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ABSTRAKT 
  
Ky studim fokusohet në qeverisjen e TI në institucionet publike të Shqipërisë. Së pari, sepse në 
dijeninë e autorit asnjë studim i mëparshëm nuk ka trajtuar qeverisjen e TI në kontekstin shqiptar. 
Së dyti, rezultatet tona do të krijojnë mundësinë për të kuptuar më mirë diferencat kontekstuale me 
rezultatet e studimeve të mëparshme. Së treti, përsëritja do të përmirësojë besueshmërinë e 
rezultateve mbi çështjen në shqyrtim  (Landa et al. 2011). Pyetjet e ngritura në këtë studim kërkojnë 
të hedhin dritë mbi: (1) problemet dhe sfidat me të cilat përballet qeverisja e TI,  (2) natyrën e 
faktorëve kritikë të suksesit (FKS) që ndikojnë implementimin e qeverisjes efektive të TI si dhe (3) 
diferencat në këndvështrimet e  drejtuesve të TI dhe atyre jo TI. Në përgjigje të kërkesës së Buckby 
et al. (2009) për një qasje gjithpërfshirëse në studimet mbi qeverisjen e TI, ky studim propozon një 
konstrukt të ri analize për FKS-të. Ky konstrukt shkrin brenda tij dy komponentë: (a) qeverisja e TI 
si një proçes në vazhdimësi (ITGI 2003) dhe (b) përputhshmëria TI - biznes si objektiv i qeverisjes 
së TI (De Haes & Van Grembergen 2005; Schlosser et al. 2012). Metodologjia e përdorur është 
studimi i rastit (Yin 2003b). Në këtë studim përfshihen pesë institucione. Gjithsej u realizuan 61 
intervista me drejtues TI (17) dhe drejtues jo TI (44). Rezultatet tregojnë se në sektorin publik 
shqiptar fokusi aktual është në menaxhimin e burimeve të TI dhe personelit. Ndërsa mungojnë 
politikat dhe proçedurat për TI, problemi kryesor me të cilin përballet qeverisja e TI është niveli i 
ndërgjegjësimit dhe kuptimit për qeverisjen e TI nga drejtuesit jo TI. Burimet e kufizuara për TI 
identifikohet si sfida më e madhe për qeverisjen e TI në këtë mjedis. Këto rezultate janë në përputhje 
me gjetjet e studimeve të mëparshme  mbi qeverisjen e TI në vendet në zhvillim (Nfuka & Rusu 
2010; Othman et al. 2011). Testi U i Man-Whitney-t nuk mbështet ekzistencën e diferencave midis 
komunitetit të drejtuesve të TI dhe kolegëve të tyre jo TI në lidhje me problemet për qeverisjen e TI. 
Sipas këtij testi, mospërputhjet midis këtyre komuniteteve shfaqen tek dy FKS: (1) përfshirja dhe 
mbështetja e drejtuesve të lartë dhe inkurajimi dhe (2) mbështetja e komunikimit dhe partneritetit 
TI/Biznes. Rezultatet e paraqitura në këtë punim i shërbejnë si akademikëve ashtu edhe praktikuesve 
të qeverisjes së TI. Nga këndvështrimi akademik ato janë një kontribut i shtuar në literaturën mbi 
qeverisjen e TI. Ato përmirësojnë kuptimin mbi FKS, problemet dhe sfidat për qeverisjen e TI, 
veçanërisht në konteksin e vendeve në zhvillim. Konstrukti i propozuar në këtë studim, ofron një 
qasje të re për studimet e ardhshme në eksplorimin e FKS për qeverisje efektive të TI. Krahasimi i 
këndvështrimeve të drejtuesve të TI dhe kolegëve të tyre jo TI ofron një mundësi për të kuptuar më 
mirë hendekun që karakterizon marrëdhëniet ndërmjet tyre. Për më tepër, akademikët mund të 
përdorin rezultatet e këtij studimi për të fokusuar kërkimet e tyre drejt fushave të cilat janë më pak 
të studiuara.Nga këndvështrimi praktik rezultatet tona ofrojnë një model për agjencitë dhe 
institucionet e sektorit publik shqiptar mbi gjërat ku ato duhet të përqëndrohen për të përmirësuar 
qeverisjen e TI. Identifikimi i diferencave midis drejtuesve TI dhe atyre jo TI krijon mundësinë për 
ti zvogëluar ato, në mënyrë që palët të kenë pritshmëri të njëjta nga njëra-tjetra. Gjithashtu, 
konstrukti i propozuar ofron një mjet për një proçes gjithëpërfshirës në identifikimin dhe vlerësimin 
e faktorëve kritikë të suksesit. 
 

