Si bazë për këtë konkluzion Valentini 
përmend gjithë traditën e këngëve popullore 
dhe këngëve të emigrimit të ruajtura e 
transmetuara brez pas brezi, por edhe 
biografët e ndryshëm të Skënderbeut që e 
paraqesin atë mishërim të idealeve më të 
larta për mbrojtjen e të cilave njerëzit luftuan 
apo morën udhën e mërgimit.

4. Burimet dokumentare

Sa i  takon kërkimeve arkivore 
dhe burimeve dokumentare, Valentini 
rreshton një sërë arkivash që nevojitet të 
rishfrytëzohen ose të shfrytëzohen nga e 
para nga historianët me qëllim zbulimin e 
dokumentave dhe të dhënave më të plota 
për historinë në periudhën e Skënderbeut.
   Arkivat e Shqipërisë të asaj kohe: nuk 

ekzistojnë fare. 
   Arkivat e Venecies- janë djegur në fillim 

të shek XVI: Në to mungojnë relacionet 
e guvernatorëve të provincave apo të 
ambasadorëve të ndryshëm; urdhëresat 
e senatit, aktet e komemorialeve 
përmendin vetëm shkarazi ngjarjet e 
kohës.

   Arkivi i Vatikanit - bastisur në gjysmën 
e parë të shek. XVI: ruan serinë 
e regjistrave të Vatikanit me aktet 
e korrespondencës papnore; janë 
zhdukur regjistrat financiarë, relacionet 
e nuncëve, letrat e ipeshkëve.

   Arkivi i Napolit-djegurnga gjermanët 
gjatë tërheqjes në 1944: ka humbur 
dokumentacioni aragonez.

   Arkivi i Barcelonës: ruan pjesën më të 
madhe të të dokumentacionit aragonez 
dhe të mbretërisë së Napolit; mund të 
konsultohet.

   Arkivat  e  kance lar i së  turke të 
Kostandinopojës: ruhen, por ende 
janë të mbyllura. Në historiografinë 
skënderbejane janë shfrytëzuar vetëm 
disa kronika.

   Arkivat e shteteve të vogla autonome 
italiane apo të fuqive që nuk kanë 
patur marrëdhënie të drejtpërdrejta 
e të vazhdueshme me Skënderbeun. 
Për shkak të frikës së vazhdueshme, 
këto shtete thithnin informacione të 
bollshme.

   Arkivi i kështjellave të Milanos: ruan 
letra konfidenciale që flasin për disa 
fitore të Skënderbeut. 

   Arkivi i Republikës së vjetër të Raguzës: 
ka pasur shumë marrëdhënie me 
Skënderbeun.
Le të shpresojmë që, ashtu si ëndërronte 

edhe vetë Valentini, në këtë 550 vjetor të 
Skënderbeut, të jenë shfrytëzuar edhe ato 
arkiva të pashfrytëzuara më parë dhe të jenë 
gjendur më shumë dokumenta për t’u dhënë 
përgjigje sa më të plota pyetjeve të ngritura.

The history of Skanderbeg according to the perspective of Zef Valentin
Father Zef Valentini, one of the deepest scholars of Albanology, in his extraordinary 

corpus, there are some important studies related to the period of Skanderbeg, his battles and 
about Pope Calisto III’s attempt to organize a united European Crusade against Ottoman 
Empire. Although a man of the church, Father Zef Valentine is worried to be as accurate as 
possible in the method of study and not influenced by the religious duty.His analyzes and 

ABSTRACT
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evaluations are based on time records, which he finds in previously unused archives.He has 
set aside and avoids referrals from glorious editions or those with poetic notes that, from 
Valentine’s point of view, have created a legendary fame and have worn Skanderbeg’s shiny 
figure with a wonderful echo by diminishing his very powerful roleat that time. Father 
Zef Valentine’s research on Skanderbeg becomes an example of a scientific historiography, 
based on verified and documented facts. He sets out a series of remarks to the historians 
of Kastriotian studies and the mistakes that should be avoided in their work.

Keywords: Zef Valentini, Albanology, Skanderbeg, example of a scientific historiography
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ORIENTIMI I PARTIVE POLITIKE, 

SFIDË E SISTEMIT POLITIK TË KOSOVËS

Festim BYTYÇI
AAK, Prishtinë

E-mail: festimbytyqi50@gmail.com

Përmbledhje

Në Kosovë, rrugëtimi historik i liderëve, partive, dhe funksionimi sistemit politik u shoqërua 
me shumë sfida dhe probleme, duke nisur me rrethanat e okupimit të regjimit serb, pastaj 
lufta për çlirim, vazhduar me periudhën e administrimit të faktorit ndërkombëtar si tërësi, dhe 
tranzicionin e vendit. Vendi u përcoll me shumë probleme, debate dhe kriza në sistemin politik, 
ekonomik, shoqëror e kulturor, ku pjesë të madhe të përgjegjësisë ka vetë sistemi partiak në 
Kosovë, i cili u ndërtua dhe ka funksionuar mbi baza tërësisht jo demokratike. Nga tematika 
e gjerë e problemeve që përfshinë partitë dhe traditat e forta të tyre, sfidë mbi funksionimin e 
një qeverisje të drejtë dhe demokratike të një sistemi politik,vazhdon të jetë orientimi i partive 
politike dhe profilizimi i tyre. Ky punim synon të analizojë rrethanat historike të kësaj praktike 
politike, faktorët që kanë ndikuar dhe po ndikojnë në mos orientimin e duhur të partive, në 
marrëdhëniet me interesat e individëve apo grupeve, në mungesen e transparencës dhe të 
kulturës politike e, gjithashtu, ‘humbjen’ e qytetarit nga mos efektiviteti dhe qeverisja e dobët 
e partive dhe pushteteve të dala prej tyre.
Fjalët kyçe: Kosova, orientimi i partive , sistemi politik, ideologjia, qeverisja.

Festim BYTYÇI është lindur në Suharekë, jeton dhe punon në Prishtinë. Studimet universitare i mbaroi 
në Universitetin e Prishtinës – Fakulteti i Shencave Politike; ndërsa studimet master i vazhdoi në Universitetin 
e Tiranës, ku ka marrë gradën Master i shkencave në Marrëdhënie Ndërkombëtare. Aktualisht punon në 
partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Prishtinë, në detyrën e zyrtarit për marrëdhënie ndërkombëtare.

Historiku dhe evoluimi i sistemit 
politik në Kosovë

Wilhelm Hofmeister dhe Karsten 
Grabow në librin e tyrë për partitë politike 
thonë se partitë politike në qoftë se dëshirojnë 

të mbijetojnë, duhet të ndërtohen në thellësi. 
Ato duhet të bazohen në vlera të përjetshme 
(Hofmeister & Grabow, 2013; 6). 

Përkufizimi i autorëve gjermanë mund 
të jetë përshkruas i mirë i gjendjes së 
partive politikë në Kosovë, të cilat, të reja 
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në formim, të mangëta në veprim dhe 
në mungesë të përvojës në organizim e 
politikë, nuk kanë arritur të shprehin dhe 
krijojnë lirinë e përcaktimit të bindjeve 
dhe ideve politike e ideologjike. Nevoja 
për një sistem të pastër politik me parti të 
formuara që funksionojnë mbi parimet dhe 
vlerat demokratike, në vendin tonë nisi të 
praktikohej e shihej si e nevojshme vetëm 
pas çlirimit dhe ndarjes de facto nga shteti 
i Serbisë në vitin 1999. 

Në periudhën e pas luftës, Kosova 
si vend i lirë dhe me pretendime drejt 
një demokracie perëndimore duhej të  
kishte një plan veprim për konsolidimin 
e një sistemi politik, e ky më vonë do të 
ishte një kusht, sepse pa parti politike 
bashkëkohore dhe demokratike nuk 
është e mundur të arrihet demokracia 
bashkëkohore përfaqësuese (Hofmeister & 
Grabow, 2013; 8). Tranzicioni i vendit solli 
ndryshime të mëdha në sistemin politik. 
Disa autorë kosovarë thonë se kjo erdhi si 
pasojë e asaj që populli i Kosovës për shkak 
të historisë që dihet nuk ka pasur fatin që të 
zhvillohet së bashku me demokracinë, sepse 
barrierë ka qenë diktatura e shovenizmi serb 
(Kryeziu, 2004; 124).

Në fillimet dhe organizimet e para 
partiake në Kosovë partitë politike 
plotësonin vetëm kushtin sociologjik: 
një grup i organizuar që kërkon të marrë 
pushtetin me mjete politike. Por jo edhe 
dimensionet tjera që e karakterizojnë një 
parti moderne. Përgjatë punimit do të 
flasim mbi atë se partitë politike në Kosovë 
nuk kanë ideologji politike të tyre, nuk kanë 
orientime programore të mirëfillta, madje 
nuk kanë as anëtarësi të qartë (Krasniqi & 
Shala, 2012; 5).

Partitë politike dhe Ideologjia

Demokracia moderne, apo thënë 
ndryshe, demokracia perëndimore nuk 
mund të paramendohet pa partitë politike. 
Në terma të përgjithshëm partitë kanë katër 

funksione: Funksioni i parë është hartimi i 
programeve dhe vizioneve të tyre politike. 
Bazuar edhe në ideologjinë që një parti 
politike mund ta ndjekë, këto duhet të jenë 
domosdoshmërisht të ndryshme apo më 
kreative në kuptimin e programeve politike 
dhe kandidatëve në mënyrë që të jenë më 
atraktive për votuesit. Funksioni i dytë është 
marrja në konsideratë e kërkesave politike, 
ekonomike dhe sociale të shoqërisë. Në 
këtë rast, kërkesat mund të jenë nga më të 
ndryshmet dhe nganjëherë mund të jenë në 
konflikt me njëra-tjetrën. Për këtë arsye, roli 
i partive politike është që t’i diskutojnë dhe 
vlerësojnë çështjet me rëndësi për shoqërinë 
apo një grup shoqëror dhe t’i shndërrojnë 
nevojat dhe kërkesat e publikut në politika 
alternative. Funksioni i tretë: partitë 
politike janë motori kryesor i rekrutimit të 
individëve në postet publike, përkatësisht 
në nivelin ekzekutiv dhe atë legjislativ. Dhe 
Funksioni i katërt i partive politike është 
mbikëqyrja ose kontrolli i qeverisë varësisht 
se në çfarë pozicioni politik janë: në pushtet 
apo opozitë (Krasniqi & Shala, 2012; 8). 
Duke u bazuar në përvojën e zhvillimeve 
politike të pasluftës në Kosovë, praktika 
politike e sistemit na tregon që egziston 
një prirje mjaft e fuqishme që disa nga 
këto parti i flijojnë përkushtimet e veta 
ideologjike me qëllim të marrjes së pushtetit 
(Agani, 2015; 7). 

Në lidhje me këto sfida të sistemit, 
politikologu Ramush Tahiri vlerëson që 
partitë “orientimin afatgjatë, ideologjikisht, 
për t’i përfshirë shtresat e caktuara të 
popullatës dhe për ta bërë programin, i cili 
e nxit një zhvillim të caktuar politik, nuk e 
përdorin. Veprojnë si grupe klanore, si grupe 
lideriste, si grupe regjionale, klienteliste ose 
si grupe të caktuara të interesit dhe lufta 
për pushtet ose lufta për të qenë në qeveri, 
bëhet duke shkelur parimet ideologjike dhe 
orientimet programore të partive (Gazeta 
Zëri; 2017).

Gjithashtu, mungon demokracia 
e brendshme e partive politike, nuk ka 
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bazë mbi aspektet ligjore të adresimit të 
konteksteve të brendshme, nuk kanë vlerë 
statutet e partive politike dhe shumë çështje 
të tjera nuk janë mire të definuara.Mënyra 
se si veprojnë partitë politike në Kosovë 
tregon që atyre u mungon përkushtimi dhe 
përcjellja e një ideologjie të caktuar, sepse 
ideologjitë janë vizione gjithëpërfshirëse 
të shoqërive dhe zhvillimeve shoqërore që 
përmbajnë shpjegime, vlera dhe qëllime 
për zhvillimet e kaluara, të tashme dhe 
të ardhshme (Hofmeister & Graboë, 
2013; 24), e që po ashtu frymëzojnë dhe 
justifikojnë veprimet politike dhe shoqërore 
(Hofmeister & Grabow, 2013; 24). Pra 
nuk mund të ketë një pozicionim politik pa 
orientim e ideologji të mirëfilltë.

Në Kosovë partitë politike kanë 
kaluar së paku nga një dekadë ekzistence 
në spektrin politik, por fatkeqësisht nuk 
po arrijnë të profilizohen politikisht dhe 
ideologjikisht, si parti te majta, tëdjathta, 
të qendrës, apo të qendrës së majtë, apo 
të djathtë. Megjithatë, deklarativisht të 
gjitha kanë përcaktimet dhe drejtimet e tyre 
partiake, por që praktika e ka dëshmuar të 
kundërtën. Nëse bazohemi në statutet dhe 
programet e partive politike të shqyrtuara, 
si dhe në deklaratat e tyre në intervistat e 
zhvilluara me përfaqësues të lartë të tyre, 
shihet që formalisht profilizimi ideologjik 
është i trajtësuar dhe i shprehur mjaft 
qartë(Krasniqi & Shala, 2012; 8).

Problemet e partive politikenë vend 
mbi orientimin e tyre

Në Kosovë vazhdimisht kemi pasur 
një sistem shumëpartiak dhe skena politike 
ka prodhuar shumë parti. Por, përkundër 
numërit të madh të partive1 vërehet mungesa 
e traditës demokratike dhe kulturës politike, 
pikërisht për shkak se krijimtaria politike 

më shumë është kuptuar në funksionin e 
saj si pushtet, se sa në funksionet e tjera 
të ofrimit të shërbimeve dhe udhëheqjes. 
Dobësit e sistemit partiak në Kosovë 
vërehen shumë kur krahasojmë me partitë 
dhe mënyrën e funkisonimit tek vendet 
perëndimore, sepse dihet që të gjitha partitë 
janë konkurente, të gjitha kërkojnë të vjelin 
sa më shumë vota të jetë e mundur, mirëpo 
kanë afërsi dhe bashkëpunime për interesa 
të caktuara (Louis Seiler, 2000; 146). Si 
shembull mund të marrim Norvegjinë, 
ku politika norvegjeze karakterizohet nga 
marrëdhëniet e mira ndërmjet partive. 
Toni i tyre është miqësor, kuptohen 
lehtë, shpeshë bëjnë kompromise dhe 
kërkojnë zgjidhje sa më të miratueshme. 
Prandaj politika merret me administrimin 
e interesave të përbashkëta, si: policia, 
rrugët, mbrojtja, mjedisi etj, dhe kjo jep një 
platformë për bashkëpunim(Kval, Mellbye 
&Tranoy, 2006; 6). Kështu, problemi  
me të cilin ballafaqohet sot klasa politike 
shqiptare në zhvillimin e brendshëm 
politik, është ridefinimi i koncepteve 
themelore shtetërore, politike e partiake 
(Bajrami, 2001; 69).

Sic u tha më lartë, në Kosovë, 
të paktën deklarativisht është arritur 
profilizimi i partisë, pra ajo që disa autorë 
i  klasifikojnë partitë sipas një kriteri të 
vetëm dhe universal e që më i njohuri 
është kundërvënia e Djathtë - e Majtë 
(Louis Seiler, 2000; 35). Mbi këtë ndarje 
nga pesë partitë kryesore, tri përcaktohen 
si parti të qendrës së djathtë (PDK, LDK 
dhe AAK), dhe dy janë të qendrës së majtë 
(VETËVENDOSJA dhe NISMA). 

Siç dihet, përkushtimet vlerore të 
partive të qendrës së djathtë, e që janë 
theksuar edhe në intervistat e zhvilluara me 
krerët e partive, janë ato ndaj familjes, pronës 
private dhe derregullimit të ekonomisë, të 

1 Kosova me gjithë numrin e vogël të banorëve, zyrtarisht sipas KQZ-së (2013) në zgjedhjet e fundit 
janë të regjistruara rreth 54 parti politike, prej të cilave rreth 40 apo 80% janë parti të vogla që numërojnë 
prej 100-10000 votues. Për më shumë: Po aty, fq.96.
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përkushtimit ndaj individit, etj. Ndërkaq, 
ato të partive të qendrës së majtë janë shteti 
zhvillimor, pronësia publike në sektorët 
strategjikë, liria kolektive si parakusht i 
lirisë individuale, roli i politikave fiskale 
në zgjidhjen e problemit të papunësisë, 
etj. (Agani, 2015; 7). Por, profilizimi në 
letër, nuk përcillet edhe me profilizim real 
dhe nuk përkthehet në veprimin e partive 
politike, prandaj  zhgënjimi i popullit dhe 
masës elektorale mbetet i njejtë, sepse 
shumica e partive politike të paraluftës, 
vazhdojnë të gjëllojnë të njejtën filozofi 
politike, të njejtin koncept politik dhe të 
njejtën metodë pune (Bajrami, 2001; 67). 

Nga këndvështr imi  i  pol i t ikës 
krahasuese, nëse kthehemi tek praktikat 
e vendeve të zhvilluar se si kanë arritur 
të forcojnë sistemet politike, mësojmë që 
për të ekzistuar dhe funksionuar një parti 
duhet t’i plotësojë disa parametra standart. 
Cështje e parë është çështja e antarësisë së 
një partie, e që partitë politike në Kosovë 
nuk janë krijuar mbi interesat e strukturave 
të ndryshme të shoqërisë e as mbi koncepte 
programore e politike të dallueshme. Ato 
në të shumtën e rasteve, janë ndërtuar ose 
mbi një ideologji populiste ose mbi interesa 
të grupacioneve të vogla politike; Cështja 
e dytë ka të bëjë me legjitimitetin e statutit 
të tyre, se sa janë të përpikta statutet e 
partive politike, sa janë demokratike dhe 
sa respektohet nga partia statuti vet, ndërsa 
cështja e tretë ka të bëjë me financimin e 
partive politike, apo më transparencën në 
financimin e partive politike, në mëyrë që 
të mos shkohet në sistemin e moskontrollit 
të të hyrave financiare dhe keqpërdorimit 
të parasë nga hierarkia partiake (Haziri, 
2017; 73-74).

Lidhur me këtë gjendje, dhe nevojën 
e një zgjidhje, Drejtori rezident i NDI 
Alexander Chavarria, në një tryezë të 
zhvilluar në vitin 2017, me tematikën për 
nevojën e Ligjit mbi partite politike, pati 
theksuar: Kosova e ka të nevojshme të ketë 
një ligj për partitë politike, dhe është e 

nevojshme që të fillojë të diskutojë lidhur 
me këtë ligj pasi që është një instrument 
ligjor që rregullon se çfarë mund të bëjë një 
parti politike duke u nisur nga rregulloret, 
statuti, përbërja, zgjidhja e kontesteve, 
financat si dhe aktivitetet e tjera politike, 
dhe ky ligj gjithashtu do të përcaktonte 
kufijtë se si do të qeverisin partitë si 
organizata (KDI; 2017).

Nga ato që trajtuam më lartë vërejmë 
se profilizimi partiak është dicka që e krijon 
një parti politike dhe jo anasjelltas, sic është 
rasti i Kosovës kur paradoksalisht, fillimisht 
janë formuar partitë, pa idenë se cfarë vije 
ideologjike ndjekin dhe pastaj vetëm në 
mënyrë deklarative kanë pohuar se cilës 
ideologji i takojnë, por që veprimet e tyre 
si parti qeveritare nuk kanë përkuar fare me 
deklarimin e tyre ideologjik.  Pra, partitë 
nuk udhëhiqen nga programe ideologjike  
dhe kjo ndodhë ngase sistemi dhe kultura 
politike në vend nuk nxisin profilizimin e 
partive mbi bazë të ideologjive(Hofmeister 
& Graboë, 2013; 97).

