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EFFECTIVENESS OF TREATING CHILDREN WITH 

LEARNING DISABILITIES WITH INDIVIDUAL 

EDUCATION PROGRAMS (IEPS)

Social Studies 2022, 4 (16): 5-15
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AbstrAct

Learning disorders include: Reading skills disorders; Disorders in writing skills; Disorders 
in mathematical skills; Disorders of spoken language skills; Attention disorders; Disorder 
of motor coordination ability (fine and global); Memory disorder (medium, long term). 
The purpose of the study is to argue that the study of E.K. child, with learning disorders, 
treated with programs (PEI) and therapeutic methods has advanced. Methodology: For 
the realization of the study was used the direct observation with vertical lattice with EK, 
which was treated with programs (PEI-1 + 2 + 3) and with professional techniques semi-
structured interviews with actors and factors that have access to children with disorders. 
Focus group with specialists in the field who create the multidisciplinary group. Results: 
Achievements of EC with learning disorders, treated with Individual Educational Programs, 
(PEI-1 + PEI-2 + PEI-3) in the practiced areas: In cognitive EC training, has achieved the 
following results: PEI (1) -10 %; PEI (2) -30%; PEI (3) -38%. There has been progress 
in psychomotor training E.K. Finding: PEI (1) -15%; PEI (2) -35%; PEI (3) -59%. 
Language training, results in this area are: PEI (1) -35% PEI (2) -30%; PEI (3) -31%. 
The achievements of the child in the social sphere are: PEI (1) -35% PEI (2) -45%; PEI 
(3) -56%. Dyslexia or difficulty reading EK. Reached 45% at full level; 20% on a partial 
level; DD dysgraphia or difficulty in writing, reached 55% at full level; 15% on a partial 
level; Calculation or difficulties in mathematical operations EK, managed to meet 35% at 
the full level.15% at the partial level. Conclusion: Psychological treatment of the child with 
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What are learning disorders? 
These are disorders that affect 
one or more basic functions 

of psychological processes such as: 
understanding, speaking, writing, use 
of language. Disorders are manifested 
through: Difficulties in reading, writing, 
mathematical operations, unfocused 
thinking, lack of motor coordination and 
language difficulties.

Learning disorders include: Reading 
skills disorders; Disorders in writing skills; 
Disorders in mathematical skills; 

Disorders of spoken language skills; 
Attention disorders; Disorder of motor 
coordination ability (fine and global); 
Memory disorder (medium, long term). 
Learning disabilities (PNs) are a group of 
neurological problems. They relate to: The 
way information goes to the brain (Input); 
Understanding information (Organization); 
Information storage (Memory); Extraction 
/ execution of information (Output)

How can children with learning difficulties 
be identified?

Some characteristics of children with 
learning disabilities (PN): Instead of the 
number 41 write 14. Instead of q write p. 
Forget people’s names. They do not know 
the season, the year, the days. They are 

unclean, careless. They know how to add 
and multiply, but not how to subtract and 
divide. They know how to talk about life on 
Mars, but not as much as they talk about 2 
+ 2. Students with learning disabilities have 
difficulty reading and understanding what 
they are doing. 

Students with PN do not make good 
use of verb tenses. They do not finish 
their homework on time. They speak with 
incomplete words and incorrect sentences. 
They have difficulty expressing ideas in 
writing. Students with PN have difficulty in 
fine and global movements. They are weak 
in sports because they are clumsy, have poor 
balance, find it difficult to sketch, do not find 
it easy to wait with scabies. Visual perception 
problems are also a feature of students with 
learning disabilities. They are confused, they 
confuse the letters: (d-b), (p-q) they do not 
understand the change of position (n / u). 
They are confused to orient left / right, have 
difficulty coordinating eye / hand, hand / 
foot. They need more repetition. They do 
not answer the questions correctly.

Identifying problems of learning disabilities 
in schools 

To get acquainted with the problems 
of learning disorders we went to the 
school “Osman Myderizi” of Tirana. In the 

learning disorders, with Individual Education Programs (PEI 1 + 2 + 3) and therapeutic 
methods, resulted in success stories.
Keywords: Learning difficulties, treatment, rehabilitation, programs, methods, psychological service
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school “Osman Myderizi” the head of the 
institution Mr. Sh. Ibro, acknowledged the 
collaboration of the case study. The school 
had 799 students, 60 of them dropouts. The 
fifth grade was offered for teaching, which 
had 149 students, 50 others were.

After receiving the institution’s 
approval to cooperate, we contacted the 
school psychologist, who was willing to 
assist us in observing fifth-graders who were 
not making progress in their lessons. From 
the observation of their appearance almost 
the identified children had visible signs 
indicating difficulty in learning. From the 
external signs, the most obvious we thought 
the most valuable for the research to treat 
through this observation the student E.K.

Identification of students with learning 
disabilities. Teacher B.L, offered us student 
E. Kanani. Class V; observing the children’s 
appearance showed: E.K, had hairs raised 
high. Two crowns appear in the corners of 
the head. Abnormally distant displaced eyes, 
not parallel. Very high cell arc. Very long and 
wide tongue. Without the student’s ability 
to make tongue gutters. Elongated middle 
finger. Extremely smooth cheek skin. 

Literature review 

To deepen the theoretical knowledge 
on the learning process in children, we have 
studied Albanian and foreign literature. 
For the realization of the study we used the 
expansion of knowledge. Of great value, 
for the identification, diagnosis, conception 
and structural construction of the case study 
were the lectures of the course “Learning 
Disorders” in the first year of the study 
program of the second cycle Master of 
Science in School Psychology and Education 
(Schumacher, Hoffmann & Schmäl, 2007). 

Dyslexia
Under the umbrella of learning disability, 

many disabilities are categorized as one 
of three types: dyslexia, dysgraphia, and 

dyscalculia.1 Dyslexia is a language processing 
disorder that affects reading, writing, and 
comprehension. (Wang, H; Nickels L, Castles 
A. 2015). Dyslexics may have difficulty 
deciphering words or phonemic awareness, 
identifying individual sounds within words. 
Dyslexia is often diagnosed for many years 
and often results in problems with reading, 
grammar, reading comprehension and other 
language skills (Garuli, 2018).

Students with dysgraphia have difficulty 
translating their thoughts into writing or 
drawing. Poor handwriting is a hallmark 
of dysgraphia, but it is far from the only 
symptom. Sufferers try to translate their 
thoughts into writing, whether in spelling, 
grammar, vocabulary, critical thinking or 
memory. 1 Individuals with dysgraphia 
may have difficulty splitting letters, poor 
motor planning and spatial awareness, and 
problems with thinking and writing at the 
same time. (Charles, G., Albert, A. 2008)

Dyscalculia
The discrepancy includes learning 

skills related to mathematical calculations. 
Individuals with miscalculations struggle 
with the concepts, numbers, and rationale 
of mathematics. Sometimes referred to as 
“mathematical dyslexia,” individuals may 
have difficulty reading classes to show time, 
count money, identify patterns, recall math 
facts, and solve mental math (Cardwell, M, 
Clark, l, Meldrum, C. 2016) 

Hearing processing disorder: In hearing 
processing disorder (APD), patients have 
difficulty processing sounds. Individuals 
with APD may confuse the order of 
sounds or not be able to filter out different 
sounds, such as the teacher’s voice versus 
background noise. In APD, the brain 
misinterprets information received and 
processed by the ear 

Disorder of language processing
A subset of hearing processing disorder, 

language processing disorder arises when 
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an individual has specific challenges in 
spoken language processing, affecting both 
host and expressive language. (Vaughn, S. 
Bos, C. 2014). According to the American 
Learning Skills Association, in language 
processing disorder, “there are difficulties in 
giving meaning to sound groups that form 
words, sentences, and stories” (Knoopan, 
& Segers, 2018). 

Nonverbal learning disabilities
While it may sound like a nonverbal 

learning disability associated with an 
individual’s inability to speak, it actually 
refers to difficulties in deciphering nonverbal 
behaviors or social suggestions. Patients 
with NVLD struggle with understanding 
body language, facial expressions and 
tone of voice, or nonverbal aspects of 
communication (Kraja, M. 2010). 

Perceptual / visual motor visual deficits
Individuals with motor impairment of 

visual / visual perception show poor eye-hand 
coordination, often lose their seats when 
reading, and have difficulty with pencils, 
crayons, glue, scissors, and other excellent 
motor activities. They may also confuse 
similar letters, have difficulty navigating their 
environment, or demonstrate unusual eye 
activity when reading or performing tasks 
(Livingstone, Rosen & Drislane, 2010).

Understanding learning disabilities is 
critical for anyone with a career in psychology 

Living conditions, including learning 
disabilities, are extremely common for 
individuals with ASD and ADHD. When 
psychology professionals understand the 
neurodiversity and learning differences of 
their patients, they become more inclusive, 
empathetic, and effective contributors to the 
populations they serve (Lovegrove, 2006).

Developmental dyscalculia is associated 
with various changes in brain function and 
the structure of the brain itself, as evidenced 
by numerous tests. (Shaywitz, S; Shaywitz 

B. 2008). Numerous studies in the field of 
developmental mismatch have used brain 
recording techniques to study the brains of 
people performing numerical tasks. These 
techniques enabled researchers to generate 
high-resolution images of participants’ 
brains, enabling them to observe schemes 
for activating the brain while processing 
numbers. Counting numbers is a complex 
cognitive activity which is processed by a 
complex neural network (Gardner, 2004).

Recent years have given us a clearer 
picture of what happens in our brain when 
we process and calculate numbers. Brain 
scans reveal to us that we need a whole 
neural network to perform these actions. 
Within this network in the human brain 
there is an area called the intraparetal 
sulcus (IPS), or the center for numerical 
processing. During the research, the number 
processing center is activated when the 
subjects have to deal with multiple variables. 
This includes not only math tasks but also 
situations such as simply looking at changes 
in the amount of points 

Numerical processing also includes 
memory, attention as well as perceptual, 
motor and spatial functions. If we add to all 
this that the prefrontal cortex is related to the 
cognitive processes involved in calculating 
tasks, we get the idea of   how complicated 
number processing is (Wolff, Cohen & 
Drake, 2004). Changes in brain function 
during dyscalculia and hope for correction 
Research results show that activating the 
brain while performing numerical tasks is 
less accurate in children with developmental 
dyscalculia (Vaughn & Bos, 2014).

There is an urgent need to transform 
this evidence-based knowledge into 
practical applications for the education and 
rehabilitation of students suffering from 
dyscalculia. The first steps have already 
been taken in this direction, which give 
promising results for the children affected 
by this condition. Our brain is a very plastic 
organ and is constantly adapting - not only 
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to typical development, but also to special 
simulations like rehabilitation (Robinson 
& Foreman, 2009).

What were the results when children 
suffering from dyscalculia performed a 
concrete intervention? Brain scans show 
reduced activation of the areas we are 
talking about. In addition, an increase in 
activity has been observed in areas such 
as the digital processing center, which is 
essential for processing a number (Tallal, 
2007). Research shows that developmental 
dyscalculia is not only related to changes in 
brain activation, but also to changes in the 
anatomy of the brain itself. Simply put our 
brain can be divided into gray and white 
matter. Gray matter covers the outer layer 
while white matter covers the inner layer of 
our brain (Vasta, Haith & Marshall, 2010).

When it comes to gray matter, the 
reduced volume in areas thought to play an 
important role in numerical skills characterizes 
developmental mismatch (Shaywitz, Lyon & 
Shaywitz, 2006). The basic processing and 
counting of numbers depends on a complex 
network that includes different and pervasive 
areas of the brain. In dyscalculia the anatomical 
change in the gray matter is noticeable 
almost throughout the network. These 
regions of the brain are interconnected and 
communicate through complex connections 
between different cortical and subcortical 
regions (Woolfolk, 2008).

Celebrities suffering from dyscalculia
Searching the internet portals for 

people suffering from dyscalculia, you can 
find some names: American actor Henry 
Winkler is mentioned as an actor suffering 
from dyscalculia and that he also has 
difficulties in solving mathematical tasks. 
Well-known singers Sher and Mik Haknal 
also suffer from dyscalculia. They have gone 
through a difficult period during school 
making celebrities suffering from dyscalculia 
is also actress Maria Tyler Moore. However, 
these lists are much shorter than those 

listing celebrities suffering from dyslexia 
(Navas & Borges, 2014).

Methodology

Diagnosing the student with learning 
disorders, Evaluation, Significant difficulty 
in speaking

EK, had difficulty in articulating some 
letters, sounds like: “r”, “rr”, “th”, “q”, “dh”, 
“gj”, “zh”, “f ”, “v”, “ e “,” h “Confusion of 
several letters with each other, confusion 
cases:” u “with” n “,” b “with d”, “p” with 
“q”, “dh” with “th”, “ f “.” with “th”, “v” 
with “dh”, “k” with “l”. Cannot articulate “r” 
and “rr”. A case of problem with articulating 
the father’s name, called “Rustem”. Ervin 
calls it “Ustem”. Identifies and articulates 
objects with difficulty. I do not use pronouns 
except the pronoun “I”. 

Well, it is impossible to build complete 
and regular sentences without help, no 
matter how simple. The deep cell arch does 
not allow it to express many of the letters, 
words, and sounds clearly. The length of 
his tongue affects the difficulties of the 
habit. He often self-stresses because his 
half-hearted speech creates laughter in the 
classroom. It is confused, so much so that 
the input-output correlation does not work. 
It is impossible to talk about the lesson, to 
describe events, facts, characters, objects, 
etc. Use nonverbal communication.

Difficulty reading 
The teacher uses the accompaniment 

technique to read the letters. E.K was 
observed as he was reading. The difficulties 
were so numerous that the teacher articulated 
the word “mother” so that he remembered 
the letter “n”, or articulated the “soup” to 
read the letter “s”. Often E.K was in a state 
of internal tension. As he read, he placed 
his index finger on his right gallbladder and 
stammered with his sweaty forehead and 
trembling hands. It can be said that E.K 
was in a difficult psychological state. It was 
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between contradiction, desire to read and 
inability to remember the letter, syllable, 
word and later to read the whole sentence 
and the whole reading part. Reading is 
a problem of special importance, as it 
significantly affects other academic fields, 
as well as affects language problems in 
speaking and writing.

Difficulty in writing (Diagraph)
The monitoring team asked E.K to 

paint / draw a family man, He made an 
abstract figure that only he could read. When 
asked to write down what was the painted 
object? According to him he was his brother. 
The writing was flawed. The sentence did 
not start with a capital letter, the writing was 
not inside the contours of the sheet and had 
ended three lines below. Without verbal and 
physical help E.K, cannot write any correct 
sentence. Problems with writing come from 
the graphic ignorance of the letters, the 
difficulty in contouring them due to the 
difficulties in understanding the information 
and conceiving the data.

Difficulty in mathematical skills (Calculate)
The student counts  up to 10; 

recognizes numbers up to 20; collects 
numbers without assistance up to 5 (collects 
them with concrete tools, balls, laminates, 
fingers, pencils, notebooks, fruits, figures); 

performs mathematical operations with 
great difficulty and very slowly. There are 
difficulties in addition and subtraction. 
He cannot do actions without concrete 
tools, such as counters, foils and fingers. 
To perform the action 7-2 = 5, the teacher 
followed this path: I chose 7 balls on the 
counter, removed 2 balls and counted the 
remaining balls by repeating it. She later 
repeated the action with the child with 
verbal and physical help. At the moment 
E.K understood and with the help of the 
teacher realized the action of descending by 
means of balls.

The next day E.K had forgotten the 
action. Even the addition of prime numbers 
can not do without concretization tools. 
To add the numbers 2 + 2 = 4, without 
concretization tools the student answered, 
2 + 2 = 3. With concretization tools he 
solved it correctly and quickly. Based on 
these it can be said that the student is in the 
stage of concrete operational development 
according to Piage’s theory. The inability 
to express oneself correctly and accurately 
affects the correct perception of concepts.

Results 

Treatment with PEI- (1 + 2 + 3), 
positively affected the cognitive formation 
of the child at the level of the Fully Likert 

Figure 1: Cognitive training
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Scale. if: PE (1) -10% PEI (2) -30%; PEI 
(3) -38%. (Figure 1).

E.K. exercise with PEI- (1 + 2 + 3), 
positively affected his Psychomotor Training 
at the level of Fully Likert Scale. if: PEI (1) 
-15% PEI (2) -35%; PEI (3). (Figure 2).

Treatment with PEI- (1 + 2 + 3), had 
a positive effect on the Social Training of 
the child at the level of the full Likert Scale. 
If: PEI (1) -35% PEI (2) -45%; PEI (3) 
-56%. (Figure 3).

Treatment with PEI- (1 + 2 + 3), 
positively affected the Language Training 
of E.K, at the level of Fully Likert Scale. if: 
PEI (1) -35% PEI (2) -30%; PEI (3) - 31%. 
(Figure 4).

Figure 5 shows that EK’s ability to read 

has increased. Because he managed to fully 
meet 45% of the level; 20% on a partial 
level. But the difficulties in reading, he fails 
to meet: 10% at all; 10% with physical 
assistance and 15% with verbal assistance.

Figure 6 shows that EK’s writing ability 
has increased. Because he managed to meet 
55% at full level; 15% on a partial level. But 
difficulty in writing. But fails to meet: 5% at 
all; 12% with physical assistance and 13% 
with verbal assistance.

E.K. PEI treatment was successful in 
improving the level of dyscalculia. Figure 7 
shows that EK managed to perform 35% of 
the mathematical operations at the full level 
and 15% at the partial level. But due to the 
difficulties in the cognitive sphere, 20% of 

Figure 2: Psychomotor Training

Figure 3: Social training



   12
Effectiveness of Treating Children with Learning Disabilities 

with Individual Education Programs (IEPs)

the rubrics of mathematical operations fail 
to complete them at all. (Figure 7).

Discussion

Implement the program to improve 
reading skills. The language and reading 
teacher says: “During this nine-month 
period with Ervin I got tired of more than 
37 other students in this class. Constantly 
deceived, with the template: blackboard with 
leaflets, poetry, information fragmentation, 
letters, syllables, words, sentences, it became 
possible for this child’s condition to change 
in terms of reading. What was important was 
the constant repetition of any information 
given during the lesson, the coordination of 

work with the family (brother) to repeat the 
same thing at home.

To enhance the comprehension skills of 
the material to be read, oral conversations 
were conducted in advance, large-scale 
illustrative letters were used, fairy tales were 
told, songs were sung, poems were recited 
by friends, illustrative figures with content 
were used. reading part. Then move on to 
reading the passage by intensively repeating 
each letter, syllable word, and then the entire 
sentence. Each new concept to be read was 
repeated with the same intensity throughout 
the week. I asked my brother to do the same 
thing every day at home. 

For nine months in a row with a lot of 
work, patience, stimulating energy and love, 

Figure 4: Language training

Figure 5: Ability to read (Improve Dyslexia)
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Ervin managed to significantly improve 
his reading habits. This work - the teacher 
points out - was not easily achieved. With a 
repetition of up to 20 times, letter after letter 
syllable after syllable literally, sentence after 
sentence, up to a full text, Ervin managed 
to read comprehensibly after nine months. 
He managed to verbally recite a poem with 
a column and retell a tale with three or four 
meaningful sentences.

Professional writing enhancement 
applications. Improving speaking and 
reading skills made it possible for Ervin 
not to recognize or confuse letters. This 
increased the ability to understand the 
content of the passage being read. The link 
between input and output was significantly 

improved. He imagined and expressed 
almost correctly the message given to 
him. These achievements had made Ervin 
ready to improve even the writing of that 
information he heard.

Vocational massage and physical 
education teacher rehabilitation exercises to 
improve fine and global motor skills had also 
perfected forearm dexterity, improved eye-
hand coordination, and thought-language 
language coordination. But even in avoiding 
writing difficulties the methodical treatment 
of the language reading teacher was crucial. 
Consciousness made him realize the level 
where he was and where he should reach. 
Ervin has made progress in all three areas of 
his dysfunction, but his writing has changed 

Figure 6: Ability to write (Improve Dysgraphia)

Figure 7: Ability to perform mathematical operations (Improvement of Computation)
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significantly. Applying efficient methods to 
improve mathematical skills. The drafting 
of the program for the improvement of 
mathematical skills was done on the basis 
of the mathematical difficulties ascertained 
in the respective observation realized at the 
beginning of this case study. I think one 
finding of that observation was the fact that: 
More than with difficulty we were dealing 
with serious language problems.

From the intensive work of all the actors 
and the availability of the child himself as 
we treated above the language problems 
of speaking, reading and writing were 
significantly improved and are being perfected. 
These linguistic achievements positively 
impacted conceptual mathematical difficulties 
such as: understanding, expressing, writing 
and counting numbers. The test showed a 
slowness and confusion in the realization of 
Ervin’s mathematical operations.

Conclusions

Professional diagnosis of E.K. learning 
disorders; Professional treatment of the 
child by all collaborators; Establishment 

of a multidisciplinary group consisting 
of psychologists, specialist teachers of 
speech therapists, specialists in language, 
reading, mathematics, physical education, 
drawing, parents; Building an individual 
and psychology-driven program; I think 
that: the study not only identified the 
student’s disorders and did the treatment 
for nine months in a row, but: it improved 
the parameters of the child’s reading, 
writing and counting level;

In all three areas of his dysfunction, 
Ervin has made progress, but his writing has 
changed considerably; the child’s reading 
changed markedly. He shows a great desire 
to read, which influences him to reach 
high levels in reading; the child progressed 
during the nine-month treatment such as: 
counting from 20 to 30. Addition and 
subtraction mechanically with fingers and 
other means of concretization, writing 
numbers inside squares, etc.; minimizing 
the learning disabilities of students who 
were tested and practiced, in many areas 
such as speaking, reading, writing, etc., will 
help as a positive experience for all students 
with learning disabilities.
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AbstrAct

According to this paper1, globalization is critical in stimulating institutional reforms in 
developing countries that promote financial development and economic growth. Advanced 
countries can aid by opening their markets to goods and services from emerging-market 
countries. We use a variety of financial development indicators, such as domestic credit 
provided to the private sector relative to GDP, GDP per capita growth (annual percent), 
GDP per capita (constant 2010 USD), and consumer price inflation (annual percent ). These 
indicators have been examined for Albania and Kosovo over the last five years. The study 
concludes that globalization positively affects economic developments.
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Introduction 

For the last two decades, researchers 
and academics have paid close attention to 
the economic consequences of globalization. 
The process of globalization boosts 
economic growth by promoting the actual 
economic activity of an economy. It also 
transfers goods and services across borders, 
mobilizes physical and human capital, and 
helps flow ideas worldwide. Globalization 
has also aided countries in discovering new 
trade routes through efficient transportation 
technology, allowing them to reap the full 
benefits of trade openness (David and 
Scott, 2005). In globalization, domestic 
interest rates are influenced due to increased 
competition between local and foreign 
banks. Globalization reduces investment 
costs while increasing domestic production 
and economic growth (Baldwin and Forslid, 
2000). Numerous empirical studies are 
investigating the relationship between 
globalization and economic growth.

For example, O’Rourke (2001) 
defines globalization as reducing trade barriers 
among nations and increasing migration, 
capital flows, foreign direct investment, 
and technological transfers. According to 
Intriligator (2003), globalization is one 
of the main directions that determines 
the future of the entire global economy. 
According to Stiglitz (2004), globalization 
and trade opening minimizes the risks that 
can come from a closed economy. Mishkin 
(2009) is one of the first researchers to 
study globalization’s effects on financial 

development and strengthen financial 
institutions’ role. He demonstrates how 
globalization improves access to capital by 
opening financial markets to foreign capital 
and lowering loan costs to support productive 
investment products. Globalization boosts 
institutional performance by allowing foreign 
goods to enter domestic markets. According 
to Mishkin (2009), globalization strengthens 
institutions and aids financial development. 
According to a study (García, 2012), the 
process of financial globalization has a positive 
impact on financial development as a whole.

The theoretical underpinnings of the 
idea that financial development has the 
potential to affect economic growth can 
be traced back to Bagehot’s (1873) and 
Schumpeter’s (1873) early work (1912). 
The supply-leading hypothesis, which 
states that the causal relationship shifts 
from financial development to economic 
growth, has been supported by previous 
literature such as Lucas (1988), Greenwood 
and Jovanovic (1990), King and Levine 
(1993), Roubini and Sala-i Martin (1994), 
and others (1995).

However, in some studies, such as 
Fritz (1984), Dee (1986), and Ireland, the 
finance-growth nexus is defined as “growth-
led finance” (1994). Furthermore, empirical 
studies by Patrick (1966), Demetriades 
and Hussein (1996), Luintel and Khan 
(1999), Al-Yousif (2002), and Acaravci et 
al. (2009) support the idea that economic 
growth and financial development have a 
two-way relationship. The countries in the 
study are classified as non-OECD high-
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income countries, high-income. According 
to the World Bank’s 2013 report, OECD 
countries, high-middle-income countries, 
lower-middle-income countries, and low-
income countries are classified as OECD 
countries, high-middle-income countries, 
lower-middle-income countries, and low-
income countries. Let us first take a quick 
look at the steps that must be taken to create 
an institutional infrastructure that will ensure 
the smooth operation of the financial system 
(Mishkin, 2007). Develop sound, prudential 
banking regulation, and supervision.

Banks’ economic importance in society 
begins with their structural role as financially 
credible economic agents in accumulating 
savings and allocating resources in the 
economy. Financial institutions’ interest rates 
reflect the competitiveness and completeness 
of financial markets.

Furthermore, banks provide qualified 
expertise to the private sector, allowing 
financial intermediaries to reduce economic 
risks. Poor lending policies may result in 
excess capital. Poor lending policies may 
result in too much capital directed toward 
low-return projects and insufficient capital 
directed toward high-return projects required 
to propel income and growth. Globalization 
is one of the most effective tools for 
promoting institutional development. 
Globalization assists small underdeveloped 
countries in opening their economies and 
increasing per capita income. Developing 
countries would fare better if they embraced 
globalization, that is, by opening up 
their financial markets and markets for 
goods and services to other countries, 
from which funds, goods, and, often, 
ideas can be derived. The globalization 
process in these countries will develop a 
sustainable economy based on reforms that 
increase productivity in all sectors of the 
economy. In Albania, the banking sector 
has become an increasingly important factor 
in the country’s economic development 
and social welfare. Convincing evidence 

provides ample arguments in support of this 
conclusion, which is widely accepted by local 
and international institutional actors and 
citizens and consumers. Banks can already 
be considered systemic in macroeconomic 
terms and as an engine of growth for the 
economy, with an added value of 3.1 percent 
of GDP from the financial sector and a 
volume of financing for economic agents 
estimated at 40.5 percent of the country’s 
total economic output. Between 2004 and 
2016, total lending to the private sector and 
households increased 8.8 times, while bank 
assets reached 95 percent of GDP.

Develop strong property rights
Property rights issues continue to 

be considered a significant concern today 
regarding the overall development of the 
Albanian economy. The real estate market 
is constantly facing various challenges 
that arise from the lack of a clear system 
of administration of property rights in a 
considerable number of cases. Various studies 
on economic development6 emphasize the 
importance of property rights in encouraging 
investment and fostering growth for an 
economy. Slow progress in facilitating 
property registration procedures and issuing 
construction permits is damaging the 
business environment in Albania. As shown 
in the Doing Business Report 2013 of the 
World Bank, Albania’s ranking fell from 
20012 in 2013 in the world ranking for ease 
of doing business, and in the same trend were 
other countries in the region. Protecting 
property rights is essential to encourage 
productive investment because it will not 
be undertaken if the return on investment is 
likely to be received by the government or 
others. The poor in developing countries to 
gain property rights is a significant reason 
they cannot gain access to capital and thus 
remain mired in poverty. A critical element 
that helps the financial system borrows is 
collateral because it reduces losses when 
loans are not repaid. However, a person who 
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would mortgage land or capital on loan must 
legally own the collateral. Unfortunately, 
legalizing capital ownership is extremely 
expensive and time-consuming for the poor 
in developing countries. 

Reduce corruption 
Governments play an essential role 

in developing countries and are a source 
of financial pressure. The majority of the 
rulers in these countries use their positions 
to increase their wealth even further. Not 
surprisingly, many governments pay lip 
service to property rights while failing to 
promote the rule of law to protect them.

Improve the quality of financial information
The significance of financial data is 

critical for well-functioning monetary 
business sectors. If banks cannot figure out 
what is going on in a company, they will not 
be able to differentiate between good and 
bad credit risks or screen the company to 
make sure it is not taking on too much risk at 
the expense of the moneylender. Accounting 
standards must be high enough so that 
prospective lenders can understand what is 
in a company’s books, making reliable and 
accurate information more accessible. Rules 
requiring businesses to disclose information 
must be strictly enforced for prospective 
investors to decide whether the company is 
worthy of their hard-earned money.

Improve corporate governance 
For people to be willing to buy stocks, 

another way to channel funds into the 
business, rules must be established to ensure 
that corporate executives act in stockholders’ 
best interests. No one will want to invest in 
a company if managers find it easy to steal 
from it or use funds for personal gain rather 
than the company’s benefit.

Strengthen the legal system 
A comprehensive set of laws that 

quickly and reasonably authorizes contracts 

is a significant step toward promoting solid 
property rights and monetary outcomes. 
Banks, for example, incorporate prohibitive 
pledges into advance agreements to keep 
borrowers from taking on excessive risk, 
but such contracts have value only if they 
can be legally enforced. A wasteful general 
set of laws prohibiting the authorization 
of credit contracts will prevent profitable 
lending from taking place. If establishing 
entire organizations or acquiring legal title 
to a property is prohibitively expensive, the 
helpless will never approach the general set 
of laws and be barred from loans that could 
help them start private ventures and break 
the cycle of need. In most cases, establishing 
a primary business in the United States 
entails simply completing a structure and 
paying an ostensible authorizing expense. 
According to de Soto, the lack of property 
rights for everyone except the extremely 
wealthy impedes the monetary turn of 
events.

By opening financial markets to 
foreigners, globalizing the domestic financial 
system encourages financial development 
and wealth growth in two ways. To begin 
with, opening financial markets sectors to 
foreign capital increases access to capital 
and lowers the cost of capital for those 
with profitable ventures to make. The 
characteristics of the countries included in 
the various income groups must be described 
before conducting empirical analysis. As a 
result, the primary task is to examine 
globalization and financial development 
trends between 2015 and 2019.

Purpose of the study

This  s tudy eva luates  f inancia l 
g l o b a l i z a t i o n ’ s  i m p a c t  o n  s o m e 
macroeconomic indicators in the Albanian 
and Kosovo cases. This study focuses on 
analyzing secondary data to conclude the 
importance that the process of globalization 
has on economic development.
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2 https://kof.ethz.ch/en/

Scope for further studies

Future studies can expand the number 
of places taken in the analysis and the 
number of variables included in the model.

Part two: Interpretation of the data

We use  a  var ie ty  o f  f inanc ia l 
development indicators, such as private 
sector credit relative to GDP. Mishkin 
(2009) emphasizes the significance of 
globalization in financial development. He 
observes that globalization is a significant 
factor in promoting institutional reforms 
that promote financial development 
and economic growth, particularly in 
developing countries. This paper will 
examine the economic and political 
globalization index for Kosovo and Albania 
over the last five years.

Graph 1 shows the trend of the 
economic globalization index of Albania 
compared to the average of this index 

for all countries of the world. During 
2010-2011, Albania’s index of economic 
globalization was higher than the global 
average. Throughout 2012-2017, this index 
for Albania has remained lower than the 
global average. The graph below (graph 2) 
presents the index of political globalization 
for Albania during the years 2010-2017. 
Albania has increased a higher number 
of political agreements and solutions to 
various conflicts over the last decade in 
terms of political globalization. The highest 
value of this index for Albania was around 
75.1 points in 2010, while the lowest value 
of this index in the last ten years was around 
61.2 points in 2012.

Table 1 shows some of the key 
macroeconomic indicators for Albania and 
Kosovo and the two countries studied from 
2015 to 2019. The World Bank provides 
data for these two countries on domestic 
credit to the private sector (percent of 
GDP), GDP per capita growth (annual 
percent), GDP per capita (constant 2010 

Graph 1: Economic globalization for Albania, 2010-2017

Source: KOF Swiss Economic Institute2
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USD), and inflation, consumer prices 
(annual percent).

Domestic credit to the private sector 
refers to financial resources provided 

by financial corporations to the private 
sector, such as loans, purchases of non-
equity securities, trade credits, and other 
accounts receivable that establish a claim 

Graph 2: Political globalization for Albania and Kosovo, 2010-2019

Source: KOF Swiss Economic Institute

Column1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6
Domestic credit to the private sector (% of GDP)
Years 2015 2016 2017 2018 2019
Albania 37.2 36.6 34.7 33 34.4
Kosovo 36.4 38.7 41.3 44.1 46.5

GDP per capita growth (annual %)
Years 2015 2016 2017 2018 2019
Albania 2.5 3.5 3.9 4.3 2.7
Kosovo 5.5 4.7 3.4 3.5 4.3

GDP per capita (constant 2010 USD)
Years 2015 2016 2017 2018 2019
Albania 4524.4 4681.8 4864.3 5074.8 5209.6
Kosovo 3816.9 3996.1 4133.7 4276.9 4462.4

Inflation, consumer prices (annual %)
Years 2015 2016 2017 2018 2019
Albania 1.89 1.27 1.98 2.02 1.4
Kosovo -0.54 0.27 1.49 1.05 2.68

Table 1: Some macroeconomic indicators for Albania and Kosovo.

Source: World Bank Indicators, 2019
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for repayment. Credit to public enterprises 
is one of the claims made by some countries. 
Monetary authorities and deposit money 
banks and other financial corporations where 
data are available are included among the 
corporations (including corporations that 
do not accept transferable deposits but incur 
such liabilities as time and savings deposits). 
The graph shows that the value of domestic 

credit to the private sector as a percentage of 
domestic gross for Kosovo has been higher 
over the last five years (except in 2015, when 
this indicator for Kosovo was 0.8 percentage 
points lower than in Albania). This indicator 
has increased from year to year in Kosovo, 
with an average value of 41.4 percent, while 
it has fluctuated in Albania, with an average 
value of 35.2 percent.

Graph 3: Domestic credit to the private sector as a percentage of gross domestic product, for 
Albania and Kosovo, 2015-2019

Source: World Bank Indicators, 2019

Graph 4: GDP per capita (constant 2010 USD)

Source: World Bank Indicators, 2019
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Graph 5: GDP per capita growth rate (annual %)

Source: World Bank Indicators, 2019

GDP per capita is a metric that breaks 
down a country’s economic output per 
person and is calculated by dividing its 
GDP by its population. Per capita GDP is a 
global measure of a country’s prosperity that 
economists use alongside GDP to analyze 
a country’s prosperity based on economic 
growth. Both countries’ per capita income 
indicators have risen for the past five years. 
GDP per capita in 2019 reached its highest 
level in both Albania and Kosovo, at 5209.6 
USD per person and 4462.4 USD per 
person, respectively. In 2019, an individual 
in Albania had a per capita income of 
approximately 747.2 USD higher than an 
individual in the United States.

The annual percentage growth rate of 
GDP per capita is based on constant local 
currency. Aggregates are based on constant 
2010 U.S. dollars. GDP per capita is gross 
domestic product divided by midyear 
population. GDP at purchaser’s prices is 
the sum of gross value added by all resident 
producers in the economy plus any product 
taxes and minus any subsidies not included 
in the value of the products.

GDP per capita growth rate volatility 
from one year to the next is a feature of 

both economies. Kosovo’s economic growth 
rate was higher than Albania’s from 2015 
to 2017, but Albania had higher rates of 
economic development after 2018. In 
2019, Albania’s economic growth rate was 
roughly 1.6 times its neighboring country. 
The annual inflation rate measures the rise 
in prices paid by consumers and businesses 
for goods and services. 

Inflation is defined as increasing the 
Consumer Price Index (CPI), a weighted 
average of different goods’ prices. The 
index’s set of goods is determined and 
considered representative of a typical 
consumption basket. Albania has always 
had higher inflation levels, as shown in the 
chart below (except for 2019, where this 
indicator is higher for Kosovo, around 2.68 
percent, while the inflation value was 1.4 
percent or 1.28 percent for Albania with low 
compared to Kosovo). Albania has managed 
to keep inflation below 3% by implementing 
macroprudential policies.

In Albania, the highest inflation rate 
was around 2.02 percent in 2018, while 
it fell to 1.4 percent in 2019. Albania has 
had positive inflation values for the last five 
years, while Kosovo had negative inflation 
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values around 0.5 percent in 2015; there 
has been an increasing inflation trend in the 
following years.

Conclusions

The main conclusions of this study are 
as follow:

The globalization process has increased 
some of the macroeconomic indicators in 
the Albanian and Kosovo economies.

One of the globalization indexes as 
financial has had a positive trend this last 
ten years in both countries under analyses.

Appendix 1: Country classifications 
according to income levels 

High income: OECD countries: Australia; 
Austria; Belgium; Canada; Chile; Czech 
Republic; Denmark; Estonia; Finland; 
France; Germany; Greece; Iceland; Ireland; 
Israel; Italy; Japan; Luxembourg; New 
Zealand; Norway; Poland; Portugal; Slovak 
Republic; Slovenia; South Korea; Spain; 
Sweden; Switzerland; The Netherlands; 
United Kingdom; United States. 