Fjalë kyçe: qeverisja e TI, sektori publik, faktorët kritikë të suksesit, vendet në zhvillim, hendeku 
midis drejtuesve TI dhe jo TI. 
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ABSTRACT 
This study explores IT governance in Albanian public sector. First, because in our knowledge none 
before has undertaken such task in the Albanian context. Second, our study would allow gaining 
insights on the contextual differences. Third, repeatability would improve confidence in the results 
on the subject (Landa et al. 2011). Research questions defined in this study shed light on: (1) 
problems and challenges of IT governance (2) the nature of critical success factors (CFSs) for 
implementing effective IT governance and (3) differences between IT and business executives’ 
perspectives on IT governance. Following Buckby et al. (2009) call for a holistic approach on IT 
governance studies this study proposes a new construct of analysis that blends in two components: 
(a) IT governance as an ongoing process (ITGI 2003) and (b) business-IT alignment as goal of IT 
governance (De Haes & Van Grembergen 2005; Schlosser et al. 2012). We apply a case study 
research method and gather data from five government organizations (Yin 2003b). A total of 61 
interviews are performed with IT directors (17) and business managers (44). From the Albanian 
public sector perspective, our results point out a greater emphasis on resource and human 
management comprise. While there is a notable lack of  IT policies and procedures, the main problem 
IT governance faces in these institutions is low level of awareness and understanding on the optimal 
use of IT from business management. We identify the limited resources for IT as the main challenge 
for IT governance in such environment. Our results support the findings of some previous studies 
on IT governance in developing countries (Nfuka & Rusu 2010; Othman et al. 2011). Man-Whitney 
U-test doesn’t provide any support for the existence of meaningful divergences between IT and 
business management regarding the problems IT governance has to deal with. However, this test 
shows meaningful differences between these communities on two critical success factors: involve 
and get support of senior management and encourage and support IT/Business communication and 
partnership. Results of this research serve both academics and practitioners. From the academic point 
of view they are an additional contribution to literature on IT governance. Furthermore, they enhance 
our understanding on critical success factors, problems and challenges for effective IT governance, 
especially in developing countries context. Herein proposed construct offers a novel approach for 
future studies to explore critical success factors. To better understand disconnection between IT and 
business management, insights are offered from investigating the differences in their views. 
Additionally, researchers can use the results of this study to guide their research efforts towards 
areas that are less studied or explored. From the practical perspective our results provide a model 
for agencies and entities in the Albanian public sector on things they should focus to improve IT 
governance. Analyzing the gap between IT and business management, results presented in this study 
offer some helpful indications on how to bridge that gap, so that both parties have similar 
expectations for each other. Also, our construct offers them a tool for a more comprehensive process 
of surfacing and assessing CSFs. 
 

