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Fjala hyrëse
Nga Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”

Është detyrim dhe kënaqësi për mua që si kryeredaktor i Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali”
Vlorë, që të përcjell për lexuesit një rezyme shpjeguese në çelje të volumit të ri të tij, (Numër 5, Vëllimi 2, 2022).
Ky numër i ri i Buletinit tonë shkencor përmban 18 artikuj studimorë nga fusha të ndryshme si shkencat politike,
juridike, ekonomike, gjuhësia-albanologjia, shëndetësia, historia, shkencat inxhinierike dhe matematikore etj.
Buletini Shkencor ka si qëllim të udhëtojë nëpër mjediset e universiteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për
promovimin e rezultateve të kërkimit shkencor të ndërmarrë nga profesorati i Universitetit “Ismail Qemali”, dhe
jo vetëm. Drejtohet nga një Bord Editorial dhe redaksitë përkatëse. Pjesë e Bordit Editorial janë akademikë të
njohur në fusha të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.
Pjesa më e madhe e materialeve të botuara në Buletinin Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë janë fryt
i punës kërkimore-shkencore që kryejnë pedagogët e Universitetit të Vlores, por prej kohësh janë afruar edhe
studiues të universiteteve të tjera të vendit, si nga Universiteti i Tiranës, Universiteti i Korçës, Universiteti i
Elbasanit etj. Gjithashtu në të janë paraqitur me materialet e tyre edhe studiues e kërkues të institucioneve të tjera
kërkimore - shkencore.
Duke respektuar planin strategjik të UV-s për rritjen e kërkimit shkencor, unë si Rektor i UV-s si dhe të gjitha
autoritetet drejtuese do të vazhdojmë të mbështesim studime sa më cilësore e bashkohore të cilat i përshtaten dhe
i përgjigjen nevojave lokale, rajonale e më gjerë.
Kemi besimin se ky volum i Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë do të shërbejë jo vetëm
për të paraqitur në një farë mënyrë kontributin e shumë brezave të pedagogëve - shkencëtarë të këtij
Universiteti në fushat e ndryshme të shkencës, por do të ndihmojë konkretisht edhe pedagogët e rinj për t’u
orientuar dhe për t’u thelluar në fusha të ndryshme me interes studimor, do të ndihmojë ata që janë në fazën e
përgatijes disertacioneve si dhe studentët e degëve të ndryshme.
Vlorë, Korrik 2022
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INFORMACION

Buletini Shkencor boton punime origjinale që sjellin njohuri të reja dhe të rëndësishme për avancimin e shkencës.
Ky organ botues është krijuar me idenë fillestare të promovimit të gjetjeve shkencore të akademikëve shqiptarë
brenda dhe jashtë mjedisit universitar shqiptar. Rëndësia e botimit të buletinit disa herë në vit qëndron në dhënien
e mundësisë për të gjithë kërkuesit akademik dhe jo vetëm të bëjnë të njohura gjetjet më të reja në fushat përkatëse
të tyre si dhe në përditësimin në kohë të gjetjeve të mëparshme.
Dërgimi i dorëshkrimit nënkupton që punimi i paraqitur në të nuk është botuar më parë (përveçse në formën e një
përmbledhjeje, leksioni apo tezave akademike), nuk është në shqyrtim për t’u botuar gjetkë dhe se botimi është
aprovuar nga të gjithë autorët, si dhe autoritetet përgjegjëse ku hulumtimi është kryer. Autorëve do t’ju kërkohet
që të paraqesin, nëse ka ndonjë konflikt interesash, si dhe ndonjë burim financiar të veçantë të përdorur për
kryerjen e kërkimit. Nëse dorëshkrimi pranohet për botim ai nuk mund të botohet në të njëjtën formë diku tjetër
pa marrë më parë leje me shkrim nga Bordi i Buletinit Shkencor.
Plagjiatura nuk lejohet dhe do t’u raportohet si autorit, ashtu edhe autoriteteve përkatëse. Konkluzionet duhet të
justifikohen nga skema eksperimentale dhe të dhënat e paraqitura. Informacioni duhet të jetë i detajuar në mënyre
që të lejojë përsëritjen e punës nga shkencëtarë të tjerë të së njëjtës fushë. Autorët duhet t’i ruajnë të dhënat
eksperimentale dhe t’ia paraqesin Këshillit Botues, nëse u kërkohen. Shkrimi duhet të jetë i qartë, i kuptueshëm,
konçiz dhe korrekt nga ana gramatikore. Autorët mbajnë përgjegjësi për anën shkencore dhe formale të
materialeve që paraqesin, si dhe për çdo korrespondencë me redaktorët.
Të interesuarit të paraqiten me arritjet më të reja nga fushat e angazhimeve të tyre profesionale – shkencore.
Artikujt duhet të jenë origjinale (të pakumtuara në ndonjë aktivitet tjetër), të pabotuara dhe jo në proces vlerësimi
ose botimi (në ndonjë redaksi tjetër).
Autorët janë përgjegjës për redaktimin gjuhësor të tekstit të përmbledhjeve të tyre, qoftë në shqip, qoftë në
anglisht.
Të gjithë autorët e interesuar për të botuar në Buletinin Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë mund të
na kontaktojnë në adresën email: publikime@univlora.edu.al

Buletini shkencor / Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
Email: publikime@univlora.edu.al / Tel. 00355 33 22 49 52
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Mirëqënia e konsumatorit në Pronësinë
Intelektuale: Rasti i Patentës

Dr. Belinda HALILAJ
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
Vlorë/Shqipëri
belinda.halilaj@univlora.edu.al

Abstrakt
Evoluimi i teknologjisë shtroi si domosdoshmëri
mbrojtjen e konsumatorit. Mirëqënia e
konsumatorit në fushën e Pronësisë Intelektuale
është domosdoshmëri e kohëve moderne.
Pantetimi i shpikjes është kusht kryesor që
mbrojtja të shtrihet dhe mbi konsumatorin.
Konsumatori gëzon mbrojtje vetëm mbi ato
shpikje që janë të pantetuara. Në fushën e
pronësisë intelektuale kompanitë kanë miratuar
strategji për të garantuar mirëqënien e
konsumatorit përballë shumëllojshmërisë së
produkteve. Patenta është e drejtë ekskluzive e
dhënë për një shpikje, e cila është një produkt ose
një proçes që siguron në përgjithësi, një mënyrë
të re për të bërë diçka, ose ofron një zgjidhje të re
teknike për një problem. Kur vendoset nëse
duhet ose jo të patentohet shpikja, gjënë e parë
që shpikësit duhet të dinë është të caktojnë nëse
shpikjet e tyre i plotësojnë kushtet e patentimit.
Shpikësit duhet të zbulojë sa janë njerëzit të
interesuar në shpikjet e tyre dhe nëse
konsumatorët do të dëshirojnë të blejnë. Proçesi
i patentimit mund të jetë i gjatë dhe i shtrenjtë
prandaj shpikësit duhet të sigurojnë që kur të
fitojnë patentat do të mund të shesin shpikjet e
tyre dhe të mbulojnë kostot e patentimit dhe
prodhimit.

The consumer enjoys protection only over those
inventions that are patented. In the field of
intellectual property, companies have adopted
strategies to guarantee consumer welfare in the
face of product diversity. A patent is the exclusive
right granted to an invention, which is a product
or process that provides, in general, a new way of
doing something, or offers a new technical
solution to a problem. When deciding whether or
not an invention should be patented, the first
thing inventors need to know is to determine if
their inventions meet the patent requirements.
Inventors need to find out how much people are
interested in their inventions and whether
consumers will want to buy. The patenting
process can be lengthy and expensive so
inventors must ensure that when they obtain
patents they will be able to sell their inventions
and cover the costs of patenting and
manufacturing.
Keywords: welfare, consumer, law, patent,
intellectual property.
Hyrje
Fillesat e para për mbrojtjen e patentës datojnë
në Venecia në vitin 1450, në fushën e punimit të
qelqit. Mbrojtja ofrohej per nje periudhe 10
vjeçare. Në vitin 1555, ishte Mbreti Henri II i
Francës që krijoj konceptin e patentës për një
shpikje. Patentat janë dhënë nga ana e monarkisë
dhe nga institucione të tjera si "Maison du Roi"
dhe Parlamentit i Parisit. Në shekullin e XVI-të në
Angli, familja mbretërore shpërndau patenta për
monopolet më të favorizuara. James I i Anglisë
anullojë të gjitha monopolet ekzistuese dhe

Fjalë kyçe: Mirëqënie, konsumator, ligj, patentë,
pronësi intelektuale.
Abstract
The evolution of technology makes consumer
protection a necessity. Consumer welfare in the
field of Intellectual Property is a necessity of
modern times. The patenting of invention is a key
for protection to extend the consumer as well.
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deklaroj se patenta do të përdoreshin për "
shpikjet e reja". Vendimi bëri të pavlefshme të
gjitha monopolet dhe lejet e dhëna me përjashtim
të punëve që ishin prodhuar për herë të parë.
Zhvillime të rëndësishme mbi ligjin për patentën
ndodhën në shekullin e 18-të me anë të një
proçesi të ngadaltë të interpretimit të ligjit nga
gjykata. Si pasojë e filzofisë të ndjekur nga Xhon
Lok, në fund të shekullit të XVIII-të dhënia e
patentave filloi të trajtohej pjesë e Pronësisë
Intelektuale. Sistemi modern i patentave u krijua
në Francë gjatë Revolucionit të vitit 1791.




proceset biologjike për prodhimin e bimëve
ose kafshëve,
programet kompjuterike.

Kushtet e patentimit.
Në aplikimin për shpikje, shpikësi duhet ta
përshkruaj shpikjen në detaje dhe ta krahasoj atë
me teknologjitë e mëparshme ekzistuese në të
njëjtën fushë, në mënyrë që të tregoj risinë e tij
(2). Jo të gjitha shpikjet janë të patentueshme.
Ligji, parashikon që shpikja të përmbushë
kushtet e mëposhtme, të njohura si kërkesa apo
kushte të patentimi:
 Zbatueshmëria Industriale: Shpikja duhet të
jetë për përdorim praktik ose e aftë për një
lloj aplikim industrial.
 Risia: Ajo duhet të tregojë një karakteristikë
të re që nuk është e njohur më përpara në
këtë fushë.
 Hapat krijues: Ajo duhet të tregoj një hap
shpikës që nuk mund të konkludohet nga një
person me njohuri mesatare në fushën
teknike.
 Subjektet e patentueshme.
Për kushtet e reja dhe hapat krijues duhet të
ekzistoj një datë e caktuar, zakonisht data në të
cilën kërkesa paraqitet. Nga ky rregull bëhet
përjashtim vetëm për aplikimet e bëra në vendet
anëtare të Konventës së Parisit. Çfarë do të
kuptojmë me të drejtë të përarësisë? Me të drejtë
të përparësisë (2) do të kuptojmë ato raste kur
aplikanti ka paraqitur një kërkesë për mbrojtjen
e shpikjes në një vend anëtar të Konventës së
Parisit, të njëjtën kërkesë aplikantit (ose
zëvendësuesi i tij ligjor) e ka paraqitur në një
shtet tjetër. Lind pyetja se cili nga këto aplikime
do të jetë i vlefshëm? Aplikimi i kryer më vonë në
kohë do të konsiderohet sikur të jetë paraqitur në
të njëjtën ditë si aplikim i paraqitur në një datë të
mëparshme. Patentat ndahen si në patentë
produktit dhe në patentë proçesi. Personit që i
është dhënë një patentë, njihet si pronari i
patentës ose mbajtësi i patentës. Personat e
interesuar që dëshirojnë të shfrytëzojnë shpikjen
komerciale në vendin e tyre duhet të marrin
autorizimin e patentës. Çdokush i cili shfrytëzon
një shpikje të patentuar, pa autorizimin e
patentës kryen një veprin të kundraligjshëm.
Ligjet bashkëkohore të patentave mbrojnë
shpikësin për një periudhë të caktuar kohore,
zakonisht 20 vjet. Gjatë kësaj periudhe kohore
nuk lejohet me ligj që persona të tjerë të kopjojnë,
përdorin, shpërndajnë ose shesin shpikjen pa
pëlqimin e shpikësit.
Disa shpikës janë tepër të zënë duke punuar në
idenë vijuese për të shpenzuar kohë për shitjen e
shpikjes. Në këto raste, shpikësit mund të
aplikojnë liçensimin e shpikjeve të tyre. Kur

Metodologjia.
Për zhvillimin e këtij punimi shkencor janë
përdorur disa metoda kërkimi si: metoda
historike, përshkruese, shpjeguese, analitike.
Këto metoda gjenden të përziera në punim.
Kuptimi i patentës.
Patenta është e drejtë ekskluzive e dhënë për një
shpikje, e cila mund të jetë produkt ose proçes që
siguron një mënyrë të re për të bërë diçka, ose
ofron zgjidhje të re teknike për një problem (1).
Për të marrë një patentë, informacione teknike
rreth shpikjes duhet të jenë të hapura për
publikun me një kërkesë për patentë. Patenta
është dokument zyrtar që i lëshohet shpikësit
nga ana zyres shtetëror kompetent ose “Zyra
Evropiane e patentave”. Në Shqipëri, institucioni
kompetente është Drejtoria e Përgjithshme e
Pronësisë Intelektuale (DPPI). Patentat janë
pjesë e Pronësisë Intelektuale, ajo përmbledhë
krijime të shpikura nga truri i njeriut.
Shpikësit pajiset me patentë për shpikjen e bërë
duke paraqitur aplikimin për patentë në
institucionin kompetent shtetërot për patentim.
Ky aplikim është përshkrim i hollësishëm dhe
diagram i shpikjes dhe mënyrës së funksionimit.
Patenta është e vlefshme për një periudhë të
kufizuar kohore, me afat 20 vjet nga data e
depozitimit të aplikimit për t’u pajisur me
patentë (2). Patenta është e drejtë territoriale, e
kufizuara në kufirin gjeografik të vendit apo
rajonit. Fushat e aplikimit për patentë janë të
kufizuar sepse kjo e drejtë nuk mund të
ushtrohet në çdo fushë. Fushat në të cilat nuk
mund të ushtrohet janë si më poshtë:
 Zbulimet dhe teoritë shkencore,
 krijimet estetike,
 zbulimet e thjeshta të substancave,
 shpikjet që mund të ndikojnë në rendin
publik, zakonet e mira apo shëndeti publik,
 metodat diagnostike, terapeutike dhe
kirurgjike për trajtimin e njerëzve apo
kafshëve,
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shpikësit liçensojnë shpikjet e patentuar, ata
autorizojnë një person ose kompani tjetër të
prodhojë, shesi ose shpërndajë atë. Nëse persona
të tjerët kopjojnë, shpërndajnë ose shesin një
shpikje të patentuar pa lejen e patentuesit kjo
përbënë shkelje të patentimit, i patentuari në
këtë rast ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës. Në
përfundim të afatit të mbrojtjes së patentës,
shpikja kalon në dominim publik dhe secili mund
ta komercializojë pa lejen e shpikësit.
Për përdorimin e patentave janë miratuar
startegji nga kompanitë për produktet e
konsumit të cilat kanë në fokus mbrojtjen e
konsumatorit. Kjo mbrojtje ofrohet vetëm për
produktet e konsumit. Mbrojtja prek fazat që prej
prodhimit të produktit deri në vendosjen e tyre
në treg. Prodhuesit kanë synim të kënaqin
konsumatorin nëpërmjet shumëllojshmërisë së
produkteve që ofrojnë. Kompania nxjerr në treg
produkte që konsumatori ka interes dhe synon t’i
mbroj nëpërmjet pantentës së shërbimit (3).

Marrëveshjen e Strasburgut në vitin 1971. Ai
shërben si një instrument për rregullimin e
marrëveshjeve mbi dokumentat e patentës.
Edicioni i shtatë i IPC përbëhej nga 8 seksione, të
cilat janë ndarë në 120 klasa, 628 nënklasët dhe
përafërsisht 69,000 grupe. Tetë seksionet janë si
më poshtë (4):
1) Nevojat e njeriut;
2) Kryerja e Operacioneve; Transportimi;
3) Kimi; Metalurgji;
4) Tekstile; Letër;
5) Ndërtimi;
6) Inxhinieri Mekanike; Ndriçimi; Ngrohje;
Armë;
7) Fizikë;
8) Elektricitet.
Modelet e përdorimit.
Modelet e përdorimit gëzojnë mbrojtje ligjore në
më shumë se 30 vende, por dhe nga Marrëveshjet
Rajonale të Organizatës Pronësisë Industriale
Rajonale të Afrikës (ARIPO) dhe Organizata
Afrikane “de la propriete intellectuelle” (OAPI).
Shprehja "model përdorimi" është dhënë për një
titull të mbrojtjes mbi shpikje të caktuara, për
zbulimet në fushën mekanike. Modelet e
përdorimit janë të kërkuar zakonisht për shpikjet
teknikisht më komplekse ose për shpikjet që
kanë një afat të shkurtër tregtimi. Modelet e
përdorimit ndryshojnë nga patentat për shpikje
në këto aspekte (5):
1) Kërkesa për marrjen e një modeli shërbimi
është më pak strikte sesa në rastin e
patentës.
2) Afati maksimal i mbrojtjes që parashikohet
nga ligj për një model shërbimi është
përgjithësisht më i shkurtër se një afat
maksimal për mbrojtjen e parashikuar për
një patentë për shpikjen (zakonisht nga 7
deri në 10 vjet).
3) Taksat e kërkuara për marrjen dhe mbajtjen
e të drejtës janë në përgjithësi më të ulëta se
ato për patentat.

Ndikimi i të drejtat e pronarit të patentimit
mbi mirëqënien e konsumatorit.
Të drejtat ekskluzive të pronarit të patentimit
janë si më poshtë:
 Në rastin e Patentës së produktit, pronarit ka
të drejtë për të parandaluar palët e treta,
duke përdorur ofrimin për shitje, shitjen ose
importimin e produktit të tij. Me masat e
mara pronari që zotëron patentën garanton
konsumatorin mbi të drejtat që gëzon, si psh:
ne rastin e kompanisë Apple kundër
Samsung, në gusht te vitit 2012, një juri gjeti
Samsungun fajtor se kishte cenuar gjashtë
patenta të Apple (4). Në këtë rast konkret
bëhet fjalë, sipas pretendimeve të Apple, se
Samsungu i ka shkelur të drejtat e patentave
në segmentin e sinkronizimit të muzikës dhe
videove me kompjuter PC në modelet
Samsung Galaxy S, Galaxy Tab dhe Galaxy S
II.
 Në rastin Patentës të proçesit, e drejta për të
parandaluar palët e treta pa pëlqimin e
pronarit të përdorin proçesin. Ajo u ndalon
palëve te treta përdorimin, ofrimin për
shitje, shitjen ose importimin për këto
qëllime të produkteve të cilat janë marrë
drejtpërdrejt nga ky proces.
Të drejtat që gëzon pronari nga pantetimi
ndikojnë direkt në mirëqënien e konsumatorit.
Konsumatori ka mundësi zgjedhje në treg mbi
llojin dhe cilësinë e produktit që blenë.

Kur duhet të patentohet një shpikje?
Kur vendoset nëse duhet ose jo të patentohet
shpikja, gjënë e parë që shpikësit duhet të dinë
është të caktojnë nëse shpikjet e tyre i plotësojnë
kushtet e patentimit. Neni 52 pika 1 i EPC-së
përshkruan lëndën e patentueshme si "çdo
shpikje në të gjitha fushat e teknologjisë, me kusht
që ato të jenë të reja, të përfshijnë një hap shpikës
dhe janë të zbatueshme në industri". Shpikësit
duhet të zbulojë sa janë njerëzit të interesuar për
shpikjen e tyre dhe nëse konsumatorët do të
dëshirojnë ta blejnë. Procesi i patentimit mund të
jetë i gjatë dhe i shtrenjtë prandaj shpikësit duhet

Klasifikimi Ndërkombëtar i Patentave.
Klasifikimi Ndërkombëtar i Patentave (IPC) është
një sistem hierarkik, i themeluar me
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të sigurojnë që kur të fitojnë patentat do të mund
të shesin shpikjet e tyre dhe të mbulojnë kostot e
patentimit dhe prodhimit. Në bazë të nenit 52
pika 2 të EPC-së përjashtohen subjekte të
caktuara të cilët, në mënyrë të veçantë, nuk mund
të konsiderohen si shpikje të patentueshme sipas
kuptimit të nenit 52 pika 1 e EPC. Çfarë ndodh
nëse një shpikje nuk patentohet? Shpikjet që nuk
janë patentuar mund të kopjohen, shiten dhe
shpërndahen nga secili (6). Kjo nënkupton që pa
patentë, shpikësit mund t’i humbasin të hollat që
do të mund të fitonte nga shpikja e tij (6). Nëse
shpikjet janë të suksesshme dhe njerëzit duan të
blejnë, nuk do të ketë asgjë për të ndaluar
kompanitë që kopjojnë të shesin shpikjet e njëjta.
Kjo konkurrencë do të zvogëlonte shitjet dhe
fitimin që shpikësit do të mund të arrijnë nga
shpikje e tyre. Përveç kësaj, pa patentë,
vështirësohet liçensimi i shpikjes për investuesit,
prodhuesit ose distributorët.
Mbrojtja e patentuar vlen vetëm në shtetin që
është dhënë patenta (11), (12). Në bazë të nenit
53 përjashton nga patentimi (8):
 Shpikjet, përdorimi tregtar i të cilave është
në kundërshtim me rendin publik ose
moralin.
 Varietetet bimore, shtazore apo proceset
thelbësisht biologjike për prodhimin e
bimëve ose kafshëve, me përjashtim të
proceseve mikrobiologjike dhe produktet e
tij.
 Metodat për trajtimin e trupit te njeriut ose
te kafshës me kirurgji ose terapi. Metodat
diagnostike që ushtrohen mbi trupin e
njeriut ose te kafshës, me përjashtim të
produkteve, veçanërisht ndaj substancave
apo përbërësve, që përdoren në ndonjë nga
këto metodat.

aplikimin Evropian i patentës përcaktohet nga
pretendimet e paraqitura në aplikimin që
publikohet... Duke marrë në konsideratë faktin se
neni 69 është i një rëndësie vendimtare në fushën
e të drejtës ekskluzive për mbrojtjen e patentës
si dhe për ndikimin ekonomik që ka, u konstatua
se shtetet anëtare kishin tradita të ndryshme dhe
udhëzimet për interpretimin e nenit 69 u
përcaktuan në një Protokoll të EPC (14).
Për përcaktimin e shkallës së mbrojtjes të dhënë
nga një patentë evropiane, llogaritjet e duhura
duhet të meren nga çdo element që është
ekuivalente me një element të specifikuar të
pretendimeve. Në nenin 1 të këtij Protokolli
parashikohet se: Neni 69 nuk duhet të
interpretohen sipas kuptimit që kanë masat për
mbrojtjen e siguruar për një patentë evropiane,
ajo duhet të kuptohet në kuptimin literal të fjalëve
të përdorura në pretendim…
Në nenin 63 pika 1 të EPC-së parashikohet që
afati i patentës evropiane do të jetë 20 vjet nga
data e depozitimit të aplikimit (9), (10).
Konkluzione.
Patenta është e drejtë ekskluzive e dhënë për një
shpikje. Fushat e aplikimit për patentë janë të
kufizuar sepse kjo e drejtë nuk mund të
ushtrohet në çdo fushë. Për përdorimin e
patentave janë miratuar startegji nga kompanitë
për produktet e konsumit të cilat kanë në fokus
mbrojtjen e konsumatorit. Kjo mbrojtje ofrohet
vetëm për produktet e konsumit. Mbrojtja prek
fazat që prej prodhimit të produktit deri në
vendosjen e tyre në treg.
Prodhuesit kanë synim të kënaqin konsumatorin
nëpërmjet shumëllojshmërisë së produkteve që
ofrojnë. Të drejtat që gëzon pronari nga
pantetimi ndikojnë direkt në mirëqënien e
konsumatorit. Konsumatori ka mundësi zgjedhje
në treg mbi llojin dhe cilësinë e produktit që
blenë.

Fusha e mbrojtjes (Neni 69 i EPC-së).
Të drejtat e mbajtësit të një Patente Evropiane
janë të njëjta me ato që gëzonë dhe mbajtësi i një
patente kombëtare (Neni 64 pika 1 i EPC-së). Si
pasojë kufizimet dhe përjashtimet mbi të drejtat
ekskluzive të mbajtësit të patentës janë të njëjta.
Megjithatë, EPC përmban rregulla që përcaktojnë
fushëveprimin e mbrojtjes, të detyrueshme dhe
në fazën e post-grantit. Në nenin 64 /2 i EPC-së e
bën të detyrueshme që mbrojtja e patentës së
dhënë për një proces do të shtrihet edhe mbi
produktet e fituara drejtpërdrejt nga ky proces
(13). Neni 69 pika 1 i EPC-së parashikon se masat
e mbrojtjes së siguruar nga një Patentë
Evropiane përcaktohen nga pretendimet,
përshkrimi dhe vizatimet janë përdorur për të
interpretuar pretendimin. Në nenin 69 pika 2
parashikohet se: Për periudhën deri në dhënien e
patentës evropiane, shkalla e mbrojtjes që siguron
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Abstract

Abstrakti

Foreign direct investment (FDI) is considered to
be an important factor of economic and
international integration of a country. It can
ensure financial stability, promote economic
development and improve social welfare.
A particular research interest has been shown
for countries with a history of economic
transition, which, although at different stages of
development, share similar mechanisms of postcommunist economic recovery. This study
analyzes the short-term and long-run
relationship of FDI inflows to Albanian exports
and Gross Domestic Product (GDP) of the last
two decades using vector error correction
model (VECM) and Granger causality tests on
quarterly time series data (n = 72) between
2004 and 2021.
The findings of this study, confirm in some cases
the results of previous studies performed on the
same variables and, although applied on
different time periods and with a more detailed
data, lead to some important conclusions on the
country’s policy-making.

Investimet
e
huaja
direkte
(IHD-të)
konsiderohen si ndër faktorët kryesorë të
integrimit ekonomik dhe ndërkombëtar të një
vendi. Këto investime të huaja mund të
sigurojnë stabilitet financiar, të nxisin zhvillimin
ekonomik dhe të përmirësojnë mirëqenien
shoqërore të vendit pritës. Në këtë këndvështim,
IHD-të janë parë si kanal i përshtatshëm për të
zhvilluar një ekonomi gjatë fazës së tranzicionit
ekonomik, duke pasur në fokus krijimin e
vendeve të reja të punës dhe përmirësimin e
teknologjisë të vendit pritës.
Ky studim analizon marrëdhënien
afatshkurtër dhe afatgjate të flukseve hyrëse të
IHD-ve, kundrejt eksporteve Shqiptare dhe
Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB-së) të dy
dekadave të fundit duke përdorur teste e
korrigjimit vektorial të gabimit (VECM) si dhe
testet e shkakësisë Granger mbi të dhënat në
seri kohore tremujore (n = 72) midis 2004 dhe
2021. Gjetjet e këtij punimi, në disa raste,
konfirmojnë rezultatet e punimeve të
mëparshme të kryera mbi këto variabla dhe,
edhe pse të aplikuara në periudha të ndryshme
kohore por dhe me të dhëna më të detajuara,
cojnë në disa përfundime të rëndësishme mbi
politikëbërjen e vendit.

Keywords: export; FDI; causality; transition

Fjalëtkyçe:
IHD;
Eksporte;
marrëdhënia shkakësore
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1. Hyrje

përgjithshme rreth literaturës dhe studimeve të
mëparshme. Ndërsa në seksionin e tretë
paraqitet metodologjia e huazuar në këtë studim
e ndejkur nga seksioni i katërt ku detajohet
analiza ekonometrike së bashku me prezantimin
e të dhënave dhe zbatimin empirik e testimin e
hipotezave. Në seksionin e pestë paraqiten
rezultatet, të ndjekura nga diskutimet dhe
kufizimet e seksionit të gjashtë. Seksioni i fundit
përmbledh përfundimet e studimit.

Investimet e huaja direkte (IHD-të) janë
një faktor i rëndësishëm për ekonominë e çdo
vendi pritës, ndaj dhe shumë studiues kanë
shprehur intresin e tyre mbi rolin e investimeve
të huaja direkte në këto ekonomi. Një interes
veçantë në këto hulumtime kohët e fundit kanë
zënë ekonomitë të vendeve me një historik
tranzicioni të cilat, dhe pse në faza të ndryshme
zhvillimore, karakterizohen nga situata të
ngjajshme ekonomike dhe ndajnë mekanizma të
ngjajshëm për rimëkëmjen ekonomike post
komuniste. IHD-të luajnë një rol shumë të madh
për këto vende pasi këto investime të huaja
shtojnë njohuritë dhe kapitalin që i mungon
vendit pritës, gjithashtu ato krijojnë vende të
reja pune. Investitorët e huaj kanë treguar
interes në rritje për këto investime të huaja
direkte duke u joshur kryesisht tek potencialet e
Shqipërisë të lidhura me burimet natyrore,
pozitën gjeografike, klimën, krahun e lirë të
punës etj. Në këtë kuadër, Shqipëria është në
përpjekje të vazhdueshme për të krijuar politika
zhvillimore dhe masa të tjera të rëndësishme
për të krijuar një ambient sa më të përshtatshëm
të biznesit dhe klimë sa më të favorshme
investuese.
Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë
në mënyrë empirike marrëdhënien afatshkurtër
dhe afatgjate midis variablave të marra në
konsideratë për të dalë kështu në disa
përfundime shkakësore lidhur me ndikimin që
do të mund të kenë Investimet e Huaja Direkte
në eksportet vendase dhe anasjelltas.
Pavarësisht rolit vendimtar të luajtur
nga IHD-të në ekonomitë e vendeve në
tranzicion, specifikisht në rastin e Shqipërisë, të
dhënat empirike të vendosura në dispozicion
nga institucionet (B.SH, AIDA, INSTAT etj.) janë
të fragmentuara dhe jo mjaftueshërisht të
qëndrueshme në metodologjinë e mbledhjes së
tyre. Një nga treguesit më të rëndësishëm
ekonomik sic është Produkti i Brendshëm Bruto,
rezulton të publikohet në seri tremujore vetëm
pas vitit 2008. Përpara këtij viti PBB-ja rezulton
vetëm në interval vjetor.
Ky artikull është i përbërë nga shtatë
seksione. Seksioni i parë është hyrës dhe
paraqet panoramikën investimeve të huaja në
Shqipëri. Seksioni i dytë paraqet një kornizë të

1.1 Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri
Shqipëria ka një pozicion të mirë
gjeografik për të përfituar nga implementimi i
projekteve ndërkombëtare dhe për të tërhequr
grupe të reja investitorësh. Referuar të dhënave
nga Banka e Shqipërisë, energjia dhe minierat
përbëjnë pjesën dërmuese të stokut total të IHDve, të ndjekura nga sektori i informacionit dhe
komunikimit 16% dhe shërbimet financiare
14%. Më pak se 10% e të gjitha IHD-ve në vend
janë të fushën e manifakturës. Sipas AIDA,
(Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ),
vendet e BE-së mbeten burimi kryesor i
investimeve të huaja direkte në Shqipëri dhe në
fund të vitit 2020 zënë 54.2% të stokut total të
IHD-ve. Vendet kryesore të burimit të
investimeve të huaja direkte përfshijnë Zvicrën
(18.9% të stokut), Holanda (16.2%), Kanadaja
(12.8 %), Italia (9.6 %) dhe Turqia (7.2 %). Sipas
të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit,
12,944 kompani të huaja janë aktive në
territorin e Shqipërisë ku, rreth 80% e tyre janë
100% me kapital të huaj (10,231) ndërsa, pjesa
tjetër, janë ndërmarrje të përbashkëta (2,713).
Grafiku 1: Fluksi i IHD nga 2009-2020 (mln
Euro)

Burimi: BSH, INSTAT, AIDA
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2.1 Lidhja e investimet e huaja direkte me
eksportet

Sipas të dhënave të publikuara nga
INSTAT vëmë re se pandemia gjatë vitit 2020,
goditi edhe investimet e huaja, duke e çuar
fluksin e investimeve në ekonominë shqiptare
në nivelet e vitit 2016. Gjithashtu, sipas të
dhënave të Bilancit të Pagesave për atë vit, IHD
u tkurrën me 140 mln Euro ose 13% më pak
krahasuar me vitin 2019. Periudha me rënien
më të madhe është ajo e tremujorit të dytë, kur
pati një bllokim të aktivitetit ekonomik. Ndërsa
investimet e huaja direkte nisën një rikuperim
gjat fundit të vitit, duke arritur në total një vlerë
prej 940 mln Euro, kemi një tregues i cili nuk
është ndikuar nga pandemia, sic janë remitancat.
Niveli i dërgesave të emigrantëve dhe i
përfaqësuesve të diasporës ka mbetur në të
njëjtën trajektore. Sipas Instat, industria e
nxjerrjes së mineraleve dhe lëndëve djegëse
pësoi rënien më të lartë të investimeve gjatë
periudhes së dytë të vitit 2020, kjo për shkakë të
goditjes që morën lendët e para e sidomos
karburantet në tregjet globale.

Zhvillimi
dhe
rritja
ekonomike
zakonisht përkthehen në më shumë vende pune,
më shumë të ardhura për banor, si dhe përparim
social. Shumë studime tregojnë se eksporti është
një nga kontribuesit më të mëdhenj për rritjen
ekonomike (Janicki dhe Wunnava 2004). Pra,
vendet që eksportojnë më shumë kanë rritje më
të lartë ekonomike, dhe zakonisht kanë model
më të qëndrueshëm të rritjes, veçanërisht nëse
eksportet janë të shumëllojshme.
Eksportet janë burim i rëndësishëm për
zhvillimin e ekonomive të vogla siç është dhe
Shqipëria.
Grafiku 2: Flukset 3 mujore të IHD dhe
Eksporteve nga 2004-2022 në Shqipëri.

2. Rishikimi i literatures1
Investimet e huaja direkte janë burimi
kryesor i financimeve të jashtme në vendet në
zhvillim të cilat mund të rrisin prurjet e
kapitalit fiks dhe të ndihmojë në përmirësimin e
bilancit të pagesave. Sipas UNCTAD-it, IHD kanë
potencialin për të gjeneruar punësim, rritje të
prodhueshmërisë, aftësi transferuese, teknologji
të re, rritjen e eksporteve, si dhe kontribuon në
zhvillim afatgjatë ekonomik të vendeve në
zhvillim. Punimet e mëparshme të cilat lidhen
kryesisht me faktorët përcaktues të IHD-ve në
vendet në tranzicion, janë bazuar kryesisht tek
faktorët si madhësia e tregut (Škuflić dhe Botrić,
2006) apo në faktorët e gravitetit që shpjegojnë
modelin e IHD-ve si afërsia gjeografike, pengesat
tregtare, politikat tatimore dhe mjedisi politik
(Mateev, 2008; Demekas et al. 2005).
Sipas Janicki dhe Wunnava (2004),
tregtia me jashtë është ndoshta faktori më i
rëndësishëm i flukseve të investimeve të huaja
direkte tek vendet me ekonomi në tranzicion.

Lidhja mes fluksit të IHD-ve dhe eksporteve, ka
tërhequr vëmendjen e studiuesve të ndryshëm.
Në aspektin teorik, parashikimet lidhur
mes IHD-ve dhe eksporteve, varen nga natyra
horizontale dhe vertikale e IHD-ve (Amiti dhe
Wakelin, 2000). Konkurrenca ndërkombëtare që
varet nga fluksi i IHD-ve lejon që ekonomia
pritëse t’i rrisë eksportet dhe të përmirësojë
bilancin e pagesave, dhe në shumë raste, të bëjë
lehtësimin
e
shtrëngimeve
financiare
ndërkombëtare ndaj rritjes ekonomike.
IHD, nëpërmjet të gjitha kontributeve të saj
direkte dhe indirekte, mund të shërbejë si
shtytës i kryesor në ristrukturimin e
ndërmarrjeve, si dhe në ristrukturimin e
përgjithshëm ekonomik.
Teoria horizontale e IHD-ve që bazohen
në prodhime të produkteve homogjene në vende
të ndryshme (Markusen et al, 1996) parashikon
lidhje negativ në mes fluksit të IHD-ve dhe
tregtisë (eksporteve dhe importeve), duke i

Falenderoj Savra Kurti e cila kontribuoi në
rishikimin e literatuës dhe në seksionin e parë.
1
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trajtuar IHD-të dhe tregtinë si zëvendësues të
njëra tjetrës, kurse teoria vertikale e IHD-ve, që
bazohet në zhvillim të procesit prodhues të
fragmentuar sipas rajoneve gjeografike dhe
niveleve prodhuese parashikon relacion pozitiv
në mes IHD-ve dhe tregtisë, duke i trajtuar IHDtë dhe tregtinë si plotësues të njëra tjetrës
(Helpman, 1984). Ka shumë autorë që kanë
studiuar dhe analizuar ndikimin e investimeve
të huaja direkte (IHD) në performancën e
eksportit. Disa prej tyre konkludojnë se IHD-të
kanë efekte pozitive në ecurinë e eksportit dhe
disa nuk e konfirmojne pasi ka gjetje ku IHD-të
nuk kanë ndonjë ndikim në eksport. Megjithatë,
studime të shumta empirike gjithashtu
konfirmojnë se IHD-të promovojnë eksportet,
rrisin vende të reja të punës, ndihmojnë në
transferimin e teknologjisë, sigurojnë trajnime
për fuqinë punëtore vendore duke përmirësuar
aftësitë teknike dhe menaxheriale (Athukorala
dhe Menon 1995; Zhang dhe Song 2001; Zhang
dhe Felingham 2001; Zhang 2005; Banga 2006;
etj). Sipas Aitken dhe Harrison (1999), IHD-të
mund të stimulojnë eksportet nga sektorët e
brendshëm përmes lidhjeve industriale si dhe
eksportet çojnë në rritjen e produktivitetit që
më tej tërheq investitorët e huaj për të
ndërmarrë IHD-të.
2.2 IHD-të dhe rritja
ekonomitë në tranzicion.

ekonomike

ekonomike dhe politike. Prandaj, meqenëse
studimet ndër-sheterore kanë prodhuar
rezultate të paqarta, studimet specifike për një
vend specific janë të nevojshme që
politikëbërësit pastaj të marrin vendime të
posacme sipas kushteve ekonomike të vendit.
Duke marrë parasysh marrëdhëniet e
ndërsjella të IHD-ve, PBB-së dhe eksporteve,
Ahmadi dhe Ghanbarzadeh (2011) arriti në
përfundimin se ekziston një lidhje pozitive midis
këtyre të tre variablave makroekonomikë.
Gjithashtu këta autorë argumentojnë se
ndryshimet në rezultate shpesh kanë një shkak
ekonometrik në metodat që përdoren, si dhe në
ndryshoret, që mund të merren në terma
nominale ose realë.
Kështu, Campos dhe Kinoshita (2002)
analizuan të dhëna nga 25 vende në tranzicion
të Evropës Lindore ndërmjet viteve 1990 dhe
1998 duke evidentuar efektin e rëndësishëm
pozitiv të IHD-ve në rritjen ekonomike prej
transferimit të teknologjisë dhe njohurive tek
industritë e vendit pritës.
Sapienza (2010), duke përdorur të
dhëna nga 25 ekonomi në tranzicion të Europës
Lindore nga 1990 deri në 2005, doli në një
përfundim krejt tjetër. Ai zbuloi se efekti i
flukseve aktuale hyrëre të IHD-ve tek PBB-ja
ishte dukshëm negativ, por që përdorimi i
koeficientëve me distance kohore çonte në një
efekt pozitiv afatgjatë. Kjo sugjeroi që firmat
ndërkombëtare fillimisht largojnë firmat
vendase, duke çuar në një rënie në rritjes
ekonomike edhe pse efektet pozitive të pranisë
së tyre në vendin pritës realizohen me kalimin e
kohës.
Ndryshe nga Sapienza (2010), Curwin
dhe Mahutga (2014) duke analizuar 25 vende të
Evropës Lindore nga 1990 në 2010, arritën në
përfundimin e fortë se flukset hyrëse të IHD-ve
ulën ritmet e rritjes ekonomike si në terma
afatshkurtër ashtu edhe në ato afatgjatë.
Lidhur me të dhënat statistikore që janë
baza për llogaritjet e ndikimit të IHD-ve në
treguesit makroekonomikë, autorët në disa
studime të mëparshme sugjerojnë që rezultatet
mund të humbin rëndësinë e tyre kur analiza
përfshin shumë vende që janë në të njëjtën kohë
në faza të ndryshme dhe nivelet të ndryshme të
zhvillimit ekonomik, gjë që tregon për
domosdoshmërinë e ndarjes së të dhënave seri

në

Edhe pse ndikimi i IHD-ve në
përshpejtimin e produktivitetit është dukshëm
më i madh në rastin e vendeve të zhvilluara
ekonomikisht, ndikimi pozitiv i IHD me kalimin
e kohës bëhet më domethënës në drejtim të
marrëdhënieve tregtare ndërkombëtare për
vendet me ekonomi në tranzicion (Bačić, Račić,
Šonje, 2004).
Shumica e studimeve mbi ekonomitë në
tranzicion kanë qenë ndër-shetërore, dhe ka
pasur mangësi të kërkimeve për ekonomitë
specifike. Kjo është ndoshta për shkak se
studimet e një vendi të vetëm mund të ofrojnë
vëzhgime të kufizuara. Megjithatë, që nga rënia e
komunizmit, ka pasur një nivel i lartë
heterogjeniteti
ndërmjet
ekonomive
në
tranzicion për shkak se ndryshimet strukturore
janë zhvilluar me ritme të ndryshueshme dhe
këto ekonomi kanë kushte të ndryshme sociale,
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për vendet e zhvilluara dhe vendet në zhvillim
(Johnson, A., 2005). Ky autor gjithashtu
rekomandon që të shmangen seritë e shkurtra
kohore, për shkak të efekteve të cikleve
afatshkurtra të biznesit.
Duke e marrë në konsiderate
heterogjenitetin e të dhënave midis IHD-ve,
eksporteve, dhe rritjes ekonomike, Acaravci dhe
Ozturk (2012), analizuan individualisht dhjetë
ekonomi në tranzicion për vitet midis 1994 dhe
2008, duke përdorur vonesat e shpërndara
autoregresive për të gjetur marrëdhëniet
afatgjata si dhe duke përdorur testin e
shkakësisë apo kauzalitetit të Granger të bazuar
në korrigjimin e gabimeve për të vlerësuar
kauzalitetin afatgjatë dhe afatshkurtër ndërmjet
këtyre variablave duke gjetur kauzalitet të
variablave vetëm tek katër vende. Në tërësi, ata
arritën në përfundimin se IHD-të janë një
stimulues më efektiv të rritjes ekonomike sesa
eksportet dhe se IHD-të duhet të promovohen
nga politikëbërësit.
Nga ana tjetër, Kutan dhe Vukšic (2007)
sugjerojnë
që
IHD-të
dhe
eksportet
ndërveprojnë për të stimuluar rritjen
ekonomike. Duke hetuar 12 vende të Europes
Qender-Lindore nga 1996 deri në 2004, studimi
i tyre tregoi se IHD-të rrisin kapacitetin e ofertës
së një ekonomie, e cila, nga ana tjetër, rrit
eksportet. Kjo u zbulua të jetë më e rëndësishme
sesa efektet specifike të IHD-ve që lindin nga
transferimet e njohurive dhe teknologjisë nga
firmat ndërkombëtare.

kointegrimit për të dhënat tremujore nga viti
1991 deri në vitin 2012. Gjetjet empirike të këtij
studimi tregojnë një korrelacion të fortë
ndërmjet rritjes së PBB-së dhe raportit të IHDve ndaj PBB-së, gjë që tregon kontributin e saj të
rëndësishëm në rritjen ekonomike.
Përtej këtyre rezultateve, Golitsis et al.
(2018) testoi efektin e remitancave dhe IHD-ve
në rritjen ekonomike, duke përdorur të dhënat
tremujore ndërmjet viteve 1996 dhe 2014 nga
Banka Botërore. Nga përdorimi i testit të
shkakësisë së Granger dhe i testit VAR, ata
zbuluan se remitancat shkaktojnë rritje
ekonomike në terma afatshkurtër dhe afatgjatë,
ndërkohë që IHD-të duket se nuk kanë lidhje me
rritjen ekonomike. Kjo do te tregonte se
transfertat nga emigracioni për të mbështetur
familjet e tyre rezultojnë më shumë
domethënëse se IHD.
Gjithashtu, Demeti dhe Rebi (2014)
pohuan argumentin se IHD-të nuk e mbështesin
nxitjen e zhvillimit ekonomik në Shqipëri.
Studimi përdori të dhëna nga periudha ndërmjet
2002 dhe 2013, duke përdorur koeficientin e
korrelacionit të Pearson dhe testin e shkakësisë
së Granger. Ky studim zbuloi megjithatë një
lidhje pozitive midis IHD-ve dhe produktivitetit
të punës, që është a treguesi kryesor i zhvillimit
ekonomik. Arsyetimi për këtë ishte se sektorët
më produktivë të Shqipërisë kanë tërhequr më
shumë IHD duke sjellë si shembull sektorin e
hidrokarkureve i cili zë një pjesë të
konsiderueshme në stokun e IHD-ve të
Shqipërisë gjatë kësaj periudhe.
Së fundmi, Hobbs, S., Dimitrios P., dhe
Mostafa E. A. (2021), studiuan rastin e
Shqipërisë me të dhënat vjetore të mbledhura
prej 1992 deri 2016 dhe gjetën marrëdhënie
afatgjata midis tregtisë, rritjes ekonomike dhe
IHD-ve. Ata gjeten se eksportet ishin më efektive
në nxitjen e rritjes ekonomike sesa IHD-të pasi,
sipas testeve me VECM, kishte një varësi më të
fortë ndërmjet eksporteve dhe rritjes së PBB-së.
Si përfundim, edhe pse në këtë studim të tyre
nuk u gjet një shkakësi nga flukset hyrëse të
IHD-ve për tek eksportet, ka një mbështetje të
fortë për shkakësinë e anasjelltë, nga eksportet
në flukset hyrëse të IHD-ve. Ky rezultat duket se
mbështet pohimin se politikat gjithnjë e më të
hapura tregtare të Shqipërisë kanë qenë
tërheqëse për investitorët e huaj. Kjo me shumë

2.3 Studimet e ngjajshme mbi ekonominë
shqiptare
Literatura për Shqipërinë e periudhës së
tranzicionit është e karakterizuar nga disa
përfundime të paqarta:
Boriçi dhe Osmani (2015) hetuan
marrëdhënien ndërmjet IHD-ve dhe rritjes
ekonomike në Shqipëri. Analiza e kointegrimit e
të dhënave të serive kohore zbuloi një lidhje të
rëndësishme afatgjatë midis IHD-ve dhe rritjes
së PBB-së. Ata sugjeruan se Shqipëria duhet të
investojë më shumë në ekonominë e saj për të
tërhequr më shumë IHD.
Hysa dhe Hodo (2016) ekzaminuan
efektet reale të IHD-ve në rritjen ekonomike të
Shqipërisë duke përdorur
metodën e
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gjasa ndodh sepse liberalizimi i tregtisë çon
njëkohësisht në eksporte dhe prurje IHD më të
larta.
Në përgjithësi, në rastin e Shqipërisë,
rezultatet empirike janë të paqarta dhe nuk
parashikohet qartësisht roli i flukseve hyrëse të
IHD-ve si tek rritja apo zhvillimi ekonomik ashtu
dhe tek ndikimi në eksportet e vendit pritës. Nga
ana tjetër, shumica e gjetjeve sugjerojnë se rritja
dhe zhvillimi ekonomik shkaktojnë rritje të
flukseve hyrëse të IHD-ve.
Grafiku 3. Flukset hyrëse të IHD (në % të PBBsë) në Shqipëri 1990-2020.

të mirë të mënyrës së ndërveprimit të
variablave makroekonomike me njëra-tjetrën
dhe rezultate më të besueshëme të testimeve
ekonometrike.
3. Metodologjia
Edhe pse marrëdhënia ndërmjet IHDve, rritjes ekonomike dhe eksporteve është
hulumtuar gjerësisht, ka pasur megjithatë
shumë vështirësi në përcaktimin sasior të kësaj
lidhjeje pasi metodat ekonometrike dhe
variablat shpjegues ndryshojnë dhe shpesh janë
unike për studimet e reja, të cilat mund të çojë
në rezultate dhe interpretime të diskutueshme
(Sapienza 2010).
Meqenëse studimet për rastin e
Shqipërisë kanë rezultuar me paqartësi mbi
marrëdhenien e variablave të mësipërme dhe ka
ende pak studime që kanë gjetur se mund të
ketë një marrëdhënie të dyanshme ose
endogjene ndërmjet IHD-ve, ka ende një interes
për të hulumtuar më në detaje dhe me të dhëna
të përditësuara për të testuar marrëdhënien dhe
ndikimin mes IHD-ve, eksporteve dhe rritjes
ekonomike duke përdorur të njëjtat metoda
ekonometrike për të kuptuar më mirë ndikimet
shkakësore midis variablave.

Burimi: Banka Boterore, FMN.
Në grafikun 3, përtej trendit rritës në tërësi,
dallohet se nga viti 2010, kemi një renie të % së
IHD në raport me PBB edhe pse si vlerë
absolute, nga grafiku 1, flukset hyrëse të IHD
janë në rrije gjatë gjithë këtyre viteve.
Politikat tregtare të Shqipërisë mund të
karakterizohen si promovuese të eksporteve. Si
tendenca në shumicën e ekonomive në
tranzicion tregojnë se kur rriten IHD-të, rriten
edhe eksportet. Prandaj, hulumtimi në
marrëdhëniet ndërmjet IHD-ve, tregtisë dhe
PBB-së do të ndihmojë së kuptuari efektivitetin
e politikave të tregtisë së hapur të Shqipërisë në
mënyrë më të përshtatshme sesa kërkimi i
ngushtë midis IHD dhe PBB.
Kufizimet e studimeve të mëparshme,
lidhen me seritë e shkurtra kohore të variablave
të përfshira në analizën e tyre pasi duke
përdorur të dhëna vjetore, rezultonin në një
numër të kufizuar vrojtimesh. Një numër i vogël
i të dhënave nuk lejon përfshirjen në model të
një numri më të mjaftueshëm variablash, që në
të kundërt do të ndihmonte në një shpjegim më

Pyetjet kërkimore të studimit janë si në vijim:
 H1: Si ndikojnë flukset hyrëse të IHD-ve
dhe rritja ekonomike (PBB) në eksportet
Shqiptare?
 H2: Dhe anasjelltas, cili është ndikimi i
eksporteve dhe PBB tek flukset hyrëse të
IHD-ve?
Për t’u përgjigjur këtyre pyetjeve përdorim
një model të përgjithshm makroekonomik me
variablat e mësipërme.
Exportet = f(Exportet−k, IHDt−k, PBBt−k) (1)
IHDt = f(IHDt−k, Exportet−k, PBBt−k)

(2)

ku IHD-të përfaqësojnë flukset hyrëse të
Investimeve të Huaja Direkte të matura në
miliona Euro; Eksportet përfaqësojnë hapjen
ekonomike; PBB është Prodhimi i Brendshëm
Bruto, të matura sipas njësisë kohore t.
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Fillimisht të dhënat e serive kohore do
testohen për rrënjët njësi, më pas do të testohet
midis variblave shkakësia sipas Granger, si dhe
ko-integrimi dhe Modeli i Korrigjimit të Gabimit
(VECM) për të hetuar në lidhje me marrëdhëniet
afatshkurtra dhe afatgjata ndërmjet IHD-ve,
eksporteve dhe rritjes ekonomike.

postkomuniste, të mund të shtojmë informacion
më të detajuar dhe cilësor duke mundësuar
kështu rezultate statistikisht më të besueshme
prej numrit më të lartë të vëzhgimeve të
përdorura. Të dhënat e serive kohore për PBB
janë shprehur fillimisht në miliona të valutës
kombëtare2, dhe janë të parregulluara
sezonalisht, përvec periudhës 2004-2007 ku
është bërë një shpërndarje uniforme e tyre pasi
matja tremujore e PBB shqipare fillon të
publikohet prej vitit 2008.

4. Analiza Ekonometrike
Modeli i pergjithshem VECM mund të shkruhet
si më poshtë:

Grafiku 4. IHD, PBB dhe Eksportet 3 mujore.

ku Z është termi i korrigjimit të gabimit (ECT)
dhe përfaqëson mbetjet e OLS nga periudha
afatgjatë e regresionit të kointegrimit. Ky model
mund të shprehet në dy në ekuacionet sipas dy
hipotezave të parashtruara:
∆lnExpt = α1+ ∑kj=1β11j∆lnEkspt−j + ∑ kj=1 β12j∆lnIHDt−j +
∑ k j=1 β13j∆lnPBBt−j + ϕ1 ECTt−1 + U1t
(1.1)
∆lnIHDt = α2+ ∑ k j=1 β21j∆lnIHDt−j + ∑ k j=1Β22j∆lnEkspt−j
+ ∑kj=1β23j∆lnPBBt−j + ϕ2 ECTt−1 + U2t
(2.1)

Variablat e tjera të përdorura janë IHDtë dhe totali i eksporteve tremujore të
shprehura në miliona Euro prej tremujorit të
parë të 2004 deri tremujorin e fundit të 2021.

Nga ku α1 dhe α2 janë konstantet e dy
ekuacioneve dhe ECTt−1 është termi i korrigjimit
të gabimit me një periudhë e vonesë, k tregon
gjatësinë e vonesës, ndërsa βj dhe ϕj janë
koeficientët që do të vlerësohen dhe Ut janë
termat e shqetësimit të pakorreluara. Vini re se
termi i korrigjimit të gabimit lidhet me faktin se
devijimi i periudhës së fundit nga ekuilibri
afatgjatë ndikon në dinamikën afatshkurtër të
variabës së varur. Kështu, koeficienti i ECT, ϕ,
mat shpejtësnë me të cilën variabla e varur
kthehet në ekuilibër pas një ndryshimi në
variablën e pavarur.

4.2 Analiza Empirike
Për të vlerësuar stacionaritetin e
variablave, është përdorur Testi i Augmentuar
Dickey dhe Fuller (1979). Ndërsa, për të parë
nëse
variablat
janë
të
ko-integruara
(bashkëintegruara), pra nëse ekziston një
marrëdhënie afatgjate midis variablave, është
përdorur testi i Johansen (1988) dhe testi i
Stock dhe Watson (1988). Me përdorimin e
modelit VECM është studiuar ekuilibri afatgjatë
pas një goditjeje në variablat e pavaruara dhe
më pas, është vlerësuar dinamika afatshkurtër
ndërmjet variablave në studim duke përdorur
testin Granger të shkakësisë për të përcaktuar
drejtimin e shkakësisë ndërmjet tyre.

4.1 Të dhënat
Në analizën e bërë në këtë punim janë
përdorur të dhëna dytësore, të cilat janë të
dhëna të publikuara nga institucione si Banka e
Shqipërisë, INSTAT dhe AIDA. Të dhënat e
përdorura janë tremujore (n = 72) duke filluar
prej tremujorit të parë të 2004 deri në
tremujorin e katërt të 2021. Kjo bën që në dallim
nga studimet e mëparshme, të cilat bazoheshin
në të dhëna vjetore të dy dekadave

Më pas është bërë konvertimi në monedhën
euro sipas kursit mesatar historik të së njëjtës
periudhë.
2
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Grafiku 5. Grafiku i differences se pare per
Eksportet

4.2.1 Testi i ADF për stacionaritetin e të dhënave

DIFFEXP_EUR
160

Variablat duhet te jene stacionare
prandaj, çdo variabël u testua për egzistencen e
një rrënje njësi duke përdorur testin Augmented
Dickey–Fuller (ADF).
Hipoteza bazë është që për çdo seri, seria ka një
rrënjë njësi; prandaj është jo-stacionare.
Hipoteza alternative thotë se seria nuk ka një
rrënjë unitare, pra, ajo është stacionare (e
palëvizshme). Që të hidhet poshtë hipoteza bazë,
statistika t e ADF duhet të jetë më shumë
negative sesa vlera kritike e një niveli të caktuar
të rëndësisë.
Sic shihet ne testet e meposhtme
hipoteza bazë për të dhënat në nivelin aktual
(EXP_Eur,) nuk mund të refuzohet pasi statistika
t është më e madhe se vlerat kritike (5%).
Prandaj, seria e të dhënave me eksporte ka një
rrënjë njësi pra është jo-stacionare.
Tabela 1.1 Eksportet në nivel aktual (jostacionare)

120

80

40

0

-40

-80
2004

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.674515
-3.527045
-2.903566
-2.589227

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Po kështu, dhe PBB-ja mund të bëhet stacionare
për një nivel 5% me anë të diferences së pare si
në tabelën 1.3 më poshtë:
Tabela1.3 PBB-ja në diferencë të parë
Null Hypothesis: D(GDP_EUR) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

Null Hypothesis: EXP_EUR has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)
t-Statistic

2006

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-3.269842

0.0205

Test critical values:

1% level

-3.536587

5% level

-2.907660

10% level

-2.591396

Prob.*
0.9908

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Kjo seri bëhet stacionare me anë të diferences së
parë sic tregon tabela në vijim:
Tabela 1.2 Eksportet me diferencë të parë
(stacionare)
Null Hypothesis: D(EXP_EUR) has a unit root

Grafiku 6. Grafiku i differencës së pare për PPB.