High income: Non-OECD countries: 

United Arab Emirates; Antigua and 
Barbuda; Bahrain; The Bahamas; Bermuda; 
Barbados; Brunei Darussalam; Channel 
Islands; Cayman Islands; Cyprus; Faeroe 
Islands; Equatorial Guinea; Greenland; 
Guam; Croatia; Isle of Man; St. Kitts and 
Nevis; Kuwait; Liechtenstein; Lithuania; 
Latvia; Macao SAR (China); Monaco; 
Malta; Northern Mariana Islands; New 
Caledonia; Oman; Puerto Rico; French 
Polynesia; Qatar; Russian Federation; Saudi 
Arabia; Singapore; San Marino; Trinidad and 
Tobago; Uruguay; Virgin Islands (U.S.). 

Upper  middle - income countr i e s : 
Albania; Algeria; Argentina; American 
Samoa; Azerbaijan; Bulgaria; Bosnia and 
Herzegovina; Belarus; Belize; Brazil; 
Botswana; China; Colombia; Costa Rica; 
Cuba; Dominica; Dominican Republic; 
Ecuador; Fiji; Gabon; Grenada; Hungary; 
Iran; Iraq; Jamaica; Jordan; Kazakhstan; 
Lebanon; Libya; St. Lucia; Maldives; Mexico; 
Marshall Islands; Macedonia; Montenegro; 
Mauritius; Malaysia; Namibia; Panama; 
Peru; Palau; Romania; Serbia; Suriname; 
Seychelles; Thailand; Turkmenistan; 
Tonga; Tunisia; Turkey; St. Vincent and the 
Grenadines; Venezuela; South Africa. 

Graph 6: Inflation, consumer prices (annual %)

Source: World Bank Indicators, 2019
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AbstrAct

Last years, emigration phenomena, is one of the most discussable topics in media. Movement 
of people (refugees, emigrants and asylum seekers), is a challenge phenomenon for origin 
and host societies. Movement of people influences directly on social order, social mobility, 
stratification in society and social changes in society’s structure for sending and hosting 
societies. Regarding to last year’s emigration report reflects that European societies, especially 
France, Germany and some Nordic countries are facing with a very huge number of emigrants, 
refugees and asylum seekers. Reflection of media in this phenomenon has been in different 
point of view, especially on the negative dimension. Based on this fact, this article will be 
focus on analyze of media impact on last years emigration phenomenon and the manner 
they treat the gender issue. This analyze will be based on sociological perspective, based on 
a descriptive method research.
Keywords: Sociological analyze; media; emigration phenomenon; gender issue
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Introduction: Emigration as a 
Phenomenon and Process

This  s tudy s temmed form the 
previous works, focusing on emigration 
as phenomenon, process and its influences 
on origin and host countries. The study 
focus on sociological analyze of the up 
following concepts and compare to the 
multiple dimensions of media reflected on 
emigration, media and gender issue fields.

Emigration as a phenomenon extended 
in a long period of time, for this reason at 
the same time, it is knowledge in social 
sciences as a process too. ‘Migration all over 
the world is the excepted as documented or 
undocumented people movement, which 
are effected by political incorporation, 
economics, politics or historical associations. 
Migration is a very complex phenomenon 
and process in the perspectives of socio-
cultural and economic life. Human 
migration is the movement of people from 

one country to another for the purpose of 
taking up permanent or semi permanent 
residence, usually across a political boundary 
(Likaj, 2014: 144). Include origin or 
destination country perspectives, macro or 
micro analyses, discipline based approaches, 
concerns over short or long term impacts, 
varying types of migration and development 
spatially and over time and, not least, various 
ways of measuring the two. Increasing 
interdependencies of social, economic and 
political aspects require an approach that 
takes these global interdependencies into 
account, but also embeds the analysis in 
a specific social and geo-historical context 
relevant to the study (Likaj, 2014: 144).

Recently theories of emigration focus 
on the development of the process of 
integration. This process sometimes is 
known as post emigration situation in the 
host society. But in sociological terminology, 
this process is knowledge as integration. 
‘The term ‘integration’ is used by social 

Figure 1: MIM - Mixed Integration Model (Ares & Fernandez, 2018: 639)
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researches in migration field for referring 
the degree of involvement of migrants in 
hosted so ciety as the other social actors 
(Likaj, 2014: 79). The term ‘integration’ is 
to emphasize respect for and incorporation 
of differences and the need for mutual 
adaptation. According to Fix ‘integration’ 
reflects an appreciation of diversity instead 
of the homogeneity that ‘assimilation’ has 
come to connote’ (Fix & Passel , 2001: 54). 

As Ares emphasizes that, emigration 
as a process reflects with an extended on 
time, it results wit a mixed integration as a 
model. Mixed integration model, influenced 
by several of different stages (see figure one).

First stage is based on the emigrants 
personal characteristics termed as antecedents 
that are primary factors influencing in the 
integration process. Antecedents, listed by 
Ares, are focusing on demographic, rural/
urban backgrounds of emigrants, ethnic 
identity, education level and personal and 
social background. These factors are the first 
initiators of integration process. During the 
process, integration agents (family, friends, 
media, social institutions etc), integration 
tools (such as observation, worth of mouth 
communication etc), cultural attributes 
(food, clothing, celebrations, leisure, 
language, forms of expression, norms 
of conduct etc) and other integration 
dimensions (migratory projects, legal 
status, employment, participation, place of 
residency, attitudes, prejudices etc.) influence 
directly and indirectly on the process of 
integration of emigrants. All these factors, 
oriented the emigrants toward a model of 
emigration, termed as mixed integration 
model (MIM). MIM measures the behavior 
of emigrants to identify if the process of 
integration include the mainstream behavior 
of are more minority behavior oriented.

All the explanation focus on analyze 
of emigration as a phenomenon and as a 
process during the emigrant life. Meanwhile 
in nowadays, all media is focusing on the 
alternative form of emigration that is refugee 

movement toward the European countries. 
Migration as phenomenon is as old as human 
history, but recently migration movement 
(emigration, refugees, asylum seekers etc) 
are very discussed in media. Exactly in 
this period of time, media as a medium 
(definition used by Mc. Millan) is influencing 
public discourse and impact on forming an 
opinion about emigration as phenomenon. 

‘Figures from the UNHCR (2015), 
revealed that in the first six months of 2015 
137,000 refugees and migrants attempted 
to enter the EU, a rise of 83 % on the same 
period in 2014. This increase is largely 
attributable to the sharp rise in people 
using the Eastern Mediterranean route from 
Turkey to Greece, the great bulk of whom are 
refugees fleeing the wars in Syria and Iraq. 
Since the beginning of the Syrian civil war, 
the number of refugees in Turkey has risen 
to more than 2 million. In the first three 
months of 2015, 479 refugees and migrants 
drowned crossing the Mediterranean 
crossing in comparison to 15 during the 
same period in 2014. However, the death 
toll reached a peak in April 2015 when 
1,308 refugees and migrants were lost at sea 
(Berry, Blanco, & Moore, 2015: 3-4). From 
2015 till today the media report widely the 
topic. The question that is raised is about 
how media represent this phenomenon and 
how media treat the gender as an important 
issue on the emigration and refugee crisis in 
EU. In the following chapter of this article 
it is going to be focused more on this issue 
and to discuss about the reflection of this 
phenomenon by media. 

Sociological Analyze 
of Media and Emigration 

Media refer to the audience a perspective 
of emigration and refugee phenomenon 
narratives that generally are one dimensional. 
Role of public attitudes and the public 
discourse on this phenomenon generally is 
shaped by media and its alternatives. For 
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that reason media is termed as the best 
indicator on the formation of a hegemonial 
culture and cultural hegemony. Formation of 
public attitudes and discourse, generally on 
its background media reflects the ideological 
domination too. ‘Gramsci’s contribution 
avoided the extremes of economic 
determinism and opened up possibilities 
of for direct analysis of the process of 
ideological domination’ (Erickson; 2008: 
135). According to the de Certeau, the 
conduct of local practice is always an 
expression of human agency (Erikson, 
2008: 142). Human agency in terms of 
de Certeau, means the most powerful tool 
used in this century, which is media. The 
cultural hegemony of Gramsci and the 
expression of human agency of de Certeau, 
translated in terminology of Bourdieu are 
scheme of social reproduction. By social 
reproduction, media influence on promotion 
of propaganda by a sense of game that is 
Bourdieu termed as ‘habitus’. ‘Habitus’ 
used as an instrument by media, influenced 
on the migration and refugees trajectories, 
and on the trajectories of public perception 
about this phenomenon. There is less 
focusing on forming habitus, on the gender 
issue as a part of emigration and refugee 
phenomenon. ‘it is impossible to ignore 
the role of the mass media in influencing 
public and elite political attitudes towards 
asylum and migration. The mass media can 
set agendas and frame debates. They provide 
the information which citizens use to make 
sense of the world and their place within it 
(Berry, Blanco, & Moore, 2015: 9). 

 In 2014, more than 200,000 refugees 
and migrants fled for safety across the 
Mediterranean Sea.  Crammed into 
overcrowded, unsafe boats, thousands 
drowned, prompting the Pope to warn that 
the sea was becoming a mass graveyard. 
The early months of 2015 saw no respite. 
In April more than 1,300 people drowned. 
This led to a large public outcry to increase 
rescue operations, and its reflection of 

media are just statistically and less humanity. 
Throughout this period, UNHCR and other 
humanitarian organizations, engaged in a 
series of large scale media advocacy exercises, 
aiming at convincing European countries to 
do more to help. It was crucial work, setting 
the tone for the dramatic rise in attention 
to the refugee crisis that followed in the 
second half of 2015. But the media was far 
from united in its response. ‘While some 
outlets joined the call for more assistance, 
others were unsympathetic, arguing against 
increasing rescue operations. To learn why, 
UNHCR commissioned a report by the 
Cardiff School of Journalism to explore what 
was driving media coverage in five different 
European countries: Spain, Italy, Germany, 
the UK and Sweden. ‘Researchers combed 
through thousands of articles written in 
2014 and early 2015, revealing a number 
of important findings for future media 
advocacy campaigns. Most importantly, they 
found major differences between countries, 
in terms of the sources journalists used 
(domestic politicians, foreign politicians, 
citizens, or NGOs), the language they 
employed, the reasons they gave for the 
rise in refugee flows, and the solutions they 
suggested ((Berry, Blanco, & Moore, 2015: 
4). Germany and Sweden, for example, 
overwhelmingly used the terms ‘refugee’ 
or ‘asylum seeker’, while Italy and the UK 
press preferred the word ‘migrant’. In Spain, 
the dominant term was ‘immigrant’. These 
terms had an important impact on the 
tenor of each country’s debate. Media also 
differed widely in terms of the predominant 
themes to their coverage. For instance, 
humanitarian themes were more common 
in Italian coverage than in British, German 
or Spanish press. Threat themes (such as to 
the welfare system, or cultural threats) were 
the most prevalent in Italy, Spain and Britain 
(Berry, Blanco, & Moore; 2015: 3). ‘Too 
often easy assumptions are made about how 
news media narratives might be changed to 
encourage a more unbiased, fair or accurate 
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representation of migrants and migration. 
For example, as one recent European Agency 
for Fundamental Rights (FRA) asserts: ‘The 
media needs to be actively engaged and 
encouraged to help increase the participation 
and visibility of migrants, contributing to a 
more positive overall narrative’ (European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2014). 

However,  as  ex i s t ing research 
demonstrates, there have been times 
of intensely negative media coverage 
about migration where the ‘visibility’ of 
migrants has certainly not been lacking. 
The participation of migrants in media (as 
sources or indeed as journalists) may or may 
not make a difference to the media narratives 
in which they are involved Berry, Blanco, & 
Moore; 2015:22-23). As it is referred to the 
previous paragraph, media does influence 
the mostly on public attitudes and opinion, 
by focusing on the issue that politically is 
integrated on. Regarding to the following 
figure, it is important to note that, most 
influential newspapers in Europe, trait the 
following issues of emigration and refugee 
as are in the figure 2. 

Most important issues of emigration 
and refugee crisis featuring in two most 
important newspapers in EU, focused on 
the theme that have negative connotative 
such as mafia, traffic, mortality, search 
and rescue, receiving and rejecting, and 

welfare and benefits resource. Based on 
the humanitarian elements, human rights 
and journey tragedies emigrants and 
refugees face, are the last themes to be 
discussed and take just few percent of 
these newspapers. This shows that media 
form the powerful propaganda on the 
negative issues that emigration and refugee 
phenomenon reflect on the society. So it 
influence on public attitudes and discourse 
about negative connotation of emigration 
and refugee, and reflect it as a political, 
economical but more as social and cultural 
crises indicator. ’The media played a very 
direct role in heightening the polarization 
on immigration issues during the news 
presentation (A Report on the Media and 
the Immigration Debate, democracy in the 
age of new media, Governance Study at 
Brookings)’. ‘The results of various surveys 
of the public opinion in the European 
countries most affected by the influx of 
immigrants1, show a high level of opposition 
and skepticism on domestic public opinion 
against immigrants. The British media 
analysis has shown a negative terminology 
on immigrants focused on the key words 
like ‘illegal’, ‘failure’, ‘terrorist’, etc. Unlike 
the United Kingdom, other European 
countries and the US, public attitudes on 
immigration are more tempered. Germans 
and Americans have more positive attitudes 
on immigrants, while the Greeks and Italians 
have the most negative views. Researches 
and monitoring of the media in Italy and 
Greece have found that news coverage urged 
the panic to resolve the issue of immigrants. 
The Studies on media reporting and public 
attitudes on immigration have shown that 
the images in the media, the descriptions 
and the labeling of the immigrants, influence 
public attitudes on immigrants and affect the 
policies on immigration(Kosho; 2016; 88). 
Shortly, media form a cultural reproduction 
of natives about emigration and refugee 
perceptions as negative issues and bad 
inflators in EU societies.

Figure 2: Daily Mail/Mail on Sunday Themes 
(proportion of articles featuring each theme) 
(Berry, Blanco, & Moore, 2015:163) 
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Gender Issue on Media 
about Emigration and Refugee 

Despite the least themes (see figure 2) 
of reflection of media about the emigrants 
and refugees, there are very les news 
reflected on media about the gender issue 
of emigrants. In social sciences literature 
of emigration, gender studies take a very 
important corner. Meanwhile in media, it 
is totally opposite situation. ‘The initial 
interest of migration literature that brought 
gender at the forefront has been a sort of 
rectification of a historic injustice. So one 
of the main concerns of, gender-sensitive 
studies is to insist on the presence and 
importance of women in past and present 
migrant mobility. Going further beyond 
the initial perception of female migrants 
as followers of their husbands through 
family reunification and as keepers and 
transmitters of tradition and cultural 
identity of the country of origin to the 
children by focusing on daily life and 
culture, women migrants have been largely 
reinvented, revisited and reconfigured 
(Green, 2002:15). So the most spread 
news about the gender issue on emigration 
and refugee is focused on the family 
union, everyday life practice, policies 
and its influence on social capital of new 
generation and their integration on social 
and cultural practice of the hosted societies.

‘The supplementary-to-male-migration 
type of approaches have given their place 
to approaches and analyses that take into 
account the autonomous female migration, 
which anyhow is considered as one of the 
main tendencies of contemporary migration 
(Castles & Miller, 1993: 79).‘Growing 
feminization of migration, and particularly 
growing awareness of feminization of 
migration by researchers and policy 
makers, has opened new questions and 
new fields of inquiry in all countries 
involved’ (Kambouri & Parsanoglou, 
2010: 8). So, there is huge lack on news 

and media focusing on the emigration and 
refugee issues, and only feminist perspective 
journalist and researchers stress those issues 
as a huge deficiency. 

Most of the literature on migration 
does not include gender aspects, apart 
from the literature that has gender as its 
main focus. ‘Although in many texts we 
find ‘men’ and ‘women’ as sex categories, 
there is no further analysis of gender as 
a social relation that affects all aspects 
of migrants’ lives. On the other hand, 
although inter-sectionality among various 
axes of differences is evoked as a constitutive 
element of identity construction, gender 
is very often limited to the specific case of 
women. It is not perceived as a constitutive 
element/factor of social relations, like class 
or race, but as a necessary supplement for 
a more complete analysis of migration 
(Kambouri & Parsanoglou, 2010:9). 

In this context, we could argue that 
although gender has become part of 
migration studies, it is yet to be considered 
as integral aspect to the more general 
analyses of migration.

There are difficulties or even inexistence 
of theoretical and methodological (path) 
ways that help to grasp the intersection 
between digital-migration-gender, without 
reproducing supplementary type approaches. 
‘Apart from this general conclusion that 
demonstrates the relevance and the necessity 
of this project, some analytical categories 
and concepts have to be revisited and re-
theorized. Gender, for instance, albeit the 
massive development, production and 
impact of Gender studies remain in many 
cases a mere sex category (Kambouri & 
Parsanoglou, 2010: 16). Recently it has 
been theoretically established that gender is 
a very important element that influence on 
the constitutive form of social relations and 
social processes, most often it is conceived 
and used within the transnational corpus 
examined for the needs to report as a an 
important genderism issue and its evocation 
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that offers a global comprehension of social 
phenomena such as emigration and refugee.

Conclusion

Media coverage is not simply a textual 
artifact, but a data source from which we 
can draw inferences about public discourse 
(Nesbitt-Larking, 2007: 27). This is because 
the media do not exist in a vacuum, but 
are situated in societal norms and culture 
and present stories in ways that are likely 

to resonate with the intended audience. 
‘Some media influence on the construction 
of immigrants and refugees as foreign, 
threatening, or illegitimate is one means 
through which national identities are forged 
and understood’ (Dhamoon; 2009: 15). The 
medium of this situation on media extended 
to refer to the distinction between foreigners 
and benevolent host societies as part of a 
complex process of meaning-making and 
identity formation. This is reflected on the 
main topics (see figure 3) that are most 
treated in media such as economy, ethnicity 
(media prefer not to use term of race, to 
reduce the power of racism and to follow 
the convent of human rights guide), rights, 
security, services and validity.

Even though, there are a lot of issue 
to be discussed by media (see to the figure 
1,2,3), there is a huge gap on news focus 
on gender. Gender issue is one of the les 
discussable topics on the field of emigration 
and refugee, by media.

As conclusion, is very important to 
stress that media, more than moving parallel 
with multi dimensions of researches about 
emigration and refugee, there are oriented 
toward the forming of a ‘habitus’ of referring 
emigration and refugee more than positive, 
by negative connotations. By using this 
form of policies (unwritten policies), media 
influence on the hegemony of referring the 
treatment of emigration and refugee themes, 
that are in favor of EU policies. Also in media, 
gender issues regarding to the emigration and 
refugee are left on the corner, without need 
of treatment as important ones.

Figure 3: Categorical Dictionary Frames and 
Examples (Lawlor & Tolley, 2017: 976)
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institucionet arsimore, veçanërisht në ato parauniversitare, ushtrimi i pushtetit mund të 
ketë një ndikim më të madh pasi nxënësit nuk janë ende subjekte plotësisht të zhvilluara. Ky 
hulumtim teorik bazohet kryesisht në një qasje Fuokojane (Foucault) sa i përket eksplorimit 
dhe analizimit të marrëdhënieve të pushtetit në institucionet arsimore parauniversitare. Një 
kuptim më i thellë i efekteve të ushtrimit të pushtetit në shkolla mund t’u japë drejtuesve të 
shkollave, mësuesve dhe nxënësve mundësinë dhe mjetet për të menaxhuar dhe kontrolluar 
marrëdhëniet e pushtetit gjatë procesit mësimor. Në institucionet arsimore pushteti ushtrohet 
nga të gjithë pjesëmarrësit, por në përmasa dhe dimensione të ndryshme. Ushtrimi i 
pushtetit mund të kontrollohet nëse aktorët janë të vetëdijshëm për pushtetin që ushtrojnë 
dhe pushtetin që ushtrohet mbi ta. Artikulli përpiqet të argumentojë se, duke qenë se 
marrëdhëniet e pushtetit nuk mund të shmangen dhe autoriteti në klasë mbetet i njëjtë, një 
nga mënyrat në të cilat ushtrimi i pushtetit mund të kontrollohet është përmes metodave të 
mësimdhënies. Ky punim argumenton se forma më e përshtatshme e mësimdhënies është 
ajo që nuk përpiqet të fshehë apo kamuflojë ushtrimin e pushtetit nëpërmjet ndryshimit të 
teknikave të mësimdhënies.
Fjalë kyçe: Arsim, pedagogji, marrëdhënie pushteti, shkollë, Michel Foucault.
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Kur një ligjërim institucionalizohet 
në shoqëri, ai tenton të prodhojë të 
vërteta për të gjithë shoqërinë dhe 

çdo e vërtetë shoqërohet me pushtet. Ndërsa 
komunikimi dhe diskursi zhvillohen në 
procesin arsimor, një lloj pushteti ushtrohet, 
sepse pushteti mund të prodhohet kudo, në 
çdo kohë, në çdo pikë të çdo marrëdhënieje 
(Foucault, 2011). Një institucion arsimor, 
siç është shkolla, supozohet të jetë një vend 
dhe hapësirë   ku dija mësohet dhe prodhohet, 
dhe ku zbulohen e zhvillohen talentet, 
interesat dhe prirjet e nxënësve. Për të qenë 
i tillë, institucioni arsimor duhet të jetë 
një vend lirie ku ushtrimet e pushtetit nuk 
mund të vendosin kufizime apo limite për 
aktorët e përfshirë (nxënësit apo mësuesit). 
Prandaj, është e rëndësishme të kuptohet 
se si marrëdhëniet e pushtetit ndikojnë 
në procesin e krijimit dhe transmetimit të 
dijeve/njohurive, si dhe mbi vetë aktorët në 
institucionet arsimore.

Duke përdorur qasjen e Foucault-
së (1980; 2009; 2011) për ushtrimin e 
pushtetit, qëllimi i këtij artikulli është 
të analizojë marrëdhëniet e pushtetit në 
institucionet arsimore parauniversitare për të 
kuptuar se si ushtrimi i pushtetit ndikon në 
procesin dhe cilësinë arsimore. Termi nxënës 
i referohet fëmijëve dhe adoleshentëve që 
studiojnë përkatësisht në shkollat fillore, 
9-vjeçare, dhe të mesme. Institucionet 
dhe nxënësit e arsimit parashkollor, si dhe 
institucionet dhe studentët e arsimit të lartë, 
nuk janë subjekte të këtij studimi. Nxënësit 
në institucionet parashkollore nuk merren 
në analizë sepse ata, si rezultat i moshës së 
tyre shumë të re, edukohen në një mënyrë 
më informale, duke përfshirë argëtimin 
nëpërmjet lodrave, këndeve të lojrave, etj. 
As studentët e universitetit nuk janë pjesë 
e këtij studimi, pasi ata janë mbi 18 vjeç 
dhe në shumicën e vendeve demokratike 
konsiderohen ligjërisht subjekte përgjegjëse. 
Duke pasur parasysh sa më sipër, ky artikull 
përpiqet t›u përgjigjet pyetjeve kërkimore të 
mëposhtme:

  Si ndikojnë marrëdhëniet e pushtetit në 
cilësinë e arsimit parauniversitar?

  Si mund të kontrollohen efektet e 
ushtrimit të pushtetit në klasë?

Ky punim, i cili ka karakter teorik, 
synon t’u përgjigjet pyetjeve kërkimore të 
mësipërme duke shpërfaqur dhe analizuar 
marrëdhëniet dhe ushtrimin e pushtetit në 
shkolla në dy qasje të ndryshme pedagogjike, 
përkatësisht nëpërmjet pedagogjisë 
manipulative dhe pedagogjisë komunikuese, 
dhe në dy format kryesore të mësimdhënies, 
forma e konsideruar si jo-ndërvepruese dhe 
e njohur gjerësisht si leksion, dhe forma 
ndërvepruese e njohur si seminar.

Artikulli bazohet mbi një qasje 
filozofike. Konceptet kryesore që veprojnë 
në planin e imanencës së këtij studimi janë 
arsimi dhe pushteti. Prandaj, ky hulumtim 
merret me kuptimet dhe implikimet e 
këtyre dy koncepteve, duke analizuar në 
mënyrë kritike literaturën mbi këtë temë, 
dhe veçanërisht veprat e Michel Foucault 
(1971, 1982), të cilat trajtojnë konceptin 
e pushtetit dhe aplikimin e tij në arsim. 
Megjithatë, këtu merren në konsideratë 
edhe qasje të tjera, të lidhura me arsimin dhe 
ushtrimin e pushtetit, nga autorë si Biesta 
(1998), Deacon (2006), Young (1990), 
dhe Freire (1982), për të ofruar njohuri nga 
pikëpamje më gjithëpërfshirëse në fushën e 
filozofisë së arsimit.

Krahas autorëve të lartpërmendur, 
natyrisht, ka pasur edhe studiues të tjerë 
që kanë dhënë kontribut në këtë temë nga 
këndvështrime të ndryshme. Njëri prej tyre 
është Michael W. Apple. Sipas tij, si brenda, 
ashtu dhe jashtë shkollës, ka konflikte të 
theksuara mbi dijen dhe marrëdhëniet e 
pushtetit. Procesi arsimor në shkollë duhet 
të konsiderohet si pjesë e botës së përvojës. 
Apple pretendon se nuk ka asnjë autoritet 
tekstual, asnjë grup përfundimtar faktesh që 
është i ndarë nga konteksti i marrëdhënieve 
të pushtetit. Shkollat   janë pjesë integrale e 
një sistemi të ndërlikuar dhe të ndërthurur që 
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u ofron legjitimitet grupeve shoqërore dhe 
lejon rikrijimin, mirëmbajtjen dhe ndërtimin 
e vazhdueshëm të ideologjive sociale dhe 
kulturore (Apple, 1986). Procesi pedagogjik 
përmban në mënyrë të pashmangshme 
marrëdhënie pushteti. Në shkollë, pushteti 
ushtrohet nga çdo pjesëmarrës dhe nga 
vetë dija që qarkullon dhe shpërndahet 
atje. Apple e sheh arsimin si të ndërlidhur 
me të paktën tre elementë: kulturën, 
qeverinë dhe ekonominë. Për rrjedhojë, 
procesi arsimor zhvillohet në një mjedis 
ku ushtrimi i pushtetit është i pranishëm. 
Pavarësisht nga mënyra e mësimdhënies, 
është e rëndësishme që mësuesi të mos e 
konceptojë nxënësin si një objekt, sepse, siç 
thotë Apple, nëse një mësues e trajton një 
nxënës vërtetë si “memec”, ai/ajo mund të 
bëhet “me të vërtetë memec”. Për më tepër, 
Apple mendon se procesi i të nxënit në klasë 
ndikohet edhe nga marrëdhënie të tjera 
pushteti jashtë klasës që lidhen me strukturën 
shoqërore, siç janë konteksti simbolik dhe 
rrethanat materiale. Në klasë, pedagogjia 
duhet të dallojë pozicionet e ndryshme 
shoqërore dhe repertorët kulturorë, si dhe 
marrëdhëniet e pushtetit ndërmjet tyre. 
Si rezultat, Apple sugjeron që metodat e 
komunikimit dhe format e kontrollit në klasë 
duhet të shihen si një marrëdhënie dialektike 
midis ideologjisë dhe mjedisit material dhe 
ekonomik (Apple, 2013).

Në librin e tyre “Reproduction in 
Education, Society and Culture” (1990), 
Bourdieu dhe Passeron dalin në konkluzion 
se autoriteti që buron nga njohuritë e 
bazuara në shkollë është jo vetëm shumë 
subjektiv, por edhe reflektues i një pushteti 
ose autoritetit kulturor në punë. Një studiues 
tjetër, Paul Willis, e koncepton pedagogjinë 
në shkollë si një instrument që luan një 
rol shpesh të mistifikuar në artikulimet e 
instrumentalizmit dhe ekspresivizmit. Sipas 
tij, autonomitë e mbetura arsimore, si dhe 
shpresat e tyre për përfshirje në praktikat dhe 
iniciativat emancipuese, duhet të formohen 
mbi bazat e marrëdhënieve të prodhimit 

dhe konsumit (Willis, 1999). Përhapja dhe 
përvetësimi i dijeve në shkollë nuk është një 
proces linear, neutral, teknik ose mekanik. 
Përkundrazi, është proces shumë më 
kompleks i cili ngërthen pushtet gjithashtu. 
Fiske (1989) nënvizon se dituria nuk është 
kurrë neutrale, ajo nuk ekziston kurrë në një 
marrëdhënie empiriste apo objektive me të 
vërtetën. Dija është pushtet, dhe qarkullimi 
i dijes është pjesë e shpërndarjes shoqërore 
të pushtetit. Lidhur me dijet/njohuritë 
e shpërndara në shkollë, Apple (1990) 
e konsideron si naive të mendohet për 
kurrikulën e shkollës si dije/njohuri neutrale.

Qasja teorike

Nuk e di nëse pajtohem plotësisht 
me idenë e Foucault-së (2009) se çdo 
diskurs prodhon të vërteta dhe rrjedhimisht 
prodhon pushtet, por bie dakord që diskurset 
prodhojnë pushtet. Dikush mund të thotë se 
pushteti prodhohet kryesisht nga forca dhe 
jo nga diskurset. Në fakt, koncepti i pushtetit 
është trajtuar nga shumë autorë në fusha të 
ndryshme të shkencave shoqërore dhe secili 
prej tyre i ka dhënë këtij termi veçori specifike. 
Në këtë artikull, pushteti konceptohet sipas 
përkufizimit që i bën Foucault:

The characteristic feature of power is that 
some men can more or less entirely determine 
other men’s conduct – but never exhaustively 
or coercively. A man who is chained and 
beaten is subject to force being exerted over 
him, not power [Tipari i veçantë i pushtetit 
qëndron në faktin se disa njerëz mund të 
përcaktojnë në mënyrë pak a shumë të plotë 
sjelljen e njerëzve të tjerë – pak a shumë, 
por kurrë krejtësisht dhe as nëpërmjet 
forcës. Njeriu i rrahur e i lidhur me pranga i 
nënshtrohet forcës që ushtrohet mbi të, por 
jo pushtetit] (Foucault, 2002: 324).

Pushteti këtu nuk konceptohet si diçka 
ekskluzive që i përket tërësisht dikujt dhe 
aspak dikujt tjetër. Pushteti nuk mund të 
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trajtohet si një objekt që mund të jepet, 
shkëmbehet ose rikuperohet, por si një 
veprim/aksion që mund të ushtrohet. 
Pushteti nuk është kurrë i qendërzuar vetëm 
në një vend ose në zotërimin e vetëm një 
individi. Trupa, gjeste, diskurse dhe dëshira 
të caktuara janë disa nga efektet kryesore 
të pushtetit që mund të identifikojnë 
dhe formojnë individë. Një person është 
njëkohësisht efekt i pushtetit dhe element 
i artikulimit të pushtetit. Pra pushteti 
përbën individin, por në të njëjtën kohë 
janë individët ata që i japin formë pushtetit. 
Individi është një mjet i pushtetit si ushtrues, 
transportues dhe si rezultat (Foucault, 1980).

Duke qenë se arsimi është një nga 
format e shumta të ndërveprimeve sociale, 
pedagogjia është një fushë ku diskurset 
apo ligjërimet zhvillohen dhe luajnë një rol 
të rëndësishëm. Sipas Biesta-s (1998), në 
artikullin e tij me titull “Pedagogy Without 
Humanism: Foucault and the Subject of 
Education”, ekzistojnë dy koncepte kryesore 
të arsimit: A) arsimi si manipulim; dhe 
b) arsimi si komunikim. Nëse bëjmë një 
dallim në epoka, pedagogjia manipuluese 
lidhet më së shumti me epokën moderne, 
ndërsa pedagogjia komunikuese lidhet 
kryesisht me epokën postmoderne. Duke 
iu referuar konceptit të parë (pedagogjisë 
manipuluese), mësuesi dhe nxënësi hyjnë në 
komunikim në klasë si të pabarabartë. Nga 
ana tjetër, është pedagogjia komunikuese, 
e cila lidhet me qasjen postmoderne. 
Kjo e fundit nuk e sheh arsimin thjesht 
si një marrëdhënie instrumentale. Sipas 
pedagogjisë komunikuese, arsimi, si 
një marrëdhënie instrumentale, injoron 
personalitetin në zhvillim të nxënësit. 
Në pedagogjinë komunikuese, mësuesi 
dhe nxënësi konsiderohen të barabartë 
në procesin mësimor (mësimdhënie-
mësimnxënie) në shkol lë.  Nga një 
këndvështrim i ngushtë, mund të thuhet 
se nëse aplikohet pedagogjia manipuluese, 
ndikimi i ushtrimit të pushtetit është i 
fortë sepse mësuesi ushtron drejtpërdrejt 

pushtet mbi nxënësin; ndërsa nëse aplikohet 
pedagogjia komunikuese, ndikimi i ushtrimit 
të pushtetit është më i dobët sepse të dyja 
palët (mësues – nxënës) ushtrojnë pushtet 
në një proces ndërveprues, dhe për rrjedhojë 
kundërshtojnë ndikimin e njëri-tjetrit. 
Në klasë, diskursi që institucionalizohet 
është, me së shumti, ligjërimi i mësuesit, 
sepse ai është autoriteti. Pra, ligjërimi i 
mësuesit prodhon të vërteta për nxënësit. 
Për rrjedhojë, është mësuesi ai që ushtron 
pushtetin mbi nxënësit. Sidoqoftë, kjo është 
vetëm gjysma e fotografisë. Duke iu referuar 
Foucault-së (2011), ushtrimi i pushtetit 
nuk është aq i thjeshtë dhe nuk funksionon 
ekzaktësisht në këtë mënyrë. Foucault 
thotë se pushteti mund të gjendet kudo, 
sepse pushteti mund të prodhohet në çdo 
kohë, në çdo pikë, në secilën marrëdhënie. 
Marrëdhëniet e pushtetit mund të shihen si 
një rrjet, ku pikat nga ku ushtrohet pushteti 
mund të jenë kudo, dhe pikat mbi të cilat 
ushtrohet pushteti mund të jenë gjithashtu 
kudo. Power is everywhere... because it comes 
from anywhere. [Pushteti është kudo... 
sepse vjen nga kudo.] (Foucault, 2011: 
123). Për rrjedhojë, pretendimi për të 
zhdukur ushtrimin e pushtetit në klasë 
duke ndryshuar teknikat e mësimdhënies 
duket i pamundur. Në çdo situatë, personat 
e përfshirë do të vazhdojnë të ushtrojnë 
pushtet mbi njëri-tjetrin, në përmasa të 
ndryshme, madje edhe pa dijeninë apo 
qëllimin e tyre.

Pedagogjia Manipuluese 
dhe Pedagogjia Komunikuese

Në pedagogjinë manipuluese, mësuesi 
dhe nxënësi janë të pabarabartë në procesin 
e komunikimit në klasë, sepse mësuesi 
është një person i rritur dhe rrjedhimisht 
konsiderohet subjekt. E njëjta gjë nuk mund 
të thuhet për nxënësin i cili është i mitur 
dhe është në vazhdim të një procesi formal 
të të mësuarit. Nxënësi konsiderohet si një 
subjekt potencial ose subjekt në ndërtim e 
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sipër. Pra, lidhja mësues – nxënës këtu është 
asimetrike. Nxënësi është ende në procesin 
e të bërit subjekt, i ndikuar nga procesi 
pedagogjik (manipulues).

Siç e përmenda më lart, modernizmi 
lidhet me formën manipuluese të pedagogjisë, 
ndërsa më vonë postmodernizmi solli 
ndryshime në formën e pedagogjisë duke 
kaluar nga metoda manipuluese në atë 
komunikuese, duke pretenduar se me 
formën e re pedagogjike do duhet të 
shmanget manipulimi i nxënësve nga 
mësuesit (Biesta, 1998). Nga ana tjetër, 
pedagogjia manipuluese nuk përpiqet 
të mohojë manipulimin e nxënësit nga 
mësuesi. Përkundrazi, ajo ka argumentet 
e veta pse mësuesi duhet të manipulojë 
nxënësit, në vend që të ndjekë komunikimin 
simetrik mes të barabartëve në klasë (Peters, 
1963; Young, 1990; Gössling, 1993).