Key words: IT governance, public sector, critical success factors, developing countries, IT-business 
gap. 
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KAPITULLI 1 
 

 

1 HYRJE 
 
Gjatë dekadave të fundit, teknologjia e informacionit ka luajtur një rol gjithnjë e më 
të rëndësishëm për organizatat në realizimin e objektivave të tyre. Në të shkuarën 
drejtuesit ekzekutivë mund të delegonin, injoronin ose shmangnin vendimet në 
lidhje me TI. Sot një gjë e tillë është pothuajse e pamundur në shumicën e sektorëve 
dhe industrive (Peterson 2004; Van der Zee & Jong 1999; ITGI 2003). Në këtë 
kontekst, shpenzimet për TI-në kanë pësuar rritje të madhe, duke rritur njëkohësisht 
edhe pritshmëritë e drejtuesve për përfitimet që mund të vijnë prej saj (Ward & 
Peppard 2002; Gomolski et al. 2001). Investimet strategjike në TI premtojnë të 
sjellin përfitime të jashtëzakonshme, ndërkohë që investimet e pakoordinuara 
mbartin potencialin për të qenë një humbje e burimeve të organizatës (Gauld 2007). 
 
Qeverisja e TI është pjesë përbërëse e qeverisjes së organizatës (ITGI 2003). Ajo 
adreson përkufizimin dhe implementimin e proçeseve, strukturave dhe 
mekanizmave ndërlidhës. Qëllimi i saj është që njerëzit e TI-së dhe biznesit të 
ekzekutojnë përgjegjësitë e tyre në mbështetje të përputhshmërisë midis biznesit 
dhe TI, si dhe krijimi i vlerave nga investimet në TI (Van Grembergen & De Haes 
2009).  
 
Qeverisja e TI është një koncept multi-disiplinor (Webb et al. 2006). Kjo ka ndikuar 
në shfaqjen e përkufizimeve të ndryshme sipas perspektivave përkatëse (ITGI 2003; 
Weill 2004; Webb et al. 2006). Pavarësisht nga këndvështrimi, të gjitha 
përkufizimet për qeverisjen e TI e vendosin theksin tek të drejtat dhe përgjegjësitë 
për vendimmarrjen në lidhje me TI dhe nxisin përmirësimin e përputhshmërisë 
midis strukturave, proçeseve dhe mekanizmave ndërlidhës të qeverisjes së TI. Në 
dallim me sektorin privat, përdorimi i TI në institucionet publike - pavarësisht rritjes 

1 
 



  
 

së konsiderueshme - mbetet relativisht më i plogësht (Rose 2005; Becker et al. 
2008). Për rrjedhojë, ndikimi i saj në performancën e organizatës është më i vogël 
krahasuar me sektorin privat (Misra 2006). Megjithatë, e ndikuar edhe nga presioni 
i krizës financiare që po përjeton ekonomia globale, teknologjia e informacionit 
është kthyer në një nga nxitësit kryesorë të inovacionit në sektorin publik (Becker 
et al. 2008; GITR 2012).  
 
Duke marrë shkas nga suksesi i tregtisë elektronike, nën termin e e-Qeverisjes, 
qeveritë në të gjithë botën janë përfshirë në rritjen e përdorimit të TI për të adresuar 
një pjesë të inefiçencave që lidhen me mënyrën e funksionimit të administratës 
publike (UN 2003; UN 2012). Rritja e përdorimit të TI ka shkaktuar varësi kritike 
ndaj saj. Në një mjedis të tillë, kjo nënkupton një tërësi shqetësimesh politike, 
organizative, ligjore, teknike, burimore dhe kulturore (Al-Kibsi et al. 2001; 
Jorgensen & Cable 2002). Ky realitet ka nxjerrë në pah kërkesën për një fokus të 
veçantë në qeverisjen e TI. 
 
Institucionet publike përgjithësisht karakterizohen nga plogështia në vendimmarrje. 
Kjo është më e theksuar në rastin e vendimeve që karakterizohen nga pasiguria dhe 
që kërkojnë dije të specializuara, siç është rasti i TI. Dizajnimi i një kuadri për 
vendimmarrjen në lidhje me TI u mundëson institucioneve publike të realizojnë 
vendime më konsistente dhe transparente për investimet dhe strategjinë e 
teknologjisë. Kjo mundëson rritjen e llogaridhënies dhe gjenerimin e vlerave të reja 
si për qeverinë ashtu edhe për qytetarët (Raup-Kounovsky et al. 2009).  
 