Exogenous: Constant

DIFGDP_EUR

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)
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Augmented Dickey-Fuller test statistic

-12.96947
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Test critical values:

1% level

-3.527045
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-2.903566

10% level

-2.589227
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Ndërkohë qe përsa i përket IHD-ve ato paraqiten
stacionare që në nivel të dhënash. Megjithatë i
diferencojme dhe ato dhe i paraqesim të
stacionuara rreth zeros si në vijim:
Tabela 1.4 IHD në euro në nivel të dhënash.
Null Hypothesis: FDI_EUR has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.156699

Test critical values:

1% level

-3.525618

5% level

-2.902953

10% level

-2.588902

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
bazë nuk mund të refuzohet nëse statistika e
gjurmës është më e ulët se vlera kritike.
Megjithatë, nëse statistika e gjurmës është më e
lartë se vlera kritike, hipoteza bazë rrëzohet.
Rezultati i paraqitur për tre seritë në
tabelën 1.4, tregon se tre seritë janë të
kointegruara sipas rangut të tretë midis tyre dhe
mqs vlerat e statistikës t, tejkalojnë vlerat
kritike, pranohet hipoteza alternative, pra se ka
më shumë se një ekuacion kointegrues dhe në
fakt, ka tre ekuacione kointegruese të
Prob.*
differences së pare me një interval distance(lag).
0.0015

Tabela 1.4 Testi i kointegrimit Johansen me
seritë e diferencës së parë.
Sample (adjusted): 2005Q2 2022Q1
Included observations: 68 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DIFFFDI_EUR DIFFEXP_EUR DIFGDP_EUR
Lags interval (in first differences): 1 to 2

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Grafiku 7. Grafiku i diferences së pare për IHD.
DIFFFDI_EUR

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

300

200

Hypothesized

100

No. of CE(s)

Eigenvalue

None *
At most 1 *
At most 2 *

0.586158
0.438675
0.108400

0

-100

-200
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Trace
Statistic

0.05
Critical
Value

Prob.**

107.0635
47.06907
7.802156

29.79707
15.49471
3.841466

0.0000
0.0000
0.0052

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

2020

Pra, nga sa më sipër, duhet punuar me të dhënat
e serive kohore të diferencës së shkallës së pare
pasi ato janë të integruara të rendit të parë.

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

4.2.2 Testi i kointegrimit

Hypothesized

Meqenëse seritë tona kohore janë të
integruara të rendit të parë, testi i kointegrimi i
Johansenit kryhet për të përcaktuar nëse ka një
marrëdhënie afatgjatë midis variablave. Në këtë
rast kryhen dy teste kointegrimi: testi i rangut të
gjurmës (trace rank test) dhe testi i vlerës së
eigen-it maksimal.
Hipoteza e parë bazë është se nuk ka kointegrim
(r = 0). Hipoteza alternative thotë se ekziston të
paktën një ekuacion kointegrues.
Hipoteza e dyte bazë thotë se ka më së
shumti një ekuacion kointegrues (r = 1).
Hipoteza alternative për këtë thotë se ka më
shumë se një ekuacion kointegrues. Hipoteza

No. of CE(s)

Eigenvalue

None *
At most 1 *
At most 2 *

0.586158
0.438675
0.108400

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical
Value

Prob.**

59.99447
39.26692
7.802156

21.13162
14.26460
3.841466

0.0000
0.0000
0.0052

Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

4.2.3 Modeli i korrigjimit të gabimit të vektorit
(VECM)
Testet e analizës së kointegrimit të
Johansen tregojnë një marrëdhënie afatgjatë
ndërmjet IHD-ve, eksportet dhe PBB-së. Me anë

25

BULETINI SHKENCOR

ISSN 2310-6719
Numri 5, Volumi 2, 2022

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

të VECM mund të vlerësohet shpejtësia e
rregullimit të variablave në një ekuilibër
afatgjatë pas një goditjeje nëpërmjet korrigjimit
të gabimit (ECT) e cila duhet të jetë në vlerë
negative dhe me një vlerë t, më të larte se vlera
kritke e nivelit të rëndësisë prej 5 %.
Rezultatet e VECM ndërmjet IHD-ve, eksporteve
dhe PBB-së janë paraqitur në Tabelën 1.5. të
detajuar në Aneks. Me anë të saj, ekuacionet 1.1
dhe 2.1 mund të shprehen:

Pra, nga analiza e modelit të
përdorur(VECM), rezulton se flukset hyrëse të
IHD-ve nuk kanë një ndikim afatgjatë qoftë tek
niveli i eksporteve ashtu dhe tek rritja
ekonomike (PBB-ja). Përkundrazi, si eksportet
ashtu edhe rritja ekonomike shqiptare kanë një
ndikim afatgjatë tek flukset hyrëse të IHD-ve.
4.2.4 Testi i Shkaksisë Granger
Nëpërmjet testeve të shkakësisë së
Granger-it mund të hetojmë mbi egzistencën e
shkakësisë në periudhën afatshkurtër ndërmjet
IHD-ve, eksportet dhe PBB-së.
Nga sa është paraqitur në Tabelën 1.6,
hipoteza bazë e cila thotë se IHD nuk shkakton
Eksportet, nuk mund të refuzohet pasi statistika
F është nën vlerën kritike dhe probabiliteti është
më i lartë se 0.05. Anasjelltas, hipoteza bazë e
cila thotë se Eksportet nuk shkakton IHD, mund
të refuzohet pasi statistika F është mbi vlerën
kritike dhe probabiliteti është më i ulet se 0.05.

D(LOG_EXP) = 0.211496047945*LOG_EXP(-1) 0.829672886137*LOG_IHD(-1) 4.7554937552) + 0.866410D(LOG_PBB(-1)) 0.337528*D(LOG_EXP(-1)) + 0.029886
(1.2)
D(LOG_IHD) = 0.371935*(LOG_PBB(-1)
+0.211496047945*LOG_EXP(-1) 0.829672886137*LOG_FDI(-1) - 4.7554937552)
(2.2)

Tabela 1.6. Testi shkakësisë së Granger-it për
dyshen Eksporte dhe IHD

Nga Tabela 1.5 në Aneks, termi i
korrigjimit të gabimit kur si variabël e varur
është fluksi i IHD-ve, është negativ (-0.327094)
dhe staitistikisht i rëndësishëm [t=-2.67917<
1.96] që tregon një ndikim afatgjatë të
eksporteve drejt IHD-ve. Një godtije e
eksporteve bën që IHD të rekuperojnë me
përafersisht 33 % në tremujor duke e arritur
ekuilibrin pas tre periudhash. Në anën tjetër,
termi i korrigjimit të gabimit kur si variabël e
varur është fluksi i eksporteve, është pozitiv dhe
staitistikisht i pa-rëndësishëm që tregon se nuk
ka ndikim afatgjatë të IHD-ve drejt eksporteve.

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 05/24/22 Time: 19:02
Sample: 2004Q2 2022Q1
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs

D(LOGFDI) does not Granger Cause
D(LOGEXP)
69
D(LOGEXP) does not Granger Cause D(LOGFDI)

F-Statistic

Prob.

0.88556
4.64921

0.4175
0.0130

Ndërkohë, nga Tabela 1.7, marrëdhënia
e shkaksisë qëndron si në rastin e PBB-se dhe
IHD-së por vetëm me një ndryshim ku
marrëdhia e shkakësisë nga IHD tek PBB-ja nuk
është shumë e rendësishme në dallim me
hipotezën e dytë që rrëzohet më bindshëm.

E njëjta situatë ndodh dhe në
marrëdhenien midis flukseve hyrëse të IHD-ve
dhe PBB-së, ku, termi i korrigjimit të gabimit kur
si variabël e varur është fluksi i IHD-ve, është
negativ
-0.295145
dhe
staitistikisht
i
rëndësishëm [t=-2.32803< 1.96] dhe që tregon
një ndikim afatgjatë të PBB-së drejt IHD-ve. Një
godtije e PBB-së bën që IHD të rekuperojnë me
përafersisht 30 % në tremujor duke e arritur
ekuilibrin pas 10 muajsh. Në anën tjetër, termi i
korrigjimit të gabimit kur si variabël e varur
është PBB-ja, edhe pse është negativ, rezuklton
staitistikisht i pa-rëndësishëm që tregon se nuk
ka ndikim afatgjatë të IHD-ve kundrejt drejt
PBB-së.

Tabela 1.7. Testi shkakësisë së Granger-it për
dyshen PBB dhe IHD.
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 05/24/22 Time: 19:19
Sample: 2004Q2 2022Q1
Lags: 2

Null Hypothesis:

26

Obs

FStatistic

Prob.
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Cause D(LOGGDP)
69
D(LOGGDP) does not Granger Cause
D(LOGFDI)
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3.93368 0.0245
6.69277 0.0023

Përsa i takon lidhjes afatshkurtër midis
Eksporteve dhe PBB-së, tek Tabela 1.8, sërisht
rezulton shumë e forte lidhja e shkaksisë nga
rritja ekonomike (PBB-ja) tek eksportet por nuk
rezulton në drejtimin e kundërt pasi nuk mund
të rrëzohet hipoteza bazë se Eksportet nuk
shkaktojnë PBB.
Tabela 1.8. Testi shkakësisë së Granger-it për
dyshen PBB dhe eksporte.
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 05/24/22 Time: 19:28
Sample: 2004Q2 2022Q1
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

D(LOGEXP) does not
Granger Cause
D(LOGGDP)
69
D(LOGGDP) does not Granger
Cause D(LOGEXP)

1.72077

0.1871

14.0209

9.E-06

Në vijim, tek grafiku 9 do të shikojmë se
si do të jetë efekti i shkaktuar prej ndryshimit të
një variable tek variablat e tjera në periudhën
afatgjatë (30 periudha).
Grafiku 9. Përgjigja e variablave ndaj impulsive
apo ndryshimeve tek njëra prej tyre (deri në 30
periudha).
Response to Cholesky One S.D. Innovations
Response of LOGGDP to LOGGDP

Nga sa më sipër, rezulton se ka një fluks
të njëanshëm të shkakësisë nga Eksportet tek
IHD-te, nga PBB-në në eksporte. Ndërsa, nuk
është konstatuar shkakësi dy-drejtimëshe, me
përjashtim të rastit të kombinimit midis PBB-së
në flukset hyrëse të IHD-ve e cila gjithësesi nuk
rezulton shumë e fortë.
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Ajo që rezulton nga analiza e impulsive të
grafikut 9, është se flukset hyrëse të IHD-ve,
shkaktojnë një një luhatje (pozitive) thuajse të
papërfillshme të eksporteve dhe PBB-së në
periudhën afatgjatë ndërkohë që eksportet, pas
një ndikimi negative afatshkurtër, sjellin një
rritje të flukseve hyrëse të IHD-ve në afatgjatë
dhe natyrisht një rritje të qëndrueshme të PBBsë. Këto rezultate janë në përputhje me analizën
e paraqitur më sipër në seksionin 4.2.3, ku u
analizuan koeficientët e korrigjimit të gabimit.
Këto rezultate përbëjnë një informacion të
rëndësishëm për politikbërjen pasi suporton
idenë se fokusi i politikave qeveritare kanë qenë
të orientuara drejt hapjes ekonomike dhe rritjes

27

30

.1

5. Rezultatet
Modeli VECM me të dhënat tremujore
parashikon një trend rritës për të treja variablat
për 5 periudhat e ardhshme edhe pse flukset
hyrëse të IHD-ve karakterizohen nga një luhatje
më të madhe në krahasim me eksportet të cilat
parashikohen të vijojnë të rriten.
Grafiku 8. Parashikimi i modelit VECM për 5
periudhat e ardhëshme të secilës prej serive
kohore:
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së eksporteve duke zhvlerësuar kështu rolin e
flukseve flukseve hyrëse të IHD-ve.
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1 Cointegrating Equation(s):

Tabela e plote e testit te kointegrimit Johansen.
(Tabela 1.4)

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

None *
At most 1 *
At most 2 *

0.586158
0.438675
0.108400

107.0635
47.06907
7.802156

Prob.**

29.79707 0.0000
15.49471 0.0000
3.841466 0.0052

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Max-Eigen

No. of CE(s)

Eigenvalue

Statistic

None *
At most 1 *
At most 2 *

0.586158
0.438675
0.108400

59.99447
39.26692
7.802156

0.05
Critical
Value

1139.202

Normalized cointegrating coefficients (standard error in
parentheses)
DIFFFDI_EUR DIFFEXP_EUR DIFGDP_EUR
1.000000
0.000000
-0.110004
(0.05612)
0.000000
1.000000
-0.451184
(0.04812)

Prob.**

21.13162 0.0000
14.26460 0.0000
3.841466 0.0052

Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05
level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by
b'*S11*b=I):
DIFFFDI_EUR
0.020469
0.034454
-0.009779

1158.836

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DIFFFDI_EUR) -2.088201
-0.071323
(0.28183)
(0.30507)
D(DIFFEXP_EUR) 0.319500
-0.485048
(0.17005)
(0.18407)
D(DIFGDP_EUR)
0.513556
5.335282
(0.86310)
(0.93429)

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Hypothesized

Log
likelihood

Log
likelihood

2 Cointegrating Equation(s):

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
0.05
Critical
Value

3.299990
9.837855
38.94801

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DIFFFDI_EUR) -0.807284
(0.17428)
D(DIFFEXP_EUR) -0.084050
(0.09220)
D(DIFGDP_EUR)
2.424086
(0.46456)

Date: 05/23/22 Time: 21:18
Sample (adjusted): 2005Q2 2022Q1
Included observations: 68 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DIFFFDI_EUR DIFFEXP_EUR DIFGDP_EUR
Lags interval (in first differences): 1 to 2

Trace

-37.17804
11.71285
-55.45227

Normalized cointegrating coefficients (standard error in
parentheses)
DIFFFDI_EUR DIFFEXP_EUR DIFGDP_EUR
1.000000
1.499834
-0.786705
(0.33687)
(0.10287)

Aneksi

Hypothesized

-39.43915
-4.106176
118.4266

DIFFEXP_EUR DIFGDP_EUR
0.030700
-0.016103
-0.030649
0.010038
-0.046467
-0.004326

30

Tabela 1.5. Modeli
logaritmuara.

VECM

me

Vector Error Correction Estimates
Date: 05/24/22 Time: 17:23
Sample (adjusted): 2005Q1 2022Q1
Included observations: 69 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

LOGGDP(-1)

1.000000

LOGEXP(-1)

0.211496
(0.25665)
[ 0.82407]

LOGFDI(-1)

-0.829673

seri

te
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(0.26766)
[-3.09969]
C
Error Correction:

Sample: 2005Q1 2022Q1
Included observations: 69
Total system (balanced) observations 207

-4.755494

0.039677
(0.03613)
[ 1.09811]

-0.032755
(0.05700)
[-0.57464]

0.371935
(0.14996)
[ 2.48031]

D(LOGGDP(-1))

-0.813957
(0.14681)
[-5.54440]

0.866410
(0.23160)
[ 3.74100]

1.161451
(0.60928)
[ 1.90627]

D(LOGGDP(-2))

-0.082183
(0.16180)
[-0.50794]

0.052481
(0.25524)
[ 0.20561]

0.600359
(0.67149)
[ 0.89408]

D(LOGEXP(-1))

-0.001922
(0.08081)
[-0.02378]

-0.337528
(0.12748)
[-2.64765]

0.580572
(0.33537)
[ 1.73112]

D(LOGEXP(-2))

-0.064200
(0.07291)
[-0.88056]

-0.213309
(0.11502)
[-1.85460]

-0.452458
(0.30258)
[-1.49533]

D(LOGFDI(-1))

-0.035945
(0.03332)
[-1.07875]

0.032108
(0.05257)
[ 0.61081]

-0.201462
(0.13829)
[-1.45683]

D(LOGFDI(-2))

-0.033447
(0.02385)
[-1.40221]

-0.017323
(0.03763)
[-0.46035]

-0.028345
(0.09899)
[-0.28633]

0.032220
(0.00904)
[ 3.56518]

0.029886
(0.01426)
[ 2.09622]

-0.000502
(0.03751)
[-0.01339]

0.559490
0.508940
0.263769
0.065758
11.06800
94.14748
-2.497028
-2.238001
0.016281
0.093838

0.458452
0.396307
0.656448
0.103737
7.377143
62.69135
-1.585256
-1.326230
0.028180
0.133514

0.467260
0.406126
4.543228
0.272909
7.643193
-4.050587
0.349292
0.608319
0.023749
0.354136

Determinant resid covariance (dof
adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

3.03E-06
2.10E-06
157.3831
-3.779220
-2.905004

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

0.039677
-0.813957
-0.082183
-0.001922
-0.064200
-0.035945
-0.033447
0.032220
-0.032755
0.866410
0.052481
-0.337528
-0.213309
0.032108
-0.017323
0.029886
0.371935
1.161451
0.600359
0.580572
-0.452458
-0.201462
-0.028345
-0.000502

0.2736
0.0000
0.6121
0.9811
0.3797
0.2821
0.1625
0.0005
0.5662
0.0002
0.8373
0.0088
0.0653
0.5421
0.6458
0.0374
0.0140
0.0582
0.3725
0.0851
0.1366
0.1469
0.7749
0.9893

D(LOGGDP) D(LOGEXP) D(LOGFDI)

CointEq1

C
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Tabela 1.5.1 Ekuacionet e vleresuara VECM
Estimation Method: Least Squares
Date: 05/24/22 Time: 20:20

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)
C(10)
C(11)
C(12)
C(13)
C(14)
C(15)
C(16)
C(17)
C(18)
C(19)
C(20)
C(21)
C(22)
C(23)
C(24)
Determinant residual
covariance

0.036132
0.146807
0.161795
0.080809
0.072907
0.033321
0.023853
0.009037
0.057001
0.231598
0.255243
0.127482
0.115017
0.052566
0.037630
0.014257
0.149955
0.609280
0.671485
0.335375
0.302582
0.138288
0.098994
0.037507

1.098112
-5.544404
-0.507945
-0.023784
-0.880562
-1.078751
-1.402210
3.565184
-0.574639
3.741004
0.205610
-2.647654
-1.854596
0.610809
-0.460351
2.096225
2.480311
1.906267
0.894076
1.731116
-1.495327
-1.456830
-0.286331
-0.013390

2.10E-06

Equation: D(LOGGDP) = C(1)*( LOGGDP(-1) +
0.211496047945*LOGEXP(
-1) - 0.829672886137*LOGFDI(-1) - 4.7554937552 ) + C(2)
*D(LOGGDP(-1)) + C(3)*D(LOGGDP(-2)) + C(4)*D(LOGEXP(-1)) +
C(5)
*D(LOGEXP(-2)) + C(6)*D(LOGFDI(-1)) + C(7)*D(LOGFDI(-2)) +
C(8)
Observations: 69
R-squared
0.559490 Mean dependent var
0.016281
Adjusted R-squared 0.508940 S.D. dependent var
0.093838
S.E. of regression
0.065758 Sum squared resid
0.263769
Durbin-Watson stat 1.827817
Equation: D(LOGEXP) = C(9)*( LOGGDP(-1) +
0.211496047945*LOGEXP(
-1) - 0.829672886137*LOGFDI(-1) - 4.7554937552 ) + C(10)
*D(LOGGDP(-1)) + C(11)*D(LOGGDP(-2)) + C(12)*D(LOGEXP(1)) +
C(13)*D(LOGEXP(-2)) + C(14)*D(LOGFDI(-1)) +
C(15)*D(LOGFDI(-2)) +
C(16)
Observations: 69
R-squared
0.458452 Mean dependent var
0.028180
Adjusted R-squared 0.396307 S.D. dependent var
0.133514
S.E. of regression
0.103737 Sum squared resid
0.656448
Durbin-Watson stat 1.898370
Equation: D(LOGFDI) = C(17)*( LOGGDP(-1) +
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0.211496047945*LOGEXP(
-1) - 0.829672886137*LOGFDI(-1) - 4.7554937552 ) + C(18)
*D(LOGGDP(-1)) + C(19)*D(LOGGDP(-2)) + C(20)*D(LOGEXP(1)) +
C(21)*D(LOGEXP(-2)) + C(22)*D(LOGFDI(-1)) +
C(23)*D(LOGFDI(-2)) +
C(24)
Observations: 69
R-squared
0.467260 Mean dependent var
0.023749
Adjusted R-squared 0.406126 S.D. dependent var
0.354136
S.E. of regression
0.272909 Sum squared resid
4.543228
Durbin-Watson stat 2.107853

Tabela 1.5.2 Modeli VECM per diferencen e pare
midis IHD-ve dhe Eksporteve.

S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

0.288792
7.850680
-9.066963
0.436724
0.630994
0.023749
0.354136

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

0.123249
3.359784
49.68665
-1.266280
-1.072010
0.028180
0.133514
0.001264
0.001054
40.69069
-0.773643
-0.320346

Tabela 1.5.2 Modeli VECM per diferencen e pare
midis IHD-ve dhe PBB-se.

Vector Error Correction Estimates
Date: 05/25/22 Time: 14:23
Sample (adjusted): 2005Q1 2022Q1
Included observations: 69 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Vector Error Correction Estimates
Date: 05/25/22 Time: 14:54
Sample (adjusted): 2005Q1 2022Q1
Included observations: 69 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq:

CointEq1

LOGFDI(-1)

1.000000

LOGEXP(-1)

-0.765480
(0.20092)
[-3.80983]

C

-0.704560

Error Correction:

D(LOGFDI)

D(LOGEXP)

CointEq1

-0.327094
(0.12209)
[-2.67917]

0.015798
(0.05210)
[ 0.30320]

D(LOGFDI(-1))

-0.239291
(0.14061)
[-1.70176]

-0.026603
(0.06001)
[-0.44330]

D(LOGFDI(-2))

-0.081902
(0.10352)
[-0.79119]

-0.057110
(0.04418)
[-1.29272]

D(LOGEXP(-1))

0.523731
(0.30457)
[ 1.71956]

D(LOGEXP(-2))

Cointegrating Eq:

CointEq1

LOGFDI(-1)

1.000000

LOGGDP(-1)

-1.730341
(0.42350)
[-4.08578]

C

8.346382

Error Correction:

D(LOGFDI)

D(LOGGDP)

CointEq1

-0.295145
(0.12678)
[-2.32803]

-0.030095
(0.02903)
[-1.03657]

D(LOGFDI(-1))

-0.333600
(0.13111)
[-2.54445]

-0.048971
(0.03003)
[-1.63100]

D(LOGFDI(-2))

-0.067690
(0.10025)
[-0.67518]

-0.038754
(0.02296)
[-1.68796]

-0.444018
(0.12998)
[-3.41595]

D(LOGGDP(-1))

1.142004
(0.63910)
[ 1.78690]

-0.837172
(0.14636)
[-5.71996]

-0.289118
(0.31078)
[-0.93029]

-0.047926
(0.13263)
[-0.36134]

D(LOGGDP(-2))

1.422089
(0.59382)
[ 2.39483]

-0.058014
(0.13599)
[-0.42661]

C

0.023336
(0.03730)
[ 0.62564]

0.042641
(0.01592)
[ 2.67879]

C

-0.007936
(0.03813)
[-0.20812]

0.030608
(0.00873)
[ 3.50478]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids

0.383884
0.334985
5.254264

0.210516
0.147858
0.956989
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Abstract
Modern societies often face conflicts between
constitutional rights. The dimensions of the right
to information, in many cases have been the
subject of criticism and have brought as a product
legal initiatives, which have censored the media
and intimidated critics. In cases where rights
overlap, states define the dividing line so that
coexistence is not violated between them. In
recent days, special attention has been paid to the
European Commission's initiative to propose
some laws aimed at curbing lawsuits initiated by
governments or businesses, aimed at intimidating
or depleting journalists' information resources.
Currently, governments, including the Albanian
one, are being criticized for displaying
authoritarian tendencies. In a democracy it is a
challenge to strike a balance between
complementary rights even though in some
circumstances they may be in conflict between
them. The right to information and the right to
privacy are fundamental rights, so it is relatively
difficult to choose appropriate legal mechanisms
to identify priority. Thanks to the rapid
technological
development,
privacy
is
increasingly threatened, easily exposing sensitive
data without the authorization of persons. This
paper examines the importance of the right to
information and the extent to which the public
interest extends, without prejudice to the right to
privacy. Through descriptive analysis, the points
of meeting between rights are reflected, the

causes that produce conflict and the dilemma of
whether there can be an internal right to
information independent of other rights.
Keywords: conflict, advantage,
privacy, technology, transparency

information,

Abstract
Shoqëritë moderne përballen shpesh here me
konflikte
mes
te
drejtave
kushtetuese.
Dimensionet e të drejtës për informim, në jo pak
raste kanë qenë objekt kritikash dhe kanë sjellë si
produkt iniciativa ligjore, të cilat kanë
censururuar median dhe frikësuar kritikët. Në
rastet kur të drejtat mbivendosen, shtetet
përcaktojnë vijën ndarëse në mënyrë që të mos
cënohet bashkëekzistenca mes tyre. Ditët e fundit,
mori vëmendje të veçantë inicitiva e Komisionit
Evropian për propozimin e disa ligjeve që synojnë
të frenojnë proceset gjyqësore të nxitura nga
qeveritë ose bizneset, që kanë qëllim frikësimin
ose shterimin e burimeve informative të
gazetarëve. Aktualisht, qeveritë, duke përfshirë
edhe atë shqiptare, po kritikohen për shfaqjen e
tendencave autoritare. Në demokraci është sfidë
përcaktimi i balancës mes të drejtave që
plotësojnë njëra-tjetrën edhe pse në disa rrethana
ato mund të jenë në koflikt mes tyre. E drejta për
informacion dhe e drejta për privatësi janë të
drejta themelore, ndaj është relativisht e vështirë
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të zgjedhesh mekanizmat e duhur ligjorë për të
evidentuar përparësinë. Në sajë të zhvillimit të
vrullshëm taknologjik, privatesia po kërcënohet
gjithnjë e më shumë, duke ekspozuar lehtësisht të
dhëna sensitive pa autorizimin e personave. Ky
punim shqyrton rëndësinë e të drejtës për
informacion dhe kufirin në të cilin shtrihet
interesi publik, pa cënuar të drejtën e privatësisë.
Përmes analizës përshkruese, janë reflektuar
pikat e takimit mes të drejtave, shkaqet qe
prodhojnë konflikt dhe dilema nëse mund të
ekzistojë një e drejtë e brendshme për
informacion e pavarur nga të drejtat e tjera.

increasingly encouraged. However, it is worth
pointing out that the most important role in
public information is realized by the media. In
general, subjects do not exercise their right to be
informed directly or individually. They expect the
media to provide information on the important
developments that take place in society(2).
Despite the importance of the right to information
in a democratic society, this right has its
limitations. Mostly the restrictions come as a
result of personal data protection where the state
is charged with the responsibility to protect from
the publication those personal data that it
administers. Often it is very difficult to determine
the moment of initiation and termination of the
right to information, just as it is relatively difficult
to understand the beginning and the limit of
privacy. This is a challenge that accompanies
every society, regardless of the stage of its
development. The dilemma that one of the rights
must have priority over the other is an issue that
distorts the judge's approach in some cases. In
some practical cases, the discussion is reflected
among the public's right to information and
protection of a person's personal data.

Fjalë kyçe: konflikt, përparësi, informacion,
privatësi, teknologji, transparencë
1. Introduction
The society in Albania faced many challenges after
the communist era. The encroachment of foreign
cultures influenced not only the expansion of the
information network, but also the improvement
of the ways of obtaining information. Political
transition was extended to all social, economic
and cultural components. Gradually the barriers
and insights of the old state system began to be
overcome. The right to information was of
particular importance because Albanian citizens
were now free to exercise the right to
information, which guaranteed the space to
express their free and unattended opinion by
state instances. This was the most important step
in the framework of the Albanian road to
democratization processes. The 1998 Constitution
of Albania was the first act that clearly foresaw
the concept of the right to information.
Constitutional provisions guarantee the right of
every person, in accordance with the law, to
obtain information on the activity of state bodies
and persons exercising state functions. Another
mechanism through which any interested subject
can obtain information is within the framework of
the opportunity offered to attend meetings of
elected collective bodies(1).

2. Material and methods
The methodology used in this paper consists of a
combination of descriptive, research and
analytical methods. The right to information is a
challenge, no matter how high the standard of
democracy and the rule of law. In this context, the
conflict between the right to information and the
right to privacy have been treated in parallel in a
descriptive manner. The importance of
constitutional protection and the social impact
that each of the rights has is examined,
emphasizing the fact that every society is
challenged whenever it has to choose which of the
rights will have priority. The combination of
foreign and Albanian literature has been selected
in order to present the dynamics and situations
where in practice the society, the judicial system
and the individual, must necessarily solve the
dilemma of the domination of one right over the
other. It is relatively difficult to find a final
solution between this legal and social debate,
which in recent decades has intensified as a result

The right to information is closely related to
transparency, and the active participation of
citizens in important decision-making is
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of the impact of technology. Even national and
international case law does not have a clear
position on this issue, emphasizing the legal
interpretation of the circumstances of each case.
The paper aims to highlight the meeting points
that guarantee the coexistence of rights and cases
when the existence of one of the rights is the
premise that leads to the restriction of the other
right.

economic and cultural events. The audience was
interested in updating new information and
appreciating the objectivity and impartiality of
the news.
In this respect, right to information laws reflect
the fundamental premise that government is
supposed to serve the people. A number of
paradigmatic changes sweeping the globe have
undoubtedly contributed to growing acceptance
of the right to information. These include the
transitions to democracy, albeit more or less
successful, that have occurred in several regions
of the world since 1990. They also undoubtedly
include massive progresses in information
technology which have changed the whole way
societies relate to and use information, and which
have, broadly, made the right to information more
important to citizens. Among other things,
information technology has generally enhanced
the ability of ordinary members of the public to
control corruption, to hold leaders to account and
to feed into decision-making processes (6). In the
framework of plurality in decision-making, it is
consolidating the conviction of the importance of
engaging citizens in processes of direct impact on
the community. An appropriate form of
participation is the control that the public
discloses to the administration bodies, requesting
periodic information on the institutional activity.

3. The Right to Information - "The Oxygen of
Democracy"
The right of access to information held by
government bodies provides that individuals have
a basic human right to demand information held
by government bodies. It derives from the right of
freedom of expression to “seek and receive
information,” (3) and is recognized worldwide as
a human right (4). Democracy is based on the
consent of the citizens,and that consent turns on
the government informing citizens about its
activities and recognizing their right to
participate.The collection of information by
governments is done on behalf of its citizens,and
the public is only truly able to participate in the
democratic process when it has information about
the activities and policies of the government (5).
In contrast to the legislation of other democratic
states, Albania no less than three decades ago, as
part of the communist regime, did not recognize
the right to information as part of the
fundamental human rights. This right was not
guaranteed and this was not a result of lack of
infrastructure, but as an expression of the will of
the public authorities to not allow people with
such a powerful controlling instrument.
Developments after the 1990s reshaped the
relationship between the citizen and state bodies.
As a consequence of this deep reform, the
Albanian society became aware of the right of
information as a key mechanism of democracy.
This was clearly reflected in the opening of mostly
private television channels, which brought about
a revolution in citizen access. Generally, they had
critical attitudes towards the government. The
interest in the source of information began to
grow gradually due to the reflection of political,

In general, all the above mentioned expectations
are intended to apply the law on the right of
information in Albania, which is a clear and
relatively complete law. In this context, its scope
has been reflected in regulating the right of access
to information produced or maintained by public
authorities. The importance of guaranteeing the
right to information is related to the formation of
views on the state of the state and the society. The
public's impact on the auditing process of public
authorities is driven by the necessity to assess the
level of integrity, transparency and accountability
(7). Although the right to information has a broad
scope, the following provisions of the law provide
for cases where this right may be restricted. The
right to information may be restricted if it is
necessary, proportionate and whether the
disclosure of information damages the interest of
the right to privacy. This is just one of its
limitations.
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It is very important to highlight the fact that this
law, however, fails to guarantee the right balance
between the right to information and the right to
privacy. In the content of the law it is sanctioned
that the requested information is not rejected if
there is a higher public interest in giving it, which
is a fact that proves the priority that has the right
to information in relation to the privacy (8). In
practice, it is often abused by the interpretations
made to this article. In some cases sensitive
information has been published, which did not
justify the public interest, as in many cases the
public was deprived of the right to be informed in
an unjustified manner. In this regard, we should
consider the fact that Albanian legislation on the
right of information does not have a specific
definition on the concept of public interest.This
legal vacuum creates a premise for violating the
privacy law. The right to information is
considered as the oxygen of democracy, because
through its effective guarantee, people are free to
have diversity in thought, expression, and
political affiliation. Every state of law should be
inspired by respecting the spaces that the law has
sanctioned for every specific right.

It is important to highlight the fact that the
Albanian legislation on the right to information is
in full compliance with the provisions of the
European Convention on Human Rights. The
Convention analyzes the right to information as
the fundamental pillar of freedom of expression.
Freedom to receive or to provide information and
ideas without the intervention of public
authorities can not be exercised unrestrictedly. It
is subject to the formalities, conditions,
restrictions or sanctions provided for by law and
which are necessary to prohibit the dissemination
of confidential data or in cases where the right to
private and family life is violated. Both of them
are fundamental rights and in this regard the
convention offers the same guarantees (10).
4. Legal and Social Dilemmas on Privacy
The 21st century is characterized by the
advancement of technology in all social spheres.
The widespread access of all age groups to social
networks is a major premise that violates private
life. Often, the violation is not only related to
privacy, but can go even further. Abuse in the
network, mainly on children, begins with the
violation of privacy and in many cases end up
with psychological, physical and sexual violence.
The rapid development of information has led to
radical changes in every aspect of life in recent
decades. Information society is based on infinite
and unstoppable information production. Today's
children of all ages have been born and are
growing at a time when using computers,
internet, online communication, social media are
easily accessible. Communication via social
networks and through downloadable phone
applications are the most common way of virtual
communication (11). Considering the need to be
informed about the importance of personal data,
the Office of the Commissioner for the Right to
Information and Protection of Personal Data has
made a very important contribution not only
through awareness-raising sessions but also in
undertaking activities with broader educational
focus on the protection of fundamental rights and
especially the right to privacy in online
communication.

The Albanian Legislator has devoted a
considerable attention to the continuous
fulfillment of the legal framework of the right of
information in the function of transparency
through public consultation. An important
contribution to the fulfillment of this priority has
been provided by the Commissioner for the
Information and Protection of Personal Data. This
authority has issued many guidelines that have
regulated certain areas that reflect the scope of
mandatory activity of state bodies to carry out the
process of public information. For this purpose,
the Commissioner has adopted the model of
transparency, which is an effective tool in the
framework of guaranteeing the right to
information. The information that will be
published in this program aims to make the
transparency of the work of the public authority
through its detailed coverage on the official
website of the institution as well as in the public
reception venues (9). Public consultation is not
simply a key to success in order to have a fair and
comprehensive decision-making but at the same
time it is a mandatory condition that derives from
the law. In this context, public bodies are obliged
to take all necessary measures in order to create
opportunities for public participation and all
interested parties in the notification process and
public consultation process.

The concept of guaranteeing privacy consists in
the legal protection of personal data, defined as
any information about a person, identified or
identifiable, directly or indirectly, in particular by
reference to an identification number or one or
more factors special for his physical,
physiological, mental, economic, cultural or social
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identity (12). Some people choose to be discreet
with some of the information or facts of their
professional or sentimental life. Generally the
most vulnerable in their privacy are public
people, because they are more exposed and public
attention to each and every issue of their lives is
of interest. In this context, everyone has some
aspects of private life that he does not want to
share with others, regardless of whether he is a
famous person or not. These elements are defined
by the law as sensitive data, meaning any
information about a natural person that has to do
with his or her racial or ethnic origin, political
opinions, union membership, religious belief or
philosophical approaches, criminal punishment,
and data on health and sexual life (13).

recipient categories, and any other information
that is necessary to guarantee the fair and lawful
processing of the data (15). Even the health care
system must guarantee the privacy of the patient
in every case. To this end, healthcare
professionals must respect the three key
principles of confidentiality. Each patient has the
fundamental right to privacy and confidentiality
of his/her health information. Each patient has
the right to control over the dissemination of his
or her health information through explicitly
granted or withdrawn consent. For any noninconsistent dissemination of confidential
information from healthcare professionals,
account should be taken of the necessity of
proliferation, proportionality and accompanying
risks.

The right to respect for private life should provide
everyone with an essential space within which
anyone's personality will be developed and
supplemented independently. Undoubtedly, in
this framework is included the development and
maintenance of a certain degree of personal and
professional relations with the rest of the society.
Respect for private life requires, in principle, the
non-violation of the individual's decisions about
how he lives his life. A right, however valuable or
of public importance, can not be considered
disproportionate to a right or other interest
protected by constitutional or legal provisions.
The margin of this assessment, and hence the
ratio between the interest that is protected and
the one being violated, changes in each case. It
depends on a variety of circumstances and
conditions that change from one place to another
and from a period of time to another. This report
determines the range of rights that are set in
balance and the consequences that would have
the advantage of one of the rights (14).

The role of media is essential in society. However,
despite our willingness to be informed of
everything, the law provides some reasonable
limits on the journalists' space to receive
information. Despite the public profile, every
person has the right to be respected in his private
and family life. This reflects the fact that
journalists can not interfere in any individual's
privacy without their consent. It is unacceptable
to publish photographs of persons in private
places without their consent. Another limitation
for journalists is the ban on entering into a house
without permission or receiving images from a
private environment (16). Every country finds it
difficult to determine the relationship between
media and privacy. This is clearly demonstrated
in the approach of the European Court of Human
Rights in the case of Von Hannover v. Germany.
The Court, recognizing the cultural differences
between states, argued that the ECHR member
states have their own discretion if there is a
conflict between the right to information and
privacy (17). The Albanian constitutional court, in
the typical case of the interference of two rights in
the issue of the disclosure of personal and
property data of officials, has argued that within
the framework of the right to information,
officials should publish their property (18). The
Constitutional References and the ECHR practice
have led the court towards a decision-making in
the function of transparency.

Albania is committed in the drafting of many acts
that protect personal data in different spheres. It
is worth mentioning as the most important acts,
direction no. 4/2010 On the personal security
measures in the field of education activities. In the
field of education, personal data are collected
directly by the data subject or by the persons who
are in charge of it.The personal data subject is any
subject that processes the data, such as students,
and all subjects that have applied to the
institution. Personal data is collected also by the
persons in charge. In this context, it should be
noted that the data subject has the right to be
informed about the data, which are processed
including the transfer. The data subject's
disclosure includes the purpose of the processing,

5. Conclusions
It is always difficult to judge the precedence of
two constitutional rights. It is a challenge to put
the right to information about the right to privacy.
In practice we pretend to practice both at the
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same time, but this is not always possible. In some
circumstances we are forced to choose. Most of
the time,the two rights complement each
other.However,there are conflicts, for example,
privacy laws often are improperly invoked by
governments.And there are cases where the
conflicts are legitimate (19). A democratic society
should be guided by the fulfillment of the right to
information, transparency and accountability.
Involving the public at all stages of designing a
policy would guarantee its success in the future.
The question is: what is the limit allowed by law
to be informed? The common law legal approach
is characterized by a clear freedom of information
and expression. Limitations are much lower in
relation to the civil law legal family. Researchers
share different opinions on this issue, but they
agree on the fact that each state can resolve this
issue by its own method. This proves that the key
element is the context. So the democratic culture
of a state, legal traditions, economic and social
circumstances are the components that need to be
taken into consideration in order to reach the
right solution. The right to information is as
important as it is the protection of personal data.
Everyone chooses not to publish some elements
of their private life. In this context, the state must
show proper care in the balance between rights. It
is very delicate the limit between these rights. As
a part of the public we all demand transparency
and information on everything that happens but
at the same time as persons with moral and
professional integrity we require from public
institutions to show the necessary care in the
protection of our personal data. Often the
unauthorized disclosure of personal data,
especially of public persons, may cause
unrecoverable consequences in their personal
and professional life. The law is not always the
only solution to the conflict between the rights. It
is also required a high legal certainty to exercise
our rights without violating the rights of others.
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Aktivizimi dhe motivimi i nxënësve në kushtet e
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Abstrakt

Abstract

Në këtë studim synohet të hulumtohet
aktivizimi dhe motivimi i nxënësve në procesin
mësimor në kushtet e pandemisë Covid-19 në
Republikën e Shqipërisë. Në mars 2020 sikurse
në shtetet e tjera edhe arsimi në Shqipëri u
gjend përpara dilemës së madhe se si do të
zhvillohej mësimdhënia në kushtet e izolimit
nga pandemia. Parprakisht theksojmë së
familjet shqiptare, përgjithësisht, kanë në
përdorim pajisje kompjuterike si telefona smart,
laptop, tablet apo kompjueter tavoline. Në
Shqipëri ekziston rrjeti kabllor i internetit
pothuajse për çdo familje. Gjithashtu, theksojmë
se kishte familje me mungesa pajisjesh
kompjuterike dhe aksesi në internet.

This study aims to investigate the education and
motivation of students in the conditions of the
COVID 19 pandemic in the Republic of Albania.
In March 2020, as in other countries, education
in Albania was faced with the great dilemma of
how teaching would take place in conditions of
isolation from the pandemic. We emphasize in
advance that Albanian families, in general, use
electronic devices such as smartphones, laptops,
tablets, or desktops. In Albania, there is a cable
internet network for almost every family. We
also point out that there were families with a
lack of computer equipment and internet access.
The main findings of the research on the
development of the learning process in the
context of the pandemic, result: Initial problems
of distrust over the development of online
teaching, the main challenges in the education
sector related to insufficient digital skills for
teachers and students to use learning platforms,
difficulties in preparing teaching materials for
the transmission of subject content at a distance,
aspects of motivation and engagement of
students in online learning.

Gjetjet kryesore të hulumtimit mbi zhvillimin e
procesit mësimor në kontekstin e pandemisë,
rezultojnë:
Problematika
fillestare
të
mosbesimit mbi zhvillimin e mësimdhënies online, sfidat kryesore në sektorin arsimor që
lidhen me aftësitë dixhitale të pamjaftueshme
për përdorimin e platformave mësimore nga
mësuesit dhe nxënësit, vështirësitë në
përgatijen e materialeve mësimore për
transmetimin e përmbajtes lëndore në distancë,
aspekte të motivimit dhe angazhimit të
nxënësve në mësimnxënien online.

Keywords: Covid 19 pandemic, education,
motivation, digital skills, online teaching,
computers equipment, learning platforms.

Fjalët kyçe: pandemia covid-19, arsimimi,
motivimi, aftësi dixhitale, mësimdhënia on-line,
pajisje kompjuterike, platforma mësimore.
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Hyrje

Shembuj të zhvillimit të mësimdhënies në
distancë ekzistonin edhe përpara pandemisë
por izolimi prej saj i bëri pajisjet kompjuterike
dhe internetin dy element bazë për zhvillimin e
mësimdhënies në distancë. Lidhur me masat
paraprake
studiuesi
Lee
shkruan
“E
rëndësishme
në
këtë
periudhë
ishte
“përmirësimi i aftësive të ndryshme (të tilla si
vetërregullimi) dhe kompetencat” (Lee. etj.
2019).

Pandemia Covid 19 shërbeu si shtysë për
përdorimin e pajisjeve teknologjike në arsimin e
në distance. Lidhur me rëndësinë e teknologjisë
dixhitale në funksionalitetin e veprimtarisë
njerëzore në kushtet e izolimit nga pandemia,
Komisioni Evropian ka nënvizuar: “Teknologjia
dixhitale është një komponent kyç i përpjekjeve
kolektive për të trajtuar virusin dhe për të
mbështetur mënyra të reja për të jetuar dhe
punuar në realitet gjatë kësaj kohë të
jashtëzakonshme” (Komisioni Evropian, 2021).
Pajisjet kompjuterike luajtën një rol shumë të
rëndësishëm për komunikimin, informimin dhe
mbi të gjitha për arsimimin e nxënësve në
kushtët e izolimit, larg institucioneve arsimore.
Plani i Veprimit për Arsimin Dixhital 2021–2027
është një dukument i prezantuar nga Komisioni
Evropian në kushte e krijuara nga pandemia. Në
këtë dokument, lidhur me mësimdhënien online
theksohet: “Plani i Veprimit për Arsimin Dixhital
2021–2027 mbështet më tej zhvillimin e të
mësuarit online në nivele të ndryshme të arsimit
në të gjithë Evropën” (Evropian Komisioni,
2020).

Duke patur parasysh shpejtësinë e zhvillimit
sidomos të teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit në ndihmë të mësimdhënies në
distancë do të rikujtoj një konstatim në punimin
tim, në revistën Education, Society and Human
Studies, në të cilin theksoj: “Në fillim të këtij
shekulli, bota ka lëvizur me hapa të mëdhenj.
Edhe mësimdhënia është duke u transformuar”
(Vrapi,
A.
2022
www.scholink.org/ojs/index.php/eshs). Duke
mbështetur transformimet e mësimdhënies
drejt aktivizimit dhe motivimit të nxënësve në të
nxënë, studiuesi Tome thekson: “Duke qenë se
të vërtetat ndryshojnë vazhdimisht, ndodh një
lloj negocimi se cilat do të pranohen ose nuk do
të pranohen për t'i dhënë kuptim gjërave,
ngjarjeve dhe vetë qenies njerëzore” (Tome, S.
M.
J.
2021.
www.scholink.org/ojs/index.php/eshs).
Në
vazhdim të idesë së mësipërme studiuesi
vazhdon:
“Nëse
është
kështu,
është
kontradiktore
të
përpiqesh
ta
bësh
mësimdhënien një proces të thjeshtë të
transferimit të informacionit nga një lëndë që
jep mësim (mësues ose trajner) në një lëndë që
mëson (student ose nxënës)” (Tome, S. M. J.
2021. www.scholink.org/ojs/index.php/eshs).
Një nga ndryshimet më të mëdha në formë, në
përmbajtje, në proces dhe në rezultatet e pësoi
mësimdhënia gjatë zhvillimit të saj në kushtet e
pandemisë Covid 19. Në kushtet e izolimit për
arsye të mbrojtjes nga pandemia u kalua nga
mësimdhënia ballë për ballë në klasë në
mësimdhënien në distancë. Gjatë mësimdhënies
në distancë u aplikuan dy forma të zhvillimit të
saj përsa i përket leksioneve: zhvillimi i
leksioneve direkt ose dërgimi i leksioneve të
regjistruara më parë. Seancat e detyrave,

Bazimi teorik
Për ralizimin e mësimdhënies në distancë janë
të domosdoshme plotësimi nga mësuesi i disa
kushteve paraprake.
Së pari, të ketë në përdorim pajisje kompjutrike
dhe internet.
Së dyti, të zotërojë kompetenca dixhitale për
krijimin e klasave dixhitale, përgatitjen,
përshtatjen, ngarkimin transmetimin, etj. të
materialeve mësimore.
Së treti, të disponojë një platformë mësimore, të
disponojë një llogari aksesi në platformë.
Së katërti, të jetë i aftë të ndërtojë një sistem
vetërregullues dhe menaxhues të procesit.
Së pesti, të harmonizojë kominikimin, të nxisë
dhe sigurojë aktivizimin dhe motivimin e
nxënësve apo studentëve.
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seminareve, projekteve kurrikulare si rregull u
zhvilluan direkt.

2020. 43). Për këtë qëllim ne theksonim:
“Përdorimi i pajisjeve teknologjike në kohën e
pandemisë është një zgjidhje për zhvillimin e
mësimdhënies por edhe një ndjenjë për të rritur
entuziazmin e nxënësve për t'u përfshirë në
mësim” (Vrapi, A. dhe Vrapi, F. 2020. 43)

Problematika të mësimdhënies në distancë
Një nga problematikat e vërejtura gjatë
zhvillimit të mësimdhënies on-line ishte
mosbesimi dhe vështirësia e aplikimit të
mësimdhënies në distancë sepse deri atëherë
mësuesit ishin mësuar më mësimdhënien në
klasë. U vu re një reagim mosbesimi. Mësuesit
dhe nxënësit hezituan t’a aplikonin atë. Me
kalimin e ditëve: “Akademikët duhej të
përshtasnin mundësinë e arsimit në internet,
fokusi ishte në mësimin e mjeteve për të
siguruar që studentët të përfitonin maksimalisht
nga mësimdhënia dhe vlerësimet duhej të
rishikoheshin për të përshtatur transmetimin në
internet” (Ramnund-Mansingh, A. 2020. 33). Në
ditët e para u vu re mungesë dëshire madje
braktisje e mësimdhënies që sikurse thekson
Blieck: “Në mënyrë më të detajuar, faktorët e
suksesit të mësimit të të rriturve në internet që
adresojnë sfidat në lidhje me shkallën e lartë të
braktisjes janë si më poshtë: besueshmëria,
transparenca, fleksibiliteti, aksesueshmëria,
interaktiviteti, personalizimi dhe produktiviteti”
(Blieck, 2019a). Në një periudhë të shkurtër,
institucionet arsimore ofruan platforma
mësimore për zhvillimin e mësimdhënies në
distancë. Brenda datës 15 mars 2020, Ministria
e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së
Shqipërisë hapi kanale televizive si RTSHShkolla, kanali Youtube i MASR, etj., të cilët
transmetonin 24 orë pa ndërpreje programe
televizive mbi zhvillimin e orëve mësimore sipas
programit mësimor për nxënësit e klasave 1-12
(Sondazhi i dytë i MASR. 4-9 Prill 2020). Shumë
nxënës nga familje të varfra u pajisën me pajisje
kumpjuterike si tablet dhe telefona smart për të
ndjekur mësimet në distancë. Sikurse kemi
theksuar në një konferencë të organizuar në
nëntor 2020, në Noviosibirsk: “Një nga
shqetësimet që shoqëron mësimin e studentëve
në shtëpi është nëse kanë akses në pajisjet
kompjuterike dhe akses në internet. I
përmendim këto kushte sepse mungesa e tyre
pengon komunikimin dhe përfshirjen në
mësimin në distancë” (Vrapi, A. dhe Vrapi, F.

Gjatë arsimimit dhe trajnimit mësuesit kishin
mërrë njohuri paraprake fillestare mbi
zhvillimin e mësimdhënies në distancë por
aplikimi i njohurive dixhitale në praktikën e
mësimdhënies në distance nuk ishte i lehtë. Të
gjendur në vështirësitë e përdorimit të
platformave mësimore, të përgatitjes së
materialeve mësimore dhe ngarkimit të tyre në
rrjet, mësuesit kuptuan nevojen dhe i’u
nënshtruan trajnimeve specifike dixhitale. Disa
nga platformat elektronike të përdorura ishin
Google Classroom, Zoom, Moodle, Google
Hangouts, Loom, GoToMeeting, School of the
Future, WhatsApp ose sisteme të tjera të
menaxhimit të kurseve (CMS).
Një nga vështirësitë e vërejtura gjatë zhvillimit
të mësimdhenies në distancë është vështirësia
për të motivuar nxënësit. Një nga arsyet është
se: “Mësimi i studentëve të rritur kërkon
optimizimin dhe personalizimi i mbështetjes së
tyre” (Vanslambrouck, etj., 2019).
Një nga vështirësitë gjatë mësimdhënies është
motivimi i mësuesve për zhvillimin e saj. Sikurse
shprehen autorët Stranovská, E. Lalinska, M. dhe
Bobonova, I: “Ne e konsiderojmë motivimin si
një faktor të rëndësishëm për suksesin arsimor
të mësuesit sepse ai tregon për orientimin në
vlerë, i cili përcakton nevojat e mësuesit dhe
nivelin e aspiratës së tij” (Stranovská, E.
Lalinska, M. & Bobonova, I. 2017).
Në këtë këndvështrim mësidhënia në distancë
shoqërohet me vështirësitë e zhvillimit të
mësimdhënies së diferencuar për t’iu përgjigjur
nevojave, aftësive, dëshirave dhe gadishmërive
të nxënësve në mësimnxënie. “Studentët janë të
ndryshëm nga njëri-tjetri, të gjithë kanë kërkesa
të veçanta, të gjithë perceptojnë, të gjithë
dëgjojnë, të gjithë flasin, të gjithë mendojnë, të
gjithë mësojnë ndryshe nga njëri-tjetri, ndaj të
gjithëve duhet t'i jepet mundësia” (Vrapi, A. ,
2022 www.scholink.org/ojs/index.php/eshs).
Disa studiues theksojnë: “Edhe pse vështirësia e
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të mësuarit shfaqet ndryshe në mosha të
ndryshme, studentët tashmë në vështirësi janë
më të ndikuar nga mbyllja.” (Allensworth, E. dhe
Schwartz, N. 2020). Gjithashtu, disa studiues
mendojnë se gjtë mësimdhënies online mësuesit
e gjejnë më shpejt ritmin e mësimdhëmnies. “Me
mësimin online, përdoruesit/mësuesit e arsimit
mund të gjejnë më lehtë ritmin e duhur të të
mësuarit të shkencës për studentët” (Jayul, A.
dhe Irwanto, E. 2020).

kushte të ndryshme përsa i përket gjendjes
emocionale. Mungon atmosfera e klasës,
ndryshojnë
bashkëveprimi,
ndërveprimi,
ndjenja e përgjegjësisë e nxënësit në raport me
nxënësit e tjerë dhe me mësuesin, ndryshon
gjendja emocionale. “Si pjesë integrale e
mënyrës sesi njerëzit mësojnë, proceset
emocionale duhet të merren parasysh kur
shkollat planifikojnë përvoja mësimore për
nxënësit. Diversiteti brenda shkollave të
shekullit të 21-të e bën më sfidues adresimin e
nevojave emocionale të nxënësve” (Caroline L.
South dhe Nancy Delarnette. 2022).
Kur
diskutojmë dhe analizojmë mësimdhënien në
distancë, ne duhet të veçojmë mësimdhënien në
distancë të realizuar këto dy vitet e fundit si një
mësimdhënie të zhvilluar në kushte krejt të
veçanta, jo vetëm arsimore por edhe sigurisë
dhe rrezikut për jetën, mungesës së
përspektivës humbjeve financiare që pësuan
familjet e nxënësve gjatë pandemisë. “Nxënësit
mund të ndeshen me vështirësi të shumta në
kurset e tyre këtë vit – jo vetëm ndërprerje në
mësimdhënie dhe të nxënit, me kalimin në
mësim në distancë, por edhe stres dhe traumë
nga vetë kriza dhe humbje në burimet financiare
të familjes.” (Allensworth, E. dhe Schwartz, N.
Qershor 2020).

Në mësimdhënien online nxënësve u mungon
bashkëpunimi dhe ndërveprimi i nxënësve me
njëri-tjetrin. Në këto kushte ndryshe nga
mësimdhenia në klasë ku:”… problemi përfshin
nxënësit si pjesë të kontekstit, është thelbësore
të sigurohet që historia të pasqyrojë realitetin e
nxënësve në klasë” në mësimdhënien online
nxënësit gjenden përpara vështirësisë nga të
mësuarit vetëm, larg ambientit të saj” (Widjaja,
W. 2013). E rëndësishme është që mësuesit të
përqëndrohen në ato strategji, metoda dhe
teknika mësimore që i bëjnë nxënësit të
mësojnë. “Ajo që kërkohet nga studentët nuk
është vetëm memorizimi i njohurive dhe
informacionit, por edukimi duhet të fokusohet
në atë se si t'i mësojë studentët të mësojnë në
mënyrë që të menaxhojnë kërkesat dhe
ndryshimet e vazhdueshme” (Vrapi, A. 2022
www.scholink.org/ojs/index.php/eshs).
Nxënësit të cilët janë të motivuar për të mësuar
detyrat në një nivel të caktuar, sipas aftësive të
tyre, nisin veprime kur kanë mundësi për t’a
bërë këtë dhe tregojnë interes dhe përqendrim
të madh në zbatimin e detyrave. Ata në
përgjithësi shfaqin emocione pozitive gjatë
mësimit,
duke
përfshirë
optimizmin,
entuziazmin, kuriozitetin dhe interesin. Është i
njohur fakti se nxënësit mësojnë duke
bashkëvepruar në një ambient social. Duke u
fokusuar tek rëndësia e teorisë së të nxënit
social disa autorë theksojnë: “Duke punuar në
bashkëpunim me bashkëmoshatarët dhe duke
marrë udhëzime nga një lehtësues (mësues), kjo
teori parashtron se nxënësit mësojnë përmes
angazhimit aktiv me një problem” (Nancy K.
DeJarnette, Ruba S. Deeb dhe Pallis, J. 2021). Në
mësimdhënien në distancë në krahasim me
mësimdhënien në klasë nxënësit ndodhen në

Stresi dhe gjendja e rënduar psikologjike ishte
shoqëruese e pasigurisë për shëndetin personal
dhe të familjes gjatë periudhës së pandemisë
Duke iu referuar përshkrimit të mësipërm
dallojmë dy çështje që duhen konsideruar
shumë më tepër të rëndësishme në drejtim të
mësimdhënies në distance që janë:
1.

veprimi dhe

2.

entuziazmi.

Në kushtet e pandemisë, të dy këta tregues
shfaqen të ndryshuar. Veprimi për të bërë diçka
është i kufizuar në mjedisin e shtëpisë, i izoluar
fizikisht nga nxënësit e tjerë, prania dhe ndikimi
i mësueses nuk është si më parë. Hapësira e
lirisë ndryshoi, tani studenti nuk është nën
mbikëqyrjen e vazhdueshme të mësuesit, ai
mund ta ndjekë mësimin kur të dojë, mund të
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kthehet për të parë e dëgjuar leksionin sa herë
të dojë, mund të vërë në dukje paqartësitë, dhe
mund të bëjë pyetje për sqarim pa ndrojtjen e
zakonshme që shoqëron shumë nxënës në klasë.
Akti i të bërit diçka është i ndryshëm nga ai në
klasë. Realiteti në ndryshim i kësaj pandemie e
bënte jashtëzakonisht të vështirë përqendrimin
në kërkime dhe klasa për shumë njerëz, por
gjithashtu e bënte të qartë se mësuesit dhe
nxënësit do të ishim në këtë "normale të re" për
një kohë të gjatë. Ndikimi i rrezikshëm i prekjes
së tij dhe anëtarëve të tjerë nga covid-19 ka
sjellë një gjendje tjetër entuziazmi. Pandemia ka
ndryshuar humorin e nxënësit dhe mësuesit.
Ndikimi i mjeteve të komunikimit dhe
informacionit si: rrjetet sociale, pajisjet
kompjuterike, TV, radio etj kanë ndikuar në
gjendjen mendore dhe entuziazmin e nxënësit.
Koncepte të tilla si kuptimi i numrit,
marrëdhëniet numerike, shkronjat dhe objektet
e ndryshme, shoqërizimi, simetria ose asimetria,
zhvendosja, lëvizja, forma të ndryshme të planit
dhe hapësinor, të njëjtat koncepte, të ndryshme
ose të kundërta, konceptet e kohës, të varësisë
ose jo, janë disa nga konceptet e shumta që
nxënësi ndesh vazhdimisht gjatë procesit
mësimor bazuar në përdorimin e pajisjeve
kompjuterike.