Profilizimi dhe orientimi programor 
i partive politike, kusht dhe proces 
për zhvillimin e sistemit dhe kulturës 
politike në Kosovë

Veprimet e partive politike varen 
nga disa faktorë, e para së gjithash nga 
niveli i zhvillimit ekonomik të mjedisit 
ku veprojnë, niveli kulturor i popullatës, 
rrethanat politike, përbërja kulturore, fetare 
dhe etnike e popullësisë (Aziri 2015; 161).
Pa marrë parasysh dallimet çdo parti duhet 
të ketë dhe t’i përmbahet një ideologjie, 
sepse ideologjia ka të përbashkët tre 
komponent: E para, ideologjitë pasqyrojnë 
rendin ekzistues; E dyta, na paraqesin 
modele të së ardhmes së dëshiruar, vizionin 
për një shoqëri më të mire; E treta, 
tregojnë mënyrën se si mundet dhe duhet 
të bëhen ndryshimet politike (Aziri 2015; 
57). Partitë politike nëse nisemi nga 
shkenca e politikës, demonstrojnë disa 
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funksione, ku njëra nga thelbësoret është 
Programi i partisë, sepse de jure dhe de 
facto programi themelor i partisë përbën 
identitetin e partisë dhe ofron një orientim 
të përgjithshëm për qytetarët dhe votuesit 
në parimet udhëzuese dhe idetë e një 
partie. Me programin e saj, partia justifikon 
ekzistencën e saj dhe shpjegon se si ajo 
dallon veten nga të tjerët. Programi i 
partisë iluston ambiciet politike dhe vlerat 
themelore, kërkesat dhe sugjerimet e një 
partie (Hofmeister & Graboë, 2013; 39). 
Kjo ka shumë rëndësi sepse në politikë 
kjo realizohet me anë të votës, qytetari e 
“blenë” programin gjatë fushatës nëpërmjet 
votes së tij, ndërsa fituesi i fushatës është 
i detyruar që të respektojë premtimet e 
dhëna në fushatë, dhe në rast se nuk e 
bënë këtë duhet të japë përgjegjësi para 
qytetarit (Haziri, 2017; 98). Në këtë pjesë 
nga analiza e programeve politike të partive 
kryesore kuptojmë që secila parti që ka qenë 
në pushtet, nuk e ka pasur programin e 
partisë fituese si program qeveritar.

Siç dihet në vendet ku njerëzit jetojnë 
dhe veprojnë me normat dhe rregullat e 
Demokracisë, sistemi zgjedhor merr rëndësi 
të madhe për partitë politike, si protagonist 
kryesore në zgjedhjet elektorale, por 
njëherazi ka rëndësi edhe për votuesit edhe 
politikanët si aspirues politik (Aziri, 2015; 
425) ndërsa për Sartorin sistemi zgjedhor 
është instrumenti më konkret politik për 
manipulim(Aziri, 2015; 425). Sido që të 
jetë “një demokraci pluraliste karakterizohet 
nga shumëllojshmëria e partive, e mediave 
dhe e organizatave të lira. Në këtë mënyrë, 
nga individi shpërthejnë lirisht pikëpamje, 
interesa, vlera dhe kështu i jepet mundësia 
për tu dëgjuar nga sistemi politik(Kval, 
Mellbye & Tranoy, 2006; 18).

Por si funksionon sistemi zgjedhor 
në Kosovë dhe çfarë sjellë mos profilizimi 
i partive politike? Në lidhje me fushatat 
dhe zgjedhjet mund të citojmë profesorin 
universitar Kryeziun ku në librin e tij 
“E drejta e zgjedhjes si e drejtë politike 

dhe fundamentale e qytetarit” shprehet: 
zgjedhjet  në raste  të  vecanta janë 
keqëpërdorur nga liderët ballkanik, ku 
me demagogji është manipuluar elektorati 
dhe qytetarët nga ata me prirje diktatoriale 
e me orientime social-komuniste. Etika 
demokratike ishte e dyfishtë dhe jo reale 
në raport me atë që proklamonin gjatë 
dhe në fushatën zgjedhore (Kryeziu, 
2004; 17). Ai më tutje pohon qëgjatë 
fushatës parazgjedhore subjektet politike 
e zbërthejnë programin e tyre zgjedhor në 
tubimet elektorale publike dhe, në mjetet 
e informimit publik (Kryeziu, 2004; 87). 
Ndërsa e vërteta, pas zgjedhjeve, është se 
partive politike në Kosovë në agjendën 
e interesit të tyre nuk janë as programet 
politike, as zhvillimin ekonomik dhe 
social e as integrimi i vendit në arenën 
ndërkombëtar e shumë procese të tjera. 
Pra politika kosovare pas zgjedhjeve 
funksiononë në këtë mënyrë: në radhë të 
pare partitë janë në mbrojtje të interesave 
të ngushta partiake, në vend të dytë 
mbrohen interesat e aktivistëve partiakë, 
duke u pasuar nga anëtarët e thjeshtë e 
simpatizantë të partisë dhe së fundi votuesit 
e zakonshëm(Aziri, 2015; 33).

Më poshtë listojmë disa arsye përse 
partitë politike në Kosovë ende nuk 
kanë arritur të moderohen dhe përpos 
kushtit sociologjik të plotësojnë edhe atë 
demokratik. a) Parti lideriste, pa demokraci 
brendapartiake dhe deri vonë me lista të 
mbyllura b) Mbetjet historike-politike të 
sistemit, prania ndërkombëtare dhe çështja 
e pazgjidhur Kosovë-Serbi; c) Dëshira dhe 
praktikimi i sistemit “catch all party” në 
kohë dhe hapësira të ndryshme tek partitë 
LDK, PDK, AAK, VV, NISMA, etj; c) 
Përcaktimi vetëm në letër tek statutet e 
të gjithë partive për identifikimin e tyre 
ideologjik si të majta, të djathta apo të 
qendrës; d) Mos ofrimi i programeve të 
qarta me vizione dhe strategji, masës së 
gjerë dhe elektoratit, etj. 

Por, pse është e domosdoshme dhe çka 
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do të sillte një orientim i partive politike në 
program dhe ideologji? Skena politike në 
Kosovë e ka të pashmangshme profilizimin 
e partive. Prezenca e pluralizmit politik 
nënkupton ngritjen e nivelit politik 
për shkak të konkurencës politike dhe 
mundësinë e alternativave politike për 
qytetarin, e që kjo rrjedhimisht për t’u 
realizuar duhet ta ketë një hapësirë ku secila 
parti të ketë programin dhe profilizimin e 
qartë. Orientimi dhe profilizimi i partive 
do të këndellte vetë partitë në qasje dhe 
funskionim e gjithashtu do të ishte një 
reformim i botëkuptimit parti - qytetari 
aktive. 

Kjo mund të realizohet vetëm me 
punë, veprim dhe rezultate ku partitë 
e profilizuara ideologjikisht dhe me 
programet e mbushura do të sjellnin: 
mesazhet – sepse qytetari dhe votuesi do 
ti jepte rëndësi mesazhit dhe jo dërguesit 
të mesazhit; konkretizim të problemeve 
konkrete – ku varfëria,  papunësia, 
ekonomia, do të kenë zgjidhje konkrete 
përmes programeve dhe përcaktimeve 
ideologjike, e jo retorikë; rritje e nivelit të 
demokracisë – votuesi me mirëbesim do të 
votonte apo ndëshkonte mos përmbushjen 
e zotimeve; gara politike e elitave – 
mundëson freskimin e klasës politike dhe 
garën politike për të ofruar programe dhe 

jo sistemi i klanizimit, i luftës apo i të 
kaluarës (Hofmeister & Graboë, 107-108), 
si dhe do të ngjallte debatin ideologjik të 
liderëve partiak, gazetarëve, analistëve dhe 
në përgjithësi skenës politike.

Përfundime

Zhvillimi i demokracisë tek subjektet 
politike dhe orientimi programor i tyre 
është bazë për zhvillimin e përgjithshëm 
të partive në Kosovë. Të gjitha praktikat 
e  funksionimit  të  der i tanishëm të 
partive në vend duhet të rimendohen 
dhe rimodelohen,për t’i dhënë hapësirë 
funksionimit të partisë me parime dhe 
metoda demokratike e transparente. 
Rregullimi i partive politike duhet të ketë 
si bazë orientimi praktikat e vendeve të 
zhvilluara evropiane dhe ndërkombëtare, 
mbi funksionimin e drejtë të sistemit 
politik. 

Mbetet obligim juridik e shoqëror 
për partitë,që të kenë ambiciet e qarta, 
t ’ i  përmbahen vijës ideologjike dhe 
profilizimit, të mbështeten e funksionojnë 
sipas programeve në të gjitha segementet 
e brendshme partiake, si dhe të ruajnë e 
promovojnë kulturën politike e besimin 
përballë raporteve me qytetarët/votuesit, 
pushtetin dhe konkurencën plurale politike.
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In Kosovo, the political journey of leaders, parties, and the functioning of the political 
system was underlined ëith many challenges and problems, beginning with the circumstances 
of the occupation of a regime, then the struggle for liberation, followed by the administration 
of the international factor, and ultimately the country’s transition as a process. Among 
the many problems, debates and crises in the country’s political, economic, social and 
cultural system, not a small part of the responsibility is the party system of all parties, 
unstructured and unworkable on a democratic basis. From the broad themes of concerns 
about the tradition created inside and outside the party, the challenge of functioning a fair 
and democratic governance of a political system is the orientation of political parties and 
their profiling. This paper aims at analyzing the historical circumstances of this developed 
political practice, the factors that influence the non-orientation of the parties to serve the 
interests of individuals or groups, the lack of transparency and political culture, and also 
the loss of the citizen by ineffectiveness and poor governance of all parties and powers.

Key words: Kosovo, party orientation, political system, ideology, governance.
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Përmbledhje

Në këtë punim paraqitet në mënyrë të përmbledhur dhe të shkurtër lidhja e  elementëve: 
krimi, dënimi me burg, dënimi alternativ dhe ndikimi psiko-social, përplasja e të cilëve 
jep një reaksion “shumëngjyrësh”. Interpretimi i këtyre elementëve ndikohet shumë nga 
ky reaksion. Ky punim synon të japë një shpjegim të realitetit social në Shqipëri në lidhje 
me mënyrën se si perceptohet dënimi me burg nga profesionistët dhe vlerën që marrin 
dënimet alternative. Paraqiten këtu në mënyrë të shkurtër mendimet dhe trajtimet teorike 
që i janë mveshur studimeve empirike të kryera nga sociologë, psikologë dhe të tjerë 
studiues të shkencave humane. A është burgu gjithmonë i mirë apo i keq? Studiues të 
ndryshëm e shohin burgun si një dukuri jo thjesht të “keqe”, por i referohen fakteve për 
të paraqitur një tablo reale të institucionit dhe të funksionit të burgosjes. Disa të tjerë 
fokusohen në pasojat negative të burgosjes. Studimi rreket të paraqesë edhe rëndësinë e 
dënimeve alternative në shoqërinë e sotme. Ky punim, përveç të dhënave dytësore nga 
literatura ndërkombëtare dhe shqiptare, sjell edhe gjetjet e një studimi empirik të realizuar 
me intervista të drejtpërdrejta me të dënuar, me të paraburgosur, me juristë, punonjës 
socialë. Studimi nxorri në pah se në realitetin shqiptar perceptimet e devijantëve për 
qëndrimet që mban shoqëria kundrejt dënimit të tyre, janë “mospranimi” dhe “denigrimi”. 
Ata pranojnë faktin se riintegrimi, pavarësisht politikave sociale, është shumë i vështirë. 
Referuar këtyre të fundit, na duhet të theksojmë se vërehet që në pjesën dërrmuese të 
kohës zbatimi i tyre mbetet në tentativë. Studimi gjithashtu nxorri në pah se, megjithë 
dëshirën e mirë të forcave të përfshira në zbatimin e dënimeve alternative në Shqipëri, ka 
gjithmonë një ngurrim, pasiguri dhe shmangie në zbatim. Kjo pasi elementë të sociales, 
kulturores, juridikes dhe politikes ndikojnë ende në jetëzimin e ideve përparimtare, qofshin 
kah pozitivja apo kah negativja.
Fjalë kyçe: Krim, burg, dënim alternativ, shoqëri shqiptare
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1. Një përfytyrim për krimin

Të gjykosh mbi krimin, do të thotë 
të kesh një përfytyrim të tij. Kur flitet për 
diçka të tillë nuk nënkuptohet përfytyrimi 
fizik, por ai social. Durkheim na jep një 
pasqyrim pa deformime të përfytyrimit. 
Padyshim qëndrimi i tij ndaj krimit është 
goditës. Kur flet për mirëqenien e shoqërisë, 
ai dallon shmangien nga e moralshmja 
si të rëndësishme. Durkheim thekson 
se kufijtë moralë dhe ligjet në shoqëri i 
riafirmon njohja e krimit dhe ndëshkimi i 
tij. Në fakt, sipas Durkheim, krimi forcon 
solidaritetin social. Shmangia ndaj morales 
i bashkon njerëzit në një shoqëri. Po ashtu 
kjo shmangie ndihmon në përcaktimin e 
ndryshimit social.

Ekzistojnë forma të devi jancës 
apo dhunimit të normave, të ci lat 
nuk kundërshtohen nga shoqëria, por 
rikontrollohen nga ajo dhe dalngadalë bëhen 
pjesë e normave. Kjo, sepse fitojnë mbështetje 
nga një pjesë e madhe e shoqërisë. Keqbërja 
mund të ndihmojë një shoqëri të rimendojë 
kufijtë e saj dhe të lëvizë drejt ndryshimit 
social, me shpresën e një përfitimi më të 
madh të grupit (Durkheim, E., 2004). 
“Ne nuk duhet të themi që një veprim trondit 
koshiencën kolektive, sepse është kriminal, por 
është kriminal sepse trondit koshiencën publike. 
Ne nuk e dënojmë atë, sepse është një krim, 
por është një krim sepse ne e dënojmë atë” 
(Durkheim, E., 2004:35). 

2. Eksplorimi i arsyeve nxitëse të sjelljeve 
kriminale. Perceptimi i të dënuarve

Nga të dhënat statistikore të marra në 
institucionet e izolimit dhe drejtësisë, vihet 
re se krimi që mbizotëron në përqindje ështe 
ai i vjedhjes, i pasuar nga narkotrafiku dhe 
vrasja dhe në numër më të vogël vijnë krimet 
e tjera dhe kundërvajtja.

I dënuari B.T., në IEVP, Rrogozhinë, 
22 vjeç, me arsim 9-vjeçar, bashkëjetues me 
të dashurën, me një fëmijë të vogël tregon 

se ka pasur një jetë të vështirë jashtë mureve 
të burgut. Nuk ka arritur asnjëherë të ketë 
një jetë ekonomikisht të sigurtë, për arsye se 
nuk ka punuar asnjëherë rregullisht. Ёshtë 
dënuar për krimin e vjedhjes.

“Akuzohem për vjedhje. Kam marrë një 
makinë nga një fabrikë, ku fillova punë si 
roje. Doja ta shisja pasi nuk kishim para as 
për të ngrënë bukë.”

Nga mënyra si shprehet, i dënuari 
duket sikur kërkon të shfajësohet për krimin. 
Ai nxjerr arsyen e urisë. Në fakt, lufta 
për ekzistencë mund të shtyjë njeriun në 
dëshpërim dhe pasojat janë të dhimbshme. 
Gjithsesi ka një moral në shoqëri, që të 
ndalon të rrëmbesh “gjënë e tjetrit”. Nga ana 
tjetër, nuk ekziston asnjë moral që të ndalojë 
një person të shfrytëzojë tjetrin për qëllime 
fitimi, pasi kjo bëhet në emër të “punësimit”. 
Për sa kohë në shoqëri luhet pa rregulla loje, 
rezultati do të jetë i diskutueshëm.

N.M., 23 vjeç, jeton me familjen 
dhe pohon se nuk ka pasur asnjëherë një 
punë fikse. Ka punuar vetëm me mëditje 
si punëtor krahu. Akuza ndaj tij është 
“ngacmim seksual ndaj një të rriture”. 

“Krimin e kreva se ashtu mendova në atë 
moment, por në të vërtetë nuk kam bërë 
krim, pasi unë thjesht i flisja. Kur tentova ta 
kapja, ajo më iku dhe mua më kapën.”
       
Në fakt vihet re një lloj “turbullire” në 

fjalët e N.M. dhe të të tjerëve, kur thonë 
se janë të pafajshëm, pasi ashtu ndihen dhe 
kur i drejtohen veprimit që kanë kryer, me 
termin “krim”. Pra, në njëfarë mënyre, kemi 
këtu, nëse mund të përdorim termin, një 
“vetëkriminalizim”. Duket qartazi që këtë 
e nxit mbyllja në burg. Ky vetëkriminalizim 
në mjediset e brendshme ka gjasa që jashtë 
të kthehet në vetëstigmatizim dhe kjo 
qartësisht jep kosto tek rehabilitimi i këtyre 
personave.

E.V., 19 vjeç, akuzohet për krimin e 



   95Social Studies  Vol. 13  No. 1

vjedhjes dhe është përsëritës. Krimi i parë 
është ai i vrasjes. Personi që ka vrarë, ishte 
i vëllai. 

“15 vjeç vrava vëllanë. Nuk e di se si.”

Nuk jep të dhëna të mëtejshme, pasi 
është natyrë shumë e mbyllur dhe tepër i 
prerë në përgjigjet e tij. Ajo që zbuluam 
nga intervista, ishte se ai është përsëritës “i 
vullnetshëm”. Ai kërkon të qëndrojë në burg 
dhe bën përpjekje për këtë duke përsëritur 
sjelljet kriminale.

3. Tre shkollat e mendimit

Tre shkolla të mendimit dalin në pah, 
përsa i takon aftësisë ndëshkuese të burgut. 
E para është ajo që burgjet përfundimisht 
shtypin sjelljen kriminale. Perspektiva 
e dytë, pikëpamja “shkollat e krimit”, 
propozon të kundërtën, pra, që burgjet 
e rrisin kriminalitetin. E treta, të cilën e 
etiketojmë si pozicioni “i ndërveprimit 
minimalist”, debaton mbi idenë se efekti 
i burgut tek kriminelët është minimal, me 
disa përjashtime.

Perspektiva e parë: burgu si ndëshkim
Burgu është frenues në sjel l jen 

devijante, shpjegojnë autorët e shkollës 
së parë të mendimit. Pikëpamja e këtyre 
i ka rrënjët në teorinë e frenimit, e cila 
predikon atë që, sa më shumë sanksione të 
ashpra të pësojnë, aq më të prirur janë drejt 
reduktimit të aktivitetit të tyre kriminal në 
të ardhmen. Sipas Hirsch, Bottoms, Burney 
dhe Wikström, të parët dhe udhëheqës në 
mbështetjen e kësaj teorie ishin ekonomistët. 

Ekonomistët i qëndrojnë idesë se 
burgosja prezanton kosto direkte dhe 
indirekte  tek  ai që burgoset. Ata e shpjegojnë 
këtë me ripërballjen e kriminelit me burgun. 
Një individ racional nuk do të donte në asnjë 
mënyrë të kalonte të njëjtën përvojë. Po 
ashtu, duke iu referuar një grupi autorësh, 
si:  Doob, Sprott, Marinos dhe Varma; 

Spelman; Van Voorhis, Broëning, Simon 
dhe Gordon del se vëzhgimet e kryera kanë 
treguar se që të dyja palët, si publiku, ashtu 
dhe të burgosurit e konsiderojnë burgun si 
ndëshkuesin më të ashpër apo më efektiv 
për sjelljen kriminale (shih: Gendreau, P., 
Goggin, C., Cullen, T., f. 1993:5). 

Gjithashtu, sipas Wood dhe Grasmick 
(1999), politikëbërësit e konsiderojnë 
burgun si ndëshkimi më i ashpër i 
disponueshëm (po aty: 6).  Me këtë 
shquajnë faktin që pritshmëritë e publikut 
dhe të politikëbërësve duhet të realizohen 
në efektin frenues të burgosjes.