Menaxhimi i TI dhe qeverisja e TI në veçanti, janë  thelbësore për optimizimin e 
përdorimit të burimeve të TI dhe realizimin e vlerave nga TI duke zvogëluar rreziqet 
(ITGI 2003; De Haes & Van Grembergen 2008). Pavarësisht kësaj, në shumë prej 
institucioneve publike shqiptare vërehen proçese dhe struktura jo të përshtatshme 
për vendimmarrjen dhe monitorimin e TI. Kjo bëhet edhe më serioze duke marrë 
në konsideratë faktin që vendet në zhvillim, siç është rasti i Shqipërisë, 
karakterizohen nga një mjedis me kufizime në burime, njohuri dhe kulturë të TI 
(Walsham & Sahay 2006; Nfuka 2012).  
 
Për shkak të rëndësisë së saj, qeverisja e TI ka tërhequr vëmendjen e shumë 
studiuesve  (Brown & Grant 2005; Wessels & Loggerenberg 2006; Chan et al. 
2003). Pjesa më madhe  e studimeve kanë analizuar qeverisjen e TI në praktikë p.sh 
mekanizmat, modelet, etj.. duke përfshirë influencën e tyre në qeverisjen efektive 
të TI. Këto studime kryesisht janë realizuar në vendet e zhvilluara (Weill 2004; 
Warland & Ridley 2005; Ali & Green 2007; Jansen & Tranvik 2011) dhe më pak 
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për vendet në zhvillim (Nfuka & Rusu 2010; Othman et al. 2011). Në dijeninë e 
autorit, kërkimet për qeverisjen e TI në institucionet publike shqiptare janë akoma 
një terren i pa eksploruar.  
 
Ky studim përpiqet të plotësojë këtë mungesë, bazuar edhe në sugjerimin e 
Walsham & Sahay (2006) mbi drejtimet në të ardhmen të kërkimeve në sistemet e 
informacionit (SI) në vendet në zhvillim. Kërkimi fokusohet në analizën e 
qeverisjes së TI në institucionet publike shqiptare. Duke marrë në konsideratë 
kontekstin e Shqipërisë si një vend në zhvillim, studimi përpiqet të identifikojë 
problemet, sfidat dhe faktorët kritikë të suksesit për qeverisjen efektive të TI. 
 
 
1.1 TI – Avantazh apo Kosto? 
 
Në ditët e sotme, kur abonentët celularë janë më shumë sesa ata të energjisë 
elektrike, përdorimi i TI është bërë gjithëpërfshirës. Shumë organizata e gjejnë 
veten të operojnë në një mjedis i cili kërkon që investimet në TI të jenë të 
arsyeshme, funksionimi i saj të jetë i shkëlqyer dhe qëllimet e TI të mbështesin 
qëllimet e biznesit (De Haes & Van Grembergen 2008).  Megjithatë, kjo përhapje e 
madhe e TI gjatë tre dekadave të fundit është shoqëruar edhe me debate të nxehta 
përsa i përket vlerës dhe rëndësisë që ka TI në organizata.   
 
Në vitet ’80, Earl (1987) argumenton përdorimin e TI si burim strategjik dhe 
Brancheau & Wetherbe (1987) potencialin e saj për t’ju krijuar organizatave 
avantazhe konkuruese në treg. Ndërkohë, nobelisti Robert Solow (1987) do ti vinte 
në pikëpyetje të gjitha rezultatet për avantazhet e TI me thënien e famshme: ‘‘Sot 
mund ti shohim kompjuterat gjithkund përveçse në statistikat e produktivitetit’’. 
Kjo konsiderohet si fillesa e asaj që më vonë do të bëhej e njohur si “paradoksi i 
produktivitetit”.  
 