Gjatë mësimit në distancë, motivimi i nxënësve
në mësim është më i ulët se në mësimdhënien
ballë për ballë.
Metodologjia
Për realizimin e këtij studimi ka bashkëpunuar
me Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit
Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, Sportit
dhe Rinisë në Republikën e Shqipërisë. Pyetësori
i’u shpërnda mësuesve dhe drejtuesve të
institucioneve
arsimore
parauniversitare.
Pyetësori u shpërnda përmes platformës
elektronike Google Form. Sondazhi është kryer
në muajin Maj 2020. Në Shqipëri arsimi kryhet
nga institucione arsimore publike dhe jo
publike. Anketa është kryer në institucionet
arsimore publike.
Ftesat për të marrë pjesë në anketë u dërguan
me email në institucionet arsimore të qarkut
Tiranë dhe Elbasan. Ftesat për të marrë pjesë në
anketë janë dërguar edhe në këto institucione
përmes grupeve të WhatsApp-it, të zyrave
arsimore të Tiranës dhe Elbasanit. Pyetësori u
dërgua për plotësim në 180 institucione
arsimore. Anketa u ndoq nga 144 institucione
arsimore por vetëm 103 institucione arsimore
parauniversitare plotësuan pyetsorin: “Motivimi
i nxënësve në mësimdhënien ballë për ballë dhe
motivimi i nxënësve në mësimin në distancë”.
Duke qenë se në Tiranë dhe Elbasan popullsia
është heterogjene për shkak të ardhjeve
demografike të familjeve dhe mësuesve nga
rajone të tjera të Shqipërisë, mendoj se
kampioni i përzgjedhur është përfaqësues i
Shqipërisë. Sqarojmë se pyetësori kishte një
shtrirje më të gjerë studimi, por për efekt të
temës dhe punës që prezantojmë jemi fokusuar
në motivimin e nxënësve në klasë dhe
mësimdhënie në distancë në kohën e
pandemisë.

Institucionet arsimore paraqitën vështirësi në
institucionalizimin e mësimdhënien në distancë.
Institucionet arsimore prezantuan përpjekje për
realizimin e mësimin në distancë në mënyrë që
të kishin ndikim sa më të madh në aktivizimin
dhe motivimin e nxënësve në të nxënë, duke
pasur parasysh edhe faktin se pandemia globale
nuk kishte perspective optimiste përfundimi.
Shtrimi i problemit. Në kushtet e izolimit nga
pandemia përdorimi i platforma mësimore ishte
një zgjidhje e mirëpritur nga nxënësit për
zhvillimin e mësimit në distance.

Pyetësori u hartua duke i’u referuar shkallës së
matjes Likert, të nivelit të matjes dhe vlerësimit
nga 1 deri në 5. Alternativat e përgjigjes ishin PD
(Plotësisht dakord), D (Dakort), PP (të
papërcaktuar), ND (Nuk jam dakort) dhe AD
(Nuk jam aspak dakort).

Pyetja kërkimore
A janë më shumë apo më pak të motivuar
nxënësit në mësimdhënien në distancë në
krahasim me mësimdhënien ballë për ballë?
Hipoteza
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Të anketuarit duhej t'i përgjigjeshin secilës nga
deklaratat e mëposhtme. Për secilën deklaratë i
anketuari duhej të klikonte në njërën nga
alternativat e përshkruara më poshtë.

Për të zbuluar se në cilën lloj mësimdhënie
nxënësit janë më të motivuar njehsojmë
koeficentin e motivimit për secilin rast me anën
e formulës V=(npd ∙ 5 + nd ∙ 4 + npp ∙ 3 + nnd ∙ 2 +
nad ∙ 1)/103

Deklarata e parë: Nxënësit janë të motivuar në
mësimdhënien ballë për ballë.

Nga llogaritjet për pohimin e parë: Nxënësit janë
të motivuar në mësimdhënien ballë për ballë,
kemi: V1 = (32 ∙ 5 + 31 ∙ 4 + 17 ∙ 3 + 18 ∙ 2 + 5 ∙ 1)
/ 103 = (160 + 124 + 51 + 36 + 5) / 103 =
376/103 = 3,65

Të anketuarit duhej t'i përgjigjeshin një prej
alternativave të deklaratës të parë:
○ PD; ○ D; ○ PP; ○ ND; ○ AD

Nga llogaritjet për pohimin e dytë: Nxënësit janë
të motivuar në mësimin në distancë, kemi:

Deklarata e dytë: Nxënësit janë të motivuar në
mësimin në distancë.
Të anketuarit duhej t'i përgjigjeshin një prej
alternativave të deklaratës të dytë:

V2 = (21 ∙ 5 + 20 ∙ 4 + 32 ∙ 3 + 19 ∙ 2 + 11 ∙ 1) /
103 = (105 + 80 + 96 + 38 +11) / 103 = 330/103
= 3,20.

○ PD; ○ D; ○ PP; ○ ND; ○ AD

Diskutime.

Pyetësori është krijuar në mënyrë që anketuesi
nuk mund të klikonte "Dërgo" nëse intervistuesi
nuk i është përgjigjur të gjitha pyetjeve. Prandaj,
përgjigjet totale për të dyja deklaratat janë nga
103 pjesëmarrës.

Sikurse është përshkruar më lart instrumenti I
përdorur në studim është anketimi i
pjesëmarrësve duke shfrytëzuar platformën
elektronike Google Form. Për të dyja deklaratat
përgjigjet e pjesëmarrësve janë 103 sepse
ndryshe pa i’u përgjigjur secilës deklaratë për
vetëm njërën nuk mund të jepej komanda
“Dërgo”. Metoda e përdorur për matje është
shkalla Likert nga 1 deri në 5. Në të dyja
deklaratat janë përdorur formulime pozitive për
të mos krijuar konfuzion tek anketuesi apo
favorizim të njërës deklaratë në raport me
tjetrën.

Gjetjet e studimit.
Të dhënat e mëposhtme dalin nga sondazhi si në
tabelë:
Altenativa

PD

D

PP

ND

AD

Nxënësit janë të
motivuar
në
mësimdhënien
ballë për ballë

32

31

17

18

5

Nxënësit janë të
motivuar
në
mësimin
në
distancë

21

20

32

19

11

Deklarata

Nga përllogaritjet vihet re se në të dyja rastet, si
në mësimdhënien në klasë, ashtu edhe në atë në
distancë nxënësit janë të motivuar për të
mësuar.
Nga llogaritjet, në mësimdhënien ballë për ballë,
treguesi i motivimit është 3.65, ndërsa në
mësimin në distancë treguesi i motivimit është
3.20. Vihet re se në mësimin në distancë
motivimi i nxënësve për të mësuar është më i
ulët se ai i mësimit ballë për ballë (3,20 < 3,65).
Ky është një përfundim i rëndësishëm që
konfirmon hipotezën e hulumtimit.

Meqenëse të dy pohimet janë deklarata pohuese
(pozitive) atëherë sipas metodës Likert, kodimi
për secilën deklaratë është PD=5; D=4; PP=3;
ND=2; AD=1.
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Konkluzione

Reference
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Abstrakt
Hyrje: Homofobia i referohet frikës apo
mendimeve, emocioneve dhe sjelljeve negative të
individëve
heteroseksualë
ndaj
atyre
homoseksualë, pra identifikon një qasje negative
ndaj këtij komuniteti. Homofobia ekziston
gjithashtu tek ofruesit e kujdesit shëndetësor,
duke përfshirë këtu edhe infermierët. Prandaj
është i nevojshëm reduktimi i homofobisë tek
studentët e infermierisë, si profesionistë të
ardhshëm të shëndetësisë.

Konkluzione: Niveli i homofobisë shihet të jetë i
lartë tek studentët e infermierisë dhe infermierimamisë në Fakultetin e Shëndetit. Studentët
meshkuj kishin gjasa më të larta për të qënë
homofobë.

Qëllimi: Qëllimi këtij studimi është vlerësimi i
nivelit të homofobisë në studentët e infermierisë
dhe infermieri-mamisë në Fakultetin e Shëndetit.

Introduction: Homophobia refers to the fear or
negative thoughts, emotions and behaviors of
heterosexual individuals towards homosexual
ones, thus identifying a negative approach to this
community.
Homophobia
exists
among
healthcare
providers,
including
nurses.
Therefore, it is necessary to reduce homophobia
in nursing students, as future health
professionals.

Fjalë kyҫe: Homofobia, stundentët e infermierisë,
nivel, pikë
Abstract

Metodologjia: Studimi është kros-seksional dhe
përfshin 114 studentë të anketuar gjatë muajit
maj 2022.
Rezultate: Shumica e pjesëmarrësve ishin femra
(92.1%) dhe mosha mesatare e pjesëmarrësve të
marrë në studim ishte 19.5 (±2.5) vjeҫ. Vlera
mesatare e homofobisë ishte 59.24(±14.56) pikë;
50.9% e pjesëmarrësve u klasifikuan me nivel të
lartë homofobie, 15.8% nivel shumë të lartë
homofobie dhe 33.3% nivel të ulët homofobie.

Purpose: The purpose of this study is to assess
the level of homophobia in nursing and
midwifery students at the Faculty of Health.
Methodology: The study is cross-sectional and
includes 114 students surveyed during May
2022.
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Results: The majority of participants were
female (92.1%) and the mean age of the study
participants was 19.5 (±2.5) years. The average
homophobia score was 59.24(±14.56); 50.9% of
the participants were classified as high level of
homophobia, 15.8% very high level of
homophobia and 33.3% low level of
homophobia.

e larta të paragjykimeve seksuale në këtë grup
profesionistësh, është e rëndësishme matja e
qëndrimeve të homofobisë në studentët e
infermierisë.[8] Këto hetime që japin
informacion për përmasat e situatës, lejojnë
marrjen e masave të sakta dhe në kohë nga
institucionet e trajnimit, për të reduktuar
ndikimin negativ të paragjykimeve seksuale në
këtë praktikë. [9] Disa studime kanë treguar se
homofobia në studentët e infermierisë ka ardhur
duke u reduktuar pas ndjekjes së programeve
edukative të lidhura me minoritetet seksuale, ҫka
thekson rëndësinë e ‘luftimit’ të këtij fenomeni
tek infermierët që në kohën që ata janë studentë.
[10, 11]

Conclusions: The level of homophobia is high
among nursing and midwifery students at the
Faculty of Health. The study found that male
students were more likely to be homophobic.
Keywords: Homophobia, nursing students, level,
score

Në vendin tonë nuk ka evidenca mbi qëndrimet e
studentëve apo profesionistëve të shëndetësisë
ndaj komunitetit LGBTI, prandaj synimi i këtij
studimi është vlerësimi i nivelit të homofobisë
tek studentët e Fakultetit të Shëndetit, duke
krijuar kështu një pasqyrë të situatës aktuale dhe
shënimin e pikënisjes për studime të mëtejshme.

1. Hyrje
Shoqëria njerëzore është pjesë e një sistemi
dinamik dhe si e tillë i nënshtrohet ndryshimeve
të vazhdueshme sasiore dhe cilësore. Në këtë
gamë të gjerë ndryshimesh përfshihet edhe
diferencimi i popullatës bazuar në orientimin
seksual, duke u shoqëruar me krijimin e
komuniteteve të caktuara siҫ është edhe ai
LGBTI. Ky komunitet që prej krijimit të tij është
ndeshur me qëndrime të ashpra të popullatës së
përgjithshme dhe pavarësisht lobimit të
vazhdueshëm për pranimin e të drejtave të tyre,
shihet se kjo gjë nuk konsiderohet si normalitet
nga të gjithë, duke sjellë kështu rritjen e një
fenomeni të quajtur homofobi.

2.Materiali dhe metoda
Ky është një studim transversal (kros-seksional),
i cili ka si fokus vlerësimin e homofobisë tek
studentët e ‘Fakultetit të Shëndetit’. Studimi u
krye gjatë muajit maj 2022.
2.1. Karakteristikat e kampionit
Në studim u përfshinë 114 studentë të ‘Fakultetit
të Shëndetit’. Pjesëmarrja ishte vullnerare pas
mirë-informimit të tyre në lidhje me qëllimin e
studimit.

Homofobia përkufizohet si tërësia e qëndrimeve
dhe ndjenjave negative ndaj homoseksualitetit
ose njerëzve që identifikohen ose perceptohen si
lezbike, homoseksualë, biseksualë, transgjinorë
ose interseksualë (LGBTI). [1, 2] Disa studime
kanë treguar se ky fenomen përveҫ popullatës së
përgjithshme, evidentohet edhe tek ofruesit e
kujdesit shëndetësor, siҫ janë infermierët, të cilët
janë ndër profesionistët që ndërveprojnë më
ngushtë me pacientët. [3, 4]

2.2. Procesi i anketimit
Pyetësori i përdorur në këtë studim është i
strukturuar, me vetë raportim, anonim dhe duke
ruajtur plotësisht konfidencialitetin. Pas marrjes
së lejes etike dhe në bashkëpunim me fakultetin,
u realizua shpërndarja e pyetësorit përmes
Google- forms. Pyetësori përbëhet nga dy pjesë,
si më poshtë vijon:

Shumë
infermierë
shfaqin
qëndrime
konservatore dhe sjellje diskriminuese ndaj
njerëzve që kanë një orientim homoseksual. [5]
Kjo qajse e tyre ndaj homoseksualëve krijon një
barrierë në marrëdhënien infermier- pacient dhe
rrjedhimisht afekton shërbimin shëndetësor që
ata marrin.[6, 7] Duke pasur parasysh incidencat

-Pjesa e parë e pyetësorit përfshin të dhënat
demografike të popullatës së marrë në studim;
gjinia, mosha, vendbanimi, besimi fetar, dega, viti
dhe cikli i studimit.
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-Pjesa e dytë e pyetësorit synon vlerësimin e
homofobisë dhe korrespondon me Shkallën e
Homofobisë (HS). HS është një instrument i
aplikuar, i cili është gjetur përmes kërkimit në
motorrin e kërkimit Google, në faqen web
www.midss.org, ku miratohet leja e përdorimit të
këtij instrumenti nga studiues të tjerë të
interesuar për homofobinë.

3. Rezultatet
Ndër 114 studentë të pëfshirë në studim rezultoi
se 105 (92.1%) prej tyre i përkasin gjinisë
femërore dhe 9 (7.9%) i përkasin gjinisë
mashkullore, me ndryshim statistikor sinjifikant
ndërmjet tyre (p=0.001).
Mosha e pjesëmarrësve varion nga 18 vjeҫ deri
në 36 vjeҫ, me një mesatare (±SD) që arrin vlerën
19.5(±2.5) vjeҫ. Të shprehur në grupmoshë
evidentohet se pjesa më e madhe e studentëve,
konkretisht 111 (97.4%) prej tyre, i
korrespondojnë grupmoshës 18-30 vjeҫ, ndërsa
3 (2.6%) studentë janë mbi 30 vjeҫ, ndryshim ky
statistikisht i rëndësishëm (p=0.0001).

Shkalla e Homofobisë përbëhet nga 25 pyetje, për
të cilat pjesëmarrësit përgjigjen në një shkallë 5pikëshe Likert; me 1 (plotësisht dakord), 2
(dakord), 3 (as dakord, as kundër), 4 (kundër), 5
(plotësisht kundër). HS është projektuar për të
matur aspektet konjitive, të sjelljes dhe aspekte
emocionale të homofobisë. [12]. Totali i pikëve të
grumbulluara nga pyetjet varion nga 0-100.
Cut-off i përdorur
rezultateve është;

0-25 pikë

për

kategorizimin

Përsa i përket vendbanimit, rezulton se shumica
e studentëve të përfshirë në studim, 96 (84.2%),
janë banues në zonat urbane, ndërsa 18 (15.8%)
prej tyre banojnë në zonat rurale, me ndryshim
statistikisht të rëndësishëm mes tyre (p=0.0001).

e

Të gjithë pjesëmarrësit rezultojnë të jenë ndjekës
të ciklit të parë të studimeve (Bachelor), ndër të
cilët 94 (82.5%) studiojnë infermieri të
përgjithshme dhe 20 (17.5%) infermieri-mami;
ndërsa përsa i përket vitit të studimit 83 (72.8%)
janë në vit të parë dhe 31(27.2%) në vit të dytë;
me ndryshim statistikisht sinjifikant midis
kategorive (p=0.0001).

nivel shumë i ulët i homofobisë

26- 50 pikë

nivel i ulët i homofobisë

51-75 pikë

nivel i lartë i homofobisë

76- 100 pikë nivel shumë i lartë i homofobisë
Tabela nr.1: Cut-off-et e përdorura në studim.
2.3. Analiza statistikore e të dhënave

Një faktor tjetër i studiuar është edhe besimi
fetar, ku dominojnë besimtarët myslimanë në 82
(71.9%) studentë, me ndryshim proporcional
statistikisht të rëndësishëm nga besimet e tjera
(p=0.0001); ku besimtarët ortodoksë përbëjnë
11 (9.6%) studentë, katolikë 9 (7.9%), 5 (4.4%)
janë bektashinj, 1 (0.9%) pjesëtar i sektit
dëshmitarët e Jehovait, ndërsa 6 (5.3%) studentë
kanë referuar të jenë ateistë.

Analiza statistikore e të dhënave të grumbulluara
u realizua në SPSS (Statistical Package for Social,
Sciences) version 22. Variablat kategorikë janë
paraqitur në fekuencë dhe përqindje. Variablat e
metrikë janë paraqitur si mesatare dhe deviacion
standard. Për krahasimin e proporcioneve
ndërmjet variablave kategorike është aplikuar
testi Chi-Square Goodness-of-Fit. Normaliteti i të
dhënave është vlerësuar përmes testit
Kolmogorov-Smirnov. Vlerësimi i homofobisë
sipas karakteristikave të përgjithshme, u realizua
përmes testeve jo-parametrike Mann-Whitney U
dhe Kruskal-Wallis.

Të dhënat e sipëpërmendura janë pasqyruar të
përmbledhura edhe në tabelën nr.2.

Në të gjitha rastet u konsiderua statistikisht
sinjifikative një vlerë e p ≤ 0.05.
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Të dhëna të përgjithshme
Frekuencë Përqindje/ Mesatare (±SD) vlera p
Femër
105
92.1%
Gjinia
0.001*
Mashkull
9
7.9%
Mosha
19.5 (±2.5)
18-30
111
97.4%
0.0001*
Grupmosha
>30
3
2.6%
Zona urbane
96
84.2%
Vendbanimi
0.0001*
Zona rurale
18
15.8%
Infermieri e përgjithshme
94
82.5%
Dega e studimit
0.0001*
Infermieri mami
20
17.5%
Viti I
83
72.8%
Viti i studimit
0.0001*
Viti II
31
27.2%
Mysliman
82
71.9%
Bektashi
5
4.4%
Katolik
9
7.9%
Besimi Fetar
0.0001*
Ortodoks
11
9.6%
Dëshmitaret e Jehovait
1
.9%
Ateist
6
5.3%
Tabela nr.2: Të dhëna të përgjithshme, shprehur në frekuencë, përqindje, mesatare, deviacion standard dhe
rezultatet e testit Chi-Square Goodness-of-Fit për secilin variabël.
*p<0.05 diferenca proporcionale mes kategorive brenda të njëjtës variabël është sinjifikante. (Vlerësuar
përmes testit Chi-Square Goodness-of-Fit).
Vlerësimi i homofobisë është realizuar përmes
25 pyetjeve të pasqyruara në tabelën nr.3, bazuar
në pikëzimin e secilës prej tyre. Pikët e
grumbulluara për secilën pyetje dhe në total janë
shprehur në mesatare dhe deviacion standard.
Rezultati më i lartë i homofobisë vihet re për
pyetjen “Do të godisja një homoseksual që mund
të tentojë të më afrohet” me 6.57(±2.6)pikë,
ndërsa rezultati më i ulët haset për pyetjen “Kam
dëmtuar objekte në pronësi të homoseksualëve,
si gërvishtja e makinës.” me 1.85(±1.3).
Grafiku nr.1: Histogrami i pikëve totale të
grumbulluara përmes HS.

Shpërndarja e pikëve totale të grumbulluara nga
pyetësori HS është pasqyruar edhe në grafikun
nr.1. Duke parë histogramin, vihet re se të dhënat
nuk janë të shpërndara në mënyrë normale.
Grafiku është i anuar djathtas. Moda është e
pozicionuar në anën e majtë (midis vlerave 48-53
pikë), ndërsa shumica e vlerave të vëzhguara
janë të përqëndruara në anën e djathtë të
grafikut, si dhe evidentohet një vlerë ekstreme.

Për të verifikuar rezultatet vizuale të histogramit,
të dhënat mbi pikët totale i janë nënshtruar testit
Kolmogorov-Smirnov (shprehur në tabelën nr.4),
ku D(114)=0.113, p= 0.001; ҫka tregon se kemi të
bëjmë me një shpërndarje jo-normale të të
dhënave.
Kolmogorov-Smirnov

Bazuar në pikët totale të grumbulluara nga
pyetësori, konkludohet se vlerat e homofobisë
variojnë nga 36 – 100 pikë, ndërsa mesatarja
(±SD) shënon vlerën 59.24 (±14.56) pikë.

Totali i pikëve

statistika

df

p

.113

114

.001

Tabela nr.4: Testi Kolmogorov-Smirnov
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25 pyetjet e ‘Shkallës së homofobisë’

Mesatare (±SD)

1. Njerëzit homoseksualë më nervozojnë.

3.01(±1.4)

2.Homoseksualët e meritojnë stigmatizimin/ diskriminim.

2.22(±1.3)

3. Për mua homoseksualiteti është e pranueshme.

3.2(±1.4)

4. Nëse do të zbuloja që një mik është homoseksual, do t'i jepja fund miqësisë me të.

2.59(±1.4)

5. Homoseksualët nuk duhet të punojnë me fëmijët.

2.96(±1.5)

6.Unë bëj komente nënҫmuese kundrejt homoseksualëve.

2(±1.2)

7. Do të pranoja të shoqërohesha me individë homoseksualë.

3.16(±1.5)

8. Martesa mes homoseksualëve është e pranueshme.

3.34(±1.5)

9. Unë bëj komente nënҫmuese si “pederast” kur dyshoj se dikush është homoseksual.

2.2(±1.4)

10. Nuk ka rëndësi nëse miqtë e mi janë hetero apo homoseksualë.

2.7(±1.4)

11. Nuk do të mërzitesha nëse do të mësoja se një mik i ngushtë i imi është

2.8(±1.5)

homoseksual.
12. Homoseksualiteti është imoralitet.

2.7(±1.5)

13. I ngacmoj dhe tallem me homoseksualët.

1.9(±1.2)

14. Ndjej se nuk mund t'i besosh një personi që është homoseksual.

2.4(±1.3)

15. Kam frikë se personat homoseksualë do të flirtojnë seksualisht kundrejt meje.

2.7(±1.4)

16.Organizatat që promovojnë të drejtat e homoseksualëve janë të nevojshme.

2.6(±1.4)

17. Kam dëmtuar objekte në pronësi të homoseksualëve, si gërvishtja e makinës.

1.85(±1.3)

18. Nuk do ta kisha problem nëse miku im i dhomës është homoseksual.

3.26(±1.4)

19. Do ta godisja një homoseksual që mund të tentojë të më afrohet.

6.57(±2.6)

20. Sjelljet homoseksuale nuk duhet të cilësohen si kundërshtim ndaj ligjit.

2.87(±1.3)

21. Unë i shmang njerëzit homoseksualë.

5.72(±2.5)

22. Nuk e kam bezdi nëse shoh 1 ҫift homoseksualësh në publik.

2.9(±1.4)

23. Kur shoh një person homoseksual mendoj, "Çfarë dëmi".

5.9(±2.5)

24. Kur takoj dikë, përpiqem të zbuloj nëse ai/ajo është homoseksual.

6.4(±2.6)

25. E kam të vështirë të krijoj marrëdhënie me njerëz që dyshoj se janë

5.5(±2.4)

homoseksualë.
Totali i pikëve të grumbulluara nga pyetësori

59.24(±14.56)

Tabela nr.3: Shkalla e homofobisë, pikët e grumbulluara për secilën pyetje dhe në total, shprehur në
mesatare dhe (SD)deviacion standard.

Diferencimi i studentëve sipas niveleve të
homofobisë u bë përmes kategorizimit të pikëve
të grumbulluara nga pyetësori HS, duke pasur
parasysh cut-off-in e vendosur në fillim të
studimit.

Siҫ evidentohet në grafikun nr.2, pjesa më e
madhe e pjesëmarrësve në studim kanë rezultuar
të kenë një nivel të lartë homofobie, konkretisht
50.9% e tyre. Rreth 33.3% e studentëve shfaqin
nivele të ulëta të homofobisë, ndërsa 15.8% e
tyre kanë nivel shumë të lartë homofobie.
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Shpërndarja sipas nielit të homofobisë

Nivel shume i larte i homofobise

15.8%

Nivel i larte i homofobise

50.9%

Nivel i ulet i homofobise

Nivel i ulet i homofobise

33.3%

Nivel i larte i homofobise

Nivel shume i larte i homofobise

Grafiku nr.2: Shpërndarja e pjesëmarrësve në studim sipas nivelit të homofobisë.

Siҫ u pasqyrua dhe në tabelën nr.4 dhe grafikun
nr.1 pikët totale treguese të homofobisë, nuk i
nënshtrohen një shpërndarjeje normale, si dhe
kanë prani të vlerave ekstreme. Për këtë arsye
krahasimi i vlerave të homofobisë për

studentët e përfshirë në studim, sipas
karakteristikave demografike të trajtuara, u
realizua përmes testeve jo-paramentrike.

Totali i pikëve të homofobisë
Mesatare (±SD)
Gjinia
Grupmosha
Vendbanimi
Dega e
studimit

Femër
Mashkull
18-30
>30
Qytet
Fshat
Infermieri e
përgjithshme

58.16(±14.2)
71.8(±13.1)
59.3(±14.7)
58.3(±5.5)
60.1(±15)
54.7(±10.9)

Infermieri -mami

63.35(14.2)

58.4(±14.2)

Z

vlera p

-2.675

0.007*

-.310

0.777

-1.275

0.202

-1.312

0.19

Tabela nr.5: Vlera mesatare (±SD) e homofobisë për secilin grup dhe rezultatet e testit Mann-Whitney U
për krahasimin e grupeve
*-p<0.05rezultat sinjifikant
Në tabelën nr.5 është pasqyruar vlera mesatare
(±SD) e pikëve të grumbulluara nga pyetësori HS,
për secilën kategori të variablave, si dhe janë
shprehur rezultatet e testit jo-parametik MannWhitney U. Ky test është aplikuar për vlerësimin
e homofobisë sipas gjinisë, grupmoshës,
vendbanimit dhe degës së studimit, për të parë

nëse ka ndonjë diferencë mes kategorive të
ndryshme. Nga rezutatet e testit konkludohet se
gjinia është i vetmi variabël, i cili shihet të ketë
një ndikim në nivelin e homofobisë, me një
diferencë statistikisht të rëndësishme midis
femrave dhe meshkujve. Me një mesatare(±SD)
71.8±13.1pikë, meshkujt rezultojnë të jenë më
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tepër homofobë, krahasuar me femrat
(58.16±14.2pikë), ndryshim ky sinjifikant me
p=0.007(p<0.05). Përsa i përket variablave të
tjera (grupmoshë, vendbanim, degë studimi) nuk
evidentohet ndonjë ndryshim statistikisht i
rëndësishëm midis kategorive përkatëse për
nivelin e homofobisë.

Ndërsa vlerësimi i homofobisë sipas besimit fetar
u realizua përmes testit Kruskal-Wallis H,
rezultatet e të cilit janë pasqyruar në tabelën
nr.6.

Totali i pikëve të homofobisë
Mesatare (±SD)
X2
Mysliman

59.3(±14.5)

Bektashi

57.4(±8.1)

vlera p

Besimi Fetar

3.187
0.671
Katolik
67(±19.9)
Ortodoks
56.9(±13)
Dëshmitarët e Jehovait
59
Ateist
52.5(±12.8)
Tabela nr.6: Vlera mesatare (±SD) e homofobisë për secilin komunitet fetar dhe rezultatet e testit KruskalWallis H për krahasimin e tyre.
Bazuar në vlerën mesatare të homofobisë për
secilin komunitet, shihet se praktikuesit e
besimit katolik shfaqin një prirje më të lartë për
të qënë homofobë (67±19.9pikë), krahasuar me

besimet e tjera. Por pas aplikimit të testit
Kruskal-Wallis H, konkludohet se diferenca mes
besimeve fetare nuk është statistikisht
sinjifikante, me p=0.671 (p>0.05).

4.Diskutimi
Në këtë studim u trajtua fenomeni i homofobisë
dhe u bë vlerësimi i nivelit të tij tek 114 studentë
të ‘Fakultetit të Shëndetit’, matja e të cilit u
realizua përmes shkallës së homofobisë (HS).

Pas kategorizimit të vlerave numerike në 3
nivele; i ulët, i lartë dhe shumë i lartë, rezultoi se
pjesa më e madhe e pjesëmarrësve u klasifikuan
me nivel të lartë homofobie.

Pas analizimit të pikëve të grumbulluara përmes
25 pyetjeve të HS, rezultoi se vlera mesatare e
homofobisë ishte 59.24(±14.56)pikë. Vlera
mesatare e homofobisë për studimin tonë, shihet
të jetë më e lartë krahasuar me 2 studime të
ngjashme të aplikuara tek studentët e
infermierisë, konkretisht; në SHBA (1999) ku në
një kampion prej 174 studentësh u arrit një
mesatare pikësh 48.1 (SD=15.3) dhe në Lindjen e
Mesme (2007) ku në 126 studentë vlera
mesatare e pikëve ishte <50.[13, 14]

Nga analizimi i të dhënave demografike rezultoi
se gjinia ishte faktor influencues i homofobisë, ku
meshkujt kishin prirje më të lartë për të qënë
homofobë, krahasuar me femrat, rezultat ky në
përputhje me ato të studimeve të tjera në botë.[8,
15, 16, 17]
Përsa i përket besimit fetar apo vendbanimit nuk
u gjet ndonjë rezultat sinjifikant mes variablave.
Ndërkohë që në shumicën e studimeve besimi
fetar përbën një faktor të rëndësishëm në nxitjen
e homofobisë, si dhe në zonat rurale shihet të
ketë një nivel më të lartë të këtij fenomeni. [8, 16,
17, 18, 19, 20]

Niveli i lartë i homofobisë shërben si tregues për
rëndësinë që duhet kushtuar në edukimin e
përshtatshëm të studentëve në mënyrë që të
reduktohet
diskriminimi
i
tyre
ndaj
homoseksualëve.

Duhet pasur parasysh se limitimi i rezultateve të
studimit vjen si pasojë e kampionit të vogël të
marrë në studim. Por pavarësisht kësaj, duke
qënë se ky është studimi i parë që vlerëson
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nivelin e homofobisë tek studentët në vendin
tonë, mund të shërbejë si referencë për studime
të ardhshme, më të zgjeruara të lidhura me këtë
tematikë.

5. Christensen M. Homophobia in nursing: a
concept analysis. NursForum. 2005;40(2):60-71
6. Homophobia among nursing students,
Adalberto Campo-Arias, Edwin Herazo, Zuleima
Cogollo

5. Konkluzione
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infermierisë
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Abstract

Abstrakt

Introduction: Health is a state of complete
physical, mental and social and not merely the
absence of disease or physical strength without
the body. Work and health are closely related to
each other. There is the fact that work can
damage health. Hospital employees, especially
nursing staff, are exposed to a number of risks,
such as physical agents, chemicals, body
postures, violence. The effects of violence can be
physical or psychological. The purpose of the
study: to assess the level of violence in Vlora
Regional Hospital, as well as the knowledge that
nurses have about the job, their health and safety.
Methodology: This is a descriptive analytical
study conducted in Vlora Regional Hospital in the
period November 2018- December 2019. Data
collection is using a self- administered
questionnaire was completed by the two
departments nurses, nurse of surgery
department and urgency. Results: Noted that in
the emergency ward nurses are more likely to be
part of violent physical acts. Both pavilions have
a high rate of verbal violence in the nursing work.
Verbal violence is higher than physical violence.
Nurses in both pavilions claim to be informed
that procedures exist to denounce violence.
Discussion. Acts of violence have been increasing
month by month. comparing to 2017-2018 this
violence has been increasing. Most nurses in both
wards claim to be aware of the fact that there are
procedures to report violence.

Hyrje: Shëndeti është një gjendje e plotë fizike,
mendore dhe sociale dhe jo thjesht mungesë e
sëmundjes apo e forcës fizike pa trup. Puna dhe
shëndeti janë të lidhura ngushtë me njëratjetrën. Ekziston fakti që puna mund të dëmtojë
shëndetin. Punonjësit e spitalit, veçanërisht
personeli infermieror, janë të ekspozuar ndaj një
sërë rreziqesh, si agjentë fizikë, kimikate,
qëndrime trupore, dhunë. Pasojat e dhunës
mund të jenë fizike ose psikologjike. Qëllimi i
studimit: të vlerësojë nivelin e dhunës në Spitalin
Rajonal të Vlorës, si dhe njohuritë që infermierët
kanë për punën, shëndetin dhe sigurinë e tyre.
Metodologjia: Ky është një studim përshkrues
analitik i kryer në Spitalin Rajonal Vlorë në
periudhën Nëntor 2018- Dhjetor 2019. Mbledhja
e të dhënave është duke përdorur një pyetësor të
vetëadministruar, i plotësuar nga infermierët e
dy departamenteve, infermierja e departamentit
të kirurgjisë dhe urgjenca. Rezultatet: Vërehet se
në repartin e urgjencës infermierët kanë më
shumë gjasa të jenë pjesë e akteve fizike të
dhunshme. Të dy pavionet kanë një shkallë të
lartë të dhunës verbale në punën e infermierisë.
Dhuna verbale është më e lartë se dhuna fizike.
Infermierët në të dy pavionet pretendojnë se janë
të informuar se ekzistojnë procedura për
denoncimin e dhunës. Diskutim: Aktet e dhunës
janë shtuar muaj pas muaji. Krahasuar me 20172018 kjo dhunë ka ardhur në rritje. Shumica e
infermierëve në të dy pavijonet pretendojnë se
janë të vetëdijshëm për faktin se ka procedura
për denoncimin e dhunës.

Keywords: workplace, nurses, violence, nursepatient relationships, injuries, safety, health

58

BULETINI SHKENCOR

ISSN 2310-6719
Numri 5, Volumi 2, 2022

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

Fjalë kyçe: vendi i punës, infermierët, dhunë,
marrëdhëniet infermier-pacient, lëndime, siguri,
shëndet

In the US
Nurses are among the most attacked workers in
the American workforce. The injured are mostly
female nurses aged 26 to 64, more than 10 years
of experience who have suffered various physical
and verbal attacks [3]. Mostly from white male
patients, 26 years to 35 years, who were confused
or influenced by alcohol or drugs. In the U.S.
emergency departments about 25% of
respondents reported experiencing physical
violence more than 20 times in the last 3 years,
and nearly 20% reported experiencing verbal
abuse more than 200 times during the same
period.

The overall work environment and its effects on
health are the most neglected aspect in the
relationship between health and work.
Hospital staff, especially nursing staff, is exposed
to a range of risks, such as:
exposure to infectious agents,
unsuitable postures,
lifting weights during manipulations
with the patient,
numerous displacements,
exposure
to
irritating,
allergic
and/or
mutagenic chemicals and to
ionizing radiation, known to cause health
damage to employees
Another risk is violence against health
personnel

In Hong Kong Nurses reported abuse of any kind
- verbal abuse, 73%; harassment, 45%;
physical abuse, 18%; and sexual harassment
12% [4,5]. The prevalence of violence in the
workplace against nurses in China results that
out of 588 nurses surveyed, 78% of nurses
reported violent physical experiences and of
these 93.5% -from patients and 82% from their
relatives.

What is Violence?
The National Institute for Safety and Health
defines violence in the workplace as a violent act
involving physical assault, intimidation, insulting
language or even murder directed at persons in
office [2].

The Purpose of the Study
To assess the current level of violence in the
Regional Hospital of Vlora, as well as the
knowledge that nurses have about their work,
health and safety [6].

Violence Includes
Threats, Physical Aggression. The effects and
consequences of violence are

Specific Objectives
Physical effects
• Severe injuries
• Temporary or permanent physical disability
• Psychological trauma
• Death.

 To assess the number of nurses who have
suffered the consequences of psychological
and physical violence in the workplace,
respectively the nurses of the emergency
department and surgery.
Identify the causes of these violent episodes.
Evaluate the degree of concern of
information
staff regarding this
phenomenon.
Identify the information of the nursing
staff regarding the procedures to be
followed to report the violence.
Assess the needs of nurses to be part of
various trainings related to protection
against aggression and assess their
effectiveness.
Evaluate nurses’ reactions to such cases of
violence.
Evaluate whether cases of violence have

Psychological effects
• Fear of returning to work disappointment
• Lack of trust in hospital administration and
coping with colleagues
• Low job satisfaction
• Increased stress level
•
Changes in relationships with colleagues
and family
• Feelings of helplessness, guilt, helplessness
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increased or decreased

are more likely to be part of violent physical
acts. Both pavilions have a high rate of verbal
violence in the nursing work. Verbal violence is
higher than physical violence. Nurses in both
pavilions claim to be informed that procedures
exist to denounce violence
In the emergency department, most nurses
were not physically abused 67%, while a small
proportion of them were verbally abused 33%.
(Figure 1). In the surgery ward, only a small
proportion of nurses claim that they have been
physically abused12%, while the rest have not
been physically abused
88%.

Methodology
This is a descriptive analytical study
conducted in Vlora Regional Hospital in the
period November 2018- December 2019. Data
collection is using a self-administered
questionnaire was completed by the two
departments nurses, nurse of surgery
department and urgency. The results were
obtained by a simple statistical analysis.

Results
Noted that in the emergency ward nurses

Figure 1: Distribution according to verbal violence exercised on nurses

Most emergency nurses’ report being verbally
abused 75%, while the smallest part denies this
25% (Figure 2). Most nurses in surgery report

being verbally abused, while the smallest part
denies this.

Figure 2: Who attacked you most often?
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In the emergency department, nurses claim that
in most cases have been abused by the parents of
the patients, another not insignificant part by
relatives and a few by others and patients.
(Figure 3). In the surgery ward, nurses claim that

in most cases they have been abused by the
parents of the patients, another not insignificant
part by the relatives and less by the others by the
patients.

Figure 3: How did you respond to the aggression?
In the emergency department, nurses in most
cases have tried to protect
themselves
physically and very few have sought help from
colleagues. In the surgical ward most of the
nurses have sought help from colleagues and
very few have tried to defend themselves
physically (Figure 4).

In the emergency department, nurses claim that
cases of violence have increased in this ward
100%. In the surgery department, most nurses
claim that cases of domestic violence have
increased by 71% and very few deny that they
have decreased by 29%.

Figure 4: Comparing last year the cases of violence in have your jobs increased or decreased?
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Discussion
It is noted that in the emergency department
nurses are more predisposed to be part of violent
physical acts due to the reasonable fact that it
is the first ward to deal with patients and their
families and logically the most endangered.
They claim that both wards have a high rate
of verbal violence during the work of nurses.
Verbal violence compared to physical violence is
in a higher percentage in both wards studied.
Nurses assert their uncertainty about
possible future improvements.
We understand that this phenomenon in
both pavilions is caused by those who are closer
to the patients, their family members and
relatives. This is due to the fact that they are the
ones who always insist on explanations and
information from the nurses about the patient
and his condition.
Emergency nurses are many times more
concerned as
they are the first to face each case.
Most nurses in both wards claim to be aware
of the fact that there are procedures to report
violence.
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Conclusions
•

have been forced to physically defend
themselves against aggression and very few of
them have sought help from colleagues
While many of the surgical nurses have liked to
seek help from colleagues and not to be
physically protected.

Most nurses claim that they feel the need to
participate in various trainings to protect
themselves from violence and aggressors.

Emergency nurses in most cases

6. Prevention and Protection Service, Main
Risks in the Hospital Environment
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Abstract

Conclusions: The results obtained from the
study highlighted the impact of stress on the
quality of life of people with Covid-19.

Introduction: Covid-19 is an infectious disease
caused by a newly discovered coronavirus. The
best way to prevent and slow down the
transmission of the COVID-19 virus is to
properly inform and take protective measures in
life insurance.

Keywords: stress, mental and physical health,
Covid-19, improve, quality
Abstrakt

Aim: Assessing the impact of stress on patients
with COVID-19 and the link that exists between
stress and COVID-19.

Hyrje: Covid-19 është një sëmundje infektive e
shkaktuar nga një koronavirus i sapo zbuluar.
Mënyra më e mirë për të parandaluar dhe
ngadalësuar transmetimin e virusit COVID-19
është informimi i duhur dhe marrja e masave
mbrojtëse në sigurimin e jetës.

Methodology: The study is of the transversal
type. Data collection was done through a selfadministered questionnaire applied online for all
age groups over 18 years, in many persons who
had passed Covid-19 or were passing Covid-19
and this population consisted of 305 persons.
Data were analyzed based on individuals
perceptions of stress and its impact on Covid-19.

Qëllimi: Vlerësimi i ndikimit të stresit tek
pacientët me COVID-19 dhe lidhja që ekziston
midis stresit dhe COVID-19.
Metodologjia: Studimi është i tipit transversal.
Mbledhja e të dhënave është bërë nëpërmjet një
pyetësori të vetë-administruar i aplikuar online
për të gjitha grupmoshat mbi 18 vjeç, në shumë
persona që kishin kaluar Covid-19 ose po kalonin
Covid-19 dhe kjo popullatë përbëhej nga 305
persona. Të dhënat u analizuan bazuar në
perceptimet e individëve për stresin dhe
ndikimin e tij në Covid-19.

Results: One of the factors that has greatly
influenced the increase in stress levels has been
isolation during quarantine, 41.3% said they
have been very stressed during isolation. We see
that having a family member infected with Covid19 was more stressful than being 50.5% selfinfected. We also note that 73.9% of study
participants think that the vaccine increases
their protection and safety.

Rezultate: Një nga faktorët që ka ndikuar shumë
në rritjen e niveleve të stresit ka qenë izolimi
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gjatë karantinës, 41.3% janë shprehur se kanë
qenë shumë të stresuar gjatë izolimit. Shohim që
të kesh një anëtar të familjes të infektuar me
Covid-19 ishte më stresuese sesa të vetëinfektohej 50.5%. Vëmë re gjithashtu se 73.9% e
pjesëmarrësve në studim mendojnë se vaksina
rrit mbrojtjen dhe sigurinë e tyre.

Konkluzione: Rezultatet e marra nga studimi
evidentuan ndikimin e stresit në cilësinë e jetës
së personave me Covid-19.
Fjalë kyçe: stres, shëndet mendor dhe fizik, Covid19, përmirësim, cilësi.

1. Introduction
The COVID-19 pandemic, a disease caused by
Sars-CoV-2, has turned into a worldwide
stressors, especially as it represents a new viral
infection, which spreads quickly and easily,
without prior knowledge of vaccination and the
lack of it to date. of a drug that is fully effective
against the disease. In December 2019, an
outbreak of pneumonia, widespread and rapid,
was reported in Wuhan, People's Republic of
China. The virus that causes the disease, SARSCoV-2, is capable of affecting the lower
respiratory tract and has been identified as a new
strain of Coronavirus. The virus has spread to
other countries and the World Health
Organization (WHO) declared, in January 2020, a
public health emergency of international
concern. In early February of that year, it was
announced that the disease caused by the new
coronavirus would be called COVID-19 ("CO" for
the corona, "VI" for the viruses, and "D" for the
disease). On March 11, 2020, the WHO ruled that
the outbreak was a pandemic (1–6). Global
attention has turned to protocols that can reduce
the transmission and impact of the COVID-19
pandemic. In this context, the WHO
recommended preventive measures such as
frequent hand washing and social distancing to
reduce the infection curve. The terms social
distancing, quarantine and isolation began to be
used frequently by the population (4, 5, 7). Social
distancing seeks to limit social interaction in
order to reduce the spread of certain disease,
while avoiding accumulation; quarantine refers
to the separation and restriction of movement of
people who have been potentially exposed to a
contagious disease, to check if they will show
symptoms, and isolation characterizes the
separation of people diagnosed with a contagious
disease from those who are not infected ( 1, 5-7).

Such measures to curb the spread of the
pandemic may affect the psychological state of
the population (8–13). All these factors, which
are particularly stressful, led to a rapid change of
social habits due to the inevitable natural danger
to the pathological condition. In this context, it
would be plausible to consider an increase in
cases of temporomandibular disorders (TMD)
and bruxism, as they are oral psychosomatic
illnesses closely related to psychosocial and
environmental factors (14), in addition to the
possible potential excessive use of alcohol. and
tobacco. , and antidepressants (15, 16). In
psychologically
vulnerable
individuals,
psychosocial aspects may play an important role
in maintaining orofacial pain. Stress is a
condition capable of promoting the onset of TMD
and, in addition, high levels of emotional stress
can increase head and neck muscle tone, as well
as levels of parafunctional muscle activity,
represented by bruxism or tightening of the
muscles. teeth (17, 18). Furthermore, increasing
stress-induced muscle tone can cause muscle
pain (1, 5-7, 19).
1.1 Formulation of the problem
The COVID-19 pandemic was a particular and
rare situation. It can affect people physically, but
also psychologically. In this type of context, many
people will experience stress, anxiety and
depression reactions. Stress is a normal
physiological response to an abnormal situation.
As such, it is part and parcel of our lives. It
enables our body to adapt to the multiplicity of
positive and negative events that we experience,
like a birth, marriage or loss of employment.
Stress comes and goes on its own, depending of
what factors are involved. For example, if you feel
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1.2. Presentation of the study object

stressed on the job but less so at home in the
evening or on the weekend, we could deduce that
the stressors are work-related. All of these
symptoms of stress, anxiety and depression are
very normal in the context of a pandemic. Most
people have the resources and ability to adapt to
this type of situation. You should first rely on how
you usually adapt to difficult situations.

1.2.1 Determination of research / study
The coronavirus disease pandemic (COVID-19)
has exposed people to conditions that threaten
their health, well-being and ability to work.
Therefore, it is essential to study their
experiences and well-being during the pandemic
crisis in order to identify groups at risk for ill
health and possible sources of organizational
intervention.

Take care of yourself
Be attentive to your feelings, emotions and
reactions and allow yourself to voice them to
someone you trust. Write them down or express
them through physical or other types of activity.

1.2.2 The importance of research / study
Personal significance. This study is of personal
importance as the professional skills gained
during the course of the study, thanks to the ideas
and criticisms of the scientific leader for
respecting the criteria of the methodology.

Make use of physical activity to let the stress out
and eliminate tension.
Practice healthy living habits like proper
nutrition and sufficient sleep.

Social significance. The study has social
significance, the coronavirus disease 2019
(COVID-19) pandemic, and its associated
lockdowns in many parts of the world, have
changed our daily lives and may have a
psychological impact on around the globe.

Limit your access to stressors.
Allow yourself life’s little pleasures such as
listening to music, taking a warm bath, reading,
etc.
Remain in contact with people that do you good.

Scientific significance. Covid -19 was a growing
risk of modern times, requiring long-lasting
research and research.

Remind yourself of winning strategies you used
in the past to get through difficult times.

2. Research Methodology

Count on your own strengths.

Learn to delegate and let others help you (this
might be asking your children to do the dishes).

This is a transversal study of 305 people who had
taken Covid-19 or were taking Covid-19. They
had different socio-economic and educational
levels. Informed consent was obtained at the
time of data collection and the assurance of
confidentiality and anonymity.

When should I seek help?

2.1. Data collection process

Generally speaking, overcoming reactions to
stress, anxiety and depression is possible. Still,
some unease may persist for some weeks or
months, and even worsen. The following may be
signs that your state of health is deteriorating.
These signs may mean that your personal
resources no longer suffice to manage your
worries on a daily basis. Seeking help could be
beneficial ( 20).

a. Literature review. All elements of the research
were reviewed to evaluate only data with
scientific or legal evidence.

Set limits for yourself, such as refusing a task that
you do not want to do and that is non-essential.

b. Classification of information. The classification
of information is made from general concepts to
specific ones and from international and national
data. Each reduced paragraph, you put a specific
number in the bibliography.
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c. Choice of instrument. Several studies on the
impact of stress on the mental and physical
health of people affected by Covid-19 were
reviewed and one of them was selected from
which a self-administered questionnaire was
adapted.

variables, absolute and relative frequencies were
presented.

d.Preparation. A questionnaire was prepared as
an instrument to assess the impact of stress on
patients with COVID-19 and the link between
stress and COVID-19. This questionnaire was
tested on three persons who were not included
in the study to see if the questionnaires contained
one-sided meaning. It was noted that the
questionnaires were not problematic in terms of
questions.

The sample consisted of 305 people, for all age
groups over 18 years.

3. Results
3.1. Demographic characteristics

Table1 Summary table on the demographic
characteristics of patients

Graph 1: Distribution by gender
250

e.Testing. Testing was done online to answer
questions.

200
150

f. Grouping and counting. The questionnaires
were grouped according to the respective
services. The counting was done with the
statistical program SPSS 17.0 and Excel, taking
the information presented in tables and graphs.

100
50
0
Female

Male
Gender

g. Coding. Computer data entry and editing. In
each question with the corresponding categories,
they are placed by a number.

GENDER

2.2. Material and procedure

Male
20.30%

Several studies on how stress affected the mental
and physical health of people infected with
COVID-19 and its management to improve
quality of life were reviewed and one of them was
selected from which a self-administered
questionnaire was adapted. The questionnaire
was divided into several sections: it included the
general demographic characteristics of the
patients included in the study and the impact of
stress on the mental and physical health of
persons infected with Covid-19.

Female
79.70%

From the data of graph 1 we see that:



2.3. Statistical analysis
Statistical data analysis was performed in SPSS
(Statistical Package for Social Sciences, version
18.0). For continuous variables - sizes were
presented as arithmetic, median and fashion
averages as well as dispersion sizes - Standard
deviation variance (SD). For categorical
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Graph 2: Distribution by age

Blood group
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0
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50-59
4.1%

From the data of graph 3 we see that:

30-39
12.2%
20-29
77.6%




From the data of graph 2 we see that:






AB
9.3%

40-49
5.8%





A
37.1%

B
13.9%

Age
>60
0.3%

0

76.6% of persons belonged to the
group 20-29 years (228 persons)
12.2% of persons belonged to the
group 30-39 years (36 persons)
5.8% of persons belonged to the
group 40-49 years (17 persons
4.1% of persons belonged to the
group 50-59 years (12 persons)
0.3% of persons belonged to the
group> 60 years (1 person)


age

39.6% belonged to blood group 0 (103
persons)
37.3% belonged to blood group A (96
persons)
13.6% belonged to blood group B (36
persons)
9.2% belonged to blood group AB (24
persons)

Graph 4: Distribution by employment status
age
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50

Graph 3: Distribution by blood group
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Period of virus transmission

Employment status
Retired
0.3%

Without work
14.9%

Currently
3.3%
A few weeks ago
12.3%

In school
45.4%

In work
39.3%

A few days ago
2.2%
3 months
ago
25.4%

1 year ago
18.8%

6 months
ago
38.0%

From the data of graph 4 we see that:





From the data of graph 5 we see that:

45.4% of persons were in school (134
persons)
39.3% of persons were at work (116
persons)
14.9% of persons were out of work (44
persons)
0.3% of persons were pensioners (1
person)








Graph 5: How long have you had the virus?


Period of virus transmission


125
100
75
50

38% of persons were infected with
Covid-19 6 months before completing
the questionnaire (105 persons)
25.4% of persons were infected with
Covid-19 3 months before completing
the questionnaire (70 persons)
18.8% of persons were infected with
Covid-19 1 year before completing the
questionnaire (52 persons)
12.3% of persons were infected with
Covid-19 a few weeks before completing
the questionnaire (34 persons)
3.3% of persons were infected with
Covid-19 at the time of completing the
questionnaire (9 persons)
2.2% of persons were infected with
Covid-19 a few days before completing
the questionnaire (6 persons)

Graph 6: Have you encountered difficulties in
obtaining health care for Covid-19 from health
personnel?

25
0
3 months 6 months 1 year
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ago
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Difficulty obtaining health care for Covid

Stress management

A few
18.6%

Nothing
14.9%

A lot
4.0%

From the data of graph 6 we see that:








A few
17.7%

Nothing
63.5%

Slighty
13.9%

A lot
27.3%

Slighty
40.1%

From the data of graph 7 we see that:


63.5% of persons had no difficulty in
obtaining health care for Covid-19 (174
persons)
18.65 of persons had encountered very
little difficulty in obtaining health care
for Covid-19 (51 persons)
13.9% of persons had little difficulty
obtaining health care for Covid-19 (38
persons)
4.1% of people had a hard time getting
health care for Covid-19 (11 people)







Graph 7: Do you think it was difficult to manage
stress in Covid-19?

40.1% of persons had little difficulty
managing stress in Covid-19 (113
persons)
27.3% of persons had encountered
many difficulties in managing stress in
Covid-19 (77 persons)
17.7% of persons had encountered very
little difficulty managing stress in Covid19 (50 persons)
14.9% of persons had no difficulty
managing stress at all in Covid-19 (42
persons)

Graph 8: In the spread of Covid-19 I was stressed
by:
Home closure during quarantine (isolation)

Stress management
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Stress in individuals during the period of Covid19 infection was manifested by mood disorders,
the emergence of new behaviors, impact on their
relationships with family and colleagues, and had
affected their productivity at school and at work.
We also note that 73.9% of study participants
think that the vaccine increases their protection
and safety. Globally, the findings were relatively
consistent in severity: most individuals suffered
from mild to moderate distress, while subjects
reporting severe symptoms were a minority.
Conversely, the prevalence observed was not
homogeneous: this discrepancy may be due, inter
alia, to changes in methodology, in the
assessment tools administered, or in the
populations examined. Some categories have
been shown to be more vulnerable, namely
health care workers and patients affected by
CoViD-19. Moreover, some variables were
associated with higher psychological impact,
such as female gender and young age.
Preliminary findings from our study are
consistent with Chinese studies. We found high
levels of adverse mental health outcomes,
including symptoms of post-traumatic stress and
anxiety, in the general Italian population and in
health care professionals three weeks after
CoViD-19 blockade measures, linked to different
risk associated with CoViD-19: female gender
and younger age were associated with higher risk
for mental health outcomes. These findings
support the notion that public mental health
interventions should be formally integrated into
public health preparedness and emergency
response plans. For persons affected by CoViD19, interventions should be based on a
comprehensive assessment of risk factors
leading to psychological problems, including
poor mental health before a crisis, loss of death,
self-injury, or disability. family, life-threatening
circumstances, panic, separation. from family
and low family income. In another study
conducted in Spain "Mental health consequences
during the initial stage of the 2020 Coronavirus
pandemic (COVID-19) in Spain" we see that
patients who experienced episodes of depression
were 18.7% of the sample in anxiety, GAD-2
reported results average of 21.6% of the sample.
Finally, in relation to post-traumatic symptoms,
PCl-C-2 presented an average score of 15.8% of
the sample that had results that revealed the

Insulation in the house during quarantine
A few
13.3%
Nothing
11.6%

A lot
41.3%

Slighty
33.8%

From the data of graph 8 we see that:








41.3% of persons perceive that they
were very stressed by isolation in the
quarantine period (121 persons)
33.8% of persons perceive that they
were slightly stressed by isolation in the
quarantine period (99 persons)
13.3% of persons perceive that they
were very little stressed by isolation in
the quarantine period (39 persons)
11.6% of persons perceive that they
were not at all stressed by isolation in
the quarantine period (34 persons)

4. Discussion
The results coincide with the study "How does
the COVID-19 pandemic impact on population
mental health", conducted by Cambridge
University in March this year with a sample of
2025 people. Studies find that the impact of
stress on patients with Covid-19 was high and
had a direct impact on the quality of life of
patients. The study data showed that 59.6% of
those affected had the disease with mild
symptoms. Most people concluded that 82.4% of
them spent the period of infection at home. We
see similarity and consistency of results with the
study "Gli esiti di mental health della pandemia
di Covid -19" conducted by the Department of
Clinical Biotechnology and Applied Sciences,
Department of Psychiatry, University of L'Aquila,
Italy. We see that having a family member
infected with Covid-19 was more stressful than
being infected, ie 50.5%, in terms of the
Cambridge study this figure was even higher
94.5%. The high percentage of stress came as a
result of fear of the consequences of Covid-19.

70

BULETINI SHKENCOR

ISSN 2310-6719
Numri 5, Volumi 2, 2022

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

presence of moderate to extreme post-traumatic
symptoms.
Sociodemographic
data
and
psychological impact. The sample had a majority
of women (75%), with undergraduate or
postgraduate studies (67%). The mean age was
37.92 years, reflecting the majority of persons
aged 18-39 years (56.63%), and a minority of
persons in the 59-80 age group (6.81%), where
the mean age was also 64, 85.Older age was
significantly
negatively
associated
with
depression, anxiety and PSTD, compared to the
younger age group. Being female had a positive
correlation with all three variables of
symptomatology. Covid-19-related data and
psychological impact associated with Covid-19,
13.9% of the sample stated that they had suffered
disease-compatible symptoms, while only 7%
were tested positive by Covid-19. However,
28.3% had a family member or close relative who
was diagnosed, with almost 3% of the sample
having to live with an infected person. Having
symptoms currently or previously of Covid-19
and having a member of family or relatives
diagnosed and living with it was positively
associated with symptomatology. Getting enough
information was a protective factor in the onset
of symptoms of depression, anxiety and
PSTD.Loneliness and discrimination showed a
significant positive association with the
symptoms of depressive, anxiety and posttraumatic stress disorder. Social support, sense
of belonging, well-being and self-compassion had
a very negative relationship.
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medikamenteve anti-inflamatorë josteroidë
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Abstrakt
inflamatorëve
bashkëveprim
medikamentesh.