Pedagogjia manipuluese qëndron prapa 
idesë se arsimi në shkolla duhet të jetë 
asimetrik sepse marrëdhënia mes mësuesit 
dhe nxënësve është një marrëdhënie midis 
dy subjekteve jo të barabarta, ose ta themi 
më qartë, midis dikujt që tashmë është 
subjekt (mësuesi) dhe të tjerëve që u duhet 
ende të bëhen subjekte (nxënësit) (Biesta, 
1998). Pra, mësuesi ka një mision për të 
kryer. Ai duhet të punojë në procesin e 
mësimdhënies dhe në formimin e subjektit 
të nxënësve. Në këtë drejtim, mund të na 
ndihmojë koncepti i Freire-s (2005: 65) i 
njohur si pedagogjia kritike ose pedagogjia 
çliruese (liberatory pedagogy). Freire shkon 
më tej duke thënë se pedagogjia kritike/
çliruese ndihmon si mësuesin, ashtu edhe 
nxënësit, të bëhen subjekte duke zhvilluar 
vetëdijen ose ndërgjegjen. Ai e konsideron 
vetëdijen si një kusht që njeriu të bëhet 
subjekt (Freire, 1982). Mësuesi, i cili është 
i rritur, i arsimuar dhe i trajnuar për të qenë 
mësues, normalisht është i vetëdijshëm për 
rrethanat dhe pasojat e veprimeve të tij. Për 
rrjedhojë, mësuesi është subjekt. Ndërkohë 
që nuk mund të thuhet e njëjta gjë për 
nxënësit nën 18 vjeç. Përderisa arsimi është 

një proces mësimdhënie-mësimdhnxënie 
ndërmjet subjektit dhe ende jo-subjekteve, 
është detyrë e mësuesit të manipulojë 
nxënësit për t›i ndihmuar ata në procesin e 
formimit të tyre si subjekte. Hapi i parë për 
t’i ndihmuar nxënësit të bëhen subjekte është 
vetëdijësimi dhe ndërgjegjësimi i tyre se ata 
nuk janë ende subjekte të plota, prandaj në 
këtë fazë duhet të mësohen/manipulohen 
nga një subjekt profesional dhe i specializuar, 
siç është mësuesi.

Pedagogjia manipuluese e sheh 
identitetin e nxënësit si rezultat të influencës 
pedagogjike. Ajo e konsideron subjektivitetin 
një efekt të ndikimit pedagogjik. This shows that 
the modern (manipulative) pedagogical project 
is founded upon a normative presupposition, 
namely, the irreducible value of the (emerging) 
subjectivity of the child. [Kjo tregon se projekti 
pedagogjik modern (manipulues) bazohet 
mbi një supozim normativ, përkatësisht, 
vlerën e pareduktueshme të subjektivitetit 
(në zhvillim) të fëmijës.] (Biesta, 1998: 
3). Në veçanti, nxënësit nuk janë ende 
të aftë ose të përgatitur për dialog dhe 
komunikim të vërtetë. The pupil is thought 
to lack communicative competency… in a 
strict sense in which communicative competency 
is thought to consist of the social capacity 
for entering into argumentation and the 
cognitive capacity to generate or criticize 
arguments. [Mendohet se nxënësit i mungon 
kompetenca komunikuese… në një kuptim 
strikt në të cilin kompetenca komunikuese 
mendohet se përbëhet nga kapaciteti social 
për të hyrë në diskutim dhe aftësia njohëse 
për të gjeneruar ose kritikuar argumente.] 
(Young, 1990: 111-115). Fëmijët mund dhe 
duhet të hyjnë në «Pallatin e Komunikimit» 
përmes «Oborrit të Manipulimit» (Peters, 
1963: 55). Pra, arsimi shihet si një trajektore 
ku manipulimi zhvillohet në komunikim me 
kalimin e kohës.

Një faktor tjetër, i cili mund të përdoret 
si argument në favor të pedagogjisë 
manipuluese është mosha. Çdo person – 
duke përfshirë nxënësit – nuk konsiderohet 
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plotësisht subjekt deri në një moshë të 
caktuar. Pedagogjia komunikuese thotë se 
edukimi duhet të jetë një proces komunikimi 
ndërmjet subjekteve (Biesta, 1998). Nga 
këtu mund të shtrohet pyetja: Në çfarë 
moshe një person apo nxënës/student 
konsiderohet plotësisht subjekt (individ 
me përgjegjësi të plotë)? Për shembull, 
shumica dërrmuese e vendeve në botë nuk 
i konsiderojnë personat nën moshën 18 
vjeç (në të shumtën e rasteve) si plotësisht 
subjekte, prandaj prindërit ose kujdestarët 
e tyre ligjorë janë përgjegjës për ta dhe për 
pasojat e veprimeve të tyre. Duke qenë nën 
moshën 18 vjeç, atyre u mungojnë shumë 
të drejta, përfshirë të drejtën e votës, e cila 
është një nga të drejtat themelore të njeriut 
në botën demokratike. Mohimi i këtyre të 
drejtave për personat nën moshën 18 vjeç 
konsiderohet gjerësisht si i drejtë sepse të 
drejtat e plota janë për subjektet e plota. 
Personi nën moshën 18 vjeç është subjekt 
jo i plotë, prandaj gëzon të drejta jo të 
plota. Një nga këto të drejta që mohohet 
mund të jetë edhe e drejta për pedagogji 
komunikuese. Nëse pedagogjia e përdor këtë 
kriter për ta konsideruar ose jo nxënësin si 
subjekt – kriter i legjitimuar nga pothuajse 
të gjitha vendet, në lidhje me disa të drejta të 
caktuara – atëherë pedagogjia manipuluese 
bëhet e pashmangshme, dhe pedagogjia 
komunikuese bëhet e paefektshme, pasi 
komunikimi – veçanërisht në institucionet 
zyrtare – konsiderohet si një proces që 
zhvillohet midis subjekteve. Si rezultat, 
nxënësi në shkollë duhet të manipulohet nga 
mësuesi për të mirën e tij për sa kohë që ai 
nuk është ende një subjekt i plotë.

Nga ana tjetër, pedagogjia komunikuese, 
siç mund të kuptohet, qëndron pas idesë 
së nevojës për komunikim të lirë dhe jo 
shtrëngues në klasë. E lidhur ngushtë 
me konceptet postmoderniste, kjo teori 
pedagogjike zbërthen idenë moderniste të 
subjektit njerëzor si autonom, të pavarur, 
racional ose parasocial. Qenia njerëzore 
këtu konsiderohet si e prodhuar nga një 

sërë faktorësh dhe praktikash diskursive. 
Nga këndvështrimi i Foucault-së, edukimi 
në shkollë konsiderohet një proces i 
marrëdhënieve ndërsubjektive, prandaj 
ai nuk është një e vërtetë e dhënë për 
subjektivitetin njerëzor. Individi (mësues ose 
nxënës) është produkt i disa marrëdhënieve 
të pushtetit. Përmes ndërkomunikimit 
krijohet një marrëdhënie midis nxënësve 
dhe mësuesit. Kjo marrëdhënie duhet të 
jetë e barabartë dhe simetrike. Ndryshe 
nga pedagogjia manipulative, e cila thotë 
se arsimi është një trajektore manipulimi 
që mund të zhvillohet në komunikim, 
pedagogjia komunikuese thotë se procesi 
arsimor duhet të jetë gjithmonë një trajektore 
komunikuese (Biesta, 1998).

Megjithatë, edhe pse nxënësit nuk janë 
ende plotësisht subjekte, një lloj dialogu në 
klasë mund të jetë i dobishëm për ta. Kjo 
nuk do të thotë se nxënësit janë të barabartë 
me mësuesin gjatë procesit mësimor në 
shkollë. Do të ishte naive të besohej. As 
nuk do të thotë që nxënësit duhet të jenë 
të barabartë në procesin e komunikimit në 
klasë, sepse, ndryshe nga mësuesi, ata nuk 
kanë për detyrë të japin mësim e të mësojnë 
të tjerët. Gjithsesi, ata duhet të kenë liri dhe 
mundësi të shprehen. Dialogu në klasë duhet 
të shërbejë edhe për t’u dhënë nxënësve 
mundësinë për të mësuar se si të artikulojnë. 
Freire gjithashtu mbështet idenë e dialogut 
në klasë ku thotë:

Dialogue between teachers and students 
does not place them on the same footing 
professionally ... Teachers and students are 
not identical ... After all, it is a difference 
between them that makes them precisely 
students or teachers. Were they simply 
identical, each could be the other. Dialogue 
is meaningful precisely because the dialogical 
subjects, the agents in the dialogue, not only 
retain their identity, but actively defend it, 
and thus grow together. Precisely on this 
account, dialogue does not level them, 
does not ‘even them out,’ reduce them to 
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each other. [Dialogu mes mësuesve dhe 
nxënësve nuk i vendos ata në të njëjtën pozitë 
profesionalisht... Mësuesit dhe nxënësit nuk 
janë identikë... Në fund të fundit, është 
ndryshimi mes tyre i cili i bën ata pikërisht 
nxënës apo mësues. Nëse do të ishin thjesht 
identikë, secili mund të ishte tjetri. Dialogu 
është kuptimplotë pikërisht sepse subjektet 
dialoguese, agjentët në dialog, jo vetëm 
e ruajnë identitetin e tyre, por e mbrojnë 
atë në mënyrë aktive dhe kështu rriten së 
bashku. Pikërisht në këtë kuptim, dialogu 
nuk i vendos ata në të njëjtin nivel, nuk i 
barazon, e as nuk i redukton te njëri-tjetri.] 
(Freire, 1992: 101).

Edhe pse komunikimi është një element 
i domosdoshëm në arsim për Freire-n, ai 
e sheh atë si një dialog që nuk do të thotë 
barazi në marrëdhëniet mes mësuesit dhe 
nxënësve. Mësuesi mbetet autoriteti në 
procesin e mësimdhënies-mësimnxënies. Në 
klasë, mësuesi është ende autoriteti, por nuk 
duhet të jetë “autoritari” (Wayne, 2007).

Ushtrimi i pushtetit në klasë

Bazuar në qasjet e shumë studiuesve 
dhe fi lozofëve, si Foucault (1982), 
Biesta (1998), etj., mund të thuhet 
se institucionet arsimore janë një lloj 
institucioni komunikimi ku ushtrohet 
pushtet gjithashtu. Për më tepër, sipas 
Foucault-së, ajo që i dallon institucionet 
arsimore nga burgjet, spitalet dhe ushtritë 
është se institucionet arsimore e vënë 
theksin më shumë te komunikimi sesa te 
kapaciteti apo pushteti (Foucault, 1982). 
Pra, nuk ka dyshim se komunikimi është 
një element shumë i rëndësishëm në shkolla. 
Pushteti i ushtruar gjatë komunikimit në klasë 
është i gjithanshëm dhe mund të vijë nga të 
gjithë pjesëmarrësit, natyrisht në përmasa të 
ndryshme. Shumë rrallë mund të ndodhë që 
ushtrimi i pushtetit të jetë i njëanshëm.

Në shkollë, ata që supozohet të ushtrojnë 
pushtet (mësuesit) janë të ekspozuar ndaj 

marrëdhënieve të pushtetit, ndoshta po aq 
sa ata mbi të cilët supozohet se ushtrohet 
pushtet (nxënësit). Jo rrallë herë mësuesit 
punojnë nën një presion të padukshëm nga 
ata mbi të cilët ushtrohet pushteti. Është fakt 
i pamohueshëm se edhe nxënësit ushtrojnë 
trysni mbi mësuesit përmes komunikimit, 
sjelljes apo gjesteve. Mësuesit gjithashtu 
mund të ndiejnë trysni nga nxënësit edhe 
nëse nxënësit nuk flasin fare, për shembull 
nëpërmjet vështrimeve apo mimikave të 
tyre, ashtu siç shpesh nxënësit e ndiejnë 
trysninë e mësuesve edhe kur këta të fundit 
nuk flasin (Deacon, 2006).

Pedagogjia jo-ndërvepruese (leksioni) 
dhe Pedagogjia ndërvepruese (seminari)

Për të kuptuar se cila formë mësimore 
ushtron më shumë apo më pak pushtet, 
Foucault (1971) eksploron dy format më 
të spikatura të mësimdhënies, leksionin 
(pedagogji jo-ndërvepruese) dhe seminarin 
(pedagogji ndërvepruese). Në pamje 
të parë, leksioni është jo i ndërsjelltë, 
asimetrik dhe i pabarabartë për sa i 
përket komunikimit dhe marrëdhënieve 
të pushtetit. Seminari, nga ana tjetër, 
tenton të jetë më i barabartë, simetrik dhe 
i ndërsjelltë. Në seminar mësuesi ushtron 
më pak pushtet mbi nxënësit sepse kjo 
formë e mësimdhënies bën të mundur 
që pushteti të vijë dhe të ushtrohet te të 
gjithë, në mënyrë më të barabartë. Nga 
ana tjetër, në leksion folësi i vetëm është 
mësuesi/pedagogu, ndaj pushteti përmes 
diskursit/ligjërimit ushtrohet vetëm në 
një drejtim, nga mësuesi te nxënësit. Në 
fakt, Foucault (1971) argumenton se 
marrëdhëniet reale të pushtetit në klasë 
funksionojnë ndryshe. Sipas tij, leksioni 
është më i sinqertë dhe më pak “dinak” se 
seminari për sa i përket marrëdhënieve të 
pushtetit, sepse ai nuk përpiqet të fshehë 
apo kamuflojë pushtetin që ka mësuesi dhe 
që ushtrohet në klasë. Për të qenë të qartë, 
në të dyja metodat e mësimdhënies ka në 
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mënyrë të pashmangshme marrëdhënie dhe 
ushtrim pushteti. Dallimi në marrëdhëniet e 
pushtetit fshihet pas pretendimeve të secilës 
nga dy metodat e mësimdhënies.

A lecture which is tentative about its 
truth-claims and which exposes itself to 
criticism might neutralize power relations 
by rendering them more visible; whereas 
the ostensible freedom and reciprocity of 
the seminar may disguise power relations to 
the extent that students uncritically absorb 
what is only the informed opinion of the 
teacher [Një leksion, i cili është një tentativë 
rreth pretendimeve e tij për të vërtetën 
dhe që ekspozohet ndaj kritikave, mund të 
neutralizojë marrëdhëniet e pushtetit duke 
i bërë ato më të dukshme; ndërsa liria dhe 
reciprociteti i supozuar i seminarit mund të 
maskojë marrëdhëniet e pushtetit deri në atë 
masë që nxënësit të absorbojnë në mënyrë 
jokritike atë që është vetëm opinioni i 
informuar i mësuesit.] (Deacon, 2006: 184).

Kur nxënësi ndjek një leksion, ai është 
i vetëdijshëm për pushtetin e ushtruar nga 
mësuesi/pedagogu në klasë apo auditor. Në 
këtë mënyrë, duke qenë i ndërgjegjshëm për 
këtë, nxënësi përgatitet – ndonjëherë edhe 
pa vetëdije – të përballet me pushtetin e 
ushtruar nga mësuesi. Rrjedhimisht, duke 
qenë i vetëdijshëm dhe i përgatitur, ai është 
më pak i ekspozuar ndaj këtij ushtrimi 
pushteti mbi të. Nga ana tjetër, nxënësit 
marrin pjesë në seminar me mendimin 
se aty do të jenë pjesë e një procesi 
komunikimi ku të gjithë janë të barabartë 
dhe të lirë të flasin, dhe për rrjedhojë nuk 
ushtrohet pushtet mbi ta.

Seminari u jep të gjithëve mundësinë të 
flasin dhe të shprehen. Nga ana praktike, ai e 
bën mësuesin më të barabartë me studentët. 
Në këtë mënyrë, seminari pretendon se 
aty ushtrohet më pak pushtet, pasi figura 
e pushtetit, pra mësuesi, bëhet pjesë e 
diskutimit me studentët. Kështu, nxënësit, 
duke parë formën e seminarit ku mësuesi 

nuk flet gjatë gjithë kohës, por bisedon 
me ta, mund të mos jenë të vetëdijshëm 
për pushtetin që ushtrohet në seminar dhe 
për këtë arsye janë të papërgatitur për të. 
Duke mos qenë të përgatitur për pushtetin 
që mund të ushtrohet mbi ta, nxënësit janë 
më të ekspozuar dhe më të prekshëm ndaj 
pushtetit së “fshehur” që mund të vijë nga 
mësuesi, por edhe nga vetë nxënësit e tjerë. 
Në seminar nxënësit janë të lirë të flasin, 
por edhe në këtë aspekt mbi ta ushtrohet 
pushtet. Nxënësi ndjen trysninë e pushtetit 
që ushtrohet mbi të kur ai duhet të flasë; kur 
duhet të jetë aktiv në klasë; ose në situata të 
tjera të mundshme që mund të lindin gjatë 
procesit mësimor ndërvepruese në seminar.

Përveç faktit që të qenit të pavetëdijshëm 
dhe të papërgatitur për ushtrimin e pushtetit 
i bën nxënësit më të prekshëm ndaj 
marrëdhënieve të pushtetit, ka edhe dy arsye 
të tjera pse në seminar trysnia dhe ushtrimi i 
pushtetit nuk zhduken apo dobësohen, edhe 
pse supozohet se të gjithë janë të barabartë 
dhe secili ka të drejtë të flasë ose të shprehet.

Arsyeja e dytë është se pushteti 
nuk ushtrohet vetëm nga mësuesi. Në 
marrëdhënie, pushteti mund të vijë nga kudo 
dhe çdokush mund të jetë subjekt i ushtrimit 
të pushtetit. Kështu, në seminar, pushteti 
mund të ushtrohet nga mësuesi dhe nga 
secili nxënës. Çdo nxënës që flet në seminar 
ushtron pushtet mbi nxënësit e tjerë, madje 
edhe mbi vetë mësuesin. Për më tepër, për 
shkak se nxënësit, në seminar, duhet të flasin 
dhe të jenë aktivë, ata ndjejnë një trysni për 
ta bërë këtë edhe kur mund të mos kenë asgjë 
për të thënë. Është pushteti i mësuesit dhe i 
nxënësve të tjerë në klasë që ushtrohet mbi 
nxënësin sa herë që ai merr vendimin për 
të folur ose jo. Nxënësi është nën pushtetin 
e reagimeve jo vetëm të mësuesit por edhe 
të nxënësve të tjerë. Pra, në seminar, nuk 
ka ulje të nivelit të pushtetit të ushtruar 
në klasë, por diversifikim dhe mbase rritje 
të tij. Ndoshta ka një ulje të dominimit të 
mësuesit, por dominimi është një koncept i 
ndryshëm nga pushteti.
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Argumenti i tretë për ekzistencën e 
ushtrimit të pushtetit në seminar është 
se pushteti i mësuesit mbi nxënësit 
nuk humbet, por vetëm kamuflohet. 
Marrëdhënia e mësuesit me nxënësit në 
seminar mund të jetë më e ngushtë dhe më 
miqësore sesa marrëdhënia e mësuesit me 
nxënësit në leksion. Në fakt, kjo mund të 
jetë e vërtetë. Megjithatë, sado miqësore apo 
informale, marrëdhënia mbetet hierarkike 
dhe zyrtare gjatë procesit mësimor në 
institucionet arsimore. Kjo do të thotë se 
statuset e mësuesit dhe të nxënësve nuk 
ndryshojnë. Nuk ndryshon as statusi apo 
natyra e marrëdhënies së tyre. Marrëdhënia 
mund të ndryshojë formën, por statusi i 
pjesëmarrësve në këtë marrëdhënie mbetet i 
njëjtë. Rrjedhimisht, nuk ndryshon as thelbi 
dhe as funksioni i marrëdhënies. Edhe në 
seminar mësuesi është ai që ka statusin e 
personit që mëson të tjerët, edhe pse forma 
e mësimdhënies mund të jetë e ndryshme. 
Për më tepër, për sa kohë që statusi i 
pjesëmarrësve në seminar nuk ndryshon, 
mësuesi mbetet autoriteti që vlerëson 
nxënësit. Pra, mësuesi, duke përdorur 
notat, ka ende fuqinë për të “ndëshkuar” 
nxënësit që nuk performojnë mirë ose për 
të “shpërblyer” ata që performojnë mirë. 
Nxënësit janë vazhdimisht nën trysninë e 
vlerësimit, ndaj, për pasojë, janë deri diku 
nën pushtetin e atij/asaj që i vlerëson për atë 
që ata thonë ose nuk thonë. Pra, do të ishte 
naive të pretendohej se pushteti i mësuesit 
në seminar zhduket apo zbehet.

Argumentet që parashtrova më sipër, në 
lidhje me ushtrimin e pushtetit në shkollë, 
të cilat mbështeten kryesisht në idetë dhe 
konceptet e Foucault-së (1982, 2009, 
2011) në lidhje me ushtrimin e pushtetit 
në shoqëri dhe në institucionet arsimore në 
veçanti, tregojnë se ndryshimi i teknikës së 
mësimdhënies nga leksioni në seminar nuk 
e zvogëlon ushtrimin e pushtetit në klasë. 
Prandaj, seminari, si formë pedagogjike, 
mund të jetë më i përshtatshëm për t’u 
përdorur për trajnime rreth metodave, 

mësime dhe trajnime profesionale e teknike, 
sesa për të nxitur apo zhvilluar mendimin e 
lirë dhe kritik në shkolla (Deacon, 2006). 
Nga ana tjetër, leksioni, i cili i jep nxënësit 
më shumë hapësirë dhe liri për të menduar 
– pa ushtruar trysni për nevojën për të folur 
shpesh dhe shpejt siç ndodh në seminar – 
mund të jetë më i përshtatshëm dhe më i 
vlefshëm për t›iu mësuar nxënësve lëndë 
teorike që kërkojnë një mendim më të thellë 
për t›u kuptuar dhe përvetësuar.

Konkluzione dhe sugjerime

Në përfundim, mund të thuhet se në 
institucionet arsimore parauniversitare, 
pushteti ushtrohet nga të gjithë aktorët 
ose pjesëmarrësit, por në përmasa dhe 
dimensione të ndryshme. Ndërkohë që 
ushtrimi i pushtetit është i pashmangshëm 
në çdo marrëdhënie shoqërore, në shkolla, 
krahas marrëdhënieve shoqërore, ekziston 
edhe një marrëdhënie institucionale që rrit 
dhe diversifikon ushtrimin e pushtetit. Ky 
artikull kishte si synim shpërfaqjen dhe 
kuptimin më të thellë të marrëdhënieve dhe 
ushtrimit të pushtetit në klasat mësimore në 
institucionet e arsimit parauniversitar.

Lidhur me pyetjen e parë kërkimore 
të ngritur në fillim të këtij artikulli (Si 
ndikojnë marrëdhëniet e pushtetit në cilësinë 
e arsimit parauniversitar?), jam munduar të 
argumentoj se marrëdhëniet dhe ushtrimi i 
pushtetit në shkolla mund të bëhen pengesë 
për zhvillimin e dijes, kreativitetitit dhe 
lirinë e mendimit. Kjo mund të ndodhë 
sepse marrëdhëniet e pushtetit në klasë 
janë të gjithanshme dhe mund të vijnë nga 
të gjithë aktorët që marrin pjesë, natyrisht 
në përmasa të ndryshme. Duke mos qenë të 
vetëdijshëm dhe të përgatitur për pushtetin 
që mund të ushtrohet në klasë, mësuesit 
dhe nxënësit janë më të ekspozuar dhe më 
të prekshëm ndaj pushtetit “të fshehur” 
që mund të vijë nga çdo individ. Lidhur 
me pyetjen e dytë kërkimore (Si mund të 
kontrollohen efektet e ushtrimit të pushtetit në 
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klasë?), në artikull argumentohet se aktorët 
në shkolla duhet të jenë të vetëdijshëm për 
pushtetin që ushtrojnë dhe ushtrohet mbi ta 
në mënyrë që ushtrimi i pushtetit të mund 
të kontrollohet dhe menaxhohet në një 
masë të caktuar. Hapi i parë në kontrollin 
e efekteve të ushtrimit të pushtetit në klasë 
është vetëdijesimi dhe ndërgjegjësimi i 
mësuesit dhe i nxënësve se secili prej tyre 
ushtron pushtet mbi të tjerët dhe, në të 
njëjtën kohë, është subjekt i ushtrimit të 
pushtetit nga të tjerët, me ose pa vetëdije. 
Kjo mund të zvogëlojë ndikimin negativ 
të marrëdhënieve të pushtetit në procesin 
arsimor, por, sigurisht, nuk mund ta 
evitojë plotësisht atë. Pretendimi për të 
zhdukur ushtrimin e pushtetit në klasë duke 
ndryshuar teknikat e mësimdhënies duket i 
pamundur dhe jorealist.

Gjithashtu, në këtë artikull pohohet se 
procesi i komunikimit, edhe sikur të gjithë 
pjesëmarrësit të trajtohen si të barabartë, 
kërkon që të gjitha palët të jenë subjekte. 
Mënyra manipuluese e mësimdhënies në 
klasat e shkollave është e pranueshme për sa 
kohë që nxënësit nuk janë subjekte të plota 
(mbi 18 vjeç). Kjo nuk do të thotë aspak se 
nuk duhet të ketë komunikim në klasë mes 
mësuesit dhe nxënësve. Komunikimi nuk 
duhet të pretendojë barazi, por duhet të 
zhvillohet më shumë në formë dialogu i cili 
synon zhvillimin e artikulimit të nxënësve, 
zhvillimin e mendimit të lirë, si dhe nxitjen 
dhe zhvillimit të talenteve, interesave dhe 
prirjeve të tyre.

Ndër-ushtrimi i pushtetit në klasë 
është i pashmangshëm pavarësisht nëse 
ka apo jo ndërveprim mes mësuesit dhe 
nxënësve. Forma e mësimdhënies (leksion 
apo seminar) nuk e zvogëlon ushtrimin 
e pushtetit në klasë për sa kohë që statusi 
i pjesëmarrësve nuk ndryshon dhe, për 
sa kohë që pushteti mund të ushtrohet 
nga kushdo. Megjithatë, ajo që mund të 
ndryshohet është ndërgjegjësimi i nxënësve 
dhe mësuesve për ushtrimin e pushtetit në 
klasë. Pushteti bëhet më i kontrollueshëm 

dhe i menaxhueshëm kur të gjithë personat 
e përfshirë janë të vetëdijshëm për të.

Duke qenë se ushtrimi i pushtetit në 
klasë është i pashmangshëm, forma më e 
përshtatshme e mësimdhënies është ajo që 
nuk përpiqet të fshehë ushtrimin e pushtetit 
nëpërmjet ndryshimit të teknikave. Teknikat 
e mësimdhënies mund të ndryshohen në 
mënyrë që:
  të bëhet e mundur që dijet/njohuritë 

të jenë më të arritshme dhe më të 
depërtueshme për të gjithë;

  procesi mësimor të bëhet më interesant, 
tërheqës dhe gjithëpërfshirës;

  të nxisë nxënësit të mësojnë/studiojnë 
dhe të zhvillojnë prirjet dhe talentet e 
tyre.

Gjithsesi, ndryshimi i teknikave nuk e 
eliminon ushtrimin e pushtetit në arsim për 
sa kohë që pushteti mund të ushtrohet në 
çdo situatë, nga çdo pjesëmarrës.

Ndërkohë që ky artikull u përpoq të 
analizonte marrëdhëniet e pushtetit në 
klasë nga një këndvështrim filozofik, ai nuk 
trajton llojet alternative të mësimdhënies 
përveç leksionit dhe seminarit. Gjithashtu, 
ky punim është konceptuar kryesisht sipas 
botëkuptimit perëndimor të subjektivitetit 
dhe edukimit, duke mos marrë parasysh 
kulturat e tjera në botë dhe raportet e 
tyre me arsimin dhe pushtetin. Këto janë 
kufizime të këtij studimi. Megjithatë, këto 
kufizime janë njëkohësisht ftesa për studiues 
të tjerë – të cilët kanë në fokus të studimeve 
të tyre arsimin dhe filozofinë – për të 
analizuar format alternative të mësimdhënies 
në kultura të ndryshme në lidhje me 
ushtrimin e pushtetit. Ndërkohë që shumica 
e studimeve në këtë fushë kanë të bëjnë 
me ushtrimin e pushtetit nga institucionet 
arsimore mbi nxënësit apo shoqërinë, apo 
pushtetin që mësuesi ushtron mbi nxënësit, 
ky hulumtim merret me nivelin mikro, 
duke sjellë në vëmendje marrëdhëniet dhe 
mënyrat e ushtrimit të pushtetit nga të gjithë 
pjesëmarrësit në klasë.



   47Social Studies  Vol. 16  No. 4

Apple, M. W. (1986). Teachers and Texts. New 
York: Routledge.

Apple, M. W. (1990). Ideology and Curriculum. 
New York: Routledge.

Apple, M. W. (2013). Knowledge, Power, and 
Education .  New York and London: 
Routledge.

Biesta, J. J. G. (1998). Pedagogy Without 
Humanism: Foucault and the Subject of 
Education. Interchange, 29(1), 1-16.

Bourdieu, P., and Passeron, J. C. (1990). 
Reproduction in Education, Society and 
Culture. London: SAGE Publications Ltd.

Deacon, R. (2006). Michel Foucault on Education: 
A Preliminary Theoretical Overview. South 
African Journal of Education, 26(2), 177-187.

Fiske, J. (1989). Reading the Popular. Boston: 
Unwin Hyman.

Foucault, M. (1971). J. K. Simon: A Conversation 
with Michel Foucault. Partisan Review, 38, 
192-201.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected 
Interviews & Other Writings 1972-1977. 
Edited by Colin Gordon. New York: 
Pantheon Books.

Foucault, M. (1982). The Subject and Power. 
Afterword to Dreyfus HL & Rabinow P. 
Michel Foucault: Beyond Structuralism and 
Hermeneutics. Brighton: Harvester.

Foucault, M. (2002). Omnes et Singulatem. In J. 
D. Faubion (Ed.), Essential Works of Foucault 

1954-1984, volume 3: Power (298–325). 
London: Penguin Books.

Foucault, M. (2009). Pushteti dhe Dija. Tirana: 
ISP & Dita 2000.

Foucault, M. (2011). Historia e Seksualitetit 1. 
Tirana: UET Press.

Freire, P. (1982). Education as the Practice of 
Freedom (M. B. Ramos, Trans.). In Education 
for Critical Consciousness (1-84). New York: 
Continuum.

Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed. New 
York and London: Continuum.

Gössling, H. J. (1993). Subjekt Werden. Historisch-
systematische Studien zu einer pädagogischen 
Paradoxie. Weinheim: Deutscher Studien 
Verlag.

Peters, R. S. (1963). Reason and Habit: The 
Paradox of Moral Education. In W. R. Niblett 
(Ed.), Moral Education in a Changing Society 
(46-65). London: Faber & Faber Ltd.

Young, R. (1990). A Critical Theory of Education. 
Habermas and Our Children’s Future. New 
York: Teacher’s College Press.

Wayne, A. (2007). Epistemology of the Oppressed: 
The Dialectics of Paulo Freire’s Theory of 
Knowledge. Journal for Critical Education 
Policy Studies, 5(2), 1-14

Willis, P. (1999). Critical Education in the New 
Information Age. Labor Power, Culture, and the 
Cultural Commodity. New York: Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc.

REFERENCAT

In any social or institutional relation, the exercise of power is present and it may be 
noticed. Because pupils/students are not yet fully developed subjects, power exercise at 
educational institutions, particularly at the pre-university ones, can have a stronger influence. 
In terms of researching and analysing power relations in pre-university educational institutions, 
this theoretical research is mostly based on a Foucauldian perspective. A better understanding 
of the impacts of power exercise in schools might provide school principals, teachers, and 
pupils/students with the means they need to manage and control power relations and dynamics 
during the educational process. In the classroom, all participants can exercise power, but in 
varied degrees and dimensions. If the participants are conscious of the power they exercise 
and the power that is exercised on them, effects of power can be managed to a certain degree. 

ABSTRACT
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This research illustrates that, since power exercises cannot be avoided, and the authority in the 
classroom does not change, a way to manage power exercise is through teaching methods. 
It demonstrates that the most suitable teaching method is one that does not attempt to hide 
or disguise the exercise of power by altering teaching techniques.

Keywords: Education, pedagogy, power relations, school, Michel Foucault.
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Përmbledhje

Analiza e mëposhtme vjen si nevojë për të studiuar shoqërinë shqiptare të pas viteve ‘90-të 
dhe përpjekjet për të ndërtuar një qeverisje demokratike. Pra, ky artikull ka për qëllim të shohë 
rolin e shoqërisë civile në procesin e demokratizimit në Shqipëri. Në një kontekst analitik, ku fokusi 
është tek shoqëria civile dhe konsolidimi i demokracisë në vend, qëllimi kryesor përqendrohet 
në atë se si shfaqet shoqëria civile në Shqipëri qysh gjatë ‘tranzicionit’ dhe si ka ndikuar më 
pas në ndërtimin e një qeverisjeje demokratike. Kësisoj, artikulli rreket t’i japë përgjigje pyetjes 
kërkimore shkencore: A e ndikon shoqëria civile konsolidimin e demokracisë apo është sistemi 
demokratik i pa konsoliduar e cila dëmton shoqërinë civile në Shqipëri? Përpjekja për t’i dhënë 
përgjigje kësaj pyetjeje, të çon në mënyrë të paevitueshme tek Lëvizja e dytë studentore, e cila 
kulmoi në Dhjetor 2018, një lëvizje e cila me protestat e saj turbulloi ujrat e marrëdhënies 
shoqëri civile-sistem politik në Shqipëri, nëpërmjet forcës që përmbajnë të ashtuquajturit 
“grassroot movements”, pra lëvizjet sociale që vijnë prej bazës së shoqërisë. 
Fjalë kyçe: Demokraci, Shoqëri Civile, Sistem politik, Protestë, Lëvizja e dytë studentore, Shqipëria
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Marrëdhënia midis konceptit 
‘shoqëri civile’ dhe ‘demokratizim’ 
në Shqipëri do të shihet nga dy 

këndvështrime: Në aspektin e përpjekjeve 
të elitave të mëparshme për të ndryshuar 
kushtet sociale dhe politike dhe në aspektin 
e elitave të tashme apo grupeve shoqërore 
për të të qenë pjesë e vendimmarrjes me anë 
të protestës.

Gjithashtu, në këtë punim do të 
trajtohen dhe tiparet e shoqërisë civile 
shqiptare, ndjekur nga debati ‘nëse 
funksionon në mënyrën e duhur apo jo 
shoqëria civile në Shqipëri?’ Normalisht, 
roli i shoqërisë civile është i rëndësishëm 
pasi ajo është mbikëqyrëse në procesin e 
ndërtimit të një shoqërie demokratike. Duke 
analizuar shoqërinë civile në Shqipëri, lehtë 
mund të vihet re mënyra se si ajo vepron/
punon dhe bashkëvepron me faktorë të 
ndryshëm si ai finaciar, njerëzor dhe teknik, 
duke ndikuar negativisht ose pozitivisht 
procesin e demokratizimit. Ky korrelacion 
përbën edhe boshtin kryesor teorik rreth të 
cilit do të shtjellohet ky artikull. 

Ky studim do të bazohet në metoda 
cilësore tipike të shkencave sociale, bazuar 
në fushën e lëvizjeve të reja sociale dhe në 
literaturë mbi demokratizimin. Për qëllim 
analitik, diskutimi është i organizuar në tre 
pjesë kryesore: Pjesa e parë e cila shqyrton 
anën teorike dhe pjesa e dyte e cila do të 
bazohet në fokusimin në çështjet kryesore, 

që kanë të bëjnë me qeverinë, shoqërinë, 
OJF-të në vendimmarrje për të ndërtuar 
një qeveri demokratike. Pjesa e tretë e cila 
analizon shoqërinë civile shqiptare dhe 
produktin e saj gjatë ‘tranzicionit’, duke ju 
referuar pjesës së parë normative dhe në 
fund, konkluzionet që dalin nga këto analiza.

Shoqëria civile dhe protestat: 
Një kuadër analitik

Shoqëria civile presupozohet të jetë 
një thjerrëz mes funksionimit të shtetit dhe 
bashkëveprimit të këtij të fundit me shoqërinë 
ku operon, ose bashkësia e grupeve sociale të 
organizuara që veprojnë në sferën publike. 
Thënë më qartë, shoqëria civile është totalja 
e institucioneve jo shtetërore, organizatave 
dhe shoqatave civile, që operojnë në 
hapësirën publike (Wagner 2006: 22). Këto 
janë organizata-bazë, të cilat janë relativisht 
autonome nga shteti dhe bazohen në një 
anëtarësim vullnetar. Antonio Gramsci do 
ta konceptonte shoqërinë civile si pjesë 
e vazhdimësisë së konceptit shtet, më 
saktësisht koncepti i Gramshit për shtetin 
është: Shteti është i përbërë nga shoqëri 
politike dhe shoqëri civile, pra është një 
hegjemoni e mbrojtur fort nga një parzmore 
(Gramsci 2010: 11). 

Studiuesit në vija të përgjithshme bien 
dakord që, për të pasur një model normativ 
të shoqërisë civile të pavarur nga ekonomia 
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të Strasburgut, Francë. Ajo ka një sërë publikimesh në fushën e gjeopolitikës, politikës së jashtme, 
studimeve evropiane me fokus Ballkanin Perëndimor. 
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Niveli Makro: Sfera Publike
 (istitucionet shtetërore) 
Niveli i Mesëm: Sfera Publike 
 (institucionet e shoqerisë civile)
Niveli Mikro: Sfera Private 
 (strukturat mikro-sociale, 
 grupet informale) 

apo dhe nga shteti, shoqëria civile duhet 
të përmbajë disa elementë si (Dalton 
2007: 677): Shumicën, që përfaqëson 
familjet, grupet informale dhe bashkimet 
vullnetare ku shumësia dhe autonomia e 
tyre përfaqëson forma të ndryshme jetese 
ose klasa të ndryshme shoqërore; Shfaqjen, 
që përfaqëson institucionet e kulturës dhe 
komunikimit; Ligjshmërinë, që do të thotë 
se ekziston një bazë ligjore për të siguruar 
të drejta bazike për një shumicë. Të gjitha 
këto sigurojnë strukturën institucionale për 
atë ҫka në kohët moderne konceptohet si 
shoqëri civile.