Produktiviteti është matësi themelor i rolit të teknologjisë në ekonomi. Ai përbën 
një koncept shumë të thjeshtë: sasia e output-it të prodhuar për njësinë e inputit. 
Ndërkohë që është e lehtë për ta përkufizuar, është shumë e vështirë për ta matur 
sidomos në ekonominë moderne (Brynjolfsson & Hitt 1998). Ironia qëndron në 
faktin se ndërkohë që kemi më shumë të dhëna bazë se më parë, mbi të gjitha llojet 
e input-eve dhe output-eve, matja e produktivitetit në ekonominë e informacionit 
është shumë më e vështirë se sa ishte në ekonominë industriale.  
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Pas viteve ‘70 investimet në teknologjinë e informacionit njohën një rritje të madhe 
(Brynjolfsson 1993). Megjithatë, ngadalësimi i produktivitetit, i cili ishte shfaqur 
në fillim të viteve 1970, nxiti shqetësime tek drejtuesit e kompanive në lidhje me 
investimet e tyre në kompjutera dhe tekonologjitë e lidhura me ata. Këto shqetësime 
u përforcuan më tej nga disa studime në fundin e viteve 1980 dhe fillimin e viteve 
1990. Rezultatet e këtyre studimeve nuk mundën të ofrojnë mbështetje për ndonjë 
rol të konsiderueshëm të TI në produktivitetin dhe rritjen ekonomike; në nivel 
ekonomie (Baily 1986; Roach 1987), në nivel industrie (Roach 1991; Berndt & 
Morrison 1995), ose nivel firme (Loveman 1994).  
 
Në përgjigje të këtyre shqetësimeve, një numër i madh akademikësh do të 
angazhoheshin në studimin e ndikimit të investimeve në TI mbi produktivitetin. 
Interesi i lartë në këtë drejtim pasqyrohet në numrin e madh të përmbledhjeve të 
literaturës të cilat adresojnë këtë çështje (Schryen 2010). Bazuar në rezultatet e 
këtyre kërkimeve, Brynjolfsson (1993) konkludon se shfaqja e paradoksit të 
produktivitetit është pasojë e kombinimit të katër fenomeneve. Sipas tij, këto 
fenome përfshijnë:  
 

i) defektet në matjen e kapitalit të TI dhe output-eve,  

ii) vonesat e konsiderueshme midis investimit në TI dhe përfitimit nga TI 
për shkak të kohës që nevojitet për mësimin dhe përshtatjen,  

iii) rishpërndarjen e produktivitetit, që do të thotë që disa firma marrin më 
shumë përfitime në produktivitet sesa konkurentët, 

iv) praktikat menaxheriale dhe rëndësia e tyre për realizimin e plotë të 
oportuniteteve potenciale,  

 
Sircar et al. (1998) identifikon një tjetër mungesë. Ai konkludon se shumica e 
studimeve që pretendojnë se inspektojnë produktivitetin në të vërtetë masin 
performancën e kompanisë. Për më tepër, ai vëren se teoria e përdorur në analizën 
e fenomenit gjithashtu ndikon rezultatet e studimeve. Kërkimet e bazuara në teorinë 
e variancëskundërshtojnë paradoksin e produktivitetit, ndërsa ato të bazuara në 
teorinë e proçeseve ofrojnë mbështetje për atë1. 
 