Hyrje:
Medikamentet
anti-inflamatorë
josteroidë njihen për disa përdorime dhe efekte
që sjellin në organizëm. Fakti që këto
medikamente klasifikohen si OTC, pra që mund
të merren në farmaci edhe pa recetën e mjekut, i
bën ato një grup medikamentesh me përdorim
të gjerë, nga popullata e përgjithshme.

josteroidë
(AIJS)
me
grupe
të

ka
tjera

Konkluzione: Gjetjet e studimit evidentuan
njohuri jo të plota apo edhe paqartësi që e bënin
përdorimin e antiinflamatorëve josteroidë, në
mënyrë jo adekuate dhe kjo con në një nevojë
për rritje të informimit, se megjithë efektin e
dëshiruar analgjezik apo antipiretik, këto
medikamente mbartin edhe efekte anësore në
organizëm. Fjalët kyce: AIJS, efekte anësore,
njohuri, indikacione, ndërveprim midis barnave.

Metodologjia: Ky studim është i tipit
retrospektiv dhe përfshin 134 persona, të cilët
kanë plotësuar një pyetësor të vet-administruar,
në periudhën Janar-Shkurt 2022. Plotësimi i
pyetësorit është realizuar në 5 farmaci të
ndryshme të qytetit të Vlorës, në momentin që
këta persona kanë shkuar në farmacitë
përkatëse për të marrë një medikament të këtij
grupi, pa recetën e mjekut.

Abstract
Introduction: Nonsteroidal anti-inflammatory
drugs are known for some of the uses and
effects they bring to the body. The fact that
these drugs are classified as OTC, so that can be
taken in pharmacies even without a doctor's
prescription, makes them a group of widely used
drugs, by the general population.

Rezultatet: 37% e pjesëmarrësve në studim
referuan se këto medikamente nuk sjellin efekte
anësore gjatë përdorimit të tyre. Situatat kur
përdoreshin më shpesh AIJS, ishin gjendja
gripale ose temperature e lartë. 52% prej tyre
nuk kishin informacion që përdorimi i anti-
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Methodology: This is a retrospective study and
includes 134 people who completed a selfadministered questionnaire, at the period of
time January-February 2022. The completion of
the questionnaire was carried out in 5 different
pharmacies in the city of Vlore, at the moment
that these persons went to the respective
pharmacies to get a medicine of this group,
without a doctor's prescription.

që mund të merren në farmaci edhe pa recetën e
mjekut, i bën ato një grup medikamentesh me
përdorim të gjerë, nga popullata e përgjithshme.
Lidhur me efektet anësore të tyre, më të
shpeshta janë ato në traktin gastro-intestinal, që
variojnë nga asimptomatike në dhimbje
abdominale, dispepsi, nauze, anemi ferrodeficitare dhe komplikacioni më i rëndë
hemorragji gastro-intestinale që mund të jetë
fatale për jetën. Janë raportuar gjithashtu edhe
raste të pacientëve të cilët nga abuzimi i
përdorimit të AIJS-ve, kanë zhvilluar kolitis apo
edhe masa të kolonit [3].
Ky grup
medikamentesh jep efekte anësore edhe në
sisteme e organe të tjera, si në sistemin tretës,
renal, kardio-vaskular (Infarkt akut miokardi
apo fibrilacion atrial). Efektet anësore hepatike
janë më të rralla, krahasuar me efektet në
traktin gastro-intestinal. Në sajë të efektit
antiagregant të këtyre medikamenteve, janë
evidentuar edhe efekte hematologjike te
personat me hemofili apo tek ata me rënie të
numrit të trombociteve [4]. Rruga kryesore e
administrimit të këtyre medikamenteve është
ajo orale dhe dozimi varion sipas medikamentit.
Doza maksimale ditore e aspirinës është 4000
mg, për ibuprofenin është 1200 mg [5]. Mnëyrë
tjetër administrimi është edhe ajo topikale,
përmes pomadave qetësuese për dhimbjet
kryesisht
osteo-artikulare
[6].
Megjithë
indikacionet
e
shumta
të
përdorimit,
antiinflamatorët
josteroidë
kanë
edhe
kundërindikacione
si
në
rastet
e
hipersensibilitetit ndaj salicilateve apo në gratë
gravide në tre mujorin e fundit të shtatzënësisë
[7]. Edhe në pacientë që janë nën trajtim me
antikoagulantë (sepse rritet risku për
hemorragji), në pacientë që trajtohen me
methotrexate sepse mund të cojnë në dëmtim të
palcës kockore osë në insuficiencë renale [8].
Gjatë përdorimit të këtyre medikamenteve, në
mënyrë të vecantë te pacientët me sëmundje
kronike nën trajtim, duhet treguar kujdes sa i
takon ndërveprimeve të mundshme apo
modifikimit të profilit farmakologjik të një grupi
tjetër
medikamentesh,
psh
sic
janë
medikamentet anti-hipertensivë. Fakti që antiinflamatorët jo steroidë merren në pjesën më të
madhe të rasteve nga vetë pacienti pa recetën e

Results: 37% of study participants reported that
these medications do not cause side effects
while using them. The situations when NSAIDs
were most often used were the flu or high fever.
52% of them had no information that the use of
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
interacts with other groups of drugs.
Conclusions: The findings of the study showed
incomplete knowledge or even ambiguity that
made the use of nonsteroidal anti-inflammatory
drugs, inadequate and this leads to a need t
increase information, that despite of the desired
analgesic or antipyretic effect, also side effects
on the organism. Key words: NSAIDs, adverse
effects,
knowledge,
indications,
drug
interactions.
Hyrje
Medikamentet
anti-inflamatorë
josteroidë
njihen për disa përdorime dhe efekte që sjellin
në organizëm. Këto medikamente janë aprovuar
nga FDA për efektet e tyre anti-inflamatore,
analgjezike apo anti-piretike. Përdorimi ikëtyre
medikamenteve nga popullata e përgjithshme
është i gjerë dhe pjesa më e madhe
administrohen me rrugë orale [1]. Krahas
efekteve të njohura që më herët, ky grup
medikamentesh ka edhe efekte të tjera si psh,
parandalimi i sëmundjeve kardio-vaskulare apo
kancerit. Në këtë mënyrë, këto medikamente
kanë nisur së fundmi të përdoren edhe për raste
të patologjive kronike, jo vetëm për rastet akute.
Megjithatë, rekomandimet për këtë indikacion
të fundit të këtyre medikamenteve mbeten jo të
qarta, sepse efektet anësore në shumë raste janë
më të mëdha se përftimet në shëndet [2]. Fakti
që këto medikamente klasifikohen si OTC, pra
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mjekut, bëhet shkas që të ketë abuzime me
përdorimin e tyre dhe për pasojë personat që i
përdorin për kohë të gjatë të manifestojnë
efekte anësore.

Lidhur me grupmoshat e përfshira në studim,
individët ishin të gjithë mbi 18 vjec, me numrin
më të madh të personave të grupmoshës 55-64
vjec (Tabela 2). Grupmosha 18-34 vjec ishin
përdoruesit më të pakët të këtij grupi
medikamentesh.

Metodologjia
Ky studim është i tipit retrospektiv dhe përfshin
134 persona, të cilët kanë plotësuar një pyetësor
të vetadministruar. Plotësimi i pyetësorit është
realizuar në 5 farmaci të ndryshme të qytetit të
Vlorës, në momentin që këta persona kanë
shkuar në farmacitë përkatëse për të marrë një
medikament të këtij grupi, pa recetën e mjekut.
Popullata e zgjedhur ishte e rastësishme me
shpërndarje në cdo grupmoshë mbi 18 vjec.
Instrumenti i mbledhjes së të dhënave
konsistonte në të dhëna të përgjithshme
demografike si gjinia, grupmosha, niveli arsimor
dhe në të dhëna që lidheshin direkt me
përdorimin e anti-inflamatorëve jo steroid dhe
me njohuritë e pacientëve rreth këtij grupi
medikamentesh. Të dhënat e mbledhura nga
134 pyetësorët u hodhën në Excel dhe më pas u
kaluan në SPSS versioni 17., ku u kryen edhe
analiza statistikore përkatëse.

Tabela 2: Shpërndarja sipas grupmoshave

Femra

75

Meshkuj

59

35 - 44

22

45 - 54

28

55 - 64

37

65 -74

16

Mbi 75 vjec

19

Tabela 3: Shpërndarja sipas nivelit arsimor

Sa i takon gjinisë së pjesëmarrësve në studim,
pjesa më e madhe ishin femra sesa mëshkuj
(Tabela
1).
Tabela:1
Shpërndarja
e
pjesëmarrësve në studim sipas gjinisë
Nr. i individëve

Nr. i individëve
12

Tabela 3, përmban informacionin lidhur me
nivelin arsimor të pjesëmarrësve në studim, ku
pjesa më e madhe e tyre, kanë kryer arsimin e
mesëm.

Rezultatet

Gjinia

Grupmosha
18 - 34

Niveli arsimor

Nr. i individëve

8- vjecar

12

I mesëm

67

I lartë

46

Pasuniversitar

9

Shpërndarja sipas nivelit arsimor, ku
predominojnë individët me arsim të mesëm
50% (n=67), me arsim të lartë 34%(n=46), me
arsim 8-vjecar 9% (n=12) dhe me arsim
pasuniversitar 7% (n=9).

Grafiku:1 Paraqitja sipas gjinisë në përqindje

Lidhur me problemin shëndetësor që conte në
përdorimin e AIJS-ve, individët e përfshirë në
studim kanë dhënë përgjigjet si në tabelën 4.

Pjesëmarrja sipas gjinisë ishte Femra (n = 75)
ose 56% dhe meshkuj (n = 59) ose 44%.
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Tabela 4: Shqetësimet apo problemet
shëndetësore kur janë përdorur më shpesh AIJS
Nr.
i
Problemet shëndetësore
individëve
Dhimbje koke

83

Dhimbje muskujsh

82

Dhimbje kycesh

95

Gjendje gripale

120

Temperaturë e lartë

104

Hernie diskale

18

Dhimbje menstruale

24

Arsye tjetër

13

Një pyetje tjetër që ju përgjigjën pjesëmarrësit
gjatë plotësimit të pyestësorit lidhej me faktin se
nga ishin ndikuar ata për të përdorur këtë grup
medikamentesh për shqetësimet e tyre të
ndryshme me shëndetin (Grafiku 3).
Grafiku 3: Nga cfarë u ndikuan pjesëmarrësit në
studim për të përdorur këto medikamente

Shqetësimet më të shpeshta kur pjesëmarrësit
në studim kanë përdorur AIJS, janë: gjendje
gripale (n=120), temperaturë e lartë (n=104),
dhimbje kycesh (n=95), dhimbje koke (n=83),
dhimbje muskujsh (n=82), dhimbje menstruale
(n=24), hernie diskale (n=18) dhe asrye të tjera
(n=13). Personat e përfshirë në studim, i
përdornin këto medikamente edhe për më
shumë se një shqetësim (2-3 shqetësime).

Lidhur me faktin se nga cfarë u ndikuan këta
persona për të marrë këto medikamente, u
konstatua se 27% ose (n=36) e tyre i merrnin
përmes këshillës së mjekut. 43% ose n=58 prej
tyre i merrnin me vullnetin e tyre. 18% ose
n=24 prej tyre i përdornin këto medikamente
pas sugjerimit të familjarëve. 12% ose n=16 prej
pacientëve ndikoheshin nga reklamimi në
media.

Në njërën prej pyetjeve, pjesëmarrësit në studim
shkruajtën emrin e medikamentit antiinflamator josteroid, të cilin ata e përdornin më
shpesh për njërin apo për disa nga shqetësimet
e paraqitura në tabelen 4.
Grafiku 2: Anti-inflamatorët
përdorur më shpesh

josteroidë

Grafiku 4: Njohuritë lidhur me efektet e
padëshiruara të AIJS-ve

të

Në efektet e padëshiruara që mund të sjellë
përdorimi pa recetë i anti-inflamatorëve
josteroid (AIJS) u vu re se vetëm 13% e
pjesëmarrësve (ose 17 prej tyre) nuk e dinin
nëse këto medikamente shkaktojnë efekte
anësore apo jo. 49 prej tyre ose 37% nuk
mendonin se këto medikamente japin efekte
anësore dhe nuk kishin shfaqur asnjë problem.
51% ose 68 mendonin se këto medikamente
shkaktojnë efekte anësore.

Paracetamoli përdorej më shpesh, në 98
persona ishte medikamneti i përzgjedhur nga ky
grup. Medikamanti i përdorur më pak ishte
takipirina dhe naprokseni.
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Në pyetësorin e përdorur për studim,
pjesëmarrësit u përgjigjën lidhur edhe me
shpeshtësinë
e
përdorimit
të
këtyre
medikamneteve (Tabela 5).

Grafiku 6: Si veprojnë në rastin kur nuk marrin
efektin
e
dëshiruar

Shpeshtësia e përdorimit të anti-inflamatorëve AIJS
1 herë në ditë

39

2 herë në ditë

8

1 herë në javë

73

1 herë në muaj

14

Shpeshtësia e përdorimit të anti-inflamatorëve
josteroid (AIJS) varion: 29% ose n=39 i
përdornin 1 herë në ditë, 6% ose n=8 i
përdornin 2 herë në ditë, 55% ose n=73 i
përdornin 1 herë në javë, 10% ose n=14 i
përdornin vetëm një herë në muaj.

Pyetjes “Nëse nuk keni përmirësim, psh qetësim
të dhimbjeve pas përdorimit të njërit prej
medikamenteve të grupit AIJS, si vazhdoni ?”
Pjesëmarrësit në studim u pëgrjigjën: 13% ose
n=18 prej tyre rrisnin dozën, 38% ose n=51 prej
tyre përdornin një tjetër medikament me efekt
më të fortë, 13% ose n=17 prej tyre
drejtoheshin tek mjeku specialist dhe 36% ose
n=48 prej tyre përdornin në të njëjtën kohë dy
medikamente të tillë.

Grafiku 5: Leximi i fletë-udhezuesit brenda
kutisë së medikamentit

Grafiku 7: Njohuritë lidhur me ndërveprimin e
medikamenteve

Pyetjes nëse e lexonin fletë-udhëzuesin brenda
kutisë së medikamentit pjesëmarrësit në studim
iu përgjigjën: 13% ose 17 prej tyre e lexonin
gjithmonë, 21% ose 28 prej tyre e lexonin
shpesh, 28% ose 37 prej tyre e lexonin
ndonjëherë, 17% ose 23 prej tyre e lexonin
rrallë dhe 21% ose 29 prej tyre nuk i lexonin
asnjëherë informacionin mbi medikamentin.

Lidhur me njohuritë rreth ndërveprimit të
medikamenteve me njëri-tjetrin apo me grupe të
tjera medikamentesh, përgjigjet ishin si në
grafikun 7. 13% ose n=17 prej tyre kishin
informacion dhe e dinin se cilin qetësues të
përdornin në rast të një patologjie kronike që
mund të kishin, 37% ose n=49 prej tyre nuk
kishin informacion. 52% ose n= 68 prej tyre nuk
e dinin që përdorimi i anti-inflamatorëve
josteroidë (AIJS) të kishin bashkëveprim me
grupe të tjera medikamentesh.

Pyetjes se nëse nuk kishin efektin e dëshiruar
pas marrjes së medikamentit AIJS, si vepronin?
(Grafiku 6).
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Diskutimi

sepse hasnin vështirësi në të kuptuar dhe
mendonin që nuk merrnin aty informacion të
rëndësishëm [11]. Edhe lidhur me njohuritë që
kishin sa i takon bashkëveprimit me
medikamente të tjera, pjesa më e madhe (52%)
e pjesëmarrësve në studim referuan se nuk e
dinin që këto medikamente mund të
bashkëveprojnë edhe me medikamente të
grupeve të tjera.

Ky studim i realizuar në qytetin e Vlorës
evidenton njohuritë që ka popullata rreth grupit
të medikamenteve anti-inflamatorë josteroidë.
AIJS duke qenë se kanë një përdorim të gjerë,
dhe në të njëjtën kohë janë medikamente të
kategorizuara si OTC, merren në farmaci nga
persona të moshave të ndryshme, për
indikacione të shumta. Nga përgjigjet që kanë
dhënë pjesëmarrësit në studim është konstatuar
që femrat i përdorin më shpesh AIJS, krahasuar
me meshkujt dhe grupmosha që i merr më
shpesh këto medikamente është 55-64 vjec,
lidhur kjo dhe me faktin që kjo është grupmosha
që ka edhe sëmundje kronike më së shumti,
krahasuar me grupmoshat e tjera që këtë grup
medikamentesh e përdorin vetëm në raste
akute. Problemet shëndetësore ku individët i
përdornin më shpesh këto medikamente ishin
gjendja gripale, temperatura e lartë dhe
dhimbjet artikulare. Paracetamoli dhe brufeni
ishin renditur si medikamentet më të përdorura
të këtij grupi nga personat pjesëmarrës në
studimin tonë. Sa i takon faktit se nga cfarë u
ndikuan këta persona për të marrë këto
medikamente, u konstatua se pjesa më e madhe
i merrnin me vullnetin e tyre, të tjerët me
këshillën e mjekut ose nga ajo që shihnin në
reklama në media. Në një studim tjetër të
ngjashëm, burimi kryesor i informacionit dhe që
ndikonte në vendimin për të marrë këto
medikamente ishte interneti [9]. 37% e
pjesëmarrësve në studim mendonin se këto
medikamente nuk shfaqin efekte anësore për
shëndetin e tyre, krahasuar me një studim të
tillë të realizuar në qytetin e Tiranës, ku 48.7 %
e individëve u përgjigjën se AIJS nuk sjellin
efekte anësore [10]. Edhe leximi i fletës së
instruksioneve të medikamentit, lexohej
gjithmonë vetëm nga 13% e pjesëmarrësve në
studim. Kjo lidhej me faktin që pacientët i
përdornin këto medikamente për situata akute
dhe nuk ishin të fokusuar tek efektet anësore
apo te ndërveprimet që mund të kenë AIJS me
grupet e tjera të medikamenteve. Lidhur me
pyetjen se sa e lexojnë fletë-udhëzuesin, edhe në
një studim të ngjashëm të realizuar në Gjermani,
u konstatua që pjesa më e vogël nuk e lexonin

Konkluzione
Studimi i realizuar në qytetin e Vlorës, që kishte
si qëllim evidentimin e njohurive dhe praktikat e
përdorimit të medikamenteve anti-inflamatorë
josteroidë në popullatën adulte, coi në disa
konkluzione. Më të rëndësishmit prej tyre janë
ato që kanë të bëjnë me nivelin e njohurive jo
adekuate rreth efekteve anësore që sjellin këto
medikamente kur përdoren vecanërisht për një
kohë të gjatë. Pjesa më e madhe e personave të
përfshirë në studim, i merrnin këto
medikamente me vullnetin e tyre, por edhe pse
AIJS njihen si barna OTC, është i nevojshëm
këshillimi me mjekun përpara përdorimit të
tyre, në mënyrë të vecantë te personat që vuajnë
nga sëmundje të tjera si ato renale apo kardiovaskulare. Ka rëndësi që të informohet popullata
që këto medikamente duhet të përdoren me
kujdes sepse ndërveprimi me barnat e tjera
ndikon në terapinë që merr pacienti. Po ashtu,
leximi i fletë-udhëzuesit ka një rëndësi të
vecantë e kjo praktikë duhet nxitur që të ndiqet
për cdo lloj medikamenti, sepse në fletëudhëzues përshkruhen me hollësi, jo vetëm
dozimet, indikacionet, por edhe efektet anësore,
bashkëveprimet me barnat e tjera apo se cfarë
duhet bërë në rast mbidozimi.
Në përfundim mund të themi se ka një përdorim
të shtuar të anti-inflamatorëve josteroidë, por
njohuritë e pacientëve rreth tyre janë të pakta
dhe ka nevojë për rritje të ndërgjegjësimit se
megjithë efektet pozitive në shëndet, këto
medikamente mbartin edhe risqe. Një
monitorim i kujdesshëm gjatë përdorimit,
peridhë jo e gjatë e terapisë, rritje e informimit
dhe e ndërgjegjësimit, janë mënyrat më të mira
për të shmangur efektet anësore që sjellin AIJS,
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e për të predominuar përftimet në shëndet,
krahasuar me pasojat negative që këto
medikamente sjellin për organizmin e njeriut.

pregnancy and pregnancy outcome: a
prospective cohort study. BJOG 2013; DOI
10.1111/1471-0528.12192.
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Pandemia dhe shtatëzania
Roli i infermierit në qetësimin e frikës dhe
ankthit gjatë periudhës së pandemisë
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Abstrakt
Hyrje: Ndërkohë që pandemia e koronavirusit
vazhdon udhëtimin e saj në glob, ajo ka instaluar
një sasi të konsiderueshme frike, shqetësimi dhe
nervozizmi si për popullatën e përgjithshme por
sidomos për grupe të caktuara të popullatës në
veçanti
te
gratë
shtatëzëna.
Qëllimi: Të vlërësohet roli i infermierit në
qetësimin e frikës dhe ankthit gjatë periudhës së
pandemisë.
Objektivi:
Të
vlerësojmë
kujdesin
e
infermierëve për gratë shtatëzëna, duke pasur si
objektiv kryesor që foshnja të zhvillohet, të
përparojë, të rritet dhe të kemi një mëmësi të
sigurtë.
Metodologjia e studimit: Ky është një studim
kros-seksional i kryer në qytetin Vlorës për një
periudhë kohore 1 vjecare (Janar 2020 - Janar
2021).
Ky studim u krye në 1 qendër shëndetsore duke
u bazuar në kartelat e grave shtatëzënë si dhe
intervistat e drejtperdrejta dhe online.
Rezultatet: Janë marrë në studim 1130 gra nga
të cilat 840 gra shtatëzënë dhe 290 lehona në
harkun
kohor
2020-2021.
Sipas
dokumentacionit rezultojnë 82 vizita të para
obstetrikale, ose 9.8%, 64% janë paraqitur në
moshë 0-13 javë, 32% janë paraqitur në moshën
13-28 javë dhe vetëm 4% kane ardhur mbi 28
jave.

Nga gratë e kartelizuara17% e kanë kaluar covid
para shtatezanise, dhe vetëm 9 % e tyre janë të
vaxinuara. Frika dhë ankthi kanë shoqëruar gati
70% të pacienteve pothuajse gjatë gjith
gravidancës, dhe si pasojë e kësaj rezultojnë 2%
e grave të kanë kryer abort spontan para javës se
16, dhe 1% të kenë bërë feto-morto, kurse lindje
preterm rezultojnë të kënë kryer 12% e grave.
Ndjekja në dinamikë e tyre më të gjitha
ekzaminimet na tregon për rritje të niveleve të
HTA,
D-dimerit,
infeksioneve-urinare,
hemoragjisë,
dhe
aritmisë.
Konkluzione: Personeli shëndetësor ka bërë një
punë heroike dhe voluminoze përsa i përket
qetësimit të situatave problematike, frikës dhe
ankthit që ka shoqëruar vitin pandemik duke
qëndruar sa më shumë në kontakt të
vazhdueshëm me cdo pacient, duke monitoruar
online dhe më prezencë fizike cdo shqetësim në
mënyrë që situata e krijuar të menaxhohej.
Fjale kyç: Pandemi, frike dhe ankth
Abstract
Introduction:
Meanwhile the Coronavirus
pandemic is spreading rapidly around the globe,
it has risen the fear, the concern and the
irritability for the general population and for
certain groups especially pregnant women.
Aim: To evaluate the role of the nurse in the
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appeasement of fear and anxiety during the
pandemic.
Objective: To evaluate the nursing care among
pregnant women, whose main objective is the
appropriate development, the progress and the
growth of the baby and above all a secure birth
for
the
baby
and
the
woman.
Methodology: This is a cross-sectional study
conducted in the city of Vlora for a period of 1
year (January 2020 - January 2021). This study
was conducted in a healthcare center based on
health cards of the pregnant women as well as
direct questionaries and online at the same time.
Results: In total 1330 women participated in the
study, of which 840 women are currently
pregnant and 290 had given birth in the period
2020-2021. Based on the documents 82 obstetric
visits or 9.8%, 64 % have done the first control
on 0-13 weeks of pregnancy, 32 % have done the
first control on 13-28 weeks of pregnancy and
only 4 % have done it above 28 weeks of
pregnancy. Only 17 % of the women has passed
Covid before getting pregnant and only 9 % are
vaccinated.

sidomos për grupe të caktuara të popullatës në
veçanti te gratë shtatëzëna. Gjithashtu me
shfaqjen e masave të ndryshme dhe veçanërisht
karantina me efektet e saj, vetmia, ndyshimet e
humorit, do të ishtë e vështirë të mos
shqetësoheshim lidhur me atë se çfarë do të thotë
frika dhe ankthi të cilat janë probleme të
zakonshme edhe në kohë të mira te gratë
shtatëzënë. Covid-19 prek çdo individ në një
mënyrë të ndryshme dhe shihet të jete i
ndryshëm edhe në gratë shtatzëna. Frika,
shqetësimi dhe stresi janë përgjigje normale ndaj
kërcënimeve të perceptuara ose të vërteta,
ndërsa përballemi me pasiguri ose mosdije.
Kështu, është normale dhe e kuptueshme që
grate të përjetojnë frikë në kontekstin e
pandemisë.[1]
Autoritetet shëndetësore, i kane vendosur gratë
shtatzëna në grupin me rrezik të lartë për
sëmundje të rëndë Covid-19
Gjatë periudhës të COVID-19, gratë shtatzëna
mendohet se janë kategoria më e rrezikuar për
shkak të gjendjes së tyre të përgjithshme dhe
rrezikut të rritur nga komplikimet gjatë
shtatzënisë. Por, nga ana tjetër, hulumtimet nuk
tregojnë se gratë shtatzëna janë më të
ekspozuara ndaj virusit ose janë në rrezik më të
madh që të zhvillojnë simptoma serioze.
Gratë shtatzëna të cilat janë të infektuara me
COVID-19 është mjaft e sigurt të kenë simptoma
të buta ose mos kenë aspak simptoma dhe
tërësisht të shërohen pas një periudhe të caktuar
kohore.
Hulumtimet më të reja tregojnë se është e
mundur që nëna ta transmetojë virusin te fetusi
gjatë shtatzënisë, gjegjësisht fëmijës gjatë lindjes,
por deri tani nuk dihen sa janë gjasat dhe cili do
të ishte numri i grave shtatzëna që do të
prekeshin,[2]
Paraqitja e simptomave më serioze te gratë
shtatzëna (temperatura e lartë e cila zgjat disa
ditë, koll i thatë i vazhdueshëm, frymëmarrje e
vështirësuar, humbja e shpejt e aromës dhe
shijes, diarreja me dehidrim) që kërkon kujdes

The fear and the anxiety have accompanied
almost all the pregnant women during the
pregnancy period and as a result 2 % of the
women has experienced a spontaneous abortion
before the 16 week of pregnancy and 1 % have
had a femto-metre, meanwhile 12% of the
women have had a preterm birth of the their
babies. Tracking carefully every examination we
can identify a certain growth among the levels of
HTA, D-dimmer, urinary infections, hemorrhage
and
arrythmias
Conclusions: The healthcare personnel has
been part of a great amount of work and heroic
at the same time as far as calming down
problematic situations related to the fear and the
anxiety that has been present during this
pandemic year by being in continuous contact
with each patient monitoring online and either
physically every problem in order to make each
situation possible to be managed.
Keywords: Pandemic, fear and anxiety

urgjent mjekësor në kushte spitalore,[3] .
Nëse këto simptomat janë serioze dhe nuk
kalojnë pas një kohe, gratë shtatzëna menjëherë
duhet të paraqiten përmes telefonit, e pastaj të
vijnë
në
spital
ose
në
gjinekologji.

Hyrje: Ndërkohë që pandemia e koronavirusit
vazhdon udhëtimin e saj në glob, ajo ka instaluar
një sasi të konsiderueshme frike, shqetësimi dhe
nervozizmi si për popullatën e përgjithshme por
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Gratë shtatzëna duhet në mënyrë mjaft të
disiplinuar t’i praktikojnë masat e izolimit social
për dallim nga njerëzit tjerë, me qëllim që të
zvogëlohet rreziku nga infektimi. Kjo veçanërisht
ka të bëjë me ata të cilët janë fazë të vonshme të
shtatzënisë (pas javës 24) ose të cilat kanë
sëmundje të zemrës dhe sëmundje kronike.
Paçka se sipas provave, gratë shtatzëna nuk janë
më të cenueshme sesa njerëzit e tjerë ndaj
COVID-19, UNICEF paralajmëron që vendet
duhet t'iu sigurojnë aksesin në shërbimet para
dhe pas lindjes. Krahas kësaj, të sapolindurve të
sëmurë iu nevojitet akses ndaj sherbimeve te
urgjences per ta adresuar riskun me te larte qe
mund te kene ne krahasim me moshat e tjera.[4]
Në emër të nënave në mbarë botën, UNICEF iu
bën thirrje urgjente qeverive dhe ofruesve të
kujdesit shëndetësor që gjatë muajve të
pandemise
të
shpëtojnë
jetë,
duke:
Ndihmuar gratë shtatzëna me kontrollet para
lindjes, kujdes të kualifikuar gjatë lindjes,
shërbimet e kujdesit pas lindjes, si dhe shërbime
në lidhje me COVID-19 nëse nevojiten duke
mundësuar marrjen e të gjitha masave për
kontrollin dhe parandalimin e infeksionit në
qendrat shëndetësore gjatë dhe pas lindjes; duke
bërë të mundur që punonjësit e shëndetësisë të
kryejnë vizita patronazhi në shtëpitë e grave
shtatzëna dhe nënave të reja, duke i nxitur gratë
që te frekuentojne konsultoret e nene dhe femijes
te kombinuar me konsulta nëpërmjet telefonit.
Trajnuar, mbrojtur dhe pajisur punonjësit,
përmes paketave të pastra të lindjeve, me qëllim
që të lehtësojnë lindjet në shtëpi kur qendrat
shëndetësore
të
jenë
të
mbyllura;
Ndonëse ende nuk dihet nëse virusi
transmetohet nga nëna te fëmija gjatë
shtatzënisë dhe lindjes, rekomandon që të gjitha
gratë shtatzëna të:
Ndjekin masat e sigurisë për t'u mbrojtur nga
ekspozimi ndaj virusit, të vetëmonitorohen për
simptomat e COVID-19, dhe të kontaktojne
mjekun ose infermierin në rast se kanë
shqetësime ose simptoma.

jetojnë në zona të prekura ose të rrezikuara dhe
kanë temperaturë, kollë, apo vështirësi në
frymëmarrje;
-Te vazhdojnë ushqyerjen me gji edhe nëse janë
ose dyshojnë se janë infektuar, duke qenë se
virusi nuk eshte gjendur në mostrat e qumështit
të
gjirit.
Nënat që vuajnë nga COVID-19 duhet të mbajnë
maskë kur ushqejnë foshnjën, të lajnë duart para
dhe pasi ta prekin atë, si dhe të pastrojnë dhe të
dezinfektojnë
sipërfaqet
rregullisht;
- Te vazhdojnë ta mbajnë femijen e porsalindur
ne krah dhe realizone kontaktin lekure me lekure
(
skin
to
skin
kontakt);
- Te kërkojnë nga mamia ose mjeku që të gjejnë
hapësirën më të sigurt për të lindur, si dhe të
krijojnë një plan lindjeje, në mënyrë që të ulin
nivelin e ankthit dhe të sigurohen që të arrijnë
atje
në
kohën
e
duhur;
- Te vazhdojnë mbështetjen mjekësore, duke
përfshirë vaksinimin e rregullt pas lindjes së
foshnjës.
[1]
Familjet e reja kërkojnë mbështetje në fillimin e
ushqyerjes me gji, marrjes së mjekimeve,
vaksinimit dhe ushqyerjes në mënyrë që foshnjat
e tyre të jenë sa më të shëndetshme.
Pyetjet më të zakonshme që bëhen në lidhje me
koronavirusin dhe rreziqet e shtatzënisë Cila
është mundësia për infektim me virusin korona
gjatë shtatzënisë?
Çfare behet nëse një shtatzëne e shëndoshë ka
test pozitiv?
Nëse jam pozitive në COVID – 19 a duhet të jem e
ndarë nga foshnja ime?
A mund t’i jap gji foshnjës nëse kam virus
korona?
Këto janë vetëm një pjesë e pyetjeve që çdo
shtatzënë ia parashtron vetes në periudhën e
ballafaqimit me pandeminë nga virusi korona. 1)
Si të sillen shtatzënat dhe a rekomandohet që të
bëhen në mënyrë të rregullt kontrollet
antenatale?
Kontrollet antenatale gjatë shtatzënisë janë
shumë të rëndësishme, jo vetëm për shëndetin
por edhe për mirëqenien e foshnjës. Megjithatë
në këtë periudhë të pandemisë aktive

- Te marrin të njëjtat masa sigurie si gjithe pjesa
tjeter e popullsise për të shmangur infektimin me
COVID -19: distancimin fizik, shmangien e
grumbullimeve, dhe shfrytëzimin e shërbimeve
shëndetësore on line ose me telefon.
- Te kërkojnë kujdes mjekësor ne kohe nëse
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rekomandohet të zvogëlohet kontrollet e
obligueshme antenatale, por vetëm për rastet me
rrjedhë normale të shtatzënisë dhe te shtatzënat
që nuk kanë të kaluar obstetrike të keqe ose që
nuk kanë pasur probleme të tjera shëndetësore –
gjegjësisht nuk kanë faktorë të rrezikut për
paraqitje eventuale të shtatzënisë patologjike.
2) Çka behet nëse ka së paku një nga simptomat
e këtij infeksioni, e eshte shtatzëne? – Nëse ka së
paku një nga simptomat e këtij infeksioni është e
nevojshme të paraqitet për kontroll te mjeku.
Çdoherë te vendos maskën para se të dal nga
shtëpia, te ruaj distancën prej së paku 2 m nga të
tjerët, veçanërisht pasi që të arrini në spital ose
në ambulancë dhe është mirë që shkuarjen ta
paralajmërj
me
telefon.
Në
anketën
epidemiologjike patjetër lajmërohen në tërësi
simptomat dhe kontaktet e rrezikut të
mundshëm.
3) Cila është mundësia për infektim me virusin
korona gjatë shtatzënisë?
–
Deri tani kemi shumë pak publikime, kështu që
edhe informatat për femra shtatzëna që janë
sëmurë me COVID – 19 janë të pakta. Nga
dëshmitë e publikuara deri më tani duket se
numri i shtatzënave që janë pozitive ose të
sëmura me COVID – 19 është i vogël në krahasim
me numrin e femrave të tjera të asaj moshe.
Femrat me probleme të tjera shëndetësore,
veçanërisht ato me sëmundje kronike të sistemit
respirator, shtypje të lartë të gjakut, diabeti, kanë
rrezik më të madh nga kjo sëmundje dhe për ato
ekziston protokoll tjetër për ndjekjen e
shtatzënisë dhe lindjes.
4) Çka nëse
shtatzëne e shëndoshë ka test pozitiv?
– Shumica e shtatzënave te të cilat testi për
COVID – 19 do të jetë pozitiv, nëse janë pa
simptoma ose me simptoma të buta do të duhej
të rrinë në shtëpi dhe të jenë në komunikim të
vazhdueshëm me mjekun gjinekolog dhe me
mjekun e familjes.

madh për fetusin ekziston nëse shtatzëna herët
në shtatzëni e fiton virusin, sëmuret dhe ka rrezik
të madh për lindje të parakohshme.
6) A ekziston rrezik për anomali strukturore dhe
zhvillimore për foshnjën nëse gjatë shtatzënisë
preket prej COVID – 19? – Sipas të dhënave
ekzistuese deri te të cilat kemi qasje, supozohet
se nuk ekziston bartje nga nëna në fetusin gjatë
kohës së shtatzënisë. Nuk ka shenja se COVID –
19 i rrit rreziqet për anomali të fetusit edhe pse
njohim vetëm disa femra që janë sëmurë nga
virusi në periudhën e organogjenezës, gjegjësisht
në tre muajt e para të shtatzënisë. Disa studime
me viruse të ngjashme sugjerojnë se foshnja
mund të mos rritet sa duhet, përkatësisht për
javën e shtatzënisë, gjegjësisht të fitojë rritje të
ngadaltë të fetusit (IUGR) pas infektimit të
ngjashëm me COVID – 19. Për t’u zbuluar me
kohë këto komplikime, më shumë ekspert
rekomandojnë së paku një ultrazë pas 2 deri në 4
javë pas përfundimit të infeksionit që të jeni të
sigurt se fetusi zhvillohet mirë.
7)
Cilat janë rreziqet gjatë kohës së lindjes së
fëmijës? – Nëse keni COVID – 19 dhe jenë në fazë
aktive të lindjes së foshnjës, për shkak të
hipoksisë (mungesë e oksigjenit) të mundshme
ose ndalim të procesit të lindjes së fëmijës, mund
të vështirësohet lindja spontane vagjinale dhe në
atë rast rekomandimet janë që lindja e foshnjës
të bëhet me prerje cezariane. Për momentin nuk
ka arsye tjetër të zgjidhet prerja cezariane në
vend të lindjes vagjinale kur nëna është e
infektuar me COVID – 19, përveç nëse bëhet fjalë
për lindje të parakohshme të fëmijës ose ekziston
ndonjë indikacion tjetër obstetrikë për prerje
cezariane nga ana e nënës ose të fetusit.
8)
Nëse eshte pozitive në COVID – 19 a duhet të jete
e ndarë nga foshnja? – Shpeshherë
rekomandohet të qendroj me foshnjën nëse
ndjehet mirë. Disa rrethana mund të kërkojnë të
jete e ndarë nga foshnja. Duhet të jeni shumë te
kujdesshem që t’i shmangeni transmetimit të
virusit foshnjës. Kjo më së miri bëhet nëse i lani
duart gjatë dhe në imtësi para se ta prekni
foshnjën, mos ta prekni fytyrën e foshnjës, mos të
kolliteni ose teshtini në afërsi të foshnjës dhe të
mbani maskë kur kujdeseni për atë.
9) A mund ta ushqej me gji foshnjën kur jam e
infektuar me COVID – 19? – Nga dëshmitë e
deritanishme shkencore që i kemi, disa shtatzëna
të infektuara me virusin korona kanë qenë të

Nëse tek ato simptomat fillojnë të përkeqësohen,
është e nevojshme të vendosen në spital.
5) A ka dallime në lidhje me pasojat për fetusin
në cilën javë, muaj të shtatzënisë do të infektohet
pacientja? – Sa më e afërt është sëmundja aktuale
virusale me terminin e mundshëm të lindjes, aq
më të vogla janë rreziqet për fetusin. Rrezik më i
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testuar dhe në qumështin e tyre nuk është
zbuluar shenjë e virusit. Do me thënë, se
qumështi i nënës është i sigurt për foshnjën edhe
nëse jeni e infektuar me COVID – 19. Por, në të
njëjtën kohë, duhet të jeni e kujdesshme që mos
t’ia transmetoni e virusin foshnjës. Opsion tjetër
i shkëlqyeshëm është të mbani maskë të tipit
FFP3 ose P100, ta shtrydhni qumështin nga gjiri
dhe të keni dikë që nuk është i sëmurë e që do ta
ushqejë foshnjën. [6]

Rezultatet: Janë marrë në studim 1130 gra nga të
cilat 840 gra shtatëzënë dhe 290 lehona të
ndjekura në harkun kohor 2020-2021. Sipas
dokumentacionit të shqyrtuar rezultojnë 82

vizita të para obstetrikale, ose 9.8% ku 53 gra
ose 64% janë paraqitur në moshë 0-13 javë, 26
gra ose 32% janë paraqitur në moshën 13-28
javë, dhe vetëm 3 gra ose 4% kanë ardhur mbi
moshën 28 javë. Nga gratë e kartelizuara vetëm
17% e kanë kaluar covid para së të ngeleshin
shtatëzanë, dhe vetëm 9 % e tyre janë të
vaxinuara. Frika dhë ankthi kanë shoqëruar gati
70% të pacientevë pothuajse gjatë gjith
gravidancës, dhe si pasojë e kësaj rezultojnë 2%
e grave te kenë kryer abort spontan para javës se
16, dhe 3 të tjera kanë bërë feto-morto, kurse
lindje preterm rezultojnë të kënë kryer si pasojë
e covidit 12% e grave. Ndjekja në dinamikë e tyre
më të gjitha ekzaminimet na tregon për rritje të
niveleve të HTA, D-dimerit, infeksioneve urinare,
hemoragjisë dhe aritmisë.

Grafiku 1

Grafiku 2

Rezultatet sasiore te studimit

Kjo tabele tregon matje
te ndryshme lidhur me
ecurine e shtatezanise
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

17%
12%
9%

2.00%

1%

Column1

me vaxinen per covid. Nga te gjitha grate kane
kryer abort 2% dhe vetem 1 % ka bere fetomorto.

Sipas rezultateve te studimit 17% e grave kane
kaluar covid para shtatezanise nga ku 12 % kane
kryer lindje pre-term. 9% e grave jane vaxinuar
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Grafiku 3

Rekomandohen te kërkojne informacione
vetëm nga burime të besueshme dhe kryesisht në
mënyrë që të mund të ndërmarrin hapa praktikë
për të përgatitur planet dhe për të mbrojtur
veten.

Referuar vizites se pare obstetrikale sipas
moshes se shtatezanise kemi tabelen me poshte:

VIZITAT SIPAS MOSHES
SE BARRES

4%

Të gjithë përjetojnë ankthin në shkallë dhe
intensitet individual. Intensiteti i përvojës së
ankthit ndikohet me shume gjate periudhes se
shtatezanise Pikat e forta dhe te dobeta te
studimit
Nga ky studim u pa se informacioni qe shkon te
grate shtatezane lidhur me friken dhe ankthin qe
ato perjetojne eshte shume i rendesishem dhe i
besueshem eshte i plote dhe ketu del ne pah roli
i infermierit duke bere keshtu nje pune te
kenaqeshme per minimizimin e problematikave
qe mbart pandemia. Pike e dobet ngelet
gjithmone situata e vaxinimit dhe dyshimet qe
ato paraqesin lidhur me efektet afatgjata qe
mund te sjellin vaxinat si dhe informacioni qe
marrin jo ne rruge zyrtare dhe mjekesore.

0 - 13 jave

32%

13 -28 jave

64%

Mbi 28 jave
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Konkluzione dhe Rekomandime
Pandemia COVID-19 është një situatë e veçantë
dhe e rrallë dhe mund të prekë njerëzit fizikisht,
por edhe psikologjikisht. Në këtë kontekst,
shumë njerëz përjetojnë reagime stresi, ankthi
dhe depresioni sidomos kjo ne kohen e
shtatezenise. Personeli shëndetësor ka bërë një
punë heroike dhe voluminoze përsa i përket
qetësimit të situatave problematike, frikës dhe
ankthit që ka shoqëruar vitin pandemik duke
qëndruar sa më shumë në kontakt të
vazhdueshëm me cdo pacient, duke monitoruar
online dhe më prezencë fizike cdo shqetësim në
mënyrë që situata e krijuar të menaxhohej sa më
mirë. Eshte e rendesishme te keshillohen grate
qe te minimizojne shikimin dhe leximin e lajmeve
rreth COVID-19 që i bën ato të ndihen në ankth
ose shqetësim;
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Niveli i ulët i vet-vlerësimit tek nxënësit nxit
bullizmin në shkollat nëntëvjecare
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Abstrakt
Medreseja e vajzave dhe djemve. Kampioni u
përzgjodh sipas kampionimit jorasteror (i
qëllimshem). Në total 400 nxënës në katër
shkolla nëntëvjeçare në qytetin e Shkodërs.
Pyetësori është pilotuar në një kampion prej 40
nxënësve dhe është menaxhuar nga ana ime
personalisht. Shpërndarja e kampionit sipas
gjinise është 52 % (212) femra dhe 48 % (188)
meshkuj. Në këtë studim është përdorur studimi
anketë dhe korelacional. Pjesa e parë ishte
pyetësori i agresivitetit personal verbal dhe
pjesa e dytë pyetësori për matjen e vetvlerësimit të nxënësit. Punimi zbuloi se
ekziston një lidhje domethënëse mes dy
variablave objekt studimi. Sa më e lartë të jetë
prirja bullizuese e agresorit tek nxënësit aq më i
ulët është vet-vlersimi i tij real. Por nuk mund të
neglizhojmë faktin që vërehet se lidhja mes
këtyre dy variablave duke qënë komplekse
ndikohen nga një sërë ndryshoresh të cilat
duhet të merren në konsideratë për vetë
ndikimin e tyre në përfundimet e studimit.
Faktet e këtij punimi treguan se sa me i lartë të
ishte niveli i bullizmit aq më të prirur janë
nxënësit për të reaguar në mënyrë të
menjëhershme duke mos e kontrolluar dot
impulsin për të dëmtuar të tjerët dhe duke
menduar se duke bullizuar ato vetëmbrohen dhe
respektohen nga të tjerët.

Bullizmi është një fenomen i cili ka përhapje
tepër të gjerë kryesisht në mjediset e shkollave
dhe veçanarisht kur personeli akademik dhe
mbeshtetës nuk është prezent. Në këtë fenomen
përfshihen pothuajse të gjithë nxënësit ku një
pjesë nga të përfshirët janë viktima e pjesa tjetër
agresorë. Ky fenomen ka kohëzgjatje dhe
shprehet në forma të ndryshme si ai psikologjik,
verbal, fizik, virtual/ kiberentik etj. Kohëzgjatja
e bullizmit impakton edhe komponent të
ndryshëm të personalitetit të nxënësit. Në këtë
punim do të fokusohemi tek agresioni emocional
dhe lidhja e tij me vetëvlerësimin. Vet-viersimi
është një dimension thelbësor në procesin e
ndërtimit të identitetit personal.
Hipoteza: Midis sjelljeve bullizuese dhe
vlerësimit për vehten
ekziston një lidhje
korelacionale positive ç ka do të thotë se;
Agresorët (personat që bullizojnë) kanë
vetëvlerësim të ulët.
Qëllimi i punimt është nxitja e praktikave
raportuese dhe rritja e vetëdijes rreth
fenomenit. Në realizimin e këtij studimi u
mplementua pyetësori për fenomenin e
bullizmit i gërshetuar me pyetje të pyetësorit
të agresivitetit personal, sektori emocional dhe
pyetësorit për vet-vlersimin. Në anketim u
përfshinë 400 nxënësve tě klasave të gjashta në
katër shkollave 9-vjecare në qytetit e Shkodërs
si Martin Camaj, Mati Logoreci, Ndre Mjeda dhe
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Ndre Mjeda and Girls' and Boys' Madrasa. The
sample was selected according to non-raster
(purposive) sampling. A total of 400 students in
four nine-year schools in the city of Shkodër.
The questionnaire was piloted on a sample of 40
students and managed by me personally. The
distribution of the sample by gender is 52%
(212) women and 48% (188) men. Survey and
correlational research were used in this study.
The first part was the questionnaire of personal
verbal aggressiveness and the second part was
the questionnaire for measuring the student's
self-esteem. The paper revealed that there is a
significant relationship between the two
variables under study. The higher the bullying
tendency of the aggressor among students, the
lower his real self-esteem. But we cannot ignore
the fact that it is observed that the relationship
between these two variables, being complex, is
influenced by a number of variables that must
be taken into consideration for their own impact
on the study's conclusions. The facts of this
paper showed that the higher the level of
bullying, the more inclined the students are to
react immediately, not being able to control the
impulse to harm others and thinking that by
bullying they are defending themselves and
being respected by others.

Abstract
Bullying is a phenomenon that is very
widespread mainly in school environments and
especially when academic and support staff are
not present. Almost all students are involved in
this phenomenon, where some of those involved
are victims and the rest are aggressors. This
phenomenon has duration and is expressed in
different forms such as psychological, verbal,
physical, virtual/cybernetic, etc. The duration of
bullying also impacts different components of
the student's personality. In this paper we will
focus on emotional aggression and its
connection with self-esteem. Self-identity is an
essential dimension in the process of building
personal identity.
Hypothesis: There is a positive correlation
between bullying behaviors and self-esteem,
which means that; Aggressors (people who
bully) have low self-esteem.
The aim of the paper is to promote reporting
practices and increase awareness about the
phenomenon.
In the realization of this study, the questionnaire
on the phenomenon of bullying was
implemented, interwoven with questions of the
questionnaire of personal aggressiveness, the
emotional sector and the questionnaire for selfevaluation. The survey involved 400 sixth grade
students in four 9-year schools in the city of
Shkodër, such as Martin Camaj, Mati Logoreci,

Key words: bullying, aggressor, self-esteem.

Hyrja
Bullizmi është një fenomen i cili ka përhapje
tepër të gjerë kryesisht në mjediset e shkollave
dhe veçanarisht kur personeli akademik dhe
mbeshtetës nuk është prezent. Në këtë fenomen
përfshihen pothuajse të gjithë nxënësit ku një
pjesë nga të përfshirët janë viktima e pjesa tjetër
agresorë. Një incidencë e lartë e nxënësve
tregojnë se kanë patur eksperienca bullizuese
kohët e fundit. Ndërsa dallimet gjinore të
përfshirjes dhe të pozicionimit në këtë dukuri
janë të dukshme. Bullizmi rezulton të jetë më
shumë se një incident i thjesht. Ky fenomen ka

kohëzgjatje dhe shprehet në forma të ndryshme
si ai psikologjik, verbal, fizik, virtual/ kiberentik
etj. Kohëzgjatja e bullizmit impakton edhe
komponent të ndryshëm të personalitetit të
nxënësit. Kjo për vetë arsyet se përse ndodh
bullizmi ndër të cilat përmendim; pamja e
jashtme (i shëndoshë apo i dobët), vështirësia
në të folur, mënyra e veshjes, statusi familjarë
etj. Bullizmi shfaqet me forma të ndryshme si ai
fizik, verbal me anë të fyerjes, nofkave,
thashathemeve dashakeqe, shpifjeve, social që
do të thotë mënjanim nga grupi shoqëror në
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shkollë, ose në festa që organizon klasa, virtual
me anë të rrjeteve sociale ku bëhen postimi i
fakteve apo thjesht shpifjeve publike, racial
nëpërmjet fyersjes dhe dhunës etj. Në këtë
punim do të fokusohemi tek agresioni emocional
dhe lidhja e tij me vetëvlerësimin. Vet-viersimi
është një dimension thelbësor në procesin e

4. Nxitja e praktikave raportuese dhe
afirmimi i stafit të shkollës që
merret me fenomenin dhe ta
adresojnë atë në mënyrë efektive.
Fjalët kyce: bullizimi, agresori, vetvlersimi
Detyrat kërkimore:

Ndërtimit të identitetit personal. Ai përforcon
një stil përgjigjeje të individit ndaj vetes dhe
shoqërisë dhe më saktë koncepti për të vlersuar
vlerën dhe rëndësinë e tij si person, në vetdije
për ti u referuar vetes (Baumeister, 1998). Vetvlersimi, sukses,-prespektive, raport-ballafaqim
midis suksesit konkret të marrë dhe
pritshmërive koresponduese të subjektit W.
James. Vetvlersimi ka të bëjë me faktin nëse ju e
shihni veten në mënyre pozitive apo negative.
Vetëvlersimi i larte do të thotë se ju e pëlqeni
veten dhe se ndiheni kompetent. Nga ana tjetër
veëtvlerësimi i ulët do të thotë se ju nuk e
pëlqeni veten dhe se nuk ndiheni kompetent.



Objektivat:



1.

2.

3.








Të tregojmë çfarë është bullizmi
cilat janë pasojat e tij?
Në
cilat
personalitetit
fenomen?

komponent
ka
impakt



të
ky



A ekziston një lidhje mes bullizuesit
dhe vetëvlerësimit që ai ka për
vehten?

Hipoteza
Midis sjelljeve bullizuese dhe vlerësimit për
vehten ekziston një lidhje korelacionale positive
ç ka do të thotë se;

Qëllimi:
1.

2.

Identifikimi i elementeve karakterizues
të agresorit dhe faktorët që çojnë
nxënësit në sjellje agresive.
Të kuptohet lidhja që ekziston ndërmjet
nivelittë agresivitetit
personal/emocional dhe vet-vlersimit.
Të zbulojë shpeshtësinë e shfaqjeve të
sjelljeve agresive.
Tě zbulojë nivelin e agresivitetit verbal
tek nxënësit.
Të njihet niveli i vet-vlersimit negative
dhe atij pozitive tek nxënësit.
Tě zbulojë si lidhet shfaqja e agresionit
verbale me vet-vlersimin e lartë dhe të
ulët.
Té zbulojë si shfaqen karakteristikat e
sjelljeve agresive tek të dy llojet e
nxënësve femra dhe meshkuj.
Në cilën mënyrë mund të lidhet niveli
i agresivitetit
personal
me
vetvlersimin.
Në ç mënyrë shfaqen lidhjet midis
gjinisë së nxënësve dhe shfaqjes së
sjelljeve agresive verbale.

Njohja më e gjerë e fenomenit dhe
zgjerimi i politikave asgjësuese.

Agresorët (personat
vetëvlerësim të ulët.

Gjenerimi i teknikave parandaluese
dhe
promovimi
i
normave
kundërbulliste

që

bullizojnë)

kanë

Metodologjia
Për të realizuar këtë studim fillimishit u
rishikuan studimet ekzistuese mbi bullizmin.
Një pjesë e studimeve janë eksperimentale e një
pjesë korelacionale. Një pjesë e mirë e
ndryshoreve të bullizmit të studiuara në vendet
e tjera gjejnë shtrirje edhe në realitetin

3. Nxitja e fushatave dhe trajnimeve të
vazhdueshme për rritjen e vetëdijes
rreth këtij fenomeni.
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shqipëtarë. Ky informacion u mblodh nëpërmjet
pyetësorit për fenomenin e bullizmit i
gërshetuar
me
pyetje
të
pyetësorit
të agresivitetit personal, sektori emocional dhe
pyetësorit për vet-vlersimin. Në anketim u
përfshinë 400 nxënësve të klasave të gjashta të
katër shkollave 9-vjecare në qytetit e Shkodërs
si: Martin Camaj, Mati Logoreci, Ndre Mjeda dhe
Medreseja e vajzave dhe djemve.

BIAGGIO, 1980. Studimi dha informacion për
matjen e agresivitetit verbal dhe shkalla e
Rosenbergut u përdor për matjen e vetvlersimit. Instrumenti matës i përdorur kētu
është bazuar në këtë shkallë dhe përbëhet nga
dy pjese. Pjesa e parë ishte pyetësori i
agresivitetit personal verbal dhe pjesa e dytë
pyetësori për matjen e vet-vlerësimit të
nxënësit. Këto instrumenta janë përdorur për
të zbuluar lidhjen midis nivelit të agresivitetit
verbal dhe vet-viersimit që është edhe hipoteza
e studimit. Pyetësorët janë përkthyer nga
anglishtja dhe janë paratestuar në një grup të
vogël prej 40 nxënësish para administrimit. Më
pas disa nga pyetjet janë rishikuar në mënyrë që
të përmisoheshim. Por paratestimi nuk është
bërë me qëllim matjen e koeficentit të
besueshmerisë, meqënëese nuk kam patur
kohën e nevojshme si edhe mundësinë për të
përzgjedhur një kampion rastësorë.

Kampioimi
Kampioni u përzgjodh sipas kampionimit
jorasteror (i qëllimshem), ku grupi përbëhej nga
nxënës të klasave të gjashta të cilët pranuan të
merrnin pjesë në studim. Në total 400 nxënës
në katër shkolla nëntëvjeçare në qytetin e
Shkodërs.
Çështjet etike dhe konfidencialiteti ishin sqaruar
që në fillim. Ata ishin të shkruara në krye te
pyetësorit dhe u bënë të ditura gojarisht para
plotësimit të pyetësorit. Pyetësori është pilotuar
në një kampion prej 40 nxënësve dhe është
menaxhuar nga ana ime personalisht.
Shpërndarja e kampionit sipas gjinise është 52
% (212) femra dhe 48 % (188) meshkuj.
Meqënëse studimi interesohet për lidhjen mes
variablit të agresivitetit verbal dhe vetvlersimit
si dhe të ndryshoreve demografike si gjinia, e
meqenese ndryshori moshë ishte një nga
elementët përzgjedhës (kampion i qëllimshëm)
nuk janë mbledhur të dhëna për ndryshore të
tjera të lidhura me këtë kampion. Studimi
respekton cështjet etike të cilat lidhen me lejen
e informuar të nxënësve. Ato u informuan
fillimisht nga mësuesja dhe, pasi pranuan në
parim u informuan nga unë me detaje ne lidhje
me qëllimin, kushtet dhe metodat e studimit qe
do të përdoreshin. Nxënësit që morën pjesë në
studim iu bë e ditur se të gjitha të dhënat e
mbledhura prej tyre do të përdoreshin vetëm
për qëllime studimi dhe se do të respektohej
anonimati i tyre. Në këtë punim janë shmangur
mashtrimi dhe deklarimi i të dhenave personale.