Perspektiva e dytë: burgjet si shkolla krimi
Besimi se burgjet janë “shkolla të 

krimit” gjithashtu ka pasur një mbështetje 
të gjerë. Mjaft autorë të hershëm kanë 
sugjeruar faktin që burgjet janë vatra 
mbarështimi për krimin. Të tjerë hodhën 
idenë se një i burgosur që ka ndenjur për 
një kohë të gjatë në burg, është më i prirur 
drejt kriminalitetit, duke qenë se ai i ka 
forcuar tashmë tendencat kriminale në këtë 
“shkollë” dhe gjithashtu është i prirur drejt 
recidivizmit më shumë se një i burgosur, që 
ka ndenjur për pak kohë në burg. 

Ky këndvështrim dhe sot në fakt 
është gjerësisht i përhapur dhe i përdorur 
nga profesionistët e drejtësisë kriminale, 
politikëbërësit dhe segmente të publikut. 
Teoricienët e bihejviorizmit i kushtojnë 
më pak vëmendje karakterist ikave, 
psikologjikisht shkatërruese, të mjedisit të 
burgut, por përqendrohen thjesht në atë 
se cilat besime dhe sjellje janë përforcuar 
ose dënuar aty. 

Bukstel dhe Kilmann (1983), të cilët 
i bënë një  përmbledhje klasike literaturës 
me disa studime të ndryshme mbi efektet e 
burgosjes, tregojnë se janë përdorur teknika 
të sjelljes për të shqyrtuar dhe regjistruar në 
mënyrë të detajuar paparashikueshmërinë e 
të mësuarit social që ekzistonin në burgje 
të ndryshme. 

Bukstel dhe Kilmann (1980), pohuan 
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se çdo studim gjeti “një përforcim pozitiv 
mbizotërues” nga grupi që i përkisnin, 
pra, ishin të barabartë, për një sërë sjelljesh 
antisociale. Po ashtu edhe stafi ndërvepronte 
me të burgosurit në një mënyrë të tillë, që 
promovonte një mjedis prokriminal. Kështu 
nga këto studime dhe referuar dhe literaturës 
mbi fenomenologjinë, përfundimi del se 
burgjet duhet të promovojnë kriminalitetin 
(shih: Gendreau, P., Goggin, C., Cullen, 
T., f. 1993:7).

Perspektiva e tretë: ndërveprimi minimalist
Në këtë shkollë të mendimit bashkohen 

tre referenca të ndryshme për të dhënë një 
arsye se pse burgjet nuk kanë efektin e 
mirëpritur tek recidivizmi. Ka mjaft studime 
të bëra në fushën e modifikimit të sjelljes, 
të bindjes, të të mësuarit eksperimental, 
të cilat japin prova të bollshme për të 
përgënjeshtruar atë që thuhet se është e lehtë 
të detyrosh një njeri të bëhet kriminel. Për 
më tepër, konsiderohet shumë e vështirë 
dhe e komplikuar të krijosh një kriminel, siç 
referohet nga shumë studiues.

Ekzistojnë një tërësi kërkimesh që 
vërtetojnë se rastet e ndëshkimit kanë 
qenë shumë efektive në shtypjen e sjelljes 
devijante. Aty i mëshohet idesë se ndëshkimi 
është një lloj mësimi për kriminelin, në 
kuptimin e asaj se çfarë nuk duhet të bëjë. 
Por në rastet e kriminelëve, që paraqesin 
një rrezik të lartë shoqëror, nëse ndëshkon 
sjelljen e keqe të kryer, ata patjetër që 
do ta zëvendësojnë me një tjetër sjellje 
antisociale. Pikërisht, studiuesit e sistemit 
të ndëshkimit deklarojnë se, për të përftuar 
një ndryshim në sjellje, nuk duhet shtypur 
sjellja e keqe, por duhet mësuar, formësuar, 
brendësuar sjellja e mirë. 

Së dyti, ata sugjerojnë se, të kërcënosh 
me ndëshkim një person, është padyshim 
problematike dhe gjithashtu dalin në 
përfundim se përftimi i bindjes e ka bazën 
në parimin e reciprocitit pozitiv. Duke 
aplikuar metoda të bazuara në sjellje të mirë 
nga stafet e burgjeve, do të përftohet një 

reagim i mirë dhe bindje nga të burgosurit. 
Kështu jo detyrimisht i burgosuri do 
të mësojë sjellje kriminale apo do t’i 
përforcojë ato. Thjesht burgu nuk ka pse 
të konsiderohet “shkollë krimi”. 

Së treti, sipas Andrews dhe Bonta e 
Gendreau dhe Suboski, çështja shtrohet se 
kë dëshiron të ndëshkojë sistemi i drejtësisë. 
Tek një kriminel me rrezikshmëri të lartë 
besimet dhe qëndrimet më të spikatura, ato 
që ai do të ndryshojë, janë ato që qëndrojnë 
në antagonizëm me edukimin, punën dhe 
me marrëdhëniet ndërpersonale. Tipa të 
tillë janë shpesh mjaft të vështirë për t’u 
rehabilituar, pasi mund të karakterizohen 
nga një personalitet me një shkallë të lartë 
egocentrizmi, manipulativ dhe impulsiv. 
Po ashtu ata mund të jenë dhe nën efektin e 
substancave, të cilat në shumicën e rasteve 
i bëjnë të humbin perceptimin e tyre 
ndaj realitetit. Kemi raste të kriminelëve, 
që mjekohen në mënyrë të izoluar dhe 
të detyruar në institucione të kujdesit të 
shëndetit mendor. Shumë mendojnë se ka 
dhe kriminelë që i rezistojnë ndëshkimit, dhe 
kur ai është aplikuar në mënyrën më eficiente 
dhe në kushte optimale (shih: Gendreau, P., 
Goggin, C., Cullen, T., f. 1993:4- 9). 

Shpesh njerëzit duket se përshtaten 
me rolin që ata luajnë në grup. Gjithsesi, 
sado të mendohet se njerëzit i marrin 
rolet, nisur nga natyra e tyre e brendshme, 
kjo jo gjithmonë qëndron. Shpeshherë 
është roli që i jep formë personit dhe jo e 
anasjellta. Nuk ka ilustrim më perfekt për 
këtë, sesa eksperimenti i Filip Zimbardos 
dhe i kolegëve të tij më 1971. Eksperimenti 
synonte në nxjerrjen në dritë të faktit se 
si roli i të “burgosurit” dhe i “gardianit” 
ndikuan sjelljen e njerëzve, që i morën këto 
role. Për shkak të precipitimit të situatës, 
eksperimenti u ndërpre, por në fakt nxorri 
në dritë një gjë shumë të rëndësishme. 
Evidenca që u përftua, qe dramatike, sepse 
provoi që burgu është një ambjent që 
shkatërron socializimin, pa marrë parasysh 
personalitetin që personat shfaqin para se 
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të përfundojnë atje (Wortman, C., Loftus, 
E., 1992:602). 

Një teori të pragut në formë u-je 
për ngjarjet ndëshkuese, kanë ndërtuar 
dhe Orsagh e Chen (1988), ku nxjerrin 
se një dozë e “moderuar” e burgut do 
të ishte optimale. Ata gjithashtu dalin 
në përfundimin se grupe të ndryshme 
kriminelësh i përgjigjen në mënyra të 
ndryshme ndërhyrjeve të ndryshme, qofshin 
këto programe rehabilitimi, punësim në 
industrinë e burgut apo izolim në burg. 
Këta autorë në kërkimet e tyre mbi lidhjen 
që ekziston midis kohëzgjatjes së dënimit, 
recidivizmit, sugjeruan se efekti specifik i 
dekurajimit apo i ndjenjës së “shkatërrimit”, 
që vjen nga kohëzgjatja e dënimit, është 
më dominues se efekti që jep mungesa e 
lidhjeve sociale apo mungesa e punësimit, 
kur periudha e dënimit është relativisht e 
shkurtër. Nga ana tjetër, këto mungesa, puna 
dhe lidhjet sociale, kanë efekt më të fuqishëm 
dhe bëhen më të ndjeshme, kur periudha e 
dënimit është relativisht e gjatë.  Pra, teoria 
e tyre sugjeron se koha e burgimit e ndikon 
recidivizmin si nëpërmjet dekurajimit, ashtu 
dhe nëpërmjet ndikimit në lidhjet sociale 
(https://link.springer.com/article/10.1007/
BF01062871, cituar më 01/06/2017). 

Ekziston sot një pikëpamje  që burgu 
modern është i rehatshëm. Ndërkaq autorë 
të tjerë, si: Corcoran (1993), Johnsson, 
Bennet dhe Flanagan (1997), shprehen 
se vetëm burgjet e tipit “pa gjëra ekstra” 
apo “ pa zbukurime” janë efektivë në 
parandalim. Ashtu si dikur, kur burgjet 
konceptoheshin si vende të zhveshura nga 
çdo gjë e tepërt dhe individi jetonte një jetë 
me frikë (shih: Gendreau, P., Goggin, C., 
Cullen, T., f. 1993:6). 

Gjithashtu, nga ana tjetër, duhet 
pasur kujdes në programet që synojnë 
reduktimin e popullsisë së burgjeve, pasi 
ato duhet të jenë të drejtuara me shumë 
kujdes, me qëllim që të sigurojnë efektin 
e synuar dhe të shmangin zgjerimin e 
padëshiruar të rrjetit të kontrollit social 

(Handbook of Basic Principles and 
Promising Practices on Alternatives to 
Imprisonmet, Neë York, 2007:10).

Sistemi i burgimit nuk është vetëm 
institucioni i tij: muret, personeli apo 
rregulloret. Foucault e përcakton sistemin 
e burgimit si një shkrirje të ligjërimeve, 
arkitekturës,  rregul lores shtypëse, 
parashtrimeve shkencore, efekteve 
shoqërore reale dhe utopive të pathyeshme, 
programeve për korrigjim dhe mekanizmave 
për përforcimin e delinkuencës (Foucault, 
M., 2010:265). 

4. Efekte psiko-sociale

Çfarë mund të ndodhë kur një person 
burgoset dhe i mohohet e drejta për një 
dënim alternativ? I përfshirë në masën që 
popullon burgun, ai bind veten se i përket 
asaj kulture tashmë. Fromm e konsideron 
këtë “fshehje”, të cilën  e bëjmë më mirë 
në masën e kulturës sonë. Këta persona 
konsiderohen si “kameleonë shoqërorë”, 
pikërisht sepse i nënshtrohen konformitetit 
automat. Ata marrin ngjyrën e mjedisit 
ku gjallojnë dhe përshtaten e brendësojnë 
mënyrat e grupit (shih: Boeree, G.,C., 
2004:124). 

Teoria e Fromm  mund të gjejë aplikim 
veçanërisht në sociologji, pavarësisht 
koncepteve psikologjike, që e përshkojnë. 
Fromm ka folur për “izolimin dhe ndjenjën 
e pafuqisë” që kthehet në neurozë. Vetmia, 
frika dhe tronditja mbeten; njerëzit nuk 
mund ta përballojnë pafundësisht. Individi 
i Fromm përmes përpjekjeve për t’i 
shpëtuar vetmisë dhe pafuqisë, shkon drejt 
shkatërrimit të unit të tij. Këtë e bën midis 
të tjerash dhe përmes konformizmit obsesiv 
ndaj modeleve ekzistuese. 

Ne hasemi përditë me faktin se sa 
shumë persona arrestohen për krime, 
të cilat sot diskutohen dendur se duhen 
dekriminalizuar: droga, prostitucioni, 
kundërvajtjet e ndryshme etj.  Statistikat 
vërtet tregojnë që dhënia e dënimeve 
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alternative ka trend rritës, por gjithashtu po 
nga  statistikat e fundit numri i të ndaluarve 
në paraburgim për krime të tilla është rritur. 
Jo të gjithë e përfitojnë dënimin alternativ. 
Eksperiencat e fundit kanë treguar që 
për kundërvajtjte, të cilat shumë mirë 
mund të konvertohen në një dënim me 
gjobë, janë dënuar individë, që nuk kanë 
rezultuar kurrë të rrezikshëm për shoqërinë. 
Rezultatet kanë qenë shokuese, pasi kanë 
çuar personin në vetëvrasje. Në rastin e 
kundërt kemi një përshtatje me situatën e 
burgut dhe kjo mund të çojë në recidivizëm. 
Sa përballje kemi në përditshmërinë tonë 
me dënime të padrejta? 

Të gjitha këto janë investim në krijimin e 
personave të depersonalizuar, të kameleonëve 
shoqërorë. Ata janë potencialisht të tillë. 
Nga ana tjetër sa persona që kanë kryer 
krime të rënda ndaj individit dhe shoqërisë 
kanë përfituar lirinë me kusht duke iu 
bashkuar komunitetit? Plot të tillë. Faktet 
janë kokëforta në këtë drejtim. 

George Kelly, fillimisht një sociolog e 
më pas studiues në fushën e  psikologjisë, e 
paraqiti teorinë e tij në disa konkluzione. Një 
nga ato është dhe ai shoqëror, i cili është i 
vlefshëm dhe për fushën tonë të studimit. I 
ndikuar nga Mead ai foli për interpretimin 
e  procesit strukturë të tjetrit. (shih: Boeree, 
G.,C., 2004:177).

Një person mund të lidhet me një tjetër, 
dhe pse nuk është fare i ngjashëm me të. Në 
fakt “mund të interpretojnë siç interpreton 
tjetri”, “të hyjnë brenda mendimit të tij”, me 
një fjalë të lënë mënjanë një pjesë të vetes 
për të qenë “dikush tjetër”. E kalojmë këtë 
përfytyrim mbi individë të izoluar. 

Burgjet kanë treguar se janë jo pak 
herë arena të shkëmbimit të roleve. Kelly 
e ka shpjeguar këtë me konkluzionin e 
copëzimit (shih: Boeree, G.,C., 2004:177). 
Rolet nuk përputhen me rrethanat. Një 
individ që ka kryer një krim, serioziteti i 
të cilit konsiderohet i ulët, i gjendur në 
grupe individësh, ku udhëheqin kriminelë 
të mirëfilltë, ka gjasa të pëlqejë atë rol dhe 

nuk jepen më garanci kur ai del nga burgu. 
Nuk mund të mohohet fakti që në mjaft 
raste, në emër të riintegrimit, ne i bëjmë një 
rifreskim kriminalitetit.

Studimet sugjerojnë se faktorët 
interferues, si mënyra me të cilën krimi dhe 
sistemi i drejtësisë kriminale janë prezantuar 
nga media, evoluimi i opinionit publik, 
klima politike dhe faktorët e jashtëm të 
lidhur me zhvillimet demografike dhe 
influencën ekonomike, janë po aq të 
rëndësishëm sa faktorët të lidhur direkt me 
sistemin e drejtësisë kriminale për të kuptuar 
ndryshimet në popullatën e burgjeve. 

Një shembull i një faktori  jashtë 
sistemit të drejtësisë kriminale, që influencon 
në popullsinë e burgjeve, paraqitet nga 
natyra e procesit të vendimmarrjes politike. 
Studime të ndryshme e kanë treguar këtë. 
Snacken (2010), Lappi-Seppala (2007, 
2008), Green (2012), Lacey (2008), dolën 
në përfundimin se vende me sistem të 
demokracisë mazhoritare tentojnë të kenë 
shkallë më të lartë të dënimeve, sesa vendet 
me demokraci konsensuale (shih: De Vos, 
H., Gilbert, E., 2014:14). 

Shembulli tjetër që ia vlen të përmendet 
po nga këta autorë, lidhet me përfshirjen 
sociale dhe shpenzimet për mirëqenien. 
Nivele të ulëta të pabarazisë në të ardhura 
dhe investime të larta në mirëqenie duket se 
korrelojnë me shkallë të ulët të burgosjes. 
Vendet skandinave janë shembulli klasik 
në këtë kontekst (Po aty). Aktualisht dhe 
fatkeqësisht në Shqipëri flitet për diferenca 
shumë të mëdha në të ardhura, për pabarazi 
të theksuar sociale.

Nieuwkerk, (2010), pohon se janë 
përdorur masa të tilla, si amnistia apo falja 
për uljen e mbipopullimit, por ekspertët që 
kanë studiuar fenomenin, mendojnë se këto 
masa janë efektive për një kohë të shkurtër. 
Gjithashtu është konstatuar se personat që 
kanë përfituar nga këto masa, janë kthyer 
përsëri pas hekurave (shih: Balili-Mandro, 
A.; Xhaferrllari, M; Hoxha, G; Belishta, 
A., 2010:6-7).
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Përfundim

Nga gjithë ç’u tha më sipër nuk 
mundemi të pohojmë se të tilla studime 
janë shteruese, pasi kemi të bëjmë me 
sjelljen njerëzore dhe me komunikimin 
midis agjencisë dhe strukturës. Pra 
komunikimin midis mikros dhe makros.  
Ekspertët kanë dalë në përfundimin se në 
Shqipëri është e nevojshme të zhvillohet 
një përkujdesje efikase. Konkretisht, kur 
del nga burgu problem i madh është  
mungesa e përkrahjes sociale, punësimi, 
rivendosja e lidhjeve familjare në mjaft 
raste të shkëputjes së tyre, pra, ripërshtatja 
me mjedisin jashtë. Si pasojë, lind nevoja e 
krijimit të agjencive shtetërore apo private, 
të cilat janë në gjendje të asistojnë të 
burgosurin, kur del nga izolimi. Po ashtu 
legjislacioni ynë ka shumë boshllëqe dhe 
kjo ka krijuar një pasiguri tek gjyqtarët dhe 
prokurorët në lidhje me vendimet e marra. 

Bentham thotë: nëse ndëshkimi është 
i nevojshëm, nuk ka pse të rivendoset; nëse 

nuk është i nevojshëm, nuk ka pse të jepet. 
Ligjet e mira zhdukin nevojën për falje. E 
drejta për falje deklaron përjetësisht që ligji 
është i keq ( Hygo, V., 2002:115).

 Nëse eksplorojmë jo vetëm në 
sipërfaqe të sistemit të drejtësisë dhe 
të burgimit, do të zbulojmë se kushtet 
sociale janë baza e kriminalitetit. Cilatdo, 
sido dhe çfarëdo qofshin ato. Baza 
sociologjike e krimit është terren plot 
me surpriza për studiuesit dhe, nëse 
eksplorohet me kujdes, përbën një mjet 
me vlerë në studimin dhe parandalimin e 
tij. Gjithashtu, nëse kërkohet që zbatimi 
i metodave bashkëkohore të dënimeve 
dhe zbatimit të tyre të jetë lehtësisht i 
zbatueshëm dhe i pranueshëm nga të 
gjithë, duhet që në mënyrë absolute 
mendimi sociologjik të jepet nga ekspertë 
të fushës dhe të aplikohet gjithashtu po 
nga ata. Një sociolog nuk është i vetmi që 
mund ta bëjë këtë, por është vetëm ai që e 
bën të mundur, duke i dhënë jetë teorive 
sociologjike, aq dobiprurëse për shoqërinë.
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This article summarizes and briefly links the three elements: crime, incarceration, 
alternative punishment and psycho-social impact, whose collision gives a “multicolored” 
reaction. Interpretation of these elements is greatly influenced by this reaction. This 
paper aims to provide an explanation of the social reality in Albania about the perception 
by professionals of incarceration and the value of alternative sentences. Here are briefly 
presented thoughts and theoretical approaches to empirical studies devolved by sociologists, 
psychologists and other  social studies specialists. Is the prison always good or is it bad? 
Different scholars see the prison as a phenomenon not necessarly “bad,” but refer to the facts 
to present a real picture of the institution and the function of incarceration. Others focus 
on the negative consequences of imprisonment. The study tries to present the importance 
of alternative punishments in today’s society. This paper, in addition to the secondary data 
from international and Albanian literature, also brings the findings of an empirical study 
conducted through direct interviews with convicts, pre-detainees, lawyers, and social 
workers. The study revealed that in Albanian reality the perceptions of deviants about the 
attitudes that society holds towards their punishment are “rejection” and “denigration”. They 
acknowledge the fact that reintegration, despite social policies, is very difficult. Referring 
to the latest, we must point out that in most of their time their implementation remains 
tentative. The study also reveals that, despite the goodwill of the forces involved in the 
execution of alternative sentences in Albania, there is always some reluctance, insecurity and 
avoidance. This is because elements of society, cultur, juridiction, and politics still influence 
the persistence of progressive ideas, this being positive or negative. 