Sipas Wan et al. (2007), tashmë paradoksi i produktivitetit në nivel firme është 
zgjidhur. Kjo, si rrjedhojë e burimeve më të sofistikuara të të dhënave, ndryshimit 

1 Studimet në fushën e menaxhimit që përdorin teorinë e variancës ofrojnë një shpjegim “pse”  
ndodh diçka, ndërsa ato që përdorin teorinë e proçeseve  ofrojnë një shpjegim “si”  ndodh diçka 
(Mohr 1982). 
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të nivelit të analizës drejt nivelit të firmës, dhe ri-fokusimit në menaxhimin e TI. 
Ata argumentojnë se studimet në këtë fushë i kanë marrë në konsideratë të katër 
problemet e identifikuar nga Brynjolfsson (1993). Në nivel industrie, rezultatet janë 
më pak të qarta. Devaraj & Kohli (2000) gjejnë rezultate të përziera në literaturën 
ekzistuese. Dedrick et al. (2003) identifikon disa të ardhura pozitive në formën e 
produktivitetit të punës. Në nivel ekonomie, rishikimi i produktivitetit pas viteve 
1990 solli më shumë rezultate pozitive (Brynjolfsson & Yang 1996). Shtatë vjet më 
vonë Dedrick et al. (2003) gjen se studimet e realizuara ofrojnë mbështetje për 
ndikimin pozitiv të investimeve në TI mbi rritjen ekonomike dhe produktivitetin në 
nivel kombëtar, të paktën në vendet e zhvilluara. 
 
Në fillim të viteve 2000 u shfaq një tjetër debat mbi vlerën e TI. Ai mori shkas nga 
artikulli provokativ i Nicholas Carr (2003), botuar në Harvard Business Review. 
Sipas Carr, përhapja e madhe e TI në organizata ka sjellë humbjen e vlerës së saj si 
avantazh strategjik për të krijuar diferencimin e organizatës në treg. Për rrjedhojë, 
TI është kthyer në një komoditet. Në këndvështrimin e tij, ajo që e bën me të vërtetë 
strategjik një burim dhe i mundëson biznesit të krijojë avantazhe konkuruese të 
qëndrueshme, është vështirësia për ta siguruar atë burim specifik.  
 
Në këtë kontekst, Carr krahason përshtatjen e TI me përshtatjen e teknologjive të 
mëhershme si hekurudhat ose gjeneratorët elektrikë. Këto të fundit, për një kohë të 
shkurtër krijuan mundësi të mëdha për kompanitë me vizion për të ardhmen. Me 
rritjen e disponueshmërisë së tyre në treg dhe uljen e kostove për ti siguruar, ato u 
kthyen në mallra komoditeti duke u bërë të padukshme nga pikëpamja strategjike.  
 
Carr vazhdon argumentimin duke theksuar se drejtuesit e TI duhet të fokusohen në 
uljen e rreziqeve dhe jo rritjen e oportuniteteve. Sipas tij është shumë më e 
rëndësishme që ata të menaxhojnë në mënyrë agresive kostot. Teknologjia e 
informacionit mund të mos ndihmojë për të krijuar avantazh strategjik, por 
lehtësisht mund të  krijojë disavantazhe përsa i përket kostove. Në përfundim, Carr 
thekson se në lidhje me sistemet e informacionit, kompanitë duhet të kalojnë nga 
“sulmi” në “mbrojtje”. Specifikisht ai rekomandon se kompanitë duhet të: 
 

• Shpenzojnë më pak, duke ndarë investimet thelbësore nga ato të 
panevojshmet apo jo produktive. 

• Eksplorojnë alternativat e thjeshta dhe të lira duke eliminuar harxhimet e 
kota. 
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• Ndjekin trendin dhe jo të kërkojnë rolin udhëheqës. Të shtyjnë investimet 
në TI për të ulur kostot dhe rrezikun. 

• Fokusohen tek rreziqet dhe jo oportunitetet. Të përgatiten për humbjet 
potenciale dhe jo të implementojnë TI në rrugë dhe mënyra tërësisht të reja. 

 
Pas botimit të artikullit të Carr filloi një përplasje mendimesh midis mbështetësve 
dhe kundërshtuesve të kësaj ideje (DeJarnett et al. 2004; De Haes & Van 
Grembergen 2008). Për të kundërshtuar argumentet e Carr, Schrage (2003) sjell disa 
shembuj të ngjashëm. Ai përdor të njëjtin konstrukt si Carr për të arritur në 
përfundime të paarsyeshme.  
 