Pyetësori i agresivitetit personal
Për të matur nivelin e agresivitetit personal
verbal, nxënësit duhet të tregonin mënyrën me
të cilën ato kanë reaguar ndaj secilës situate të
caktuar.
Agresiviteti emocional
është
i
qëllimshëm, duke i përgjigjur pyetjeve me po
ose jo jepet qëndrimi i nxënësve ndaj çdo
mundësie zgjedhjeje. Pyetësori i agresivitetit
personal përmban 23 çështje për agresivitetin
në tërësi por ky punim është bazuar vetëm në
agresivitetin verbal. Për çdo pohim nxënësi
duhet të përgjigjet po ose jo.
Pyetësori i vet-vlerësimit
Shkalla e vet-vlerësimit e Rosenbergut është një
shkallë Likert që përmban cështje të cilat masin
nivelin me të cilin cdo individ e vlerson veten e
tij si person me vet-vlerësim të larte apo person
me vet-vlerësim të ulët në varesi të shkallës me
të cilën është dakord me çështjet e ndryshme të
pyetësorit. Pyetësori përmban 10 pohime, ku
subjekti duhet të përcaktojë shkallën me të cilën
ështe dakord për çdo pohim, me anë të një
renditjeje prej katër pikëve që varion nga (o
aspak dakord) dhe (3 shumë dakord).
Pyetësorët kanë një shkallë të lartë
qëndrueshmërie të brendëshme si instrumenta
matës.

Instrumentat matës
Në këtë studim është përdorur studimi anketë
dhe korelacional. Për të matur nivelin personal
te agresivitetit verbal është përdorur një shkallë
me sjelljet agresive nga BUSS,DURKEE, 1957,

90

BULETINI SHKENCOR

ISSN 2310-6719
Numri 5, Volumi 2, 2022

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

Rezultate

verbal ndaj kundërshtarëve të tyre. Kētu numrin
e atyre më agresiv e përbëjnë femrat të cilat
shfaqin një shkallë më të lartë të nevojës për të
sulmuar ata që i kundërshtojnë, ndërsa
meshkujt tregohen më tolerant.

Analiza e rezultateve synon të përcaktojë lidhjen
e rezultateve të pyetësorit të agresivitetit verbal
dhe të pyetësorit të vet- vlerësinnt. Për këtë
arsye është kryer analiza e shpeshtësisë së
rezultateve për çdo shkallë force mes1-nivelit
personal të agresivitetit verbal ku identifikohet
agresori dhe 2-shkallës së vetëvlerësimit. Duke
analizuar ndryshoret e të dy pyetësorëve
rezulton një lidheje logjike dhe objektive mes dy
variablave objekt studimi që janë agresioni
verbal i agresorit dhe vetëvlerësimit.

Kërkoj që njerëzit të respektojnë të drejtat e mia.
Kur më bërtasin edhe unë u bërtas. Në lidhje me
këtë pohim rreth 49% e nxenësve reagojnë në të
njëjtën mënyrë si dhe personi me të cilin po
ndërveprojnë, pra duke përdorur të njëjtin
agresivitet verbal si dhe bashkëfolësi, ndërsa
rreth 50% e tyre deklarojnë se priren të ruajnë
situatën të ekuilibruar duke mos rënë në nivelet
e bashkëfolësit.

Resultatet e studimit treguan se ka një
marrëdhënie
ndërmjet agresorit
dhe
vetvlerësimit dhe kjo marrëdhënie korelon
positivisht. Agresori korelon pozitivisht me vet
vlersimin e ulët. Pra të dy këto variabla ndikojë
tek njëri-tjetri reciprocikisht. Agresiviteti verbal
éshtë një tjetër variabël që do të analizohet, në
mënyrë që të shihet shkalla në të cilën nxënësit
e përdorin atë si formë efektive për të zgjidhur
situatat e papërshtatshme të jetës së tyre.

Kur nevrikosem fajin e kanë të tjerët.
Është vërejtur se ka një prirje të lartë tek vajzat
për të përdorur justifikimin pë të ruajtur
vetëvlerësimin e tyre. Në krahasim me djemtë të
cilët nuk shprehen aq shume në këtë drejtim. Më
tepër se 47% e të pyeturve përgjigjen se
përdorin fajsimin ndaj personit tjetër kur janë të
nevrikosur, ndërsa pjesa tjetër prej afro 52%
pohojnë se kur janë të nevrikosur nuk thonë
justifikimi për veprimet e tyre, duke shfaqur në
këtë mënyrë një tendencë për të menaxhuar
situatën në të tilla momente. Tek meshkujt
shfaqet më e lartë kjo tendencë në krahasim me
vajzat

Pyetjet me impaktin më të lartë në korrelimin e
variablave veçoj:
Shpesh nuk bie dakord me njerëzit.
63% e të anketuarve deklarojnë se nuk bien
dakort me ato që thonë të tjerët shpesh ndaj
edhe kanë probleme në marrjen e vendimeve,
ndërsa më tepër se 37% e tyre pohojnë se një
gjë e tillë nuk ndodh shpesh, duke shfaqur një
shkallë shumë më të ulët të rasteve kur opinioni
i tyre nuk përputhet me atë të të tjerëve. Mes
vajzave dhe djemve ka një ndryshim që është
domethënës në favor të djemve të cilët shprehen
se u ndodh shumë më shpesh që të mos bien
dakord dhe ta shprehin këtë qëndrim.

Shpesh bëj kercënime pa i menduar vërtetë.
Rreth 53% e nxënësve shprehen se shpesh bëjnë
kërcënime pa e meduar vërtetë duke u përfshirë
në një agresivitet verbal në kufinj të lartë në
situata të caktuara, ndërsa një pjesë prej 46%
shprehen se nuk bëjnë kërcënime për të friksuar
tjetrin për kot. Tek femrat është me e theksuar
prirja për të kërcënuar apo për të thënë gjëra të
rënda të cilat më vonë nuk finalizohen në
veprime reale të dhunshme.

I fyej ato që më kundërshtojnë.
Këtu me shume se 72% e agresorëve shprehen
se sulmojnë verbalisht ata që i kundërshtojnë.
Duke shfaqur një shkallë të lartë të mospranimit
të kundërshtimit dhe një agresivitet verbal që
përdoret gjerësisht prej tyre në këtë rast, ndërsa
ndër ato të cilet nuk fyejnë ata të cilët i
kundërshtojnë përbëhet nga rreth 27% e të
anketuarve të cilët nuk përdorin agresivitet

Kur zihem prirem të ngre zërin.
Në afro 52% e të anketuarve deklarojnë se
priren ta ngrenë zërin kur zihen me dikë, ndërsa
pjesa tjetër prej rreth 47% të nxënësve thonë se
nuk e bëjnë një gjë të tille. Tek meshkujt shihet
më e theksuar tendenca për të folur me zë të
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në

Rreth 19% e nxënësve deklarojnë se janë shumë
dakord me pohimin se ndihen si njerëz koti herë
pas herë, ndër ato që shprehen se janë dakord
përbëjne rreth 18% të tyre mesatarja e atyre që
janë pak dakord me pohimin, që ndihen si njeri
koti herë pas here është 21%. Dhe përgjigjen
ekstreme pozitive e jep rreth 31% e atyre të
cilēt nuk ndihen aspak kot. Meshkujt zënë të dy
skajet e përgjigjeve si atë pozitive dhe atë
negative, ndërsa femrat janë më të moderuara
ndaj ekstremiteteve.

Vetvlerësimi i nxënësve
Mendoj se kam një numër cilësish të mira.
Rreth 34 % e të anketuarve deklarojně se kanë
një numër cilësishë të mira duke e parë vehten e
tyre të aftë dhe me cilësi positive. Ndërsa afro
65% e të anketuarve pohojnë se relativisht kanë
një numër të caktuar cilësish të mira. Meshkujt
shprehen më në favor të të paturit të një numri
të caktuar cilësish të mira në krahasim me
femrat të cilat nuk shprehen bindshëm për
ekzistencën e këtyre cilësive.

Ndjej se vlej të paktë sa të tjerët.
Pak më tepër se 58% e nxënësve shprehen janë
në të njëjtin nivel si ë tjerët. Afro 24% e
nxënësve shprehen shumë dakort, 17% e tyre
shprehen jo shumë dakord në lidhje me faktin se
sa ato vlejnë. Në ekstemin pozitivë, pra të atyre
që janë shume dakord në lidhje me pohimn e
mësipërm e përbëjnë meshkujt, ndërsa femrat
kanë një % me të madhe në pjesën negative.

Mendoj se nuk kam ndonjë gjë për të qënë krenar.
Në anën pozitiv janë rreth 37% e nxënësve që
mendojnë që kanë cilësi për tu krenuar. Ndërsa
mesatarja e atyre që janë pak dakord me
pohimin e mësipërm e përben rreth 48% e tyre,
rreth 9% të të anketuarve shprehen se janë
dakord me pohimin që nuk kanë ndonjë gjë
përse të jenë krenar. Dhe rreth 5% e nxënësve
përgjigjen se janë krenarë për cilësitë që ato
kanë. Vërehet se numri i femrave është më i
lartë si në rastin pozitiv dhe atë negative për
përgjigjet polarizuese në krahasim me meshkujt
të cilët shfaqen më të moderuar.

Do të doja të kisha një qëndrim më pozitiv ndaj
vetes.
Rreth 35% e tyre bien ekstremisht dakord me
pohimin se do të donin të kishm një qëndrim më
positiv ndaj vetes, 25% e tye bien dakort me
qëndrimin që ato kanë ndaj vehtes dhe rreth
25% të të anketuarve përgjigjen se kanë një
qëndrim pozitiv ndaj vetes. Në ekstremitetin
pozitiv janë rreth 14% e nxënësve. Meshkujt
shprehen në një % më të madhe në krahasim me
vajzat në lidhje me domosdorshmërinë për të
patur një qëndrin me potiv ndaj vetes dhe të
njëjtin qëndrim mbajnë edhe për skajin tjetër të
përgjigjeve.

Të qënit në gjëndje për të bërë gjërat si pjesa me e
madhe e njerëzve.
Rreth më shumë se 39% e të anketuarve
deklarojnë se janë ekstremisht dakord me faktin
se janë të aftë ti bëjnë gjërat njësoj si pjesa me e
madhe e njerezve. Ndërsa rreth 28% janë
relativisht dakord me këtë fakt, dhe 23% e tyre
pohon se është pak i aftë që ti bëj gjërat si pjesa
më e madhe e njerëzve. Ndërsa ekstremi
negativě përbën rreth me shume se 8% të atyre
që shprehen se janë të paaftë ti bëjnë gjërat
njësoj si pjesa më e madhe e njerëzve. Në kétě
rast kategorinë që ndodhet në ekstreme e
përbëjnë në të dy rastet meshkujt që janë në
përqindje me të lartë se femrat

Gjithnjë mendoj se jam një dështak
Ekstremi pozitiv përbëhet nga afro 10% e të
anketuarve të cilët nuk janë aspak dakord.
Ndërsa rreth 10% e tyre janë pak dakord me
pohimin dhe rreth 67% e tyre janë mesatarisht
dakord me të duke shfaqur një tendencë për
vlerësim të ulët ndaj vetes. Kurse në ekstemin
negativ jane më shumë se 12% e atyre që
shprehen plotësisht dakord me të menduarit për
veten si një dështim. Femrat shprehen më
negativisht në lidhje me veten krahasuar me

Ndjehem si njeri koti herë pas here.
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meshkujt, kjo e influencuar edhe me faktorë të
tjerë implikues përfshirë këtu edhe moshën.

ndryshme të jetes së përditshme përmes
sjelljeve bullizuese. Një mënyrë kjo që e bën të
riun të projektojë tek tjetri frikën që ndjen
brenda vehtes dhe si për tu mbrojtur hidhet në
sulm pa asnjë motivacion të jashtëm. Sa më
bullizues të shfaqet nxënësi aq mě i pasigurtë
është ai në përballimin e situates, duke qënë se
vet-vlersimi i tij është i ulët ai priret drejt një
reagimi bullizues. Kjo pasi mënyra e tij e të
funksionuarit është e tillë që ai të mbështet fort
tek sjellja bullizues. Sa më i ulët vet-vlersimi i
individit aq me bullizues do të jetë ai ndaj të
tjerëve. Bullizimi afektohet edhe nga shumë
variabla të tjerë që e bëjnë këtë fenomen të
komplikuar dhe kompleks njëkohësisht.

Kam një qëndrim pozitiv ndaj vetes.
Ekstremisht dakord me të paturit e një qëndrimi
pozitiv ndaj veten janë më tepër se 23% e
nxënësve. Ndërsa relativisht dakord është 6% e
tyre, dhe mesatarisht rreth 56% janë ně dyshim
në lidhje me qëndrimin që kané ndaj vetes. Duke
treguar luhatje.dhe ekstemisht jodakord me
qëndrimin pozitiv ndaj vetes është më shumë se
5% e nxënësve. Meshkujt në krahasim me
femrat kanë një qëndrim më pozitiv ndaj vetes.
Sa të kënaqur janë me vehten.
Ekstremisht të prirur për të qënë të kënaqur me
veten janë 30% e nxënësve. Ndërsa në
ekstremin tjetër janë 27% e të anketuarve të
cilët nuk janë aspak të kënaqur me veten. Dhe
afro 30% e tyre janë të prirur për të qënë të
kënaqur me veten dhe afro 12% janë
mesatarisht pak të kënaqur me veten. Këtu
meshkujt pohojnë se janë më të kënaqur me
veten, në krahasim me vajzat të cilat shfaqin një
përqindje më të lartë të mospëlqimit të vehtes.

Nr
1
2
3

4
5
6

Ndjehm i paaftë në çdo gjë që bëj.
7
Në skajin ekstrem të atyre që mendojnë për
vehten e tyre si të paaftë për atë që ndodh në
jetën e tyre janë afro 3% e të anketuarve, ndërsa
në skajin pozitiv të atyre që mendojnë se janë të
aftë e përbëjnë rreth 52% e të anketuarve.
Ndërsa rreth 14% e tyre janë relativisht dakord
me faktin që nuk janë të aftë për gjë, dhe një
mesatare prej 30% janë më pak dakord me të
qënit jo i aftë. Meshkujt shfaqin një vlerësim
negativ më të madh në krahasim me femrat të
cilat përbëjnë një përqindje më të lartë të atyre
që e shohin veten si të paaftë.

8

9

10
11
12
13

Lidhja ndërmjet vet-vlersimit dhe agresionit
verbal.

14
15

Ndërmjet agresivitetit verbal dhe vetëvlersimit
të ulët rezulton të ketë një korelacion pozitiv.
Kjo do të thotë se bullizuesi priret të ketë
përgjithsisht vlerësim të ulët për vehten. Sa më i
ulët vet-vlersimi i nxënësit rreth vetes së tij aq
me i prirur shfaqet ai që ti zgjidh cështjet e

16

93

Pyetja
Unë nuk bie dakort
me njerëzit.
Unë i fyej njerëzit.
Unë kërkoj të më
respektojnë të
drejtat e mija.
Kur nevrikosem
fajin e kanë të tjerët.
Unë kërcënoj pa e
menduar.
Kur zihem unë
bërtas.
Mendoj se kam
shumë cilësi të mira.
Mendoj se nuk kam
ndonjë gjë për të
qënë krenarë.
Jam në gjëndje për
të bërë gjëra si të
gjithë të tjerët.
Ndjehem si njeri
koti.
Vlej më pak se të
tjerët.
Dua të vlerësoj më
shumë vehten.
Gjithmonë mendoj
se jam një dështak.
Kam qëndrim
pozitiv ndaj vehtes.
Jam i kënaqur me
vehten.
Ndjehem i aftë për
çdo gjë.

Shpesh
63%

Jo shpesh
37%

72%
49%

27%
50%

47%

52%

53%

46%

52%

47%

34%

65%

37%

9%

39%

51%

19%

21%

24%

17%

35%

14%

67%

22%

23%

56%

30%

12%

3%

52%
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Përfundime

mjediset e shkollës. Nxënësit me vet-vlersim të
ulët kanë tendencën që të tregohen më
protective ndaj vehtes dhe bullizojnë të tjerët.
Këtë qëndrim e mbrojnë me forcë si çështje me
rëndësi etike pa asnjë lloj lëshimi që u cenon
integritetin personal. Femrat shfaqin nivele më
të larta bullizimi në krahasim me meshkujt edhe
pse edhe meshkujt shfaqin një nivel të
konsiderueshëm të tendencave bullizuese.
Femrat janë më të prirura për të reagur më
shpesh përmes agresivitetit verbal pra ato
bërtasin, shajnë, bëjnë kërcënime dhe shprehin
më hapur pakënaqësit e tyre ndaj të tjerëve. Në
krahasim me meshkujt të cilët kanë vet-vlersim
më të lartë dhe janë në përqindje më të madhe
në krahasim me femrat të cilat shfaqen në nivel
më të lartë në numër në dimensionin e vet
vlersimit të ulët. Pra meshkujt shfaqin një
qëndrim më pozitive si ndaj vetes dhe ndaj jetës
ndërsa vajzat e shohin veten si më të lëkundura
në këtë aspekt.

Punimi zbuloi se ekziston një lidhje
domethënëse mes dy variablave objekt studimi.
Sa më e lartë të jetë prirja bullizuese e agresorit
tek nxënësit aq më i ulët është vet-vlersimi i tij
real. Por nuk mund të neglizhojmë faktin që
vërehet se lidhjet mes këtyre dy variablave duke
qënë komplekse ndikohen nga një sërë
ndryshoresh të cilat duhet të merren në
konsideratë për vetë ndikimin e tyre në
përfundimet e studimit. Faktet e këtij punimi
treguan se sa me i lartë të ishte niveli i bullizmit
aq më të prirur janë nxënësit për të reaguar në
mënyrë të menjëhershme duke mos e
kontrolluar dot impulsin për të dëmtuar të tjerët
dhe duke menduar se duke bullizuar ato
vetëmbrohen dhe respektohen nga të tjerët. Sa
më i lartë të jetë niveli i bullizmit tek nxënësit aq
më shpesh u shprehin shokëve mospëlqimin
ndaj sjelles së tyre. Po aq shpesh ata nuk bien
dakord me njerezit aq me tepër me ngulm
kërkojnë që njerëzit të respektojnë të drejtat e
tyre. Kjo është tendencë më së shumti për
nxënësit të cilët kur nevrikoset thonë gjëra të
pakëndëshme. Apo edhe për ato që janë të
prirur për të bërë edhe kërcënime verbale që e
finalizojnë me ngritje zëri apo përtallje.

Rekomandime
Bazuar në rezultatet e punimit dalim në disa
rekomandime në ndihmë të mësuesve dhe të
psikologëve shkollorë që të menaxhojnë situatat
bullizuese në mjediset e shkollës. Të flitet në
mënyrë të vazhdueshme dhe të mbahen trajtime
për programe vet-kontrolli si:

Tek nxënësit shqiptar dimensionet e vetvlersimit janë të lidhura në mënyra të ndryshme
me bullizmin. Studimi zbuloi se sa më i ulët të
jetë vet-vlersimi i nxënësve aq më të prirur për
të menduar për veten si të paafte për gjërat në
jetë ato janë dhe aq më frekuent është mendimi
se nuk kanë ndonjë gjë për të qënë krenar për
veten. Sa më i shpesht mendimi se ndihen si
njerez koti here pas here aq më i lartë mendimi
se ato janë një dështim. Sa më i ulët vet-vlersimi
i nxënësve aq më pak të kënaqur janë ato me
veten. Ato janë aq më të prirur për të menduar
se kanë një numër cilësish të mira.

1-Analizimi i sjelljes bullizuese
2-Vëzhgimi
bullizuese

dhe

vetmonitorimi

i

sjelljes

3-Planifikimi i ndryshimit në sjellje
4-Evidentimi i progresit
5-Shpërblimi dhe aplikimi i përforcuesve
6- Vënia në jetë e sjelljeve të reja

Punimi
zbuloi
se bullizimi
kishte
një
shpërndarje mesatare dhe nuk ishte i pranishëm
në nivele të larta tek nxënësit në qytetine
Shkodërs. U vërtetua se kishte një tendencë në
rritje të bullizimit kur bëhej fjalë për të mbrojtur
të drejtat e tyre apo kur ndjehen të cënuar.
Studimi zbuloi se nxënësit me vet-vlersim të ulët
kanë prirjen që të përdorin bullizimin si një
formë e përshtatshme në situata të ndryshme në

7- Shpjegimi i benefiteve për secilin të sjelljeve
që ato demostrojnë.
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Muzika, faktor i rëndësishëm edukativ dhe
terapeutik për fëmijët me vështirësi në të nxënë
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Lektor
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë
Eliona.lici@univlora.edu.al

Abstrakt
Muzika si një faktor i rëndësishëm eduaktiv por
edhe terapeutik është njohur që në kohët e
hershme të njerëzimit, por vetëm pas Luftës së
II Botërore nisi të njihej termi “Muzikoterapi”
përkatësisht rreth viteve 1950 dhe baza
shkencore për të nisi të krijohet po në këtë
periudhë. Muzika si terapi përdoret gjerësisht
në disa sfera, si ajo e mjekesise, pedagogjisë
speciale, si dhe në institucionet per mbrojtjen e
shendetit mendor.
Muzika dhe rrjedhimisht muzikoterapia,
ndikon tek fëmijët me vështirësi në të nxënë dhe
aftësi të kufizuara, me probleme të sjelljes,
humbje të dëgjimit çrregullime të spektrit autik
etj. Më specifikisht muzika në edukimin special
nxit fëmijët të integrohen në një shumësi
aspektesh të zhvillimit të tyre, si fusha e
perceptimit, lëvizjes, komunikimit, zhvillimit
gjuhësor, shoqëror dhe zhvillimi i lidhjeve
ndërpersonale. Qëllimi i artikullit qëndron në
informimin teoriko-praktik të edukatorëve dhe

Music as an important educational but also
therapeutic factor has been known since the
earliest times, but only after World War II the
term "Music therapy" began to be known around
the 1950s and the scientific basis for it began to
be created in this period. Music as therapy is
widely used in some fields, such as medicine,
special education, as well as in institutions for
the protection of mental health. Music and music
therapy, positively impacts with learning
difficulties and disabilities, behavioral problems,
hearing loss, autism spectrum disorders, etc.
More specifically, music in special education
encourages children to integrate into a variety of
aspects of their development, such as the areas
of perception, movement, communication,
language development, social development and
interpersonal connections. The purpose of the
article is to provide theoretical and practical
information to music educators and teachers in
general and special education through concrete
cases, mainly with dyslexia, to improve
individual work plans, but at the same time to
consolidate new teaching strategies in singing
and playing instruments.

mësuesve të të muzikës në arsimin e
përgjithshëm dhe atë special përmes rasteve
konkrete kryesisht me disleksi për të
përmirësuar planet individuale të punës, por,
njëkohshëm të konsolidohen strategji të reja
mësimdhënieje në këndim dhe instrumentin e
pianos.
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1.Hyrje

shqisat, dhe për këtë mund të jetë efektiv në
trurin e fëmijës.

Duke qenë se në vendin tonë mungojnë
strukturat e posaçme për të sigurar një mjedis
edukues përmes muzikës në arsimin special në
institucionet arsimore si dhe ato jashtë
shkollore pesha kryesore i bie mësuesit të
muzikës dhe mësuesit ndihmës, i cili duhet të
jetë i mirëinformuar për rolin e muzikës si
edukim për të gjithë fëmijët në përgjithësi dhe
për ata me nevoja ndryshe në veçanti. Muzika në
shkolla, por edhe në mjediset jashtë shkollore
krahas edukimit me konceptet muzikore dhe
argëtimit duhet të sigurojë hapësirën e duhur
edhe për fëmijët me nevoja ndryshe për t’u
përfshirë në veprimtaritë artistike. Shpesh
neuropsikologët e vlerësojnë mësimin e muzikës
si proces njohës, pasi përftojnë koncepte
muzikore, por edhe si zhvillim, që kontribuon në
përmirësimin aftësive si koordinimi lëvizor,
gjuha, përqendrimi dhe kujtesa. Shumësia e
hulumtuesve dakortësohen se një individ me
vështirësi në të nxënë mund të përfitojë nga
muzika dhe nga lëndët e tjera vetëm athëherë
kur ndërgjegjësohet dhe njeh vështirësinë sa më
herët. Në rastin e Disleksisë një nga vështirësitë
që has fëmija është njohja e partiturës muzikore,
simbolet në pentagram që i duken sikur
“fluturojnë” duke i provokuar ngarkesë
emocionale dhe lodhje. Përshembull, shpesh
herë ndodh që fëmijët me disleksi të mos
dallojnë timbrin e ndryshëm dhe potencën
tingëllore. Një linjë e elementëve të muzikës që i
lodh fëmijët me disleksi është tempi, ritmi,
saktësia ritmike, mundimi që të jenë të saktë
gjatë këndimit të këngës apo luajtjes në
instrument. Dallimi i lartësisë së tingullit është
një nga vështirësitë që vërehet si dhe aritmia.
Për fëmijët disleksikë nevojitet kohë më tepër që
të arrijnë të stabilizojnë ndjesinë e brendshme
të lartësisë tingëllore. Fëmijët me disleksi kanë
perceptim pak më të reduktuar ndaj kohës dhe
drejtimeve, por kanë tendencën të këndojnë
mire. (Beaumont, 1992:13) Krahas edukimit me
muzikë, të ushtruarit me
këngën
dhe
instrumentin ka ndikim thelbësor në procesin e
të mësuarit. Instrumenti i pianos mund të
konsiderohet si një nga instrumentet më
komplekse, që kombinon njëkohshëm të gjitha

2. Metodologjia:
Në këtë punim u rishikua literatura në
lidhje me muzikën dhe fëmijët me nevoja
speciale dhe veçanërisht muzika dhe Disleksia,
duke riparë një program trajnimi gjysmë të
strukturuar për këngë dhe piano. Duke zbatuar
programin e strukturuar synohet të përshkruhet
procesi në detaje dhe të përforcohet efekti
terapeutik i trajtmit përmes këngës e pianos. Të
dhënat u mblodhën dhe u vlerësuan me analiza
përshkruese. Analiza kryesisht mbështetet në
testet muzikore të realizuara në raste konkrete
me disleksi ku veprimtaritë muzikore
mbështeten në improvizim vokal dhe
instrumental. Përmes vlerësimeve formuese të
ndërveprimit të dy rasteve nisur prej përvojës
personale prej punëve të kryera me fëmijë me
nevoja speciale, evidentohet se roli i muzikës
rrit cilësinë e jetës tek individët me aftësi
ndryshe.
2.1
Punimi u realizua me disa teste
muzikore për të matur, talentin muzikor, aftësitë
muzikore dhe njohurive muzikore të fëmijës.
Testet mbështeteshin në ushtrime ritmike,
shpejtësinë e metrit dhe të lartësisë tingëllore,
duke përdorur shpesh këngën “Endërr” dhe
“Happy Birthday to you” në vokal dhe piano
“Twenke Twenkle little star” . Përfundimet
treguan se aftësitë e koordinimit të shpejtë dhe
ritmit që kërkojnë shpejtësi bëhen aspekte të
vështira për fëmijët me disleksi. Aftësia e
mbajtjes së tempit dhe dallimi i lartësisë së
tingullit u dukën më pak problematike, ashtu si
dhe mundësitë që lidhen me lartësinë dhe
potencën tingullore.
Një gjetje tjetër ishte ndërlidhja
nëpërmjet ortografisë dhe mundësisë për të
mbajtur ritëm të njëtrajtshëm afësi që bazohen
dhe i përmbahen deri në një masë të caktuar
mundësive fonologjike dhe aftësive të ndarjes së
rrokjeve të një kënge. Këto rezultate tregojnë se
koordinimi është një aspekt vështirësie për

97

BULETINI SHKENCOR

ISSN 2310-6719
Numri 5, Volumi 2, 2022

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

fëmijët disleksik dhe për rrjedhojë duhet bërë
kujdes në proceset ritmike dhe ekzekutimet e
shpejta muzikore gjatë mësimdhënies. Kërkimi
sugjeron veprimtari muzikore të bazuara tek
këngët dhe lojrat ritmike, përmes së cilave
fëmija me disleksi mund të zhvillojë aftësi
gjuhësore, koordinimin dhe përmirësimin e
perceptimit verbal.

vetëshprehje me anë të zërit, përgjigje me anë të
tingujve prodhuar nga instrumentet.
2.3 Vështirësitë që u hasën
E vetmja vështirësi që mund të
përmendet ishte përmirësimi i veshit melodik,
për të siguruar një intonacion më të saktë.
Kënga, si formë edukuese dhe argëtuese
njëkohësisht u bë motivim për nxënësen duke
qenë pjesë e grupit koral të klasës dhe duke ecur
paralelisht me ta.

Gjatë punës sugjerohen mënyra të
dëgjimit muzikor që shërbejnë si mjete për
kultivimin e ndjeshmërisë dëgjimore dhe
përballimin e vështirësive në gjuhë dhe
komunikim, të bësh muzikë është një veprimtari
që kërkon aftësi të sakta muzikore, koordinim
dëgjimor dhe aftësi mekanike, ndërsa të
prodhuarit muzikë është një veprimtari
poliedrike dhe njihet se mësimet me këtë
karakter
janë një
mënyrë
e çmuar
mësimdhënieje për fëmijët disleksik. Përparësia
që kanë veprimtaritë muzikore është se e
tejkalojnë mësimdhënien tradicionale dhe
ndërlidhin aktivitetin e njohjes dhe shkrimit.

Komente të përgjithshme
U krijuan kushtet e përshtatshme, që
nxënësja të kishte mundësinë të bënte zgjedhje
dhe të ndërmerrte nisma. •Nxënësja në
përgjithësi paraqiti një ngurtësi në ndryshimin e
mënyrës së lojës. Pavarësisht nga alternimet e
sugjeruara nga mësuesi i muzikës shumicën e
kohës mbante një ritëm konstant. •Vëmendja e
nxënëses u tërhoq kur ndodhi një improvizim i
shkurtër vokal ku me anën e zërit u imituan
modelet ritmike që u luajtën në (instrumentin
perkusiv, timpan).
Dy rezultate efikase
nga ky aktivitet lidhen drejtpërdrejt me aftësitë
e komunikimit të nxënësit, por edhe kënaqësinë
që ai dukej se ndjente prej pjesëmarrjes në
veprimtari .

2.2
Gjatë seancave të edukimit muzikor tek
nxënësja nga vrojtimi personal për më tepër se 4
muaj në 16 tema të edukimit muzikor te vajza
me disleksi (I.A), u vu re se në ditët që ishte
aktive kryesisht në këndim dhe body percussion1,
në proces nuk paraqiti ndonjë vështirësi në
ndarjen e karakteristikave të instrumenteve, në
ruajtjen e qetësisë duke respektuar rradhën e
vet për të luajtur në instrumente muzikore si
dhe në shkrimin e ushtrimeve muzikore.
Nxënësja paraqiti interes të veçantë për
këndimin dhe këngët, pasi vokali paraqet një urë
lidhëse mes trupit, mendimit dhe ndjesive. E
kënduara bëhet e kuptueshme, pasi i referohet
një situate me kuptim të veçantë personal. Kjo
është dhe arsyeja bazë që kënga shërben si mjet
terapeutik. (Austin,1993:143) .

imitimi,

Përfundime
Vlerësimet për muzikën si terapi bëhen
përherë dhe më tepër pretencioze duke qenë se
arti muzikor ofron mundësi të mëtejshme të
dëgjimit në mënyrë dinamike, ku individi
mundet të dëgjojë dhe të vëzhgohet në një
mjedis ndërveprues. Gjatë procesit në terapinë e
muzikës, i interesuari nuk merr edukim
muzikor, por nxitet të luajë një instrument
perkusiv dhe të përdorë “zërin” e tij.
Tek fëmijët me vështirësi në të nxënë,
edukimi muzikor shërben si një proces njohës
dhe zhvillues njëkohësisht, pasi kështu përftojnë
njohuri muzikore dhe në të njëjtën kohë
përmirësojnë
aftësitë
si,
përqendrimi,
koordinimi, vëmendja dhe kujtesa. I njohur
është fakti se individët me vështirësi speciale në
të nxënë nëpërmjet edukimit muzikor rrisin
kohën e përqendrimit që ua kushtojnë disa

Disa nga parametrat e vrojtimit ishin
përgjigje
lëvizore,
variacion,

1

Përdorimi I trupit si instrument me goditje,
shuplaka ne duar, në këmbë
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aktiviteteve, si dhe përmirësojnë rritjen e
vetbesimit.
Dy prej vështirësive kryesore me të
cilat ndeshen disleksikët është saktësia e luajtjes
së tingujve, dhe tempi i saktë që i referohet
vonesës së përpunimit të informacionit nga
ngadalësia e të mësuarit. Më poshtë po listojmë
disa nga të dhënat për vështirësitë që hasin
disleksikët gjatë mësimit të muzikës dhe si
munden ti përballojnë ato.
Problemet e ndjesisë së kohës, të ritmit dhe
sekuencave në muzikë mund të krahasohen me
vështirësitë që disa disleksikë kanë në
identifikimin dhe përfaqësimin e njësive
gjuhësore.
Një nga shkaqet që disleksikët ndiejnë
problem në të mësuarin e repertorit muzikor
përmes partiturave është vështirësia që
përballen me zbërthimin e simboleve vizuale
(semiografia muzikore) në këndimin apo
dëgjimin e tingujve. Dallimin dhe identifikimin e
potencës tingëllore timbrin dhe lartësinë e
tingulllit. (Beaumont,1992:13)
Gjithashtu vështirësia është e dukshme
në njohjen e modeleve dhe motiveve ritmike,
për sa i përket motiveve në partiturë, intervalet
dhe motivet në tastet e pianos, sa i përket
aftësisë vizuale. Ndërsa gjatë lojës në piano
ndihet vështirësi në koordinimin e duarve për
drejtimet e majtë e djathtë, por edhe lëvizja e
gishtave është e ngadaltë për shkak të
koordinimit, të të parit, të prekurit të dëgjuarit.
Sipas të dhënave nga literatura e
lëvruar aftësitë e shpejta të koordinimit dhe
ritmit janë aspekte me vështirësi të veçantë për
fëmijët disleksikë, ndërsa lartësia tingullore nuk
paraqitet problematike. Mësimet e muzikës
ndihmojnë në reduktimin e vështirësive të
koordinimit, sinkroznizimit dhe zhvillimit të
aftësive perceptuese, të cilat janë të
rëndësishme për zhvillimin aftësive njohëse dhe
gjuhësore.
Një gjetje me rëndësi në këtë vrojtim
ishte dhe ndërlidhja e aftësisë për të mbajtur të
qendrueshëm ritmin e një kënge, aftësi kjo që
mbështetet në dhënat vokale, dhe shqipitmit të
rrokjeve.
Prej kërkimit sugjerohen aktivitete
muzikore të mbështetura tek këngët, lojrat

ritmike, që përmbajnë një ndërmjetës të çmuar
që nxënësi disleksik zhvillon aftësitë e
koordinimit dhe ato gjuhësore.
Për rritjen e aftësive gjuhësore
mbështetet fakti se përdorimi i tingujve me fjalë
të muzikuara mund të drejtojë në përmirësimin
e perceptimit verbal. (Tallall, 1996) Në
pedagogjinë muzikore, nismëtar dhe frymëzues
të qasjeve shumëdimensionale që u shfaqën në
fund të shekullit XIX- fillim i shek XX, ishin Emile
Dalcroze2 (1865 – 1950) Zoltan Kodaly3 (18821967). Metoda Dalcroze përshkohet nga
(Eurithmia) ku trupi ushtrohet që të shprehë me
lëvizje, frazën muzikore që ekziston në mendim.
Metoda Dalcroze është e natyrës
lëvizore-dëgjimore dhe rezultatet prezantojnë
përmirësim të kujtesës zanore dhe aftësive
gjuhësore të personave me aftësi ndryshe,
metodat Dalcroze dhe Sommer mund të
ndihmojnë individët me dispraksi. Në studimet e
Huewitz, Wolff, Bortnick, dhe Kokas (1975:167)
në artikullin e tyre treguan se metoda Kodaly
mund të përdoret njëkohësisht si metodë e
mësimit të muzikës dhe si mjet terapeutik për
fëmijë me vështirësi në të nxënë.
Një tjetër metodë që bazohet
ekskluzivisht tek aftësia e këndimit të individit,
bazohet tek këndimi në grup dhe ka shumë
ndikime prej metodës Kodaly, është “Growing
with music stocks” e Stock dhe Maddocks”. Secili
mësim përbëhet nga një apo më shumë këngë, të
shkruara në partiturë që këndohen në klasë
sipas ritmit, tingullit dhe formës. Dallimi
thelbësor me Kodaly-n është se mësimdhënia
bazohet në përdorimin e zërit përmes këngës
edhe gjatë dëgjimit, ndërsa Kodaly përdor njohje
të simboleve muzikore, shenjat muzikore për
parqitjen e tingujve. Në metodën Stocks and
Maddocks” semiografia muzikore jepet pas
dëgjimit dhe mësimit të këngëve ndërsa Kodaly i
ezauron gjatë procesit mësimor, ku së pari
mësohen vlerat rimtike si u përmend më sipër.
Krahas këndimit, lojrave ritmike edhe të
mësuarit e një instrumenti muzikor ndikon
pozitivisht në ndjeshmërinë e trurit ndaj
2

Pianist , kompzitor, pedagog Zviceran themelues i
metodës pedagogjike Dalcroze method Eurithmic
3
Pedagog, Kompozitor hungarez, themelues i
metodës Kodaly
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ngacmimeve tingullore, me rezultat direkt në
aftësitë njohëse të fëmijës duke nxitur zhvillimin
e trurit dhe përmirësimin e kujtesës
Gjatë
procesit
të
mësimit
të
instrumentit mendohet se nxënësi kupton
përdorimin e çelsit Sol (dora e djathtë) dhe
çelsine Fa-së dora e majtë dhe paralelisht
shkathtësohet në leximin e njëkohshëm të të dy
çelsave gjatë ekzekutimit. Në Piano nxënësi i
sheh tastet ku secili tast i përket një tingulli. Për
nxënësit me vështirësi në të nxënë sugjerohet
metoda (Color Staff) (me mgjyra) (Hubicki) dhe
Color Muse (Maxwell-Steer). M.Hubicki4 (19152006) vizatoi objekte në pentagram dhe në
tastierën e pianos me qëllim që të zëvendësonte
notat, pasi individët me disleksi marrin
lehtësisht njohuritë muzikore në imazhe.
(Hubicki&Miles 1991:74-75) Përdorimi i
larmishmërisë së ngjyrave dhe simboleve
muzikore color staff, i lejon përdoruesve të
sistemit të përgjigjen vizualisht, me lëvizje dhe
me dëgjim.

pas ta studiojë nxënësi. Në vijim nëse nxënësi
shfaq pëlqim , atëher ai mund të studiojë si fillim
aq sa mundet.

Rekomandime
Në rastet kur nxënësit kanë vështirësi
në të nxënë, sugjerohet që pjesët muzikore të
mësohen me anën e dëgjimit, mësuesi luan
pjesën dhe nxënësi e përsërit apo e ka të
inçizuar për dëgjim.
Me anën e përsëritjes dhe dëgjimit
nxënësi do të mësojë më shpejt dhe do ta ruajë
në kujtesë më gjatë.

Kënga “Ylli i vogël lart në Qiell” me ndihmë
vizuale dhe me ngjyra për në tastierën e pianos.

Në rastin që nxënësi ka përmirësuar
dukshëm kohën e përqendrimit është e mundur
të rritet koha e studimit apo të zgjerohet
repertori. Për përzgjedhjen e materialit për
provime, sugjerohet që të marrin bashkë
vendime mësues dhe nxënës, që të njihet
mësimdhënia me në qendër nxënësin, duke
marrë parasysh nevojat dhe preferencat e
nxënësit.
E mësuara me tingujve bëhet
produktive kur realizohet përmes partiturave të
ngjyrosura. Secili tingëllim i përket një ngjyre,
përshembull, nota Mi nën ngjyrën roz, e kështu
me rradhë për simbolet muzikore.
Shembull. Aplikim praktik raste konkrete nga
përvoja me studentët

Për nxënësit me mungesë përqendrimi
do të jetë më mire që të shmangin aktivitetet në
kohë të gjatë. Sugjerohet 5 minuta si hapësirë
kohore. Nëse vërehet përmirësim në rritjen e
përqendrimit koha e aktivitetit shtohet me 3
minuta, duke rritur gradualisht kohën e
veprimtarisë, dhe pavarësisht llojit të
vështirësisë në të nxënë sugjerohet që mësuesi
të ekzekutojë së pari pjesën muzikore, dhe më
4

Margaret Olive Hubicki , pianiste dhe
kompozitore themeloi metodën Color Staff për të
ndihmuar njerëzit me disleksi të lexojnë muzikë
duke përdorur ngjyra. "Karakteristika e kësaj
metode është se mundëson që notëzimi muzikor të
mësohet në një mënyrë shumëshqisore
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Konkordancat leksikore në romanin “Pse”
të Sterjo Spasses

Dr. Evis Hudhëra
evishudhera@univlora.edu.al

Abstrakt

Abstract

Të studiosh konkordancat leksikore në një
vepër letrare është një ndërmarrje e vështirë,
por edhe e bukur pasi gjithçka që ne vëzhgojmë
imtësisht del e domosdoshme për studime të
mëtejshme në gjuhën shqipe. Në këtë punim
është marrë në shqyrtim dhe analizë gjuha e
Sterjo Spasses në romanin e tejkohshëm të tij të
titulluar “Pse?!”.

Studying lexical concordances in a literary work
is a difficult but also beautiful undertaking as
everything we observe in detail turns out to be
necessary for further studies in the Albanian
language. In this paper, the language of Sterjo
Spasses in his later novel entitled "Why?!" is
examined and analyzed.
In our work we studied the lexicon, its semantic
and structural features in the novel "Why" by
Sterio Spasses. The object of the topic is related
to the computer concordance program to
present us with a list of words used in the novel.

Në punimin tonë bëmë objekt studimi leksikun,
veçoritë semantike e strukturore të tij te romani
“Pse” i Sterio Spasses. Objekti i temës është i
lidhur me programin e konkordancave
kompjuterike për të na paraqitur një listë fjalësh
të përdorura në roman.

In this way, our work will aim at the richness of
the lexicon of the novel "Why", seeing the
author's ability to select language tools, wordcreation skills, which give the original stamp to
his creativity and enrichment of the Albanian
literary language. The purpose of this paper
emerges as a result of lexical concordances to
study in detail the language of Sterio Spasses as
well as the frequencies of the words chosen by
him. This brings us to his style which is special.

Në këtë mënyrë punimi ynë do të ketë qëllim
pasurinë e leksikut te romani “Pse”, duke parë
aftësinë e autorit për të përzgjedhur mjetet
gjuhësore, aftësitë fjalëkrijuese, të cilat i japin
vulë origjinale krijimtarisë së tij dhe pasurimit
të gjuhës letrare shqipe. Qëllimi i këtij punimi
del si rrjedhojë e konkordancave leksikore për
të studiuar në mënyrë të detajuar gjuhën e
Sterio Spasses si dhe frekuencat e fjalëve të
zgjedhura prej tij. Kjo na nxjerr në stilin e tij i cili
është i veçantë.

The article further dwells on the evaluation of
corpus linguistic analyzes resulting from the
concordance program.

Artikulli më tej ndalet në vlerësimin e analizave
gjuhësore të korpusit të dalë prej programit të
konkordancave.

Keywords: lexical richness, neologisms, lexical
concordance, list of lemmas, word frequencies,
etc.

Fjalët kyçe: pasuria leksikore, neologjizma,
konkordanca leksikore, lista e lemave, frekuencat
e fjalëve, etj..
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nxjerrim sa fjalë janë të mëvetësishme dhe sa
herë janë përdorur.
Hyrje
Metoda e hulumtimit me atë të analizës, të
përshkrimit dhe të vlerësimit janë metodat që
përdorëm në nxjerrjen e Fjalorthit të romanit
“Pse”.

Sipas mendimit të Heidegerit (Heidegger) që
"Gjuha është tepër e rëndësishme për t'ua lënë
vetëm gjuhëtarëve" na bëri të kemi objektin e
studimit tonë leksikun në prozë të Sterjo
Spasses. Secili shkrimtar ka individualitetin e
vet. Ky individualitet semantik i referohet
ngarkesave emocionale dhe tematike të fjalëve
të caktuara, në këtë mënyrë ato marrin një vlerë
specifike. Autori i kushton formës rëndësi të
veçantë. Ai kalon nga gjuha e përditshmërisë
drejt një gjuhe me vlerë të lartë semantike.
Pasuria dhe larmia e leksikut është një tregues i
drejtpërdrejtë i pasurisë dhe i zhvillimit të
gjuhës.

Metoda kryesore e punimit tonë është metoda
analitike, e cila na ndihmoi që të paraqesim hap
pas hapi tiparet gjuhësore, tiparet e paradigmës
së leksikut të figurshëm, të fjalëkrijimeve, etj.
Sipas skedave të hartuara në kompjuter është
bërë renditja e çdo fjale. Për secilën fjalë jepen
shënimet gramatikore më të domosdoshme.
Gjatë dokumentimit të skedave për veprën në
prozë kombinuam metodën e tipave leksikogramatikorë, veçoritë strukturore-semantike e
gramatikore, ashtu edhe të pjesëve të ligjëratës
së cilës i përket fjala.

Materialet: Fillimisht nisëm të grumbullojmë
materialet e nevojshme, të cilat na ndihmuan në
realizimin cilësor të punimit. Kështu, puna filloi
me mbledhjen e studimeve të gjuhës së veprave
letrare të autorëve të ndryshëm, si: Shefkie
Islamaj me studimin për gjuhën e Fishtës apo të
Jakov Xoxes, etj.. Janë të shumta materialet e
shfletuara, por në qendër të vëmendjes së
materialeve studimore është vepra "Gjuha e
Jakov Xoxës" e Shefkie Islamajt. Gjatë studimit të
secilit autor morëm mendime në lidhje me
punimin tonë. Mbi të gjitha, bërthama mbi të
cilën e bazuam studimin është vetë romani i S.
Spasses “Pse”. Kompjuteri dhe programi i
Konkordancave zuri vendin më të rëndësishëm
në punimin tonë.

Dy fjalë për autorin dhe romanin “Pse”
Sterjo Spasse është një prej shkrimtarëve që ka
lënë gjurmë në letërsinë shqiptare dhe më
konkretisht në atë të viteve ’30, periudhë në të
cilën ai shkruajti dhe botoi edhe veprën e cila e
ka bërë më të shquar emrin e tij, romanin
“Pse?!”. Studioi në “Normalen” e Elbasanit dhe
ndërkohë nisi punë si redaktor në revistën
pedagogjike “Normalisti” dhe botoi tregimet e tij
të para në gazetat “Shqipëria e re”, “Zëri i
Korçës”, “Monografia”, “Prespa e Vogël” etj. Në
1935 Sterjo Spasse e botoi romanin “Pse?!”, ku
spikasin disa prej cilësive dhe stilit të tij si autor
në këtë zhanër letrar. I sjellë në trajtën e një
ditari, në formë shënimesh a rrëfimesh të një
personi, në qendër të veprës është vendosur
figura e një djali të ri 22 vjeçar, Gjon Zaveri; i
ndodhur mes një lufte pyetjesh pa përgjigje, dy
mendësive, dy botëve, një mentaliteti të ashpër
ekzistues dhe një tjetri që po përpiqej t’i jepte
ngjyra jete Shqipërisë së viteve ’30.

Metodat: Metoda e hulumtimit dhe e skedimit të
leksikut janë metodat kryesore të përdorura në
punim. U shfletua gjithë literatura e nevojshme,
u përcaktuan çështjet që janë trajtuar, lexuam
imtësisht romanin dhe skeduam leksikun e
përdorur në të.
Metoda kompjuterike e Konkordancave (SCP) si:
metoda kompjuterike e skedimit me 2007, PAET
(Programi Analitik Elektronik i Tekstit). Teknika
e parë na ndihmon për të përkufizuar secilën
fjalë, numrin e fjalëve të përdorura dhe na
ndihmon që të mos përsërisim të njëjtën fjalë
më shumë se njëherë. Nga kjo analizë do të

Programi i Konkordancave na erdhi në ndihmë
për të paraqitur gjuhën dhe fjalorin e autorit të
romanit të përzgjedhur. Në roman kemi 1992 –
rreshta , 557666 – fjalë të përdorura (përfshirë
këtu lemat e secilës fjalë), 7593 – fjalë
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emërtuese. Nga programi i Konkordancave ne
nxorrëm:

52 e të vogla të dukura e të padukura
- ka natyra mbarë aq pyetje… (të pa- +
dukura)
280 pranë miqve që luanin duke
nënqeshur me vete: njëri prej
tyre… (nën- + qeshur)

1. Frekuencat e fjalëve
Fjalët me frekuencën më të lartë të përdorimit
janë:

b. Fjalë me prejardhje prapashtesore si mënyra
e formimit të fjalëve të reja me anë
prapashtesash të tilla si –tor, - ar, - xhi, - zë,
etj., p.sh:

Lidhëzat si:
edhe – 425 herë; dhe – 863 herë; por – 510 herë;
që – 735 herë; kurse – 110 herë

32
moçalore dhe shushunjat
dhunëtore
qyqej si ajo kolibja…
(dhunë + -tor-e)

Parafjalët:
me – 1203 herë; pa – 254 herë; për – 247 herë;
më – 987 herë; të- 3320 herë

43
përfaqësues i njëmendësisë së
hallexhinjve dhe siç dihet Shqipëria…
(halle + -xhi-njve)

Përemrat:

47 një të vërtetë se përpara një
vërtetari a radiografisti të botës…
(vërtet + -ar –i)

ajo- 327; ai – 114; unë- 321 herë
Foljet :

51
mendime e mëpojnë këtë minutë
kokëzën time. S’di se si: zemra… (kokë
+ -zë-n)

jam – 776; kam – 499; them – 150
Emrat :

1094
as të ngurtë por as edhe
flurore megjithatë për një cast (flur + or-e)

femra – 129; botë – 105; fjalë – 125; Pola – 127;
zemër – 141; njeri – 243;
2. Në roman na ranë në sy fjalët më të
përdorura nga mënyra e fjalëformimit të
cilat janë:
a.

Shënim: Numrat anash janë numri i
reshtit nga është shkëputur fjalia në
roman
sipas
programit
të
konkordancave. Sterjo Spasse, “ Pse”?!,
Tiranë 2010, fq.3, 8, 10, 12, 58 etj..

Fjalë me prejardhje parashtesore si mënyra
e formimit të fjalëve të reja me anë të
parashtesave ndër-, ri-, stër- pa- etj., si:

c.

29
banorët e viseve kufitare e
ndërkufitare të Jugut e të Veriut ...
(ndër- + kufitare)
38 Buzë liqenit në të cilën ringjallte
shëmbëlltyrat më të … (ri- + ngjallte)

Fjalë
me
prejardhja
parashtesoprapashtesore – një teme i ngjiten
njëkohësisht një parashtesë dhe një
prapashtesë dhe të dyja këto morfema
luajnë rolin e një formati të vetëm, p.sh:
50
familjet e tyre bisedojnë
përmallshëm ose ia heqin koqes së
gjumit (për + mall + shëm)

43
menduar më parë ose e kanë
stërholluar ..... (stër- + holluar)
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446
Sot zonjës P. i bënë edhe një
përshpirtje të veçantë. I ndanë… (për
+ shpirt + je)

e.

ç. Nyjëzimi është mënyra më prodhimtare në
gjuhën e sotme. Shumica dërrmuese e pjesoreve
mund të shndërrohen në këtë rrugë në mbiemra
të nyjshëm, p.sh:

Përngjitja është një mënyrë fjalëformimi,
me anë të së cilës formohen fjalë të reja nga
njëfjalëzimi i një togfjalëshi, i një togu
parafjalor ose i një grupi fjalësh në
përgjithësi. Lidhjet sintaksore ndërmjet
gjymtyrëve të togfjalëshit a të togut ruhen
zakonisht të qarta edhe në strukturën e
fjalës së re të përngjitur, p.sh:

32
të damkosur./
Të
damkosurit e Shqipërisë! Në Veri (të +
damkosur –it)

845
për të bërë nga një shëtitje
krahpërkrah të dy bashkë. Të gjitha…
(krah + për + krah)

44
e fshatarëve të varfër e të
nëpërkëmbur të cilët dalëngadalë (të
+ nëpërkëmbur)

f.

44
Realizëm socialist shprehje e
huazuar nga metoda letrare sovjetike
(e + huazuar)
d. Kompozimi është një mënyrë fjalëformimi
me anë të së cilës krijohen fjalë të reja që
kanë në përbërjen e tyre dy a më shumë
tema motivuese; njëra nga këto tema
mbështetëse, që është zakonisht e dyta) e
formëson gramatkisht gjithë kompozitën,
ndërsa tema tjetër (ose temat e tjera, kur
janë më shumë se një) është e asnjësuar nga
pikëpamja e kuptimeve të saj gramatikore,
p.sh:

Konversioni është mënyra e formimit të
një të një fjale të re si pasojë e kalimit në një
pjesë tjetër të ligjëratë për shkak të
kushteve sintaksore të përdorimit të saj.
Duke kaluar nga
një pjesë tjetër të
ligjëratës, fjala e formuar me këtë mënyrë
ndërron edhe paradigmën e saj. Për këtë
arsye është quajtur edhe mënyrë
morfologo-sintaksore.
Si
formant
fjalëformues në konversion shërben
paradigm që fiton fjala e re e motivuar, ose
humbja e paradigmës së vjetër dhe lidhjet e
reja sintaksore të fjalës, p.sh:
86
shtrihet përtokë dhe me disa ah-e
përpihet nga vdekja zhduket…(ahe
pasthirrmë e emërzuar)

Me këto mënyra fjalëformimi gjejmë përdorim
të gjerë të fjalëve si: emra, mbiemra, folje,
ndajfolje.

31
të varfër: një familje
gojëshumë që mbi krye i binte pika…
(gojë + shumë)

3.

32
kënetash edhe pse ropatej
gojëkyçur dikush i shkolluar i… (gojë
+ kyçur)
32
e nëmur në shpirt dhe
gjaktharë në zemër nga shushunjat…
(gjak + tharë)

Romani përmban edhe një shumësi
fjalësh të cilat ne i kemi klasifikuar si
shtresat leksikore sipas përdorimit. Aty
janë përdorur mjaft huazime nga gjuhët
e tjera si:
Sipas profesor Xhevat Lloshit te “Stilistika
dhe pragmatika e gjuhës shqipe” Cilësimi i
një fjale si huazim është një qëndrim
etimologjik, domethënë tregohet prejardhja e
fjalës. Për stilistikën kanë vlera shprehëse
huazimet, për të cilat bëhet e dukshme që
janë diçka e huaj kundrejt brumit të shqipes
ose tekstit rrethues shqip. Rrjedhimisht,
huazimi i veçuar kërkon përftesa të posaçme

39
është aspak e rastit që në
vargromanet
historike… (varg +
romanet)
179
tepër tru më tepër mend se sa
veshgjati prej atij filozofi … (vesh +
gjati)
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që ta tërheqë vëmendjen te ky vështrim nga
prejardhja: ruhet trajta shkrimore, ndonjë
veçori tingullore ose fonetike, jepen togje të
tëra sintaksore, shoqërohet me fjalën
përkatëse shqipe ose me shpjegime të tjera.
Vend të veçantë në leksikun e veprës zënë
huazimet orientale, për arsyen se ato kanë
ardhur nga kontakti i drejtpërdrejtë me
turqishten. Duhet se huazimet e tilla janë
prezente më tepër në të folmet dialektore
dhe krahinore, dhe turqizmat shfaqen
bashkëngjitur fjalëve të përsonazheve nga
fshati, ndërsa huazimet frënge apo latine
vendosen në gojën e personazheve si
profesori, apo edhe vetë Gjon Zaverit, por ka
edhe huazime të cilat janë ngulur në shqipe
dhe disave prej tyre nuk është gjetur ende
një gjegjëse. Kshtu, huazime të tilla kemi,
psh:
a.

916
nuk kemi as kanape dhe as
kulltuke si në qytet por mbajmë... (turqisht)
1090
desha të them - me djaj e me
xhinde . Gjërat që dukeshin e që…
(turqisht)
1093
tonë. S ’ ke nevojë për imitim ! I
zhytur je por eja të… (gr.vjetër)
b.

Autori përdor mjaft fjalë nga shtresa e
vjetruar e leksikut të cilat janë arkaizma
apo historizma si dhe fjalë dialektore të cilat
janë pasuri gjuhësore duke u zbërthyer
kuptimet brenda konteksit në roman si:
71
nuk duhet ta marrim në gazep :...
për të përmëndur aty për… (ta mundojmë)
77
- Atëhere të këshilloj që ta lëçitësh
me vëmendje Dekameronin… (ta lexosh)

27
dhe vura se pas një muaj plot tamam
më 14 gusht të këtij viti… (turqizëm)

79
bukura dredhkat dyfaqesh dhe
pillimet
e tepërta s’më kanë lënë…
(zbukurimet, rregullimet)

30 nuk mund ta quajme si një trill të tij
por si një lajthim…( latine)

152
të shkoj në qytet por me konditë
që të jem këtu për Krishtlindjet… (me
kusht)

73
më tha:/
- Na plase me sofisma
filozofike!/
- Ja… (gr.vjetër)
93
më të mëdhenjtë: njerëz të
autosugjestionuar
.
Një
gravatë…
(anglisht)

485
shoqërore ishte zhytur në profkat
e qytetërimit të sipërfaqshëm… (fjalë të
kota, të gënjeshtërta)

124
mbresë të madhe./
- Mashalla
mashalla
gocë paske or xha Naum…
(turqizëm)

939
shtëpi më shtëpi me një plloskë
me verë dhe me një strajcë … (enë druri e
rrumbullakët për të mbajtur ujë; trastë)

338
se jam rritur më tepër si një
harremkë
sulltani se sa një vashë…
(turqizëm)

1021
kokallat! /
eshtra)

363
/
- Është sëmurë nga meraku .
Duket se dashuron ndonjë… (turqizëm)

dhe dhëmballat/Eshtrat dhe
/
Mbas drake... (kocka,

Gjithashtu, veç dialektalizmave në vepër
gjenden edhe disa historizma apo fjalë
arkaike, të vjetra, të cilat nuk janë më
presente në fjalorin e shqipes së sotme, por
janë zgjedhur prej autorit për të specifikuar
periudhën e ngjarjes së rrëfyer, për të
karakterizuar një personzh a dukuri si në
rastet e mëposhtme:

454
përsëri mik: E zbuloj me mend
çarçafin
e mykur që mbulon këtë…
(turqizëm)
716
shihte të veshur aq bukur: me
borsalino
me rrobet ngjyrë qielli…
(frëngjisht)
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123
një vit edhe në Shën Jani (7 kallnor
) kryqi i jepet me kremtime…

132
verës në dorë na qënka çuar
Xha Postoli plaku më fisnik dhe

344
e ngrita dhe e vura në kanape. /
- Si jeni zonjë…

215
top futbolli e një Brigitte Helm
me shokë e me shoqe edhe një…

388
Gjençit tani e kam në dorë. Lëçis
drejtimin tim pastaj dhe…
687 Fol moj hanko ti me mua/
rri

b.