Ndërkohë, Charles Til ly (Til ly, 
2007: 80) e sheh shoqërinë civile në tre 
këndvështrime të ndryshme: së pari, në 
kuptimin më të përgjithshëm, ku si brenda 
një dhome angazhimi është i lirë dhe shteti 
nuk mund të ndërhyjë. Së dyti, në një 
kuptim më të kufizuar sipas të cilit ne do të 
mund ti referohemi termit ‘shoqëri civile’ 
vetëm në ato situata kur shoqëria si e tërë 
është e aftë të organizohet dhe të koordinojë 
aktivitetet e saj, pa mbikëqyrjen e shtetit. Së 
treti, ne mund ta kuptojmë shoqërinë civile 
si një tërësi organizatash të cilat janë të afta të 
influencojnë politikat e një shteti ose mund 
të ndryshojnë politikat shtetërore në situata 
specifike. Kështu, mund të thuhet se në 
rastin e parë mund të gjenden disa elementë 
të shoqërisë civile edhe në shoqëritë jo-
demokratike. Rasti i dytë i referohet 
shoqërisë civile në shtetet demokratike dhe 
rasti i tretë dëshmon efektet e mundshme të 
shoqërisë civile në raport me shtetin, në një 
demokraci funksionale.

Sipas Gellener-it, mund të dallohen 
tre modele marrëdhëniesh mes shtetit 
dhe shoqërisë civile (Gellner 1987: 166). 
Shoqëria civile ka rolin e opozitës ndaj 
shtetit, pra e kundërshton atë. Kësisoj, 
shoqëria cilive është shtojcë e shtetit. Modeli 
i parë i kësaj marrëdhënieje mund të shihet 
veçanërisht gjatë demokratizimit nga ‘poshtë-
lartë’, i cili përkon me demokratizimin e 
vendeve në Europën Qendrore dhe Lindore. 

Modeli i dytë gjendet në shoqëritë, në mos 
ideologjikisht, praktikisht autoritariste. 
Ndërsa modeli i tretë shihet në shoqëritë 
me perspektiva liberale, ku gjithmonë 
e më shumë minimizohet roli i shtetit. 
Skematikisht shoqëria civile në sferën publike 
do të shihej kështu (Gellner 1987: 166): 

Sipas këtyre përkufizimeve të mësipërme, 
presupozohet që shoqëria civile shqiptare 
të kishte pasur këto objektiva/funksione 
ndër vite: Marrjen e rolit në vendimmarrje 
në politikat publike, transparencën, 
rritjen e brendshme, llogaridhënien dhe 
vendim-marrjen demokratike, vendosjen e 
standardeve të aplikueshëm, inkurajimin e 
aktorëve të shoqërisë civile që të miratojë dhe 
të zbatojnë demokracinë brenda strukturave 
të tyre të brendshme. Të iniciojë veprime për 
të promovuar dhe për të forcuar vetveten 
dhe inputet cilësore nga zonat e largëta dhe 
rurale; Të ndërmarrë fushata dhe veprime të 
tjera për të promovuar vlerat demokratike të 
mos diskriminimit, tolerancës, mirëkuptimit 
dhe mbështetjes për grupet e ndryshme 
sociale; Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve 
dhe të promovojë standardet e vendosura 
si referencë për cilësinë dhe objektivitetit 
me institucionet kombëtare, rajonale dhe 
evropiane; Intensifikimi i bashkëpunimit 
me qendrat dhe rrjetet rajonale dhe 
europiane si një mundësi për të përmirësuar 
kapacitetet, dhe të integrohen me shoqërinë 
civile me standardet e BE-së edhe aktorët 
shtetërorë për të cilët ajo mund të rrisë 
transparencën, aksesin e informacionit, 
dialogut, konsultimeve dhe bashkëpunimit 

Figure: Format jo konvencionale të pjesëmarrjes 
dhe teoria e protestës
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me organizatat e shoqërisë civile dhe 
të mundësojë një mjedis miqësor për 
monitorim, watch-dog, dhe aktivitete të 
avokimit të aktorëve të shoqërisë civile. 

Në fakt, shoqëria civile shpesh përdor 
metoda bindjeje detyrimi, të cilat shpesh 
mund të shihen si dramatike dhe ligjërisht 
të diskutueshme (Della Porta, Diani 2006: 
131). Sipas parimeve të demokracisë 
përfaqësuese, vendimet e qeverisë mund 
të kundërshtohet nga brenda në parlament 
nga opozita në një periudhë të shkurtër, ose 
të kundërshtohen/miratohen në zgjedhjet 
pasuese, nga qytetarët vetë. Vitet ‘70 
shënojnë pikën ku grupe gjithmonë e më 
të gjera të përfaqësuar nga qytetarët kanë 
mbështetur ligjshmërinë e formave të tjera 
të presionit mbi qeveritë. Bazuar në një 
hulumtim të rëndësishëm udhëhequr nga 
Samuel Barnes dhe Max Kaas një bashkësi 
e re e aktiviteteve politike i është bashkuar 
repertorit politik të qytetarëve. Krahas 
formave konvencionale të pjesëmarrjes, si të 
jesh pjesë e shërbimeve në një komunitet, të 
zhvilluarit e aktiviteteve për një parti apo një 
kandidat, të zhvilluarit e veprimeve të bindjes 
në shoqëri si të influencuarit në dhënien e 
votës, pjesëmarrja në takime publike, 
kontakti me zyrtarët shtetërorë etj., i është 
bashkangjitur pjesëmarrjes një listë e gjatë 
e formave jo- konvencionale, e cila përfshin 
peticionet, nënshkrimet, pjesëmarrjen e 
autorizuar në ngjarje, bojkotin, pjesëmarrjen 
në greva, refuzimin për të paguar taksat etj. 
(Norris, 2005: 638). Të gjithë këta elementë 
janë forma apo mënyra të të protestuarit dhe 
legjitimiteti i tyre është i njohur që në vitet 
’70, me studimet e formave të protestave të 
ndryshme të viteve ’60 në botë. Këto forma 
të reja, duket të jetë më të ligjshme tashmë, 
por ende në shoqëritë me demokraci jo 
funksionale, ato shkaktojë shqetësime tek 
pushteti. Megjithatë, protesta vë në lëvizje 
një proces të ndikimit jo të drejtpërdrejtë, 
nëpërmjet mjeteve të komunikimit, të disa 
grupeve të pajisur me më shumë pushtet. 
Siç mund të duket nga jashtë, ata që nuk 

kanë pushtet duhet që, nëse dëshirojnë 
të miratohen politika në favor të tyre, të 
mobilizojnë solidaritetin e grupeve të pajisur 
me më shumë pushtet. Për këtë arsye, 
si dhe për të shmangur këtë, në protestë 
mobilizohen aktorë të ndryshëm, grupe 
edhe pa pushtet, të cilët kompensojnë pa-
pushtetshmërinë e tyre nëpërmjet numrit 
sa më të madh të pjesëmarrësve.

Protestat janë të bazuara drejtpërdrejt 
në ndikimin e politikave publike tek njerëzit, 
duke pasur një udhëheqje, e cila siguron 
vazhdimësinë e veprimeve dhe protestën, 
si dhe mban marrëdhëniet me jashtë. Pra, 
duke komunikuar mesazhin e protestës i 
cili i drejtohet të gjithë grupeve shoqërore 
dhe mbi vendimmarrësit publikë, ku këta 
të fundit janë qëllimi i vërtetë i protestës. 
Studiuesit mund të bien dakord se koncepti 
‘protestë’ është një shprehje simbolike ose 
fizike e mospajtimit me diçka ose me dikë 
(Kaase, Barnes 1979: 65). Në jetën publike, 
ekzistojnë disa grupe që kanë qëllim për të 
protestuar, ose ata që përdorin protestën 
si një mekanizëm kyç që zëri i tyre të 
dëgjohet (Dalton, Kliengeman 2007: 667). 
Edhe vetë qeveria përdor mekanizmin e 
të protestuarit, për shembull për qeverinë 
e shkuar, duke shprehur qëndrimin e 
saj kritik hapur. Megjithatë, si rregull, 
protesta politike kryhet nga organizatat 
ndërmjetëse që lidhin qytetarët nga njëra 
anë me bartësit e pushtetit politik në anën 
tjetër. Kështu, aktorët klasikë të protestës 
zakonisht organizohen lirshëm nëpër grupe 
të strukturuara, shoqata, dhe lëvizje sociale, 
si dhe në një masë më të vogël në grupe të 
interesit dhe parti politike. 

Roli i shoqërisë civile është për të 
hartuar, për nxitur fillimin dhe thellimin 
e pjesëmarrjes së qytetarëve në veprimet e 
shoqërisë civile, strukturat e saj, përfshirjen 
në iniciativat që kanë për qëllim të rrisin 
besimin e publikut në aktivitetet e shoqërisë 
civile. Së treti, të iniciojë dhe zbatojë 
veprime, që përpiqen të zgjerojnë motivimin 
dhe shkallën e përfshirjes së qytetarëve jo 
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vetëm në organizatat e orientuara politikisht 
por edhe në strukturat tjera të shoqërisë 
civile. Gjithashtu, një objektiv tjetër i 
rëndësishëm i shoqërisë civile është të rrisë 
kapacitetet e komunikimit dhe informimit 
ndaj qytetarëve, komuniteteve, grupeve 
të interest. Nisur nga këto premisa, roli i 
shoqërisë civile ka qenë i limituar në këto 
20 vitet e fundit në Shqipëri, duke pasur një 
ndryshim në lidhje me shkallën e aktivizimit 
të shoqërisë civile, sidomos nga viti 2013 e 
këtej, por duke mos ndryshuar shumë në 
karakteristikat thelbësore të saj të këtyre 3 
dekadave të fundit, siç do të analizohet edhe 
më poshtë.

Zhvillimi i shoqërisë civile 
dhe kultura politike shqiptare

Nën një vështrim të përgjithshëm mund 
të themi se zhvillimi i shoqërisë civile në 
Shqipëri mund të ndahet në katër periudha 
historike. Hapat e parë të një shoqërie 
civile mund të shihen gjatë periudhës 
së Rilindjes (1831-1912), karakterizuar 
nga iniciativa individualiste. Pas rënies së 
Perandorisë Osmane, rrethanat historike 
nuk reflektuan zhvillimin e shoqërisë civile 
në vend. Gjithashtu, periudha totalitare 
pas Luftës së Dytë Botërore (1945-1990), 
nuk siguroi hapësirën e mjaftueshme për 
krijimin e një shoqërie civile aktive apo 
trajtimin e saj në nivel akademik, por 
kishim të bënim me një shoqëri civile 
zgjatim të shtetit totalitar. Kujtojmë këtu 
se organizata të tilla si Organizata e Frontit 
Demokratik, Organizata e Bashkimeve 
Profesionale, Organizata e Bashkimit të 
Grave, Organizata e Bashkimit të Rinisë 
qenë tërësisht të kontrolluara prej shtetit i 
cili e shtrinte dorën e tij në çdo sindikatë, 
shoqata sportive, organizata rinore e të grave 
(Zenelaga, Beshku 2021: 161). Gjatë dy 
dekadave pas ndryshimit të sistemit politik 
(1990-2018), shoqëria civile shqiptare ka 
bërë hapa të mëdha duke arritur një nivel 
mesatarisht të zhvilluar dhe vetëm në vitet 

e fundit, sidomos pas protestave studentore 
të Dhjetori 2018, mund të thuhet se 
shoqëria civile shqiptare po aktivizohet 
tërësisht, duke kaluar nga funksioni primar 
në periudhën e tranzicionit i cili konsistonte 
në marrjen dhe zbatimin e projekteve, në atë 
të transformimit shoqëror. 

Le të ndalemi në fazën e tretë dhe të 
katërt të zhvillimit të shoqërisë civile në 
vend. Zhvillimi i shoqërisë civile në fazën 
e tretë të saj (1990-2018) në një nivel 
mesatar zhvillimi, mund të thuhet se është 
ndikuar nga disa faktorë që kanë lidhje me 
kulturën politike të vendit: Së pari, të dhënat 
etnografike dhe trashëgimia kulturore, 
tregojnë se shkëmbimet e marrëdhënieve 
ekonomike, shoqërore, politike dhe 
ekonomike kanë qenë të bazuara në ‘fis’ apo 
në marrëdhënie vëllazërore ku kjo e fundit 
ka baza të forta në detyrim dhe besnikëri 
(Prato 2010: 133-151). Ky tipar shoqërues 
i çdo marrëdhënieje shqiptare përfshiu edhe 
ndërveprimin dhe funksionimin e shoqërise 
civile të periudhës së tranzicionit në Shqipëri. 

Në rastin e Shqipërisë, shoqëria civile 
është ende në zhvillim dhe jo ende plotësisht 
e konsoliduar. Ka disa arsye. Së pari, shqiptar 
historikisht ka vështirësi të gjetura në 
ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe 
të një shteti të themeluar, kjo do të thotë se 
kultura politike është ende i bazuar në ‘kodin 
moral’ përmend më lart, duke krijuar një 
rrjet të fortë në besimet dhe besnikërinë në 
klane, në udhëheqjen dhe minimizimin fuqia 
e institucioneve strukturore dhe publike, 
madje roli i shoqërisë civile. 

Së dyti, vetëm ndryshimet e reja 
politike, ekonomike dhe sociale në fillim 
të viteve ’90 do të sjellin nevoja të reja e 
objektiva të rinj socialë, norma dhe vlera të 
reja dhe të ndryshme, e për pasojë vetëm 
në këtë periudhë do lindin hapat e parë për 
krijimin e një shoqërie civile të mirëfilltë 
në Shqipëri. Të parat organizata që lindën 
ne fillim të viteve ’90, kryesisht kishin 
karakterin e mbrojtjes së drejtave të njeriut.

Gjatë këtyre 30 viteve të krijimit të 
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shoqërise civile në Shqipëri, mund të thuhet 
se ajo ka vepruar në një mjedis përgjithësisht 
të hapur dhe me një nivel organizativ disi të 
zhvilluar, i cili duket se e mbështet praktikën 
e përgjithshme të vlerave në këtë sektor 
(IDM 2010). Mungesat kryesore të këtij 
mjedisi kryesisht përbëhen nga shkalla e ulët 
e angazhimit qytetar si dhe nga mundësitë e 
kufizuara të ofruara nga struktura e sistemit 
politik (Political Opportunity Structure), 
sipas teorisë së hartuar nga Tarrow (1989). 
Sipas Sidney Tarrow-t, ky koncept ka 4 
dimensione: Shkalla e hapjes/mbylljes 
së aksesit formal në politikë, shkalla e 
stabilitetit/jo stabilitetit të linjave politike, 
ekzistenca e partnerëve të mundshëm 
strategjikë dhe konfliktet politike mes 
elitave (Tarrow 1989). Mbi bazën e këtyre 
4 aspekteve të stukturës institucionale, ne 
mund të bëjmë një ndarje mes shteteve “të 
hapur” dhe atyre “të mbyllur”, ku nisur edhe 
nga studimi i mësipërm, Shqipëria duket se 
qendron diku në mes.

Burimet njerëzore të kualifikuara 
dhe efektive, fleksibilitet në reagimin ndaj 
situatave që ndryshojnë, potenciali për 
krijimin e rrjeteve, rezistenca ndaj presionit 
politik, objektiviteti, njohuri të shumta dhe 
të hapura ndaj përqasjeve bashkëkohore, të 
afta për të siguruar ekspertizë cilësore dhe 
për të ndihmuar ndërtimin e institucioneve, 
janë disa nga pikat e forta të shoqërisë 
civile shqiptare të këtyre viteve. Nga ana 
tjetër, efektiviteti dhe roli i sektorit të të 
tretëve dëmtoheshin nga skepticizmi i 
përhapur i qytetarëve ndaj aktivizmit dhe 
ndikimit të shoqërisë civile, shqetësimet 
rreth aspekteve thelbësore të fuknsionimit 
të shoqërisë civile të tilla si ‘transparenca 
dhe qeverisja, qëndrueshmëria, një agjendë 
që mbështetej kryesisht tek donatorët, 
dialogu dhe shkëmbimet e mendimeve në 
një shkallë jo të lartë me vendimmarrësit, 
si edhe efektiviteti i dobët në advokim dhe 
në politikë-bërjen’, janë disa nga pikat e 
dobëta të shoqërisë civile në Shqipëri (Picari 
2010: 3-17).

Angazhimi qytetar përbën dimensionin 
më të dobët të shoqërisë civile shqiptare të 
pas viteve ‘90. Konstatimete Indeksit për 
Shoqërinë Civile në lidhje me këtë dimension 
pasqyrojnë situatën e shoqërisë shqiptare, të 
karakterizuar nga shqetësime në lidhje me 
defiçite të mëdha ekonomiko-shoqërore, 
si edhe demokratike. Ky rezultat duhet të 
merret në konsiderate në kuadrin e faktit 
që janë bërë shumë përpjekje nga partnerët 
ndërkombëtarë, aktorët e shoqërisë civile 
shqiptare dhe komuniteti i donatorëve për 
trajtimin e çështjeve të demokratizimit 
dhe mirëqeverisjes. Vetëm vitet e fundit, 
fokusi është zhvendosur drejt qytetarisë 
aktive. Nivelet e ulëta të anëtarësimit dhe 
vullnetarizmit në organizatat shoqërore 
flasin për indiferencën e qytetarëve shqiptarë 
përsa i takon angazhimit qytetar dhe 
shoqërisë civile në përgjithësi në periudhën 
e tranzicionit shqiptar.

Një tipar mbizotërues i angazhimit 
qytetar në Shqipëri, qoftë social apo politik, 
është se nuk ka dallime përsa u takon 
kategorive shoqërore apo demografike të 
personave që janë aktivë në organizata apo 
veprimtari sociale apo politike. Treguesit e 
diversitetit për sferën sociale dhe politike 
janë ndër më të lartët mes të gjithë treguesëve 
(Picari 2010: 3-17). Në rast se do të kishte 
një qasje më të përshtatshme dhe do të 
kishte bashkërendim të veprimeve, atëherë 
mund të ishte pritur një nivel më i lartë 
i angazhimit qytetar midis personave me 
histori të ndryshme.

Qëllimi i modeleve perëndimore të 
shoqërive civile është që të sigurojë dhe 
të nxisë një proces përfshirës, forcimin e 
iniciativa dhe angazhim për të ndjekur 
veprimet nga një numër të konsiderueshëm 
të palëve të interesuara, shpesh mund të 
veprojë dhe mobilizohen në mënyrë të 
pavarur nga njëri-tjetri (Picari 2010: 3-17). 
Ajo që është vënë re në mënyrë specifike në 
protestën studentore të Dhjetorit 2018, por 
edhe me vonë, është një tendëncë e theksuar 
shkëputjeje të protestës nga faktorët 
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partiakë, sidomos të partive tradicionale 
të mëdha në vend. Nëse në vitet fill pas 
shpalljes së demokracisë në vend, tubime 
e protestat e mëdha kanë qene të thirrura 
pikërisht nga partitë politike, në këto vitet 
e fundit partitë politike u përjashtuan 
publikisht prej protestuesve të ardhur 
ngë shoqëria civile apo grupime të vogla 
partiake anti-establishment.

Funksioni i shoqërisë civile si dhe 
rëndësia e saj në këtë proces tranzicioni 
në vend, që nga 2009 ka marrë dhe formë 
të institucionalizuar me anë të Kartës së 
Shoqërisë Civile në Shqipëri (2009), një 
projekt-marrëveshje midis shtetit dhe 
shoqërisë civile, i cili i referohet shoqërisë 
civile si një sektor jo qeveritar. Ai thekson se 
“Karta e shoqërisë Civile synon të vendosë 
një partneritet midis sektorit jo-qeveritar në 
Shqipëri dhe qeverisë në nivel kombëtar dhe 
vendor. Nga ana tjetër, neni 2 i Ligjit Nr. 
8788, i Datë 07.05.2001 mbi “Organizatat 
jo qeveritare” i përcakton organizatat jo 
qeveritare si “shoqata, fondacione, qendra, 
veprimtari që organizohen në mënyrë 
të pavarur pa ndërhyrjen e shtetit. Në 
përgjithësi, qytetarët shqiptarë shfaqin 
nivele të larta “indiference” për sa i takon 
angazhimit të tyre në veprimtari të ndryshme 
shoqërore, që përbën në fakt një tipar të 
përbashkët dhe të njohur edhe në shoqëritë 
e vendeve në tranzicion apo në fazat e para 
të pas tranzicionit, me një shtresë të mesme 
relativisht të papërcaktuar dhe me nivele të 
larta pabarazie.

Lëvizja e dytë studentore në Shqipëri 

Debati për arsimin e lartë filloi që me 
propozimat e para për reformën në arsimit të 
lartë që në vitin 2011. Synimi kryesor i kësaj 
reformë ishte besueshmëria institucionale 
dhe miratimi i sistemit të Bolonjës (i cili 
përdoret në pjesën më të madhe të Evropës) 
në universitetet shqiptare. Gjatë dy dekadave 
të mëparshme, shumë institucione jo-publike 
ishin licencuar për të vepruar në Shqipëri si 

universitete, por këto institute filluan të 
dukeshin gjithnjë e më shumë si biznese 
se sa si Institucione të Arsimit të Lartë me 
synimin për të ofruar cilësi në arsimin e 
lartë. Në vitin 2013, qeveria e sapo zgjedhur 
kishte deklaruar gjatë fushatës elektorale se 
një nga synimet kryesoret të saj ishte arsimi 
i lartë dhe reforma, duke përfshirë kontrollin 
e rreptë mbi universitetet private, tarifat dhe 
akreditimin institucional të tyre.

Që nga ajo kohë profesorë, akademikë, 
dhe studentët kishin diskutuar në platforma 
të ndryshme dhe kishin ngritur shqetësim 
e tyre për nivelin e transparencës me 
publikun në lidhje me këtë reformë. Në 
linjë me logjikën e saj, 24 universitete 
private dhe publike jo cilësore u mbyllën 
me miratimin e ligjit të ri për arsimin e 
lartë. Megjithëkëtë, miratimi i Ligjit nr. 
80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Kërkime 
Akademike u shoqërua me protesta dhe u 
krye pa dakortësi nga profesorë, akademikë 
dhe studentë, përkatësisht nga Universiteti i 
Tiranës dhe Lëvizja për Universitetin.

Më 6 Dhjetor 2018, departamenti 
i financës në Fakultetin e Arkitekturës 
dhe Urbanistikës u kërkon studentëve të 
paguanin një tarifë e re (e cila ishte më e lartë 
se paga minimale) në bazë të një vendim 
të ri nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë për universitetet publike. Tarifa e re 
do të fillonte të aplikohej në janar 2019 dhe 
lidhej me provimet e mbartura apo lëndët e 
pa shlyera. Në përgjigje një grup studentësh, 
të mbështetur nga studentë nga Lëvizja 
për Universitetin, vendosin të bojkotojnë 
mësimin dhe të organizojnë një protestë 
paqësore tek ndërtesa e Ministrisë të Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë. Për tre ditë protesta ishte 
rritur në deri në 10.000-15.000 studentë nga 
e gjithë Shqipëria, duke përfshirë studentë 
nga universitet private dhe gjimnazet 
(Hoxha 2018). Për disa muaj me radhë, 
kjo protestë “shkundi apatinë” e shoqërisë 
shqiptare pas 28 vjetësh (Madhi 2018), 
prodhoi disa nga pankartat e mesazhet më 
pikante të përdorura ndonjëherë në protestë, 
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por dështoi të prodhonte një lidership apo 
një forcë te re politike. Si rrjedhojë e saj, në 
Janar të vitit 2019, qeveria miratoi “Paktin 
për Universitetin” bazuar në plotesimin 
e disa prej kërkesave të studentëve gjatë 
protestës, por studentët janë shprehur jo 
tërësisht të kënaqur nga ky pakt, duke e 
akuzuar qeverinë se ka kryer reforma të 
pjesshme e jo rrënjësore në arsimin e lartë 
publik shqiptar e nuk e ka ulur ndjeshëm 
barrën fiskale të studimeve ndaj tyre, 
sidomos në nivelin Master.

Lidhja mes shoqërisë civile 
dhe konsolidimit të demokracisë 
në Shqipëri

Protestat e viteve të fundit në Shqipëri, 
sidomos ajo e Dhjetorit 2018, kanë zgjuar 
shpirtin e aktivizmit qytetar në vend, i cili 
dukej i fjetur që prej protestës së fundit 
masive kundër demontimit të armëve 
kimike në Shqipëri, në Nëntor 2013. Me 
përjashtime të pakta – lëvizja studentore 
e viteve ’90, lëvizja kundër importit të 
mbetjeve, lëvizja kundër armëve kimike 
nga Siria, protesta për të drejtat e grave etj 
– shoqëria shqiptare në këto 3 dekada është 
karakterizuar nga protesta ose tubime të 
thirrura prej vetë partive politike, protesta 
të cilat nga njerëzit e thjeshtë janë pagëzuar 
tashmë me emërtimin “protesta politike”. 
Duke pasur parasysh rëndësinë e protestave 
qytetare dhe të mobilizimit të shoqërisë 
civile në një demokraci të shëndetshme, 
mund të thuhet se në 3 dekadat e fundit, 
Shqipëria ka pasur një “demokratizim të 
cekët” e jo një demokratizim “të thellë” sipas 
ndarjes që i bën Meighan (2001: 297). 

Protestat dhe mobilizimi i shoqërisë 
civile janë shume të rëndësishme pasi ato 
sjellin të ashtuquajturin “demokratizim që 
vjen nga poshtë” (Della Porta: 2014), i cili 
mungon në ato shoqëri ku demokratizimi 
është drejtuar nga elitat (edhe ato partiake) 
që nuk kanë pasur në fokus pjesëmarrjen e 
qytetarëve përgjatë ndryshimeve shoqërore. 

Mungesa e pjesëmarrjes së qytetarëve në 
jetën publike të vendit dhe në vendimarrje 
është karakteristikë për ato sisteme me një 
“demokraci të cekët”. Ronald Meighan 
përcakton si sisteme të tilla ato që i lejojnë 
shumë pak aktorëve, përveç atyre në pushtet, 
që të marrin pjesë, pra ekziston një “ndarje 
pushteti të limituar dhe pjesëmarrje të 
kufizuar në vendimarrje” (Meighan 2001: 
297). Është pikërisht kjo “demokraci e 
cekët” e cila shërben si “shkëndija kryesore 
që ndez fuçinë me eksploziv e cila i dërgon 
njerëzit në rrugë” (Stefanovski 2016: 50). 

Disa nga faktorët që kanë ndikuar në 
mungesën e protestave të mirëfillta qytetare 
në Shqipëri kanë qenë: Kooptimi i shoqërisë 
civile të cilën e analizuam më sipër, politizimi 
(partiakëzimi) i protestave, identifikimi 
me liderin partiak dhe fragmentarizimi I 
shoqërisë shqiptare. Le t’i analizojmë ato 
këtu në vijim. Pas viteve ’90, protestat kanë 
qenë ekskluzivitet i partive politike në vend. 
Demokracia e vendosur pas këtyre viteve, 
nuk arriti asnjëherë të ishte e njëmendtë. 
Shkak për këtë ka qenë doemos edhe 
tranzicioni i stërzgjatur, i cili ka të bëjë me 
tiparet e regjimit të mëparshëm diktatorial 
të këtij vendi, i cili kishte karakteristika të 
një prej formave më të rralla të regjimeve 
diktatoriale në botë, të quajtur sulltanizëm 
(Hoxha 2012: 175). Ende sot janë të 
dukshme në kulturën politike shqiptare 
forma adhurimi ndaj lidershipit, duke i 
mëveshur atij dhe jo institucioneve përkatëse 
të gjithë përgjegjësitë dhe sukseset. Në linjë 
me mosbesimin ndaj institucioneve dhe me 
besimin e fortë tek lideri I qeverisë ose ai 
partiak, protestat e mëdha përgjithësisht 
iu janë drejtuar liderëve politikë, janë 
frymëzuar prej tyre ose drejtuar atyre. 
Protesta studentore e Dhjetorit 2018, në 
ndryshim nga të mëparshmet, iu drejtua 
Ministrisë së Arsimit si institucion dhe kur 
u zhvendos drejt Kryeministrisë, kjo protest 
sikur u zbeh.

Kultura pol i t ike,  përveç se  në 
marrëdhënien e qytetarëve me liderat 
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partiakë, ka ndikuar edhe në një sferë 
tjetër, atë të fragmentarizmit të shoqërisë. 
Partitë politike tradicionale shqiptare, sipas 
studiuesit Kajsiu, kanë reshtur me kohë 
së përfqaësuari shtresat apo kategoritë e 
ndryshme sociale, duke qenë se diskursi i 
tyre ka qenë historikisht i përqendruar tek 
antagonizmat mes tyre e jo ndaj përfaqësimit 
të komuniteteve të ndryshme sociale. Sipas 
këtij studiuesi, kriza e përfaqësimit në 
Shqipëri mund të kuptohet si “paaftësia e 
partive politike për të përfaqësuar kategori 
ekzistuese sociale” (Kajsiu 2008: 21), duke 
u përqendruar më tepër tek kërcënimet e 
caktuara që përfqëson partia tjetër, se sat ek 
envojat reale të qytetarëve dhe problemet 
e tyre. Në një shkrim tjetër, Kajsiu bën 
një radiografi shumë të saktë të shoqërisë 
shqiptare kur shkruan se “Revolucioni 
kulturor i viteve 1990 e vuri interesin personal 
në piedestal, duke e kthyer individualizmin 
në fenë e kohëve tona” (Kajsiu 2011). Në 
po të njëjtin shkrim, autori liston si shkak 
për fragmentarizimin dhe individualizmin 
e theksuar të shoqërisë shiptare reformën 
ekonomike të beftë të viteve ’90 e cila në 
prodhoi de-industrializimin dhe theksin 
tek konsumi të shoqërisë shqiptare si edhe 
lëvizjet e mëdha demografike si Brenda 
edhe jashtë vendit, të cilat shkatërruan 
komunitetet ekzistuese.

Do të duheshin dhjetë vite që nga 
periudha e këtij shkrimi që të rinjtë si 
qytetarë të papërfaësuar nga partitë politike 
të demonstronin masivisht për të drejtat 
e tyre për arsim cilësor dhe me kosto 
të përballueshme. Protesta studentore 
e Djetorit 2018 mund të konsiderohet 
edhe si një protestë e cila kundërshtonte 
politikat neo-liberale të dy dekadave të 
fundit në Shqipëri e sidomos Ligjin për 
Arsimin e Lartë të miratuar në vitin 2015 
prej qeverisë aktuale socialiste, ligj I cili nga 
protestuesit konsiderohej si përgjegjës për 
komercializimin e Universitetit publik. Ky 
debat, në linjë me debatin global i cili që prej 
viteve tetëdhjetë kur doktrinat neoliberale 

qenë bërë hegjemonike, qendron në bazë 
të atyre lëvizjeve të cilat “akuzojnë qeveritë 
se po forcojnë lirinë e tregut në kurriz të të 
drejtave sociale” (Della Porta et al 2006: 8). 
Në këtë kuadër, duket se edhe shoqëria civile 
në Shqipëri po përjeton një valë gjallërimi, 
ne linjë me të ashtuquajturën shoqëria civile 
globale. Kjo shihet prej pjesëmarrjes në 
protestën studentore edhe të Organizata të 
Lëvizjeve Sociale (OLS) me karakter rinor 
dhe politik. Nëse për Organizata të Lëvizjeve 
Sociale do të konsiderojmë në mënyrë të 
përgjithshme ato “njësi që ndërveprojnë 
nëpër Lëvizjet Sociale” (Della Porta et al 
2006: 28) atëherë mund të themi se në 
protestën studentore të Dhjetorit 2018 
u bashkuan me studentët disa organizata 
të shoqërisë civile ose lëvizje si Nisma 
Thurje, Organizata Politike, Lëvizja për 
Universitetin, Qëndresa Qytetare e Këshillat 
Studentorë (struktura studentore brenda 
universiteteve). Kyesisht këto organziata 
operojnë jashtë partive politike tradicionale 
– përveç Këshillave Studentorë të akuzuar 
nga vetë studentët si streha të Forumeve të 
partive politike. Pram und të thuhet se, në 
këto vitet e fundit, kemi të bëjmë më një 
“gjallërim të shoqërisë civile” përkundrejt 
“politizimit të shoqërisë civile” e cila 
karakterizonte Shqipërinë e në dy fazat e 
para të tranzicionit shqiptar pas vitit 1990.

Në këtë kontekst, rrethi vicioz i 
përbërë nga një shoqëri civile apatike e cila 
ndikonte në konsolidimin e demokracisë 
dhe në një demokraci e dobët e cila sillte 
një shoqëri civile të shantazhueshme lehtë 
ose të politizuar të dy dekadave të para 
të demokracisë shqiptare duket se më në 
fund u këput në këtë dekadë të tretë prej 
protestës së Dhjetorit 2018. Ky hollim i cili 
më pas përfundoi me këputjen e këtij rrethi 
vicioz, në fakt kishte filluar të ndodhte që në 
fillim të kësaj dekade të tretë, sidomos me 
protestën kundër armëve kimike në Nëntor 
të vitit 2013. Ndonëse qe një protest me 
“karakter parandalues” më tepër se “karakter 
reagues” (Stefanovski 2015: 111), ajo 
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pati një karakteristikë kryesore që nuk u 
njehsua me asnjë parti politike. “Kësaj here 
studentët, ambjentalistët, aktivistët politikë 
dhe qytetarët jo vetëm që nuk mbanin 
një flamur partiak, por edhe refuzuan të 
pranonin cilindo lider partiak që shfaqej 
aty…pasi kishin frikë instrumentalizimin 
e protestës prej opozitës kundër qeverisë” 
(Stefanovski 2015: 111). Përveç kësaj 
tendence, fragmente të caktuara të shoqërisë 
civile shqiptare kanë filluar të rindërtojnë 
systemin e vlerave shoqërore si edhe të 
rikrijojnë komunitetet e tyre, duke e zbehur 
disi frgamentarizimin e shoqërisë shqiptare 
të pas viteve ’90. Kështu, pothuajse të 
gjithë OLS-të e përmendura në protestat 
studentore të Dhjetorit 2018, përveç 
frymës anti-sistem, kanë të përbashkët edhe 
krijimin e komuniteteve përkatëse të cilat 
konsistojnë në grupe e rrethe sociale ku 
anëtarët takohen rregullisht me njëri-tjetrin 
dhe formësojnë të njëtin system vlerash apo 
përspektivë shoqërore. 

Përfundime

Inst i tucionet  në Shqipër i  janë 
konsideruar ndër vite si jo të besueshëm 
nga qytetari shqiptar. Nëse këtu shtojmë 
edhe kooptimin e shoqërisë civile prej 
donatorëve, politizimin (partiakëzimin e 
protestave), identifikimin me liderin partiak 
e shkallën e lartë të fragmentarizimit të 
shoqërisë shqiptare, mund të themi se 
shoqëria shqiptare nuk është shquar për 
aktivizëm politik e qytetari aktive në këto 
3 dekada. Apatia në nivel protestash dhe në 
nivel shoqërie civile, ka bërë që demokracia 
shqiptare të jetë ende e dobët dhe e 
pakonsoliduar, duke ndikuar drejtpërdrejt në 
mungesën e një kërkese llogarie në nivele të 
larta qeverisëse. Llogaridhënia dhe kërkimi i 
llogarisë është parë si kompetencë kryesisht 
e partive politike dhe e opozitës dhe kriza e 
opozitës gjatë këtij vitit të fundit, e ka vënë 
më në dukje këtë dukuri.

Shoqëria civile aktive dhe mediat 

e pavarura, kanë qenë të munguarit e 
mëdhenj të këtyre 30 viteve demokraci, 
duke e ulur ndjeshëm rolin e këtyre dy 
dimensioneve si roje në një demokraci. 
Mungesa e transparencës financiare dhe 
brenda-vendimmarrës të OJQ-ve, mbetet 
problemi thelbësor në demokratizimin e 
tyre të brendshëm. Projekte që kopjohen 
dhe ato të importuara nga vendet e 
zhvilluara, nuk kanë qenë të suksesshme 
në kontekstin shqiptar, sepse, siç u analizua 
më sipër, ka mungesa të theksuar të 
elementëve demokratikë në kulturën 
politike të shoqërisë shqiptare. 

Bashkëpunimi i OJQ-ve me median në 
Shqipëri në mbrojtje të vlerave demokratike, 
ka qenë pothuajse në mungesë. Grupet 
e rëndësishme të mediave shqiptare janë 
private dhe administrohen nga biznesi, 
i cili është i lidhur ngushtë me lobet e 
pushtetit dhe për pasojë, ato nuk forcojnë 
demokracinë. Si rrjedhojë, shoqëria civile 
shqiptare ka qenë e dobët dhe nuk ka pasur 
një ndikim shumë të fortë në procesin e 
demokratizimit në vend (Picari 2010: 3-17).