Në shembullin e parë, Schrage argumenton se i njëjti input në kapital (duke i marrë 
të gjitha gjërat e tjera të barabarta) nuk do të prodhonte të njëjtat rezultate për 
FedEx, DHL, ose UPS; Nike, Reebok, ose Addidas; American Airlines, Southwest 
Airlines, ose Jet Blue. Për rrjedhojë kapitali nuk ka rëndësi, pasi është po aq i 
kudogjendur sa edhe teknologjia. Të njëjtin krahasim bën edhe me burimet 
njerëzore, duke nënvizuar përsëri se i njëjti burim, edhe pse një “komoditet”, nuk 
do të prodhonte rezultate të njëjta në vende të ndryshme. Sipas tij, këto 
eksperimente të thjeshta konfirmojnë një të vërtetë të pamohueshme. Nuk është 
lehtësia dhe çmimi për të marrë një komoditet ato që përcaktojnë si strategjike 
vlerën e tij ekonomike për kompaninë.  Mënyra se si menaxhohet ky komoditet 
është ajo që përcakton nivelin e ndikimit të tij.  
 
Menaxhimi është i rëndësishëm. Ideja që kompanitë mund të veçojnë burimet nga 
aktet e menaxhimit të tyre është qartësisht absurde (Schrage 2003). Është 
menaxhimi dhe mjedisi që ai krijon, çfarë bën të mundur që burime të fuqishme 
(teknologjia, kapitali, njerëzit, etj...) të bëjnë diferencën (DeJarnett et al. 2004). 
Kundërshtarët e Carr argumentojnë se, duke nxjerrë në pah pikat që mbështesin 
argumentin e tyre, Carr dhe mbështetësit e tij anashkalojnë disa pika të rëndësishme 
(HBR 2003; DeJarnett et al. 2004). Ata theksojnë se: 
 

1. Vlera e TI vjen nga risitë që ajo sjell në praktikat dhe proçeset e biznesit. 
Shembuj të tillë përfshijnë menaxhimin e njohurive, përmirësimin e 
proçeseve të biznesit etj... 

2. Avantazhet e TI vijnë nga njerëzit dhe jo nga teknologjia ‘per se’. 
Megjithëse inovacionet dhe idetë e reja mundësohen nga TI, idetë në vetvete 
gjenerohen nga njerëzit. 
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3. Rreziqet e TI tejkalojnë avantazhet vetëm në qoftë se rreziqet nuk kuptohen 
/ menaxhohen mirë.  

 
Schrage (2003) thekson se ajo që Carr nuk arrin të kuptojë është që TI mund të 
transformojë rrënjësisht ekonominë e inovacionit, segmentimin dhe diferencën për 
shumicën e bizneseve. Ndryshimet e mundësuara nga TI ndodhin në çdo biznes, ne 
duhet ti përqafojmë duke menaxhuar rrezikun (HBR 2003). Pikërisht në njohjen dhe 
pranimin e këtij fakti qëndrojnë edhe mundësitë reale për menaxherët e TI.  
 
Autori në këtë punim pranon se disa pjesë të fushës së TI janë të standardizuara dhe 
janë kthyer në komoditet. Megjithatë, shumë sisteme dhe teknologji vazhdojnë të 
jenë mjaft komplekse. Për këtë arsye, investimet në TI dhe përdorimi i TI në 
organizatë kanë nevojë të qeverisen në mënyrën e duhur (Weill & Ross 2004; De 
Haes & Van Grembergen 2008). Kjo përbën diferencën midis humbjes dhe fitores. 
 