305
i kam provuar kaq vite në
Amerikë dhe në Evropë . Po... pse…

Pse më

396
shpejt dhe iku. E gjeta te Bryli i
liqenit shtambat i kishte…

1022
nuses i duhej të bënte
tahminanë e trashëguar!/ …

400
prapa: Kam për t'u hedhur nga
shkëmbinjtë e Kosornikut . Ajo për…

1025
U trashëgofshit! ia hoqi
duvakun nuses dhe ja më doli përpara…

481
more bre ëë’bëhet andej nga
Parisi ! Jeton bota me të vërtetë…

4. Duke vëzhguar me imtësi fjalorthin e
përdorur nga Spasse kemi realizuar një
ndarje sipas fushave semantike e
tematike të përdorimit të fjalëve, ku
vend kryesor zë Onomastika në romanin
“Pse”.
a.

Toponime

482
dolëm për shëtitje nëpër
bulevardin e famshëm Chans Elysee …
675
e Malit të Thatë. Ja dhe Beli i
bukur kjo kodër siujdhese…

Emra të përveçëm njerëzish si:

675
saj zgjatet si gardh vigan
Pelisteri që lufton me Galiçicën …

Petri,Profesori G . , Stojani, Polë,
Aristofani, Niçja, Spiro Gjinit, Leni,
Omar Khajan, Homer, Sokrat, Platon,
Aristotel, Virgjil etj..

c.

Profesione
224
ndryshoj./
Kështu foli
profesori : ke të drejtë por mos…

55
e dy vjeçar dhe më quajnë Gjon
Zaveri . Por ...bëra gabim…

484
edhe përpara pallatit të
kryetarit të Republikës por sa…

66
vizitë në shtëpinë time miku
Gjençi me të cilin biseduam para…

569
dhe në fund aristokrat dhe
bankier si tani edhe më së fundi…

115
edhe veprën e artistit frëng Jean
Einsain Lindorja. Është një…

684
ndonjë tjetri./
si na e ke mishin? A e…

177
prandaj qëndro larg meje o
Afërditë se unë nuk jam i dashuri…

- E xhambas

691
pastaj në atë lëm të vogël!
Gajdexhinjtë qëndronin në mes të…

223
dhe të hidhemi tek tjetra.
Bernard Shou e thotë dhe ti me…

Petri ishte sekretar privat i babait i cili
është tregtar me zë në kryeqytet

123
shkuan në gosti në shtëpinë e
Naum Gjikës . Ishte Shën Jani dhe…

d.
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ishin tre burra; njëri kishte gajdën lahutën e dashur që ma…

53 s’ka gjë nëse dhëndërri qënka
krunde nga mendja : mjafton t’ia…
(vlerë mbiemrëore)

691
në foshnjëri! Tjetri kishte
gërnetën ndërsa i treti i binte
trumbetës
e.

70
Botë. - Unë nuk ia kam marrë
hua ndonjërit kokën por mendoj…
(vlerë foljore)

Emra kafshësh
b.
179
zemërohet njeriu kur i thua
gomar, derr ose ka
dhe nuk
zemërohet…

180 se e lëvdove e ngrite në qiell ! E...
për këto mbiemra njeriu… (vlerë foljore)

179
i tij i majme? A thua se zogu
ka më tepër tru më tepër mend...

329
e pyeta./
- Ah Gjon ma nxive
jetën ! Nuk më ngushëllon… (vlerë
foljore)

180
ti e shave atë dhe po i the
pullumb ose luan do të thotë se…
559
një gunë një strajcë dhe pesë
dele . Delet i shiti kurse të tjerat...

268
me mua. Por eh nuk të vjen
rëndë : Lere le të çoroditet nën… (vlerë
vlerë ndajfoljore)

5. Frazeologjia gjuhësore në roman merr
vlerat e saj dhe është mjaft e pasur kryesisht
gjatë dialogëve. Sipas fushave në të cilat
përdoren ato kanë lidhje me ligjërimin
popullor. Në këto njësi kemi hasur më së
tepërmi ku njëra prej gjymtyrëve kanë një
prej pjesëve të trupti të njeriut, si koka,
zemra, buza, etj..
a.

377
e Pashkëve do t’u përgjigjem
prerë për fejesën./
Shëndeti…
(vlerë ndajfoljore)
92
është i dehur... është bërë thumb
!/
Pastaj kam parë… (vlerë
mbiemërore)

Njësi frazeologjike që lidhen me
pjesët e trupit

c.

94
/
Por Gjençit nuk i mbushet
koka : do që të më bëjë… (vlerë foljore)

Njësi frazeologjike që lidhen me
orendi dhe ushqime shtëpie

220
sjellshëm. Duket se ka gjetur
tenxherja kapakun !/
Këtu… (vlerë
foljore)

131
megjithatë ai nuk e prishi
gjakun
por iu përgjegj me
gjakftohtësinë… (vlerë foljore)

719
tani shoqja ime. E ndava më
shapin nga sheqeri : caktova
njerinë…(vlerë foljore)

163
edhe me këto shpreson të ma
rrëmbejë zemrën . Por ja që unë…
(vlerë foljore)
52

Njësi frazeologjike që lidhen me
gjendjen
shpirtërore
e
bashkëbisedimet

1079 kishte shkelur mbi dërrasën
e kalbur ! Pyeste por përgjigje…
(vlerë foljore)

dhe si me ëmbëlsi vë buzën në
gaz : shef në Tokën tonë një
babiloni… (vlerë foljore)

1078 sikur i kishte rënë e tërë çatia
mbi kokë nga ajo që quhet… (vlerë
mbiemërore)
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137
të cilët gjatë vitit e bëjnë dhallë
mendjen e nxënësit . Një… (vlerë
ndajfoljore)
d.

këmbë. Çap i shkurtër (i gjatë). Me çapa të
shpejtë (të mëdhenj).
Dallavere - f. kryes. sh. Veprim i pandershëm i
një njeriu të keq, i cili përpiqet që me rrugë të
padrejta e me mashtrime të marrë a të fitojë
diçka që nuk i takon, të ngatërrojë të tjerët etj.;
mashtrim. Bënte dallavere.

Njësi frazeologjike që lidhen me
antikitetin
(
kryesisht
të
pamotivueshme)

711
u mërzitur fare! - Veçëse...
kënga e Mukës për fejesën time…
(vlerë mbiemërore)

Darovit - kal.,vjet. I jap darovë dikujt (zakonisht
nuses), i bëj një peshqesh. Daroviti nusen
(dhëndrin).

32
ditët e Perëndisë duke bluar
me mend vargjet e zjarrta… (vlerë
foljore)

Gazep- Mundim i madh vuajtje, fatkeqësi e
madhe, gjëmë, mynxyrë; hall i madh.

572
Ta mendojmë punën pak si e
ëma e Zeqos në majë të thanës :
Ç’është trashëgimi i karakterit… ( vlerë
ndajfoljore)

Gdhij - kal. kalon natën pa gjumë derisa zbardh
drita. E gdhiu gjithë natën.
2. Nga Lista e fjalëve me anë të programit na
dolën grupet paradigmatike leksikore ku
mund të thellohemi te relacionet semantike
të çifteve sinonimike apo antonimike
kontekstuale si në këtë shembull:n I
guxullojnë – Shndrisin, Handakosej Dërrmohet, vritet keq, Kacafyt - E kap
dikë për gryke; /ledhaton / përqafet, etj..

223
Oh mik jeni zënë për
mustaqet e Çelos shumë herë… (vlerë
ndajfoljore)
Diskutimet :
Punimi mund të studiohej edhe më thellë nga
ana semantike. Problemet e cekura, por pa hyrë
në analiza të hollësishme janë të shumta.

3. Te fjalëformimi mund të merreshim me
ndajshtesat më të përdorura të cilat janë
parashtesat apo prapashtesat apo dhe
mënyrat e tjera fjalëformuese që kanë
ndikuar në krijimin e neologjizmave si: të
gjithëmonëshme,
të
rrënjëzuara,
gjaktharë, dhunëtore, etj..

1. Nga programi i konkordancave ne hartuam
një listë të gjerë fjalësh të cilat mund t’i
paraqesnim në formën e një fjalorthi.
Fjalorthi mund të konspektohej në shtresa
leksikore sipas përdorimit dialektizma,
krahinorizma, shtresa e vjetruar e leksikut,
huazime, etj.. Po japim një shembull të
shkurtuar:

4. Zgjerimi i kuptimit të leksemave të nxjerra
prej listës së fjalëve dallohet shumë qartë
brenda kontekstit ku ato fjalë kanë
figuracione gjuhësore si epiteti, krahasimi,
metafora, sinekdoka etj.: djeg si saç, i
kthjellët si qelq, si qiri të ndezur, të më
dalin në tru, si harusha të qytetëruara, si
ndonjë vrasës me zë, si sundues
shekullor i natyrës, etj..

Bre - pasth. bised. Përdoret kur i drejtohemi
dikujt, kur thërresim dikë, me kuptimin «ore».
Folni, bre shokë! Mos u nxitoni, bre burra!
Buçet - iste 1. Lëshon një zhurmë a krismë të
fortë e të menjëhershme; ushton me një tingull
të lartë e të fuqishëm, gjëmon. Buçet pushka
(topi, bomba).

Përfundimet:
1. Në romanin “Pse” të Sterjo Spasses nga
analizat më sipër, themi se janë përdorur
dendur fjalët me kompozita dhe sidomos

Çap - m. sh. Një e hapur e këmbës gjatë ecjes;
hap; tingulli që del kur ecim duke shkelur me
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ato me prejardhje prapashtesore.
Gojëshumë, gojëkyçur, gjaktharë,
vargromanet, të autosugjestionuar,
vërtetari, kokëzën, flurore, harremkë
etj.. Vlen për t’u theksuar se autori ka
fuqi krijuese të neologjizmave. Shembujt
e mësipërm i kemi neologjizma.

h.

4. Onomatopetë e përdorura në roman
sillen në trajtën e kompozitave me vizë
në mes si: osh-beshet, tak –tuk, Vllaspllus, shtrak – shtruk, etj..
5. Njësitë frazeologjike janë përdorur me:

2. Gjithashtu, ka një larmi të përdorimit të
njësive frazeologjike me rreth 100 të tilla
në të gjithë veprën, si: ke derdhur trutë,
ia kam marrë hua, del përsëri në
shesh, mori erë, etj..
3. Romani “Pse” brenda vetes ka shtresa të
shumëllojshme të leksikut si:
a.

34 huazime kryesisht turqizma dhe
tek-tuk ndonjë term nga greqishtja
e vjetër, latinishja dhe frëngjishtja
si: Mashalla, tamam, akoma,
verem, sehir, etj..

b.

30 toponime: Malit të Thatë, Beli
i bukur kjo kodër, gardh vigan
Pelisteri, Galiçicën, etj..

c.

197 dialektalizma (duke përfshirë
dhe ato fjalë me dallime fonetike
dhe morfologjike) si kanape, Lëçis,
hanko etj.,

d.

75 emra të përveçëm, si: Jean
Einsain, Afërditë, Xha Postoli,
Leni, etj..

e.

45 krahasime dhe similituda, si
margaritarë të çmuar, tundem si
kallam, si dy shpella, shkëmbi si
zog, etj..

f.

g.

27 numërorë. 22 vite, 100 franga,
një mijë napolonë, etj..

a.

strukturë fjalie psh.; Sikur i kishte
rënë e tërë çatia mbi kokë, si e
ëma e Zeqos në majë të thanës, ku
ha pula strall, etj..

b.

strukturë togfjalëshi psh.; nuk e
prishi gjakun, ma theu zemrën,
nuk i vjen erë, etj..

6. Duke shqyrtuar disa prej aspekteve
fonetike, morfologjike, stilistike, dhe
dialeketore të leksikut të Sterjo Spasses,
dukshëm vihet re se autori është një
lëvrues mjaft i mirë i shqipes, e njeh mirë
strukturën e ndërtimit të fjalive, edhe
pse shpesh herë duket sikur nuk do të
rrezikojëme periudha të gjata.
7. I shkruar në vitet ’30, kuptohet që
romani ka më tepër si bazë të saj shqipen
jostandarde, megjithatë duke patur
parasysh edhe zhvillimet historikoshoqërore të asaj kohe që ndikuan mbi
shqipen, duket se shkrimtari është një
nga prijësit që e orientuan gjuhën drejt
një niveli më të lartë lëvrimi.
Literatura:
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Vëzhgimi shkencor i profesor Ethem Likaj për
mbiemrat te “Morfologjia e shqipes standarde”

Dr. Evis Hudhëra
evis.hudhera@univlora.edu.al

Abstrakt
Gjuha shqipe, si çdo gjuhë tjetër, është në proces
të përhershëm ndryshimi, por gjithmonë priret të
ruajë për një kohë të gjatë më thelbësoren e
strukturës së saj. Dukuritë gjuhësore të çdo fushe
nuk duhet të zënë vend relativisht lehtë në
përbërjen normative të gjuhës, sepse ato nuk
duhen parë vetëm si gjendje gjuhësore të arritura,
por edhe si pjesë të një organizmi në zhvillim…..shpreh në “MORFOLOGJIA E SHQIPES
STANDARDE DHE ZHVILLIME TË REJA “ Prof.
dr. Ethem Likaj .

mbiemrave ndër vite nga gjuhëtarët, koncepti i
tyre për këtë klasë leksiko –gramatikore.
Qëllimi i punimit është përmbushja e një
konceptimi shkencor të drejtë ose më të thjeshtë
për t’u përthithur nga studentët e niveleve të
ndryshme. Pra kemi vëzhgim krahasues
ndërmjet Gramatikës së Akademisë dhe dy
gramatikave alternative, ku duhet të nxjerrim
përfundimet se bota shkencore e njërës prej tyre
është më lehtë e perceptueshme.

Ky punim është një vëzhgim krahasues mbi
klasën leksiko - gramatikore të mbiemrave te
“Gramatika e gjuhës shqipe 1”, 2002, botim i
Akademisë së Shkencave, te “Morfologjia e
shqipes standarde” e prof. Ethem Likaj dhe
Maklena Çabej, Tiranë, 2010, si dhe “Gramatikë
e gjuhës shqipe”, Kostaq Cipo, Tiranë, 2015 në
një vështrim sinkronik. “Gramatikë e gjuhës
shqipe” është ribotim ku janë përmbledhur në
një vepër të vetme dy vëllime “Gramatika
shqipe” (1949) dhe “ Sintaksa” (1952) të
gramatologut
elbasanas
Kostaq
Cipo.
“Gramatika e gjuhës shqipe 1” është ribotim i
Akademisë së Shkencave në vitin 2002, por me
këtë Gramatikë është punuar para viteve 1990.
Kurse Morfologjia e profesor Ethem Likaj është
botim për herë të parë në vitin 2010. Objekti i
punimit tonë është vëzhgimi shkencor i

Fjalët kyçe: gramatikë alternative, Gramatika e
Akademisë, mbiemrat, vëzhgim krahasues,
koncepte normative, etj..
Abstract
The Albanian language, like any other language,
is in a constant process of change, but always
tends to retain for a long time the most essential
of its structure. Linguistic phenomena of any
field should not take place relatively easily in
the normative composition of language, because
they should not be seen only as achieved
linguistic states, but also as part of a developing
organism… ..- states in "MORPHOLOGY OF
STANDARD
ALBANIA
AND
NEW
DEVELOPMENTS “Prof. dr. Ethem Likaj.
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This paper is a comparative observation on the
lexical-grammatical class of adjectives in
"Grammar of the Albanian language 1", 2002,
publication of the Academy of Sciences, in
"Morphology of standard Albanian" by prof.
Ethem Likaj and Maklena Çabej, Tirana, 2010, as
well as "Grammar of the Albanian language",
Kostaq Cipo, Tirana, 2015 in a synchronous
view. "Grammar of the Albanian language" is a
reprint where two volumes "Albanian
Grammar" (1949) and "Syntax" (1952) by
Elbasan grammarologist Kostaq Cipo are
summarized in a single work. "Grammar of the
Albanian language 1" is a reprint of the Academy
of Sciences in 2002, but with this Grammar was
worked before the 1990s. And Morphology by
Professor Ethem Likaj is a publication for the
first time in 2010.

Metodat e përdorura në punimin tonë janë:
metoda krahasuese, pasi ne kemi krahasuar tri
gramatikat pra dy gramatika alternative të
hartuara nga gjuhëtarë si Kostaq Cipo e Ethem
Likaj dhe Gramatika e Akademisë e hartuara nga
grup gjuhëtarësh. Metodat e vëzhgimit të
imtësishëm, analizës dhe e studimit të rastit
gërshetohen së bashku kur ne jemi duke
analizuar mbiemrin e përcaktuar te të tria
gramatikat, me një vëzhgim të imtësishëm na
del te K. Cipo se ai sjell në shembujt e tij edhe
mbiemra arkaikë apo sjell ndërtime jo plotësisht
shqip. Metodat deduktive dhe ajo induktive, ku
nga ato koncepte shkencore që i kemi të
theksuara në gramatika, ne dalim në disa
përcaktime konkrete gjuhësore.
Në punim kemi hulumtuar kreun që trajton
konceptin mbi mbiemrat, i cili sillet në rreth 14
faqe te “Morfologjia e shqipes standarde” e prof.
Ethem Likaj dhe Maklena Çabej. Mendimi mbi
klasën e mbiemrave trajtohet ashtu si vjen në
tekstin e botuar nga Gramatika e Gjuhës Shqipe
1, botim i Akademisë së Shkencave në të cilin
prof. E. Likaj është bashkautor. Në botimin e
Akademisë kjo kategori leksiko- gramatikore
sillet në 48 faqe. Kurse te “Gramatikë e gjuhës
shqipe”, te Kostaq Cipo kjo trajtesë studiohet në
32 faqe. Po sjellim strukturën e trajtesës së
kapitullit të mbiemrit te të tria studimet
shkencore morfologjike. E realizojmë studimin
tonë me qëllim nxjerrjen në dritë të trajtimit
shkencor të njërës nga klasat leksiko –
gramatikore të gjuhës shqipe nga studiues të
ndryshëm në vite të ndryshme. Edhe pse duket
sikur duhet të jetë studim në diakroni, ne jemi
përqendruar mbi studimin teorik në tri
morfologjitë, duke e vëzhguar brenda vetes
ashtu si i kemi të shfaqura e për të realizuar tektuk ndonjë koncept të ndryshëm nga tjetri sepse
si e shpreh dhe profesor Kostaq Cipo “Gramatika
shqipe studion elementet e gjuhës dhe lidhjet që
kanë ato midis tyre. Gramatika shqipe
parashikon përshkrimin e të gjitha rrafsheve të
sistemit gramatikor e sipas koncepteve
gramatologjike....” Synimi i punimit arrihet
nëpërmjet analizës krahasuse dhe metodave
deduktive dhe induktive duke na përforcuar
mendimin shkencor mbi mbiemrat dhe veçoritë

The object of our work is the scientific
observation of adjectives over the years by
linguists, their concept for this lexicalgrammatical class.
The aim of the paper is to fulfill a fair or simple
scientific conception to be absorbed by students
of different levels. So we have a comparative
observation between the Academy Grammar
and two alternative grammars, where we have
to conclude that the scientific world of one of
them is more easily perceptible.
Keywords: alternative grammar, Academy
Grammar, adjectives, comparative observation,
normative concepts, etc ..
Hyrje
Materialet kryesore të përdorura për
hartimin e artikullit janë: “Gramatika e gjuhës
shqipe 1”, 2002, botim i Akademisë së
Shkencave, “Morfologjia e shqipes standarde” e
prof. Ethem Likaj dhe Maklena Çabej, Tiranë,
2010, si dhe “Gramatikë e gjuhës shqipe”, Kostaq
Cipo, Tiranë, 2015
vështrim sinkronik.
“Gramatikë e gjuhës shqipe” është ribotim ku
janë përmbledhur në një vepër të vetme dy
vëllime “Gramatika shqipe” (1949) dhe “
Sintaksa” (1952) të gjuhëtarit Kostaq Cipo.
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e tyre si nga profesor Ethem Likaj mendimi i të
cilit është thelbësori për studimin tonë dhe
gramatologu Kostaq Cipo.
A.

të prejardhur = me parashtesa (i panjohur),
me paranyjëzim (i hapur), me prapashtesa
(bimor),
konversion (trim)

Dallimi kryesor midis Gramatikës së K.
Cipos dhe Gramatika1 e “Morfologjia e
shqipes standarde” Et`hem Likaj dhe
Maklena Cabej
qëndron te titulli i
emërtimit të kreut ku të K.Cipo ai e quan
Adjektivi (Mbiemri), ndërsa te dy
gramatikat e kemi thjesht Mbiemri. Madje
te Cipo kemi edhe një trajtesë tjetër për
mbiemrin në kreun “Vërejtje rreth pjesëve
të ligjëratës” ku trajtohen çështje si
Mbiemrat e substantivuar, Vërejtje rreth
shkallëve të mbiemrit, Akordi i mbiemrit,
Një vërejtje për mospërdorimin e
mbiemrit pronor.Pra bie në sy titulli i disa
çështjeve të shkruara nga terminologjia
ndërkombëtare.

kompozita ( të përbërë)= bashkërenditëse
(tekniko-shkencor), nënrenditëse (zemërgur)
të përziera ( i përbashkët)
b) kuptimit leksikor të cilët i ndan në:
-Mbiemra cilësorë që tregojnë tiparin në
mënyrë të drejtpërdrejtë, p.sh.: luginë e gjelbër
Mbiemrat cilësorë emërtojnë: cilësi ( nxënës i
sjellshëm), madhësi (mal i lartë), veti fizike ose
shpirtërore (sportist shtatlartë).
-Mbiemra marrëdhëniorë , të cilët tiparin e
emërtojnë jo drejtpërdrejt, por nëpërmjet
marrëdhënieve me një send (i ujshëm),
rrethanë (i djeshëm) apo numër (i tretë).

Vazhdojmë në brendësi të kreut mbiemri apo
Adjektivi:
1.

sikurse na jep edhe 4 veçoritë morfologjike të
dallimit midis tyre.

a. Përkufizimi i mbiemrave te
Gramatika e Akademisë dhe e Likajt ; Mbiemri është pjesë e ndryshueshme
e ligjëratës që emërton tipar të
sendit. Mbiemri ka kategorinë
gramatikore të shkallës, si dhe
kategoritë gramatikore të gjinisë, të
numrit dhe të rasës, të cilat varen
nga ato të emrit.
b. Përkufizimi te Gramatika e Cipos
jepet i thjeshtë: është fjalë që bën këtë
punë, shqipton cilësinë e emrit ose
thotë veçoritë e tij

-Nga ana e prejardhjes të parmë, të prejardhur
e kompozita i madh, i padrejtë, zemërbutë
janë mbiemrat cilësorë
-Kategorinë e shkallës që
mbiemrat cilësorë,

e kanë vetëm

- Emrat abstraktë që formohen me sufikset –i, (ë)si, -(ë)ri: bukuri, gjatësi, madhëri
-Çiftet antonimike i formojnë vetëm mbiemrat
cilësorë i mirë/ i keq

2. a.Te gramatika e Likajt dhe e Akademisë
jepet kuptimi kategorial i përgjithshëm mbi
mbiemrin si tipar i kuptuar si cilësi , veti a
marrëdhënie dalluese. Jepen shembuj si: Një
malësor i ri, tepër i nxehtë......

c)
kriterit strukturor i ndan në: Mbiemra
të nyjshëm të paraprirë nga një nyjë (i gjatë)
Mbiemra të panyjshëm ( rinor)
Cipo i studion në një metodë krejtësisht tjetër
edhe pse thelbi shkencor i klasifikimit të
mbiemrave mbetet po ai. Ai na i sjell në formën
e pyetjeve Ku vallë e ka vendin mbiemri
cilësues? (me të bukurën gjuhën tonë) duke i
quajtur mbiemra me kuptim të fytyruar; Si i
shquajmë mbiemrat cilësues? (i nderçëm); nga

b. Te Cipo mbiemrin e sheh dy farësh si
cilësonjës dhe përcaktues duke sjellë shembuj
poezish nga autorë si Naim Frashëri.
3. Te gramatikat e Akademisë dhe Likajt
Klasifikimi i mbiemrave sipas a) formimit
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formohet gjinia femërore e mbiemrave? ( i
nderëm – e nderçme); Si e bëjnë gjininë
femërore kompozitat që përdoren si mbiemra?
(leshkuq – leshkuqe)

E- K lisin më të gjatë ( lidhje emër +
mbiemër e ndërprerë nga elementi
më) me nyjën të
E lisat e gjatë (lidhje e drejtpërdrejtë
emër + mbiemër) me nyjën e
përparme e
E-K lisat më të gjatë (lidhje e
ndërprerë nga më) me nyjën e
përparme të
a) Shkalla që kategorizon mbiemrin dhe
ndajfoljen. Shkalla shprehet vetëm me
rrugë analitike.

Pra po të shohim dallimet midis Gramatikës së
Akademisë dhe asaj të akademik Likaj janë
thjesht strukturore, ndërsa te Cipo shembujt
janë nga gjuha popullore e vjetëruar si dhe
konceptet shkencore shprehen në forma më të
thjeshtuara.
B Kategoritë gramatikore të mbiemrit te
Gramatika e profesor Ethem Likaj paraqiten
para studentit në këtë formë a)
Gjinia:
Gjinia femërore e mashkullore. Jep raste dhe
të gjinisë asnjanëse e cila ndeshet shumë rrallë
me disa emra foljorë asnjanës, si: Të folur të
shpejtë. Mbiemrat e nyjshëm të cilët e shprehin
gjininë jo vetëm më anë të ndryshimit të nyjës së
përparme por edhe me flektivë.

-Shkalla pohore që vetëm sa e emërton
tiparin e sendit përkatës. Qyteti ishte i
vogël.....
-Shkalla krahasore emërton cilësi të
krahasuara dhe shprehet me pjesëz ose
me ndajfolje. Cilësia e emërtuar nga
mbiemri mund të jetë në shkallën
krahasore të barazisë ose të pabarazisë.
me 4 nënshkallët e saj si dhe skemat
formale për secilën nga nënshkallët :
Shkalla krahasore e barazisë= Sa +
Forma pohore e mbiemrit+ aq/kaq ose
dhe anasjelltas vendi i ndajfoljeve: Sa i
sjellshëm dukej aq i ashpër bëhej ose kaq
zbavitëse sa brengosëse.
shkalla krahasore e pabarazisë ndahet
në:= më pak + F. Poh+ se/ sa/nga:
-shkallë krahasore të ultësisë= më
pak+ forma pohore e mbiemrit+ se/ sa/
nga
-shkallë krahasore të sipërisë=
a)më+ mbiemër në formën pohore +
se/sa/ sesa (kur shprehen tëdy gjymtyrët
e krahasimit) më të ashpër se të parët b)
më + forma pohore e mbiemrit (kur nuk
shprehet gjymtyra e dytë) më të vështirë.
Shkalla sipërore
emërton cilësi në
shkallë shumë të lartë shumë e vogël si
dhe skemën formale
-Ndajfolje sasie + forma pohore e
mbiemrit (fort të ashpër)
- Emër me funksion pjesëzor (pjesëz
gramatikore) + forma pohore e
mbiemrit (Korb të zeza)

b) Numri: Numri njëjës dhe shumës si
kundërvënie dyshe te mbiemrat e panyjshëm
të gjinisë mashkullore dhe ata të nyjshëm të
gjinisë femërore.
c)Rasa: Rasa ku në fq 60 thekson se mbiemrat e
panyjshëm kur vendosen pas emrave nuk e kanë
kategorinë e rasës. Madje sjell raste të rasave
dhe ndryshimet morfologjike që ndodhin te
mbiemrat gjatë lakimit të tyre.
Thekson që paradigma rasore e
mbiemrave të nyjshëm ndryshon edhe
kur ndërmjet mbiemrit dhe emrit
ndërfuten
elemente
të
reja
gramatikore. E njëjta rasë del me dy
forma rasore (nyjore) të cilat i
përgjigjen së njëjtës sintagmë (emër+
mbiemër), por herë sintagmës emër
+ mbiemër të pandërprerë nga
elemente gjuhësore, herë sintagmës
së ndërprerë nga elemente të tjera
gjuhësore:
K lisin e gjatë (lidhje e drejtpërdrejtë
emër + mbiemër) me nyjën e
përparme e
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Këto struktura janë mjaft praktike për
nxënësit, studentët por edhe për ata që
duan të mësojnë shumë mirë gjuhën
shqipe.
Ndërkohë te Cipo kemi një strukturë të
konceptuar me anë të pyetjeve sipas
fjalëformimit në kategoritë gramatikore të
numrit, gjinisë. Pra, nënçështjet e trajtuara
janë:
Si i shquajmë mbiemrat cilësues? Nga
formohet gjinia femërore e mbiemrave? Si e
bëjnë gjininë femërore kompozitat që
përdoren si mbiemra? Si i shquajmë
mbiemrat femërorë? Si e bëjnë shumësin
mbiemrat mashkullorë? Si e bëjnë shumësin
kompozitat? Si e bëjnë shumësin mbiemrat
asnjanës?
Dhe këto nënçështje trajtohen thjesht si
kthim i përgjigjeve të pyetjeve respektive
duke i shembullzuar nga leksiku i folklorit
shqiptar.
Duke vëzhguar trajtimet shkencore të
këtyre dy gramatikeve alternative vëmë re
se Gramatika e profesor Ethem Likaj
përmban trajtesa të shpjeguara me metoda
shkencore bashkëkohore duke qenë shumë
më pranë Gramatikës së Akademisë së
Shkencave, ku akademiku është edhe
bashkautor.

b) Mbiemra marrëdhëniorë japin
tiparin
nëpërmjet
një
marrëdhënieje të sendit me një
tjetër (shall i leshtë, trup qiellor,
student i parë)
5
veçoritë
morfologjike
të
mbiemrave marrëdhëniorë dhe
cilësorë
1)Mbiemrat cilësorë edhe të parmë ( i
mirë)
2)Prej tyre formohen emra abstrakt
(bukuri)
3)Formojnë çifte antonimike ( i ëmbël/
i hidhur)
4)Njohin emërzimin kontekstual dhe
të qëndrueshëm
5) I kanë të gjitha shkallët.
Mbiemrat marrëdhëniorë kanë të
kundërtën e veçorive morfologjike të
mbiemrave cilësorë.
2Morfologjik
a) Të nyjshëm
b) Të panyjshëm
mbiemra të
formuar me konversion nga emra
gjegjës
C Kategoritë gramatikore fillojnë
të gjitha me njohuri të përgjithshme
D Emërzimi i mbiemrave

Struktura e Gramatikës së gjuhës shqipe 1,
ASHSH, Tiranë, 2002.

Te K. Cipo kjo trajtesë vjen e titulluar
Substantivimi i mbiemrave dhe me shembuj
tipik si: me të djathtën, jo me të mëngjërën, ku
mbiemrat të djathtë të mëngjër janë të
substantivuar. Lakimi i mbiemrave jepet në
tabela. Kjo është metodë e cila mund të jetë
lehtësisht e asimilueshme nga studentët sepse i
mëson sipas një rendi tabelor.

“Gramatika e Gjuhës Shqipe 1” botim i
Akademisë së Shkencave sjell një trajtim
të tillë para duarve tona të kategorisë
leksiko - gramatikore të mbiemrit.
A Njohuri të përgjithshme , ku bëhet dhe
përkufizimi pothuaj i njëjtë si te
“Morfologjia e Shqipes standarde” e prof.
Et`hemit për klasën e mbiemrit.
B Klasifikimi i mbiemrave sipas kriterit
1 Semantik
a) Mbiemra cilësorë emërtojnë
cilësi që kapen me shqisa, janë të
përfytyrueshme
ose
të
mendueshme (i verdhë, i ngushtë, i
thatë, i verbër etj)

Përfundime
Pra si përfundim e veçanta e kapitullit
mbi mbiemrat te libri i akademikut
E.Likaj qëndron:
1) Duket përgatitja shkencore dhe akademike
e profesorit.
2) Duket aftësia metodike që e çon
informacionin
shkencor
nga
niveli
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akademik në atë universitar, madje edhe te
mësuesi apo nxënësi
Edhe pse në pamje të parë do të krijohej
përshtypja se do të kishim një kapitull të
mbiemrave në miniaturë, përqasur me atë
të Akademisë së Shkencave kapitulli për
mbiemrin është trajtim shkencor, saktësi,
thukësi, lakonizëm, informacion. Vetëm në
14 faqe saktë shkencërisht dhe qartë
metodikisht merr informacionin bazë për
mbiemrin.
Ligjërimi shkencor, gjuha, sintaksa e
përdorur, gjithçka që vjen në faqet e këtij
kapitulli tregojnë dorën e akademikut që
është marrë gjithë jetën me shkencën dhe
gjuhën shipe.
Metodikisht kapitulli është ndërtuar me sy
dhe me gjuhë telegrafike (nuk komenton),
por duke dhënë informacionin e plotë psh
te mbiemrat sipas formimit nuk sjell
ndarjen në shkallën e parë Mbiemra të
parmë, mbiemra të prejardhur. Ose të
trajtohet Emërzimi i mbiemrave. Pjesa e
informacionit është e ndërtuar në mënyrë
të atillë që jo vetëm tregon shkallë formimi
të përdoruesit të librit por që lehtësisht
mund ta çojë në kapituj të tjerë ku
sqarohen koncepte e korpuse teorike.
Edhe pse formati i librit nuk lejon
përdorimin e shembujve të shumtë , në “
Morfologjia e Shqipes standarde” të Prof.
Ethem Likaj, ata janë zgjedhur me kujdes,
që i përkasin ligjërimit të folur apo të
shkruar, që janë funksional jo vetëm në
informacion, jo vetëm në ilustrim , por që
shërbejnë si konstrukte modelore për
krijimin e shembujve nga studentët.
Libri me informacionin që të jep hap
dritare për një kërkim të mëtejshëm të
informacionit shkencor.Studentin e çon te
teksti i Akademisë, apo te botimet e tjera
për morfologjinë e Gjuhës shqipe psh. i
hapur, i vdekur
etj. janë mbiemra
prejpjesorë që në kuptimin e parë dalin
mbiemra marrëdhëniorë por në zgjerimet
kuptimore të tyre ata fitojnë një semantikë
të re dhe kthehen nga mbiemra
marrëdhëniorë në mbiemra cilësorë.

8) Së fundi pa diskutim që “Gramatika e
Gjuhës Shqipe1 “trajton koncepte në imtësi
,por edhe libri i “Morfologjisësë Shqipes
standardë” sjell nivelin shkencor të
informacionit që ka të bëjë me
përcaktimet, tipologji klasifikuese në
rrafshin semantik, strukturor e funksional
në mënyrë atributive. Rëndësi kanë
shembujt funksional që lidhen me nivelin e
studentëve dhe rezatojnë pjesë të kulturës
sonë kombëtare që i takojnë hapësirave
gjeografike shqipfolëse dhe historike.
Literatura:
1.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Abstrakt
Hulumtimi i aftësisë krijuese të bashkësisë me
këndvështrimin si dialektolog e, si etnolinguist, e
cila zë vend si pasuri jashtëzakonshme edhe
etnonimike dhe nënndarje të tjera të
onomastikës i rrit argumentet për gjuhën e
moçme shqipe tek 1060 faqet. Studion tek llojet e
komunikimeve për kultivimin të gjerë
të
pasurisë për prirje këtë krijim të bashkësisë së
Malësisë së Madhe.

për ti ndjekur në tri boshtet e krahasimit, që na
zbulojnë përputhjet e tyre shumë të mëdha, po
edhe dallimet e tyre. Modelëson së cituari me
shumë kujdes mjedisin ku janë kultivuar dhe
emërtuar
aftësitë krijuese të bashkësisë
gjuhësore, Malësisë së Madhe dhe më e gjerë, si
shpjegime, ilustrime dhe burime të tjera për çdo
studiues të gjuhësisë krahasuese.
Fjalë kyç: aftësitë krijuese, bashkësisë gjuhësore,
etnolinguist, Malësisë së Madhe, dialektolog.

Ka shkruar për kërkimin shkencor në disa
nënzona, të cilat i
japin mundësinë të
argumentojë në debatet për kërkime të tjera.
Artikujt e shkruar në revista shkencore apo
monografia e botuar për përzgjedhjen e
kompleksit tingullor nga bashkësia e Malësisë së
Madhe (Fjalori) japin pasqyrë të plotë për
faktorët jashtëgjuhësorë, rrethanat shoqërore, si:
realiteti politik, struktura klasore, imigracioni dhe
ndryshimet e përgjithshme të popullsisë, të cilat
shfaqen tek ndryshimet gjuhësore ndërmjet
brezave. Është model për studiuesin e ri për
kërkime të mësojë apo të fitojë se kjo bashkësi
krijuese e moçme si e ka formësuar kompleksin
tingullor për të realizuar përgjithësimin dhe
dhënien e semantikës
me tiparet më të
qenësishme edhe për onomastikën. Mundëson të
shihen si afria e gati njëjtësia fonetike e
morfologjike e të folmeve të Malësisë së Madhe,

The research of the creative ability of the
community from the point of view as a
dialectologist and as an ethnolinguist, which
occupies a place as extraordinary and ethnonymic
wealth and other subdivisions of onomastics
increases the arguments for the ancient Albanian
language to 1060 pages. Study the types of
communications for the widespread cultivation of
wealth for the tendency this creation of the
community of Malësia e Madhe.Has written about
research in several sub-areas, which give him the
opportunity to argue in debates about other
research. Articles written in scientific journals or
published monograph on the selection of the sound
complex by the community of Malësia e Madhe
(Glossary) give a complete picture of
extralinguistic factors, social circumstances, such
as: political reality, class structure, immigration
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and general population changes , which appear in
linguistic differences between generations. It is a
model for the young research researcher to learn
or gain how this ancient creative community has
shaped the sound complex to realize the
generalization and impart of semantics with the
most essential features for onomastics as well. It
enables them to be seen as the closeness and
almost the phonetic and morphological similarity
of the dialects of Malësia e Madhe, to follow them
in the three axes of comparison, which reveal to us

their very great correspondences, but also their
differences. It models very carefully quoting the
environment where the creative abilities of the
linguistic community, Malësia e Madhe and
beyond have been cultivated and named, as
explanations, illustrations and other sources for
every researcher of comparative linguistics.
Keywords: creative skills, language community,
ethnolinguist, Malësia e Madhe, dialectologist
kombin. Tërësia e veprës pse jo mund të themi
se ka realizuar fjalët e gjuhëtarit të madh,
Ferdinant de Saussure “Fjalët janë si monedha,
vlera e tyre rritet vetëm nëse qarkullojnë.”

Hyrje
Ndihet modest, pjesëtar si krijues i bashkësisë që
sjell në Fjalor dhe përdorues i veçantë gjatë
komunikimit në auditorë si profesor, në tavolina
pune, në botime të ndryshme të pasurisë
gjuhësore të pasqyruar tek “Fjalori e Malësisë së
Madhe” si libër dhe në mënyrë elektronike.

Rruga me mermerfjalë i ka kushtuar
profesorit vite. Artikujt e shkruar në revista
shkencore apo monografia e botuar për
përzgjedhjen
e kompleksit tingullor nga
bashkësia e Malësisë së Madhe japin pasqyrë të
plotë për faktorët jashtëgjuhësorë, rrethanat
shoqërore, si: realiteti politik, struktura klasore,
imigracioni dhe ndryshimet e përgjithshme të
popullsisë, të cilat shfaqen tek ndryshimet
gjuhësore ndërmjet brezave. Herë - herë zbret në
disiplina të vështira si etimologjia për të
shpjeguar karakterin krijues të kësaj bashkësie
gjuhësore. Argumentohen
ndryshimet
e
karakterit marrëveshjesor krahinor, kombëtar të
formimit të kompleksit tingullor dhe semantik
për objekte dhe dukuri në vite apo shekullore.
Ka shkruar për hulumtimin i gjatë në
disa nënzona, të cilat i jap mundësinë të
argumentojë në debatet për kërkime të reja në
mjaft qendra të tjera e me shumë traditë në këtë
fushë dhe për profesorë me mjaft përvojë. Është
shkruar për karakterin krijues të radhitur në lista
apo fjalorë të lashtë në disa dekada. Në këto
krijime të bashkësive gjuhësore është shkruar
për karakterin marrëveshjesor të emërtimit për
gjuhësinë romake, greke, arabe indiane etj. nga
gjuhëtarë që kanë ndërtuar lëndën “Gjuhësi e
përgjithshme” (Robins, Historia e Gjuhësisë;
Kostallari, Histori e gjuhësisë së përgjithshme).
Për fatin e keq për gjuhësinë ilire, fjalët iliroarbëreshe nuk përmenden askund në antikitet.
S’mund të përjashtohen ilirët-arbëreshët
bashkësia e Malësisë së Madhe për dukurinë

Metodologji dhe rezultate
50 vjet, mbledh studion i provon tek
llojet e komunikimeve për kultivimin të gjerë të
pasurisë që qarkullon për prirje, këtë krijim të
bashkësisë së Malësisë së Madhe dhe më gjerë si
hapësirë. Ka rrugë të shtruar me mermerin e
fjalëve të Buzukut dhe autorëve të tjerë të
mijëvjeçarit të tij apo edhe më të lashtë: “Si bir
modest e i përvujtë i saj, ashtu si emnaku i
nderuar i anëve tona, Dom Gjoni i Bdek Buzukut,
që pat thënë se e shkroi librin e tij “ën së dashunit
botës sanë”, edhe unë, në krejt sa kam mbledhur,
shkruar e botuar, para këtij Fjalori dhe në faqet e
tij, kam shkuar sipas hullisë Buzukiane “deshta
me u fëdigun, për sa mujta me ditun...” që e folmja,
fjalët dhe urtësia e Malësisë sonë të Madhe të
marrin shkëlzimin e njohjen që meritojnë, i
bindur se shqipja jonë kaq e pasur, vazhdon të
freskohet e pasurohet me burimet e pashtershme
të dialekteve të saj”1.
Vepër e gjerë me shumë degarritje të
cilësuara nga profesori dhe pasuri për të gjithë

Shkurtaj, Gj. Fjalori leksiko-frazeologjik i Malësisë së
Madhe. Tiranë, 2021, f.6.
1
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universale të zhvillimit njerëzor, karakterin
marrëveshjesor të emërtimit, lidhjet e këtij
kompleksi tingullor me fjalët e tjera të bashkësisë
për të komunikuar sa më qartë.

forma fonetike të ndryshme, që kanë rrjedhur nga
e njëjta paraformë e shqipes së moçme. Këtu, në
fakt, mund të përfshihen edhe të gjitha ato forma
morfologjike dhe sintaksore, bashkë me mjetet
fjalëformuese, që kanë përbërë dhe përbëjnë
edhe sot pikat më kryesore të dallimit ndërmjet
dy dialekteve të shqipes, si dhe të degëzimeve
më të vogla brendapërbrenda tyre. Të tilla janë
fjalët, që janë të prekura nga veprimi i dukurive
fonetike tiparizuese, si grupet nd>t /n: e prête/ e
prêne; ênz (<endëz), rrât, -i/ rrând (“rrënd”),
mb>p/b: piell/ miell (<mbjell); fsh>psh kafshoj,
kapshim, kapshatë; rrapsh, rrapshim, rrafshoj
etj”3.

Duke shkruar për rrugën mermerfjalë le
të përmendim se Frang Bardhi në fund të Fjalorit
të vitit 1635 e vë në dukje, se fjalët e shqipes i
mblodhi më tepër për ëndje, sesa për nevojë,
domethënë gjuha amtare i tingëllonte e
këndshme. Ndërsa P. Budi shqetësohej se shqipja
po vdarej, domethënë besonte se kishte qenë e
lulëzuar më parë. P. Bogdani synonte bukurinë e
ligjëratës, që të mos i dilte e papëlqyeshme.
Me të drejtë profesori me përvojë mbi
50 vjeçare i cili ka kryer ekspedita në shumë
pika studimi në të gjithë vendin, brenda dhe
jashtë kufijve shtetërorë rimerr dhe vendos në
tavolinën e secilit për të shtuar argumente.
Bashkësia gjuhësore e pasqyruar në gjithë
veprën e paraqitur me 1060 faqe, fjalë dhe
onomastikë të krijuar në shekuj apo rishtas.
Autori me këtë vepër e ka emërtuar Fjalor. Në
hyrje shtron para studuesve dhe lexesit të
thjeshtë: “Përveç kësaj, nga një vështrim kritik
i ndryshimeve që ekzistojnë midis këtyre
dialekteve, E. Çabej arrinte në përfundimin se
këto tipare nuk kanë dalë të gjitha njëkohësisht,
po një pas një e shkallë-shkallë, dhe se, gjatë
periodës letrare, më konservative tregohet
toskërishtja, gjatë periodës paraletrare
gegërishtja. Për pohimin e faktit se “dy dialektet
kryesore dikur kanë qenë më pak larg njëritjetrit se sot”, studiuesi ynë shihte aty si të
thuash një prerje transversale: “Brenda zonës
dialektore të gegërishtes-në lidhje, nga sa duket,
me një tendencë të spikatur për një diferencim
dialektor më të madh- vërtetohen disa
ndryshime fonetike, të cilat janë mjaft më të
lashta, pjesërisht më të lashta se veçoritë që
dallojnë gegërishten nga toskërishtja”2.

Shumë dekada në ekspedita, autor i teksit
“Dialektologjia” për studentët i kushton faqe
zhvillimit dialektor, proceset që kanë ndodhur,
rruga e ndjekur. Rimerr dhe i shton argumentet
kolegut të tij të arritura 40 vjet më parë: “Në
zhvillimin historik të gjuhës e të dialekteve të saj
do vënë në peshë përveç kësaj dhe kjo rrethanë,
që krahas me procesin divergues të zbërthimit
gjithnjë e më të madh të madhësive më të mëdha
në madhësi përherë e më të vogla (gjuhëdialekt-ligjërim) ka vepruar edhe procesi i
përkundërt, rruga e konvergimit dhe e
mbështjelljes së njësive më të vogla në grupe
dialektore më të mëdha, lidhur edhe me
shtegtimet e pareshtura të fiseve përbrenda
vendit dhe me mbishtresimet e dialekteve. Me
këto
rrethana
etnografike-gjuhësore
jashtëzakonisht të ndërlikuara e që njihen vetëm
pjesërisht pajton edhe kjo, që emrat Gegë e
Toskë nuk dalin asgjëkund në burimet historike.
E me këtë pajton prapë ky fakt tjetër, që të dy
këta emra në përhapjen e tyre të sotme mund të
vërtetohen se kanë arritur me anën e zgjerimit
të kuptimit të tyre të kryehershëm, kur ato ishin
emërtime fisesh më të vogla. Ky parim i shkoqjes
e i zbërthimit e njëkohësisht edhe i afrimit e
bashkimit, në Shqipëri vihet re si në organizimin
fisnor të popullit ashtu edhe në strukturën
dialektore të gjuhës.”4

Ka mundësi që të vëzhgohet shqipja e
moçme sipas profesorit: “Fjalë që dalin kudo në
trevat shqiptare me të njëjtin kuptim, por me
Cituar sipas Gj.Shkurtaj shih: E. Çabej, Disa faza më
të moçme të shqipes në dritën e gjuhëve fqinje, në
“Studime rreth historisë së gjuhës shqipe”, Tiranë,
1973, f. 19.
3 Shkurtaj,Gj. Fjalori leksiko-frazeologjik i Malësisë së
Madhe.Tiranë,2021,f.12.
2

4
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Karakteri përzgjedhës nga bashkësia ka
vijuar edhe më tej të cilat janë pasqyruar në
vepra të hartuara më parë dhe vijon të krijojë.
Shkruan ndër të tjera profesori se janë shumë
krijime të bashkësisë gjuhësore që kanë kaluar
kufirin si dialektizma semantike dhe kanë zënë
vend në fjalorët e hartuar “Së mbrami, por jo për
nga vlera e tyre, përmendim edhe disa
dialektizma semantike apo, thënë ndryshe, fjalë
të mbarë shqipes që në Malësi kanë edhe
kuptime të ndryshme nga ato të njohurat e të
gjithmbarshmet. Kështu, folja njehi, -njehanjeh(un) përdoret me kuptimin numëroj: a din
me i njeh bagti:n? Njehi edhe j he:r, se bela nuk i
ke njeh si duhet; jân gjithsej trillet e pês kutia me
t’ njiehun.

NE:SH: burrne:sh, trimne:sh, thine:sh “dosë” (<thi
femër) etj.
-ACAK (E) Prapashtesë e dendur dhe në
të folmet e Malësisë, me të cilën formohen emra
dhe mbiemra cilësorë kryesisht me ngjyresa
keqësuese, si: burracak, -u (burrë), frigacak, -e
(frigë), hilacak, -e (hile), malacak, -e (mal),
morracak, -e (morr), pordhacak, -e (pordhë),
verllacak, -e (i verdhë) etj.
-AC(E) Prapashtesë e dendur dhe në të folmet e
Malësisë, me të cilën formohen emra dhe
mbiemra cilësorë kryesisht me ngjyresa
keqësuese, si: tollac/tullac, pordhac, -e/ porllac, e; po edhe të tjerë, si gjela:c, -i (gjel).
-A:Ç(E) Prapashtesë e dendur dhe në të
folmet e Malësisë, me të cilën formohen emra
dhe mbiemra cilësorë kryesisht me ngjyresa
keqësuese, ironizuese ose përçmuese, si: bytha:ç,
goja:ç(e), gûgaç, -e, hallaka:ç, -e, hila:ç, -e,
gërverra:ç, -e, gzha:ç, -e, lebera:ç, -e, luvda:ç, -e,
pikta:ç, -e; rręna:ç, -e, skubula:ç, -a, tërrtaka:ç, -e,
tînza:ç, -e8.

Fjala samar, -i, përpos kuptimit si në
mbarë shqipen, në të folmet e Malësisë ka edhe
kuptimin guall a zhguall i kërmillit, i breshkës
etj.: samari i breshks; samari i gamillit “kërmillit”.
5

Vijon në hyrje të tërheq vëmendjen për
lexuesin dhe studiuesin e ardhshëm: “Leksema
të veçanta të Hotit dhe e të folmeve të tjera të
Malësisë janë edhe termat bujqësore shpatuk
“fik i çarë dhe i tharë në diell, çapell” dhe folja
shpatukoj “bëj fiq të thatë shpatuk, i bëj fiqtë
çapella”; vojoj “ rit që kryhet nga famullitari në
rastet kur dikush është në prag të vdekjes”, prej
nga edhe mbiemri: vojuom, -e (i, e);6

Të pakta janë parashtesat edhe për
shqipen në tërësi, po edhe në fjalor vijnë pak të
tilla
duke paraqitur disa variante të
parashtesave të kësaj bashkësie: “Nga fjalët e
formuara me parashtesa, tipike malësore na
duken edhe formimet me parashtesën PICI-, si
picig-jate “e stërgjatur”, picig-jatoj “stërgjas,
zgjatoj shumë; picigul /picingul “kokëposhtë,
kokëtatëpjetë”. Po ashtu, tipike dhe të dendura
në krejt Malësinë e Madhe janë edhe formimet
me parashtesën lara, kryesisht mbiemra që
tregojnë ngjyrën e larme si laracik boret “zog i
larmë që afrohet në oborre gjatë dimrit dhe
lajmëron se do të bjerë borë: laramân, -e “për
lopë a qe të larmë”; prej kësaj fjale është formuar
edhe eufemizmi metaforik laramânlaci “gjarpri i
larmë, rrëshaja e larme”. Në këtë grup
formimesh po përfshijmë edhe ndajfoljen
laradash “kokëposhtë, me kokë poshtë”9.

Shkruan më tej profesori me shumë
përvojë në ekspedita "Pije edhe i met, he burr!".
Dhe m'u kujtua se edhe në Kastrat, qysh në
fëmini, e kisha dëgjuar aq shpesh këtë fjalë, që
do të thotë hurbë pije, gllënjkë. Por nuk thuhet "i
met ujë", për ujin malësorët thonë "i bulshi u:j",
por thonë: “i met raki, i met vê:n". 7
Kompleksin tingullor kjo bashkësi
gjuhësore për të realizuar përgjithësimin dhe
dhënien e semantikës
me tiparet më të
qenësishme e ka formësuar me prapashtesa siç
shkruan autori: “Malësia e Madhe shquhet,
gjithashtu, për një pasuri e fjalësh të prejardhura
me prapashtesa, si: -AK-AN-A:S(E) -AZA: U:j

Fjalën si kompleks tingullor e radhit së
bashku me togfjalësha të qëndrueshëm të cilët

Po aty f.20.
Po aty f.22.
7 Po aty f.20.
5

8

6

9

122

Po aty, f. 22.
Po aty, f.22.

BULETINI SHKENCOR

ISSN 2310-6719
Numri 5, Volumi 2, 2022

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

shtojnë pasurinë e kësaj bashkësie: “Malësia e
Madhe ka edhe shumë fjalë, togfjalësha të
qëndrueshëm e frazeologjizma, të cilat nuk i
gjejmë nëpër të folmet e tjera të shqipes, ose që
dalin me kuptime të dallueshme prej tyre, si
togfjalëshat me përsëritje (në thelb tautologjike)
si: syt e ballit, dhâ:pt e go:js, flo:kt e kre:s, mêt e
kre:s, trût e kre:s, gishtat e do:rs, gishtat e kâ:ms.”

nga pasuria etnonimike dhe etnolinguistike e
Malësisë, që shkon në boshtin e dyzimit të
trajtave të emrave vetjakë në zyrtarë (emra të
pagëzimit) dhe gojorë ose forma të dyta, ashtu si
dalin në ligjërimin e zakonshëm, herë më
prapashtesa zbunuese e nofka, herë më cungime
e kalime jo lehtësisht të motivueshme, si dhe në
formë riemërimesh a nofkash.”11 Le ta sjellim
këtë pasuri, këtë aftësi krijuese për formësimin
e emrave të familjes që dëshmon siç është
shkruar edhe nga gjuhëtarë të tjerë që
dëshmojnë për lashtësinë e shenjës gjuhësore:
”Patronimet e femrave me prapashtesën -ja.
Emrat dhe patronimet me tri gjymtyrë. dhe,
madje, disa ishin edhe me katër pjesë, si: Tom Ded
Gjo Nishi, Mark Zef Ujk Vata, Zef Prêk Gjeto Çêka.
Më vonë, kur fillova të merresha me gjuhësi, do të
shihja se këtë veçori të emrave vetjakë të shqipes,
E. Çabej në studimet rreth historisë së gjuhës
shqipe dhe të gramatikës historike të shqipes e
përmendte këtë si një nga dukuritë e hershme
origjinale të shqipes e që dëshmon hershmëri e
lashtësi.”12

Artikuj e hulumtime në vite, pyetësor
për studiues të tjerë për të krahasuar dhe parë,
cili nga kompleksit tingullorë ka shtrije më të
gjerë. Botimi dhe organizimi i konferencave
kanë shpalosur pasurinë dhe prirjen e fjalës nga
krahina, në dialekt dhe deri tek porta hyrëse e
Fjalorit: “Veçanërisht e pasur është fusha e
emërtimeve të lidhura me gjënë e gjallë, sidomos
emrat e bagëtive sipas ngjyrës e tipareve të tjera
të dallueshme, të cilave edhe më parë, në
studimet për të folmet e veçanta të Malësisë dhe
në artikuj e kumtesa në raste të ndryshme, u
kemi kushtuar disa artikuj e hulumtime më
vete”10.
Aftësinë krijuese
të bashkësisë
gjuhësore të Malësisë së Madhe dhe më gjerë
profesori e ka hulumtuar dhe e ka radhitur
etnonimet, patronimet, antroponimet, i afrohet
për të antroponimet dhënë aftësinë krijuese të
shenjës gjuhësore gjithë onomastikës. Pra jo
vetëm fjalën
si kompleks tingullor me
togfjalësha të qëndrueshëm të cilët shtojnë
pasurinë e kësaj bashkësie, por më gjerë.