Key words: Crime, imcarceration, alternative punishment, Albanian society
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Përmbledhje

Qëllimi i këtij studimi është të eksplorojë këshillimin e karrierës në gjimnaz në disa dimensione 
të tij, si kohëzgjatja e këshillimit të karrierës, rolet në këshillimin e karrierës, veprimtaritë 
shkollore që i kushtohen këshillimit të karrierës, parapërgatitja, identifikimi i nevojave, 
mbështetja e prindërve dhe zhvillimi profesional i këshilluesve të karrierës. Pyetjet kërkimore 

Anisa SUBASHI ka ka fituar gradën shkencore “Doktor” në fushën e shkencave sociale, si dhe 
ka kryer disa specializime SHBA, Angli, Belgjikë, Portugali,Turqi, Rumani, Bullgari, Austri, etj.  Është 
autore e shumë artikujve të botuar në revista kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe pjesëmarrëse në 
shumë konferenca të niveleve të ndryshme. 

Tomi TRESKA ka një përvojë të gjatë në mësimdhënie në nivel universitar, si dhe në punën me 
disa organizata dhe agjenci kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka publikuar shumë artikuj shkencorë në 
revista të njohura shkencore brenda dhe jashtë vendit. Prej vitit 2005 e në vijim është autor i teksteve 
të historisë për sistemin e arsimit parauniversitar.

Nazmi XHOMARA zotëron një doktoraturë në Pedagogji ngaUniversiteti i Tiranës. Ka botuar 
një numër tekstesh, një monografi në shqip dhe një monografi në gjuhën angleze dhe një numër të 
konsiderueshëm artikujsh të publikuar në revista të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare.
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gjimnazistë për përcaktimin e studimeve dhe të profesionit të ardhshëm

Hyrje dhe shqyrtim literature

Në ditët e sotme bota e profesioneve 
po pëson ndryshime të mëdha dhe të 
paparashikuara. Ato vlejnë më shumë 
se ndryshimet e jashtme në kuadër të 
veprimtarive të punës. Ndryshimet janë 
të lidhura me vet konceptin e profesionit, 
i cili historikisht ka përcaktuar bazën e 
sistemit arsimordhe për rrjedhojë edhe 

bazën e veprimtarive të punës. Në praktikë, 
ndryshimet në botën e profesioneve kanë 
ndikime të shumanshme. Ato afektojnë 
jo vetëm në sistemet shkollore të arsimit 
profesional, të cilët janë të orientuar sipas 
këtij koncepti; por gjithashtu ato ndryshojnë 
edhe konceptin e orientimit profesional dhe 
këshillimit për karrierë. Të ashtuquajturat 
karrierat atipike, inputet dhe kalimet 
fleksibile në periudhat tranzitore ndërmjet 

përfshijnë: (1) Këshillimi i karrierës zhvillohet gjatë tre viteve të gjimanzit apo vetëm në 
klasën e dymbëshjetë? (2) Kush përgjigjet për këshillimin e karrierës në shkollë: mësuesi 
kudjestar, mësuesi i lëndëve shoqërore, mësues të tjerë, drejtori i shkollës? (3) Sa është koha 
mësimore ditore, javore, mujore apo vjetore e këshillimit të karrierës? (4) Si parapërgatiten 
këshilluesit e karrierës përpara veprimtarive me nxënësit në shkollë? (5) Si bëhet monitorimi 
dhe vlerësimi i këshillimit të karrierës? Përfundimet e studimit janë të rëndësishme për mësuesit 
dhe drejtuesit e shkollave, për specialistët e niveleve të ndryshme të edukimit parauniversitar, 
për drejtuesit e institucioneve lokale dhe kombëtare të edukimit.Studimi gjeti se këshillimi 
për karrierë i nxënësve zhvillohet në gjimnaz kryesisht në klasën e 12, por pjesërisht edhe 
në klasën e 10 dhe të 11. Rekomandohet që drejtoritë e shkollave, mësuesit kujdestarë, por 
edhe mësuesit e lëndëve të ndryshme të përfshijnë në punën e tyre këshillimin për karrierë 
në të gjitha klasat e gjimnazit si një aftësi ndërkurrikulare, e cila do të mbështesë nxënësit 
në orientimin e tyre për vendimmarrjen për karrierë në vitin e fundit të gjimnazit. Nga 
studimi rezultoi se peshën kryesore në këshillimin për karrierë në gjimnaze e mban mësuesi 
kujdestar dhe drejtori i shkollës. Rekomandohet që këshillimi për karrierë të përfshijë një 
gamë më të madhe dhe më të gjerë aktorësh. Studimi gjeti se këshillimi për karrierë i nxënësve 
në gjimnaze zhvillohet më së shumti në veprimtari ekstrakurrikulare ose në veprimtari të 
posaçme me nxënësit. Ky përfundim implikon drejtoritë e shkollave dhe mësuesit kujdestarë 
që këshillimi për karrierë, përveçse në veprimtaritë ekstrakurrikulare dhe në veprimtari të 
posaçme me nxënësit, të zhvillohet edhe si pjesë e integruar e shumë veprimtarive të tjera si 
brenda orëve mësimore në lëndë të veçanta, ashtu edhe jashtë pocesit mësimor, si në shkollë, 
ashtu edhe në veprimtari të ndryshme komunitare. Nga studimi rezultoi se përgjithësisht 
këshillimi për karrierë i nxënësve në gjimnaze zhvillohet në formën e bisedave të lira dhe 
nuk nuk përgatiten tema të veçanta apo shfrytëzohet literaturë specifike. Studimi gjeti se 
përgjithësisht identifikohen nevojat e nxënësve për këshillim në karrierë në gjimnaze kryesisht 
me anë të pyetësorëve të zhvilluar në shkollë. Kjo implikon drejtoritë e shkollave dhe mësuesit 
kujdestarë të planifikojnë dhe zhvillojnë instrumente kërkimore për të identifikuar nevojat 
e nxënësve për këshillim në karrierë. Nga studimi rezultoi se prindërit mbështesin fëmijët e 
tyre në zgjedhjen e karrierës kryesisht duke bashkëpunuar me mësuesit kujdestarë dhe me 
drejtorët e shkollave. Rekomandohet që drejtoritë e shkollave të organizojnë veprimtari të 
veçanta me prindër ne fokus të të cilave të jetë këshillimi i karrierës. Studimi gjeti se shumica 
e drejtorëve të gjimnazeve kanë marrë pjesë në trajnime me fokus këshillimin për karrierë të 
nxënësve. Kjo implikon institucionet drejtuese të edukimit parauniversitar në nivel qendror 
dhe lokal të rrisin mundësinë e ofrimit të veprimtarive të zhvillimit professional jo vetëm të 
drejtuesve të shkollave, por edhe të mësuesve të gjimnazeve.
Fjalë kyçe: Karrierë, këshillim, edukim, orientim, program studimi, profesion
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shkollës dhe botës së punës shndërrohen në 
norma ose rregulla. Ndryshimet në botën 
e profesioneve sjellin për rrjedhojë edhe 
ndryshime në kërkesat e kualifikimit dhe 
modifikojnë edhe vet kërkesën për orientim 
profesional dhe këshillim për karrierë.

Termat apo shprehjet orientim, edukim, 
dhe këshillim për karrierë, në vijim këshillimi 
për karrierë, përmbajnëdimensione të 
ndryshme.Këshillimi për karrierë përfshin si 
gjendjen ashtu edhe procesin apo produktin. 
Këshillimi për karrierë mund të tregojë edhe 
statusin dhe orientimin e individit, si dhe 
aktivitetin ose ndikimin në atë që dikush 
të orientohet, pa marrë parasysh se në cilën 
mënyrë. Këshillimi për karrierënënkupton 
apo përfshin një larmi të madhe të hapave. 
Ato shtrihen në një diapazon nga identifikimi 
i nevojave, informimi për edukimin dhe 
profesionin deri te këshillimi individual 
për karrierë. Po ashtu këtu bën pjesë edhe 
të kuptuarit e brendshëm të orientimit 
profesional, i cili paraqet pikëpamje në 
personalitetin e tyre, si dhe të kuptuarit 
e jashtëm, që paraqet vështrimin apo 
pikëpamjen në botën dhe profesionet reale. 
Procesi përfshin deri edhe monitoriminapo 
vlerësimin e formimit në këshillimin për 
karrierë, si edhe veprimtari praktike në 
proceset e zgjedhjes së profesionit dhe 
vendim-marrjes.

Në këshillimin për karrierëpërfshihen 
edhe përgatitjet konkrete për profesionin 
e ardhshëm, përvojat e punës, praktikat, 
ofertat e mbështetjes konkrete në vendim-
marrje, e cila maksimizon përpjekjet për 
përzgjedhjen e profesionit të duhur, i cili 
kalon nga njëprogram studimi i suksesshëm.

Këshillimi për karrierën mund të 
zhvillohet si brenda në shkollë, ashtu 
edhe jashtë saj. Në këtë proces mund 
të përfshihen si mësuesit, drejtuesit e 
shkollave, punonjësit psiko- social, ashtu 
edhe prindërit, kujdestarët apo anëtarët e 
komunitetit. Çdo nxënës, çdo vit, meriton 
një minimum kohor mbështetje për të folur 
rreth qëllimeve dhe ëndrrave të karrierës 

së tij të ardhshme (Lapan, 2005). Kjo 
nënkupton që këshillimi për karrierë duhet 
bërë në të gjitha vitet e shkollimit, dhe jo 
vetëm në arsimin e mesëm të lartë, e sidomos 
në klasën e dymbëdhjetë. Nxënësit duhet të 
ndërtojnë njohuri dhe aftësi për karrierën 
e tyre tëardhshme në të gjitha ciklet e 
shkollimit. Biseda që mësuesitbëjnë me një 
nxënës mund të ndryshojë të ardhmen e 
tij (Hatch, 2007). Mësuesit janë jo vetëm 
profesionistë të edukimit, por edhe njerëz 
me eksperiencë; në këtë mënyrë ata mund 
të ushtrojnë një ndikim të fuqishëm në 
mbështetjen e nxënësve për orientimin dhe 
këshillimin e tyre për karrierën e ardhshme.

Në shkollën e mesme, qëështë niveli 
më i lartë i arsimit parauniversitar dhe 
pararendësi i arsimit universitar, nxënësit 
identifikojnë në një nivel të lartëpreferencat 
e zgjedhjes së karrierës. Sipas Super (1957), 
detyra kryesore është kristalizimi dhe 
specifikimi i preferencave të edukimit si 
pararendëse të profesionit të ardhshëm.
Mbi 70% e nxënësve të shkollave të mesme 
ëndërrojnë për profesione specifike. Trendi 
“universitet për të gjithë” rrjedh nga nevojat e 
tregut të punës. Nxënësit duhet të edukohen 
me një shumëllojshmëri karrierash, përfshirë 
edhe punësime për të cilat nuk kërkohet 
diplomë universitare. Nxënësit e shkollës 
së mesme kanë nevojë për mbështetje 
emocionale për të minimizuar stresin e 
kësaj periudhe tranzitore. Nxënësit duhen 
edukuar me aftësitë e vet- ndërgjegjësimit, 
ndërgjegjësimit për punësimin, dhe për 
aftësitë e vendim- marrjes.

Këshillimi për karrierë dhe kurrikula
Cili është vendi që zë këshillimi 

për karrierë në kurrikulën e arsimit 
parauniversitar? Bazuar në Kornizën 
Kurrikulare (2015) këshillimi për karrierën 
ndërvepron me 3 kompetenca kyçe: (1) 
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe 
mjedisin, (2) Kompetenca Personale, (3) 
Kompetenca qytetare. Disa nga aftësitë 
dhe kompetencat që formojnë nxënësit që 
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rrjedhin nga këto kompetenca kyçe mund 
të nënvizohen: (1) Hulumtojnë mundësi 
për arsimim, përgatitje profesionale dhe 
këshillim; (2) Demonstrojnë shkathtësi 
organizative dhe punojnë në grup; (3) 
Planifikojnë dhe menaxhojnë projekte, (4) 
Identifikojnë dhe vlerësojnë burime, (5) 
Bëjnë zgjedhje dhe marrin vendime’ (6) 
Marrin pjesë në proceset demokratike; (7) 
Kontribuojnë në zgjidhjen e problemeve; 
(8) Demonstrojnë kompetenca për drejtimet 
e karrierës (Korniza kurrikulare, 2015).

Cila është fusha kurrikulare specifike 
që përgjigjet për këshillimin e karrierës 
së nxënësve në kurrikulën e arsimit 
parauniversitar? Bazuar në Kornizën 
Kurrikulare (2015) dhe në kurrikulën 
bërthamë (2018) rezulton se fusha 
kurrikulare që përmban njohuritë, aftësitë, 
qëndrimet, vlerat dhe kompetencat e 
këshillimit për karrierën është fusha 
“Shoqëria dhe mjedisi”. Disa nga aftësitë 
deh kompetencat që fomojnë nxënësit 
nga zbatimi i fushës kurrikulare “Shoqëria 
dhe mjedisi”mund të nënvizohen (IZHA, 
2018): (1) Të jenë qytetarë aktivë, të 
informuar dhe të përgjegjshëm; (2) Të 
zhvillojnë kompetencat shumëkulturore 
dhe demokratike; (3) Të vlerësojnë pasojat 
e ndërveprimit të shoqërisë me mjedisin; 
(4) Të krijojnë premisa për iniciativën 
dhe sipërmarrjen; (5)Të zhvillojnë bazat 
e qytetarisë.

Si janë të shpërndara njohuritë, aftësitë 
dhe kompetencat e këshillimit për karrierën 
në shkallët e ndryshme të kurrikulës së 
arsimit parauniversitar? Në shkallën 1 dhe 
2 të kurrikulës nxënësit nxënë rreth marrjes 
së vendimeve, njohin dhe kuptojnë veten, 
shoqërinë dhe botën. Në shkallën 3 dhe 4 
të kurrikulës, integrohen njohuri, shkathtësi, 
qëndrime dhe vlera. Në shkallën 5 dhe 6 
të kurrikulës vihet theksi në zhvillimin e 
kompetencave në mënyrë të baraspeshuar 
(Korniza Kurrikulare, 2015).Fakti që 
njohuritë, aftësitë, qëndrimet dhe vlerat e 
këshillimit për karrierëtrajtohen në fushën 

kurrikulare shoqëria dhe mjedisi, nuk do 
të thëotë që ato nuk janë objekt i trajtimit 
edhe nga fushat e tjera kurrikulare dhe lëndët 
që ato përmbajnë. Këshillimi për karrierën 
përbën një detyrim jo vetëm për mësuesit 
e fushës kurrikulare shoqëria dhe mjedisi, 
por për të gjithë mësuesit e të gjitha fushave 
kurrikulare dhe lëndëve.

Si zhvillohet këshillimi për karrierë në 
kurrikulat e vendeve të ndryshme? Këshillimi 
për karrierë në sisteme të ndryshme edukimi 
zhvillohet në forma të ndryshme (Eurydice, 
2018). (1) Në disa vende zhvillohet së 
bashku me orientimin për sipërmarrjen si 
kurrikul e integruar. (2) Në disa vende të 
tjera zhvillohet si kurrikul e integruar në 
kurrikulat e lëndëve shoqërore. (3) Në disa 
kurrikula të tjera këshillimi për karrierën 
zhvillohet si aftësi ndërkurrikulare nëpërmjet 
fushave kurrikulare dhe lëndëve të tjera.

Në ndihmë të ndërtimit të njohurive 
dhe formimit të aftësive dhe kompetencave 
të nxënësve për këëshillimin e karrierës 
vjen identiteti i adoleshenetit, një concept 
i zhvilluar nga autori Marcia (1980). 
Taksonomia e identitetit të adoleshentit 
sipas Marcia, përbëhet nga katër faza: (1) 
Identitet i pa formuar, në të cilin nxënësi 
nuk angazhohet në veprimtari, apo në një 
set qëllimesh, vlerash dhe besimesh; (2) 
Identitet pararendës, në të cilin nxënësi 
angazhohet në veprimtari, apo në një 
set qëllimesh, vlerash dhe besimesh; (3) 
Identitet në formim, në të cilin nxënësi 
qartëson kuptimin e vlerave qëllimeve, dhe 
besimeve; (4) Identitet i formuar, në të cilin 
nxënësi kategorizon dhe zgjidh çështje të 
rëndësishme që kanë të bëjnë me karrierën 
e tij të ardhshme, por jo vetëm.

Nuk ka diskutim qëështë shumë e 
rëndësishme zhvillimi i karrierës për nxënësit 
si një dimension i shumanshëm. Disa prej 
qëllimeve të zhvillimit të karrierës në trajtën 
e njohurive, aftësive, qëndrimeve, vlerave 
dhe kompetencave mund të nënvizojmë: (1) 
Zhvillon njohuri të thelluara; (2) Zhvillon 
aftësi për të eksploruar alternativa edukimi; 
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(3) Fuqizon aftësitë vendimmarrëse; (4) 
Konstrukton dhe implementon një plan 
karriere; (5) Zhvillon ndërgjegjësimin për 
opsionet pas diplomimit; (6) Orienton 
të kuptuarit e karrierës tek nxënësit; (7) 
Zhvillon kompetencën e planifikimit 
dhe eksplorimit ; (8) Zhvillon teknika 
menaxhimi të karrierës efektive; (9) 
Orienton nxënësit drejt praktikave të 
përballimit të problemeve të punës.

Njëri prej modeleve të këshillimit të 
karrierës për nxënësit paraqitet në figure 1 
(Law & Watts, 1977).

Modeli i këshillimit të karrierës i 
autorëve Law dhe Watts, paraqet një model 
gjithëpërfshirës dhe multidimensional, 
në të cilin përfshihen: (1) Vetvlerësimi, 
gjatë të cilit nxënësi bën një vlerësim të 
aftësive dhe interesave të tij për karrierën 

e ardhshme; (2) hulumtimi për karrierën, 
gjatë të cilit nxënësi eksploron të gjitha 
alternativat e studimeve të ardhshme të 
lidhura ngushtë me profesionin e tij të 
dëshiruar; (3) Vendimmarrja, moment në 
të cilin nxënësi pasi ka shqyrtuar aftësitë, 
interest dhe alternativat, merr një vendim; 
(4) Plani i veprimit, përfshin veprimtaritë 
e planifikuara për të vënë në jetë vendimin 
e tij final.

Për ti ardhur në ndihmë vetvlerësimit 
dhe hulumtimit për karrierë nga ana e 
nxënësve, një listë pyetjesh mund tju vijnë 
atyre në ndihmë: (1) Cilat janë interesat 
tuaja?; (2) Çfarë dëshironi të bëheni?; 
(3) Cilat janë aftësitë tuaja?; (4) Çfarë 
lloje karrierash përshtaten me aftësitë dhe 
interesat tuaja?; (5) Si do të përgatiteni për 
karrierën?; (6) Mendoni për eksperiencat 

Figura 1: Model i këshillimit për karrierën

Vetvlerësimi Hulumtimi
për karrierën

Vendimmarrja

Plani i veprimit
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që ju kanë pëlqyer; (7) Çfarë lloje shkollash, 
programesh studimi pëlqeni?; (8) Bëni një 
listë të klubeve, organizatave shkollore në 
të cilat ju merrni pjesë; (9) Bëni një listë 
të veprimtarive sociale ose civike që ju 
keni bërë.

Njëri nga momentet kyçe të vlerësimit 
të mundësive të studimit në një program 
të caktuar studimi apo në një universitet 
të caktuar ështënjehsimi i ndikimit të 
variablave domethënës në regjistrimin në 
programin e studimit të dëshiruar nga ana 
e nxënësve. (1) Lëndët që zhvillohen; (2) 
Arritjet akademike; (3) Rankimi në klasë; 
(4) Rezultatet e testeve; (5) Eksperiencat 
jetësore, luajnë rol në përzgjedhjen e 
universitetit.

Gjithashtu, për të maksimizuar 
mundësitë e përzgjedhjes së programit të 
studimit, apo universitetit të dëshiruar, 
nxënësit mbështeten të: (1) lexojnë libra mbi 
karrierën që mund të bashkojnë interesat me 
aftësitë; (2) flasin me këshilluesit e karrierës; 
(3) navigojnë në website të ndryshme mbi 
universitete, fakultete, programe studimi; 
(4) vizitojnë auditorët në universitete, 
fakultete, departamente.