Në përfundim, mund të themi 
se shoqëria civile dhe konsolidimi i 
demokracisë ne vend ka qenë në një ‘rreth 
vicioz’, ku të dyja janë tejet të lidhura me 
njera-tjetrën dhe ndikojnë duke e dobësuar 
atë dhe duke ulur edhe besimin e qytetarëve 
në institucionet demokratike shqiptare. 
Kështu për shembull, ende sot, qytetari 
shqipëtar nëse ka një problem, preferon 
ti drejtohet dikujt që ‘njeh’, përkundrejt 
një institucioni publik apo një structure 
të shoqërisë civile. Kjo për shkak të 
mosbesimit ndaj institucionit, një ndjesi 
e rrënjosur thellë në kulturën politike 
shqiptare. Ky fenomen nga njëra anë 
dobëson demokracinë dhe një demokraci 
e dobësuar, sjell institucione më pak të 
konsoliduara, e për pasojë dhe një shoqëri 
civile më pak të besuar (të pa anshme). Nga 
ana tjetër, një shoqëri civile jo e besueshmë 
për qytetarët, është pasojë e një demokracie 
të pa konsoliduar dhe jo efikase.
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Si rrjedhojë, qytetari shqiptar ka qenë 
pak ose aspak i prirur të mobilizohet për një 
problem i cili vjen nga një mosfunksionim 
i sistemit politik e demokracisë. E kështu, 
gjithë këto vite, është vënë re ekzistenca e 

një ‘rrethi vicioz’ shoqëri civile jo aktive-
demokraci e pakonsoliduar, i cili u duk se u 
copëzua prej protestave të Dhjetorit të vitit 
2018, protestë e cila ka shënuar një fazë të 
re në demokracinë shqiptare.
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The article’s aim is to analyze Albanian society after the ‘90s and the challenges towards a 
democratic governance. Thus, this paper focuses on civil engagement and the democratization 
process in Albania. The main goal of the article is to identify the role and the implication 
of the civil engagement during the transition period and the consolidation of a democratic 
government.  The paper tries to answer the main research question: ‘In Albania, is civic 
engagement helping in the consolidation of democracy or is the fragile democratic system 
aggravating the civil society? Answers to these questions are strongly linked to the so-called 
‘Second Students Movements’,  a movement which had its peak in December 2018. Student 
protest de-established the old relationship between civil society and the state, having that 
power that grassroots movements inherit from below. 

Key words: Democracy, Civil Society, Political System, Protest, Second Student Movement, Albania.

ABSTRACT

Year 7, Volume 7.
Tarrow, Sidney (1989). Struggle, Politics, and 

Reform: Collective Action. Social Movements, 
and Cycles of Protest. Cornell University: 
Western Societies Program Occasional Paper, 
No. 21.

Tilly, Charles (2007). Social Movements, 1768-2004, 
London: Paradigm Publishers.

Wagner, Peter - Ed. (2006). The Languages of Civil 
Society, New York, Oxford: Berghahn Books.

Zenelaga, Brunilda dhe Klodiana Beshku (2021). 
“Volunteering and Political Systems: The 
Role of State and Civil Society Organizations 
in People’s Willingness to Volunteer in Post-
communist Albania”, Studia Politica Romanian 
Political Science Review, Issue 1/2021.



   61Social Studies  Vol. 16  No. 4

Social Studies 2022, 4 (16): 61-66

LIDERSHIPI 

DHE ORGANIZIMI I PUNËS 

NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR

Malvina KOSOVA
Kolegji Universitar “Wisdom”Tiranë, Shqipëri

E-mail: kosovamalvina@gmail.com

Elona GAXHAJ
Shkolla 9-vjeçare “Ardian Klosi” Tiranë, Shqipëri

E-mail: egaxhaj@gmail.com

Përmbledhje

‘Lidership’ mund të përkufizohet si aftësi e drejtuesit, për të ndikuar tek punonjësit e tij, 
në mënyrë të tillë që ata të bashkëpunojnë dhe të kontribuojnë, për përpjekjet e orientuara 
në realizimin e qëllimeve të institucionit arsimor. Një nga sfidat e institucioneve, të 
implementuara në treg, është përzgjedhja e liderëve të cilët do të përfaqësojnë misionin 
dhe vizionin e institucionit arsimor. Vizioni dhe misioni i një institucioni duhet të 
përfaqësohen nga një lider me pikëpamje bashkëkohore, i cili përcjell tek punonjësit një 
sjellje organizative frymëzuese dhe bashkëpunuese. Një nga shqetësimet e institucioneve 
në vitet e fundit, është organizimi jo efikas dhe jo promovues i punës. Kjo disakordancë 
vjen si pasojë e delegimit jo të drejtë të detyrave, nga ana e liderit kundrejt punonjësve, si 
pasojë e nepotizmit dhe preferencave, që posedon lideri. Prandaj liderët aktualë, që gëzojnë 
këtë status duhet t’i largohen këtyre strukturave të gabuara, për të krijuar harmoni dhe 
organizim tek vartësit. Organizimi i punës me afate kohore dhe ndarja e detyrave sipas 
specializimeve të punonjësit, do të sjellë produktivitet dhe arritjen e objektivave në kohën 
e duhur. Organizimi i punës dhe drejtimi i duhur i saj sjellin vitalitet dhe sukses në çdo 
kohë, nëse përpiqemi tu japim një zgjidhje problemeve të lartpërmendura. Të mos harrojmë 
shprehjen botërore: “Teamwork makes the dreamwork”.
Fjalët kyç: puna, lidershipi, organizimi i punës, skuadra, ndarja e detyrave, nepotizmi
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 Menaxheri Lideri

Krijon rregulla dhe konsistencë Nxit ndryshime dhe lëvizje të organizatës

Planifikim dhe buxhetim
 Përcaktimi i axhendës 
 Përcaktimi i orarit të aktiviteteve 
 Shpërndarja e resurseve

Drejtim 
 Krijimi i vizionit 
 Ofrimi i një pasqyre më të gjerë për realitetin 
 Përcaktimi i strategjisë

Organizimi dhe punësimi 
 Krijimi i strukturës 
 Hapja e vendeve të punës 
 Përcaktimi i rregullave dhe proçedurave

Shpërndarja e resurseve 
 Drejtim në realizimin e qëllimeve 
 Kërkim të devotshmërisë 
 Ndërtim të ekipeve dhe koalicioneve

Kontrolli dhe zgjidhja e problemeve 
 Inkurajimi i punonjësve 
 Zgjidhja kreative e problemeve 
 Ndërmarrja e veprimeve kolektive

Motivim dhe inspirim 
 Inspirim dhe energji 
 Bartje e autorizimeve tek vartësit 
 Përmbushja e nevojave të vartësve

Tabela 1: Lideri vs. Menaxheri

Lidershipi dhe karakteristikat kryesore

Lidershipi ose udhëheqja është proces 
i ndikimit të një individi mbi një grup të 
caktuar njerëzish, në arritjen e qëllimeve 
të përbashkëta. Me këtë nënkuptohet, 
krijimi i raporteve reciproke mes liderit dhe 
grupit, duke ndikuar realizimin e synimeve 
të një institucioni nëpërmjet veprimeve të 
përbashkëta. Për një organizatë, lidershipi 
është shumë i rëndësishëm kur vjen puna 
tek proçesi i organizimit dhe menaxhimit të 
situatave, zhvillimit apo mbarëvajtjes së 
punës në atë institucion.

Një lider duhet të jetë vizionar, të ketë 

për vizion arritjen e qëllimeve të përbashkëta 
por edhe të jetë i hapur ndaj grupit (pasuesve 
të tij) dhe të pranojë edhe pikëpamjet e 
pjesëtarëve të grupit. Proçesi i lidershipit nuk 
duhet të përjashtojë as edhe një anëtar të 
grupit për të shfaqur vizionet dhe mënyrën 
e tij të realizimit të qëllimeve.

Kuptimi i hershëm i lidershipit 
mbështetet kryesisht në identifikimin e 
personave, qëposedojnë cilësi dhe aftësi të 
veçanta personale.

Karakterisikat cilësore të lidershipit, 
sipas autorëve Kasimati e Manxhari (2010: 
279) janë: 
  Cilësitë fizike (forca,shëndeti) 

Msc. Malvina KOSOVA është lektore në Kolegjin Universitar”Wisdom”, në Departamentin 
e Ekonomisë dhe mbulon lëndët“Paraja dhe Banka”, “Financa Publike” etj. E angazhuar si kryetare 
grupi apo anëtare në hartimin e programeve për akreditim dhe liçensim, kryesisht Master i Shkencave 
në “Financë-Bankë, Asistent Administrativ, duke dhënë kontributin e saj me përgjegjshmëri për cilësinë 
e hartimit të kurrikulave dhe programeve. Autore e shumë artikujve shkencorë, botuar në revista dhe 
buletine Kombëtare dhe Ndërkombëtare, pjesëmarrëse në konferenca shkencore e në shumë seminare.

Msc. Elona GAXHAJ është mësuese e lëndëve Biologji – Kimi.Që prej 2017 jep mësim në 
shkollën Ardian Klosi,Tiranë. Ajo ka bashkëpunuar disa herë me ASCAP, si pjesë e nismës 3lëndë në 
6 orë, gjithashtu dhe në hartimin e modeleve të testeve të arsimit parauniversitar si dhepjese aktive e 
projektit RTSH shkollë. Sot është bashkëpunëtore e jashtme e ASCAP. Ka qënë pjësë e kohortës së 
parë të Shkollës së Drejtorëve si aspirante për të dhënë kontibutin esaj si lider i së nesërmes në arsim.
Ka marrë pjesë në disa konferenca, kombëtare me fokus fushën e arsimit.
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LIDERSHIPI AKTIVITETI MENAXHIMI

Vendos drejtimin dhe vizionin 
për institucionin

Krijimi i rendit të ditës Planifikon dhe buxheton, 
alokon resurset

Përafron njerëzit nëpërmjet 
komunikimit dhe veprimeve që 

japin drejtim

Zhvillimi i potencialeve 
humane për arritjen e rendit 

të ditës

Organizon dhe plotëson 
personelin, strukturon dhe 
monitoron implementimin

Motivon dhe inspiron duke 
plotësuar nevojat

Plani i ekzekutimit Kontrollon dhe zgjidh 
problemet

Prodhon ndryshimet e duhura 
dhe qasjet e reja ndaj sfidave

Rezultati Prodhon rend dite dhe arrin 
rezultate

  Cilësitë mendore (aftësia për të kuptuar 
dhe mësuar) 

  Aftësitë morale (energjia, iniciativa, 
gatishmëria për të pranuar përgjegjësinë 
etj).

Lidershipi dhe menaxhimi

Në dekadat e fundit ka patur një 
debat intensiv mbi raportet mes lidershipit 
dhe menaxhimit. Autorë si Beu (2021) 
pohojnë se lidershipi, në shumë gjëra është 
i ngjashëm me menaxhimin. Lideri, sikurse 
dhe menaxheri ballafaqohen me realizimin e 
qëllimit, me punë me individë të ndryshëm 
dhe shumë funksione të menaxherit janë 
të njëjta me përkufizimin e lidershipit. Por 
këto dy koncepte nuk janë identike (tabela 
1 dhe 2).

Roli i drejtuesit në arsim

Roli i drejtorit mbulon shumë fusha 
të ndryshme duke përfshirë udhëheqjen , 
vlerësimin e mësuesve, disiplinën e 
nxënësve dhe shumë të tjerë. Të jesh një 
princip efektiv është një punë e vështirë 
dhe gjithashtu konsumon kohë. Një drejtor 
i mirë është i balancuar në të gjitha rolet e 
tyre dhe punon shumë për tu siguruar, që 
ata po bëjnë, atë që ata ndjehen më të mirë 
për të gjithë përbërësit e përfshirë. Koha 

është një faktor i madh kufizues për çdo 
drejtor. Një drejtor duhet të bëhet efikas në 
praktika të tilla si prioritizimi, planifikimi 
dhe organizimi (Meador, 2019).

Roli si udhëheqës i Shkollës
Një drejtor i shkollës është udhëheqësi 

kryesor në një ndërtesë shkollore. Një 
udhëheqës i mirë gjithmonë udhëheq me 
shembull. Një drejtor duhet të jetë pozitiv, 
entuziast, të ketë dorën e tij në veprimtaritë 
e përditshme të shkollës dhe të dëgjojë se 
çfarë po thonë vartësit e tyre. Një udhëheqës 
efektiv është në dispozicion për mësuesit, 
anëtarët e stafit, prindërit, nxënësit dhe 
anëtarët e komunitetit. Udhëheqësit e mirë 
qëndrojnë të qetë në situata të vështira, 
mendojnë para se të veprojnë dhe i vendosin 
nevojat e shkollës para vetes. Një udhëheqës 
efektiv rritet për të mbushur hapësirat sipas 
nevojës, edhe nëse nuk është pjesë e rutinës 
së tyre të përditshme. 

Roli në disiplinën e nxënësit
Një pjesë e madhe e çdo detyre të 

drejtorit të shkollës është të merret me 
disiplinën e nxënësve. Hapi i parë, për të 
pasur disiplinë efektive të nxënësveështë 
të siguroheni që mësuesit tuaj të dinë se 
çfarë prisni kur bëhet fjalë për disiplinën 
studentore. Sapo të kuptojnë se si ju 
dëshironi që ata të trajtojnë atë, atëherë 

Tabela 2: Organizimi i punës dhe ndarja e detyrave
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puna juaj bëhet më e lehtë. Çështjet e 
disiplinës, që merren kryesisht do të vijnë 
nga referimet e mësuesve. 

Roli si vlerësues i mësuesve
Shumica e drejtorëve gjithashtu janë 

përgjegjës për vlerësimin e performancës 
së mësuesve të tyre pas udhëzimeve të 
Ministrisë. Një shkollë efektive duhet të 
ketë mësues efektiv dhe proçesi i vlerësimit 
të mësuesve është për të siguruar që 
mësuesit në institucionin tuaj të jenë 
efektivë. Vlerësimet duhet të jenë të drejta 
dhe të dokumentuara mirë, duke theksuar si 
pikat e forta ashtu edhe dobësitë.

Roli në zhvillimin, zbatimin dhe vlerësimin 
e programeve

Zhvillimi, zbatimi dhe vlerësimi i 
programeve brenda shkollës suaj është një 
pjesë tjetër e madhe e rolit të një drejtori 
të shkollës. Një drejtor gjithmonë duhet të 
kërkojë mënyra për të përmirësuar përvojën e 
studentëve në shkollë. Zhvillimi i programeve 
efektive që mbulojnë një sërë fushash është 
një mënyrë për të siguruar këtë. 

Roli në rishikimin e politikave dhe procedurave
Një drejtor duhet të rishikojë, heqë, 

rishkruajë ose të shkruajë politikat dhe 
proçedurat çdo vit sipas nevojës. Gjithashtu 
mund të bëjë punën e një drejtori pak më 
të lehtë. Roli kryesor është të sigurohet që 
studentët, mësuesit dhe prindërit, të dinë 
se cilat janë këto politika dhe proçedura, 
në mënyrë të tillë, që çdo individ të mbajë 
përgjegjësi për ndjekjen e tyre. 

Roli në vendosjen e orarit
Krijimi i orareve çdo vit mund të jetë 

një detyrë e frikshme. Mund të duhet pak 
kohë,që ecuria dhe mbarëvajtjatë jetë në 
stadin e duhur. Ka shumë orare të ndryshme, 
në të cilat një drejtor mund të kërkohet të 
krijojë duke përfshirë orarin e ziles, orarin 
e punës, orarin e kompjuterit, orarin e 
bibliotekës etj. Me gjithë planifikimin që 

duhet të bëni, është pothuajse e pamundur 
që të gjithë të kënaqen me oraret e tyre. 
Është ndoshta mënyra më efikase, për 
të krijuar orarin pa u përpjekur për të 
akomoduar askënd. Gjithashtu, jini të 
përgatitur për të bërë rregullime në oraret 
tuaja sapo të fillojë viti i ri shkollor. Drejtori 
duhet të jetë fleksibël sepse ka raste kur ka 
konflikte, që nuk i ka parashikuar që duhen 
ndryshuar.

Roli në marrëdhëniet prindërore dhe të 
bashkësisë

Marrëdhëniet e mira me prindërit dhe 
anëtarët e komunitetit mund të përfitojnë 
nga ju në fusha të ndryshme. Nëse keni 
ndërtuar marrëdhënie besimi me një prind, 
fëmija i të cilit ka një çështje të disiplinës, 
atëherë e bën më të lehtë për t’u marrë me 
situatën nëse prindi mbështet shkollën dhe 
vendimin tuaj. 

Roli në delegim
Shumë liderë, nga natyra kanë një 

kohë të vështirë t’i vënë gjërat në duart e të 
tjerëve pa vulën e tyre të drejtpërdrejtë mbi 
të. Megjithatë, ka shumë gjëra që duhet 
të bëhen, që është e domosdoshme që një 
drejtor i shkollës të delegojë disa detyra sipas 
nevojës. Duke pasur njerëz rreth jush, që ju 
besoni në mënyrë implicite do ta bëjë këtë 
më të lehtë. Një drejtor efektiv i shkollës 
thjesht nuk ka kohë të mjaftueshme për të 
bërë gjithçka që duhet të bëhet vetë. Ata 
duhet të mbështeten tek njerëzit e tjerë për 
t›i ndihmuar ata në marrjen e gjërave dhe 
besimin se ata do ta kryejnë mirë punën.

Ndikimi i nepotizmit në komunikim

Nuk duhet neglizhuar fakti, se në 
komunikimin strategjik të drejtuesit ndikon 
një fenomen tepër shqetësues i ditëve të 
sotshme, nepotizmi.Mund të ketë shumë 
raste, kur drejtuesi mund të ndikohet nga 
njohjet apo aferat korruptive, duke shfaqur 
mbrojtje kundrejt një punonjësi, i cili nuk 
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ka asnjë meritë për të merituar këto sjellje 
nga drejtuesi.

Mbi të gjitha vlen të theksohet, që këta 
individë për shkak të nepotizmit, vlerësohen 
pa të drejtë nga drejtuesi me shpërblime të 
pamerituara apo me ngritje në detyrë.Kjo 
kategorikisht përkthehet në demotivim, 
për punonjës të cilët japin maksimumin në 
proçesin e punës, kur përballen me padrejtësi 
të tilla.Duke u demotivuar punonjësit, bie 
ritmi i punës, institucioni mbulohet nga 
energjia negative dhe suksesi bëhet më i 
paarritshëm.Pra dilet në konkluzionin që 
në shoqërinë bashkëkohore në të cilën, ne 
jetojmë, duhet të zhduket nepotizmi, por të 
fokusohemi vetëm në barazi dhe meritokraci 
në mënyrën sesi trajtojmë stafin tonë.

Standardet e drejtorit 
të një institucioni arsimor

Drejtimi dhe menaxhimi i institucionit nuk 
mund t’i lihen rastësisë. Drejtori i institucionit 
duhet të ngrihet profesionalisht në nivelin e 
ekspertit të drejtimit dhe menaxhimit. Gjatë 
viteve të fundit, janë identifikuar qartë pikat e 
forta e të dobëta të drejtorëve dhe nëpërmjet 
standardeve të drejtorit (MASR, 2019), është 
materializuar drejtori apo lideri, që kërkohet 
nga shoqëria sot. Standardet e drejtorit të 
një institucioni arsimor përshkruajnë çfarë 
një drejtor duhet të dijë e të jetë në gjendje 
të bëjë, si dhe vlerat etike të sjelljes, që duhet 
të demonstrojë gjatë punës së tij. Dokumenti 
“Standardet e Drejtorit” portretizon drejtorin 
e suksesshëm nëpërmjet gjashtë standardeve 
dhe treguesve përkatës. Këto standarde dhe 
treguesit e tyre nuk mund të jenë të ndara 
prerazi nga njëri-tjetri, por duhen shikuar si 
një e tërë e integruar.

Standardi I: Teoritë  kryesore dhe 
praktikat e drejtimit dhe menaxhimit të 
institucioneve arsimore. 

Drejtori ka njohuritë themelore 
dhe demonstron aftësi për të drejtuar e 
menaxhuar institucionin arsimor.

Standardi II: Legjislacioni për drejtimin 
dhe menaxhimin e institucionit.

Drejtori ka njohuritë e mjaftueshme 
për të drejtuar e menaxhuar institucionin 
arsimor, në përputhje me legjislacionin e 
dokumente themelore zyrtare dhe sipas 
teorive e praktikave bashkëkohore.

Standardi III: Drejtuesi si lider i zhvillimit 
pedagogjik dhe i menaxhimit te kurrikulës.

Drejtori, në bashkëpunim me mësuesit, 
nxënësit dhe prindërit e tyre, menaxhon 
hartimin dhe zbatimin e një kurrikule, që 
siguron zhvillimin optimal të potencialit të 
çdo nxënësi. Drejtori krijon një organizatë 
koherente profesionale me mësuesit, e cila 
synon arsimim cilësor për çdo nxënës.

Standardi IV: Planifikimi i zhvillimit të 
institucionit

Drejtori harton dhe menaxhon zbatimin 
e planeve, për zhvillimin e institucionit në 
bashkëpunim me personelin e institucionit, 
nxënësit dhe prindërit e tyre, që kanë në 
qendër arritjet e nxënësve.

Standardi V: Bashkëpunimi me përfaqësues 
të komunitetit të institucionit dhe me partnerë 
qeveritarë dhe joqeveritarë

Drejtori bashkëpunon me perfaqësues te 
komunitetit te institucionit dhe me partnerë 
qeveritarë a joqeveritarë, për të siguruar një 
shërbim cilësor për të giithë nxënësit.

Standardi VI: Komunikimi, etika
Drejtori demonstron besime, vlera, 

qëndrime dhe aftësi, të cilat mundësojnë 
një shërbim cilësor të institucionit për çdo 
nxënës.

Përfundime

  Organizimi i punës me afate kohore dhe 
ndarja e detyrave sipas specializimeve të 
secilit punonjës.

  Drejtuesit e lartë duhet të ndërtojnë 
“ura komunikimi” me mjedisin e 
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jashtëm për lehtësimin e kontakteve dhe 
zgjidhjen eproblemeve të mundshme.

  Në shoqërinë bashkëkohore në të cilën 
ne jetojmë duhet të zhduket nepotizmi 
dhe të fokusohemi vetëm në barazi dhe 

merita, në mënyrën sesi trajtojmë stafin 
tonë.

  Menaxhimi pozitiv, në strukturën e 
arsimit, duhet të perceptohet si në 
aspektin teorik, ashtu edhe në atë praktik.

Leadership can be defined as the ability of a manager to influence his employees, in such 
a way that they collaborate and contribute, to efforts focused on achieving the goals of the 
organization. One of the challenges of companies and institutions, implemented in the market, 
is the selection of leaders who will represent the mission and vision of the organization.The 
vision and mission of an organization should be represented by a leader with a contemporary 
outlook, who conveys to employees an inspiring and collaborative organizational behavior.
One of the concerns of institutions in recent years is the inefficient organization of work.This 
discrepancy comes as a result of improper delegation of duties, by the leader towards senior 
managers or employees, as a result of nepotism and preferences, possessed by the leader.
Therefore, the current leaders, who enjoy this status, must leave these wrong structures, in 
order to create harmony and organization among their subordinates. Organizing work with 
deadlines and division of tasks according to the specializations of the employee, will bring 
productivity and achieve objectives in a timely manner.The organization of work and its 
proper direction bring vitality and success at all times, if we try to provide a solution to the 
above problems.Let’s not forget the world expression: “Teamwork makes the dreamwork”.

Keywords: work, leadership, work organization, team, segregation of duties, nepotism
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Përmbledhje

Motivimi ose demotivimi në vendin e punës lidhet me interesin që punonjësit shfaqin për 
pagën, shpërblimet, vlerësimet, ngarkesën e punës, kontrollin, mbështetjen sociale, ndjenjën 
e komunitetit, drejtësinë e perceptuar apo vlerat. Qëllimi i këtij punimi kërkimor është që, së 
pari të konceptualizojë teorinë e motivimit të shërbimit pubik, së dyti, të kuptojë përfshirjen 
e komponentit të motivimit në administratën publike në Shqipëri dhe së treti, të analizojë 
elementët të cilët ndikojnë në motivimin ose demotivimin e punonjësve të administatës 
publike në qarkun e Korçës. Metodologjia e përdorur në këtë punim është përzierje e 
metodologjisë cilësore me atë sasiore. Ky studim trajton teorinë e motivimit të shërbimit 
publik dhe dokumentave zyrtarë institucionale, të cilët trajtojnë konceptin e motivimit. Nga 
ana tjetër përmes anketimit synohen që të nxirren të dhëna të vlefshme mbi qëndrimet që 
kanë punonjësit e administratës publike ndaj elementëve që ndikojnë në motivimin e tyre në 
vendin e punës. Punonjësit e administratës publike në qarkun e Korçës shfaqin disa aspekte 
në kontekstin e punës të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në motivimin ose demotivimin e tyre. 
Aspekte të tilla, si shpërblimet, vlerësimet, ndjenja e komunitetit, drejtësia e perceptuar, siguria 
në punë dhe promovimi në karrierë nxitin motivimin e punonjësve. Nga ana tjetër aspekte 
të tilla, si mungesa e vlerësimeve, ushtrimi i kontrollit, mungesa e autonomisë, mungesa e 
mbështetjes sociale, puna e papaguar jashtë orari zyrtar ndikojnë në demotivimin e punonjësve 
të administratës publike në qarkun e Korçës.
Fjalë kyçe: administata, publike, punonjës, motivim, faktorë
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Aspektet ndikuese në motivimin e punonjësve 
të administratës publike në Qarkun e Korçës

Mo t i v i m i  i  p u n o n j ë s v e  t ë 
administratës publike është një 
nga aspektet më me rëndësi për 

udhëheqësit e administratës publike, po 
të kemi parasysh që e gjithë veprimtarie 
shtetërore e një vendi realizohet përmes 
nëpunësve publike. Shërbimi publik nga ana 
tjetër është “një koncept”, një qëndrim, një 
ndjenjë e detyrë, si dhe një ndjenjë e moralit 
publk (Staats 1988: 601). Termi “motiv” i 
shërbimit publik përdoret për të nënkuptuar 
mangësitë dhe nevojat psikologjike që një 
individ ndjen në kushtet e tij të punës. 
Wanous dhe Lawler (1973: 99) shprehen se 
“kënaqësia në vendin e punës lidhet jo vetëm 
me rezultatet, por edhe me përcaktimet e 
individit me atë se çka do të duhet të arrijë 
nga vendi i punës”, thënë ndryshe me atë 
çka ai e konsideron të dëshirueshme dhe 
jo të dëshirueshme në vendin e punës. Më 
thjesht, kjo mund të kuptohet si raporti mes 
asaj çka individi ka pritshmëri dhe asaj që 
realisht merr prej vendit të punës. Maslach 
(2001: 414) identifikon gjashtë aspekte 
në konteksin e punës të cilat përcaktojnë 
motivimin (angazhimin) ose demotivimi 
(mosangazhimin), siç janë: “shpërblimet 
dhe vlerësimet, ngarkesa e punës, kontrolli, 
mbështetja sociale dhe ndjenja e komunitetit, 
drejtësia e perceptuar dhe vlerat”. Të gjashtë 

aspektet nxitin motivimin e individit kur ai 
gjen përkrahje në një organizatë. E kundërta 
ndodh kur një individ nuk merr vlerësime, i 
ushtrohet kontroll, nuk ka mbështetje sociale 
e siguri në punë, kur percepton se ka një 
drejtësi të munguar mes punonjësve ose kur 
nuk ndjehet i përfaqësuar nga vlerat që ka 
mjedisi i punës. Studimi i motivimit lidhet 
me më së shumti me teorinë e motivimit të 
shërbimit publik përmes së cilës shpjegohen 
nevojat që ka çdo individ për t’u ndjerë i 
plotësuar brenda një konteksti të caktuar. 
Në qendër të këtij studimi është teoria 
e motivimit të shërbimit publik, si dhe 
qëndrimet që mbajnë autorët e ndryshëm 
mbi disa preferenca socio-ekonomike që 
ndikojnë më së shumti në teoritë e motivimit.

Qëllimi dhe metodologjia e përdorur

Administrata publike përbën sektorin 
më të rëndësishëm përmes të cilit garantohet 
funksionaliteti i aparatit shtetëror të një 
vendi. Këtë funksionalitet administratës 
publike ia garanton “aseti” më i çmuar i saj 
që janë burimet njerëzore ose thënë ndryshe 
punonjësit e saj. Ky punim kërkimor studion 
disa nga preferencat socio-ekonomike të 
punonjësve të administratës publike në 
Qarkun e Korçës duke marrë në konsideratë 

Romeo TEROLLI, është student i shkollës së doktoraturës, në programin e studimit “Qeverisje dhe 
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drejtimet “Shkenca Politike” dhe “Studime Rajonale Politike”. Drejtimin e Studimeve Rajonale Politike e 
ka përfunduar me medalje të artë të Universitetit të Tiranës. Është pjesëmarrës në një sërë konferencash 
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Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë.
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doktor i sociologjisë së edukimit. Ai ka drejtuar shumë konferenca ndërkombëtare të organizuara nga 
universitete në Evropë dhe SHBA, duke përfshirë: Universitetin Shtetëror të Illinois - Bloomington 
Normal, konferencën SGEM-Albena Bulgaria. Ka marrë pjesë në konferenca dhe tubime shkencore në 
Universitetin e Gneiss Poloni, Universitetin e Shkencave Sociale në Kraiova, Rumani, Universitetin e 
Evropës Qendrore (Budapest), Shkollën Montessori Lucknoë - Indi. Kryetar i sesioneve në Asociacionin 
e Universiteteve Evropiane - Këshilli për Konferencën e Arsimit të Doktoraturës, Universiteti i Romës 3, 
Universiteti i Oslos, Nottingham MB, Mynih-Gjermani, Tarragona-Spanjë, Varshavë-Poloni etj. 



   69Social Studies  Vol. 16  No. 4

qëndrimet e tyre për vendin e punës. Qëllimi 
i këtij punimi kërkimor është që: 
  Së pari, të konceptualizojë teorinë e 

motivimit të shërbimit publik. 
  Së dyti ,  të kuptojë përfshir jen 

e komponentit të motivimit në 
administatën publike në Shqipëri 

  Së treti, të analizojë elementët të cilët 
ndikojnë në motivimin ose demotivimin 
e punonjësve të administatës publike në 
qarkun e Korçës. 

Në këtë punim kërkimor janë përdorur 
disa metoda të analizës për fenomenin 
e studiuar. Metodat e përdoruar janë 
vendosur në funksion të qëllimit kryesor 
dhe përfundimeve e rekomandimeve të 
studimit. Metodat e përdorura në këtë 
studim janë metoda e përshkrimit të rastit, 
analiza e rastit dhe metoda e anketimit me 
pyetësor të strukturuar. 

Metoda e përshkrimit po metoda 
narrative ndihmon në dhënien e një panorame 
teorike për konceptin kryesor të punimit. Në 
këtë rast koncepti kryesor është “motivimi”, 
kurse teoria kryesore e marrë në shqyrtim 
është “teoria e motivimit të shërbimit publik”. 
Përmes analizës së rastit do të analizohet 
koncepti i motivimit dhe përfshirja e tij në 
dokumentet zyrtare të institucioneve publike 
në Republikën e Shqipërisë. Si metoda e 
përshkrimit të koncepteve kyç dhe teorisë, 
ashtu edhe analiza e rastit i vijnë në ndihmë 
studimit të fenomenit përmes teknikës së 
anketimit. Kështu, 

anketimi shënon atë pjesë të kërkimit 
social - shkencor, në të cilin me anë të 
instrumenteve të njëjta dhe të standardizuara 
p.sh, pyetësorëve, shkallëzimeve etj; individët 
pyeten nga intervistuesi për çfarëdo teme, si 
rregull gojarisht, por nganjëherë edhe me 
shkrim (Feraj 2007: 271). 

Sekaran (2000: 233) metodën e 
anketës e përshkruan si “një grup pyetjesh 
të paraformuluara me shkrim, për të 

cilat të anketuarit përgjigjen, zakonisht 
brenda alternativave të përcaktuara 
paraprakisht”. Anketimi me pyetësor është 
vetadministruar me qëllim për të shtuar 
besimin mbi privatësinë e personave të 
anketuar, garantimin e konfidencialitetit 
dhe për të minimizuar sa më shumë shkallën 
e refuzimit. Teknika e anketimit ofron 
mundësinë e shtrirjes në një shkallë më të 
gjerë të popullatës të marrë në studim.

Teoria e motivimit të shërbimit publik 

Teoria e motivimit të shërbimit publik 
thekson “se punonjësit publikë janë unike dhe 
ndryshojnë nga punonjësit e sektorit privat 
kryesisht nga motivet e brendshme dhe jo 
nga ato të jashtme, të tilla si shpërblimet 
financiare” (Anderfuhren-Biget et al., 2010: 
3). Kjo teori rezulton të jetë një nga teoritë 
e reja pas viteve 1980, që synonte të nxiste 
motivimin e punonjësve në sektorin publik 
përmes mekanizmave që perdoren në tregun 
privat. Lidhur me këtë teori janë dhënë 
disa përkufizime. Perry dhe Hondeghem 
(2008: 3) theksuan se “motivimi i shërbimit 
publik fokusohet në motivet dhe veprimet 
që e shtyjnë punonjësin publik të synojë të 
bëjnë mirë për të tjerët dhe të formësojnë 
mirëqenien shoqërore”. Perry dhe Wise 
(1990: 368-370) njohin tre kategori të 
motivimit të shërbimit publik: “racionalitetin, 
normën bazë, kënaqësinë”. Të tria kategoritë 
kanë janë vërtetuar se kanë ndikim dhe 
influencojnë në punonjësin publik. Motivimi 
është ajo që jep energji, drejton dhe mbështet 
sjelljet (Steers & Porter, 1983). Moos dhe 
Billings (1981: 142) përcaktojnë kushtet 
e mjedisit të punës si karakteristika socio-
psiokologjike të mjedisit. Sipas Yair (2010: 7) 
në qoftë se njerëzit punojnë në një mjedis me 
kushte të mira, si shembull një mjedis të sigurt 
ose të pastër dhe miqësor, ata do ta kenë më 
të lehtë të shkojnë në punë sepse kjo do të 
ndikojë në motivimin e tyre. Bolduc (2001: 
36) thekson se sa më shumë të stimulohet, 
aq më i lartë është motivimi i punonjësit. 
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Raportet e Departamentit të Administratës Publike Përfshirja e konceptit 
të motivimit

Departamenti i Administratës Publike, Raporti Vjetor 2015 I papërfshirë

Departamenti i Administratës Publike, Raporti Vjetor 2016 I papërfshirë

Departamenti i Administratës Publike, Raporti Vjetor 2017 I përfshirë

Departamenti i Administratës Publike, Raporti Vjetor 2018 I përfshirë

Departamenti i Administratës Publike, Raporti Vjetor 2019 I përfshirë

Departamenti i Administratës Publike, Raporti Vjetor 2020 I përfshirë

Sipas Ugoo et al., (2004: 342) 
“kompesimi është kthimi monetar i paguar 
nga organizata për punën e bërë nga një 
punonjës”. Kjo punë mund të jetë një punë 
fizike ose mendore, ndaj stimuli duhet të 
jetë një lloj shpërblimi për të justifikuar 
angazhimin dhe përkushtimin e një individ 
brenda një organizate. Një aspekt tjetër është 
promovimi në karrierë. Promovimi mund 
të referohet si përparimi i pozicionit të një 
punonjësi në një strukturë hierarkike (Asaari 
et al., 2019: 51). 

Deci et al (1999: 636) theksojnë se 
“motivimi në punë ndikohet edhe nga 
komunikimi dhe ndikimi që ka drejtuesi 
me vartësit e tij”. Për këtë arsye sugjerohet 
që komunikimi në një organizatë të jetë 
i hapur. Ky lloj komunikim përcakton në 
mënyrë të qartë detyrat, orienton individët 
në përmbushjen e qëllimeve dhe misionit 
të tyre, si dhe garanton transparencë për 
vlerësimin e punonjësve. Pagesa individuale 
është vetëm një nga burimet që i motivon 
punonjësit në punë, edhe pse pagesa shtesë 
mund të rritë produktivitetin e tyre (Bass & 
Barrett 1981: 106). Edhe siguria në vendin 
e punës është një element me rëndësi për 
motivimin e punonjësve. Siguria në punë 
i referohet prioritetit të organizatës për 
mbrojtjen e punëtorit (Dollard & Bakker 
2010: 580). Ndjenja e sigurisë është 
perceptim i sigurisë personale, por mbetet 

një nga faktorët më të rëndësishëm në lidhje 
me shëndetin psikologjik të një punonjësi, 
produktivitetin e tij në vendin e punës, 
kryerjen e punës në mënyrë të sinqertë si 
dhe në përkushtimin e tij të përgjithshëm 
për mbarëvajtjen e punës në një organizatë. 
Duke qenë se motivim prek aspektet të 
sjelljes ndërpersonale në konteksin e punës, 
studimi i tyre në terren prodhon rezultate të 
vlefshme për përmirësimin e mangësive dhe 
nevojave për punonjësit e shërbimit civil. 