Më tej paraqet një prirje, pas krahasimit
të elementeve të onomastikës të Malësisë së
Madhe, të shtrirë edhe në dialektin Toskë, në
Toskërishten Veriore apo në folmet e Labërisë si
nëndialekt të Toskërishtes për të nxitur më tej
studimet krahasuese: “Disa krahina a qytete
dallohen për denduri më të madhe të formave të
dyta zbunuese të emrave vetjakë, si, p. sh., zona e
Korçës, ku shquajnë sidomos format e sajuara me
prapashtesën -kë, apo qyteti i Shkodrës dhe
përgjithësisht areali veriperëndimor, që ka me
denduri zbunimet me prapashtesën-ush (e) dhe in. Malësia e Madhe, mesa kam mundur ta ndjek,
jo vetëm si i lindur në ato anë, po edhe si
dialektolog e si etnolinguist, mund të pohoj se aty
duhet të shihet si një hapësirë me pasuri të
jashtëzakonshme edhe etnonimike. Malësia ka
emra të hershëm e të bukur, ka larimi formimesh
të trajtave të dyta (zbunuese) të emrave vetjakë,
ka nofka aq të shumta, që, me kohë, i kanë
shmangur plotësisht emrat e pagëzimit, sikundër
ka edhe prurje të reja që duhen njohur e
kundruar me kujdes.”13

Lexuesi i zakonshëm, studiuesi e
mëvonshëm mëson apo të fitojë se kjo bashkësi
krijuese e moçme si e ka formësuar kompleksin
tingullor për të realizuar përgjithësimin dhe
dhënien e semantikës
me tiparet më të
qenësishme edhe për onomastikën. Shkruhen
në hyrje arsyet pse profesori ka zgjedhur të
radhitë edhe nga disiplina onomastikës si aftësi
krijuese e bashkësisë:
“Na u duk e arsyeshme, prandaj, që në ketë Fjalor
të Malësisë, krahas e në gji të fjalëve, kuptimeve
dhe shprehjeve frazeologjike e mënyrave të të
thënit urtuake e aq të bukura, të fusja edhe diçka
Po aty, f.23.
Shkurtaj, Gj. Fjalori leksiko-frazeologjik i Malësisë së
Madhe. Tiranë, 2021, f.26.
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Kjo dukuri gjuhësore e hulumtuar në
nënzonat paraqet veçanti. Sidomos pasqyron atë
politikë gjuhësore që përcaktoi Komisia Letrare
e Shkodrës një shekull më parë. Kemi shkruar në
librin “Gjuhësi krahasuese” se krahina e Cerjes,
Përmet është e vetmja nënzonë, e cila nuk ka
lagje me prapashtesën - aj, pra gjithë nënzona.
Ashtu si nënzona e Cerjes edhe nënzona e
Rrëzës, Shqerisë, Përmet nuk ka lagje me
prapashtesën -aj e gjithë nënzona. Ato janë të
ndërtuara me togfjalësh ose me prapashtesa të
tjera. Kemi shkruar në studimet e realizuar se
vihet re dukuria se tek 5 nënzonat e tjera të
Përmetit, 60% fshatrave e kanë të ndërtuar me
togfjalësh.

duke qenë kjo një dukuri shumë e rëndësishme
e krahinës së Malësisë së Madhe, po edhe e
ndonjë visi tjetër, sidomos në Labëri, u kemi bërë
vend edhe emrave familjarë, ku shquajnë për
sasinë e tyre të madhe ata që formohen me
prapashtesën -aj.”15

Duke bashkuar këndvështrimin si
dialektolog e si etnolinguist, në faqet e Fjalorit
zë vend një pasuri e jashtëzakonshme edhe
etnonimike. Kemi zgjedhur 10 faqe si kampion
nga Fjalori e kryesisht: f.100, f.200, f.300, f.400,
f.500, f.600, f.700, f.800, f.900, f.999 për të parë
konkretisht të dy këto zgjedhje të profesorit për
të ndërtuar Fjalorin e madh për këtë bashkësi
gjuhësore të moçme. Faqja 100 ka 12 fjalë, vetëm
një është patronim kryesisht janë fjalë që lidhen
me blegtorinë. Toponimi i radhitur ka ndërtim,
shpjegim si Fjalori Enciklopedik. “BARDHAJ/
BARLLAJ. Fshat me popullsi shqiptare në pjesën
e Malësisë, në komunën e Podgoricës (në Mal të
Zi), që i përket Traboinit16. Shtrihet përgjatë
kufirit shtetëror të Shqipërisë me Malin e Zi. Ka
47 banorë (2003) ndaj 114 banorë që ka pasur
më 1948. Bardhaj është vendlindja e Heroit të
Popullit, Ded Gjo Lulit. Për hir të investimeve të
vetë banorëve, fshati ka rrugë të asfaltuara dhe
ndërtesa të reja banimi. Popullsia merret
kryesisht me blegtori dhe pjesërisht me bujqësi.
Më shumë se gjysma e popullsisë së Bardhajt ka
mërguar jashtë vendit, kryesisht në SHBA.
Bardhaj ka shkollë fillore, njësi të shërbimit
tregtar e komunal.” (FESH, vëll. I, f. 180).

Prapashtesa -aj ka shtrirje në disa
nënzona të tjera. 2-3 fshatra i kanë të ndërtuara
emrat e lagjeve gati 100% me prapashtesën –
aj14 Këtë dukuri e ka shkruar më herët profesori
duke cituar edhe autorë të tjerë për studimet
krahasuese: “Me interes e vlerë të madhe
etnolinguistike janë në Malësinë e Madhe
patronimet dhe etnonimet që formohen me
prapashtesën -AJ. Etnikat e formuar me këtë
prapashtesë, me të cilën formohen emra dhe
mbiemra patronimikë, që malësorët, në dallim
nga fise të tjera të Shqipërisë së Veriut, trungun
familjar e vëllazëror e ka lidhur, jo me të parin
fisnor, por me të parin e vëllazërisë. Në këtë
mënyrë, sikundër kanë theksuar edhe
sociologët, Malësia e ka faktorizuar përkatësinë
vëllazërore, duke marrë madje edhe mbiemra
patrominal (Dedvukaj, Camaj, Dushaj etj.), që nga
koha e funksionalizimit të administratës
shtetërore” (A. K. Berishaj).

Faqja 200 e Fjalorit ka përbërje 6
formësime të bashkësisë nga fusha e
onomastikës nga 20 fjalë që ka faqja duke
shënuar në faqe me kujdes klasën e fjalëve edhe
burimet: “COLJA Kur patronimi Coli vjen mbas
një emri të gjinisë femërore (grua a vajzë) merr
prapashtesën femërorizuese-ja: Liljana Colja,
Bafte Colja; Pashk Colja. COL/E, -JA m. Emër
femrash. Cole Tolja17 (Plavë e Guci).

Është prirje gjuhësore që del nga
materialet e gjuhësisë krahasuese dhe është
shumë e vlefshme porosia apo tërheqja e
vëmendjes si sikundër ka edhe prurje të reja që
duhen njohur e kundruar me kujdes. E parë si
aftësi krijuese e formësimit nga bashkësia e
Malësisë së Madhe ka zënë vend në faqet e
fjalorit si dukuri shumë e rëndësishme për
shumë areale të tjera: “Ne Fjalor, ndonëse nuk
është një praktikë e zakonshme e veprave të tilla,

Faqja 300 ka 8 fjalë. Vetëm tek fjala
DHȂM, -I / LLȂM, -I m. sh. -(T) Dhëmb, radhit 14

Shih më gjerë, Mërkuri, N. Gjuhësi e krahasuar.
Triptik, 2018, f.75.
15 Shkurtaj,Gj. Fjalori leksiko-frazeologjik i Malësisë së
Madhe.Tiranë, 2021, f.30.
14
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njësi frazeologjike. Po në këtë faqe ka mundur të
shënojë edhe ku shtrirje: “E kemi regjistruar në
Koplik e gjetiu në Rranxa të Mbishkodrës.”18

sh. -(T) Dhi. Lli e bu:t. Lli e egër. I da:j dhi:t/ lli:t
(me dikë) shkëputem nga marrëdhëniet
miqësore me dikë. Nuk kam ma miqsi me tâ, i kem
da: lli:t. Nuk din llija çka â tagjija. fj. u. iron. Nuk e
njeh jetën, nuk di se çfarë është e mirë, se është
mësuar si dhia në mal. N’ mos kallzo:ft llija,
kallzon brîni. fj. u. herët a vonë sekreti del në
dritë, dikush do të rrëfejë. I shtjen mish
llijet/dhijet (dikush) shton gjëra të pamira, bën
ngatërresa. Mos na i shtjer mish llijet muhabetit.
Mos thuaj gënjeshtra.21” Këtë prirje do ta
shtojnë bashkësitë e tjera gjatë përdorimit, për
vlerat kurative që ka mishi i dhisë për individë të
yndyrshëm me tepri.

Faqja 400 ka 14 fjalë, 4 janë fjalë
etnonime. Për këto etnonime ka shënuar dhe
mendimin e shprehur për të dhe burimin ose
vendin e ekspeditës: “GJEL, -I m. Emër i moçëm
në trevat shqiptare, i cili, sipas traditës së
hershme të emrave të njerëzve, që vijnë edhe
nga emra kafshësh e shpendësh, sipas E. Çabejit,
ka dalë nga emri i gjelit. Emër meshkujsh dhe
patronim në Malësi: Gjel Çaku19 (Hot).”
Faqja 500 ka radhitur 8 fjalë, 1 nofkë
dhe tek fjala kishë ka radhitur
njësitë
frazeologjike dhe toponimet që kanë në emërtim
fjalën kishë si fjalë të parë: KI:SH(Ë), -A f. sh. -A(T)
Kishë. Godinë kulti e fesë së krishterë (katolike
apo ortodokse), ku meshohet dhe besimtarët
shkojnë për t’u lutur e për të kryer ceremonitë
fetare të ndryshme; shkoj n’ ki:sh; dal prej kishet.
Në ndonjë nga të folmet e Malësisë, si në Reç etj.
shqiptohet edhe qi:sh, -a, ashtu si në shqipen e
autorëve të vjetër dhe te arbëreshët e Italisë,
porse masivisht, në të folen e Malësisë, del ki:sh,
-a. Mos e gjuaj kishën pesha! -Mos bëj mëkat, mos
hyr në mëkat! N’at ki:sh çi t’shkosh, at mshi:r
merr. -Në atë vend që të jetosh, do të mësohesh
me zakonet e doket e tij. T’ nimoft kisha e mesha!
ur. Kur ndeshim në udhë dikë që po shkon në
kishë, ose që po vjen nga kisha. Si me pa viedh
gjâ:n e ki:shs i dobët nga shëndeti, shumë i
hajthëm. Pasha kishën shêjte!bet. Pasha kishn e
Laçit! bet. Fjala kishë del shpesh në toponimi, si
pjesë e emërtimit të qendrave të famullive
kryesore, si: Kisha e Bajzs (Kastrat), Kisha e
Shkrelit, Kisha e Zhajes (Zagorë), Kisha e Brigjes
(Hot), Kisha e Reçit ( Reç), Kisha e Çartun
(Uldedaj-Kastrat) etj. si dhe Qafa e Ki:shs20
(Kastrat i Epërm).

Faqe 700 ka radhitur 9 fjalë duke
radhitur dhe dy prapashtesa me ngjyresa
zvogëlim që janë prodhuese edhe për patronime
dhe formime të tjera. Pas fjalëve titull shton disa
fjalë më shpjegimet përkatëse që e zgjerojnë
sasinë e fjalëve në një faqe kampion: “OBORR, -I
m. sh. -E(T) Pjesa e mjedisit të një banese, para
shtëpisë, zakonisht e rrethuar me mur ose me
ledh, si dhe me një partare “derë”. Në oborret e
shtëpive të malësorëve ka pasur e dhe disa
ndërtime a thurima ndihmëse, si: koteci i
kollomoqit, kaçorri i pulave, vathi dhe kësolla e
dhenve apo e dhive, kjuori i qenit, kurse në
kopshtin (që zakonisht ishte ngjitur me oborrin)
kishte edhe mullarë tagjie dhe podina për t’i
ushqyer bagëtitë në kushte dimri, kur bie borë e
nuk mund të nxiren në kullotë. Oborri, edhe kur
nuk ishte i rrethuar me mur, kishte rrethim me
gardh ose me purteka dhe partaren apo derën e
oborrit, që bëhej e gjerë sa për të hyrë edhe
kafshët e barrës të ngarkuara, si dhe, në raste të
shtëpive të mëdha, në zonat fushore, edhe sa për
të hyrë qerrja. Oborri i kullës ka qenë një nga
fjalët me përdorim të dendur edhe në Eposin e
Kreshnikëve. N’ shtek t’ oborrit te dera e oborrit.
Sa ka hî ën shtek t’ oborrit i ka da:l dikush
përparan e ja ka vû: livoren ën gjyks.”22

Faqe 600 ka radhitur 12 fjalë titull dhe 3
antroponime, patronime. Për çdo fjalë titull ka
renditur njësitë frazeologjike dhe fjalët e urta ku
fjala titull merr kuptim të ri e hyn në
marrëdhënie të tjera për ligjërimin e bashkësisë
duke i shtuar semat e fjalës: “LLI:, -JA/DHI:, -JA f.

Përdorimi i pasthirrmave kur je në
distancë për bashkëbiseduesin është prije edhe
për bashkësinë gjuhësore në Jug, prirje
mbarëkombëtare dhe lashtë dhe përdorur edhe
në ligjërimet e Fishtës: “O! pasth. U prin emrave

Po aty f.300.
Po aty f.400.
20 Po aty f.500.

Shkurtaj,Gj. Fjalori leksiko-frazeologjik i Malësisë së
Madhe.Tiranë,2021,f.600.
22 Po aty,f.700.
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të përveçëm të njerëzve, kur u drejtohemi për të
shkuar në shtëpinë e tyre ose për t’u kumtuar
ndonjë lajm nga një farë largësie: O, Zef Shota! O,
Marash Vata! O, i zoti i shpis! O, po a âsht kush aty,
more? “O vllau i êm, o vlla!/T’zezat qyqe tash
këndojnë, /O vllau i êm, o vlla!/Nanë e motër u
ndihmojnë, / O vllau i êm, o vlla!23” (Fishta, LM).

Në faqen 900 ka radhitur 13 fjalë si pasuri
gjuhësore që sjell kjo bashkësi gjuhësore për
Fjalorin: “SHTRŨ:G(Ȅ) -A/ SHTRŨ:ŋ(Ȅ), -A f. sh. A(T) Shtegu i ngushtë afër derës së vathit a të
oborrit ku milen delet; shtrungë. Ka edhe disa
përshëndetje me këtë fjalë, kur kalojmë pranë
ndonjë bariu me dhen a dhi, duke i mjelë në
shtrungë: Mi:r ën shtrû:g! ose Mir ën shtrû:g, a
ka:n, marshallah! Mos i pa:t syni i keq!
SHTRŨGTAR, -I m. Bariu25 që mjel dhentë në
shtrungë.” (Dol-Guci, Zymberi, Leksiku..., f. 151).

Faqe 800 ka radhitur 10 fjalë duke
radhitur llojet e rrushit që si fjalë të dytë të
emërtimit kanë vendin e origjinës nga janë
marrë: Raguzë, Stamboll, Francë, Amerikan, Hot,
Golem; për të kultivuar më tej. Mjedisi ku janë
kultivuar dhe emërtuar dhe burime të tjera për
këto emërtime si Fjalori i Gazullit. Po tek
shpjegimi etimologjik i shprehur nga E. Çabej
duke shprehur dhe pohuar edhe pas 40 vjetësh
se janë të saktë dhe të hulumtuara me kujdes:
“RAGAZI mb. Një lloj rrushi i kuq me kokrra në
formë vezake e me cipë të trashë. Besojmë se
forma e parë do të ketë qenë rrush Raguze.
Shumëkund këtë lloj rrushi e quajnë rr. razaki,
për të cilën ka bërë shpjegimin etimologjik E.
Çabej (St. Gj. II, f. 70-71). Në Malësi e në mjediset
malësore të Bregut të Matës është dëshmuar
edhe më herët forma ragazi: ban rrush t’bardh’e
ragazi (Rrilë-Bregu i Matës), po edhe te Fjalori i
Gazullit rrush ragazi, hardhi ragazezë. Prej ragazi
u formua “per extensionem” edhe ragabardhë
“rrush i bardhë këpujëmadh.” (E. Çabej, po aty).

Faqe 999 ka radhitur po 14 fjalë gati
85% janë patronime, etnonime dhe toponime të
zgjedhura me shumë kujdes si krijime të
bashkësisë: “VUKPA:LAJ-PJETROVIQ. Fshat i
Katundit të Kastratit, midis Hotit e Bratoshit.
VUKSAN, -I Emër meshkujsh të besimit katolik:
Vuksan Gela (Grudë); Vuksan Toma (Shënkoll i
Bregut të Matës, me origjinë nga Shkreli),
Vuksan
Miri
(Kelemend).
Vuksa(n)lekajVUKSA(N)LEKAJ Fshat i Malësisë
së Madhe me popullsi shqiptare në komunën e
Podgoricës (Mal i Zi). Vendasit dhe
përgjithësisht
malësorët
e
shqiptojnë
Vuksalekaj. Shtrihet në luginën e Cemit.
Popullsia 280 banorë (2003) të besimit katolik,
merren me bujqësi e blegtori. Ka shkollë fillore
qysh nga viti 1945-46.
VULA
Patronim i hershëm në Shkrel të
Malësisë26.” Fran Vula (Poicë-Shkrel).

Përtej shtjellimeve të etimologut e
mjeshtrit të madh, thjesht nga rrethana e ditur se
shumë emra frutash e llojesh të rrushit
emërtohen prej emrave të vendeve ku merren
kultivarët e tyre (khs. rrush Stomollet
(Stambolli) ose Stomolle:sh; rrush Frâcet
(France), rrush amerikân për rrushin “çylek”,
apo dardh Goleme (nga Golem), dardh Hote (nga
Hot) etj. besoj se te ragazi, ragaze:z, duhet të
shohim si parësor togfjalëshin rrush Raguzet. Po
ashtu për ragabardh të Malësisë, pa asnjë
mëdyshje, mbetet i saktë shpjegimi i Çabejit si
formim “per extensionem”, natyrisht edhe me
një
trysni
të
etimologjisë
popullore
ragaziragazezë>ragabardhë24.”

Faqet e zgjedhura si kampion vërtetojnë
synimin e profesorit se në gji të fjalëve, fjalë
titull, kuptimeve dhe shprehjeve frazeologjike e
mënyrave të të thënit urtuake e aq të bukura, ka
shënuar midis rreshtave në disa faqe pasurinë
etnonimike dhe etnolinguistike të Malësisë së
Madhe dhe më gjerë. Njësitë e onomastikës zënë
afërsisht një të tretën e fjalëve të renditura në
Fjalor. Pas fjalëve titull ka renditur gati 20%
njësi frazeologjike, fjalë të urta, urime, mallkime,
pra njësi që fjala titull hyn në marrëdhënie të
tjera si pasuri për të komunikuar me bashkësitë
e tjera gjuhësore, për ta pëlqyer këtë krijim dhe
më tej si fjalë qendërzuese. Njësi të onomastikës
(antroponime, partonime, etnonime, toponime...)

Po aty f.700.
Shkurtaj,Gj. Fjalori leksiko-frazeologjik i Malësisë së
Madhe.Tiranë,2021,f.800.
23

25

24

26
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midis rreshtave
shënohen afërsisht 30%.
Grafiku i mëposhtëm paraqet qëllimimin e
profesorit afërsisht për 10 faqet e zgjedhura.

morfologjike e të folmeve të Malësisë së Madhe,
mund të ndjekim tri boshtet e krahasimit, sipas
nesh me rëndësi parësore, që na zbulojnë
përputhjet e tyre shumë të mëdha, po edhe
dallimet e tyre, sado të vogla qofshin.”27 Pra,
është rrugë frytdhënëse kombëtare që të
dallojnë prirjen gjuhësore, e cila është shumë e
vlefshme duke mëshuar tek
gjuhësia
krahasuese.

STRUKTURA E FAQES
Struktura e faqes
150
100
50
0

120
30
Fjalë
titull

Struktura e faqes

120

40

Pasthënia me rreshta si prirje më e gjerë
se krahina, dialekti duke kaluar kufijtë e
dialektet: “Por, le ta mbyllim me një varg të
këngës malësorçe, që thotë: “Kaq e dita, kaq e
thaç, merrnje ju tie:rt, se jua laç“28, zakonisht
këndohet, recitohet, kur gëzimi ka arritur
kulmin dhe të tjerët e mirëpresin për ta
vazhduar me atë intesitet. Edhe botimi i Fjalorit
leksiko-frazeologjik i Malësisë së Madhe të prof.
Gj. Shkurtaj vjen në rrugën e nisur për Fjalorin e
madh. Profesori paraqet shumë përbashkësi,
prirje për strukturën e Fjalorit të madh. Paç
dorën e mbarë të përbashkësive, prirjeve
shkencore të botuara në këtë rrugë trashëguese
për brezat!

Njësi
Njësi të
frazeolo onomas
gjike,…
tikës
30

40

Fjalori
paraqet performancën e
bashkësisë gjuhësore ku profesori ka realizuat
ekspedita për disa dekada. Ka shkruar për
hulumtimin i gjatë në disa nënzona, të cilat i jap
mundësinë të argumentojë në debatet për
kërkime të reja në mjaft qendra të tjera e me
shumë traditë në këtë fushë dhe për profesorë
me mjaft përvojë. Shton argumentet përtej
shtjellimeve të etimologut e mjeshtrit të madh, E.
Çabej pas 40 vjetëve jo vetëm si mirënjohje, por
edhe si shkencëtar i gjuhësisë. Ka cituar me
shumë kujdes mjedisin ku janë kultivuar dhe
emërtuar aftësitë krijuese të bashkësisë si
shpjegime dhe ilustrime dhe burime të tjera për
këto emërtime si: Fjalori i Gazullit, Fishta, (LM).
A. K. (Dol-Guci, Zymberi, Leksiku..., f. 151) etj.
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Tipat ndërtimorë të sintagmave parafjalore në
gjuhën angleze në përqasje me ato të gjuhës
shqipe
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leonora.xhori@unitir.edu.al

Dr. Daniela Hasa
daniela.hasa@unitir.edu.al
Departamenti i Gjuhës Angleze
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Universiteti i Tiranës

Abstrakt
Një fakt themelor që ka të bëjë me fjalët në të
gjitha gjuhët njerëzore është se, megjithëse janë
të pafundme, ato mund të grupohen në një numër
relativisht të vogël klasash që quhen kategori
sintaksore. Ndër to, kategoritë sintagmatike kanë
paraqitur interes të vazhdueshëm studimor.
Artikulli në fjalë përqëndrohet pikërisht në
analizën sintaksore të sintagmave parafjalore në
të gjuhët angleze e shqipe. Jemi ndalur tek
ndërtimet me sintagma parafjalore në të dyja
gjuhët dhe përmes shembujve të shumtë kemi
evidentuar ngjashmëritë dhe dallimet midis tyre.
Përfundimet e analizës tregojnë sa pranë dhe larg
janë këto dy gjuhë nga njëra-tjetra dhe theksojnë
veçoritë tipologjike të tyre. Analiza strukturore e
sintagmave parafjalore është parë nga
këndvështrimi i gramatikës së frazës. Ajo tregon
se gjuhë të tilla tilla si ajo angleze dhe shqipe, në
dukje shumë të ndryshme nga njëra-tjetra për
nga kriteri morfologjik i tipologjisë së gjuhëve, në
rrafshin sintaksor dëshmojnë se ndajnë shumë
karakteristika të përbashkëta dhe vërtetojnë
teorinë e N. Çomskit mbi Gramatikën
Universale(1).

Fjalë kyç: Sintagmë, sintagma emërore, sintagma
parafjalore, strukturë sintaksore, tipa ndërtimorë
Abstract
A basic fact about words in all human languages
is that, although infinite, they can be grouped into
a relatively small number of classes called
syntactic categories. Among them, phrasal
categories have shown constant research
interest. The article in question focuses precisely
on the syntactic analysis of prepositional phrases
in English and Albanian. We have analyzed the
structure of prepositional phrases in both
languages and through numerous examples have
identified the similarities and differences
between them. The conclusions of the analysis
highlight their typological features and show
where the two languages meet and depart in this
respect. The structural analysis of prepositional
phrases is viewed from the perspective of phrase
structure grammar. It proves that languages such
as English and Albanian, apparently different
from each other in terms of morphological
typology, share some basic features in common
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as regards sentence structure, thus confirming N.
Chomsky’s theory on Universal Grammar.

shkurreve, kundër zënies, prapa një bregoreje
(3).

Key words: phrase, noun phrase, prepositional
phrase, syntactic structure, phrase structure rules

Në gjuhën angleze gjenden disa raste parafjalësh
që edhe pse vendosen pas plotësit sillen si
parafjalë tipike e emërtohen si të tilla:

Hyrje
Three weeks ago (4)
Parafjalët janë fjalë që përdoren gjerësisht në
gjuhë. Për këtë arsye, ato kanë tërhequr
gjithmonë vëmendjen e gjuhëtarëve të ndryshëm
që janë munduar të japin një përkufizim të plotë
për fjalët që bëjnë pjesë në këtë kategori
leksikore, por që duket se asnjëherë nuk ia kanë
mbërritur të japin një përkufizim unifikues pasi
të gjitha tentativat që janë bërë deri më sot kanë
qenë të diskutueshme. Megjithatë, parafjalët dhe
sintagmat parafjalore si çdo kategori tjetër
leksikore e sintagmatike në gjuhë meritojnë të
studiohen, edhe pse vazhdimisht janë quajtur
kategori shumë problematike. Autorë të
ndryshëm gjatë dekadave të fundit e kanë
rishqyrtuar problemin e klasifikimit të
parafjalëve si fjalë leksikore apo funksionale dhe
kanë mbërritur në përfundimin se ato janë një
kategori gjysmëleksikore. Ata kanë rianalizuar
konceptin e gramatikalitetit, sepse ai duket më
tipiku për parafjalët, të cilat tradicionalisht
përfshihen në kategorinë “funksionale”, d.m.th.
“gramatikore” ose “sintaksore”.

(Tri javë më parë)
All joking aside (po aty)
(Duke lënë shakanë mënjanë)
These objections withstanding (5)
(Pavarësisht kundërshtimeve)
Në gjuhën shqipe nuk ka raste të tilla të
prapavendosjes. Parafjala gjendet gjithmonë
para gjymtyrës që e plotëson atë.
Përqasja e tipave ndërtimorë
Përsa i përket strukturës së SP në gjuhën shqipe,
parafjala plotësohet tipikisht nga një SE që
përbën edhe strukturën më të shpeshtë të SP në
gjuhën shqipe si edhe SP në gjuhën angleze.
Megjithatë, edhe në gjuhën shqipe përveç SE, në
strukturën e brendshme të SP ndeshen edhe
përbërës të tjerë të cilët do t’i analizojmë më
poshtë. Tipi ndërtimor më i shpeshtë i SP në
gjuhën shqipe është:

Parafjalët në gjuhën angleze si edhe në atë shqipe
janë fjalë që nuk mund të përdoren më vete. Ato
duhet të plotësohen medoemos nga një gjymtyrë
tjetër që është zakonisht një sintagmë emërore
(SE). Pra, sintagma të tilla ku parafjala ndiqet nga
një plotës quhen sintagma parafjalore (SP). Në
ndërtime të këtij lloji parafjala (P) është koka e
sintagmës dhe elementi që e plotëson atë (SE)
është plotësi i saj. Koka e një sintagme është lloji
i fjalës bosht të sintagmës. Për shembull, kokë e
sintagmave emërore janë emrat, e sintagmave
foljore foljet, e atyre mbiemërore, mbiemrat dhe
atyre ndajfoljore, ndajfoljet. Shembuj të
sintagmave parafjalore mund të përfshinin
sintagma të tilla si in his face, at the table, on his
left (2). Parafjalët in, at dhe on janë përkatësisht
kokë të sintagmave të mësipërme parafjalore.

SP → P + SE
Kjo është struktura më tipike dhe më e shpeshtë
e SP në gjuhën shqipe. Parafjalët në këto
sintagma mund të plotësohen nga SE të të gjitha
llojeve, të thjeshta P + E/Pr (nga myshku, midis
tyre) e të zgjeruara P + SE (mbi katër degë ahu).
Sintagmat emërore në të tilla ndërtime kryejnë
funksionin e plotësit të parafjalës ashtu sikurse
edhe në gjuhën angleze. Siç mund të vihet re edhe
nga shembujt e mësipërm, sintagmat emërore që
vendosen pas kokës së sintagmave parafjalore
mund të jenë të shumëllojshme, që nga më të
thjeshtat e deri tek ato më komplekset ku emri
kokë mund të marrë disa përcaktorë:

Ashtu si në gjuhën angleze edhe në gjuhën shqipe
parafjala në një SP vendoset para plotësit të saj
p.sh.: përtej rrugës, pas saj, mbi njërin sup, midis

1.
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2.

[me të]

3.

[sipas të gjitha rregullave]

4.

[gjatë drekës së mortit]

5.

[prej një flamuri të largët]

6.

[në katin e sipërm të kullës] (6)

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
pashquar me specifikues (një, ca). Parafjalët e
rasës kallëzore përdoren si me emra në trajtë të
shquar edhe me emra në trajtë të pashquar pa
specifikues, etj.
Në gjuhën shqipe, në rast se plotësi i parafjalës
kokë është një SE e përbërë nga një përemër
vetor, ai del në forma të ndryshme rasore
ndryshe nga SP analoge në gjuhën angleze ku
përemri del gjithmonë në rasën kallëzore, e cila
është forma e vetme rasore e përemrit në këtë
gjuhë. Për shembull:

Pra, parimi bazë i gjenerimit të sintagmave të
këtij tipi ndërtimor është i njëjtë për të dyja
gjuhët: P + SE. Ajo që i dallon këto ndërtime
janë parametrat e ndryshëm të realizimit të
këtij parimi. Së pari, në gjuhën angleze
parafjalët nuk janë treguese të rasës (me
përjashtim të rasteve kur parafjala përdoret
me një përemër vetor ku ky i fundit del
gjithmonë në formën e rasës kallëzore (ëith
her, on them, etj.), ndërsa në gjuhën shqipe të
gjitha rasat e emrit shoqërohen me parafjalë
të caktuara. Pra, në këtë gjuhë parafjalët janë
shenjuese të rasës së emrit. Së dyti, në gjuhën
angleze emrat nuk marrin mbaresa rasore,
ndërsa gjuha shqipe ka një sistem të pasur
mbaresash rasore të emrit. Së treti, emri
kokë pas parafjalës në gjuhën angleze merr
përgjithësisht specifikues. Janë të rrallë
emrat që nuk marrin specifikues pas
parafjalës. Këta emra në gjuhën angleze
përdoren me kuptim të përgjithshëm edhe jo
specifik ose në SP të qëndrueshme. Në
gjuhën shqipe, në varësi të parafjalës dhe të
kuptimit të emrit, në SP me plotës SE të
thjeshta, emrat mund të jenë të shquar dhe të
pashquar. Krahaso p.sh.:
Anglisht

Shqip

on the wall

mbi mur

in the tree

në pemë

behind the tree

pas pemës

from the cinema

nga kinemaja

Anglisht
from you

Shqip
nga ju
(rasa emërore)

betëeen you and me

mes nesh
(rasa rrjedhore)

over it

mbi të
(rasa kallëzore)

SP → P + Gr (Gerund)
Ky ndërtim ndeshet shpesh, edhe në gjuhën
shqipe. Parafjala ndiqet nga një gerund. Gerundi
është një formë foljore e pashtjelluar që emërton
një veprim por dhe zotëron kryesisht
karakteristika të foljes e të emrit. Në këtë
mënyrë, ne mbështesim plotësisht mendimin e
M. Çelikut për njohjen e kasaj forme gramatikore
si një nga format e pashtjelluara të foljes edhe në
gjuhën shqipe (7). Le të japim disa shembuj:

Në shembujt e mësipërm vihet re që parafjalët e
rasave të ndryshme në gjuhën shqipe përdoren
me emra në trajta të ndryshme. Parafjalët e rasës
emërore p.sh. shoqërohen gjithmonë me emër në
trajtën e shquar ose me emër në trajtën e

1.

...urdhrin [për të larë gjakun]...

2.

...bëri mënjanë [për t’i hapur rrugë
varganit]

3.

...presin [për të dhënë taksën]...

4.

...më të devotshëm, të gatshëm [për t’u
flijuar]... (8)

Duke gërshetuar karakteristika si foljore ashtu
edhe emërore, gerundi mund të paraprihet edhe
nga parafjalë siç vihet re edhe në shembujt e
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mësipërm. Sintagma që formohet është pra, një
SP e cila luan rolin e elementit të varur të një
sintagmeje foljore (shemb.3), emërore (shemb.2)
e mbiemërore (shemb. 4). Gerundi në të tilla
ndërtime është plotës, ashtu si edhe në gjuhën
angleze, pra një element i domosdoshëm për
strukturën dhe kuptimin e sintagmës.

himself into losing consciousness, ku parafjala into
përzgjidhet nga folja force. Në gjuhën shqipe
sintagmat e këtij tipi ndërtimor dalin me
parafjalën për dhe me dhe përcaktojnë foljen
duke funksionuar si rrethanor qëllimi, shkaku, e
kohe (shih shembujt më lart).
Megjithëse formula e gjenerimit të një SP të këtij
tipi ndërtimor është e njëjtë për të dyja gjuhët ajo
që i bën ato të ndryshme nga njëra tjetra është
forma e gerundit. Në gjuhën angleze ai del në
trajta të ndryshme diatezore e kohore, p.sh.:

E përbashkët për të dyja gjuhët është edhe
funksioni i SP të këtij lloji si elementë të varur të
sintagmave të zgjeruara, emërore, mbiemërore
dhe foljore, si p.sh.:
Anglisht

Shqip

(SFl) force
himself into losing
consciousness

presin për të
dhënë taksën

(SE) the difficulty
in talking about
such things
(SM) successful in
achieving their aims

urdhrin për të
larë gjakun

overhearing (trajtë
veprore)
being overheard (trajtë pësore),
having overheard (trajtë veprore e së
kryerës)
having been overheard (trajtë pësore e së
kryerës)

të gatshëm për
t’u flijuar

Një dukuri e tillë nuk ndodh me gerundin në
gjuhën shqipe. Ai nuk ka tipare foljore kaq të
spikatura sa gerundi i anglishtes. Në gjuhën
shqipe gerundi del në dy trajta rasore: kallëzore
(të bërë) e rrjedhore (së bëri), tipar ky emëror i
gerundit që e dallon atë nga gerundi i anglishtes i
cili nuk ka tregues rasorë (9).

Si përcaktor në sintagmat emërore, në gjuhën
shqipe gerundi paraprihet nga parafjala për,
ndërsa në gjuhën angleze nga disa parafjalë që
varen nga emrat me të cilët përdoren, duke qenë
se në këtë gjuhë, në mungesë të mbaresave me
emra, folje e mbiemra të ndryshëm përdoret një
numër i konsiderueshëm parafjalësh që quhen
parafjalë të varura meqenëse ato janë specifike e
varen nga fjala me të cilën kombinohen, duke
kryer, në njëfarë mënyre, funksionin që kryejnë
mbaresat në gjuhën shqipe. Më shpesh ndeshet
parafjala e rasës gjinore of por edhe parafjalë të
tjera të thjeshta si at, on, in, etj. Në SM në gjuhën
angleze, parafjalët që paraprijnë gerundin janë
specifike në varësi të mbiemrit me të cilin
përdoren, ndërsa në gjuhën shqipe parafjala e
vetme është për dhe vendoset pas mbiemrave të
tipit i gatshëm, i përshtatshëm, i etur, etj. që
tregojnë cilësi të përkohshme e jo të përhershme.

SP → P + FE (sifjali emërore)/Fpc (sifjali
përcaktore)
Ndonëse rrallë, në gjuhën shqipe ndeshim edhe
ndërtime të tilla ku parafjala ndiqet jo nga një
emër apo SE por nga një sifjali. Lloji i sifjalisë
është emërore ose përcaktore. Sifjalitë emërore
quhen të tilla sepse sillen në strukturën e fjalisë
si emra duke kryer kështu funksione tipike
emërore si ai i kryefjalës, kundrinorit,
përcaktorit kallëzuesor të kryefjalës a të
kundrinorit, etj. Ato zakonisht janë sifjali pyetëse
të zhdrejta. Sifjalitë përcaktore përcaktojnë SE
dhe fillojnë me ndajfolje lidhore ose përemër
lidhor. Për shembull:

Si pjesë e sintagmave foljore në gjuhën angleze,
gerundi del me parafjalë të ndryshme në
funksionin e rrethanorit, ku parafjala ruan një
kuptim të caktuar leksikor, dhe me parafjalë
specifike që përzgjidhen nga folje të ndryshme
parafjalore. Në këtë rast funksioni i SP është ai i
kundrinorit me parafjalë si në shembullin force

1.
2.
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...dhe kulla e ngujimit [drejt së cilës ata
po shkonin]. (P + FPc) (10)

Sintagmat parafjalore të tipit P + SP, janë të rralla
në gjuhën shqipe, ndryshe nga gjuha angleze në
të cilën sintagma të tilla parafjalore ndeshen
shpesh. Në këtë gjuhë ato dalin kryesisht si plotës
parafjalorë brenda sintagmave parafjalore duke
kryer funksionin e plotësit të sintagmave foljore
pas foljeve parafjalore, si p.sh had gone straight
on with his speech, ku folja parafjalore go on
kërkon plotës me parafjalën with.

Sifjalitë emërore dhe ato përcaktore si plotës të
parafjalëve janë të ngjashme në të dyja gjuhët. I
vetmi dallim është se në gjuhën shqipe tipat
ndërtimorë P + SE nuk kanë denduri të madhe si
në gjuhën angleze duke qenë se në këtë gjuhë ato
plotësojnë kryesisht folje parafjalore që nuk janë
tipike për gjuhën shqipe, si p.sh.: The teacher
listened to what the students said.

Në gjuhën shqipe sintagma të këtij lloji mund të
hasen tek-tuk në gjuhën e folur ose në stilin
letrar. Në vend të ndërtimeve të tipit P + SP si
p.sh.: Zëri erdhi [nga jashtë sallës], në gjuhën
shqipe parapëlqehet ndërtimi P + N: Zëri erdhi
[nga jashtë].

Në lidhje me tipat ndërtimorë P + FPc, në gjuhën
angleze theksuam se parafjala mund të
zhvendoset edhe në fund të sifjalisë përcaktore
(the boy at whom I was looking/the boy I was
looking at). Kjo gjë nuk ndodh në gjuhën shqipe
ku parafjala qëndron pranë folësit dhe nuk mund
të shkëputet prej tij. Gjithashtu, në SP që ndiqen
nga sifjali përcaktore përemri lidhor apo pyetës
në gjuhën shqipe del në një rasë të caktuar në
varësi të parafjalës që i paraprin (shemb. 1 dhe
3). Në gjuhën angleze ai nuk ndryshon. Sintagmat
parafjalore të këtij tipi janë pjesë e sintagmave
më të zgjeruara kryesisht foljore e mbiemërore,
të cilat do t’i analizojmë në vijim të punimit.

Sintagma të tipit SP → P + SM (Sintagmë
Mbiemërore) që në gjuhën angleze janë shumë të
rralla, si at first, at last, for certain, for sure, in
brief, in private, of late, of old e ndonjë tjetër e që
përgjithësisht janë të qëndrueshme dhe kanë
kuptim ndajfoljor, nuk hasen në gjuhën shqipe.
Megjithatë ka edhe ne gjuhën shqipe raste kur
parafjala për paraprin një përcaktor kallëzuesor
të kryefjalës a të kundrinorit të shprehur me
mbiemër. Në këto raste ajo ngjan me ndërtimet
përkatëse të gjuhës angleze. Për shembull:

SP → P + SN (Sintagmë Ndajfoljore)
Si edhe në gjuhën angleze, në gjuhën shqipe janë
të rralla sintagmat parafjalore sipas modelit
ndërtimor P + SN. Për shembull:
1.

Gjëmëtarët erdhën [nga larg].

2.

...se si do të mbërrinin [gjer atje]...

3.

Tri herë ka ardhur [gjer më sot] Binak
Alia...

4.

...sapo u nisën [për atje]... (11)

Anglisht
They took me
[for dead].

Shqip
Më morën
[për të vdekur]

Në këtë shembull dead dhe të vdekur janë
sintagma mbiemërore që plotësojnë përkatësisht
parafjalët for dhe për duke formuar SP që kryejnë
funksionin e përcaktorit kallëzuesor të
kundrinorit. Në tekstin Gramatika e Gjuhës
Shqipe (12) thuhet se parafjala për në këtë
funksion i ka humbur tiparet e saj parafjalore dhe
duhet konsideruar si pjesëz. Si edhe në gjuhën
angleze numri i foljeve që marrin SP të këtij lloji
është shumë i kufizuar. Në të tilla ndërtime në
vend të mbiemrit shpesh haset një emër, p.sh.: Po
më marrin për princeshë. (13)

Pra, në të dyja gjuhët sintagma të tilla ndërtohen
në të njëjtën mënyrë; parafjala kokë vendoset
para një SN që në më të shumtën e rasteve tregon
vend ose kohë, karaketristikë kjo e përbashkët
për SP të këtij lloji në të dyja gjuhët.

Ashtu si në gjuhën angleze edhe në gjuhën shqipe
hasen sintagma parafjalore me plotës të dyfishtë:
i pari një sintagmë emërore dhe i dyti një
sintagmë tjetër parafjalore si psh:

SP → P + SP (Sintagmë Parafjalore)
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1.

[Nga tokat te rrugët]

2.

[Nga e djathta në të majtë]

3.

[Nga një gjer më shtatëmbëdhjetë prill]
(14)
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parafjalore ashtu si edhe në gjuhën angleze janë
përgjithësisht plotës, pra elementë të
domosdoshëm për strukturën dhe kuptimin e
sintagmave të tilla. Por, ashtu siç e theksuam
gjatë analizës së sintagmave parafjalore në
gjuhën angleze, plotësit nuk janë të vetmit
elementë që marrin pjesë në strukturën e SP. Ata
mund të përcaktohen edhe nga fjalë përcaktuese
tipike për këto sintagma. Kjo dukuri ndodh edhe
me SP në gjuhën shqipe.

Përveç këtyre togjeve të lira, që tregojnë
përgjithësisht kohëzgjatjen e veprimit ose
pikënisjen dhe pikëmbërritjen e tij, ashtu si edhe
në gjuhën angleze, në ndërtime të tilla SE si
plotësa parafjalorë shpesh dalin me të njëjtin
emër kokë, si p.sh: nga koha në kohë, nga brezi në
brez, nga viti në vit (15).

Përfundime
Analiza e mësipërme e sintagmave parafjalore në
gjuhët angleze dhe shqipe vërteton se ato kanë
ngjashmëri të dukshme përsa i përket strukurës
së tyre. Në bazë të kriterit sintaksor të tipologjisë
së gjuhëve, shqipja dhe anglishtja i përkasin tipit
Kryefjalë + Kallëzues + Kundrinor, ndonëse secila
ka tiparet e veta specifike që lidhen me rendin e
fjalëve në fjali. Gjithashtu, edhe përsa i përket
llojit të sintagmave për nga mënyra se si renditen
fjalët në to, d.m.th. pozicioni që zë koka në
strukturën e sintagmës, gjuhët shfaqen dukshëm
të ngjashme me njëra-tjetrën. Në këtë aspekt, të
dyja gjuhët janë kryesisht gjuhë të tipit kokë +
element i varur, d.m.th. koka është fjala që
kryeson sintagmën, megjithëse kjo nuk ndodh në
të gjitha rastet.

Këto sintagma ashtu si togjet e ngjashme në
gjuhën angleze (from age to age, from conquer to
conquer, from place to place) janë të
qëndrueshme dhe nuk marrin fjalë përcaktuese.
Emrat pas parafjalëve që ndeshen në këto
sintagma dalin në rasën që i drejton parafjala,
zakonisht emërore (parafj. nga) dhe kallëzore
(parafj. në). Sintagma të tilla tregojnë më së
shumti marrëdhënie vendore e kohore:
Anglisht: [from
north
to
[from the morning to night]
Shqip:

[nga veriu në jug]
në darkë]

[nga

south],

mëngjesi

Ky tipar i përbashkët vihet re edhe në analizën e
SP. Në të dyja gjuhët ato kanë përgjithësisht të
njëjtën strukturë: SP → P + E (SE) pra, parafjala
është koka e sintagmës dhe vendoset në fillim të
saj. Në lidhje me tipat ndërtimorë të sintagmave
parafjalore, ngjashmëritë mes dy gjuhëve janë të
shumta. Llojet më tipike të sintagmave
parafjalore janë të përbashkëta për të dyja
gjuhët. Ato përfshijnë:

Koka e një sintagme të tillë është parafjala e parë.
Për shembull, në sintagmat e mësipërme
parafjala kokë është from e cila merr plotës të
dyfishtë: sintagmë emërore (përkatësisht north,
veriu, the morning, mëngjesi) dhe sintagmë
parafjalore (përkatësisht to south, në jug, to night,
në darkë). Sintagmat e dyta parafjalore varen nga
sintagmat e para. Në ndërtime të tilla vihet re
përdorimi i sintagmave emërore të thjeshta, pa
specifikues a fjalë përcaktuese. Në më të shumtën
e rasteve ato përbëjnë struktura të qëndrueshme
me vlerë ndajfoljore, që përdoren për të
përforcuar veprimin e shprehur nga folja ose për
të shprehur kohëzgjatjen e tij, por mund të jenë
edhe sintagma të lira, jo-idiomatike e në këto
raste vihet re se sintagmat emërore mund të
specifikohen nga fjalë të ndryshme përcaktuese
(shih shembujt më lart).

SP → P + SE, SP → P + Gr, SP → P + FE/Fpc, SP →
P + SN, SP → P + SP.
Ajo që i dallon gjuhët, përsa i përket llojeve të SP,
janë mënyrat e ndryshme të realizimit të SP në
secilën gjuhë në varësi të veçorive specifike
morfo-sintaksore të tyre. Gjuha shqipe del me
parafjalë të rasave të mdryshme dhe me forma
më të larmishme të emrave e përemrave sipas
rasës së tyre, në gjuhën angleze parafjalët nuk
janë shenjuese të rasës dhe emrat e përemrat
janë të pandryshueshëm (me përjashtim të

Në strukturat që përmendëm në këtë pjesë të
punimit elementët e varur të sintagmave
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përemrave vetorë që pas një parafjale dalin
gjithmonë në formën gramatikore të rasës
kallëzore) e përgjithësisht marrin specifikues.

(8) Shembujt 1-4 janw marrw nga I. Kadare, Prilli
i thyer : 27, 28, 116, 81.
(9) Çeliku, M. (2008). Tekst Ushtrimesh për
Sintaksën e Shqipes Standarde (Pajisur me
shënime teorike dhe me modele të zgjidhura).
Tiranë.
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Abstrakti
Ky artikull jep një pasqyrë të shkurtër të
Algjebrës gjeometrike e cila është gjuha që
shpreh konceptet e vjetra dhe të reja në mënyrë
më të thjeshtë. Duke përkufizuar tehët,
multivektorët, produktin e jashtëm, të
brendshëm dhe atë gjeometrik ne ndërtojmë një
bashkësi instrumentash që konsistojnë në dualë,
të anasjellë, projeksione dhe rejeksione, prerjen
dhe potencialisht shumë e më shumë
akoma.Rezultati është shumë më tepër se një
bashkësi të aksiomave të Algjebrës së Cliffordit
së bashku me disa teorema që qartësojnë
strukturën e algjebrës. Bëhet fjalë për një gjuhë
matematikore për të shprehur dhe thelluar ide
gjeometrike të çdo tipi.

Keywords:multivectors, dual vectors, reflection,
rotation in 3D

Fjalë kyçe: multivektor,vektorët dual, pasqyrimi,
rrotullimi në 3D

(𝑎 ∧ 𝑏) ∧ 𝑐 = 𝑎 ∧ (𝑏 ∧ 𝑐)

1.Prodhimiijashtëm
Pa shpjeguar saktësisht se çfarë është,ne mund të
përkufizojmë
një
algjebër
tëCliffordit
në ℝ𝑛 , 𝐶ℓ(ℝ𝑛 ) ose thjesht 𝐶ℓ𝑛 , në qoftë se është
e qartë që kemi formuar kështu algjebrën e
Clifford mbi numrat realë.
Prodhimi i jashtëm është një veprim i
përkufizuar brenda kësaj algjebre dhe shënohet
me ∧. Më poshtë janë vetitë e prodhimit të
jashtëm të vektorëve. Le të jenë 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝔼𝑛 .
𝑎 ∧ 𝑏 = −𝑏 ∧ 𝑎

𝑎 ∧ (𝑏 + 𝑐) = (𝑎 ∧ 𝑏) + (𝑎 ∧ 𝑐).
Një tjetër veti e rëndësishme është

Abstract. This article gives a brief overview of
Geometric algebra which is the language that
expresses old and new concepts in a simpler
way. By defining the bows, multivariants,
external, internal and geometric product we
construct a set of instruments that consist of
dual, inverse, projection and rejection, meeting
and potentially much more.The result is much
more than a set of Clifford's algebra axioms along
with some theorems that clarify the structure of
algebra. It is a mathematical language to express
and deepen geometric ideas of any type.

𝑎 ∧ 𝑏 = 0 ⇔ 𝑎 𝑑ℎ𝑒 𝑏 janë linearisht të varur. [1]
2.Prodhimi i brendshëm
Një tjetër veprim i rëndësishëm në algjbrën
gjeometrike është prodhimi i brendshëm, icili do
të shënohet me " ∙ ". Për vektorët 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ𝑛 ,
prodhimi i brendshëm i tyre është i njëjtë me
prodhimin scalar të tyre. [1]
𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑎 ∗ 𝑏.
Kjo mund të quhet dhe vetia “metrike” e
prodhimit të brendshëm, meqë rezultati i
prodhimit scalar të dy vektorëve varet nga
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metrika e hapësirës vektoriale në të cilën ata
shtrihen. Gjithësesi, prodhimi i brendshëm
gjithashtu gëzon veti algjebrike për elementët
në 𝐶ℓ(ℝ𝑛 ), të cilët janë të pavarur nga metrika e
hapësirës vektoriale ℝ𝑛 . Më poshtë paraqiten
disa veti pa vërtetim. Le të jetë 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ𝑛 ,
atëherë bivektori 𝑏 ∧ 𝑐 ∈ 𝐶ℓ(ℝ𝑛 ), prodhimi i
brendshëm i 𝑎 me këtë bivektor do të japë

4.INTERPRETIMI GJEOMETRIKI IPNS

𝑎 ⋅ (𝑏 ∧ 𝑐) = (𝑎 ⋅ 𝑏)𝑐 − (𝑎 ⋅ 𝑐)𝑏.
3.INTERPRETIMI GJEOMETRIK I PRODHIMIT TË
BRENDSHËM
Fig. 1.3:Duali i planit të përfaqësuar nga
bivektori 𝒂 ∧ 𝒃.

Ne gjithashtu mund të japim një ide për atë që
ndodh në algjebrën e Clifford nëℝ2 , 𝐶ℓ(ℝ2 ) me
bazat ortonormale{𝑒1 , 𝑒2 }. Prodhimi i jashtëm
𝑒1 ∧ 𝑒2 gjeneron të gjithë hapësirën, d.m.th. një
plan. Tani le të shikojmë prodhimin e brendshëm
të 𝑒1 me këtë bivektor.

Tashmë kemi pare që IPNS e ndonjë vektori 𝑛 ∈
ℝ3 është një plan që kalon përmes origjinës ku 𝑛
është normali i planit. Në lidhje me veprimin e
dualit, është treguar në paragrafin e mëparshëm
që normali i një plani të gjeneruar nga 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ3 ,
është dhënë nga (𝑎 ∧ 𝑏)∗ .

𝑒1 ⋅ (𝑒1 ∧ 𝑒2 ) = (𝑒1 ⋅ 𝑒1 )𝑒2 − (𝑒1 ⋅ 𝑒2 )𝑒1 = 𝑒2 .
Kjo mund të interpretohet si një “ndryshesë” e
nënhapësirës së përfaqësuar nga 𝑒1 nga
nënhapësira e përfaqësuar nga 𝑒1 ∧ 𝑒2 . Ajo çka
ngelet nga kjo zbritje, është sigurisht pingul me
𝑒1 .

Supozojmë që 𝑛 = (𝑎 ∧ 𝑏)∗ . Ana e planit 𝑎 ∧ 𝑏 nga
e cila normali 𝑛 ngrihet pingul zakonisht shihet si
ana ballore e planit. Pra, një bivektor përfaqëson
një anë plani. Për shembull, normali 𝑚 i 𝑏 ∧ 𝑎
jepet nga
𝑚 = (𝑏 ∧ 𝑎)∗ = −(𝑎 ∧ 𝑏)∗ = −𝑛.
Prandaj, plani i përfaqësuar nga 𝑏 ∧ 𝑎 konsiston
në të njëjtën nënhapësirë të ℝ3 ashtu si plani i
përfaqësuar nga 𝑎 ∧ 𝑏, por ana-ballore e tyre
konsiston në drejtime të kundërta. Pikërisht kjo
situate është treguar në fig. 1.3. Kjo gjithashtu
tregon lidhjen midis prodhimit kryq vektorial
dhe prodhimit të jashtëm: [9]

Fig. 1.2:Prodhimi i brendshëm i një vektori dhe
një bivektori.

𝑎 × 𝑏 = (𝑎 ∧ 𝑏)∗ .

Le të jetë 𝑃 bivektori 𝑎 ∧ 𝑏 ∈ 𝐶ℓ(ℝ3 ). Në 𝔼3 ky
bivektor përfaqëson një plan përmes origjinës,
siç tregohet në figurën 1.2. Një vektor 𝑥 ∈ ℝ3 në
përgjithësi ka një komponent paralel me 𝑃, 𝑥 ∥ ,
dhe një komponent pingul me 𝑃, 𝑥 ⊥ , të tillë që
𝑥 = 𝑥 ∥ + 𝑥 ⊥ . Si rrjedhim
𝑦 ∶= 𝑥 ⋅ 𝑃 = (𝑥 ∥ + 𝑥 ⊥ ) ⋅ 𝑃 = 𝑥 ∥ ⋅ 𝑃.
Prodhimi i brendshëm 𝑥 ∥ ⋅ 𝑃 tani “heq” nën
hapësirën e përfaqësuar nga 𝑥 ∥ nga nën hapësira
e përfaqësuar nga 𝑃, e cila rezulton në një vektor
i cili shtrihet në 𝑃 dhe është pingul me 𝑥, siç
tregohet në figurën 1.2. [10]

Fig. 1.4:Prerja e dy planeve në terma të IPNS.
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𝐧𝐚𝐧 = (𝐧𝐚)𝐧 = (𝐧 ⋅ 𝐚 + 𝐧 ∧ 𝐚)𝐧
= (𝐧 ⋅ 𝐚)𝐧 + (𝐧 ∧ 𝐚). 𝐧
+⏟
(𝐧 ∧ 𝐚) ∧ 𝐧 .

N.q.s.𝐴〈3〉 ≠ 0 atëherë 𝑎, 𝑏dhe 𝑐 janë linearisht të
pavarur. Për të gjetur IPNS e 𝐴〈3〉 , ne duhet të
gjejmë se cili vektor 𝑥 kënaq barazimin 𝑥 ⋅ 𝐴〈3〉 =
0.

=0

𝐧𝐚𝐧 = 2(𝐧 ⋅ 𝐚∥ )𝐧 − 𝐚 = 2 ∥ 𝐚∥ ∥ 𝐧 − 𝐚
= 2𝐚∥ − 𝐚∥ − 𝐚⊥ = 𝐚∥ − 𝐚⊥ .

Gjeometrikisht kjo nënkupton që 𝑥 ⋅ 𝐴〈3〉 = 0 a.t.t
kur 𝑥 ndodhet në prerjen e tri planeve në të cilët
shtrihen 𝑎, 𝑏dhe 𝑐. Meqë të gjithë planet e
paraqitur përmes IPNS-së së vektorëve kalojnë
përmes origjinës, pika e vetme ku të gjithë planet
mund të takohen është origjina. Prandaj, zgjidhja
e vetme për 𝑥 që 𝑥 ⋅ 𝐴〈3〉 = 0 është zgjidhja trivial
𝑥 = 0 ∈ ℝ3 . Figura 1.5 e ilustron këtë.

Gjeometrikisht ky është një pasqyrim i vektorit
𝐚 nën jë drejtëz përmes origjinës me drejtim 𝐧.
Gjëja më e bukur për sa i përket veprimit të
pasqyrimit është që ai mund të aplikohet tek çdo
teh. Përshembull një plan i dhënë si
bivektori 𝐴〈2〉 ∈ 𝐶ℓ(ℝ3 ), mund të pasqyrohet në
një vektor normal 𝐧 ∈ ℝ3 thjesht nga vlerësimi
𝐧𝐴〈2〉 𝐧. Kjo tregohet në figurën 1.6. [3]

Fig. 1.5: Prerja e tri planeve në terma të IPNS.
5. PASQYRIMI
Më parë pamë se si të ndërtojmë nënhapësira
lineare duke përdorur produktin e jashtëm dhe si
të heqim nënhapësira lineare nga njëra tjetra
duke përdorur produktin e brendshëm.
Gjithashtu dime se sitë ndërpresim nënhapësirat
lineare duke përdorur takimin dhe si të
formojmë bashkimin e tyre me anë të nyjes. Tani
do të duam të veprojmë në nënhapësira duke
mbajtur të pa ndryshuar dimensionin e tyre. Për
shembull, rrotullimi i një drejtëze rezulton një
drejtëz tjetër, jo një pike apo një plan. Një veprim
në një teh i cili nuk ndryshon gradën e tij quhet
ruajtës grade. Le të shohim një veprim të tillë. Le
të jenë𝐚, 𝐧 ∈ ℝ𝑛 dy vektorë, ku ∥ 𝐧 ∥= 1.
Gjithashtu shkruajmë 𝐚 = 𝐚∥ + 𝐚⊥ , ku 𝐚∥ është
komponeti i 𝐚paralel dhe𝐚⊥ komponenti pingul
me 𝐧. [2] Theksojmë që llogaritja e mëposhtme
është e vlefshme për të gjitha dimensionet𝑛 ≥
2të hapësirës vektoriale.

Fig. 1.6: Pasqyrimi i bivektorit 𝑨〈𝟐〉 në vektorin
𝒏. [8]

Fig. 1.7: Pasqyrimi i vektorit 𝒂 në bivektorin
𝑵〈𝟐〉 .