Nëse shkollat duan të vlerësojnë 
nevojat e nxënësve për njohuri, aftësi, dhe 
kompetenca mbi këshillimin e karrierës, 
apo për të matur nivelin e formimit të tyre, 
instrumentet e mëposhtme janë instrumente 
të rekomanduara: (1) Career Maturity 
Inventory (CMI); (2) Career Adaptability 
Inventory (CAI); (3) Self-Directed Search 
(SDS) and Strong Interest Inventory.

Qëllimii këtij studimi është të eksplorojë 
këshillimin e karrierës në gjimnaz në disa 
dimensione kryesore të tij, si kohëzgjatja e 
këshillimit të karrierës, rolet në këshillimin 
e karrierës, veprimtaritë shkollore që 
i kushtohen këshillimit të karrierës, 
parapërgatitja, identifikimi i nevojave, 
mbështetja e prindërve dhe zhvillimi 
profesional i këshilluesve të karrierës. 

Pyetjet kërkimore,të cilat marrin përgjigje 
nga studimi janë si në vijim:(1) Sa vite të 

studimit në gjimnaz përfshin këshillimi i 
karrierës? Këshillimi i karrierës zhvillohet 
gjatë tre viteve të gjimanzit apo vetëm në 
klasën e dymbëshjetë? (2) Kush përgjigjet 
për këshillimin e karrierës në shkollë: mësuesi 
kudjestar, mësuesi i lëndëve shoqërore, 
mësues të tjerë, drejtori i shkollës? (3) Sa 
është koha mësimore ditore, javore, mujore 
apo vjetore e këshillimit të karrierës? (4) 
Si parapërgatiten këshilluesit e karrierës 
përpara veprimtarive me nxënësit në 
shkollë? Cila është literatura e shfrytëzuar 
për këtë qëllim? (5) A identifikohen nevojat 
e nxënësve për këshillimin e karrierës? 
(6) Si bëhet monitorimi dhe vlerësimi i 
këshillimit të karrierës? (7) A planifikohen 
veprimtari për zhvillimin profesional me 
fokus këshillimin e karrierës në shkollë? 

Përfundimet e studimit janë të 
rëndësishme për mësuesit dhe drejtuesit 
e shkollave, për specialistët e niveleve të 
ndryshme të edukimit parauniversitar, 
për drejtuesit e institucioneve lokale dhe 
kombëtare të edukimit. Ato gjithashtu 
mund t’ju shërbejnë studjuesve të fushës 
së shkencave të edukimit për të replikuar 
studime të njëjta ose të ngjashme në 
të ardhmen me kampione studimi të 
larmishme.

Metodologjia

Me t o d o l o g j i a  e  p ë rd o r u r  n ë 
studimin “Këshillimi për karrierën- faktor 
i rëndësishëm në orientimin e nxënësve 
gjimnazistë për përcaktimin e studimeve dhe 
të profesionit të ardhshëm” bazohet në qasjen 
kërkimoremikse, ku ndërveprojnë metoda 
sasiore dhe metoda cilësore. Instrumentet 
e përdorura në studim përfshijnë: (1) 
pyetësorë të strukturuar, (2) fokus grup. 
Formati i pyetësorëve të strukturuar dhe 
i fokus grupit përmbajnë dimensione dhe 
pohime që fokusohen në komponentët 
e këshillimit të karrierës për nxënësit e 
gjimnazit, si kohëzgjatja, rolet, veprimtaritë 
shkollore, parapërgatitja, identifikimi 
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i nevojave, mbështetja e prindërve dhe 
zhvillimi profesional në këshillimin e 
karrierës. 

Kampioni i studimit përbëhet nga 
respondentët drejtorë të gjimnazeve që 
morën pjesë në forumin e përvitshëm UET- 
gjimnaz (N= 87). Respondentët – drejtorë 
të gjimnazeve vinin nga të gjitha rrethet e 
vendit, duke mundësuar një kampionim 
përfaqësues. Drejtorët e gjimnazeve 
përfaqësonin si shkollat publike, ashtu 
edhe shkollat jo publike, duke mundësuar 
ede një kampion të shtresëzuar. Përzgjedhja 
e respondentëve në zhvillimin e pyetësorëve 
dhe në fokus grupe ishte jo rastësore dhe 
e qëllimshme duke përfshirë drejtues të 
gjimnazeve të ndryshme të vendit.

Fokus grupi  u rea l izua në një 
atmosferë mirëkuptimi dhe shkëmbimi të 
lirshëm mendimesh dhe ideshë ndërmjet 
respondentëve. Përfundimet e diskutimeve 
në fokus grup u përmblodhën në mënyrë 
sintetike për t’i shfrytëzuar si bazë për 

analizën e gjetjeve.
Për përpunimin e të dhënave të 

mbledhura me anë të pyetësorit të 
strukturuar, u përdor analiza deskriptive, 
ndërsa për përpunimin e të dhënave të 
mbledhura nëpërmjet fokus grupit u përdor 
analiza tipologjike.

Një nga kufizimet e studimit përfshin 
instrumentet vet raportuese të zbatuara 
në studim, si pyetësorë të strukturuar 
dhe fokus grup. Nëse të dhënat do të 
gjeneroheshin me anë të instrumenteve 
të tjerë mund të sugjeronin rezultate dhe 
përfundime alternative.

Rezultatet dhe Diskutimi

Rezultatet e analizës sasiore
Vlerat e frekuencave sipas gjinisë 

tregojnë se kampioni i respondentëve të 
drejtorëve të gjimnazeve që morën pjesë 
në studim përbëhet nga 50 % femra dhe 
50% meshkuj. Si konkluzion, kampioni 

Gjinia  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 M 41 47.1 50.0 50.0
 2 F 41 47.1 50.0 100.0
 Total 82 94.3 100.0 
Missing System 5 5.7  
Total 87 100.0  

Tabela 1: Vlerat e frekuencave sipas gjinisë

Arsimimi  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 BA 1 1.1 1.3 1.3
 2 MA 76 87.4 95.0 96.3
 3 Dr. 3 3.4 3.8 100.0
 Total 80 92.0 100.0 
Missing System 7 8.0  
Total 87 100.0  

Tabela 2: Vlerat e frekuencave të nivelit të arsimimit
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i studimit, i cili përfaqëson rreth 100 
gjimnazet më me peshë në sistemin arsimor 
parauniversitiar në vend tregon një ekuilibër 
perfekt gjinor ndërmjet drejtuesve.

Niveli i arsimimit
Vlerat e frekuencave sipas nivelit 

të arsimimit tregojnë se nga kampioni i 
respondentëve të drejtorëve të gjimnazeve 
që morën pjesë në studim rezulton se 1.1% 
e tyre zotërojnë diplomë bachelor, 87.4% 
e tyre zotërojnë diplomë master, dhe 3.4% 
e tyre zotërojnë doktoraturë. Kjo tregon 
që shumica e drejtorëve të gjimnazeve që 
përbëjnë kampionin e studimit zotërojnë 
diplomë master.

Eksperienca në drejtimin e shkollës
Vlerat e frekuencave të eksperiencës në 

drejtimin e shkollës tregojnë se nga kampioni 
i respondentëve të drejtorëve të gjimnazeve 
që morën pjesë në studim rezulton se 56.3% 
e tyre kanë 1 deri në 5 vite eksperiencë në 
drejtimin e shkollës, 27.6% e tyre kanë 
6-deri në 20 vite eksperiencë në drejtimin e 
shkollës, dhe 2.3% e tyre kanë më shumë se 
20 vite eksperiencë në drejtimin e shkollës. Si 
konkluzion, bazuar në kampionin e studimit, 
rezulton se pak më shumë se gjysma e e 
drejtorëve të gjimnazeve zotërojnë deri në 5 
vite eksperiencë në drejtim, ndërsa më pak se 
gjysma e tyre zotërojnë më shumë se 5 vite 
eksperiencë në drejtimin e shkollës.

Eksperienca në drejtim Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 -1 8 9.2 10.7 10.7
 2 1-5 41 47.1 54.7 65.3
 3 6-10 10 11.5 13.3 78.7
 4 11-20 14 16.1 18.7 97.3
 5 21-30 2 2.3 2.7 100.0
 Total 75 86.2 100.0 
Missing System 12 13.8  
Total 87 100.0  

Tabela 3: Vlerat e frekuencave të eksperiencës në drejtimin e shkollës

  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 Nuk jam aspak dakord 8 9.2 9.9 9.9
 2 Nuk jam dakord 8 9.2 9.9 19.8
 3 I pavendosur 2 2.3 2.5 22.2
 4 Jam dakord 22 25.3 27.2 49.4
 5 Jam shumë dakord 41 47.1 50.6 100.0
 Total 81 93.1 100.0 
Missing System 6 6.9  
Total 87 100.0

Tabela 4: Vlerat e frekuencave tëvariablit kohëzgjatja e e këshillimit të karrierës gjatë gjimnazit
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Kohëzgjatja e këshillimit të karrierës 
gjatë gjimnazit

Vlerat e frekuencave të kohëzgjatjes së 
këshillimit të karrierës gjatë gjimnazittregojnë 
se nga kampioni i respondentëve të 
drejtorëve të gjimnazeve që morën pjesë në 
studim rezulton se 72.4% e tyre pohojnë se 
këshillimi për karrierë i nxënësve zhvillohet 
në gjimnaz kryesisht në klasën e 12, por 
përfshin edhe klasën e 10 dhe të 11; ndërsa 
18.4% e tyre pohojnë se këshillimi për 
karrierë nuk zhvillohet as në klasën e 12 
dhe as në klasën e 10 dhe të 11; ndërkohë 
që 2.3% e tyre janë të pavendosur.

Si konkluzion, bazuar në kampionin e 
studimit, rezulton se rreth 2/3 e e drejtorëve 

të gjimnazeve pohojnë se këshillimi për 
karrierë i nxënësve zhvillohet në gjimnaz 
kryesisht në klasën e 12, por pjesërisht edhe 
në klasën e 10 dhe të 11.

Këshilluesi i  karrierës (mësuesi 
kujdestar/drejtori i shkollës)

Vlerat e frekuencave të këshilluesit 
të karrierës tregojnë se nga kampioni i 
respondentëve të drejtorëve të gjimnazeve që 
morën pjesë në studim rezulton se 89.6% e 
tyre pohojnë se mësuesi kujdestar dhe drejtori 
i shkollës zhvillojnë këshillimin e karrierës 
për nxënësit në gjimnaz; ndërsa 4.6% e tyre 
mendojnë se drejtori i shkollës dhe mësuesi 
kujdestar nuk zhvillojnë këshillimin për 

Grafiku 1: Kohëzgjatja e e këshillimit të 
karrierës gjatë gjimnazit

Grafiku 2: Këshilluesi i karrierës 
(mësuesi kujdestar/Drejtori)

  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 Nuk jam aspak dakord 2 2.3 2.4 2.4
 2 Nuk jam dakord 2 2.3 2.4 4.8
 3 I pavendosur 2 2.3 2.4 7.1
 4 Jam dakord 33 37.9 39.3 46.4
 5 Jam shumë dakord 45 51.7 53.6 100.0
 Total 84 96.6 100.0 
Missing System 3 3.4  
Total 87 100.0

Tabela 5: Vlerat e frekuencave tëvariablit këshilluesi i karrierës (mësuesi kujdestar/drejtori i shkollës)
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karrierë të nxënësve, ndërkohë që 2.3% e 
tyre janë të pavendosur.

Kjo nënkupton që peshën kryesore në 
këshillimin për karrierë në gjimnaze e mban 
mësuesi kujdestar dhe drejtori i shkollës.

Veprimtaria shkollore ku zhvillohet 
këshillimi për karrierën

Vlerat e frekuencave të veprimtarisë 
shkollore ku zhvillohet këshillimi për 
karrierëntregojnë se nga kampioni i 
respondentëve të drejtorëve të gjimnazeve 
që morën pjesë në studim rezulton se 
81.6% e tyre pohojnë se këshillimi për 
karrierë i nxënësve në gjimnaze zhvillohet 
në veprimtari ekstrakurrikulare ose në 

veprimtari të posaçme me nxënësit; ndërsa 
6.9% e tyre pohojnë se se këshillimi 
për karrierë i nxënësve në gjimnaze nuk 
zhvillohet në veprimtari ekstrakurrikulare 
ose në veprimtari të posaçme me nxënësit, 
ndërkohë që 3.4% e tyre janë të pavendosur. 

Si konkluzion, këshillimi për karrierë 
i nxënësve në gjimnaze zhvillohet më së 
shumti në veprimtari ekstrakurrikulare ose 
në veprimtari të posaçme me nxënësit.

Kohëzgjatja ditore (javore/vjetore) e 
këshillimit të karrierës

Vlerat e frekuencave të kohëzgjatjes 
ditore/javore/vjetore të këshillimit të 
karrierës tregojnë se nga kampioni i 

  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 Nuk jam aspak dakord 4 4.6 5.0 5.0
 2 Nuk jam dakord 2 2.3 2.5 7.5
 3 I pavendosur 3 3.4 3.8 11.3
 4 Jam dakord 33 37.9 41.3 52.5
 5 Jam shumë dakord 38 43.7 47.5 100.0
 Total 80 92.0 100.0 
Missing System 7 8.0  
Total 87 100.0

Tabela 6: Vlerat e frekuencave të variablit veprimtaria shkollore ku zhvillohet këshillimi për karrierën

Grafiku 3: Veprimtaria shkollore ku 
zhvillohet këshillimi për karrierën

Grafiku 4: Kohëzgjatja ditore/javore/vjetore 
e këshillimit të karrierës
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respondentëve të drejtorëve të gjimnazeve 
që morën pjesë në studim rezulton se 
64.3% e tyre pohojnë se kohëzgjatja e 
këshillimit për karrierë të nxënësve në 
gjimnaze zgjat rreth 1 orë në javë kryesisht 
në klasën e 12 të gjimnazit; ndërsa 17.2% 
e tyre pohojnë se se këshillimi për karrierë 
i nxënësve në gjimnaze nuk zhvillohet në 1 
orë në javë në klasën e 12 të gjimnazit dhe 
as në klasën e 10 apo të 11, ndërkohë që 
9.2% e tyre janë të pavendosur. 

Kjo nënkupton që kohëzgjatja e 
këshillimit për karrierë të nxënësve në 
gjimnaze zgjat rreth 1 orë në javë dhe 
kryesisht në klasën e 12 të gjimnazit, pa 
përfshirë klasën e 10 dhe të 11.

Parapërgatitja për këshillimin e karrierës
Vlerat e frekuencave të parapërgatitjes 

për këshillimin e karrierëstregojnë se nga 
kampioni i respondentëve të drejtorëve 
të gjimnazeve që morën pjesë në studim 
rezulton se 82.7% e tyre pohojnë se në 
seancat e këshillimit të karrierës nuk 
përgatiten tema të veçanta apo shfrytëzohet 
literaturë specifike, por më shumëzhvillohen 
biseda të lira me nxënësit; ndërsa 11.5% 
e tyre pohojnë se përgatiten tema të 
veçanta apo shfrytëzohet literaturë specifike, 
ndërkohë që 9.2% e tyre janë të pavendosur.

Si konkluzion, përgjithësisht këshillimi 
për karrierë i nxënësve në gjimnaze zhvillohet 
në formën e bisedave të lira dhe nuk 
përgatiten tema të veçanta apo shfrytëzohet 
literaturë specifike.

  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 Nuk jam aspak dakord 7 8.0 8.9 8.9
 2 Nuk jam dakord 8 9.2 10.1 19.0
 3 I pavendosur 8 9.2 10.1 29.1
 4 Jam dakord 23 26.4 29.1 58.2
 5 Jam shumë dakord 33 37.9 41.8 100.0
 Total 79 90.8 100.0 
Missing System 8 9.2  
Total 87 100.0

Tabela 7: Vlerat e frekuencave tëvariablit kohëzgjatja e këshillimit të karrierës

  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 2 Nuk jam dakord 2 2.3 2.4 2.4
 3 I pavendosur 8 9.2 9.8 12.2
 4 Jam dakord 27 31.0 32.9 45.1
 5 Jam shumë dakord 45 51.7 54.9 100.0
 Total 82 94.3 100.0 
Missing System 5 5.7  
Total 87 100.0

Tabela 8: Vlerat e frekuencave tëvariablit parapërgatitja për këshillimin e karrierës
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Identifikimi i nevojave për këshillimin 
e karrierës & vlerësimi

Vlerat e frekuencave të identifikimit 
të nevojave për këshillimin e karrierës 
& vlerësimitregojnë se nga kampioni i 
respondentëve të drejtorëve të gjimnazeve 
që morën pjesë në studim rezulton se 
73.5% e tyre pohojnë se në shkollat e 
tyre identifikohen nevojat e nxënësve për 
këshillim në karrierë kryesisht me anë të 
pyetësorëve të zhvilluar; ndërsa 9.1% e 
tyre pohojnë se nuk identifikohen nevojat e 
nxënësve për këshillim në karrierë, ndërkohë 
që 11.5% e tyre janë të pavendosur. 

Si konkluzion, rezulton se përgjithësisht 
identifikohen nevojat e nxënësve për 

këshillim në karrierë në gjimnaze kryesisht 
me anë të pyetësorëve të zhvilluar në shkollë.

Mbështetja e prindërve në zgjedhjen e 
karrierës

Vlerat e frekuencave të mbështetjes së 
prindërve në zgjedhjen e karrierëstregojnë se 
nga kampioni i respondentëve të drejtorëve 
të gjimnazeve që morën pjesë në studim 
rezulton se 88.5% e tyre pohojnë se prindërit 
mbështesin fëmijët e tyre në zgjedhjen 
e karrierës së ardhshme kryesisht duke 
bashkëpunuar me mësuesit kujdestarë dhe 
me drejtorët e shkollave; ndërsa 2.3% e tyre 
pohojnë se prindërit mbështesin fëmijët e 
tyre në zgjedhjen e karrierës, ndërkohë që 

Grafiku 5: Parapërgatitja për këshillimin e 
karrierës

Grafiku 6: Identifikimi i nevojave për 
këshillimin e karrierës & vlerësimi

  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 Nuk jam aspak dakord 1 1.1 1.2 1.2
 2 Nuk jam dakord 7 8.0 8.5 9.8
 3 I pavendosur 10 11.5 12.2 22.0
 4 Jam dakord 31 35.6 37.8 59.8
 5 Jam shumë dakord 33 37.9 40.2 100.0
 Total 82 94.3 100.0 
Missing System 5 5.7  
Total 87 100.0

Tabela 9: Vlerat e frekuencave tëvariablit identifikimi i nevojave për këshillimin e karrierës & vlerësimi



   113Social Studies  Vol. 13  No. 1

4.6% e tyre janë të pavendosur. 
Kjo nënkupton që përgjithësisht 

prindërit mbështesin fëmijët e tyre në 
zgjedhjen e karrireës kryesisht duke 
bashkëpunuar me mësuesit kujdestarë dhe 
me drejtorët e shkollave.

Zhvillimi profesional për këshilluesit 
e karrierës

Vlerat e frekuencave të zhvillimit 
profesional për këshilluesit e karrierëstregojnë 
se nga kampioni i respondentëve të drejtorëve 
të gjimnazeve që morën pjesë në studim 
rezulton se 71.3% e tyre pohojnë se drejtorët 
e shkollave kanë marrë pjesë në trajnime 
mbi këshillimin për karrierën të nxënësve 

në gjimnaz; ndërsa 12.6% e tyre pohojnë 
se nuk kanë marrë pjesë në trajnime mbi 
këshillimin për karrierë, ndërkohë që 13.8% 
e tyre janë të pavendosur. 

Si konkluzion, rezulton që shumica e 
drejtorëve të gjimnazeve kanë marrë pjesë në 
trajnime me fokus këshillimin për karrierë 
të nxënësve.