Koncepti i motivimit 
në administratën publike

Analiza e raporteve të Departamentit 
të Administratës Publike është shumë e 
rëndësishme për të kuptuar ecurinë vit pas 
viti të përfshirjes së konceptit të motivimit 
në kuadër të përmirësimit të administratës 
publike. Raporti i vitit 2015 dhe vitit 2016 
është hartuar nga Ministria e Shtetit për 
Inovacionin dhe Administratën Publike. 
Raportet e tjera prej 2017-2020 janë produkt 
i Këshillit të Ministrave të Republikës së 
Shqipërisë. Në këto raporte janë të shënjuara 
një shumësi objektivash të cilat synojnë 
ndryshimet dhe reformimin e administratës 
publike bazuar në Strategjinë Ndërsektoriale 
për Reformën në Administratën Publike 
2015-2020. Tabela e mëposhtme paraqet 
raportet e Administratës Publike të cilat 

Tabela 1: Raportet e Departamentit të Administratës Publike 2015-2020 

[Burimi: Autorët]
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u morën në shqyrtim për të identifikuar 
përfshirjen e konceptit të motivimit në 
administratën publike. 

Objektivat e parashikuara në raportin 
e Departamentit të Administratës Publike 
2015 parashikonin që të ndikonin në politikat 
të cilat preknin shërbimin civil dhe zbatimin 
e plotë të kësaj politike, një reformë të thellë 
strukturore të institucioneve të administratës 
publike, një reformë të thellë në rritjen e 
kapaciteteve të burimeve njerëzore sidomos 
në trajnimin e tyre dhe njohjen e procesit të 
integrimit evropian, si edhe funksionimin e 
plotë të sistemit informatik të menaxhimit 
të burimeve njerëzore. Të njëjtat objektiva 
janë të përfshirë edhe në raportin e viti 
2016. Për herë të parë koncepti i motivimit 
të punonjësve në administratën publike 
evidentohet në vitin 2017. Pikërisht në 
raportin e këtij viti u prezantua modeli 
i ri i organizimit të institucioneve të 
administratës shtetërore e cila parashikonte 
se qëllimi i këtij modeli ishte 

“të rriste motivimin e të gjithë nëpunësve dhe 
produktivitetin e secilit institucion të përfshirë, 
si edhe, të maksimalizonte kontributet e 
nëpunësve të nivelit të lartë drejtues lidhur 
me rolet e tyre/të departamenteve të tyre/të 
ministrisë apo Kryeministrisë” (Raporti vjetor 
DAP, 2017: 29). 

Për të kryer vlerësimin e motivimit 
të të gjithë nëpunësve si teknikë u 
përdor anketimi përmes dy pyetësorëve: 
personality questionnaire” dhe “motivation 
quesstionaire”, të shpërndarë respektivisht 
në 39 drejtues të nivelit të lartë dhe 1220 
nëpunës të administratës publike. Përpunimi 
i të dhënave të mbledhura nga ky anketim 
u reflektuan për të herë të parë në raportin 
e Departamentit të Administratës Publike 
të vitit 2019, ku u hartua programi i 
quajtur “administrata që duam” e cila kishte 
katër komponentë: atë të orientimit, të 
motivimit, të aftësimit dhe të ndërveprimit 
të administratës. Më pas, në kuadër të 

motivimit, Departamenti i Administratës 
Publike kreu një analizë për vlerësimin e 
performancës së punonjësve, si dhe u krye 
reforma e pagave që ishte një element tjetër 
që do të kontribuonte në rritjen e motivimit 
të punonjësve të administratës publike. Në 
raportin e DAP të vitit 2020 në drejtim 
të rritjes së motivimit të administratës u 
përgatit drafti për manualin e vlerësimit të 
rezultateve në punë të nëpunësve civilë e cila 
është ende në proces zhvillimi.

Rezultatet e studimit

Për të realizuar anketimin janë zgjedhur 
në mënyrë rastësore 240 profesionistë 
të administratës publike në Qarkun e 
Korçës. Meqenëse anketim ka qenë rastësor 
punonjësit e administratës përfaqësojnë të 
gjitha nivelet e saj. Anketimi u realizua në 
periudhën 14-18 shkurt 2022. Anketat e 
realizuara ishin të mbyllura dhe përgjigjet 
u kërkuan të zgjidheshin vetëm përmes 
alternativave të vendosura në mundësitë e 
përgjigjeve. Mundësitë e përgjigjeve janë 
hartuar mbi bazë të teknikës së shkallës së 
Likertit me qëllim kuptimin e qëndrimit të 
intervistuesit mbi masën e aprovimit apo 
mosaprovimit për secilën nga pohimet që 
janë paraqitur në pyetësor. 

Nga të dhënat e pjesëmarrës në anketim 
rezulton se:
  sa i takon gjinisë, 60,4% e anketuarëve 

janë meshkuj ndërsa 39,6% e tyre janë 
femra. 

  sa i takon moshës, 32,1% janë të 
grupmoshës deri në moshën 25 vjeç, 
26,2% janë të grupmoshës 25-30 vjeç, 
19,2% të grupmoshës 30-40 vjeç dhe 
22,5% të grupmoshës mbi 40 vjeç. 

  sa i takon nivelit më të lartë të shkollimit 
34,2% zotërojnë një diplomë të nivelit 
bachelor, 65,8% e të anketuarëve 
zotërojnë një diplomë të nivelit Master. 

  sa i takon institucionit publik lokal 
36,2% janë të punësuar pranë Bashkive 
të qarkut Korçë (Bashkia Korçë, 
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Shkalla e Likertit

Pohimet

Nuk 
pajtohem 

aspak

Nuk 
pajtohem

Neutral Pajtohem Pajtohem 
plotësisht

P (1) 24% 32% 22% 14% 8%

P (2) 34% 26% 26% 8% 6%

P (3) 14% 19% 12% 30% 25%

P (4) 21% 18% 22% 24% 15%

P (5) 26% 16% 22% 24% 12%

P (6) 28% 24% 18% 14% 16%

P (7) 32% 20% 14% 26% 8%

P (8) 26% 21% 23% 18% 12%

P (9) 24% 32% 19% 15% 10%

P(10) - 8% 16% 34% 42%

Pogradec, Maliq, Devoll), 12,9% janë të 
punësuar pranë institucionit të Këshillit 
të Qarkut Korçë, 50,9% janë të punësuar 
në agjencitë të cilat varen nga Ministria 
e Bujqësisë, Energjisë dhe Ekonomisë. 

Nga të dhënat e anketimit mbi aspektet 
që ndikojnë në motivimin e punonjësve të 
administratës publike në qarkun e Korçës 
rezulton (Tabela 2).

  Pohimi (1) “institucioni ku unë punoj ofron 
shpërblime të vazhdueshme për punonjësit”, 
24% e punonjësve përgjigjen se nuk 
jam aspak dakord, 32% e punonjësve 
përgjigjen që nuk janë dakord, 22% janë 
neutral, 14% e punonjësve janë dakord 
dhe 8% e punonjësve përgjigjen se janë 
shumë dakord. 

  Pohimi (2)  “institucioni ku unë 
punoj kryen vlerësime të vazhdueshme 
për punonjësit”, 34% e punonjësve 
përgjigjen se nuk jam aspak dakord, 
26% e punonjësve përgjigjen që nuk 
janë dakord, 26% janë neutral, 8% 

e punonjësve janë dakord dhe 6% e 
punonjësve përgjigjen se janë shumë 
dakord.

  Pohimi (3) “në institucionin ku unë 
punoj perceptohet ndjenja e të punuarit 
në komunitet”, 14% e punonjësve 
përgjigjen se nuk jam aspak dakord, 
19% e punonjësve përgjigjen që nuk 
janë dakord, 12% janë neutral, 30% 
e punonjësve janë dakord dhe 25% e 
punonjësve përgjigjen se janë shumë 
dakord.

  Pohimi (4) “në institucionin ku unë 
punoj ka drejtësi për çdo situate, 21% e 
punonjësve përgjigjen se nuk jam aspak 
dakord, 18% e punonjësve përgjigjen 
që nuk janë dakord, 22% janë neutral, 
24% e punonjësve janë dakord dhe 15% 
e punonjësve përgjigjen se janë shumë 
dakord.

  Pohimi (5) “në institucionin ku unë punoj 
ka siguri për pozicionin e punës”, 26% e 
punonjësve përgjigjen se nuk jam aspak 
dakord, 16% e punonjësve përgjigjen 
që nuk janë dakord, 25% janë neutral, 

Tabela 2: Përgjigjet e pyetësorit të punonjësve të administratës publike në qarkun e Korçës 

 [Burimi: Autorët; Shënim: Për lehtësi studimi përqindjet janë rrumbullakosur]
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26% e punonjësve janë dakord dhe 15% 
e punonjësve përgjigjen se janë shumë 
dakord.

  Pohimi (6) “në institucionin ku unë punoj 
paguhet puna jashtë orari zyrtar”, 28% e 
punonjësve përgjigjen se nuk jam aspak 
dakord, 24% e punonjësve përgjigjen 
që nuk janë dakord, 18% janë neutral, 
14% e punonjësve janë dakord dhe 16% 
e punonjësve përgjigjen se janë shumë 
dakord.

  Pohimi (7) “në institucionin ku unë punoj 
nuk ka ushtrim të kontrollit për punonjësit”, 
32% e punonjësve përgjigjen se nuk 
jam aspak dakord, 20% e punonjësve 
përgjigjen që nuk janë dakord, 14% janë 
neutral, 26% e punonjësve janë dakord 
dhe 8% e punonjësve përgjigjen se janë 
shumë dakord.

  Pohimi (8) “në institucionin ku unë 
punoj, punonjësit kanë autonomi për të 
planifikuar vetë punën e tyre”, 26% e 
punonjësve përgjigjen se nuk jam aspak 
dakord, 21% e punonjësve përgjigjen 
që nuk janë dakord, 23% janë neutral, 
18% e punonjësve janë dakord dhe 12% 
e punonjësve përgjigjen se janë shumë 
dakord.

  Pohimi (9) “në institucionin ku unë punoj 
drejtuesit i promovojnë punonjësit e tyre”, 
24% e punonjësve përgjigjen se nuk 
jam aspak dakord, 32% e punonjësve 
përgjigjen që nuk janë dakord, 19% janë 
neutral, 15% e punonjësve janë dakord 
dhe 10% e punonjësve përgjigjen se janë 
shumë dakord.

  Pohimi (10) “unë do të motivohesha 
shumëfish në vendin e punës nëse 
institucioni ku unë punoj garanton 
të gjithë aspektet e mësipërme” 8% e 
punonjësve përgjigjen që nuk janë dakord, 
16% janë neutral, 34% e punonjësve janë 
dakord dhe 42% e punonjësve përgjigjen 
se janë shumë dakord.

Përfundime dhe rekomandime

Në këtë punim kërkimor u analizua 
koncepti i motivimit në punonjësit 
e administratës publike. Motivimi ose 
demotivimi lidhet me interesin që punonjësit 
kanë për një sërë kategori vlerash të cilat ata 
priren t’i arrijnë në vendin e tyre të punës. 
Kënaqësia në vendin e punës lidhet jo vetëm 
me rezultatet por edhe me përcaktimet e 
individit me atë se çka do të duhet të arrijë 

Grafiku 1: Paraqitja grafike e përgjigjeve të punonjësve të administratës publike në qarkun e Korçës 
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nga vendi i punës, thënë ndryshe me atë 
çka ai e konsideron të dëshirueshme dhe jo 
të dëshirueshme. Kënaqësia për pozicionin 
e punës luan një rol të rëndësishëm në 
motivimin e individit. 

Në kuadër të teorisë së motivimit të 
shërbimit publik, si një teori e re, theksohet se 
motivimi ndikon drejtpërsëdrejti në sjelljen e 
një individi në vendin e tij të punës. Motivimi 
në vendin e punës i përgjigjet pritjeve fizike, 
psikologjike, morale e financiare që kanë 
punonjësit për detyrat që kryejnë. 

Në kuadër të administratës publike në 
Republikën e Shqipërisë u analizuan raportet 
vjetore të cilat identifikojnë avancimin e 
administratës sipas standardeve të Bashkimit 
Evropian. Nga analizimi i raporteve nga 
viti 2015-2020, koncepti i motivimit të 
administratës publike analizohet për herë të 
parë në vitin 2017 në kuadër të një programi 
zhvillimi të realizuar nga Shkollës Rajonale të 
Administratës Publike (ReSPA). Edhe në këtë 
rast vlerësimi është kryer përmes teknikës së 
anketimti në dy nivele, drejtuesit e lartë dhe 
nëpunësit. Studimi i kryer në punonjësit e 
administratës publike në qarkun e Korçës pati 
si qëllim matjen e aspekteve të cilat ndikojnë 
në motivimin e punonjësve në kushtet e 
punës. Përmes rezultateve të kryera arrijmë 
në këto përfundime të studimit: 
  Pjesa më e madhe (në një % të 

konsiderueshme) e punonjësve të 
administratës publike shprehen se në 
institucionin publik ku ata punojnë nuk 
ofrojnë shpërblime apo vlerësime, nuk 
ka siguri për vendin e punës, ka ushtrim 
të kontrollit, nuk kanë autonomi, nuk 
paguhet puna jashtë orarit zyrtar si edhe 

nuk ka promovim në karrierë. 
  Sa i takon perceptimit për ndjenjën 

e komunitetit pjesa më e madhe e 
punonjsëve bien dakord me këtë pohim. 

  Pjesa më e madhe e punonjësve ishin 
neutral kur vinte puna për drejtësinë e 
perceptuar në vendin e punës.

  Kur vjen puna për motivimin në një 
masë të konsiderueshmë të gjithë ishin 
shumë dakord nëse do të garantoheshin 
të gjithë aspektet e mësipërme. 

Nga të dhënat e rezultateve rekomandimet 
për institucionet e administratës publike në 
qarkun e Korçës janë të tilla: 
  Institucionet e administratës publike 

duhet të kryejnë matje me qëllim 
identifikimin e nevojave dhe aspekteve 
që ndikojnë në motivimin e punonjësve 
të tyre. 

  Institucionet e administratës publike 
duhet të përqëndrohet në zhvillimin e 
programeve të cilat nxitin motivimin e 
punonjësve në vendin e punës. 

  Institucionet e administratës publike 
duhet t’i kushtojnë rëndësi një sërë 
elementësh të cilët ndikojnë motivimin 
e punonjësve në vendin e punës siç janë: 
shpërblimet apo vlerësimet, siguria për 
vendin e punës, autonomia e individit, 
kontrolli në një masë të caktuar, pagesa 
e punës jashtë orarit zyrtar si edhe 
promovimi në karrierë. 

  Institucionet e administratës publike 
duhet të krijojnë vazhdimësi sa i takon 
aspektit të ndjenjës së komunitetit si 
edhe të jenë më të vëmendshëm sa i 
takon aspektit të drejtësisë së perceptuar. 
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Motivation or demotivation in the workplace is related to the interest that employees 
show in salary, rewards, appraisals, workload, control, and social support, sense of 
community, perceived justice or values. The purpose of this research paper is, first, to 
conceptualize the theory of public service motivation, secondly, to understand the inclusion 
of the motivation component in public administration in Albania and thirdly, to analyze the 
elements that affect the motivation or demotivation of employees of public administration 
in the district of Korça. The methodology used in this paper is a mixture of qualitative and 
quantitative methods. This study addresses public service motivation theory and official 
institutional documents, which address the concept of motivation. On the other hand, the 
survey aims to extract valuable data on the attitudes of public administration employees 
towards the elements that affect their motivation in the workplace. Public administration 
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employees in the Korça region display some aspects in the work context which directly affect 
their motivation or demotivation. Aspects such as rewards, evaluations, community sense, 
perceived justice, job security and career advancement boost employee motivation. On the 
other hand, aspects such as lack of evaluations, exercise of control, lack of autonomy, lack 
of social support, unpaid overtime work affect the demotivation of public administration 
employees in the Korça region.

Keywords: Administration, public, employees, motivation, factors
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Përmbledhje

Performanca e mirë akademike e studentëve të infermierisё luan një rol të rëndësishëm në 
prodhimin e të diplomuarve më cilësorë tё cilёt do tё ofrojnë kujdes të sigurt dhe kompetent 
për pacientët dhe komunitetin. Ndërkohë, njё sёrё studimesh kanë raportuar se ekzistojnë 
shumё faktorë që ndikojnë në performancën akademike të studentëve. Ky studim ka pёr qëllim 
të vlerësojë faktorët që ndikojnë në performancën akademike të studentëve të infermierisë në 
Fakultetin e Shkencave Mjekёsore Teknike, Tiranë. Gjithsej 131 studentë të infermierisë morën 
pjesë në këtë studim. Metodologjia: Për vlerёsimin e faktorёve qё ndikojnё nё performancёn 
akademike tё studentёve tё infermierisё u pёrdor instrumenti i Alshammarit i pёrshtatur. 
Rezultatet e studimit tregojnë se faktorёt qё lidhen me fakultetin, me stafin akademik e me 
familjen kanё ndikim të konsiderueshëm nё performancёn akademike tё studentёve, por 
faktori i lidhur drejtpёrdrejt me vetë studentёt ka ndikim mё dominant nё performancёn 
akademike tё studentёve tё infermierise nё FSHMT, Tiranё. Këto rezultate janё tё rёndёsishme 
pasi mund të përdoren nga drejtuesit e fakultetit nё pёrmirёsimin e bashkёpunimit pedagog-
student dhe në rritjen e angazhimit klinik dhe akademik të studentëve, për të pёrmirёsuar 
performancën e tyre akademike.
Fjalё kyҫe: performancë akademike, studentë, faktorë, infermieri.
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Vitet e fundit një sërë reformash janë 
kryer në arsimin e lartë në Shqipëri, 
duke u shoqëruar me përmirësime 

në strukturën e qeverisjes, financimit dhe 
organizimit të institucioneve, por sfida 
me të cilën po përballen universitetet 
lidhet me cilësinë e mësimdhënies që 
shkon tek studenti e që shprehet me dije e 
kompetenca (Raporti MAS). Performanca 
akademike luan një rol të rëndësishëm në 
prodhimin e të diplomuarve më cilësorë, 
të cilët do të jenë përgjegjës për zhvillimin 
ekonomik dhe social të vendit (Grealish, 
2012). Performanca akademike e cila matet 
nga rezultatet e provimeve është një nga 
qëllimet kryesore të një fakultetit. Hoyle 
(1986) argumentoi se universitetet  janë 
krijuar për t’u dhënë njohuri dhe aftësi 
studentëve dhe pas gjithë kësaj qëndron 
ideja e rritjes së performancës akademike 
e cila është produkt i shumë ndikimeve. 
Hulumtimi i faktorëve të ndryshëm që 
ndikojnë në procesin mësimor në arsimin e 
lartë kanë një rëndësi të madhe, në mënyrë 
që të merren masa në stimulimin e të nxënit 
dhe performancën akademike të studentëve. 
Të dhënat në rastin e studentëve të 
infermierisë në Fakultetin e Shkencave 
Mjekësore Teknike (FSHMT), Tiranë janë 
të pakta prandaj u ndërmor ky studim i 
cili ka për qëllim të vlerësojë dhe analizojë 
faktorët që ndikojnë në performancën 
akademike të studentëve të infermierisë. 
Ky studim plotëson literaturën aktuale duke 
marrë parasysh faktin se është kryer kohët 
e fundit. Të dhënat e analizuara në këtë 

studim japin një panoramë të përditësuar 
të variablave të rëndësishëm në lidhje me 
faktorët që ndikojnë në performancën 
akademike të studentëve të infermierisë. 

Rishikimi i literaturës

Performanca akademike është matja e 
arritjeve të studentëve në lëndë të ndryshme 
akademike (Ward, Stoker & Murray-
Ward, 1996). Performanca akademike në 
programet infermierore mat arritjet në 
lëndët teorike që zhvillohen në auditor 
dhe aftësitë praktike në klinikë. Programi i 
infermierisë i edukon dhe i trajnon studentët 
për t’u bërë infermierë të kualifikuar dhe 
profesionistë kompetentë (Mellish, Brink 
dhe Paton 2009). Studenti i infermierisë ka 
nevojë për njohuritë dhe aftësitë e duhura 
për të ofruar kujdes të sigurt dhe kompetent 
për pacientët dhe komunitetin (Mellish 
et al., (2009). Performanca akademike e 
studentëve ndikohet nga faktorë të jashtëm 
si mësimdhënia dhe faktorët që lidhen me 
të mësuarit, burimet e pamjaftueshme, 
mungesa e akomodimit universitar, faktorët 
që lidhen me kurrikulën dhe faktorët socio-
ekonomikë, si dhe faktorë të brendshëm 
si qëndrimi i studentëve dhe mungesa e 
vetëdisiplinës (Alshammari et al., 2017).

Sipas Malcolm Shepherd Knowles 
(1913 - 1997) arsimi për studentët e 
rritur, si proces, duhet të përputhet me 
karakteristikat individuale dhe fazat e jetës 
nëpër të cilat ata kalojnë. Këto përfshijnë 
moshën, nivelin e zhvillimit, aftësitë e 

Silvana GRIPSHI është diplomuar për Infermieri të Përgjithshme në vitin 2002 në Tiranë, dhe 
për biologji-kimi në Universitetin “A. Xhuvani” Elbasan. Në vitet 2009-2010 ka kryer Masterin për 
Menaxhim Infermieror në Fakultetin e Infermierisë, Universiteti i Tiranës. Aktualisht është studente e 
ciklit të tretë të studimeve për pedagogji në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Fusha 
e saj e kërkimit lidhet me mësimdhënien,veçanërisht në shkencat infermierore. 

Alma PULA ka kryer studimet për Infermieri në Shqipëri dhe Shkenca Infermierore në SHBA. 
Ka mbaruar masterin shkencor në Shkencat e Edukimit në Universitetin Europian të Tiranës. Është 
Infermiere e Regjistruar (RN) në SHBA, 2009 dhe Trajnuese Globale në UTC (Kurrikula Universale 
e Trajtimit në adiktologji, 2017. Ajo ka një eksperiencë të gjatë pune si infermiere dhe pedagoge e 
shkencave infermierore
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inteligjencës ose aftësitë vendimmarrëse 
(Smith, 2002). Për më tepër, vlerësohet 
se ka mënyra të ndryshme përmes të 
cilave studentët marrin dhe përpunojnë 
informacionin dhe se ekzistojnë një sërë 
faktorësh që ndikojnë të nxënit dhe 
performancën akademike. Faktorët e lidhur 
me studentët si motivimi dhe interesi 
individual, përqendrimi, pjesëmarrja në 
aktivitetet jashtëshkollore si dhe ndjenja 
e kënaqësisë së studentëve me të mësuarit 
mund të luajnë rol të rëndësishëm në 
përfshirjen akademike të studentëve të 
infermierisë si dhe në rezultatet e tyre 
(Ghaseni et al., 2018). Për të nxënit në 
grupe të mëdha literatura sugjeron se 
ekziston një lidhje midis madhësisë së klasës 
dhe nivelit të pjesëmarrjes, të cilat më pas 
ndikojnë në përvojën mësimore të studentit 
(Leufer, 2007).

Graetz (1995) pohoi se suksesi i 
studentëve varet shumë nga statusi social-
ekonomik i prindërve. Considine dhe 
Zappala (2002) argumentojnë se familjet ku 
prindi është në avantazh social, arsimor dhe 
ekonomik nxisin një nivel të lartë arritjesh 
tek fëmijët e tyre, kjo ndodh për shkak se 
studentët me status të lartë social-ekonomik 
janë të ekspozuar mirë ndaj materialeve 
mësimore që ndihmojnë inteligjencën. 

Metodat e mësimdhënies kanë një rol 
të madh në performancën akademike të çdo 
institucioni arsimor. Studentët mendojnë 
se metodat e mësimdhënies, marrëdhënia 
me pedagogët dhe komunikimi i dobët 
pengojnë performancën e tyre akademike. 
Roli i pedagogut është domethënës në 
performancën akademike dhe për rrjedhojë 
edhe përgjegjës për performancën e keqe 
ose të mirë të studentëve (Alshammari, 
Saguban et al., 2017). Pedagogët e 
infermierisë kanë rol në inkurajimin e 
studentëve të lidhin teorinë me praktikën 
dhe praktikën me teorinë. Në mjedisin 
klinik, ekziston një sfidë për pedagogët 
për të siguruar mbështetje në aftësimin 
praktik. Një mjedis mësimor mbështetës 

ndryshon marrëdhëniet pedagog-student 
dhe i ndihmon studentët të socializohen 
më shumë dhe të fuqizohen profesionalisht 
(Gillespie dhe McFetridge, 2016). 

Metodologjia 

Ky studim u krye në Fakultetin e 
Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë ku 
morën pjesë studentë të infermierisë të 
vitit të parë, të dytë dhe të tretë. Numri i 
studentëve që morën pjesë në këtë studim 
është 131. Kriteret për përzgjedhjen e 
subjekteve përcaktuan që studentët të ishin 
të ciklit Bachelor në programin e studimit 
infermieri dhe duhet të jepnin pëlqimin 
për të marrë pjesë në studim. Gjithashtu, 
subjekteve iu bë e qartë se të dhënat e 
tyre personale dhe përpunimi i tyre do të 
përdoren vetëm për arsye studimore. Qëllimi 
i këtij studimi është vlerësimi dhe analizimi 
i faktorëve që lidhen me fakultetin, me 
studentët, me stafin akademik e me familjen 
që ndikojnë në performancën akademike të 
studentëve të infermierisë në Fakultetin e 
Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë. Për 
të arritur këtë qëllim u përdor një dizajn 
sasior kërkimi. Procesi përfshin formimin 
e hipotezave, mbledhjen e të dhënave dhe 
përdorimin e të dhënave, verifikimin e 
gjetjeve dhe nxjerrjen e përfundimeve. Të 
dhënat u analizuan duke përdorur statistika 
përshkruese. Instrumenti matës që u përdor 
ishte pyetësori i Alshammarit (Alshammari 
et al., 2017) që iu nënshtrua procesit të 
përshtatjes me kontekstin shqiptar dhe kishte 
për qëllim marrjen e informacionit në lidhje 
me ndikimin e faktorëve në performancën 
akademike të studentëve. Çdo pyetje u 
përzgjodh për të dhënë sa më shumë njohuri 
nga studentët duke pasuruar panoramën 
e të dhënave të grumbulluara. Pyetësori 
kërkon rreth 15-20 minuta për t’u plotësuar. 
Pyetësori përbëhet nga 5 seksione dhe 2 
pyetje të hapura. Seksioni i parë përmban 
të dhënat e subjekteve. Ndërsa 4 seksionet 
në vijim përmbajnë faktorët që lidhen me 
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 Numri Mosha 
minimale

Mosha 
maksimale

Mosha 
mesatare

Devijimi 
standard

Mosha 131 18 27 20 1.12

shtëpinë, me vetë studentët, me mjediset e 
fakultetit dhe me pedagogët, ku për secilin 
faktor u përdor shkalla e vlerësimit Likert 
prej 5 alternativash nga 5 (jashtëzakonisht 
shumë), 4 (shumë), 3 (mesatarisht), 2 
(pak) dhe 1 (aspak). Të dhënat u analizuan 
nëpërmjet programit statistikor SPSS.

Rezultate dhe diskutime

Literatura shkencore mbi studimet e 
kryera në lidhje me faktorët që ndikojnë 
në performancën akademike të studentëve 
të infermierisë në Shqipëri është e pakët, 
prandaj ne ndërmorëm këtë studim

Përsa i takon qytetit nga vinë këta 
studentë, vihet re se shpërndarja gjeografike 
e tyre është gjithëpërfshirëse, në të gjithë 
territorin e vendit duke mbartur kështu 
edhe faktorët social ekonomike të familjeve 
dhe zonave nga ata vijnë. Pjesa më e madhe 
e tyre me 23.6% vijnë nga Tirana e cila ka 
edhe popullsinë më të madhe në raport 
me qytetet e tjera, nga ana tjetër një pjesë 
e konsiderueshme e tyre, përfaqësuar me 
9.9% vijnë nga qyteti i Lushnjës, 9.1% vijnë 
nga qyteti i Beratit, të ndjekur nga 8.3% që 
vijnë nga Fieri. Pjesa tjetër janë studentë që 
i takojnë qyteteve të tjera si Elbasani, Korçë, 
Durrës, Vlorë, por edhe nga qytete më të 
vogla si Bulqizë, Gramsh, Krujë, Lezhë, 
Skrapar, Përmet, Pukë etj, madje ka edhe 
përfaqësues nga Prishtina apo edhe nga 
Greqia.

Rezultatet tregojnë se shumica e 
studentëve të përfaqësuar me 88.5% janë 
femra dhe pjesa tjetër 11.5% përfaqësojnë 
meshkujt (Grafiku 1).

Për sa i përket moshës së këtyre 
studentëve, vërehet se mosha minimale e 

tyre është 18 vjeç, ajo maksimale 27 vjeç dhe 
mosha mesatare 20 vjec (Tabela 1).

Studentët që morën pjesë në këtë studim 
janë në nivelin Bachelor dhe shpërndarja 
sipas vitit të tyre arsimor është si më poshtë, 
ku vërehet se 38.2% e tyre janë studentë 
të vitit të tretë, të ndjekur nga 35.9% që 
i takojnë vitit të dytë dhe pjesa tjetër e 
përfaqësuar me 26% që janë studentë të vitit 
të parë (Grafiku 2).

Të pyetur lidhur me rezultatet e tyre 
në fakultet, shumica e tyre me 71.8% 
janë shprehur se kanë rezultate mesatare, 
të ndjekur nga 26% që kanë deklaruar se 
kanë rezultate të larta dhe pjesa tjetër me 
2.3% kanë pohuar se kanë rezultate të ulta. 
(Grafiku 3).

Rezultatet tregojnë se shumica e tyre 
janë beqarë, të përfaqësuar me 79.4%, të 
ndjekur nga 13.7% që kanë deklaruar se janë 
në një lidhje dhe pjesa tjetër të fejuar apo të 
martuar (Tabela 2).

Grafiku 1: Shpërndarja sipas gjinisë

Tabela 1: Statistika përshkruese të moshës
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 Denduria Pёrqindja

Beqar/e 104 79.4

Duke bashkëjetuar me partnerin 2 1.5

Nё njё lidhje 18 13.7

I /e fejuar 6 4.6

I /e martuar 1 0.8

Total 131 100.0

TIK për të lehtësuar e përmirësuar nivelin e 
tyre të të nxënit. Nga ana tjetër, 26% të tjerë 
e pranojnë se një pjesë të konsiderueshme të 
kohës së studimit ia dedikojnë përdorimit 
të pajisjeve elektronike si telefonat smart, 
Tv, etj. Një pjesë e konsiderueshme e tyre 
pranojnë se gjatë 6 muajve të fundit kanë 
punuar me qëllim sigurimin e të ardhurave 
shtesë duke e ulur kështu kohën e studimit. 
Shumica absolute pranojnë se nuk kanë 
ndihmë nga prindërit lidhur me procesin 
mësimor dhe 14.5% e tyre deklarojnë se 
familjet e tyre kanë probleme financiare të 
mëdha apo jashtëzakonisht të mëdha në 
familjet e tyre duke e vështirësuar edhe më 

Për të patur një panoramë më të 
qartë lidhur me faktorët që ndikojnë tek 
rezultatet e studentëve janë analizuar një 
grup faktorësh siç janë, faktorët që lidhen 
me familjen/shtëpinë, faktorët që varen 
drejtpërdrejt nga studentët, faktorët që 
lidhen me mjedisin e fakultetit si dhe faktorët 
që lidhen me stafin akademik.

Kështu referuar pyetjeve që matin 
faktorët që lidhen me familjen /shtëpinë 
shumica e tyre me 83.2% e tyre shprehen 
se janë të motivuar madje maksimalisht nga 
prindërit e tyre me qëllim përmirësimin e 
rezultateve në fakultet, të ndjekur nga 72.5% 
të tjerë që vlerësojnë edhe librat apo pajisjtet 

Grafiku 2: Viti i studimit

Tabela 2: Gjendja civile e studentëve
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tej mundësinë e të nxënit maksimal dhe si 
rrjedhim edhe rezultateve të larta. Ndërsa 
19.8% deklarojnë se familjet e tyre kanë 
probleme financiare në nivel mesatar. 

Por si janë përgjigjur studentët 
për pyetjet që matin faktorët që lidhen 
drejtpërdrejt me to? Rezultatet tregojnë se 
94.7% e studentëve shprehen se duan shumë 
të arrijnë rezultate të larta në mësime, ashtu 
sikurse 78.6% janë të gatshëm të punojnë 
gjithnjë e më shumë sidomos në provime 
apo detyra të vështira. Nga ana tjetër 
një pjesë e vogël e tyre vetëm 4.6% janë 
shprehur se në provime apo teste studiojnë 
pak ose aspak. 

Pyetjes - A merrni pjesë në diskutime 
apo qartësoni çështje të paqarta? 46.6% e 
tyre shprehen se aktivizimi i tyre në këto 
diskutime është i lartë, për 1/3 ky nivel është 
mesatar dhe pjesa tjetër është pak ose aspak 
e interesuar të jetë aktive në diskutime apo 
të qartësojë çështje të paqarta. 

Nga ana tjetër 61.1% shprehen se 
aktivitetet jashtëshkollore i pengojnë pak 
ose aspak në nivelin mësimor ndërsa ky fakt 
pranohet plotësisht nga 14.5% të tjerë.

Pyetjes - Sa studioni për të përmirësuar 
arritjet tuaja, kur ju merrni nota të ulta? 
Rezultatet tregojnë se 72.5% e subjekteve 

janë përgjgijur se studiojnë shumë apo 
jashtë mase shumë. Pyetjes - Sa e studioni 
materialin që nuk morët sepse munguat në 
mësim? Vetëm 51.9% e tyre i janë përgjigjur 
pozitivisht duke studiuar shumë apo jashtë 
mase shumë, ndërsa 26% të tjerë e pranojnë 
mesatarisht dhe pjesa tjetër studiojnë pak 
ose aspak.

Procesi mësimor lidhet gjithashtu edhe 
me faktorët që varen nga fakulteti siç janë 
mjetet mësimore, kabinetet, laboratoret, 
pajisjet e tjera. Kështu përsa i përket pyetjes 
- Sa i përdorni kabinetet mësimore në 
universitet (p.sh. bibliotekën, laboratoret)? 
Shumica e tyre me 88.5% kanë pohuar 
se i përdorin pak ose aspak biblotekën, 
laboratoret dhe mjediset e tjera mësimore të 
fakultetit, madje as kur duhet të përgatisin 
detyrat e kursit. Nga ana tjeter, pyetjes - Sa 
i plotësojnë standartet fizike klasat dhe 
laboratoret mësimore të fakultetit (p.sh. 
madhësia e klasave, drita, kondicionimi, 
tavolinat, karriget)? Gjysma e tyre kanë 
deklaruar se fakulteti i plotëson pak ose 
aspak këto standarte, 33.6% të tjerë janë 
të mendimit se këto kushte plotësohen 
pothuajse mesatarisht dhe pjesa tjetër me 
15.3% të totalit shprehen se kushtet janë 
optimale.

Grafiku 3: Rezultatet e studentёve
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Faktorёt: 
Familja

Faktorёt: 
Studentёt

Faktorёt: 
Fakulteti

Faktorёt: 
Pedagogёt

Faktorёt: Familja 1

Faktorёt: Studentёt -0.146 1

Faktorёt: Fakulteti -0.138 .262** 1

Faktorёt: Pedagogёt -0.085 .309** .305** 1

Faktorët që ndikojnë procesin mësimor 
përveç familjes, punës së studentëve dhe 
kushteve dhe standarteve që ofron fakulteti 
janë gjithashtu edhe faktorët e mësimdhënies 
nga ana e pedagogëve. Kështu referuar 
analizës së këtij faktori vërehet se për 38.2% 
të tyre pedagogët i vlerësojnë pak ose aspak 
detyrat dhe provimet e tyre, ndërsa lidhur 
me pyetjen – A ju ndihmojnë pedagogët 
në zhvillimin e aftësive komunikuese, duke 
u ofruar mundësi prezantimi në klasë, dhe 
duke u dhënë komente për mënyrën e 
realizimit të prezantimeve? Ky fakt pranohet 
madje plotësisht vetëm nga 40.5% dhe për 
29% të tjerë kjo ndihmë është e pakët ose 
mungon plotësisht dhe për pjesën tjetër 
përfaqësuar nga 30.5% kjo ndihmë është 
mesatare.

Pyetjes - A e zotërojnë pedagogët tuaj 
lëndën? 66.4% e dakortësojnë këtë fakt, 
24.4% mendojnë se është në nivel mesatar 
dhe për 9.2% përgjgija është negative.

Pyetjes - A përdorin pedagogët tuaj 

mjete mësimore, strategji dhe teknika të 
ndryshme kur prezantojnë mësimin? 44.3% 
e pranojnë këtë fakt, madje plotësisht dhe 
për 20.6% pedagogët përdorin pak ose 
aspak mjete mësimore, strategji dhe teknika 
të ndryshme kur prezantojnë mësimin. 
Për 32.8% pedagogët kanë personalitet të 
këndshëm dhe me sens humori ndërsa për 
27.5% të tjerë pak ose aspak.

Pyetja kërkimore: Cilët janë faktorët që 
ndikojnë tek rezultatet e studentëve?

Për të analizuar këtë pyetje kërkimore 
i referohemi ndërtimit të ekuacionit të 
regresionit të shumëfishtë linear. Faktorët 
që lidhen me familjen, faktorët që lidhen me 
studentët, faktorët që lidhen me fakultetin 
si dhe faktorët që lidhen me pedagogët 
janë variablat e pavarur ndërsa rezultatet e 
studentëve është variabli i varur.