138

BULETINI SHKENCOR

ISSN 2310-6719
Numri 5, Volumi 2, 2022

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

Veprimi i pasqyrimit është në fakt veprimi i
vetëm që ne do të përdorim ndonjëherë në
algjebrën gjeometrike. Çdo veprim tjetër do të
përftohet nga kombinimi i një numri të ndryshëm
pasqyrimesh. Në hapësirën Euklidiane kjo na
lejon në fakt që të pasqyrojmë dhe rrotullojmë në
lidhje me boshtet që kalojnë përmes origjinës. [7]

nënhapësirë 1-dimensionale dhe për rrjedhojë
do të ketë pa dyshim nënhapësira të tilla edhe të
rendeve më të larta. Përkufizohen kështu
bivektorët,
trivektorët
dhe K-tehët
si
përgjithësim i nënhapësirave. Multivektorët janë
kombinime lineare të tehëve të gradëve të
ndryshme. Së dyti ajo përkufizon produktin
gjeometrik për multivektorët. Për arsye se
produkti gjeometrik përmban në vetvete si
produktin e brendshëm ashtu dhe atë të jashtëm
ai bashkon kuptimin e ortogonalitetit dhe
kolinearitetit në një veprim të vetëm. Në
kombinim me faktin që produkti gjeometrik jep
më shumë multivektorë ai bëhet një operator
ekstremisht i fuqishëm i aftë për të shprehur
relacione dhe ide të ndryshme gjeometrike.

6. RROTULLIMET
Pasqyrimet në lidhje me një vektor normal 𝐧janë
gjithmonë pasqyrime në një drejtëz që kalon nga
origjina dhe ka drejtim𝐧.Mund të tregohet që dy
pasqyrimet e njëpasnjëshme në
lidhje me
vektorët normal të ndryshëm 𝐧 dhe 𝐦 janë
ekujvalent me një rrotullim me dyfishin e këndit
midis 𝐧 dhe 𝐦. [4]

Duke përdorur tehët, multivektorët, produktin e
jashtëm, të brendshëm dhe atë gjeometrik ne
mund të ndërtojmë një bashkësi instrumentash
që konsistojnë në dualë, të anasjellë, projeksione
dhe rejeksione, takimin dhe potencialisht shumë
e më shumë akoma. Elementet thelbësorë dhe
këto instrumenta na japin mënyra të reja të
përkufizimt të elementëve të zakonshëm siç janë
drejtëzat dhe planet, si në modelin tradicional
ashtu dhe në modelin homogjen. Ajo na jep dhe
mënyra të reja të arsyetimit për relacionet midis
elementëve.

Fig. 1.8: Rrotullimi i vektorit 𝒂 me anë të
pasqyrimeve të njëpasnjëshme të 𝒂 në 𝒏 dhe 𝒎.
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Rrotullimi i vektorit 𝐚 në planin 𝐧 ∧ 𝐦 me një
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𝐛 = 𝐦𝐧𝐚𝐧𝐦.
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Përfundime
Algjebra gjeometrike na njeh me dy koncepte të
reja. Së pari ajo pranon se një vector është një
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Nonparametric methods use approximate solutions to exact problems, while parametric
methods use exact solutions to approximate problems.
W.J. Conover

Abstrakti
Ky artikull jep një përmbledhje të shkurtër për
metodat statistikore joparametrike të cilat
zbatohen kur nuk ka të dhëna të mjaftueshme
për të përcaktuar formën e shpërndarjes, ose kur
të dhënat vijnë nga një shpërndarje për të cilën
metodat parametrike nuk janë lehtësisht të
disponueshme dhe në situata të tilla studiusi
shpreson të mos bëjë supozime të pabaza.
Kryesisht zbatohen kur të dhënat janë nominale
ose të zakonshme, por edhe ndaj të dhënave
intervalore ose raporti në rastin kur asnjë
supozim nuk mund të bëhet për shpërndarjen
probabilitare të popullimit. Hulumtimet kanë
treguar se testet statistikore joparametrike janë
pothuajse po aq të afta për të zbuluar dallimet
midis popullatave sa edhe metodat parametrike
kur normaliteti dhe supozimet e tjera
plotësohen. Ato mund të jenë shpesh më të
fuqishme në zbulimin e dallimeve të popullsisë
kur këto supozime nuk plotësohen. Për këtë
arsye, disa statisticienë mbrojnë përdorimin e
procedurave joparametrike në preferencë ndaj
homologeve të tyre parametrike.

Fjalë kyçe: Metoda joparametrike, Testi i
shenjave, Testi i rangut Wilcoxon, Testi H Kruskal–
Wallis, Korrelacioni i rangut
Abstract
This article provides a brief overview of
nonparametric statistical tests that are applied
when there is insufficient data to determine the
form of distribution or when the data come from
a distribution for which parametric methods are
not easily available and in such situations the
statistician hopes not to make baseless
assumptions. They mainly apply when the data
are nominal or ordinary, but also to interval data
in the case when no assumptions can be made
about the probabilistic distribution for the
population. Research
has shown that
nonparametric statistical tests are almost as
capable of detecting differences among
populations as the parametric methods when
normality and other assumptions are satisfied.
They may be, and often are, more powerful in
detecting population differences when these
assumptions are not satisfied. For this reason,
some statisticians advocate the use of
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nonparametric procedures in preference to their
parametric counterparts.

shpërndarjeje të njohur. Në rastin kur
eksperimentuesi nuk është i sigurt për
shpërndarjen themelore të të dhënave, nevojiten
teknika statistikore të cilat mund të zbatohen
pavarësisht nga shpërndarja e vërtetë e të
dhënave. Këto teknika quhen metoda
joparametrike ose metoda pa shpërndarje. [1]

Keywords: nonparametric statistical tests, sign
test, Wilcoxon rank test, The Kruskal–Wallis H –
test, rank correlation.
Hyrje

I.

Disa eksperimente gjenerojnë përgjigje që mund
të renditen ose rankohen, por vlera aktuale e
përgjigjes nuk mund të matet numerikisht,
përveçse me një shkallë arbitrare që mund të
krijohet. Disa shembuj të tille janë:

Efikasiteti i metodave joparametrike

Metodat joparametrike nuk janë më të thjeshta
se homologet e tyre, metodat parametrike.
Përkundrazi, një kritikë parësore e përdorimit të
metodave parametrike në analizat statistikore
është se metodat parametrike thjeshtojnë shumë
popullsinë ose procesin që po vëzhgohet.

• Aftësitë e shitjeve të katër përfaqësuesve të
shitjeve janë renditur nga më e mira te më e
keqja.

Një metodë parametrike dhe një metodë
joparametrike nuk janë konkurrente të
drejtpërdrejta, por përkundrazi plotësuese pasi
në shkëmbimin midis metodave parametrike dhe
joparametrike, diçka sakrifikohet që diçka të
fitohet. Një metodë statistikore quhet
joparametrike nëse nuk bën supozime mbi
shpërndarjen e popullsisë ose madhësinë e
kampionit. Kjo është në kontrast me shumicën e
metodave parametrike në statistikat elementare
që supozojnë se grupi i të dhënave të përdorura
është sasior, popullata ka një shpërndarje
normale dhe madhësia e kampionit është mjaft e
madhe. Në përgjithësi, përfundimet e nxjerra nga
metodat joparametrike nuk janë aq të fuqishme
sa ato parametrike. Megjithatë, duke qenë se
metodat joparametrike bëjnë më pak supozime,
ato janë më fleksibël, më të qëndrueshme dhe më
të zbatueshme për të dhënat jo sasiore. [5]

• Janë vlerësuar karakteristikat e shijes së pesë
markave të rrushit në një shkallë arbitrare nga 1
deri në 5.
• Pesë modele automobilash renditen nga më
tërheqës në më pak tërheqës
Si mund të analizohen këto lloj të dhënash?
Metodat statistikore me kampion të vogël janë të
vlefshme vetëm kur popullsia e mostrës është
normale ose afërsisht normale. Të dhënat që
përbëhen nga shkallë arbitrare nga 1 në 5 nuk e
përmbushin supozimin e normalitetit, qoftë edhe
në një shkallë të arsyeshme. Në disa aplikacione,
teknikat janë të vlefshme nëse mostrat janë
nxjerrë rastësisht nga popullata variancat e të
cilave janë të barabarta. Kur të dhënat duket se
nuk i plotësojnë këto supozime mund të përdoret
një metodë alternative e analizës - metoda
statistikore joparametrike.

Metodat parametrike janë shpesh ato për të cilat
ne e dimë se popullata është normale, ose mund
të përafrohet duke përdorur një shpërndarje
normale pasi zbatojmë teoremën qendrore
limite. Në fund të fundit, klasifikimi i një metode
si parametrike varet nga supozimet që bëhen
rreth një popullate. Disa metoda parametrike
përfshijnë testimin e një hipoteze statistikore
rreth mesatares së popullsisë në dy kushte të
ndryshme: 1. kur kampionimi është nga një
popullatë e shpërndarë normalisht me variancë
të njohur, 2. kur kampionimi është nga një
popullatë e shpërndarë normalisht me variancë
të panjohur. Metodat joparametrike, megjithatë,
nuk bazohen në supozimet themelore dhe kështu

Metodat tradicionale statistikore bazohen në
supozime parametrike, që nënkupton se të
dhënat mund të supozohen se janë gjeneruar nga
disa familje të njohura shpërndarjesh, siç është
shpërndarja normale, eksponenciale, Poisson e
kështu me radhë. Secila prej këtyre
shpërndarjeve ka një ose më shumë parametra
ku të paktën njëri prej të cilëve supozohet i
panjohur dhe duhet të konkludohet. Por
shpeshherë me eksperimente komplekse dhe
zgjedhje të çrregullta të kampionimit, të dhënat e
krijuara mund të mos i atribuohen ndonjë
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nuk kërkojnë që shpërndarja e një popullate të
shënohet me parametra specifikë.
Kur nuk ka të dhëna të mjaftueshme për të
përcaktuar formën e shpërndarjes, ose kur të
dhënat vijnë nga një shpërndarje për të cilën
metodat parametrike nuk janë lehtësisht të
disponueshme dhe në situata të tilla studiusi
shpreson të mos bëjë supozime të pabaza, hyjnë
në lojë metodat joparametrike. Metodat
joparametrike janë të zbatueshme në situata kur
metodat parametrike nuk zbatohen.

4.

5.

Përdorimi i një procedure joparametrike është i
përshtatshëm në situatat e mëposhtme:





II.

Hipoteza që do të testohet nuk përfshin
një parametër të popullatës.
Për analizën e të dhënave të shprehura
në shkallën nominale ose të zakonshme.
Kur popullimet në shqyrtim nuk kanë
shpërndarje normale.
Kur popullimet nuk kanë varianca të
barabarta. (edhe kur të dhënat janë në
shkallën intervalore ose në trajtë
raporti).[1]
Avantazhet
joparametrike

1.

2.

3.

e

6.

7.

metodave

Bëhen më pak supozime. Procedurat
statistikore
joparametrike
janë
procedura që në përgjithësi nuk kanë
nevojë për supozime të ngurta
parametrike në lidhje me popullatat nga
të cilat janë marrë të dhënat.
Kanë shtrirje më e gjerë. Meqenëse ka
më pak supozime që bëhen në lidhje me
kampionin që po studiohet, metodat
joparametrike zakonisht kanë shtrirje
më të gjerë në krahasim me metodat
parametrike që në fakt supozojnë një
shpërndarje.
Nuk kanë nevojë të përfshijnë
parametrat
e
popullsisë.
Testet
parametrike përfshijnë shpërndarje
specifike
probabiliteti
(p.sh.,
shpërndarjen normale) dhe testet
përfshijnë vlerësimin e parametrave kyç
të asaj shpërndarjeje (p.sh., mesataren
ose ndryshimin midis mesatareve) nga

III.

të dhënat e mostrës. Megjithatë, testet
joparametrike
nuk
përfshijnë
domosdoshmërisht
parametrat
e
popullatës.
Mundësia që ato të përdoren në mënyrë
jo të duhur është e vogël. Meqenëse
shumica e procedurave joparametrike
varen nga një grup minimal supozimesh,
mundësia që ato të përdoren në mënyrë
jo të duhur është e vogël.
Janë të aplikueshme edhe kur të dhënat
maten në një shkallë matjeje të dobët.
Për të dhënat që maten me shkallë
intervalore ose raporti, mund të
përdorni një test parametrik në varësi të
formës
së
shpërndarjes.
Testi
joparametrik mund të kryhet edhe kur
punohet me të dhëna që janë nominale
ose rendore.
Lehtë për t'u kuptuar. Studiuesit me
përgatitje minimale në Matematikë dhe
Statistikë zakonisht i shohin procedurat
joparametrike të lehta për t'u kuptuar.
Llogaritjet mund të kryhen shpejt dhe
me lehtësi. Testet joparametrike
zakonisht mund të kryhen shpejt dhe
lehtë pa instrumente të automatizuara
(kalkulatorë dhe kompjuterë). Ato janë
krijuar për një numër të vogël të
dhënash, duke përfshirë numërimin,
klasifikimin dhe vlerësimin. [2]
Disavantazhet
joparametrike

e

Procedurat joparametrike nuk
disavantazhe. Më poshtë janë
disavantazhet më të rëndësishme.

metodave

janë pa
disa nga

1. Studiuesi mund të humbasë informacionin kur
procedurat parametrike janë më të përshtatshme
për t'u përdorur. Nëse supozimet e metodave
parametrike mund të përmbushen, është
përgjithësisht më efikase t'i përdorim ato.
2. Për madhësi të mëdha mostrash, manipulimet
e të dhënave priren të bëhen më të mundimshme,
përveç nëse disponohet softueri kompjuterik.
Pra është e vështirë për të bërë llogaritje me dorë
për mostra të mëdha.
3. Tabelat nuk janë gjerësisht të disponueshme.
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Shpesh për statistikat e testit nevojiten tabela të
veçanta të vlerave kritike dhe këto vlera nuk
mund të gjenerohen gjithmonë nga softueri
kompjuterik. Nga ana tjetër, vlerat kritike për
testet
parametrike
janë
lehtësisht
të
disponueshme dhe përgjithësisht të lehta për t'u
përfshirë në programet kompjuterike. [2]
IV.

rastin e zgjedhjes së vogël është si më poshtë: Në
një studim për preferencat e konsumatorëve
merren n individë dhe u kërkohet që të vendosin
shenjën (+) në qoftë se individi preferon markën
1 dhe shenjën (-) në qoftë se individi preferon
markën 2.
Shënojmë me p përpjesën e
popullimit të konsumatorëve që preferojnë
markën 1. Hipotezat që duhet të kontrollojmë
janë: Hipoteza zero Ho: p=0,50 kundrejt
hipotezës alternative
Ha: p≠0.50. Numri i
shenjave (+), shpërndarja zgjedhore e tyre, me
supozimin se hipoteza zero është e vërtetë
(p=0.50) ka një shpërndarje probabilitare
binomiale B(n;p). Hipoteza zero hidhet poshtë
kur numri i shenjave (+) të vrojtuara është më i
vogël se numri i shenjave (+) të tilla që shuma e
probabiliteteve të tyre është më e vogël se vlera
kritike α/2. ( kur testi është i dyanshëm). [6]

Disa metoda joparametrike

Disa prej metodave joparametrike janë: Testi i
shenjave, Testi Wilcoxon i rangjeve me shenjë,
Testi i shumës së rangut Wilcoxon, Testi H
Kruskal–Wallis, Korrelacioni i rangut
Testi i shenjave është një procedurë mjaft e
thjeshtë që mund të përdoret për të krahasuar dy
popullata kur mostrat përbëhen nga vëzhgime të
çiftuara. Në përgjithësi, për çdo çift, ne njehsojmë
nëse preferenca e parë – p.sh A - e tejkalon
preferencën e dytë – p.sh B. Statistika e testit x,
është numri i herëve që A e tejkalon B në n çiftet
e vëzhgimeve. Kur dy shpërndarjet e popullsisë
janë identike, probabiliteti që A e tejkalon B është
i barabartë me p=0.5 dhe x ka një shpërndarje
binomiale. Në test përfshihen vetëm çiftet me
vlera jo të barabarta. Kur numri i çifteve n është i
madh, vlerat kritike për refuzimin e hipotezës
zero dhe vlerat e përafërta të p-së mund të
gjenden duke përdorur një përafrim normal të
shpërndarjes së x. Duke përdorur statistikën e
𝑥−𝑛𝑝
testit 𝑧 =
ne mund të testojmë hipotezen

Testi Wilcoxon i rangjeve me shenjë
Përdoret tek zgjedhjet e çiftuara ku çdo njësi
vrojtimi prodhon dy vrojtime të çiftuara, një nga
popullimi i parë dhe një nga popullimi i dytë.
Diferencat ndërmjet këtyre vrojtimeve shprehin
diferencat midis dy popullimeve. Hipotezat që
duhet të kontrollojmë janë: Hipoteza zero Ho:
popullimet janë identike dhe Hipoteza
alternative Ha: Popullimet nuk janë identike.
Hapat që ndiqen në aplikimin e testit të rangjeve
janë si më poshtë:

√𝑛𝑝𝑞

zero 𝑝 = 0.5 kundrejt hipotezës alternative 𝑝 ≠
0.5
Testi i shenjave ndihmon gjithashtu në
evidentimin e preferencave të konsumatorëve
midis dy marka të një produkti. Në studimin e
tregjeve përdoret një zgjedhje prej nkonsumatorësh potencialë për të identifikuar
preferencën për një prej dy markave të një
produkti. Shprehjet e preferencave janë të dhëna
nominale sepse konsumatori vetëm nominon ose
etiketon markën e preferuar. Nga të dhënat e
vrojtuara me anë të Kriterit të shenjave mund të
tregohet nëse ekziston një ndryshim në
preferencat e konsumatorëve e lidhur me dy
artikujt që krahasohen. Meqenëse të dhënat janë
rregjistruar me shenjat (+) dhe (-), ky test
joparametrik quhet testi i shenjave. Procedura
statistikore që përdoret në kriteri i shenjave në
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•

Hapi i parë: Renditen vlerat absolute të
diferencave ndërmjet dy vrojtimeve të
çiftuara. (heqim cdo diferencë të
barabartë me zero dhe diferencat
absolute të mbetura renditen nga më e
vogla tek më e madhja). Diferencave të
barabarta u japim rangje sa mesatarja e
pozicioneve të tyre në bashkësine e të
dhenave të kombinuara.

•

Hapi i dyte: Pasi përcaktohen rangjet e
diferencave absolute, rangjeve u jepen
shenjat origjinale të të dhënave. Në qoftë
se dy popullimet do të ishin identike
rangjet pozitive dhe rangjet negative
eliminojnë njëri-tjetrin. ( shuma e
rangjeve do të jetë zero)

•

Hapi i tretë: Shënojmë me T shumën e
vlerave të rangjeve me shenjë. Në qoftë
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se dy popullimet janë identike dhe
numri i cifteve të të dhënave është 10
ose më shumë, mund të tregohet se
shpërndarja e T-së është afërsisht
normale me parametra: 𝜇 𝑇 = 0 dhe

vëzhgimet nga të dy mostrat duhet të përzihen
rastësisht dhe të renditen së bashku nga e vogla
tek më e madhja. Shuma e rangjeve të
vëzhgimeve nga kampioni 1 duhet të jetë e njëjtë
me shumën e rangjeve nga kampioni 2.

𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

𝜎𝑇 = √
•

Hapi i katërt: Llogarisim statistikën e
testit: 𝑧𝑣 =

•

Nëse, nga ana tjetër, vëzhgimet nga popullsia 1
priren të jenë më të vogla se ato nga popullsia 2,
atëherë këto vëzhgime do të kishin renditjen më
të vogël sepse shumica e këtyre vëzhgimeve do të
ishin më të vogla se ato nga popullsia 2. Shuma e
rangjeve te këto vëzhgime do të ishte e vogël.
Nëse vëzhgimet nga popullsia 1 priren të jenë më
të mëdha se ato në popullsinë 2, këtyre
vëzhgimeve do t'u caktoheshin renditje më të
mëdha. Shuma e rangjeve të këtyre vëzhgimeve
do të prirej të ishte "e madhe".

6

𝑇−𝜇𝑇
𝜎𝑇

Hapi i pestë: Në varësi të vlerës së
statistikës së testit vlerësojmë nëse
hipoteza zero pranohet ose nuk mund të
hidhet poshtë. Nëse −𝑧𝑘𝑟 < 𝑧𝑣 < 𝑧𝑘𝑟
hipoteza zero nuk mund të hidhet
poshtë. Nëse 𝑧𝑣 > 𝑧𝑘𝑟 ose 𝑧𝑣 < −𝑧𝑘𝑟
arrijmë në përfundimin se popullimet
nuk janë identike.

Procedura: Rendisim dy mostrat. Përcaktojmë
kampionin më të vogël si mostrën 1. Shënojmë
me 𝑇1 = 𝑠ℎ𝑢𝑚𝑎 𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟ë𝑠 1 dhe
𝑇1∗ = 𝑛1 (𝑛1 + 𝑛2 + 1) − 𝑇1

Në krahasimin e mesatareve të dy popullatave
bazuar në mostra të pavarura, statistika kryesore
është diferenca midis mesatareve të mostrave
duke përdorur testin parametrik t-test. Kur nuk
jemi të sigurt se supozimet e kërkuara për një ttest me dy mostra plotësohen, një alternativë
është të përdorim dy teste të ndryshme
joparametrike Testi i shumës së rangut Wilcoxon
ose Mann–Whitney U-test. Testi Mann-WhitneyWilcoxon përdoret për të përcaktuar nëse ka një
ndryshim midis dy popullimeve. Ky test nuk
bazohet në zgjedhje të ciftuara por bazohet në dy
zgjedhje të pavarura, një nga secili popullim. Tek
ky test mjafton që të dhënat të jenë rreshtore
(shkalla e zakonshme). [4]

Përdorim 𝑇1 për të testuar nëse popullata 1 është
në të majtë të popullatës 2 ose përdorim 𝑇1∗ për
të testuar nëse popullata 1 është në të djathtë të
popullatës 2. Përdorim vlerën më të vogël midis
𝑇1 dhe 𝑇1∗ për të testuar ndryshimin në
vendndodhjen midis të dy popullatave. Në
tabelat e statistikës gjejmë vlerën kritike për
refuzimin ose jo të hipotezes zero. Kur madhësitë
e mostrës janë të mëdha, përdorim përafrimin
normal për shpërndarjen T me mesatare 𝜇 𝑇 =
𝑛1 (𝑛1 +𝑛2 +1)
2

dhe variancë

Shpërndarja 𝑧 =

𝑇−𝜇𝑇
𝜎𝑇

𝜎𝑇2 =

𝑛1 𝑛2 (𝑛1 +𝑛2 +1)
12

.

është afërsisht normale

me mesatare 0 dhe devijim standard 1 për vlerat
𝑛1 dhe 𝑛2 .

Testi i shumës së rangut Wilcoxon: Mostra të
rastit të pavarura

Testi H Kruskal–Wallis: Zgjedhje plotësisht të
rastësishme

Procedura që do të paraqesim është testi i
shumës së rangut Wilcoxon, i propozuar nga
Frank Wilcoxon, i cili bazohet në shumën e
rangut të kampionit që ka madhësinë më të vogël
të kampionit. Supozojmë se kemi 𝑛1 vëzhgime
nga popullsia 1 dhe 𝑛2 vëzhgime nga popullsia 2.
Hipoteza zero që do të testohet është se dy
shpërndarjet e popullsisë janë identike kundrejt
hipotezës alternative që shpërndarjet e
popullsisë janë të ndryshme. Nëse Hipoteza zero
është e vërtetë dhe vëzhgimet janë marrë nga e
njëjta popullatë ose popullata identike, atëherë

Ashtu si testi i shumës së rangjeve Wilcoxon
është alternativa joparametrike ndaj testit t të
Studentit për një krahasim të mesatareve të
popullsisë, testi H Kruskal–Wallis është
alternativa joparametrike për analizën e
variancës, testin F të Fisherit për një zgjedhje
krejtësisht të rastësishme. Testi H Kruskal–
Wallis është një alternativë e vlefshme për një
analizë të variancës kur shkelen supozimet e
normalitetit dhe barazisë së variancës. Përdoret
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për të zbuluar dallimet në vendndodhje midis më
shumë se dy shpërndarjeve të popullsisë, bazuar
në zgjedhje të
pavarura të rastësishme.
Procedura për kryerjen e testit H Kruskal–Wallis
është e ngjashme me atë të përdorur për testin e
shumës së rangut Wilcoxon. Supozojmë se po
krahasojmë k popullata bazuar në mostrat e
rastësishme të pavarura 𝑛1 nga popullata 1, 𝑛2
nga popullata 2, . . . , 𝑛𝑘 nga popullsia k, ku 𝑛1 +
𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘 = 𝑛. Hapi i parë është renditja e n
vëzhgimeve nga më i vogli (rangu1) tek më i
madhi (rangu n). Vëzhgimeve të barabarta u
caktohet një rang i barabartë me mesataren e
rangjeve. Pra rendisim bashkërisht n vëzhgimet
e k mostrave. Llogarisim shumat e rangjeve për
secilën mostër, ku 𝑇𝑖 është shuma e rangjeve e
kampionit i dhe njehsojmë statistiken e testit
𝐻=

12
𝑛(𝑛+1)

∑

𝑇𝑖2
𝑛𝑖

pozitiv, ne do të refuzojmë hipotezën zero për
vlera të mëdha pozitive të 𝑟𝑠 . Koeficienti i
korrelacionit të rangut nuk zbulon vetëm
korrelacion linear domethënës por edhe ndonjë
marrëdhënie tjeter midis dy variablave. Nëse
koeficienti i korrelacionit të rangut është afër
zeros lidhja midis variablave është e dobët.[3]
Konkluzione
Testet joparametrike të paraqitura në këtë
artikull janë vetëm disa nga shumë teste
joparametrike
të
disponueshme
për
eksperimentuesit. Testet e paraqitura këtu janë
ato për të cilat tabelat e vlerave kritike janë
lehtësisht të disponueshme. Metodat statistikore
joparametrike janë veçanërisht të dobishme kur
vëzhgimet mund të renditen, por nuk mund të
vendosen saktësisht në një shkallë matjeje.
Gjithashtu, metodat joparametrike janë metodat
e vetme që mund të përdoren kur perzgjedhja e
kampionit është respektuar saktë, por të dhënat
nuk janë ose nuk mund të supozohet se ndjekin
një ose më shumë supozime të shpërndarjes. Ne
kemi paraqitur disa teknika joparametrike që
mund të përdoren kur të dhënat nuk
shpërndahen normalisht ose kur supozimet e
tjera të kërkuara nuk plotësohen. Këto dhe
shumë procedura të tjera joparametrike janë të
disponueshme si alternativa ndaj testeve
parametrike.

− 3(𝑛 + 1).

Sa më të mëdha të jenë dallimet në vendndodhje
midis k shpërndarjeve të popullsisë, aq më e
madhe është vlera e statistikës H. Kështu, ne
mund të refuzojmë hipotezën zero : “k
shpërndarjet e popullsisë janë identike” për
vlera të mëdha të H-së. Kur hipoteza zero është
e vërtetë, statistika H do të ketë afërsisht një
shpërndarje hi-katrore me (k - 1) shkallë lirie.
Prandaj, për një vlerë të dhënë të gabimit 𝛼,
mund të refuzojmë hipotezën zero kur statistika
H tejkalon vlerën 𝜒𝛼2 .
Koeficienti i korrelacionit të rangut
Spearman mund të përdoret si një statistikë
testuese për të testuar hipotezën e mungesës së
lidhjes midis dy popullatave. Supozojmë se n
çiftet e vëzhgimeve (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) janë zgjedhur
rastësisht. Rendisim përgjigjet për dy variablat
nga më i vogli tek më i madhi. Llogarisim
koeficientin e korrelacionit për vëzhgimet e
renditura. 𝑟𝑠 = 1 −

6 ∑ 𝑑𝑖2
𝑛(𝑛2 −1)
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Abstrakt

Abstrakt

The rapid development of transport and the very
large increase in the number of road vehicles has
brought the need for engineering studies in
estimating traffic flows in both its organization
and management. The city of Vlora is an example
of a city with heavy traffic and this is especially
noticeable in the tourist season. Even on ordinary
days traffic flows are heavy at peak hours of
morning, lunch and dinner. This study seeks to
provide a methodology for measuring and
estimating traffic flows as well as to suggest
possible interventions to facilitate this traffic. This
study will be valid not only for the city of Vlora,
but also as an example for other cities.
Interventions in road infrastructure by building
new axes and better management of urban space
are necessary for a more sustainable transport for
the future. Opportunities with the present should
aim at a better organization and management of
traffic.

Zhvillimi i shpejt i transportit dhe rritja shumë e
madhe e numrit të mjeteve rrugore ka sjellë
nevojën për studime inxhinierike në vlerësimin e
flukseve të trafikut si në organizimin dhe
menaxhimin e tij. Qyteti i Vlorës është shembulli i
një qyteti me trafik të rënduar dhe kjo vërehet
sidomos në sezonin turistik. Edhe në ditë të
zakonshme flukset e trafikut janë të rënduara në
orare piku të mëngjesit, drekës dhe të darkës. Ky
studim kërkon të jap një metodike për matjen dhe
vlerësimin e flukseve të trafikut si dhe të sugjerojë
ndërhyrjet e mundëshme për të lehtësuar këtë
trafik. Ky studim do të vlejë jo vetëm për qytetin e
Vlorës, por edhe si një shembull për qytete të
tjera. Ndërhyrjet në infrastrukturë rrugore duke
ndërtuar akse të reja dhe menaxhimi më i mirë i
hapsires urbane janë të nevojshme për një
transport sa më të qëndrueshëm për të ardhmen.
Mundësitë me të tashmen duhet të synojnë një
organizim dhe menaxhim më të mirë të trafikut.

Keywords: traffic, level, service, road, Vlora

Fjalë kyç: trafik, nivel, shërbim, rrugë, Vlorë
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Hyrje

ndёrtuar edhe rrugё tё reja. Megjithatё, gjatёsia e
rrugёve tё shtruara ishte e kufizuar dhe ishin
kryesisht me njё dhe dy korsi, larg standarteve
europiane. Infrastruktura nё qytetin e Vlorёs
paraqitej relativisht e mirё duke pasur parasysh
kohёn, zhvillimin e qytetit, mjetet qё pёrdoreshin
dhe numёrin e kufizuar tё tyre.

Qyteti i Vlorёs ёshtё njё nga qytetet mё tё mёdha
dhe mё tё rёndёsishme tё Shqipёrisё dhe
konsiderohet njё qytet me potencal tё lartё
zhvillimi. Dekadat e fundit ka njohur njё zhvillim
tё fuqishёm demografik, social dhe ekonomik.
Vlora ka portin e dytё tregtar mё tё madh nё vend
si dhe disa porte mё tё vegjёl. Kёto porte kanё njё
ndikim tё madh nё zhvillimin e qytetit dhe
transportit tё mallrave dhe tё pasagjerёve.
Volumet e mallrave dhe pasagjerёve nga viti nё vit
kanё ardhur duke u rritur dhe tendenca ёshtё qё
rritja tё vazhdoi edhe pёr vitet nё vazhdim2.

Mbas vitit 1990, me ndryshimin e sistemit politik
dhe ekonomik, me lejimin e lёvizjes sё lirё tё
qytetarёve, qyteti i Vlorёs u pёrball me njё rritje
shumё tё madhe tё numёrit tё mjeteve, tё sjella
nga emigrantёt, kryesisht nga Italia. Kёto mjete
ishin tё pёrdorura dhe me kapacitete tё llojeve tё
ndryshme, nё tё cilёt pjesa mё e madhe ishin
vetura13.

Vlora ka njohur njё rritje tё madhe nё fushёn e
turizmit. Gjatё përiudhёs sё verёs, qyteti ndeshet
me njё rritje tё madhe tё numurit tё turistёve dhe
tё pushuesve. Numuri i tyre vazhdon qё tё rritet
dhe bashkё me ta edhe trafiku i mjeteve.
Parashikimet janё qё qyteti i Vlorёs industrinё e
turizmit ta ketё degёn kryesore tё ekonomisё pёr
vitet qё vijnё.

Infrastruktura rrugore shumё shpejt filloi tё
dёmtohet dhe tё dalё jashtё kushteve teknike pёr
shkak tё fluksit tё rritur tё mjeteve dhe pёr shkak
tё kapaciteteve mё tё mёdha tё mjeteve nga ato qё
ishin projektuar rrugёt. Investimet pёr
mirёmbajtjen ishin fare modeste nё krahasim me
nevojat.

Popullsia e qytetit tё Vlorёs për vitin 2013 është
13150047 dhe pёr vitin 2030 parashikohet tё
arrijё nё 153.850 banorё11. Kjo rritje e popullsisё
i atribohet kryesisht banorёve tё ardhur nga zonat
rurale dhe nga qytete tё tjera. Vlora ka dendësi
relativisht të lartё, duke e krahasuar me
dendësinё e qyteteve tё Evropës me tё njёjtat
përmasa, nё tё cilёt dendёsia zakonisht varion nga
40 deri në 60 persona për hektare, nga 84
persona/ha për Vlorën9. Kjo do tё shoqёrohet
edhe me njё rritje tё numёrit tё mjeteve.

Mbas vitit 2000, nё qytetin e Vlorёs, filluan tё
duken shenjat e para tё ndёrhyrjes mbi
infrastrukturёn rrugore nga pushteti lokal, qё me
ndihmёn edhe tё investimeve tё huaja, u ndёrhy
nё zona nё tё cilat infrastruktura ishte
shkatёrruar pothuajse fare11.
Zvillimi i sektorit turistik sjell nё qytetin e Vlorёs
shumё pushues, dhe bashkё me ta, edhe njё rritje
shumё tё madhe tё numёrit tё mjeteve. Kjo
shkakton njё trafik, i cili nё zona tё caktuara tё
qytetit, sjell edhe bllokime tё tij. Qyteti i Vlorёs,
edhe pas vitit 2010, vazhdon tё ketё po tё njёjtat
probleme.

Fillimet modern tё zhvillimit tё transportit dhe tё
infrastrukturёs datojnё me krijimin e shtetit
shqiptar nё nёntor 1912. Me krijimin e qeverisё sё
parё shqiptare, pas shpalljes sё pavarёsisё, u
krijua edhe Zyra Herrtare, e cila nё fillim
mbulonte me shёrbime tё transportit prapavijёn e
ushtrisё sё sapo krijuar. Kjo zyrё pati njё farё
zhvillimi sidomos nёn qeverinё e Princ Vidit10.

Numёri i mjeteve vazhdon tё rritet. Situata e
trafikut sa vjen dhe rёndohet dhe ka nevojё pёr
ndёrhyrje tё studiuara dhe tё argumentuara. Gjatё
kryerjes sё studimit, rrjeti rrugor qё u mor nё
shqyrtim, ka njё gjatёsi totale prej 36.4 km, e cila
pёrbёhet nga kategori tё ndryshme tё rrugёve.
Numri i mjeteve të qarkut të Vlorës është 45874
mjete dhe vetëm qyteti i Vlorës ka 36622 mjete5.

Infrastruktura rrugore, ashtu si nё tё gjithё
Shqipёrinё, u bazua në rrugёt e ndёrtuara nga
italianёt duke i pёrmirёsuar ato si dhe duke
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I gjithë ky zhvillim social-ekonomik i shoqëruar
me një nevojë të madhe për zhvillimin e
transportit, duhet të paraprihet nga studimet
inxhinierike, duke u mbёshtetur nё metoda
shkencore, nё mёnyrё qё tё paraprihen skenarёt e
ndryshёm tё zhvillimi tё qytetit.

pavarёsisht pёrmirёsimit dhe zhvillimit tё
teknikave tё modelimit. Gjatё modelimit tё
sistemit tё transportit ёshtё e vёshtirё tё
pёrcaktohen tё gjitha mardhёniet midis faktorit
njëri dhe sistemit tё transportit, por egzistojnё
softwear, siҫ ёshtё Transcad-i, tё cilёt arrijnё tё
bёjnё njё qasje tё mirё teorike me realitetin duke
pёrdorur funksione nё analogji me ligjet e fizikёs1.
Tё dhёnat e mbledhura duhet tё jenё tё lidhura
ngushtё me modelin.

Këto
studime
mungojnë
dhe
zhvillimi
infrastukturës rrugore dhe orgavizimi i trafikut
është zhvilluar në mënyrë rastësore. Pёr qytetin e
Vlorёs ёshtё bërë njё studim i trafikut dhe i
lёvizjes sё mjeteve, nё vitin 2001, nё bashkёpunim
me Institutin e Transportit, Tiranё.

Modeli duhet tё ndёrtohet me njё strukturё sa mё
tё thjeshtё1.

Ky studim nuk mbёshtetet mbi ndonjё metodikё
inxhinjerike dhe shkencore, por mjaftohet me
dhёnien e drejtimeve tё lёvizjes mbi ҫdo aks
rrugor. Ai nuk bёn parashikime pёr prespektivёn
dhe nuk jep zgjidhje tё mundёshme tё rritjes sё
trafikut.

Modelimi ёshtё njё paraqitje e thjeshtuar e
realitetit. Thjeshtimi fillon me pёrcaktimin e
zonave, sistemit rrugor dhe kodifikimin e njё zonë
urbane, mbledhjen e tё dhёnave, kalibrimin dhe
vlerёsimin e tyre.
Tё dhёnat e mbledhura do tё pёrdoren pёr tё
vlerёsuar numёrin total tё udhёtimeve tё
gjeneruara dhe tё tёrhequra prej secilёs zonё4.

Gjatё kryerjes sё studimit, rrjeti rrugor qё u mor
nё shqyrtim, ka njё gjatёsi totale prej 36.4 km, e
cila pёrbёhet nga kategori tё ndryshme tё rrugёve.
Numri i mjeteve të qarkut të Vlorës është 45874
mjete dhe vetëm qyteti i Vlorës ka 36622 mjete3.
Në studimin tonë do të bëjmë krahasimin e
shfrytëzimit të infrastrukturës rrugore duke bere
vleresimin e kapaciteteve rrugore, nëpërmjet
niveleve të shërmimit të rrugëve. Studimi do të
mbështetet në një model inxhinierik të llogaritjes
së flukseve të trafikut mbi akse të ndryshme
rrugor. Flukset e llogaritura, do te krahasohen me
kapacitete e flukseve maksimale te te ketyre
akseve duke bere raportin e fluksit real me ate
maksimal. Ne kete menyre ne mund te shikojme
sa jane kapacitete rezerve per shfrytezimin e
ketyre rrugeve. Ne do të shikojmë aksin kryesor
dhe me të rëndësishëm të qytetit të Vlorës,
Bulevardin “Ismail Qemali” per verifikuar
kapacitete e tij dhe per te vleresuar segmentet me
të ngarkuar.
Materiali dhe metodat

Fig. Error! No text of specified style in
document.-1 Paraqitje grafike e modelit klasik tё
modelimit tё transportit

Modelimi i transportit nё qytetin e Vlorёs bazohet
nё modelin klasik të transportit. Ky model jep
rezultate tё mira dhe vazhdon tё pёrdoret

Hapsira gjeografike do të modelohet në formën e
një grafi. Me graf mund të përkufizojmë rrugën
ose itinerarin, në të cilën nyja e fundit e çdo harku

149

BULETINI SHKENCOR

ISSN 2310-6719
Numri 5, Volumi 2, 2022

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

përkon me nyjen e fillimit tё harkut tё radhёs. Një
rrugë është unazё në qoftë se nyja e fundit të
rrugës përkojnё me nyjen fillestare. Një rrugë
quhet elementare ose pa qark, nëse nё asnjë pjesë
të tij nuk formon një unazë6. Grafët e përdorur për
të paraqitur sistemet e transportit në përgjithësi
nuk janë të plotë. Një graf quhet i lidhur në qoftë
se çdo nyjë është origjinë e të paktën një rruge që
ka ekstrem çdo nyje tjetër të grafit.

udhёtimet nga origjina nё destinacion pёr nё
secilёn zonё14.
Për të realizuar studimin tonë ёshtё e nevojshme
tё mblidhen tё dhёna nga institucione tё
ndryshme tё qytetit tё Vlorёs.
1. Ёshtё e nevojshme qё pёrveҫ zonave tё
brendёshme tё hapsirёs sё studimit tё
pёrcaktohen edhe zonat e jashtёme tё
studimit. Kemi konstatuar pёr studimin tonё
qё janё tё nevojshme tё veҫojmё 5 zona tё
jashtёme, tё cilat janё:

Për të thjeshtuar modelimin e sistemit është e
nevojshme të ndahet hapsira e studimit në zona të
trafikut. Zonat mund të ndërtohen në shkallë
rajonale, kombëtare deri në disa blloqe të qytetit.
Qëllimi i zonimit është që të përafroj të gjitha
pikat e fillim dhe të përfundimit të spostimeve
ndërzonale nё një pikё tё vetme (centroida e
zonës).

2. Veriu, nё tё cilёn pёrfaqsojmё tё gjithё flukset
qё vijnё nёpёrmjet autostradёs nё qytetin e
Vlorёs.
3. Jugu, nё cilёn pёrfaqёsohen flukset e trafikut
qё kalojnё nga pjesa jugore, nёpёrmjet rrugёs
sё Orikumit

Një numёr i madh i zonave zakonisht çon në një
paraqitje mё tё saktë të fenomenit real, por është
një barrë më e madhe për skematizimin dhe
simulimi e sistemit të transportit.

4. Labёria, nё cilёn pёrfaqёsohen flukset e
trafikut qё kalojnё nga zona e Lumit tё Vlorёs
dhe zonёs sё Selenicёs

Ambjenti i jashtëm i hapsirës së studimit,
zakonisht ndahet në zona më të mëdha sesa
hapsira e brendshme.

5. Myzeqeja, nё cilёn pёrfaqёsohen flukset e
trafikut qё kalojnё nga zona e Myzeqësё

Njё sistem i ndarё nё zona pёrdoret si bazё pёr tё
bёrё modelimin. Sa mё i madh numёri i zonave, aq
mё e vёshtirё ёshtё pёr t’u mbuluar hapsira e
studimit.

6. Porti dhe Tri Porti, janё flukset e trafikut qё
kalojnё nёpёrmjet Portit detar dhe Triportit
Kёto tё dhёna mund tё merren sipas nevojёs pёr
periudha vjetore ose disa vjeҫare. Kёshtu, kemi
marrё tё dhёnat pёr numurin e popullsisё sё
zonave tё studimit, numёrin e bizneseve pёr ҫdo
zonё, numёri i mjeteve, ndarje administrative e
zonave (lagjeve) dhe matjet e flukseve tё trafikut
nё nyje tё ndryshme tё rrjetit rrugor.

Pёr studimin tonё hapsira e studimit do tё jetё
qyteti i Vlorёs. Hapsira e studimit nuk pёrcaktohet
nga kufijtё politikё por nga interesi nё ҫfarё
hapsire do tё shtrihet studimi. Hapsira e studimit
do tё pёrfshijё zonat brenda hapsirёs, tё cilat do tё
pёrputhen mё lagjet e qytetit. Gjithёsej rezultojnё
tё jenё 20 zona studimi tё brendёshme4.

Mbi bazën e këtyre të dhënave, kemi bërë
modelimin me softwearin TransCAD, i cili kalon
në katër faza modelimi, faza e fundit e të cilit është
ngarkimi i flukseve të trafikut mbi rrjetin rrugor.

Nё paraqitjet kompjuterike tё modeleve zonat
paraqiten si njё pikё e vetme nё tё cilёn janё
pёrqёndruar tё gjitha atributet, e cila quhet
centroida e zonёs. Centroidat bashkohen me
rrjetin nёpёrmjet konektorёve tё centroidave
nёpёrmjet tё cileve paraqiten koha, distanca,
kostoja, duke lidhur sistemin e transportit me

Duke modeluar të dhënat e mbledhura më lart dhe
duke ngarkuar mbi grafin e sitemit rrugor vlerat e
gjetura të flukseve, do të kemi paraqitjen grafike
të mëposhtëme:
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Duke mbi çdo segment rrugor, ne mund të
llogarisim nivelet e shërbimit ditur, vlerën e
flukseve të këtyre rrugëve. Koncepti i niveli të
shërbimit të rrugëve përdoret për të përkufizuar
cilësinë dhe lehtësinë e lëvizjes në kushte të
ndryshme të trafikut.

FigError! No text of specified style in
document.-2 Paraqitje rrugёve kryesore sё bashku
me centroidat dhe e mbivendosur mbi hartёn e
zonave.
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Fig Error! No text of specified style in
document.-3 Paraqitja grafike e flukseve tё
trafikut mbi rrjetin rrugor tё qytetit tё Vlorёs pёr
vitin 2013 dhe 2030

Niveli i shërbimit për një rrugë me dy korsi
llogaritet duke u mbështetur në dy madhësi
efektive7, shpejtësia mesatare e udhëtimit dhe
përqindja e kohës së harxhuar për të kaluar
rrugën.
Shpejtësia mesatare e udhëtimit është mesatarja e
shpejtësisë së të gjithë mjeteve që udhëtojnë në
atë rrugë të marrë në analizë, për një periudhë
specifike të kohës, e cila zakonisht është 15
minuta të orës së pikut. Shpejtësia mesatare e
udhëtimit përfshin të gjithë mjetet që kalojnë atë
segment rrugor në të dy drejtimet7.

Niveli i shërbimit, ose i shёnuar ndryshe me LOS,
është një masë cilisie e cila përshkruan kushtet e
operimit në një rrymë trafiku, përgjithësisht në
termat e masave të shërbimit siç janë shpejtësia
dhe koha e udhëtimit, liria e lëvizjes, ndërprerja e
trafikut, konforti dhe kursimi8.
Termat e nivelit të shërbimit janë të lidhur
ngushtësisht me kapacitetin. Kapaciteti jep një
vlerë sasiore të trafikut ndërsa niveli i shërbimit
na paraqet një masë cilësore të trafikut38.

Niveli i shёrbimit tё rrugёve tё qytetit tё Vlorёs do
tё pёrcaktohet duke u mbёshtetur mbi aspektet
teorike tё treguara mё sipёr si dhe mbi llogaritjet
e flukseve tё trafikut tё realizuar me modelin
klasik tё transportit dhe duke pёrdorur
softwearin TransCAD.

Niveli i shërbimit mat cilësinë e kushteve të
operimit në një system trafiku dhe mënyrën sesi
këto kushte janë perceptuar nga drejtuesit e
mjeteve dhe pasagjerët. Ajo lidhet me
karakteristika fizike të rrugëve dhe me
karakteristikat e operimit, të cilat varen nga
karakteristikat e ndryshme të volumeve të
trafikut. Shpejtësi-fluks-dendësi trafiku janë një
mardhënie e rëndësishme e cila ndikon nё nivelin
e shërbimit në kushte ideale të lëvizjes7.

Karakteristikat dhe mundёsitё pёr tё ndёrhyrё
mbi sistemin rrugor tё qytetit tё Vlorёs janë të
kufizuara. Faktorёt kryesor qё do tё ndikojnё nё
pёrcaktimin e nivelit tё shёrbimit, do tё jenё
shpejtёsia e lёvizjes, kapaciteti i tyre dhe gjendja
fizike e rrugёve.
Rrugёt janё kryesisht me dy drejtime tё lёvizjes
dhe shumica e tyre kanё vetёm dy korsi tё
lёvizjes11.

Për një rrugë të dhënë, kapaciteti i saj është
kostant. Fluksi aktual mund të ndryshojë nga dita
në ditë dhe në orare të ndryshëm të së njëjtës ditë.
Qëllimi i nivelit të shërbimit është tё lidhë cilësinë
e shërbimit të trafikut mbi një fluks rrjeti rrugor
të dhënë. Ky është një term i cili tregon rrezen e
kushteve të operimit për kushte të caktuara.

Numёri i mjeteve sa vjen dhe shtohet, ndёrsa
rrugёt kanё ngel po ato, duke rёnduar trafikun
dhe lёvizjen e mjeteve. Kjo situatё rёndohet mё tej
gjatё sezonit tё verёs, kur numёri i mjeteve rritet
pёr shkak të ardhjes sё mjeteve tё turistёve tё
ndryshёm vёndas dhe tё huaj.

Niveli i shërbimit LOS ndahet në gjashtë nivele.
Niveli A përfaqёson kushtet më të mira të trafikut
në të cilin drejtuesit kanë të gjithë lirinë të lëvizin
me shpejtësinë që dëshirojnë në fluks të lirё, dhe
niveli F përfaqson cilësinë e kushteve më të këqija
të trafikut8.

Shpejtёsia maksimale e lёvizjes sё mjeteve nё njё
zonё urbane, bazuar nё “Kodin Rrugor” tё
Republikёs sё Shqipёrisё, ёshtё 40 km/orё. Nё
kёtё mёnyrё, fluksi i mjeteve mund tё lёvizё mё
kёtё shpejtёsi ose me shpejtёsi mё tё vogёl se kjo.

Kapaciteti i një rrugë me dy korsi në kushtet bazë
është 3200 mjete në orë, për të dy drejtimet, me
kapacitet maksimal 1700 mjete në orë në një
drejtim7.

Niveli i shёrbimit tё rrugёve tё qytetit tё Vlorёs
ështё realizuar me anёn e softwear-it TransCAD.
Studimi i mëparshëm është realizuar në vitin
2013 dhe janë bërë edhe parashikimet për vitin
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2030, duke u mbeshtetur mbi të njëjtin sistem
rrugor.

edhe nivelin e shërbimit të rrugës. Këto raporte do
të paraqiten në tabelën e mëposhtëme12:

Aktualisht sistemi rrugor ka pёsuar ndryshime.
Kёto ndryshime nё disa raste kanё ulur
kapacitetet e rrugёve duke i kthuer nga karrexhat
me katёr korsi nё karrexhata me dy korsi. Mё
poshtё do tё bёjmё krahasimet e niveleve tё
shёrbimit pёr situatёn aktuale, me vlerat qё jep
google trafik, pёr tё gjykuar mbi kapacitete dhe
lirshmёrine e trafikut. Pёr çdo nivel tё shёrbimit
pёrdoret njё ngjyrё ku me jeshile janё shёnuar
rrugёt me nivelin A (trafiku ёshtё i lirё dhe pa
pengesa) dhe me tё kuqe janё shёnuar rrugёt me
nivelin e shёrbimit F (trafiku ёshtё thuajse i
bllokuar dhe lirshmёria e lёvizjes ёshtё
minimale).

1
2
3
4
5

II
III

Dëndësia e lëvizjes në të
dy
drejtimet
si
mesatare
Më
shumë vjetore
se 12001
Nga 5 001 deri në 12 000
Nga 2501 deri 5 000
Nga 1 251 deri ne 2 500

IV

Nga 350 deri ne 1 250

96

Raporti
fluks/kapacit
et
0.20

B

80

0.45

C

64

0.70

D

56

0.85

E

48

1.00

F

I
pastabilizuar

Mbi 1

Duke përdorur këto llogaritje dhe këto ndarje të
niveleve të shërbimit të rrugëve, nëpërmjet
softwear-in TransCAD, për vitet 2013 dhe atë
2030, mund të bëjmë paraqitjet grafike të
mëposhtëme.
Nga sa shikohet, në vitin 2013, niveli i shërbimit të
rrugëve të qytetit të Vlorës, paraeqet një situatë jo
shumë shqetësuese, duke patur parasysh
kapacitetet e rrugëve. Ato, pothuajse të gjitha janë
të lira dhe asnjëra prej tyre nuk ka arritur nivelin
F. Ato kanë nivel të shërbimit të niveleve A, B,C
dhe disa të nivelit D dhe ndonjë të nivelit E.

Për rastin e qytetit të Vlorës, për përcaktimin e
kapacitetit të rrugëve do të mbështetemi tek kjo
tabelë, e paraqitur mёposhtё, dhe do të zgjedhim
kapacitetin e rrugëve sipas kategorive11.

Kategori
a
e
Autostra
rrugёs
da
I

Shpejtёsia e
fluksit

Tabela me koeficientët e përcaktimit të gjashtë
niveleve të shërbimit

Nivelet e shёrbimit tё paraqitur mbi google map
janё mbёshtetur mbi tё njёjtёn teori dhe model
inxhinierik8. Ndryshimi i flukseve qё paraqiten
ёshtё dinamik dhe ne jemi munduar tё paraqesim
grafiket e trafikut pёr orarё tё ndryshme duke
pёrfshirё oraret e pikut, sic ёshtё ora 13, orar nё
tё cilin shumica e nxёnёsve shkojnё nё shtepi apo
orёn 8 kur njerzit shkojnё nё punё dhe fёmijet nё
shkollё.

Nr

Niveli i
sherbimi
At

Kjo situatë na tregon, që në disa rrugë kryesore
trafiku gradualisht po rritet dhe shumë shpejt do
të arrijë nivelin F, pra volumi i trafikut do të arrijë
dhe do të kalojë kapacitetin e rrugës.
Nisur nga kjo situatë, autoritetet vendore duhet të
fillojnë të shpallin prioritetet në investimet që
duhet të planifikonë për të ardhmen.
Për vitin 2030, nga vrojtimi i grafikut të nivelit të
shërbimit, mund të themi që situata do të jetë
shumë e vështirë për qarkullimin e mjeteve nëse
nuk ndërhyhet dhe gjendja dhe akset rrugore
ngelen po ato. Ne mund të shohim që në shumicën
e rrugëve volumi i trafikut do të kapërcejë
kapacitetin e rrugës, madje në disa prej tyre, në
disa herë.

Tab. Error! No text of specified style in
document.-1 Treguesit e dendësisë së lëvizjes në
autostrada dhe rrugë të kategorive të ndryshme
Nivelet e shërbimit, siҫ edhe e shpeguam më lartë,
tregon në mënyrë sasiore dhe cilësore kushtet e
lëvizjes. Raporti fluks/kapacitet që del përcakton
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Infrastruktura rrugore, gjatë këtyre viteve ka
pësuar ndryshime, të cilat kanë qënë në drejtimin
e kundërt me atë që duhet të bëhet. Kështu,
Bulevardi kryesor nga katër korsi lëvizje, tashmë
është me dy korsi lëvizje, pra është kthyer në një
rrugë me kapacitet të përgjysmuar.

Fig. Paraqitja grafike e nivele të shërbimit të
rrugëve të qytetit të Vlorës për vitin 2013 dhe për
vitin 2030
Gjithashtu, shëtitorja përgjatë detit është kthyer
në dy rrugë me nga një sens lëvizje, duke ulur
kapacitetin e rrugës. Edhe dy rrugët që shërbejnë
si një unazë për qytetin , rrugët “Zenel Murra” dhe
“Sazani”, vetëm janë rikonstruktuar dhe nuk ju
është rritur kapaciteti. Ndërkohë që rrugët e tjera
nuk kanë ndryshuar referuar kapiceteve.
Për vlerësimin e trafikut aktual do ti referohemi
google map trafic, e cila ka një saktësi mbi 95%.
Google map trafic bazohet mbi të njëjtin model
inxhinierik, mbi teorine e grafeve, ashtu si
transcadi. Duke ju referuar trafikut të mjeteve dhe
nivelit të shërbimit të paraqitura në google trafic13
të qytetit të Vlorës në orare të ndryshme do të
kemi:
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Fig. Paraqitja grafike e nivele të shërbimit të
rrugëve të qytetit për vitin 2022 marre nga google
trafic
Nga sa shikojmë në paraqitjet grafike e niveleve të
shërbimit, vëmë re që situata e trafikut në orare të
ndryshme është kushtëzuar nga ndërhyrjet që
janë bërë në infrastrukturën kryesore. Nëse në
studimin e mëparshëm ne kishim parashikuar që
kapacitetet e rrugëve do të plotësoheshin në vitin
2030, vërejmë që në bulevardin e qytetit ky
kapacitet është i plotësuar. Siç shikohet në
paraqitjet grafike të marra në orare të ndryshme
nga google map trafic, niveli i shërbimit tregohet
me ngjyrë të kuqe, që do të thotë që kapaciteti
është plotësuar dhe lëvizja e mjeteve është e
ngadaltë dhe me ndalesa, që i referohet nivelit të
shërbimit E dhe F.
Përfundime
Nga llogaritjet qё bёmё mё lartё mund tё themi qё
nё rrjetin rrugor tё qytetit tё Vlorёs janё tё
nevojshme tё realizohen ndёrhyrje tё fuqishme nё
infrastrukturёn rrugore dhe nё aspektin e
organizimit tё saj.
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Ndryshimet e realizuara gjatё kёtyre viteve nuk
kanё shkuar nё drejtimin e duhur, pra duke rritur
kapacitetin e rrugёve, por duke ulur kapacitetin e
tyre. Kjo ka sjellёqё bulevardi i qytetit tё jetё
pothuaj gjithё ditёn me trafik tё rёnduar dhe me
bllokime tё shumta. Situara qё kemi parashikuar
pёr vitin 2030, pёr shkak tё kёtyre ndryshimeve,
janё akuale. Trafiku ka arritur vlera shumё tё
mёdha nё raport me kapacitetin e rrugёve.

7. John R. McLean: Highway Traffic Operations:
Theory and Practice 98-178p
8. Martin Rogers: Highway Engineering
9. http://siteresources.worldbank.org/INTALBAN
IA/Resources/Albania_urban_sector_shqip.pdf
10. file:///C:/Users/User/Desktop/historiku%20tr
ansportit/Vlor%C3%AB,%20historiku%20i%2
0transportit%20me%20linj%C3%AB%20t%C3
%AB%20hekurt_TRT%20%20Shqip
11. Tё dhёna tё ndryshme nga Bashkia e qytetit tё
Vlorёs
12. https://datastudio.google.com/reporting/5dea
2cb3-5552-4bdc-b5ee7cb0edf9e636/page/RX1xB

Pёrmirёsimi i situatёs, nё njё kohё qё numri i
mjeteve sa vjen dhe shtohet, duhet tё mbёshtetet
nё organizimin dhe menaxhimin mё tё mirё tё
trafikut. Gjithashtu, duhet tё ketё njё menaxhim
mё tё mirё tё tererritorit duke mos rritur mё
dёndёsinё e popullsisё nё zonat me trafik tё
rёnduar dhe duke ndёrtuar vetёm nё zonat ku
niveli i shёrbimit e lejon.
Ёshtё detyrё e autoriteteve lokale, si pronare tё
infrastrukturёs rrugore dhe menaxhuese dhe
organizuese e trafikut tё qytetit tё Vlorёs, pёr tё
zgjidhur kёto probleme qё analizuam mё lartё. Ky
punim ёshte njё ndihmё nё kёtё drejtim.
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