Rezultatet e analizës cilësore

Diskutimet e respondentëve në fokus 
grup mbështetën rezultatet e analizës 
sasiore se këshillimi për karrierë i nxënësve 
zhvillohet në gjimnaz kryesisht në klasën 
e 12, por pjesërisht edhe në klasën e 10 

  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 2 Nuk jam dakord 2 2.3 2.4 2.4
 3 I pavendosur 4 4.6 4.8 7.2
 4 Jam dakord 31 35.6 37.3 44.6
 5 Jam shumë dakord 46 52.9 55.4 100.0
 Total 83 95.4 100.0 
Missing System 4 4.6  
Total 87 100.0

Tabela 10: Vlerat e frekuencave tëvariablit mbështetja e prindërve në zgjedhjen e karrierës

Grafiku 7: Mbështetja e prindërve në 
zgjedhjen e karrierës

Grafiku 8: Zhvillimi profesional për 
këshilluesit e karrierës
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dhe të 11. Gjithashtu treguan që peshën 
kryesore në këshillimin për karrierë në 
gjimnaze e mban mësuesi kujdestar dhe 
drejtori i shkollës.

Diskutimet e respondentëve në fokus 
grup konfirmuan rezultatet e analizës 
sasiore se këshillimi për karrierë i nxënësve 
në gjimnaze zhvillohet më së shumti 
në veprimtari ekstrakurrikulare ose në 
veprimtari të posaçme me nxënësit. 
Gjithashtu konfirmuan se kohëzgjatja e 
këshillimit për karrierë të nxënësve në 
gjimnaze zgjat rreth 1 orë në javë dhe 
kryesisht në klasën e 12 të gjimnazit, pa 
përfshirë klasën e 10 dhe të 11.

Diskutimet e respondentëve në fokus 
grup në mënyrë të ngjashme me rezultatet 
e analizës sasiore treguan se përgjithësisht 
këshillimi për karrierë i nxënësve në gjimnaze 
zhvillohet në formën e bisedave të lira 
dhe nuk përgatiten tema të veçanta apo 
shfrytëzohet literaturë specifike. Gjithashtu 
pohuan se përgjithësisht identifikohen 
nevojat e nxënësve për këshillim në karrierë 
në gjimnaze kryesisht me anë të pyetësorëve 
të zhvilluar në shkollë.

Diskutimet e respondentëve në 
fokus grup në mënyrë të ngjashme me 
rezultatet e analizës sasiore konfirmuan 
që përgjithësisht prindërit mbështesin 
fëmijët e tyre në zgjedhjen e karrierës 
kryesisht duke bashkëpunuar me mësuesit 

kujdestarë dhe me drejtorët e shkollave. 
Gjithashtu pohuan që shumica e drejtorëve 
të gjimnazeve kanë marrë pjesë në trajnime 
me fokus këshillimin për karrierë të 
nxënësve.Si konkluzion i përgjithshëm 
rezulton se rezultatet e analizës cilësore 
mbështesin rezultatet e analizës sasiore.

Përfundime dhe implikime

Përfundimet e studimit bazohen në 
rezultatet e përftuara nga analiza sasiore 
dhe nga analiza cilësore.Një nga kufizimet 
e studimit është se në kampionin në studim 
nuk u përfshinë të gjithë gjimnazet e 
vendit. Një kufizim tjetër i studimit është 
se të dhënat e përftuara mbi bazën e të 
cilave u nxorën përfundimet mbështeten në 
instrumente vet- deklaruese. 

Studimi gjeti se pak më shumë se gjysma 
e e drejtorëve të gjimnazeve zotërojnë deri 
në 5 vite eksperiencë në drejtim, ndërsa 
më pak se gjysma e tyre zotërojnë më 
shumë se 5 vite eksperiencë në drejtimin 
e shkollës. Kjo implikon institucionet e 
edukimit parauniversitar që në politikat 
e përzgjedhjes së drejtorëve tëgjimnazeve 
të marrin në konsideratësenioritetin, si një 
faktor mjaft i rëndësishëm që ndikon në 
cilësinë e menaxhimit efektiv të shkollës 
dhe që përkthehet më pas në rezultate të 
dëshiruara.

I8.2  Frekuenca Perqindja Perqindje Përqindja
    vlefshme kumulative

Valid 1 Nuk jam aspak dakord 4 4.6 4.7 4.7
 2 Nuk jam dakord 7 8.0 8.2 12.9
 3 I pavendosur 12 13.8 14.1 27.1
 4 Jam dakord 38 43.7 44.7 71.8
 5 Jam shumë dakord 24 27.6 28.2 100.0
 Total 85 97.7 100.0 
Missing System 2 2.3  
Total 87 100.0

Tabela 11: Vlerat e frekuencave tëvariablit zhvillimi profesional për këshilluesit e karrierës
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Studimi gjeti se këshillimi për karrierë i 
nxënësve zhvillohet në gjimnaz kryesisht në 
klasën e 12, por pjesërisht edhe në klasën e 
10 dhe të 11. Fakti që këshillimi për karrierë i 
nxënësve zhvillohet kryesisht në klasën e 12, 
konsiderohet i pamjaftueshëm dhe përfshin 
një diapazon kohor mjaft të ngushtë, në 
të cilin nxënësit duhen të marrin një nga 
vendimet më të rëndësishme, atë të karrierës 
së tyre të ardhshme. Rekomandohet që 
drejtoritë e shkollave, mësuesit kujdestarë, 
por edhe mësuesit e lëndëve të ndryshme 
të përfshijnë në punën e tyre këshillimin 
për karrierënë të gjitha klasat e gjimnazit 
si një aftësi ndërkurrikulare, e cila do të 
mbështesë nxënësit në orientimin e tyre 
për vendimmarrjen për karrierë në vitin e 
fundit të gjimnazit.

Nga studimi rezultoi se peshën kryesore 
në këshillimin për karrierë në gjimnaze 
e mban mësuesi kujdestar dhe drejtori i 
shkollës. Rekomandohet që këshillimi për 
karrierë të përfshijë një gamë më të madhe 
dhe më të gjerë aktorësh. Këtu mund të 
përfshihen mësuesit e të gjitha fushave 
kurrikulare dhe lëndëve, punonjësit psiko 
social në shkollë, prindërit dhe anëtarë të 
tjerë të komunitetit, ekspertë të fushave të 
ndryshme që mund të ftohen nga shkolla 
në veprimtari të posaçme këshillimi për 
karrierë.

Studimi gjeti se këshillimi për karrierë 
i nxënësve në gjimnaze zhvillohet më së 
shumti në veprimtari ekstrakurrikulare ose 
në veprimtari të posaçme me nxënësit. Ky 
përfundim implikon drejtoritë e shkollave 
dhe mësuesit kujdestarë që këshillimi 
për karrierë, përveçse në veprimtaritë 
ekstrakurrikulare dhe në veprimtari të 
posaçme me nxënësit, të zhvillohet edhe si 
pjesë e integruar e shumë veprimtarive të 
tjera si brenda orëve mësimore në lëndë të 
veçanta, ashtu edhe jashtë pocesit mësimor, 
sinë shkollë, ashtu edhe në veprimtari të 
ndryshme komunitare. 

Nga studimi rezultoi se përgjithësisht 
këshillimi për karrierë i nxënësve në 

gjimnaze zhvillohet në formën e bisedave 
të lira dhe nuk nuk përgatiten tema të 
veçanta apo shfrytëzohet literaturë specifike. 
Rekomandohet që përveç temave të lira 
me nxënësit, këshilluesit e ndryshëm të 
karrierës të përgatisin tema të ndryshme në 
ndihmë të nxënësve, që mund të përfshijnë:  
tema teorike, prezantime të ndryshme, 
postera dhe fletë palosje, materiale të 
ndryshme multimediale, në mënyrë që 
veprimtaritë e këshillimit të karrierës të jenë 
të planifikuara, të parapërgatitura dhe të 
shmanget spontaneiteti në paarapërgatitjen 
dhe zhvillimin e tyre.

Studimi gjet i  se  përgj i thësisht 
identifikohen nevojat e nxënësve për 
këshillim në karrierë në gjimnaze kryesisht 
me anë të pyetësorëve të zhvilluar në 
shkollë.Kjo implikon drejtoritë e shkollave 
dhe mësuesit kujdestarëtëplanifikojnë dhe 
zhvillojnë instrumente kërkimore për të 
identifikuar nevojat e nxënësve për këshillim 
në karrierë. Si instrumente identifikuese 
mund tëpërdoren pyetësorë, intervista, fokus 
grupe, listë kontrolli, etj.

Nga studimi rezultoi se prindërit 
mbështesin fëmijët e tyre në zgjedhjen 
e karrierës kryesisht duke bashkëpunuar 
me mësuesit kujdestarë dhe me drejtorët 
e shkollave. Rekomandohet që drejtoritë 
e shkollave të organizojnë veprimtari të 
veçanta me prindër ne focus të të cilave të 
jetë këshillimi i karrierës. Në këtë mënyrë 
prindërit mund të mbështesin në mënyrë 
të strukturuar zgjedhjen e karrierës së 
ardhshme për fëmijët e tyre.

Studimi gjeti se shumica e drejtorëve të 
gjimnazeve kanë marrë pjesë në trajnime me 
fokus këshillimin për karrierë të nxënësve. 
Kjo implikon institucionet drejtuese të 
edukimit parauniversitar në nivel qendror 
dhe lokal të rrisin mundësinë e ofrimit 
tëveprimtarive të zhvillimit professional jo 
vetëm të drejtuesve të shkollave, por edhe të 
mësuesve të gjimnazeve me synim ndikimin 
në cilësinë e zhvillimit të këshillimit për 
karrierë të nxënësve.
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The aim of this study is to explore career counseling in high schools in several 
dimensions, such as duration of career counseling, roles in career counseling, school 
activities devoted to career counseling, preparation, identification of needs, suport of the 
parents and professional development of career counselors. Research questions: (1) Career 
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counseling takes place during the three years of graduation or only in the twelfth grade? 
(2) Who is responsible for career counseling at the school: class teacher, teacher of social 
science subjects, other teachers, the school’s principal? (3) How much the daily,weekly, 
monthly, or yearly teaching time takescareer counseling? (4) How the career advisors are 
trained before the activities with students at school? (5) How is conduct monitoring and 
evaluation of career counseling? The findings of the studyare important for teachers and 
school directors, for specialists at different levels of pre-university education, for local and 
national education instructors.

The findings of the study reveal that student career counseling takes place in high 
school mainly in the 12th grade, but partly in the 10th and 11th grades. It is recommended 
that school directories, class teachers, also teachers of different subjects include career 
counseling as a cross-curricular skill that will support the students in their orientation for 
career decision-making. The findings of the study reveal the importance of class teacher 
and school principal role in career counseling 

Career counseling for students at high schools takes place in the forms of free talk and 
no specific topics are studied or specific literature is used. Student’s needs are generally 
identified for career counseling mainly through questionnaires developed at school. Parents 
support their children in career choices, mainly by collaborating with class teachers and 
school directors.It is recommended that school directories organize activities with parents 
focusing on career counseling. Most of the high school principals have participated in 
training focused on student career counseling. This implies institutions of preuniversity 
education at central and local level to increase participations of school teachers in trainings 
for career counselling. 

Keywords: Career, counseling, education, orientation, study program, profession
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Përmbledhje

Ky punim1 përfaqëson një analizë të sistemit politiko-shoqëror të para viteve ‘1990-të, në rrafsh 
krahasues. Pikënisje është teoria në të cilën u bazuan transformimet komuniste në Shqipëri, e 
ashtuquajtura “formula e Marksit” mbi natyrën ‘tranzitore’ të shtetit dhe misionin e tij. Nga 
analiza e thellësisë së transformimeve të aplikuara në Shqipëri - krahasimisht vendeve të tjera 
të Lindjes Europiane, del se (1) trensformimet komuniste në Shqipëri ishin më radikale; (2) 
Shqipëria deri në pragun e viteve ‘1990-të shkoi pa zig-zake drejt komunistizimit të skajshëm; 
(3) raporti midis mjeteve prodhimit dhe sendeve të konsumit në mesin e viteve ‘1980-të 
arriti nivelin më të lartë të periudhës komuniste, ndaj komunizmi shqiptar ishte dhe mbeti 
deri në fund një komunizëm “i rëndë”; (4) shkalla e përqëndrimin të mjeteve të prodhimit 
në duart e shtetit shkoi duke u rritur aq sa shteti, si askund tjetër, u bë (de fakto) i vetmi 
pronar dhe i vetmi punëdhënës; (5) shkalla e plotësimit të interesave të qytetarëve (e testuar 
në pragun viteve ‘1990-të) ishte shumë e ulët; (6) niveli i tjetërsimit të individit nga shteti 
ishte dhe mbeti më i lartë se kudo, por shteti i lëshoi thuajse menjëherë këto ‘funksione’ dhe 
qytetari u ndodh në udhëkryqin e luftës për mbjetesë. Pra, Shqipëria kishte disa vështirësi 
objektive suplementare për një tranzicion të suksesshëm, të cilave iu bashkëngjitën edhe 
vështirësi subjektive (sjellja problematike e elitës politike kundrejt demokracisë pluraliste). 
Rasti shqiptar përfaqëson njëlloj ‘laboratori’ për studimin e transformimeve (pas)komuniste. 

1 Ky punim është prezantuar në konferencën kombëtare “Këndvështrime shkencore dhe kulturore 
mbi totalitarizmin, rasti i Shqipërisë” mbajtur më 27-28 tetor 2017 në Fakultetin e Shkencave Sociale të 
Universitetit të Tiranës.
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Baza teorike e transformimeve të 
periudhës 1944-1991

Transformimet e realizuara në Shqipëri, 
gjatë periudhës 1945-1990, më shumë janë 
përfolur sesa janë studiuar. Por, edhe nëse 
u referohemi studimeve, rezulton se janë 
studiuar kryesisht aspektet e lidhura me 
superstrukturën e shoqërisë së asaj kohe dhe 
pak, ose aspak, aspektet e lidhura me bazën 
e saj ekonomike.2

Për t’u theksuar është fakti se zhvillimet 
e periudhës 1944-1991 u bazuan, gjithsesi, 
në një teori sociale. Kjo teori është 
materializmi historik, ideja bazë e të cilit 
lidhet me pretendimin se mënyra se si njerëzit 
plotësojnë nevojat e tyre materiale, në 
përgjithësi, kushtëzon edhe marrëdhëniet e 
tyre me njeri-tjetrin, institucionet shoqërore, 
si dhe idetë mbizotëruese të shoqërisë. 
Në parathënie e librit “Rreth kritikës së 
ekonomisë politike” Marksi (1975) shkruan:

… Studimet e mia më çuan në përfundimin 
se marrëdhëniet juridike, ashtu si edhe 
format e shtetit, nuk mund të kuptohen 
as nga vetëvetja as nga i ashtuquajturi 
zhvillim i përgjithshëm i shpirtit njerëzor, 
porse, përkundrazi, ato i kanë rrënjët e tyre 
në marrëdhëniet materiale të jetës dhe se 
anatomia e shoqërisë civile duhet kërkuar 
në ekonominë politike.

Dhe, më pas, vijon:

Në prodhimin shoqëror të jetës së tyre 
njerëzit hyjnë në marrëdhënie të caktuara, 
të domosdoshme, të pavarura nga vullneti 
i tyre – në marrëdhënie prodhimi... Tërësia 
e këtyre marrëdhënieve në prodhim përbën 
strukturën ekonomike të shoqërisë, bazën 
reale mbi të cilën ngrihet superstruktura 
juridike e politike dhe së cilës i përshtaten 
forma të caktuara të ndërgjegjes shoqërore. 
Mënyra e prodhimit të jetës materiale 
e kushtëzon procesin social, politik dhe 
shpirtëror të jetës në përgjithësi. Nuk është 
ndërgjegjja e njerëzve që përcakton qenien e 
tyre, por, përkundrazi, qenia e tyre shoqërore 
përcakton ndërgjegjen e tyre. Me ndryshimin 
e bazës ekonomike shpejt a vonë përmbyset 
gjithë superstruktura. 

Me ndarjen konceptuale midis bazës dhe 
superstrukturës, Marksi në njëfarë mënyre 
shkencërizoi sociologjinë e tij ekonomike. 
Baza e shkencërizimit të një teorie sociale 
lidhet, siç theksonte Sen Simon3, me aftësinë 
për të parashikuar zhvillimet e ardhshme. 
Marksi (1975: 68) thotë:

Kur analizojmë përmbysje të tilla duhet të 
dallojmë gjithmonë përmbysjen materiale 
në kushtet ekonomike të prodhimit, të 
cilën mund ta konstatojmë me saktësinë 

Në këtë punim argumentohet se rreth tre dekada pas përmbysjes së komunizmit objektivisht 
janë krijuar kushtet për një zhvillim ekonomik të bazuar në sipërmarrjen (jo në paranë ‘e 
gatshme’) dhe, rrjedhimisht, edhe për një demokraci më funksionale.
Fjalë kyçe: tranzicion (post)komunist, (de)komunistizim, përqëndrim i mjeteve të prodhimit, tjetërsim.

2 Konceptet “supërstrukturë’ dhe “bazë” i atribuohen Karl Marksit. Konvencionalisht superstrukura 
përfshin tërësinë e pikëpamjeve politike, juridike, filozofike, morale, estetike, fetare të shoqërisë dhe 
institucionet respektive (Scott and Marshall 2005: 650). Pra termi superstrukturë është përdorur për t’iu 
referuar marrëdhënieve jo-ekonomike, institucioneve të tjera shoqërore, dhe ideve mbizotëruese të shoqërisë. 
Sipas sociologjisë ekonomike të Marksit, superstruktura është e varur nga baza (ekonomike) ku përfshihen 
tërësia e marrëdhënieve në prodhim (Scott and Marshall 2005: 31-32). Në “Materializmi dialektik dhe historik 
(MDH)”, teksti zyrtar i Universitetit të Tiranës (i vetmi universitet shqiptar i periudhës referuese), raportit 
midis bazës dhe superstrukturës i kushtohet një kapitull, kreu II (MDH, 1983: 132-166). 

3 Ai thotë: “Një shkencëtar, miqtë e mi, është një individ që di të parashikojë. Pikërisht sepse ai ofron mjetet për 
parashikimin e së ardhmes, shkenca është e dobishme..” Cituar: Saint-Simon. 1975. Opere, Torino: UTET, fq. 177.
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e shkencave të natyrës, nga përmbysjet 
juridike, politike, fetare, artistike ose 
filozofike, shkurt: nga format ideologjike, 
në të cilat njerëzit e kuptojnë këtë konflikt 
dhe luftojnë për zgjidhjen e tij. 

Ata që aplikuan këtë teori në realitetin 
shqiptar iu përmbajtën, gjithashtu, besimit 
se konceptimi i historisë nëpërmjet 
materializmit do të thoshte që zhvillimet 
ndjekin një trajektore të parashikueshme, me 
saktësinë e shkencave të natyrës, siç thoshte 
Marksi. Ashtu sikurse hartuesi i kësaj teorie 
ndërtoi parashikimin e tij mbi të ardhmen 
e kapitalizmit, ashtu edhe aplikuesit e saj 
në rastin shqiptar ndërtuan një linje, pak 
a shumë konstante, për përmbushjen e dy 
qëllimeve (të parashikueshme), që ishin: 
Qëllimi i afërt - ndërtimi i socializmit; qëllimi 
i largët - ndërtimi i komunizmit. Këto ishin 
sanksionuar në dokumentet themelore të 
shtetit dhe të forcës politike që e udhëhiqte 
atë. Madje ato mbetën të pandryshuara, siç 
dëshmon edhe varianti i fundit të Statutit 
të PPSH4, deri në përmbysjen e sistemit. 
Pra, zhvillimet e periudhës komuniste 
kaluan nëpër faza e periudha që, si gurë 
kilometrikë, do të përmbushnin këto 
qëllime të parashikuara, të shpallura, të 
synuara, të planifikuara.

Meriton të përmendet fakti se pikëpamja 
e Marksit mbi historinë nuk nënkuptonte një 
trajektore të drejtë në të cilën superstruktura 
lëviz drejt të njëjtës linjë që lëviz dhe 
baza. Ai parashikoi edhe një rol aktiv të 
superstrukturës5. Në rastin e zhvillimeve të 
Shqipërisë, superstruktura luajti një rol aq 

aktiv saqë, në terma praktikë, është vështirë 
të flasim për ndonjë epërsi të bazës kundrejt 
saj – siç profetizonte vetë Marksi.