Para se të ndërtohet dhe analizohet 
ekuacioni i shumëfishtë linear shikojmë 
multikolinearitetin e variblave të pavarur 
midis tyre. Korrelimi i lejuar midis variblave 

Tabela 3: Korrelimi midis variablave te pavarur

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Modeli Shuma df Mesatarja F Sig.

1 Regresioni 3.766 4 0.942 4.581 .002b

Rezidual 25.898 126 0.206

Totali 29.664 130

Tabela 4: ANOVA

a. Dependent Variable: Mes_Rezultatet      
b. Predictors: (Constant), Faktorët: Pedagogët, Faktorët: Familja, Faktorët: Fakulteti, Faktorët: Studentët
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të pavarur duhet të jetë brenda vlerave 
[-0.7;0.7] me qëllim që korrelimi midis tyre 
të mos ndikojë tek lidhja me variablin e varur. 
Referuar të dhënave të mëposhtme vërehet se 
vlerat e korrelimit sipas koeficientit Pearson 
janë brenda vlerave të lejuara. (Tabela 3).

Testi ANOVA tregon se për df (4;126) 
dhe F=4.581 kemi vlerën Sig.=0.002<0.05 
e cila tregon se ka kuptim të flitet për 
korrelim midis variablit të varur dhe 
variablave të pavarur. (Tabela 4).

Cilët janë faktorët që hyjnë në korrelim 
dhe si është lidhja e tyre me variablin e varur?

Të dhënat e tabelës 5 tregojnë se 
vetëm faktorët që lidhen me studentët kanë 
korrelim të dukshëm me variablin, rezultatet 
e studentëve pasi vlera e Sig.=0.001<0.05. 

Ky korelim është pozitiv pasi sa më e 
madhe puna e studentëve aq më të larta do 
jenë rezultatet e tyre. Nga ana tjetër mund të 
pohojmë se pavarësisht se peshat faktoriale 
të secilës pyetje të faktorëve që përbëjnë 
variablat e pavarur janë më të mëdha se 0.4 
dhe koeficientët Alpha të tyre janë në vlera të 
larta (Tabela 6), sërish faktori i cili ishte më 

dominant në këtë lidhje ishte faktori që varej 
kryesisht nga puna e vetë studentëve. 

Faktorët e lidhur me studentët si motivimi 
dhe interesi individual, përqendrimi, 
pjesëmarrja në aktivitetet jashtëshkollore, 
vetëdrejtimi dhe demonstrimi i emocioneve 
mund të luajnë rol të rëndësishëm në të 
nxënit dhe performancën akademike të 
studentëve të infermierisë (Ghasemi 2018). 
Studentët pjesëmarrës në studim pranuan 
se të kuptuarit e lëndës dhe të nxënit mund 
të rriteshin nëse kishte përqendrim më të 
lartë. Studimi i kryer nga Sulaiman (2011) 
sugjeroi se përqendrimi në përmbajtjen 
e lëndëve mund të çojë në të nxënit dhe 
kënaqësinë me të mësuarin tek studentët. 
Një studim nga Hughes et al (2005) tregoi 
se një nga faktorët e rëndësishëm që ndikon 
në përqendrimin e përmbajtjen ishte interesi 
për lëndët. 

Më parë, është sugjeruar se faktorët 
motivues të brendshëm dhe të jashtëm 
mund të jenë parashikuesit e suksesit në 
mësimdhënien e kujdesit infermieror. Për 
më tepër, motivimi ishte i lidhur pozitivisht 

Faktorët Cronbach’s Alpha Nr i pyetjeve

Familja 0.346 6

Studentët 0.831 15

Fakulteti 0.708 2

Pedagogët 0.859 9

 R2 R2 i rregulluar t Sig

(Constant) 0.127 0.099 4.321 0.000

Faktorёt: Familja -1.202 0.232

Faktorёt: Studentёt 3.408 0.001

Faktorёt: Fakulteti -0.377 0.707

Faktorёt: Pedagogёt 0.833 0.407

Tabela 5: Analiza e regresionit të shumfishtë midis variablave të pavaur dhe variablit të varur 

Tabela 6: Koeficientët Cronbach Alpha r 
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me rezultatet e të nxënit dhe performancën 
akademike (Rose 2011).

Përfundime dhe rekomandime

Studimi kishte si synim të analizonte sa 
ndikojnë faktorët që lidhen me fakultetin, 
me studentët, me stafin akademik e me 
familjen në performancën akademike 
të studentëve të infermierisë, dhe doli 
në përfundimin se faktorët që lidhen 
me fakultetin, me stafin akademik e me 

familjen kanë ndikim të konsiderueshëm 
në performancën akademike të studentëve. 
Por faktori që lidhet drejtpërdrejt me 
studentët është me ndikim më dominant 
në performancën akademike të studentëve. 

Këto rezultate janë të rëndësishme pasi 
mund të përdoren nga drejtuesit e fakultetit 
në përmirësimin e bashkëpunimit pedagog-
student dhe në rritjen e angazhimit 
klinik dhe akademik të studentëve, për 
të përmirësuar performancën e tyre 
akademike.
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Aspektet ndikuese në motivimin e punonjësve 
të administratës publike në Qarkun e Korçës

Factors Affecting the Academic Performance of Nursing Students
The better academic performance of nursing students plays an important role in 

producing the higher quality graduates who will provide safe and competent care for their 
patients and the community. Meanwhile, a number of studies have reported that there are 
many factors that affect students’ academic performance. This study aims to assess the factors 
that affect the academic performance of nursing students at the Faculty of Medical Technical 
Sciences, Tirana. A total of 131 nursing students participated in this study. Methodology: 
The adapted Alshammar instrument was used to identify the factors influencing the academic 
performance of nursing students. The results of the study show that the factors related 
to the faculty, students, academic staff and family have an impact on students ‘academic 
performance but the factor directly related to students has the most dominant impact on 
the nursing students’ academic performance in Nursing. These outcomes are important as 
they can be used to improve faculty-student collaboration, and improve teaching methods 
to be more interactive and clinically oriented by increasing teaching practice hours with 
the aim of improving student performance.

Keywords: Academic performance, students, factors, nursing,
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Armend IBRAHIMI është këshilltar politik, studimet Bachelor dhe Master i ka përfunduar 
në Universitetin e Prishtinës, Departamentin e Shkencave Politike. Ai është kandidat për doktoratur 
në Shkencën Politike, ekspert i certifikuar i edukimit politik dhe menaxher i fushatave elektorale. Ka 
punuar me parti politike, e njeh sistemin elektoral dhe zgjedhjet, ka punuar si menaxher dhe projektues i 
kampanjave elektorale në nivel lokal dhe nacional. Kjo është edhe fusha në të cilin ai vazhdon hulumtimin 
në studimet e doktoratës. Ka marrë pjesë në dhjetëra trajtime dhe akademi politike (Belgjikë, Gjermani, 

Përmbledhje

Interneti është një nga mrekullitë teknologjike të krijuara nga njeriu, që po riformëson shumë 
nga fushat themelore të veprimtarisë njerëzore. Aspiratat njerëzore për zhvillim teknologjik 
janë të pafundme, ndërkohë zhvillimet na kanë bërë të shohim një trajektore progresi nga 
një platformë uebi ku mund të publikohet, në një platformë uebi ku ndërveprohet, madje 
qeveriset. Këto platforma përfaqësojnë një hapësirë   të jashtëzakonshme për luftën politike 
në dimensionin dixhital. Fokusi i këtij punimi është Facebook dhe ndikimi që mund të ketë 
në krijimin e preferencave politike tek studentët. Përmes definimit teorik, krahasimit të 
shembujve dhe analizës së komponentit empirik të dalë nga anketa me studentët, synojmë të 
identifikojmë dhe përcaktojmë shkallën e përfshirjes së studentëve në Facebook; a i ndjekin 
partitë politike, politikanët e preferuar, televizionet dhe portalet informative; dhe a mendojnë 
ata se Facebook-u ndikon në formësimin e preferencave të tyre politike, duke ndikuar se kë 
të votojnë si rezultat përfundimtar.
Fjalët kyçe: Facebook, student, preferenca-politike, votues
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Dikur mendimi është përkthyer 
vetëm përmes tekstit të shtypur; e 
njejta teknologji është simuluar në 

dimensionin digjital, tekst i cili transmeton 
mendime. Zhvillimet në ueb kanë bërë që 
kjo përmbajtje që dikur në rastin më të 
mirë është plasuar në një faqe të gazetës 
e shoqëruar më një fotografi, sot vjen në 
dimensionin digjital si një përmbajtje me 
teskt, me imazhe fotografi, me materiale 
audio dhe video, ilustrime digjitale dhe 
njëkohësisht shpërndahen përmes një sistemi 
të mençur, i cili të ofron materiale sipas 
karakteristikave digjitale të përdoruesit (në 
formësimin e të cilave ndikojnë interesat e 
shfaqura në të kaluarën). 

Për të njohur natyrën e vertetë të 
ndikimit të informacionit digjital në krijimin 
e prirjeve politike, duhet njohur detyrimisht 
një pjesë të rëndësishme të natyrës së 
Internetit dhe aspektit digjital të tij, sepse 
pjesa tjetër është tashmë një fenomen i 
njohur i ndikimit të shkrimit në krijimin e 
prirjeve politike. Supozohet se është ndër 
teknologjitë më efektive dhe funksionale të 
të shprehurit, shkëmbimit apo thithjes së 
mendimeve dhe informacionit (të cfardo 
natyre), përgjithëisht të të komunikuarit më 
qenie të tjera njerëzore.

Interneti është një nga mrekullitë 
teknologjike të konstruktura nga njeriu. 
Në të komunikuarit publik, Facebook i jep 
mundësi individit të jetë i barabartë me BBC, 
CNN, FOX News apo cilido Televizion 
tjetër publik apo privat, që në Facebook 
është vetëm një entitet tjetër digjital në 
aspektin e qasjes së tij në shpërndarjen 
publike të informacioneve. 

Diferencë e pakrahasueshme mbetet 
aspekti financiarë (përvec në raste të 
izoluara), aspekt të cilin Facebook e mbulon 
sipas performancës (lexueshmërisë), përmes 
plarformës për media dhe publikues, 
ku përmes reklamave ‘të mençura’ jep 
mundësinë e të gjeneruarit të mjeteve 
financiare.

Pjesë shumë e rendësishme e kësaj 
pamje në këtë punim janë studentët e 
Departamentit të Shkencës Politike në 
Universitetin e Prishtinës, të cilët si gjeneratë 
janë më të përfshirë në jetën e përditshme 
me fenomenet si Interneti dhe rrjetet sociale. 
Përmes këtij segmenti do ta egzaminojmë, 
hulumtojmë dhe analizojmë aspektin 
empirik të punimit, përmes të cilit synojmë 
të identifikojmë sa janë të përfshirë studentët 
në Facebook; a i përcjellin partitë politike, 
politikanët e preferuar, televizionet dhe 

Malta, Suedi, Turqi, Shqipëri, Bonje dhe Hercegovine, Maqedoni e Veriut etj.). Është vizitor në shumë 
institucione evropiane si Wilfried Martens Cetre for Europen Studies dhe bashkëpunëtor i shumë 
fondacioneve (International Republican Institute, National Democratic Institute, Konrad Adenauer 
Fondation, Robert Schuman Institute, Eduardo Frei Fondation, Jarl Hjarlmason Fondation etj.). Është 
bursist i Universitetit të Prishtinës dhe i Fondacionit Konrad Adenauer. Agazhimin e tij akademik e 
vazhdon në studimet e doktoratës.

Prof. Dr. Hasan Jashari është profesor në Fakultetin e Shkencave Sociale Bashkëkohore në 
Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL). Ai është autor i 16 librave në fushën e sociologjisë dhe 
shkencave politike, disa prej të cilëve përfshijnë projekte kolegjiale dhe botime të projekteve dhe 
aktiviteteve të ndryshme kërkimore. Prof. Jashari është doktor i sociologjisë së edukimit. Ai ka drejtuar 
shumë konferenca ndërkombëtare të organizuara nga universitete në Evropë dhe SHBA, duke përfshirë: 
Universitetin Shtetëror të Illinois - Bloomington Normal, konferencën SGEM-Albena Bulgaria. Ka 
marrë pjesë në konferenca dhe tubime shkencore në Universitetin e Gneiss Poloni, Universitetin e 
Shkencave Sociale në Kraiova, Rumani, Universitetin e Evropës Qendrore (Budapest), Shkollën 
Montessori Lucknoë - Indi. Kryetar i sesioneve në Asociacionin e Universiteteve Evropiane - Këshilli 
për Konferencën e Arsimit të Doktoraturës, Universiteti i Romës 3, Universiteti i Oslos, Nottingham 
MB, Mynih-Gjermani, Tarragona-Spanjë, Varshavë-Poloni dhe shumë të tjera. Ai ka koordinuar një sërë 
projektesh kombëtare si TEMPUS (Trans-European University Mobility Program) dhe Konsorciumin 
e disa universiteteve evropiane, të udhëhequr nga Universiteti i Romës.
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portalet informative; dhe a mendojnë ata 
se Facebook ka ndikimin në formësimin e 
prirjeve dhe preferencave të tyre politike, për 
parti politike dhe politikanë.

Metodologjia

Në këtë punim kërkimor do të 
shërbehemi me qasje metodologjike të 
kombinuar. Do të bëjmë përshkrim dhe 
krahasim të literaturës përkatëse filozofike, 
shkencore dhe profesionale; dhe përmes 
mbledhjes së të dhënave primare përmes 
anketave me studentët e Univeristetit të 
Prishtinës, do të ekzaminojmë, hulumtojmë 
dhe analizojmë aspektin empirik të punimit.

Të përzgjedhur janë 113 student 
nga Departamenti i Shkencës Politike në 
Universitetin e Prishtinës, niveli i studimeve 
Bachelor në tre vite, 1, 2 dhe 3. Studentët 
janë ekspozuar ndaj pyetësorit të mbyllur me 
20 pyetje, 13 nga të cilat ishin nominale me 
përgjigje ‘Po’ dhe ‘Jo’, kurse 7 pohime me 
shkallë Likert, përmes të cilave është synuar 
të identifikohet shkalla e pajtueshmërisë me 
çështje të caktuara me interes. 

Pyetjet janë dizajnuar të theksojnë 
aspekte të veçanta të subjektit që do të 
adresonim, përfshirjen dhe ndërverimet që 
studentët kanë në rrjetin social (Facebook), 
përmes të cilës përfshirje dhe ndërveprim 
ekziston mundësia e ndikimit në formësimin 
e prirjeve dhe preferencave të tyre për parti 
politike dhe politikanë. Nga pikëpamja e 
përgjithshme, kemi 113 respondentë, 60 
meshkuj dhe 53 femra; grupmoshtat 18-
24 vjec. Të dhënat janë të përfshira dhe 
të intepretuara përgjatë trajtimit teorik të 
fenomenit por edhe në një kapitull të vecant.

Kronologjia e zhvillimit teknik dhe 
ideor të ueb si konstrukt dixhital

Ueb në shumë raste nënkuptohet si 
vet Interneti, por në fakt është vetëm një 
segment i tij, që paraqet një koleksion prej 
miliarda faqesh të cilat mund të shfletohen 

përmes shfletuesve të standardizuar të Ueb. 
(Christensson, 2015) Brenda përbrenda këtij 
dimensioni dhe kësaj platforme, mendimi 
mund të përkthehet në përmbajtje plotësuese 
si materialet audio dhe video, punimet 
digjitale fotografike dhe komunikim i 
drejtpërdrejtë, jo vetëm tekst.

Termi ‘Ueb 2.0’ është një term i cili 
fillimisht është përdorur për të ndarë dhe 
theksuar dy etapa të ndryshme të zhvillimit 
të Ueb dhe u përdor për herë të parë nga 
konferencat e organizuara nga Tim O’Reilly 
(Encyclopædia Britannica, inc., 2018). 
Rrjedhimisht, Ueb 2.0 nuk nënkupton një 
program apo një platform po më shumë një 
term që përshkruan një gjeneratë të re të një 
programi dhe ndërveprimi me Ueb online.

Ndër aspektet më të rëndësishme të 
këtij zhvillimi është kontrolli i përdoruesit. 
Përderisa dikur vetëm ata që e kishin në 
pronë një Uebfaqe mund ta modifikonin 
dhe kontrollonin përmbajtjen, me Ueb 2.0 
ndërveprimi prek dimensione të reja, ku vet 
përdoruesit e faqes mund të përcaktojnë 
deri në një masë atë cfarë do të shohin dhe 
gjithashtu të prodhojnë apo publikojnë 
materiale.

Zhvillime të tilla dhe një përfshirje 
mjaftë e madhe e individëve dhe bizneseve 
kanë bërë që të mendohen edhe zgjatime të 
tjera që mund të bëhen përmes teknologjisë 
së informacionit dhe komunikimit. Zgjatime 
këto që do të preknin procesin demokratik. 
“Me fjalë të tjera, përpjekje duhen bërë që në 
mënyrë sa më efektive të përdoret teknologjia 
e informacionit dhe komunikimit në 
përmirësimin dhe efektivitetin e qeverisjes. 
Madje, shumë projekte tashmë janë duke 
eksploruar mundësitë në rrafshin e asaj që 
mund të quhet “demokraci elektronike”, 
qeverisje online” apo “e-government”, 
përmes të cilave synohet që të përmirësohet 
kualiteti i demokracisë dhe të sillen shërbime 
specifike të qeverisë online (Dridi, 2011). 

Me fjalë të tjera zhvillimi i Ueb nuk 
është një aspiratë e cila mund dhe duhet 
ndaluar me rrjete sociale apo Ueb faqe 
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kreative, përmes saj mund të ofrohen 
shumë shërbime që do të përmirësonin 
jetën e njeriut në cdo rrafsh, deri tek ofrimi 
i shërbimeve qytetare që mund të i ofroj 
vetëm institucioni qeveritarë.

Interneti si rrjet social 
dhe Facebook si platformë

Përkufizime të ndryshme mund të jepen 
për Internetin sepse është një teme fluide 
që ndryshon vazhdimisht. Megjithëatë, 
një përshkrim objektiv, i thjeshtë dhe 
teknik është gati një parakusht. Sipas këtij 
përkufizimi, “Interneti është një rrjet i gjërë 
global që lidhë sisteme kompjutërësh në të 
gjithë botën”. Në sisteme kompjutershëm 
mund të i nënkuptojmë edhe telefonat tanë 
të mençur, që në fakt janë shumë më të 
mençur se Pentiumët e dikurshëm.

Interneti është një rrjet i gjërë global që 
lidhë sisteme kompjutërësh në të gjithë botën. 
Ai përfshin disa linja të të dhënave me gjerësi 
të lartë që përmbëjnë „shtyllën kurrizore“ 
të Internetit. Këto linja janë të lidhura me 
shpërndarëset kryesore të Internetit që 
shpërndajnë të dhëna në vende të tjera, siç 
janë serverët e internetit dhe ISP-të. Interneti 
ofron shërbime të ndryshme. Disa shembuj 
përfshijnë: Ueb, Email, Rrjete sociale, Lojëra 
online etj. (Christensson, 2012).

Në kategorinë e Uebit, Facebook 
është kategorizuar si rrjet social. Në fjalorin 
digjital të Cambridge University, rrjeti social 
përkufizohet si “një uebfaqe apo një program 
kompjuterik që lejon njerëzit të komunikojnë 
dhe të shpërndajnë informacione në internet 
duke përdorur një kompjuter apo telefon 
mobil”. (Cambridge University Press) 

Nëse e shohim këtë fenomen nga rrafshi 
i Shkencës Politike, rrjetet sociale paraqesin 
hijen e shoqërisë njerëzore në botën e 
numrave të realitetit digjital. Aktiviteti 
njerëzorë në rrafshin digjital do të ishte 
ndër temat më me interes për këtë program 
kompjuterik po të ishte i mençur, që synon 
ta replikoj realitetin njerëzor – social 

në dimensionin digjital. Nuk ka ndonjë 
teknologji, që edhepse në rezolucion jo të 
plotë, arrinë të pasqyron disa nga impulset 
kryesore të njeriut politik. 

Sot Facebook, në përshkrimin e tyre 
për misionin e kompanisë kanë vetëm një 
fjali “T’u jap njerëzve fuqinë për të ndërtuar 
komunitet dhe për ta afruar botën më 
pranë.” (Facebook, 2019). Facebook ka më 
shumë se 2 miliard përdorues të regjistruar, 
kompania numëron 34,030 punëtor me 
orar të plotë, 70 zyre në gjithë botën dhe 15 
qendra të të dhënave (të mbështetura 100% 
nga energjia e renovueshme). Në Tetor të 
vitit 2019 numëron 140 milion biznese si 
përdorues të aplikacioneve të Facebook, 
rrjedhimisht pjesë aktive të komunitetit. 
I gjithë ky komunitet e ka të përcaktuar 
sjelljen përmes asaj që Facebook e quan 
“Standarde të Komunitetit”, apo një set i 
rregullave që përcaktojnë se cfare lejohet 
dhe cfarë jo, në Facebook.

Facebook filloi në Shkurt të vitit 
2004 si rrjet social me bazë në shkollë, në 
Universitetin e Harvard. U themelua nga 
Mark Zuckerberg së bashku me Edëard 
Saverin, të dy student. Deri në vitin 2006 
Facebook nuk ishte i hapur dhe u hap 
për këdo mbi moshën 13 vjecare, duke e 
kaluar kështu MySpace si rrjeti social më i 
popullarizuar në botë (Nations, 2019).

Facebook deklaron se ka angazhim 
parësor të mundësoj të të shprehurit, 
por gjithashtu ka raste kur e kufizojnë 
atë. Rastet e tilla sipas tyre bazohen 
në katër vlera kryesore: Autenticitet, 
Siguri, Privatësi dhe Dinjitet. Stadardet e 
Komunitetit ndërtohen mbi 6-të shtylla 
kryesore: 1. Dhunë dhe sjellje kriminale, 2. 
Siguri, 3.Përmbajtje objektive, 4. Integritet 
dhe Autenticitet, 5. Respektim i pronës 
intelektuale dhe 6. Kërkesa në lidhje me 
përmbajtjen (Facebook, 2019). 

Përtej vlerave dhe shtyllave përmes 
të cilave i jepet formë këtij komuniteti 
të Facebook (me më shumë se 2 miliard 
përdorues), platforma digjitale e Facebook 
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mundëson krijimin e profileve personale 
dhe faqeve (për personalitete apo biznese 
të ndryshme). Përmes tyre, përdoruesit 
mund të kenë një listë të miqve dhe të 
përcaktojnë parametrat e privatësisë së tyre 
(nëse materialet dhe informacionet do të jenë 
publike apo private dhe sa publike do të jenë). 

Gjithashtu, përdoruesit kanë mundësi 
të të ngarkuarit të materialeve të ndryshme, 
fotografi, video, apo materiale të tjera 
digjitale. Kanë mundësi të shkruajnë në 
profilin personal përmbajtje të ndryshme 
apo deklarata, të komentojnë në ato 
përmbajtje apo në materialet që ngarkojnë 
miqtë apo faqet e personaliteteve apo 
bizniseve. Kanë mundësinë të kontaktojnë 
në mënyrë private me miqtë apo entitetet e 
tjera (faqe), të transmetojnë video materiale 
në kohë reale përmes Facebook Live; dhe 
shumë mundësi të tjera të të ndërvepruarit 
në internet (Nations, 2019).

Nëse analizojme mjetet me të cilat 
paiset një përdorues i Facebook, verejmë 
se janë të njejta mjete me të cilat paisen 
e mediumet e mëdha, për sa i përket 
mundësive për të përcjellë mesazh. Për 
punimin tonë janë të rëndësishme këto 
aspekte të cilat kanë mundësi të përdoren 
politikisht, përbrenda atij koncepti të cilin 
Sartori e quante ‘luftë e fjalëve’.

Modelet e votimit: 
Partite politike dhe mediet

Sartori (Sartori, 1998) shkruan se “…
Në kohë paqeje, politika – të paktën politika 
ideologjike – është luftë fjalësh”. Dikur këto 
mjete të luftës politike, fjalët, përcilleshin 
në rastin më të mirë përmes një faqeje të 
gazetës, dikur më vonë të shoqëruara me 
ndonjë fotografi. Apo në kohët më të vona 
krahas zhvillimeve teknologjike (si radio dhe 
televizori) në rastin më të mirë dhe formën 
më të avancuar përmes zërit dhe pamjeve. 

Radio dhe Televizioni në kohën tonë, 
vecanërisht Televizioni, nënëkuptojnë media 
tradicionale, që ka edhe kuptimin e të 

kahershmes por edhe të të vjetrës. Kjo për 
arsye se mediat e reja janë forma shumë më 
interaktive si rrjeteve sociale, ku vend zënë 
edhe mediat tradicionale. Nuk ka, apo mund 
të jenë shumë të rralla (raste të izoluara) kur 
një medium i madh nuk është prezent në 
rrjetet sociale (Facebook etj.). 

Lufta politike, që në konceptimin 
e Sartorit është një luftë fjalësh, tani 
zhvillohet në përmasa të papara më herët, 
me efikasitet të paparë më herët; dhe me 
ndërveprimshmëri të paparë më herët, pasicë 
publiku tanimë nuk është pjesë pasive e 
këtij ekuacioni, përkundër është një pjesë 
shumë aktive, madje përcaktuese e asaj që 
do të jehojë më shumë në aspektin digjital 
(duke e frekuentuar dhe duke e shpërndarë 
si informacion).

Sot secili që ka një llogari të hapur 
në rrjetin social Facebook, ka mundësinë 
të njoftohet në kohë reale për zhvillimet e 
fundit në raport me politikanët dhe partitë 
e preferuara në rrafshin politik; dhe për 
gjithcka tjetër në aspektin e përgjithshëm 
të informacionit. Informacione gati të 
panumërta prodhohen cdo ditë nga burime 
të shumta, qofshin këta individ të pavarur 
apo media kompani profesionale. 

Në këto grupime bëjnë pjesë edhe 
partitë politike, të cilat gjithherë e më 
shumë po shtojnë prezencën e tyre në këtë 
dimension. Duhet pasur parasyshë se këtu 
shtrihet një pjesë e madhe e interesit të 
partive politike për hapsira përmes të cilave 
mund të ndikojnë se kush do të marrë 
pushtetin politik. Sipas (Heywood, 2008) 
partite politike janë “…grup njerëzisht 
që janë organizuar për të fituar pushtetin 
qeverisës me mjete zgjedhore apo të tjera.”

Sot të gjitha partitë politike parlamentare 
në Kosovë kanë prezencën e tyre zyrtare në 
Facebook dhe përmes zyrtarëe partiak të 
cilët publikojnë vazhdimisht materiale me 
përmbajtje politike. Nisur nga teoritë e 
votimit (Heywood, 2008), nga modeli i 
identifikimit me partinë, në rrafshin digjital 
individët e përcaktojnë animin e tyre politik 
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duke e ndjekur partinë që e përkrahin dhe 
politikanët apo kandidatët e preferuar, duke 
bërë kështu që nga ta të u shfaqen dukshëm 
më shumë informacione se nga partitë apo 
kandidatët e tjerë. 

Në modelin sociologjik të teorive të 
votimit, që “lidhë sjelljen e votuese me 
antarësinë grupore, duke sugjeruar se 
zgjedhësit priren të përftojnë një model 
votimi që pasqyron gjendjen ekonomike 
dhe shoqërore të grupit që i përkasin. 
Shembuj të tjerë mund të mirren nga modele 
të ndryshme, vecanërisht në modelin e 
ideologjisë sunduese, përmes të cilit ndër 
të tjera supozohet se “… se si grupet dhe 
individët e intepretojnë gjendjen varet nga ajo 
se si u është paraqitë ajo atyre gjatë arsimit, 
nga qeveria dhe mbi të gjitha nga masmedia.”

Rrjedhimisht, impakti që mediat e 
reja mund të kenë në mënyrën se si njerëzit 
votojnë është real nëse analizohet nga 
perspektiva e secilës teori, vecanërisht ajo e 
ideologjisë sunduese, sepse në thelb bëhet 
fjalë për informacion në të cilin ka qasje 
individi, e mbi bazën e të cilit formëson 
pamje të përkatësisë së vet politike. 

Një pasqyrë e përgjithshme e të dhënave 
nga anketa me studentët 

Në këtë pjesë të punimit do të trajtojmë 
aspektin empirik me të dhëna të mledhura 
përmes anketës me studentë të Universitetit 
të Prishtines, Departamenti i Shkencës 
Politike. Pjesëmarrës në këtë anketë ishin 
113 studentë të Departamentit të Shkencës 
Politike në Universitetin e Prishtinës, nga 
niveli Bachelor në tre vite: 1,2 dhe 3. 

Studentët janë anketuar përmes një 
pyetsori me pyetje të mbyllura. Janë gjithsej 
20 pyetje, 13 prej tyre nominale me mundësi 
përgjigjjeje Po dhe Jo; dhe 7 me shkallë likerti 
për të identifikuar shkallën e pajtueshmërisë 
me qështje të caktuara. Pyetjet janë hartuar 
me qëllimin që të theksohen aspekte specifike 
të lëndës që do të trajtojmë, përfshirjen dhe 
ndërveprimin që ata kanë në rrjetet sociale 

(rrjedhimisht mundësinë për ndikim në 
prirjet e tyre politike). 

Në pasqyrën e përgjithshme të të 
dhënave kemi nga 113 respondentë, 60 
meshkuj dhe 53 femra të grupmoshës 18-
24 vjeç. Nga 113 studentë, 111 kanë të 
hapur llogari personale në Facebook, 2 prej 
tyre janë përgjigjur se nuk kanë llogari, të 
dy respondentët i takojnë gjinisë femërore. 
102 studentë i përcjellin faqet e politikanëve 
të preferuar kurse 11 nuk i përcjellin ato. 
95 studentë pohojnë se gjatë zgjedhjeve të 
fundit nacionale në Kosovë, ju janë shfaqur 
publikime të miqve të tyre në Facebook, në 
lidhje me zgjedhjet; 18 të tjerëve nuk iu 
janë shfaqur. I njëjti rezultat në pikëpamje 
të numrave qëndron për publikimet nga 
partitë politike, që mund të kuptojmë se 
aq sa janë të angazhuar partitë politike në 
përcjelljen e mesazhit të tyre, po aq janë 
të angazhuar individët në shpërndarjen e 
materialeve politike.

Situatë tjetër është kur pyeten nëse 
kanë publikuar ndonjëherë në përkrahje 
të një partie apo politikani të preferuar. 94 
mohojnë, përderisa 19 tregojnë se kanë 
publikuar në përkrahje. Të pyetur nëse e 
kanë kontaktuar dikë përmes Facebook 
Messenger për të iu rekomanduar përkrahje 
për ndonjë parti apo politikanë të preferuar, 
106 thonë se nuk e kanë bërë dhe 7 nga 
ta pohojnë se i kanë kontaktuar të tjerët; 
përderisa në pyetjen e natyrës së njëjtë, nëse 
janë kontaktuar nga të tjerët për të përkrahur 
një parti apo politikan të preferuar rezultati 
qëndron ndryshe, 56 janë kontaktuar 
privatisht për të ju kërkuar përkrahje dhe 
57 nuk janë kontaktuar.

Në këtë punim është trajtuar aspekti i 
marketingut i ndërtuar në faqe dhe në vet 
platformën e Facebook, ku individët dhe 
bizneset mund të sponsorizojnë përmbajtje 
të caktuara (artikuj, deklarata apo materiale 
digjitale) në mënyrë që të shfaqen te sa më 
shumë njerëz. Të pyetur nëse ju janë shfaqur 
publikime të sposorizuara (me pagesë) nga 
ndonjë parti politike apo politikanë, nga faqet 



   93Social Studies  Vol. 16  No. 4

me të cilat janë të lidhur dhe i pëlqejnë, 67 prej 
studentëve kanë konfirmuar se ju janë shfaqur 
dhe 46-ve nuk u janë shfaqur. Një rezultat 
përafërsisht i njejtë qëndron edhe me faqet e 
partive dhe politikanëve me të cilët nuk janë 
të lidhur dhe nuk i pëlqejnë, por që Facebook 
iu jep mundësinë që përmes sponsorizimit të 
shfaqin materialet e tyre edhe tek personat që 
nuk janë të lidhur apo pëlqejnë faqet e tyre, 
ku prej 113 studentëve, 60 kanë konfirmuar 
se ju janë shfaqur materiale nga ta, kurse 
53-ve jo. 84 prej tyre pajtohen se Facebook 
është mënyra më e shpejtë dhe më efikase për 
komunikimin e mesazhit të partive poltike, 
por vetëm 9-të prej studentëve pajtohen se 
Facebook ka ndikim në formësimin e prirjeve 
dhe preferencave të tyre politike. 

 
Përfundime 

Në fillim të këtij punimi theksuam se 
synojmë të identifikojmë ndër të tjera dy 
njohje: a. Sa janë të përfshirë studentët në 
Facebook; dhe b. A mendojnë studentët 
se Facebook ka ndikimin në formësimin e 
preferencave të tyre politike për parti politike 
dhe politikanë. Të dhënat na konfirmojnë 
se studentët e Departamentit të Shkencës 
Politike, në Universitetin e Prishtinës janë 
përdorues të Facebook dhe se Facebook është 
burim ekskluziv informacioni, vecanërisht 
në lidhje me partitë politike dhe kandidatët.

Të dhënat konfirmojnë se studentët 
e Departamentit të Shkencave Politike, në 
Universitetin e Prishtinës, janë përdorues të 
Facebook-ut dhe se Facebook-u është burim 
ekskluziv i informacionit, veçanërisht për 
partitë politike dhe kandidatët. Të dhënat na 
çojnë edhe në një fakt tjetër mjaft kontravers, 
se studentët mendojnë se Facebook-u nuk ka 
asnjë ndikim në formimin e preferencave të 
tyre për politikanët dhe partitë politike, edhe 
pse ata janë përdorues aktivë që ndërveprojnë 
çdo ditë me burime informacioni nga 
politikanët dhe partitë politike.

Nga analiza e të dhënave vihet re se 
Facebook-u si një platformë ndërpersonale 

për shkëmbimin e informacionit ka një 
ndikim real në përcaktimin e preferencave 
për politikanët dhe parti politike tek 
studentët. 98.2% e të anketuarve (janë 
përdorues të regjistruar) kanë një llogari 
personale në Facebook. 90.3% e tyre ndjekin 
partitë e tyre të preferuara politike dhe 
politikanët në Facebook. 32.7% besojnë 
se fushata në Facebook ka ndikuar në 
vendosmërinë e tyre për të votuar. 91 
nga 113 të anketuar pajtohen që përmes 
Facebook-ut informohen në kohë reale për 
aktivitetet e partive politike dhe politikanëve 
të preferuar. 84 nga 113 studentë të anketuar 
pajtohen se Facebook është mënyra më e 
shpejtë dhe më efikase për të komunikuar 
mesazhin e partive politike.

Të dhënat konfirmojnë se partitë 
politike janë të angazhuara në targetimin e 
të rinjve (përkatësisht grupmosha e anketuar 
18-24). Të pyetur nëse ju janë shfaqur 
publikime të sposorizuara (me pagesë) nga 
ndonjë parti politike apo politikanë, nga 
faqet me të cilat janë të lidhur dhe i pëlqejnë, 
67 prej studentëve kanë konfirmuar se ju 
janë shfaqur publikime të sposorizuara nga 
partitë politike. Një rezultat përafërsisht i 
njëjtë qëndron edhe me faqet e partive dhe 
politikanëve me të cilët nuk janë të lidhur 
dhe nuk i pëlqejnë, por që Facebook iu 
jep mundësinë që përmes sponsorizimit të 
shfaqin materialet e tyre edhe tek personat 
që nuk janë të lidhur apo pëlqejnë faqet e 
tyre, ku 60 studentë kanë konfirmuar se ju 
janë shfaqur materiale të sponsorizuara nga 
faqe të politikanëve dhe partive politike 
ndaj të cilave nuk kanë ndjenjë përkatësie 
dhe që nuk i përcjellin fare në Facebook. 
Në anën tjetër, 63 nga studentët pajtohen se 
përmes Facebook i përcjellin lajmet e fundit 
nga portalet e përzgjedhura informative, 
përderisa 18 nga studentët mendojnë se në 
Facebook ka vetëm propagandë dhe lajme të 
rrejshme. Në anën tjetër 84 prej studentëve 
pajtohen se Facebook është mënyra më e 
shpejtë dhe më efikase për komunikimin 
e mesazhit të partive politike, por vetëm 
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9-të prej studentëve pajtohen se Facebook 
ka ndikim në formësimin e prirjeve dhe 
preferencave të tyre politike.