Sidoqoftë, zhvillimet e periudhës 
1944-1991, përfaqësojnë zhvil l ime 
“harmonike” në funksion të një qëllimi. 
Sistemi arrit të shndërrojë qëllimet e tij në 
një projekt kolektiv. 

 
Devijimi dhe ezaurimi i vetvetes

Midis  teor i së  udhëheqëse  dhe 
trajektores së zhvillimeve të realitetit shqiptar 
të periudhës 1944-1991 nuk ka vetëm 
përputhje, siç u theksua mësipër, por edhe 
mospërputhje. Ajo që, ndoshta, përfasqëson 
devijimin më të madh nga teoria e Marksit 
mund të konstatohet nga citimi: 

Asnjë formacion shoqëror nuk vdes përpara 
se të zhvillohen plotësisht të gjitha forcat 
prodhuese të cilave ai u lë mjaft fushë të lirë dhe 
marrëdhëniet e reja më të larta të prodhimit 
nuk lindin kurrë përpara se të piqen kushtet 
materiale të ekzistencës së tyre në vetë gjirin e 
shoqërisë së vjetër. Prandaj njerëzimi i shtron 
vetes gjithmonë vetëm detyra të tilla, të cilat 
mund t’i zgjidhë, sepse, po ta shohim punën 
së afërmi, kurdoherë na del se edhe detyra lind 
vetëm atëherë kur ekzistojnë kushtet materiale 
për zgjidhjen e saj ose, të paktën, kur këto 
kushte janë në formim e sipër.6

Në këtë citim ka katër ide që meritojnë 
të veçohen: 
(1)  Asnjë formacion shoqëror nuk vdes 

përpara se të zhvillohen plotësisht të 

4 “Statuti i Partisë së Punës së Shqipërisë”, Kreu I, varianti i fundit u botua në vitit 1966 (http://ciml.250x.
com/archive/pla/albanian/statuti_ppsh_1966.html, (parë më 4 tetor 2017). 

5 Roli aktiv i superstrukturës është theksuar në të gjithë veprën e Marksit dhe Engëlsit, duke filluar nga 
“Manifesti” i vitit 1848, në të cilin midis elementëve të superstrukturës veçohet pushteti politik dhe, pa 
ekuivoke, thuhet: “Proletariati, para së gjithash duhet të vendosë sundimin politik” (1975: 40). Në vitet e 
fundit të jetës së tij, Engëlsi (1890), bën njëfarë korrektimi të vlerësimit mbi rolin e bazës ekonomike. Ai 
thotë: “Marksi dhe unë e kemi pjesërisht vetë fajin që rinia nganjëherë i jep anës ekonomike më tepër rëndësi 
se sa duhet”. Ai tërheq vemendjen për vlerësimin e të gjithë faktorëve që marrin pjesë në bashkëveprim (shih, 
Marks-Engels, 1980 fq. 528).

6 Cit. K. Marks, F. Engels, “Vepra të zgjedhura”, Vëll I, botim 1980, fq. 376. 
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gjitha forcat prodhuese, të cilave ai u lë 
mjaft fushë të lirë;

(2)  marrëdhëniet e reja më të larta të 
prodhimit nuk lindin kurrë përpara se të 
piqen kushtet materiale të ekzistencës së 
tyre në vetë gjirin e shoqërisë së vjetër;

(3)  njerëzimi i shtron vetes gjithmonë 
vetëm detyra, të cilat mund t’i zgjidhë; 

(4)  sepse, detyra lind vetëm atëherë 
kur ekzistojnë kushtet materiale për 
zgjidhjen e saj ose, të paktën, kur këto 
kushte janë në formim e sipër (4).
Veçojmë, sërish: “Njerëzimi i shtron 

vetes gjithmonë vetëm detyra, të cilat 
mund t’i zgjidhë...” Në këtë këndvështrim, 
komunizmi shqiptar rezultoi të ishte më 
utopik se vetë komunizmi i bazuar në teorinë 
e Marksit. Këtë e provon vetë trajektorja e 
zhvillimeve gjatë regjimit komunist. Parë në 
përgjithësi, mund të themi se kemi një sistem 
përjashtues, në disa plane:

Së pari, në rrafsh teorik, sistemi 
përjashtoi thuajse gjithë trashëgiminë teorike 
të njerëzimit. Të gjithë autorët e mëdhenj u 
refuzuan, përveç Marksit. Por edhe teoria 
e Marksit u reduktrua ndjeshëm.7 Për më 
tepër u anashkalua edhe ideja themelore e 
materializmit, sipas të cilës “njerëzit në radhë 
të parë duhet të hanë, të pinë, të kenë një 
banesë dhe të vishen, para se të merren me 
politikë, shkencë, art, fe8. Në parantezë mund 
të them se unë kam patur fatin të studioj, në 
këndvështrim sociologjik, interesat e njerëzve 
në vitet 1987-19899. Nga rezulton se, në 
kuptimin më të plotë të fjalës sistemi komunist 
në Shqipëri, u shndërrua në një “rend të 

shpërndarjes së barabartë të varfërisë”, 
nëse përdorim fjalët e Churchill-it. Sistemi 
komunist e ezauroj vetëveten. Ai humbi, 
para së gjithash, sepse nuk arriti të sigurojë 
një rendiment më të lartë në prodhimin e 
mallrave (apo edhe shërbimeve), kundrejt atij 
kapitalist. Ndërsa, referuar Shqipërisë, edhe në 
rrafsh teorik, kemi rastin e dogmatizimit të një 
teorie sociale, sikurse edhe instrumentalizimin 
e saj për qëllime politike, siç ndodhi edhe me 
vetë marksizmin. 

Së dyti, sistemi ishte përjashtues nga 
këndvështrimi i forcave lëvizëse. Ai nuk u 
mbështet në bashkëekzistencën apo (gjithë)
përfshirjen e klasave, por në përjashtimin e 
tyre. Në qendër u vendos proletariati i cili 
thuajse nuk ekzistonte. Kjo sepse Shqipëria 
nuk e kishte kaluar fazën e kapitalizmit të 
zhvilluar. Përballë tij, të gjitha klasat e tjera 
duhej të zhdukeshin, siç parashtrohej në 
“Manifesti komunist” i 1848-ës. Por ato 
nuk do të binin apo zhdukeshin me zhvillim 
ekonomik, apo me konkurencën e lirë, por 
vepëm me luftë klasash, e cila u konsiderua si 
“forca kryesore lëvizëse e shoqërisë”.10

Një tablo të veçorive shqiptare të aplikimit 
të sistemit komunist na e jep edhe trajektorja e 
zhvillimeve të periudhës 1944-1990.

Trajektorja e zhvillimeve 
gjatë regjimit komunist

Le të analizojmë, shkurt, në mënyrë 
pak a shumë kronologjike, trajektoren e 
zhvillimeve gjatë regjimit komunist, bazuar 
në dokumentet zyrtare.11

7 Në shqip u botuan vetëm dy vëllime me “Vepra të zgjedhura” (Marks-Engels), edhe ato në vitin 1975, 
si dhe “Kapitali” (Marks), duke filluar nga viti 1968. Ndërsa vepra e plotë e Marksit nuk u botua në Shqipëri. 
Referncat ndaj saj janë bërë nga vepra e plotë e Marksit, prej 50 vëllimesh e botuara në rusisht. Mund të 
shihet, për shembull, “Materializmi dialektik dhe historik” fq. 81, fq. 135 etj. Për tu theksuar është fakti se, 
me njëfarë pragmatizmi të veçantë, janë përdorur disa vepra (pjesë veprash), si “Parathënia e rreth kritikës së 
ekomomisë politike”, apo “Kritika e programit të Gotës”.

8 Cit. K. Marks, F. Engels, “Vepra të zgjedhura”, Vëll II, botim 1980, fq. 173.
9 Libri “Interesat dhe harmonizimi i tyre”, botim i vitit 2003.
10 K. Marks, F. Engels, “Manifesti i Partisë Komuniste, 1848; Vepra të zgjedhura, Vëll I, botim 1980, fq. 11-56.
11 Burimi kryesor për këtë pjesë është “Historia e Partisë Punës së Shqipërisë”, botim i Institutit të Studimive 

M.L., botimi i dytë i vitit 1981, si dhe materialet e kongersit të fundit të PPSH, nëntor 1986.
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Etapat
Objektivi themelor

Në fushën ekomomike Në fushën politike dhe ideologjike
Etapa I: 
1944-1960

Ndërtimin e bazës ekonomike të socializmit

 1945-1948
Periudha e rindërtimit;
Shtetëzimet dhe Reforma agrare

Vendosja e shtetit, si formë e diktaturës 
së proletariatit

1949 – 1955
Periudha e shndërrimit të Shqipërisë në 
një vend bujqësor - industrial

Konsolidimi i shtetit, si formë e 
diktaturës së proletariatit

1956 – 1960
Kolektivizimi -  vendosja e 
marrëdhënieve socialiste edhe në fshat

Konsolidimi i shtetit, si formë e 
diktaturës së proletariatit; revizionizmi 
(lindor) shpallet si rrezik kryesor

Etapa II: 
1960-1990

Ndërtimin i plotë socializmit;
Theksohet: “në kushtet e bllokadës imperialisto-revizioniste”

1961 - 1965
Vendosja e marrëdhënieve socialiste 
nëprodhim, në qytet e fshat (bujqësi)

“Ideologjizimi” i politikës
(Shtet është partia)

1966 - 1971
Revolucionarizimi në fushën 
ekonomike

Lëvizjet e mëdha revolucionare; luftës 
ideologjike kundër shfaqjeve të huaja 
(feja, organizimi civil etj.)

1971 - 1976 Lufta revolucionare në lëmin ekonomik
Thellimin e revolucionit socialist në të 
gjitha fushat

1976 - 1980

Zhvillimi i ekonomisë bazuar në 
parimin “me forcat tona” (Shkatërrimi 
i pikësynimeve të revizionistëve kinezë 
në ekonomi)

Në mbrojtje të marksiszëm-leninizmit 
e të çështjes së revolucionit në shkallë 
ndërkombëtare

1981-1989
Vazhdimësia (masa të reja, si tufëzimi i 
bagëtive)

Vazhdimësia: “Shqipëria as Lindje, as 
Perëndim” 

Zhvillimet e periudhës 1944-1991 
dëshmojnë për një mpleksje të ekonomisë me 
politikën dhe ideologjinë, ose thënë ndryshe 
një mpleksje të bazës me superstrukturën. 
Por qëllimi kryesor ishte dhe mbeti marrja 
dhe mbajtja e pushtetit. Citojmë, për 
shembull, nga periudha e rindërtimit (1944-
1948)12, për të mos shkuar më tej: 

Pushteti popullor nuk mund të mbahej 
mbi bazën e vjetër ekonomiko-shoqërore. 
Mbi këtë bazë ai nuk mund të kryente me 
sukses detyrat e rindërtimit dhe aq më tepër 
detyrat e zhvillimit të vendit në rrugët e 
socializmit. Në kushtet e reja politike, kur 

pushteti kishte filluar të kryente funksionet 
e diktaturës së proletariatit, nga këto 
shndërrime më i rëndësishmi dhe vendimtari 
ishte shoqërizimi i mjeteve kryesore të 
prodhimit me anën e shtetëzimit të tyre. 
Si shkallë e parë dhe masë përgatitore për 
shtetëzimin e mjeteve kryesore të prodhimit 
shërbeu kontrolli shtetëror mbi prodhimin 
e shpërndarjen, që u vendos që në dhjetor 
1944. Ai perfshiu sipërmarrjet e kapitalit 
vendës e të huaj, që kishin rëndësi për gjithë 
ekonominë popullore.

Dhe, duke diferencuar thelbin me 
dukjen/shfaqjen, thuhet13:

12 “Historia e Partisë Punës së Shqipërisë”, botim i dytë, 1981, faqe 192-195.
13 Po aty, faqe 196.

Tabela 11: Vlerat e frekuencave tëvariablit zhvillimi profesional për këshilluesit e karrierës
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Nga pikëpamja e formës shtetëzimet e vitit 
1945 ishin masa me karakter të përgjithshëm 
demokratik. Kurse nga pikëpamja e 
përmbajtjes ekonomiko-shoqërore ato 
përfaqësonin shndërrime që dilnin jashtë 
këtij caku. Këto shtetëzime ishin, në thelb, 
shoqërizim i mjeteve kryesore të prodhimit 
me karakter socialist. Mbi bazën e tyre lindi 
sektori shtetëror socialist.

Kjo është, në fakt, linja e zhvillimeve 
deri në përmbysjen e sistemit. Për t’u 
veçuar është fakti që Shqipëria shkoi, nga 
fillimi e deri në pragun e revolucionit 
demokratik, madje pa zig-zake e devijime, 
drejt komunistizimit të të gjithë godinës 
ekonomike e shoqërore. 

Në fushën politike, deri në vitin 1990, 
Shqipëria nuk njohu asnjë lloj reforme. Në 
ekonomi u ndoq me kokëfortësi strategjia 
e ndërmarrjeve të mëdha të industrisë 
e të shërbimeve, si dhe shtetëzimin apo 
kolektivizimin e skajshëm e gjithnjë e 
më “të rëndë” të bujqësisë14 bazuar në 
pronësinë shtetërore mbi tokën. Le t’i 
referohemi, për ilustrim, kushtetutës së 
fundit të asaj periudhe të miratuar në vitin 
1976, neni 18, që sanksiononte se:

 
Janë pronë vetëm e shtetit: toka dhe 
pasuritë e nëntokës, minierat, pyjet, kullota, 
ujërat, burimet natyrore të enegjisë, uzinat, 
fabrikat, stacionet e makinave dhe të 
traktorëve, bankat, rrugët e komunikacionit 
dhe mjetet e transportit hekurudhor, 
ujor e ajror, postat, telegrafet, telefonat, 
stacionet e radios dhe të televizionit, 
kinematografia...

Pra shteti, si në asnjë vend tjetër ish-
socialist të Lindjes Europiane (apo edhe 
më gjerë), u bë dhe mbeti deri në fund 
pronar i tokës, nëntokës, mbitokës. Pra i 
gjithë mjeteve të prodhimit, pa përjashtim. 
Ndërsa në jetën shoqërore u vijua deri në 
fund drejt “krijimit të koncepteve unike 
për mënyrën e jetesës”15.

Në këtë kuptim, mund të themi se 
Shqipëria e pragut të transformimeve 
demokratike (fundi i viteve ‘1980-të), 
ishte më komuniste se Shqipëria e mesit të 
viteve ‘1950-të, apo ‘1960-të. Kjo veçori 
kushtëzoi në një masë të konsiderueshme 
edhe zhvillimet pas-komuniste, duke e 
bërë tranzicionin shqiptar mjaft të veçantë 
kundrejt tranzicioneve të tjera, duke 
përfshirë edhe tranzicionet pas-komuniste 
të vendeve të tjera të Lindjes Europiane.

 
Veçori të tranzicionit shqiptar

A ka veçori tranzicioni shqiptar dhe, 
nëse po, nga se kushtëzohen ato? Në 
parantezë mund të themi se ndër ata që 
e kanë analizuar tranzicionin shqiptar 
ka dominuar mendimi se Shqipëria nuk 
përfaqëson një “rast të veçantë”, një 
“rast sui-generis”, sepse “përmbysja e 
komunizmit (shqiptar) është identike, ose 
thajse identike, si në të gjitha vendet e tjera 
të Europës Lindore, ose në komunizmat 
e lindura nga Pakti i Jaltës” dhe se të 
gjitha këto regjime ranë si gurët e shahut, 
si efekti domino16 etj., etj. Mendojmë 
se ndikimi rrethanave të pas Luftës së 
Dytë Botërore dhe vendimet e fuqive të 
mëdha, siç ishte edhe Pakti i Jaltës, janë 

14 Bujqësia ishte organizuar në ferma shtetërore, të ashtuquajturat “kooperativa të tipit të lartë” si hallka të 
ndërmjetme për kalimin e kooperativave bujqësore në ferma shtetërore, tufëzimin e bagëtive, tkurrjen deri në 
shuarje të oborrit kooperativist etj.

15 Mund të shihet, Ramiz Alia, “Raport në Kongresin IX të PPSH” (3 nëntor 1986), në Kongresi IX PPSH 
(Përmbledhje materialesh), Tiranë: 8 Nentori, fq. 121-4.

16 Mund të shihet, për shembull, libri “Përmbysja e komunizmit” me autor prof. Servet Pëllumbi (2015), 
botim i UET Press, si dhe parathënia e botuesit Henri Cilit (Pëllumbi 2015; Cili, 2015), në të cilën teza 
“Shqipëria, krejt identike me gjithë të tjerët” është theksuar në mënyrë të veçantë. 
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shumë të rëndësishme për të shpjeguar 
sidomos instalimin e regjimit komunist 
në Shqipëri.17 Këto qasje lidhen sa me 
instalimin e komunizmit në Shqipëri, aq 
edhe me përmbysjen e tij në fillimin e 
viteve ‘1990-të. Ndërsa “rasti i veçantë” ka 
të bëjë kryesisht me veçoritë e komunizmit 
shqiptar, veçori të cilat kanë formësuar, apo 
tipizuar, në një masë të konsiderueshme edhe 
tranzicionin paskomunist.

Ndaj, pyetjet hipotetike për këtë 
analizë mund të jetë: midis tranzicioneve 
postkomuniste, cilat janë veçoritë e 
tranzicionit shqiptar? Përgjigja na shtyn në 
vijimin e analizës së mësipërme. Vetë Marksi 
mund të shërbejë si një pikënisje për të 
analizuar edhe tranzicionin (paskomunist), 
me kusht që ai të lexohet disi “përmbys”, 
i kthyer “kokëposhtë”. Kemi përzgjedhur 
disa citime nga veprat e Marksit ku ai 
shprehet, në mënyrë të troçtë e pa ekuivoke, 
për sistemin që ai projektoi. Në veprën 
polemizuese Kritika e programit të Gotës 
([1875], 1980), ai shkruan:

Midis shoqërisë kapitaliste dhe komuniste 
ndodhet  per iudha e  t ransformimit 
revolucionar të së parës në të dytën dhe 
shteti i kësaj nuk mund të jetë veçse diktaturë 
revolucionare e proletariatit. 

Siç shihet, në këtë citim përmendet 
dy herë termi “revolucionar”, pikërisht për 
të theksuar natyrën e transformimeve të 
rekomanduara prej tij dhe thellësinë e tyre, 

të cilat do t’i analizojmë në rrafsh krahasues 
duke iu referuar rastit të Shqipërisë. Projekti i 
tij ishte: kalimi nga shoqëria kapitaliste në atë 
komuniste, përmes një periudhë tranzitore 
të kalimit të së parës në të dytën, periudhë 
të cilën ai e pagëzoi me emrin socializëm. 

Pra, tranzicionet paskomuniste 
ndërprenë një proces, pikërisht, në fazën 
tranzitore të tij, pra, jo një proces të 
përfunduar, qoftë edhe afërsisht, apo në 
vija të përgjithshme.18 Kjo do të thotë se 
tranzicioni paskomunist filloi si një tranzicion 
mbi tranzicion, dhe referuar natyrës 
‘revolucionare’ të këtyre transformimeve, 
ai  nis i  s i  një kundërrevolucion në 
revolucion, apo anasjelltas, si revolucion në 
kundërrevolucion. 

Citojmë më tej, se ç’përfaqëson kjo 
periudhë transitore (tranzicioni komunist), 
për t’iu rikthyer me pas të kundërtës së 
tij, tranzicionit demokratik, paskomunist. 
Marksi thotë se:

diktatura e proletariatit është një shkallë e 
domosdoshme për të kaluar në zhdukjen e 
dallimeve klasore në përgjithësi, në zhdukjen 
e të gjitha marrëdhënieve në prodhim mbi 
të cilat mbështeten këto dallime klasore, në 
zhdukjen e të gjitha marrëdhënieve shoqërore 
që u përgjigjen këtyre marrëdhënieve në 
prodhim, në përmbysjen e të gjitha ideve që 
burojnë nga këto marrëdhënie shoqërore.19

Me marrëdhënie në prodhim, ai 
kuptonte, në radhë të parë e mbi të gjitha, 

17 Mendojmë se, lidhur me këtë çështje, një burim i rëndësishëm është edhe botimi i Akademisë së Shkencave 
“Shqipëria në Konferencën e Paqes, Paris 1946”, me autor prof. Kristo Frashëri (2015). Në përmbyllje të 
veprës së vet akademiku Kristo Frashëri argumenton ndikimin e ‘përplasjeve ideologjike’ të fuqive të mëdha 
fituese të Luftës së Dytë Botërore (në fillimet e Luftës së Ftohtë) në instalimin e komunizmit në Shqipëri. Ai 
shkruan: “Kjo përplasje ideologjike ishte për Shqipërinë një tragjedi. Pse tragjedi? Sepse Shqipëria u ndodh 
në udhëkryq: ose të kalonte në kampin perëndimor demokratik dhe të pranonte copëtimin e atdheut, ose për 
të shpëtuar copëtimin e atdheut të pranonte regjimin komunist. Shqipëria zgjodhi alternativën e dytë, për 
arsye se regjimet shoqërore vinë e shkojnë, kurse copëtimi i tërësisë tokësore korrigjohet me shumë vështirësi” 
(Frashëri, 2015, fq. 229). 

18 Për një analizë më të detajuar mund të shihen edhe artikujt e mi “Ekuiviket e tranzicionit”, Revista 
Gjeopolitika, Nr. V, fq. 78-89, 2010 dhe “Transition and Social Problems in Albania; a comparative and 
empirical approach”, Social Studies, Vol. 9, No. 3, 2015, pp. 99-113.

19 Cituar nga Vepra të zgjedhura Vëll. I, të Karl Marks e Friedrich Engels, botim i vitit 1975, fq. 226.
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marrëdhëniet e pronësisë, pra pronën mbi 
mjetet e prodhimit. 

Referuar formulës së Marksit (citimi 
i mësipërm), si dhe duke gjykuar mbi 
thellësinë e transformimeve të aplikuara 
në Shqipëri krahasimisht vendeve të tjera 
të Lindjes Europiane, si dhe krahasimisht 
transformimeve që realizohen në tipe të tjera 
të tranzicioneve shoqërore, mund themi se: 

Së pari, nga të gjitha tipet e tranzicioneve, 
tranzicioni paskomunist është më i veçanti, 
apo më përfaqësuesi. Kjo për nga shkalla e 
përmbysjeve, ose për nga sasia dhe cilësia e 
transformimeve të realizuara. Kjo do të thotë 
se referencat ndaj tanzicioneve të tipeve të 
tjera (politike, demokratike etj.), nuk kanë 
ndonjë domethënie të madhe, as në rrafsh 
krahasues as në rrafsh aplikativ. Për shembull, 
tranzicioni ose kalimi nga një regjim në tjetrin, 
në Greqinë e pas diktaturës së kolonelëve, 
apo tranzicionet e Spanjës, Italisë etj., pas 
regjimeve fashiste - nuk kishte, gjithsesi, 
gjerësinë dhe thellësinë e transformimeve të 
tranzicioneve paskomuniste. Në këto vende 
ka pasur një qartësi relativisht të madhe 
mbi tiparet, objektivat apo kohëzgjatjen 
e tranzicionit. Në Spanjë, për shembull, 
tranzicioni pasfashist zgjati vetëm 8-9 vjet.

Së dyti, edhe pikënisja e tranzicioneve 
paskomuniste ishte e ndryshme për vende 

të ndryshme. Kjo në vartësi të tre faktorëve, 
që janë: 

(1) niveli i zhvillimit paraprak; 
(2) shkalla e aplikimit të formulës së 

Marksit - të cituar më sipër, si dhe 
(3) niveli i ndryshëm i reformimit 

paraprak. 
Çdonjëri nga këta faktorë argumenton 

faktin se Shqipëria kishte disa vështirësi 
objektive suplementare për një tranzicion të 
suksesshëm, kundrejt vendeve të tjera ish-
komuniste.

Së treti, vështirësive suplementare 
objektive për një tranzicion të suksesshëm 
në Shqipëri iu shtuan edhe disa vështirësi 
suplementare subjektive. Si argument mund të 
sjellim, për shembull, “kalendarin historik” 
të vendeve ish komuniste drejt demokracisë, 
të bërë nga studiuesi i famshëm Zbigniew 
Brzezinski, në artikullin e tij “Transformimi i 
madh” (The Great transformation), në fillimet 
e tranzicionit të këtyre vendeve. Ai i rendit 
vendet ish komuniste në katër grupime, 
sipas ritmit të pritshëm të zhvillimit të 
demokracisë. Bën përshtypje fakti që për 
vendet e grupimit të fundit, në të cilin 
renditet edhe Shqipëria, autori në fjalë 
nënvizonte si shkak të këtij pozicionimi 
sjelljen e lidershipit të tyre. Brzezinski20 thotë 
shprehimisht:

Skema I: Tranzicion komunist, sipas K. Marksit

Kapitalizmi Komunizmi (Tranzicioni komunist = Socializëm = 
= diktaturë e proletariatit)

20 Përse bëhet fjalë, më konkretisht? Në vitin 1993, në një artikull të titulluar “The Great transformation” 
(Transformimi i madh) Zbigniew Brzezinski ka përcaktuar “kalendarin” e ardhshëm historik të vendeve të këtij 
rajoni, duke i klasifikuar ato në katër grupime kryesore.

Në grupimin e parë janë renditur Polonia, Republika Çeke, Hungaria, Sllovenia dhe Estonia, si vende 
vendosmërisht të angazhuara për t’u bërë vende me një demokraci të qëndrueshme;
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Sjellja apo angazhimi i liderëve të këtyre 
vendeve drejt një demokracie pluraliste është 
problematike.

Marrë në tërësi, argumentet e mësipërme 
na çojnë në një përgjithësim tjetër: nëse 
tranzicioni paskomunist është më përfaqësuesi, 
kundrejt të gjitha tipave të tranzicionit (siç 
thamë), tranzicioni shqiptar përfaqëson një lloj 
laboratori për studimin e proceseve transitive.

Le të bëjmë një përmbledhje duke iu 
referuar rastit shqiptar:

Është pranuar gjerësisht se “pas Luftës 
së Dytë Botërore, totalitarizmi më i gjatë dhe 
më i egër mbizotëroi në Shqipëri, Rumani 
dhe në Bullgari”21.

Shqipëria mbeti vendi më i pareformuar, 
krahasuar me vendet e tjera ish komuniste. 
Ajo eci, thuajse pa zigzage, drejt një sistemi 
gjithnjë e më “të rëndë” edhe në rrafsh 
ekonomik22. Në të gjitha vendet e tjera u 

bënë, në shkallë të ndryshme, korrektime 
të sistemit dhe reformime.23 Shqipëria, 
përkundrazi, duke ndjekur strategjinë “as 
Lindje, as Perëndim”, shkoi në mënyrë 
paradoksale drejt komunistizimit gjithnjë e 
më të madh të jetës politike, ekonomike e 
shoqërore. Shqipëria ishte dhe mbeti vendi 
me shkallën më të lartë të përqendrimit 
të mjeteve të prodhimit në duart e shtetit. 
Në Shqipëri, si askund tjetër, shteti u bë i 
vetmi pronar dhe i vetmi punëdhënës. Këto 
funksione shteti i lëshoi thuajse në mënyrë 
të menjëhershme, të paktën brenda një kohe 
të shkurtër. Qytetari shqiptar, i tjetërsuar nga 
shteti i asaj kohe, u ndje befas i braktisur. I 
mbetej lufta për mbijetesë “me çdo çmim”, 
qoftë edhe duke flakur shumëçka nga vlerat 
tradicionale. Ky mund të konsiderohet si 
shkaku kryesor i vërshimit të problemeve 
sociale në Shqipëri. 

Por, në ç’fazë jemi, mëse një çerek shekulli 

Në grupimin e dytë janë renditur Letonia, Bullgaria, Sllovakia, Kroacia, Lituania, Rumania, si vende me 
karakteristika që premtonin për zhvillime demokratike normale, por që politikisht dhe ekonomikisht kishin 
më shumë dobësi kundrejt të parave;

Në kategorinë e tretë të këtij klasifikimi përfshihen Rusia, Ukraina, Bjellorusia, Gjeorgjia, Azerbajxhani, 
Armenia, Kazakistani dhe Uzbekistani. Këto, sipas tij, ishin vende me tipare ekonomike e politike të paqarta 
e që, të paktën për një dekadë apo diçka më tepër, nuk premtonin shumë;

Kategoria e katërt e “kalendarit” Brzezinski përfshin vendet që mbeten: Serbia, Shqipëria, Maqedonia, 
Bosnja, Moldavia, Taxhikistani. Sipas tij, këto vende kishin tipare, që për shumë arsye, nuk premtonin zhvillim 
demokratik atëherë (në vitin 1993) dhe në një të ardhme të parashikueshme. Studiuesit kanë konfirmuar se 
Brzezinski ka bërë, ndoshta, parashikimin më të saktë të veçantive, që ekzistonin dhe vazhdojnë të ekzistojnë 
në Evropën Qendrore e Lindore. Koha provoi se ky “kalendar” ishte përcaktuar me një saktësi të admirueshme. 

21 Referencë nga artikulli “Tranzicioni në Ballkan” i Jacques Rupnik, botuar në Politika & Shoqëria, vëll. 
5, Nr. 1 (10), 2002, fq. 129-137 

22 Termi “i rëndë” për të karakterizuar variantin shqiptar të komunizmit, është huazuar nga “industria e 
rëndë”, që pati përparësi absolute në Shqipëri, kundrejt asaj të lehtë e ushqimore, madje deri në vitin 1990. 
Por ky emërtim është përdorur edhe për vendet e tjera. Në Hungari, për shembull, transformimet filluan 
qysh më 1956 (revolucioni demokratik hungarez). Pavarësisht se Hungaria mbeti një vend komunist, atje 
ndahet qartësisht periudha “e komunizmit të rëndë”, para vitit 1956 dhe ajo e komunizmit “të lehtë” (ose e 
komunizmit të gulashit, siç e quajnë hungarezët), pas këtij viti. Kështu edhe në vende të tjera, si në Polonia, 
Çekosllovakia, Jugosllavia etj. 

23 Në shtete si Polonia dhe Hungaria, reformimi filloi që në vitin 1956. Zhvillimet në Jugosllavi në vitet 
’60 dhe “normalizimi” i Çekisë (vitet ’70), na tregojnë se dallimi ndërmjet Europës Qendrore dhe Ballkanit nuk 
mund të përgjithësohet sipas dëshirës sonë - thotë Rupnik (2002). Në Evropën Qendrore komunizmi përshkoi 
tri faza kryesore: revolucioni hungarez dhe ngjarjet në Poloni; lëvizja reformiste çeke (1968); “solidarnosti 
polak” (1980-1981). Në qendër të këtyre krizave, në një formë ose tjetër, ishte problemi i demokracisë dhe i 
shoqërisë civile dhe pas kësaj, në fazën e dytë, doli problemi i pavarësisë kombëtare (sidomos në ish Jugosllavi 
dhe ish Bashkimin Sovjetik). Ringjallja e shoqërisë civile në Evropën Qëndrore e ka origjinën në tri krizat që 
përmendëm më lart dhe në lëvizjet disidente të viteve ’70 - ’80. Në të njëjtën mënyrë, lindja e elitave të reja 
politke në Evropën Qendrore para dhe pas 1989-ës, në pjesën më të madhe u detyrohet lëvizjeve demokratike 
opozitare, të cilat mungonin në Europën Jugore, sidomos në Shqipëri.
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II = konsolidimi

pas fillimit të tranzicionit paskomunist? Pa 
hyrë në analiza të thellësisë, mund të themi 
se karakteristikë e çdo lloj tranzicioni, apo 
kalimi nga një gjendje “A” në një gjendje 
të dytë “B” (skema II), është bashkëjetesa e 
elementëve të të dy gjendjeve. Kjo përfaqëson 
një fakt të provuar në të gjitha shkencat. Por 
duhet theksuar se bëhet fjalë për dy gjendje 
cilësisht të ndryshme. 

Më se një çerek shekulli pas përmbysjes 
së komunizmit tranzicioni paskomunist 
mund të konsiderohet i përfunduar. Kjo 
do të thotë se ndryshimet e ardhshme për 
reformimin e sistemit – në kuptimin më të 
gjerë të fjalës – do të jenë ndryshime graduale 
sasiore, brenda së njëjtës gjendje cilësore. Pra, 
nuk pritet që ndryshimet e ardhshme të jenë 
kalime në gjendje cilësisht të ndryshme. 

Me këtë logjikë periudha e tranzicionit 
paskomunist shqiptar (si kalim nga një gjendje 
në një gjendje cilësisht të ndryshme), mund të 
veçohet nga faza e konsolidimit të demokracisë 
(si një fazë e përsosjes së një gjendje të dhënë), 
apo e thënë ndryshe, si faza e qëndrueshmërisë 
së sistemit demokratik (i cili mbetet, gjithsesi, 
i kërcënuar nga të kundërtat e tij). Sipas kësaj 
logjike tranzicioni shqiptar (dhe jo vetëm) 
veçohet si fazë, sikundër vijon:

I. Faza e tranzicionit paskomunist (nga 
A, në B);

II. Faza e konsolidimit të demokracisë;
III. Faza e qëndrueshmërisë së sistemit 

demokratik.

Nga ana tjetër, çdo sistem karakterizohet 
para së gjithash nga sistemi i marrëdhënieve 
të pronësisë. Sistemi i ri marrëdhënieve të 
pronësisë që u vendos në Shqipëri, nga viti 
1991 e në vijim, është diametralisht i kundërt 
me sistemin e marrëdhënieve të pronësisë të 
sistemit pararendës ku shteti (siç argumentuam 
më sipër) u bë, de fakto, i vetmi pronar, i 
vetmi punëdhënës. Krejt përkundrazi, në 
fund të 2008-ës, u deklarua plani i qeverisë 
për t‘i shitur të gjitha asetet e saj në kompani 
të ndryshme si ARMO, AMC, Albtelekom, 
OSSH, INSIG etj. Pra shteti shqiptar hoqi 
dorë nga pronësia mbi mjetet e prodhimit. 
Me këtë rast Kryetari i Këshillit të Ministrave 
deklaroi (Gazeta “Shqip”, 26 tetor 2008), se 

qeveria nuk dëshiron të jetë më aksionare. 
Ajo ka misione e detyra të tjera. Në këtë 
kontekst, ne realizojmë me sukses të plotë 
një prej premtimeve më madhore në fushën 
ekonomike, premtimin e privatizimit 
transparent të sipërmarrjeve publike.

Shumica e ekspertëve të ekonomisë 
dhe çështjeve sociale e kanë vlerësuar si të 

Skema II: Tranzicioni postkomunist dhe etapat vijuese

A B
I = tranzicioni

Fillimi Fundi

Gjendje 
e ndërmjetme 

A + B III = qëndrueshmëria
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skajshëm, të gabuar apo të parakohshëm 
këtë vendim të qeverisë shqiptare. Më 
vonë qeveria shqiptare bëri edhe disa 
korrigjime (rasti i OSHSH/CEZ), madje 
me kosto të konsiderueshme. Nga ana tjetër, 
është pranuar se “prona në Shqipëri është 
trajtuar keq, është (ri)ndarë me padrejtësi 
të theksuar (Jenkins et al., 1999: 217) etj. 
Qeveria shqiptare vazhdon të kompensojë 
ish-pronarët, me një skemë që sipas 
parashikimeve më optimiste do të vazhdojë 
të paktën edhe për 10-15 vjet. Kjo do të 
thotë se zgjidhja e problemeve të pronës në 
Shqipërinë paskomuniste pritet të zgjasë 40-
45 vjet, aq sa ishte periudha e komunizmit në 
vetvete. Kjo është dëshmi e kompleksitetit të 
tmerrshëm të transformimeve paskomuniste. 

Por, pavarësisht kësaj, në vlerësimin 
e çështjes që kërkojmë të argumentojmë, 
i rëndësishëm është raporti midis pronës 
private dhe asaj shtetërore mbi mjetet e 
prodhimit dhe të shërbimeve. Në Shqipërinë 
e sotme dominon prona private, madje 
në mënyrë më të theksuar se në të gjitha 
vendet e tjera ish-komuniste. Më i skajshëm 
është edhe diferencimi përkundrejt pasurisë. 
Shqipëria u shkëput nga një rend i cili, nëse 
përdorim gjuhën e Çurçillit, ishte “rendi i 
shpërndarjes së barabartë të varfërisë”. Në 
këto vite, krahas rritjes së nivelit mesatar të 
jetesës, është realizuar edhe një diferencim 
mjaft i skajshëm ekonomik, krahasuar me 
vendet e tjera ish-komuniste. Njëzet vjet 
pas rënies së komuniuzmit, raporti mesatar 
i pasurisë së 10 për qind të familjeve më të 
pasura, kundrejt 20 për qind të familjeve 
më të varfra në vendet e tjera të Lindjes 
europiane është 2.1 herë më i vogël se i 
njëjti raport referuar Shqipërisë24. Këtej 
dalim në përfundimin për politika më të 
studiuara mbi rritjen harmonike të nivelit të 
jetesës në shtresa të ndryshme të popullsisë, 
duke përfshirë ndoshta edhe një rishikim të 
modeleve e sistemit fiskal. 

Por, duke gjykuar në përgjithësi, mund 
të themi se ndonëse niveli i zhvillimit 
është i rëndësishëm për cilësinë e jetës së 
qytetarëve, ai sërish nuk është një parakusht 
për të përcaktuar nëse një vend është në 
tranzicion (paskomunist), apo e ka kapërcyer 
atë. Në gjykimin mbi këtë çështje më 
shumë se “sa?” apo “çfarë?” prodhohet (ose 
shërbehet), ka rëndësi fakti se “si?”, “në 
ç’mënyrë?” dhe “nga kush?” prodhohet (apo 
shërbehet). Sidoqoftë niveli i zhvillimi është 
një parakusht për qëndrueshmërinë e sistemit 
demokratik, proces që vazhdon e do të 
vazhdojë edhe pas tranzicionit paskomunist. 

Në përfundim mund të themi se epoka 
e kapitalizmit “plaçkitës” ka përfunduar 
(po e quajmë kështu, në gjuhën e kritikëve 
apo të kritizerëve), qoftë edhe për faktin, 
se nga pasuria publike ka mbetur ende 
ndonjë thërrime. Por çfarë vjen më pas? 
Deri më sot shteti ka bërë si ka bërë edhe 
pa qytetarin taksapagues. Sepse kishte disa 
burime financiare, të themi “të gatshme”, 
apo “gjysmë të gatshme”, siç kanë qenë 
të ardhurat nga shitjet e privatizimet, 
remitancat e emigrantëve, të ardhurat e 
gjeneruara nga pjesa informale e ekonomisë, 
disa sektorë “të bumit” – ndërtimet, për 
shembull, etj. Burime të tilla, të gatshme 
apo gjysëm të gatshme, nuk do të ketë 
më.... Por dihet, që burimet e gatshme 
nuk prodhojnë demokraci. Një shembull: 
të gjitha vendet me burime të gatshme 
natyrore (nafte, etj.) janë jodemokratike. 
Shteti shqiptar është tanimë i detyruar t’i 
drejtohet sipërmarrjes së lirë. Ndaj sfida 
e vërtetë e shoqërisë pastranzicion është 
sfidë e sipërmarrjes dhe modeli i viteve 
që vijnë besojmë se do të jetë një modeli 
i bazuar në marrëdhënien taksapagues 
– administratorë taksash. Kjo është një 
premisë për zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik, sikurse edhe një premisë për 
konsolidimin e demokracisë.

24 Në mënyrë më të detajuar këtë çeshtje e kami trajtuar në artikullin “Diferencimi social dhe varfëria: 
Shqipëria në kontekst eurolindor”, Studime Sociale, Vëll. 4, Nr. 1, fq. 78-89. 
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