Facebook përmes platformës për media 
ka fituar karakteristikat e një ndërmjetësi 
mes mediave dhe përdoruesve. Përtej partive 
politike dhe politikanëve, studentët përmes 
Facebook përcjellin faqevt e televizioneve 
dhe potaleve informative në Facebook, ku 
103 studentë (ose 91.2%) i ndjekin ata. 
Gjatë zgjedhjeve të fundit, 91 studentë janë 
ekspozuar ndaj publikimeve nga televizionet 
dhe portalet informative që lidhen me 
zgjedhjet. 91 prej studentëve pajtohen që 
përmes Facebook-ut informohen në kohë 
reale për aktivitetet e partive politike dhe 
politikanëve të preferuar, ndërsa 59 prej tyre 
pajtohen që përmes Facebook-ut njihen me 
programin politik të partive politike dhe 
politikanëve të preferuar. Duhet pasur parasysh 
se në kohë reale njeriu mund të informohet 
vetëm nga një burim në të njëjtën kohë, për 
rrjedhojë mund të kuptohet se Facebook dhe 
jo një burim tjetër është platforma përmes së 
cilës studentët zgjedhin të marrin informacion 
në kohë reale, përsa i përket partive politike 
dhe politikanëve të preferuar.

Literatura na sugjeron se partitë politike 
kanë një synim të natyrshëm për të fituar 
pushtetin përmes luftës së vazhdueshme 
politike, e cila luftë konceptohet si një luftë 
fjalësh. Të dhënat sugjerojnë se Facebook 
e ka integruar mjaft mirë brenda vetes 
këtë grup palësh, ose siç e koncepton vetë 
Facebook, si një komunitet.

Rrjedhimisht, mund të konkludojmë 
se Facebook-u ndikon në krijimin e 
preferencave për politikanët dhe parti 
politike, veçanërisht duke pasur parasysh 
faktin se është ndër burimet kryesore për 
marrjen e informacionit nga partitë politike 
dhe politikanët e preferuar; dhe sa më shumë 
që studentët të përfshihen në Facebook, aq 
më shumë përfshihen dhe ekspozohen ndaj 
politikanëve, partive politike dhe mediave. 
Por studentët nuk janë të njohur me një 
fenomen të tillë, pasi vetëm 9 nga 113 të 
anketuar besojnë se Facebook-u ka ndikim 
në formimin e preferencave të tyre për 
politikanët dhe partitë politike; ose mund 
të konkludojmë se studentët mendojnë se 
Facebook nuk ka asnjë ndikim në formimin 
e preferencave të tyre politike për politikanët 
dhe partitë politike.

Nisur nga këto dhe fakte të tjera, 
ndikimi që mediat sociale mund të kenë 
në votën e studentëve është real nëse 
analizohet nga këndvështrimi i secilës 
teori; dhe se ndikimi mund të jetë edhe më 
i madh, veçanërisht kur individët nuk janë 
të vetëdijshëm për ndikimin që ushtrohet 
mbi ta. Vëmendje e veçantë duhet t’i 
kushtohet ndikimit të mediave dixhitale 
në formësimin e preferencave politike tek 
të rinjtë. Gjithashtu, partitë politike si 
palë të organizuara, të strukturuara dhe 
mbi të gjitha palë zyrtare, duhet të mbajnë 
përgjegjësi për natyrën e materialeve që 
publikojnë dhe mënyrën se si vendosin t’i 
afrohen studentit, votuesit, qytetarit.
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Internet is one of the man-made technological wonders, which is reshaping many of 
the fundamental fields of human activity. Human aspirations for technological development 
are endless, meanwhile, developments have made us see a trajectory of progress from a 
Web platform where you can publish, to a Web platform where you interact, even govern. 
These platforms represent a paramount space for political war in the digital dimension. The 
focus of this paper is Facebook and the impact it can have on creating political preferences 
among students of the University of Pristina, department of Political Science. Through 
theoretical definition, comparison of examples, and analysis of the empirical component 
of the survey with students, we aim to identify and define the scale of involvement of 
students on Facebook; do they follow political parties, favorite politicians, televisions, and 
news magazines; and do they think that Facebook influences on shaping their political 
preferences, by impacting whom to vote for as a final result.
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Përmbledhje

Pandemia COVID19, situatë e paprecedentë gjatë viteve 2020-2021, perceptohet se ndaloi 
aktivitetin e më shumë se gjysmës së kompanive në të gjithë sektorët e ekonomisë shqiptare, 
kryesisht si rezultat i masave të parandalimit të përhapjes së pandemisë si edhe vështirësive të 
krijuara në tregtinë e mallrave dhe shërbimeve. Gjithsesi, lehtësimi i masave kufizuese dalëngalë 
e ri-ktheu ekonominë në aktivitetin normal, ku vetëm 15% e bizneseve deklaruan se edhe një 
vit pas fillimit të pandemisë nuk e rifilluan aktivitetin e tyre, kryesisht në sektorin e turizmit. 
Një vit pas fillimit të pandemisë, kompanitë ulën pritshmëritë e tyre “shumë negative” ndaj 
pandemisë në aktivitetin e tyre ekonomik. Një pjesë e bizneseve që në vitin 2020 mendonin se 
pandemia do të kishte një ndikim “shumë negativ” në biznesin e tyre, në 2021 e kanë vlerësuar 
tashmë këtë ndikim në shumicë si “negativ”, ndërkohë që vihet re një rritje e numrit të bizneseve 
që mendojnë se pandemia nuk do të ketë ndonjë ndikim në aktivitetin e tyre, si dhe të atyre 
që mendojnë se ndikimi ka qenë, në fakt, pozitiv kryesisht në Sektorin e Shërbimeve. Shumica 
dërrmuese e bizneseve në të gjithë sektorët e ekonomisë raportuan ulje të të ardhurave të tyre në 
më shumë se 20%, përgjatë periudhës së pandemisë, si në fillimet e saj, ashtu edhe përgjatë vitit 
të parë të Covid-19. Në ndryshim nga anketa e vitit 2020 ku pothuajse të gjitha bizneset e të 
gjithë sektorëve deklaruan rënie të të ardhurave, në anketën e vitit 2021 vihet re se një përqindje 
modeste e bizneseve në sektorin e shërbimeve, ndërtimit dhe të tregtisë (përkatësisht 2,2%, 5,9% 
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Dr. Diana LEKA është drejtore e Sekretariatit Teknik të Këshillit të Investimeve, një platformë e 
dialogut publik-privat, e ngritur me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe të BERZH. Me një eksperiencë 
të gjatë në fushën e tregtisë dhe të investimeve të huaja direkte, ajo ka shërbyer mbi 20 vite në sektorin 
publik dhe privat, si dhe në projekte të shumta (EU, IFC, UNDP, GIZ) me fokus në tregtinë rajonale, 
investimet e huaja direkte dhe konkurrueshmërinë e bizneseve. Është auditore e licensuar nga Moody 
International (2005) dhe Menaxhere Evropiane e licensuar për Sistemet e Manaxhimit të Cilësisë nga 
Instituti Gjerman i Cilësisë. Si konsulente e pavaruar, ajo ka kryer shërbime konsulence në ngritjen e 
sistemeve të menaxhimit të cilësisë (ISO, HACCP) për kompani të ndryshme private dhe publike. Znj. 
Leka ka kryer studimet universitare në Degën Ekonomi pranë Universitetit të Tiranës, dhe studimet Master 
në Ekonomi dhe Menaxhim Financiar pranë Universitetit Aix-Marseille Nr. 2, Francë, si dhe ka mbrojtur 
doktoraturën me temë “Sfidat e kompanive shqiptare në procesin e integrimit në BE” pranë Universitetit 
të Tiranës. Gjithashtu, prej 1998, ajo ka qenë lektore për Menaxhimin e Operacioneve, Menaxhimin e 
Cilësisë pranë universiteteve publike dhe private në Shqipëri.

Elida FARA ka kryer studimet universitare në degën Financë dhe studimet Master në Menaxhim 
dhe Financë dhe ka 17 vjet eksperiencë pune në Menaxhimin e Financave Publike, Planifikimin Strategjik, 
Menaxhimin e të ardhurave dhe Menaxhimin e Projekteve. Ajo ka punuar për rreth 13 vjet për Ministrinë 
e Financave të Shqipërisë, e përfshirë në hartimin e politikave, duke mbuluar aspekte të ndryshme të 
financave publike, nga politikat e taksave në hartimin e dokumenteve strategjike të politikave dhe në 
aspekte të tjera të lidhur me fushën e financave publike, administratën dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. 
Ajo ka punuar për Programin e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara si Eksperte e Financave Publike, e 
përfshirë në zhvillimin e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore në fushën e administrimit fiskal, Menaxhimin 
e Aseteve dhe Auditimin e Jashtëm.

Tomas MUÇA ka kryer studimet Bachelor në degën Informatikë-Ekonomike pranë Universitetit 
Epoka, duke u diplomuar me “high honors” në vitin 2021. Pas përfundimit me sukses të praktikës 
studentore si pjesë e Sekretariatit Teknik të Këshillit të Investimeve, ai realizoi punimin e tij të diplomës 
me mbështetjen e Sekretariatit të KI, duke u fokusuar në analizën e perceptimeve të bizneseve mbi 
procesin e fiskalizimit në Shqipëri. Bashkëpunimi i radhës me Sekretariatin e KI është ky studim mbi 
ndikimin e pandemisë COVID19 mbi sipërmarrjen në Shqipëri. Gjatë studimeve, ai ka përmbyllur një 
program trajnimi në Institutin Demokratik Amerikan (NDI), në bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë. 
Gjithashtu ka kontribuar në iniciativën Lockdown Economy të organizatës për promovimin e zhvillimit 
të qëndrueshëm AlterConcatcs, duke u fokusuar në ndihmën ndaj bizneseve shqiptare për tejkalimin e 
pasojave të pandemisë COVID19. Aktualisht është i angazhuar si konsulent për aplikacionet bankare dhe 
editor i shkrimeve ekonomike.

dhe 2,5%) raportojnë rritje të të ardhurave me me shumë se 5%. Nga të dhënat e raportuara, 
duket se viti i pandemisë i ka detyruar bizneset që të ulin varësinë e tyre ndaj importeve dhe 
të përpiqen t’i zëvendësojnë ato me produkte vendase. Shërbimet, Bujqësia dhe Ndërtimi janë 
sektorët që më së shumti kanë mundur të gjejnë mbështetje edhe tek produktet vendase. Për të 
dyja periudhat e marra në analizë, dy nga problemet kryesore për bizneset e të gjithë sektorëve 
mbetën mungesa e klientëve dhe e likuiditetit. Mungesa e klientëve është raportuar si një problem 
në rritje veçanërisht nga sektori i turizmit dhe ai i shërbimeve. Ndërsa, nga sektori i ndërtimit 
dhe ai i tregtisë, vihet re një rritje në raportimin e problematikës të mungesës së likuiditetit 
si një ndër shqetësimet kryesore. Përdorimi i teknologjisë dhe shërbimeve elektronike duket 
se morën hov gjatë pandemisë dhe u përdorën në masë nga kompanitë. 87% e bizneseve në 
2021, krahasuar me 81% të anketës së 2020, raportuan se do të vazhdojnë të mbështeten tek 
këto shërbime edhe në të ardhmen. Pandemia e Covid-19 nxori më në pah pa-përgatitjen e 
kompanive në përballimin e situatave emergjente. Kur u pyetën ne vitin 2020 nëse kishin të 
miratuar ndonjë plan për situatat emergjente, plot 86% e bizneseve u përgjigjën negativisht, 
duke shprehur se nuk e kishin menduar asnjëherë miratimin e një plani të tillë. Një vit pas 
pandemisë, mbi 50% e bizneseve përgjigjen se po konsiderojnë miratimin e një plan-strategjie 
për t’u përballur me situatat emergjente, sidomos në sektorin e bujqësisë, tregtisë dhe turizmi. 
Fjalë kyçe: Pandemia e Covid-19, analizë, biznese, import dhe eksport, sfida
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Hyrje

Në përmbushje të qëllimit të tij për 
vlerësimin e klimës së përgjithshme të 
të bërit biznesit në Shqipëri, Sekretariati 
Teknik i Këshillit të Investimeve ndërmori 
iniciativën për të organizuar dy anketime 
gjatë periudhës së pandemisë në vend, me 
një distancë kohore prej një viti nga njëra-
tjetra. 

Qëllimi i kësaj analize është të krahasojë 
diferencat në përgjigjet e bizneseve në harkun 
kohor të një viti, si edhe të evidentojë të 
përbashkëtat dhe gjetjet kryesore nga vlerësimet 
e bizneseve mbi impaktin që pandemia ka 
pasur në aktivitetin e tyre.

Ky publikim u realizua në bashkëpunim 
me studentin Tomas Muça, student i 
Universitetit EPOKA.

Metodologjia

Anketa e parë u ndërmor në periudhën 
prill-maj 2020, ndërsa anketa e dytë gjatë 
periudhës prill-maj 2021. Të dyja anketat 
përmbanin pyetje të hapura dhe të mbyllura, 
kryesisht për të mbledhur informacion 
në lidhje me (i) Ndikimi i COVID19 në 
aktivitetin e biznesit; (ii) COVID19 dhe 
importet; (iii) Sfidat e COVID19; (iv) 
COVID19 dhe shërbimet online. 

Anketat u shpërndanë bizneseve 
kryesisht nëpërmjet postës elektronike. Të 
gjitha përgjigjet u mblodhën online, me 
plot 833 biznese që iu përgjigjën anketës 
gjatë periudhës së fillimit të pandemisë dhe 
427 të tilla që iu përgjigjën anketës një vit 
më pas. Për analizën e të dhënave u përdor 
metoda e thjeshtë rastësore.1

1 Për më shumë informacion në lidhje me metodologjinë dhe analizën, klikoni publikimet tona Anketa 
2020 “Covid19 dhe biznesi”; Anketa 2021 “Covid19 dhe biznesi”

Figura 1: Shpërndarja gjeografike e të anketuarve

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI
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Figura 2: Madhësia e biznesit bazuar në xhiron e fundit

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI

Figura 3: Aktiviteti kryesor ekonomik i biznesit

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI

Analiza e të dhënave
Kampioni i studimit

Analiza krahasuese e rezultateve të anketimit

Ndërprerja e aktivitetit gjatë pandemisë
Përgjigjet e bizneseve tregojnë një 

diferencë të madhe mes bizneseve që e 

mbyllën totalisht aktivitetin e tyre gjatë 
periudhës fillestare të pandemisë, me ato që 
vazhduan ta mbajnë biznesin e mbyllur edhe 
pas një viti nga fillimi i pandemisë. Shkaku i 
kësaj diference prej 32 pikë përqindjeje është 
rrjedhojë direkte e detyrimit të mbylljes së 
bizneseve nga izolimi i vendosur në fillimet 
e pandemisë, periudhë kjo e cila përkon 
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Figura 4: Mbyllja e aktivitetit ekonomik si pasojë e pandemisë së Covid-19

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI

me atë kur është zhvilluar anketimi i parë 
i vitit 2020. Këto të dhëna tregojnë se një 
pjesë e mirë e bizneseve që u detyruan 
ta mbyllin aktivitetin e tyre në fillimet e 
pandemisë, patën mundësi të rifillonin 
normalisht me punën e tyre deri në një vit 
pas fillimit të saj.

Dy grafikët e mëposhtëm tregojnë 
një reduktim të dukshëm të ndërprerjes 
totale të aktivitetit për të gjithë sektorët, 
duke krahasuar të dhënat e anketës të 
vitit 2020 me ato të vitit 2021. Kjo është 
shoqëruar me rritjen e numrit të bizneseve 
që raportojnë ndërprerje të pjesshme të 
aktivitetit të tyre. Një diferencë shumë 
e konsiderueshme është ajo në sektorin 
e turizmit, me një rënie nga 75,3% të 
bizneseve të këtij sektori që raportonin 
ndërprerje totale të aktivitetit në vitin 
2020, në vetëm 31% që raportojnë të 
njëjtën gjë në vitin 2021. Kjo mund të ketë 
ardhur si rrjedhojë e hapjes së Shqipërisë 
përgjatë sezonit turistik në verë, si për 
turistët vendas, ashtu edhe për ata të huaj.

Gj i thashtu,  v ihet  re  n jë  r r i t j e 
domethënëse e numrit të bizneseve në 
sektorin e shërbimeve që deklarojnë se nuk e 

kanë ndërprerë aktivitetin e tyre në asnjë 
moment, nga 13% në 31%, si dhe një 
rënie e numrit të bizneseve në sektorin e 
bujqësisë që raportojnë se aktiviteti i tyre 
nuk u ndërpre në asnjë moment, nga 24% 
në 10%. Një ndër faktorët që mund të ketë 
ndikuar në këtë diferencë është vështirësia 
në eksportet e këtyre bizneseve për shkak 
të kufizimeve apo edhe mbylljes së kufijve. 

Ndikimi i Pandemisë së Covid-19 
në aktivitetin e biznesit

Në përgjithësi ne 2021, u vu re një 
tendencë rënëse e këndvështrimit negativ që 
bizneset patën mbi ndikimin e pandemisë 
në aktivitetin e tyre. Nga krahasimi i të 
dhënave, vihet re se nga 67% e bizneseve 
që e vlerësonin impaktin e COVID19 si 
“shumë negativ” në 2020, kjo shifër zbriti 
në 43% në vitin 2021. Një pjesë e bizneseve 
që në vitin 2020 mendonin se pandemia 
do të kishte një impakt “shumë negativ” në 
biznesin e tyre, e kanë vlerësuar tashmë këtë 
impakt në shumicë si “negativ”, ndërkohë 
që vihet re një rritje e numrit të bizneseve 
që mendojnë se pandemia nuk do të ketë 
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ndonjë ndikim në aktivitetin e tyre, si dhe 
të atyre që mendojnë se impakti ka qenë, në 
fakt, pozitiv. 

Sikundër vihet re nga grafiku i 
mëposhtëm, edhe në të dhënat e segmentuara 
sipas llojit të aktivitetit të bizneseve, ka 
një rritje të ndjeshme të të anketuarve që 
impaktin e pandemisë së Covid-19 në 
biznesin e tyre e konsiderojnë tashmë si 
“negativ” dhe jo “shumë negativ”. Sektori 
që dallon më tepër për këtë përmirësim të 
përshtypjes mbi impaktin e pandemisë së 
Covid-19 është ai i industrisë, me një rënie 
prej 31 pikë përqindjeje të bizneseve të 
industrisë që e kanë vlerësuar impaktin e 
pandemisë si “shumë negativ” (nga 65% 
në vitin 2020, në 34% në vitin 2021). Nga 
ana tjetër, pavarësisht kësaj rënieje, sektori 
i turizmit mbetet më i ndikuari negativisht 

nga pandemia, me 71% të bizneseve që 
vazhdojnë t’a konsiderojnë impaktin si 
“shumë negativ”, nga 81% që ishin në vitin 
2020.

Në mënyrë të ngjashme, edhe në 
segmentimin e të dhënave sipas xhiros 
vjetore të bizneseve, vihet re një përmirësim 
i perceptimit mbi ndikimin e pandemisë në 
aktivitetin e bizneseve të anketuara pas vitit 
të parë të fillimit të pandemisë. Përqindja e 
bizneseve që zgjodhën alternativën “shumë 
negativ” për t’iu përgjigjur pyetjes mbi 
impaktin e COVID19 ra për të gjitha 
kategoritë e xhiros vjetore, ku ajo që dallon 
më shumë është përgjysmimi në terma 
relativ i bizneseve të mëdha (mbi 14 milionë 
ALL) që përzgjodhën këtë alternativë, nga 
65% në 32%. Gjithashtu, vihet re një rritje 
e lehtë e numrit të bizneseve që përzgjodhën 

Figura 5: Mbyllja e aktivitetit si pasojë e pandemisë së Covid-19 sipas sektorëvë kryesorë të ekonomisë

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI
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Figura 6: Ndikimi i pandemisë së Covid-19 në aktivitetin e biznesit

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI

Figura 7: Ndikimi i pandemisë së Covid-19 në aktivitet sipas sektorëve kryesorë të ekonomisë

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI



   104

Pandemia e Covid-19 dhe sipërmarrja në Shqipëri; 
analizë krahasuese 2020-2021

Figura 8: Ndikimi i pandemisë së Covid-19 në aktivitet sipas madhësisë së kompanisë

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI

Figura 9: Ndikimi i pandemisë së Covid-19 në të ardhurat sipas sektorëve kryesorë të ekonomisë 

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI
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alternativën “pa ndikim”, si dhe të atyre që u 
përgjigjën se pandemia kishte pasur ndikim 
pozitiv në aktivitetin e tyre. Kjo u vu re më 
shumë te bizneset në kategorinë e xhiros deri 
në 5 milion ALL dhe të atyre me 5 deri në 
8 milion ALL.

Ndikimi i pandemisë së Covid-19 në të 
ardhurat (xhiron vjetore) të biznesit

Shumica dërrmuese e bizneseve në të 
gjithë sektorët e ekonomisë raportojnë ulje 
të të ardhurave të tyre përgjatë periudhës së 
pandemisë, si në fillimet e saj, ashtu edhe 
përgjatë vitit të parë të COVID19. Në 
anketën e vitit 2021, vihet re një rritje e lehtë 
e bizneseve që deklarojnë se pandemia nuk 
ka pasur ndikim në të ardhurat e tyre vjetore. 

Në ndryshim nga anketa e vitit 2020 
ku pothuajse të gjitha bizneset e të gjithë 
sektorëve deklaruan rënie të të ardhurave, 
në anketën e vitit 2021 vihet re se një 
përqindje modeste e bizneseve në sektorin 
e shërbimeve, ndërtimit dhe të tregtisë 
(përkatësisht 2,2%, 5,9% dhe 2,5%) 
raportojnë rritje të të ardhurave me më 
shumë se 5%.

Për të gjitha kategoritë e bizneseve 
sipas të ardhurave vjetore, vihet re një ulje 
e konsiderueshme e numrit të bizneseve që 
raportojnë rënie të të ardhurave të tyre me 
më shumë se 20%. Kjo shifër ka rënë nga 
80,7% në 71,2% për bizneset me xhiro deri 
në 5 milion lekë, nga 83,8% në 71% për 
ato me xhiro nga 5 deri në 8 milion lekë, 
nga 82,4% në 76,4% për bizneset me xhiro 

Figura 10: Ndikimi i pandemisë së Covid-19 në të ardhura sipas madhësisë së biznesit 

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI
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Figura 11: Problematikat në furnizimin me mallra dhe lëndë të parë nga importi

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI

Figura 12: Varësia nga importet

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI
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nga 8 deri në 14 milion lekë, si dhe një rënie 
shumë e konsiderueshme nga 78,3% në 
48% për bizneset e mëdha me xhiro mbi 14 
milion lekë. Kjo tregon se bizneset e mëdha 
e përballuan më mirë krizën e pandemisë, duke 
ruajtur nivele më modeste të rënies së të ardhurave 
të tyre. Nga ana tjetër, mbi 10% e bizneseve 
të mëdha deklarojnë në anketën e vitit 2021 
se pandemia nuk pati asnjë ndikim negativ në 

të ardhurat e tyre, ndërsa 3,3% deklarojnë se 
patën madje edhe një rritje prej më shumë se 
5% të të ardhurave të tyre vjetore.

Importet gjatë pandemisë së Covid-19

Bizneset raportojnë se gjatë vitit të 
parë të pandemisë, kanë hasur më shumë 
problematika në furnizimin me mallra 

Figura 13: Problematikat me importet dhe ndryshimi i vendeve importuese

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI

Figura 14: Ndryshimi i vendeve importuese 

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI
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dhe lëndë të para nga importi, me 69% të 
bizneseve duke e konfirmuar këtë krahasuar 
me 52% në fillimet e pandemisë.

Nga të dhënat e grafikut të mëposhtëm, 
duket se viti i pandemisë i ka detyruar bizneset 
që të ulin varësinë e tyre ndaj importeve dhe 
të përpiqen t’i zëvendësojnë ato me produkte 
vendase. Shërbimet, Bujqësia dhe Ndërtimi 
janë sektorët që më së shumti mund të gjejnë 
mbështetje edhe tek produktet vendase. 

Bizneset raportuan në vitin 2020 për 
problematika në lidhje me importet nga një 

sërë vendesh, ku atë kryesorin e zinin shtetet 
anëtare të BE-së dhe Kina. Si rrjedhojë, një 
pjesë e mirë e bizneseve, sipas përgjigjeve të 
anketës 2021, ndryshuan vendet importuese, 
ndërsa plot 21% e tyre zëvendësuan importet në 
masën 100% me produkte vendase.

Sfidat e pandemisë së Covid-19

Për të dyja periudhat e marra në analizë, 
dy nga problemet kryesore për bizneset e të 
gjithë sektorëve mbetën mungesa e klientëve 

Figura 15: Problemet kryesore me të cilat po hasen bizneset
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dhe e likuiditetit. Mungesa e klientëve është 
raportuar si një problem në rritje veçanërisht 
nga sektori i turizmit dhe ai i shërbimeve. 
Ndërsa, nga sektori i ndërtimit dhe ai i 
tregtisë, vihet re një rritje në raportimin e 
problematikës të mungesës së likuiditetit 
si një ndër shqetësimet kryesore. Nga ana 
tjetër, pamundësia për të paguar pagat 
raportohej si një ndër 3 problemet kryesore 
për bizneset e sektorit të turizmit dhe të 
tregtisë për vitin 2020, por nuk renditet 
më ndër 3 problemet kryesore për asnjë 

sektor në vitin 2021. Kjo kryesisht vjen si 
rrjedhojë e politikave suportuese të linçuara 
nga qeveria në mbështetje të biznesit vendas 
në kushtet e pandemisë. Edhe bujqësia dhe 
ndërtimi, që identifikonin organizimin e 
punës si një ndër problemet e tyre kryesore, 
nuk e evidentojnë më këtë shqetësim një vit 
pas fillimit të pandemisë.

Vihet re një tendencë e bizneseve 
në shfrytëzimin e mundësisë së punës 
onlinë nga shtëpia, për të adresuar sfidën 
e mungesës së fuqisë punëtore. 52% e 

Figura 16: Fuqia punëtore
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bizneseve të cilat shfrytëzuan punën online 
gjatë vitit të parë të pandemisë, deklarojnë 
se do ta shfrytëzojnë këtë mundësi edhe në 
të ardhmen si alternativë ndaj punës në zyrë. 

Krahasimi i të dhënave tregon se ka një 
reduktim të planeve të bizneseve për të larguar 
punonjës nga puna apo për të ulur prodhimin 
e tyre për të siguruar vazhdimësinë e biznesit. 

Duket se këto zgjidhje të përkohshme, të 
cilat ishin më të zakonshme në periudhën 
fillestare të pandemisë, po tejkalohen. Nga 
ana tjetër, një pjesë më e madhe e biznesve 
mund të mbështeten në kredi bankare apo në 
të ardhurat e periudhave të mëparshme për 
të adresuar sfidat që lidhen me vazhdimësinë 
e biznesit të tyre.

Figura 17: Masat për të adresuar vazhdimësinë e biznesit

Burimi: Anketat e Sekretariatit të KI

Figura 18: Shërbimet elektronike
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Figura 19: Shërbimet elektronike 
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Figura 20: Plan për situatat emergjente
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The Covid-19 pandemic, an extraordinary situation, is perceived to have caused a 
disruption of the business activity for more than half of the companies in all the sectors of 
the Albanian economy, primarily due to the protective measures taken to curb the pandemic 
outbreak, as well as due to the disruptions in the trade of goods and services. The easing of 
restrictions gradually caused the economic activity to rebound to its normal levels, though, 
with 15% of the businesses declaring one year after the pandemic outbreak that they had 
not yet resumed their activity, predominantly in the tourism sector. One year after the 
pandemic outbreak, companies lowered their “very negative” expectations regarding the 
impact of the pandemic in their economic activity. A part of the businesses that considered 
the impact that the pandemic would have in their business as “very negative” in 2020, largely 
estimated the impact as “negative” in 2021, with an increase in the number of businesses 
that consider their activity to not be affected by the pandemic, as well as in the number of 
those that consider the impact to have actually been positive, mainly in the Service Sector. 
The vast majority of the businesses across all the sectors of the economy reported decreases 
of more than 20% in their revenues over the duration of the pandemic, during both: its 
outbreak and over the first year of Covid-19 pandemic. In contrast to the 2020 survey where 
the businesses across all sectors declared a drop in their revenues, a modest proportion of 
businesses in the services, construction and commercial sectors (respectively 2.2%, 5.9% 
and 2.5%) reported an increase of more than 5% in their revenues in the 2021 survey. The 
reported data indicate that the first year of the pandemic has forced businesses to rely less 
on imports and attempt to substitute imported goods with local ones. Services, Agriculture 
and Construction are the sectors that have been able to mostly shift to local products. For 
both periods of the analysis, the lack of customers and liquidity shortages remained two of 
the main problems for businesses across all sectors. The lack of customers was reported as 
an increasing problem specifically for the tourism and services sectors. On the other side, 
construction and commercial sectors consider the increase of problems related to liquidity 
shortages as one of the main concerns. Technology and online services usage rapidly increased 
during the pandemic and were widely utilized by businesses. In 2021, 87% of businesses 
reported that they would continue to rely on these services even in the future, as compared 
to 81% who reported the same in 2020.

ABSTRACT

Pandemia e Covid-19 
dhe konsolidimi i shërbimeve online

Një pjesë më e madhe e bizneseve 
raporton se ka përdorur shërbimet 
elektronike gjatë pandemisë, duke shënuar 
një rritje prej 9 pikë përqindjeje, nga 75% e 
bizneseve që përgjigjeshin “Po” në anketën e 
vitit 2020, në 84% që përgjigjen në të njëjtën 
mënyrë në anketën e vitit 2021. Në mënyrë 
të ngjashme, 87% e bizneseve krahasuar me 
81% të anketës së mëparshme, raportojnë se 
po konsiderojnë që të vazhdojnë t’i përdorin 
këto shërbime edhe në të ardhmen.

Përballimi i emergjencave 

Pandemia e COVID19 vuri  në 
vështirësi një pjesë të madhe të bizneseve 
në Shqipëri. Kur u pyetën ne vitin 2020 
nëse kishin të miratuar ndonjë plan për 
situatat emergjente, plot 86% e bizneseve 
u përgjigjën negativisht, duke shprehur se 
nuk e kishin menduar asnjëherë miratimin 
e një plani të tillë. 

Një vit pas pandemisë, mbi 50% e 
bizneseve përgjigjen se po konsiderojnë 
miratimin e një plan-strategjie për t’u 
përballur me situatat emergjente.
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The Covid-19 pandemic highlighted the lack of preparation from the companies in 
dealing with emergencies. When asked in 2020 whether they had approved any emergency 
plans, a total of 86% of the businesses responded negatively, by also adding that they had 
never considered approving such a plan. One year after the pandemic outbreak, over 50% of 
the businesses in the survey responded that they were considering approving a strategic plan 
that would enable them to prepare for future emergencies, most notably in the Agriculture, 
Commercial and Tourism sectors.

Keywords: Covid-19 pandemic, comparative analysis, business, import and export, challenges



Social Studies Journal (SSJ) is the official Journal of Albanian Institute of 
Sociology (AIS), and Department of Sociology, University Aleksander Moisiu 
Durres Albania (UAMD), based on the institutional agreement of AIS-UAMD, 
date 8 October 2018. SSJ is indexed with code ISSN (2309-3455, print & 
2309-3471, online)
Founded in 1997, SSJ is certified as scientific journal by the High Commission 
of the Assessment of Academic Titles, with decision No. 170, 20. 12. 2010. 
SSJ is also classified as Scientific Journal by ANVUR, the National Agency for 
the Evaluation of the University System and Scientific Research of Italy - Ministry 
of Education, Universities and Scientific Research of Italy (MIUR), by decision 
no. 298, dated 21 December 2021. 
“Social Studies” is a bilingual Journal. The articles can be written either in 
English or Albanian.

How to submit an article?
The article can be submitted to: studime.sociale@gmail.com; albsa@sociology.al;  
The submitted article will be select for publishing by the anonymous reviewers, 
though a blind review process.

Organize the manuscript in the following order: 
Title, author(s), name(s) and institution(s), e-mail address(es), abstract (150-250 
words), text, references (Harvard System of references), notes on contributor/s (a 
short CV of a maximum of 10 lines, including both academic and organizational 
experience, and listing up to three selected publications).

Short references in text
Weber (1998); (Weber, 1998: 156); or Weber (1998: 156); (Lazesfeld and 
Berelson, 1990); (Olzak, Shanahan & West, 1986); (Larsen et al., 1989); (Blau, 
1980; Kadare, 1995; Uçi, 2003; Pëllumbi, 2004; Omari, 1999); 2011a, 2011b; 
(Tocqueville [1835] 2010), etc.

References following the text
List authors alphabetically, by surname. 
Merton, Robert. [1949] 1968. Social Theory and Social Structure, New York: 
Free Press.
Buss, Loreta. 2010. “Childhood in Sociology and Society; the US Perspective”, 
Currant Sociology, Vol. 58, No. 2, pp. 355-350.
© Copyright: the author(s) of the articles
For more details, contact the Secretary of the International Editorial Board…
www.sociology.al

Social Studies Journal: Author’s guide



Revista “Studime Sociale” [Social Studies] është revistë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë 
(Albanian Institute of Sociology, AIS - associated with ALBSA) dhe Departamentit të 
Sociologjisë (UAMD) bazuar në marrëveshjen e datës 8 tetor 2018. 
Ajo është certifikuar si revistë shkencore nga KVTA/MAS me vendim Nr. 170, datë 20. 12. 
2010. Ajo, gjithashtu, është klasifikuar si revistë shkencore nga ANVUR - Agjencia Kombëtare e 
Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit Shkencor i Ministrisë së Arsimit, Universiteteve 
dhe Kërkimit Shkencor të Italisë (MIUR) me vendim Nr. 298, datë 21 dhjetor 2021. 
Revista “Studime Sociale” [Social Studies] botohet pa ndërprerje nga viti 1998.  Ajo drejtohet 
nga bordi botues ndërkombëtar dhe botohet me kod ISSN, në dy forma: ISSN 2309-3455 
(print) dhe ISSN 2309-3471 (online).
Artikujt mund të botohen në shqip ose anglisht. Parimi bazë i botimit është rigoroziteti 
shkencor. Çdo studim që dërgohet për t’u botuar revistën “Studime sociale”, i nënshtrohet një 
recensionimi të verbër (blind review). Ai u jepet për recension studiuesve të fushave ku bën 
pjesë studimi dhe artikulli botohet nëse recensat janë pozitive. Pra, detyra e përzgjedhjes së 
artikujve shkencorë është kompetencë ekskluzive e recensentëve anonimë. Kostoja e revistës 
përballohet nga kontribuuesit sipas vëllimit të çdo artikulli. Nëse ndonjë numër, apo artikull 
i veçantë i revistës, financohen nga ndonjë subjekt (individ apo institucion) në çdo rast bëhet 
shënimi përkatës.
Çdo artikull duhet të jetë në përputhje me standardet gjuhësore. Artikujt mund të jenë shkencorë 
ose recensionues, krijime origjinale ose përkthime. Çdo artikull duhet të dërgohet në word 
dhe të ketë këtë strukturë: 

(1)  titulli, deri në 15 fjalë; 
(2) autori/autorët (emri mbiemri); institucioni ku është/janë; adresat elektronike – për 

çdonjërin prej tyre; 
(3) të dhëna për autorin/autorët, 4-6 rreshta, si tekst; 
(4) përmbledhje (shqip), me 200-250 fjalë dhe 4-6 fjalë kyçe; 
(5) teksti, si rregull me 7-9 faqe kompjuterike, me nga 2200 karaktere; 
(6) Referencat e plota, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve; 
(7) abstract në anglisht (varianti anglisht i përmbledhjes). 

Artikulli mund të shoqërohet me shënime në fund të faqes (footnotes). Por përparësi në 
përzgjedhjen për botim kanë artikujt me referenca sipas sistemit të Harvardit (referenca të 
shkurtuara përgjatë tekstit dhe lista me referenca të plota në fund të tij, sipas rendit alfabetik 
të mbiemrave të autorëve). 
Referencat duhet të përbëjnë pesë elemente, që janë:
a. Referencat e librave: 1. autori/ose autorët; 2. viti i botimit; 3. titulli i librit (në kursiv); 4. 
qyteti/vendi ku është botuar; 5. botuesi (për shembull: Merton, Robert. 1968. Social Theory 
and Social Structure. New York: Free Press).
b. Referencat e artikujve nga revistat shkencore, ose përmbledhjet: 1. autori/autorët; 2. viti 
i botimit; 3. titulli i artikullit (në thonjëza); 4. titulli i revistës/përmbledhjes ku është botuar 
(në kursiv); 5. vëllimi, numri dhe faqet (për shembull: Buss, Loreta. 2010. “Childhood in 
Sociology and Society; The US Perspective”, Currant Sociology, Vol. 58, No. 2, pp. 355-350).
Referencat e plota, të listuara në fund të tekstit, duhet të korrespondojnë me referencat e 
shkurtuara nëpër tekst, të cilat vendosen si në shembujt: Për një autor: Weber (1998); (Weber, 
1998: 156); ose Weber (1998: 156); Për dy dhe tre autorë: (Lazesfeld & Berelson, 1990) 
e (Olzak, Shanahan & West, 1986); Për më shumë se tre autorë:  (Larsen ed al., 1989); për 
seritë e referencave (Blau, 1980; Kadare, 1995; Uçi, 2003; Pëllumbi, 2004; Omari, 1999). 
Në qoftë se për të njëjtin autor ka më shumë se një referencë në të njëjtin vit, atëherë shënohet: 
2011a, 2011b.

Kriteret e botimit në revistën 
“Studime Sociale” [Social Studies]