 
1.2 Pse Qeverisja e TI? 
 
Qeverisja e TI është pjesë përbërëse e qeverisjes së organizatës (ITGI 2003). Ajo 
adreson përkufizimin dhe implementimin e proçeseve, strukturave dhe 
mekanizmave ndërlidhës. Qëllimi i saj është që njerëzit e TI-së dhe biznesit të 
ekzekutojnë përgjegjësitë e tyre në mbështetje të përputhshmërisë midis biznesit 
dhe TI, si dhe krijimi i vlerave nga investimet në TI (Van Grembergen & De Haes 
2009). Pavarësisht ekzistencës së nevojës për të pasur një udhërrëfyes në 
përdorimin e TI që në fillesat e kompjuterizimit, termi aktual për qeverisjen e TI 
është shfaqur për herë të parë në fillim të viteve ’90. Loh, Henderson dhe 
Venkatraman përdorën këtë term për të përshkruar tërësinë komplekse të 
marrëdhënieve për realizimin e përputhshmërisë strategjike midis biznesit dhe TI 
(Loh & Venkatraman 1992; Henderson & Venkatraman 1993). 
 
Në të shkuarën drejtuesit ekzekutivë mund të delegonin, injoronin ose shmangnin 
vendimet në lidhje me TI. Sot një gjë e tillë është pothuajse e pamundur në shumicën 
e sektorëve dhe industrive (Peterson 2004; Van der Zee & Jong 1999; ITGI 2003). 
Në një kohë që globalizimi i biznesit dhe bërja biznes gjatë gjithë kohës janë kthyer 
në standard, ndërprerja e punës së sistemeve dhe rrjetave të komunikimit është 
kthyer në një kosto shumë të lartë për çdo organizatë (ITGI 2003). Kjo varësi e 
madhe ndaj TI implikon një cënueshmëri të lartë, i cili është padyshim i pranishëm 
në mjedisin e TI (Duffy 2002a). 
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Të motivuar nga evidencat kontradiktore mbi suksesin e TI në organizata, Weill & 
Woodham (2002) në studimin e tyre analizojnë përdorimin e TI në 40 kompani të 
mëdha dhe rezultatet financiare të 24 prej tyre. Sipas tyre, kompanitë të cilat 
realizojnë përfitime mbi mesataren nga investimet në TI jo vetëm që marrin 
vendimet e duhura në lidhje me TI, por këtë e realizojnë në vazhdimësi. Ata 
theksojnë se “qeverisja efektive e TI është  faktori i vetëm dhe më i rëndësishëm 
për prognozën e vlerës që organizata realizon nga TI”. Në një studim të mëvonshëm, 
Weill dhe Ross (2004) arrijnë në përfundimin se midis organizatave me objektiva 
strategjike të njëjta, ato të cilat kanë implementuar qeverisje cilësore të TI realizojnë 
mbi 20% më shumë përfitime sesa të tjerat që kanë mangësi në këtë drejtim. 
 
Është e rëndësishme të theksojmë që të gjitha organizatat kanë qeverisje të TI-së.  
Organizatat me qeverisje efektive kanë dizajnuar aktivisht një bashkësi 
mekanizmash për qeverisjen e TI (komitete, proçese buxhetimi, miratimi, etj...). 
Këto mekanizma inkurajojnë një sjellje të TI në përputhje me misionin, strategjinë, 
vlerat, normat dhe kulturën e organizatës. Në këto organizata TI mund të 
faktorizohet në përparësi strategjike të rëndësishme. Në kontrast me këtë, 
organizatat që e qeverisin TI “pa u menduar” në shumicën e kohës e shohin TI si 
sabotuese të strategjisë së biznesit (Weill & Ross 2004). Këto organizata vuajnë për 
shkak të cilësisë në saktësinë e informacionit, kostove operacionale jo efiçente, 
kostove të  pakontrolluara të projekteve të TI (p.sh tejkalim të buxheteve fillestare 
dhe mosrealizim të specifikimeve), uljes së konkurueshmërisë, dështimit të 
departamentit të TI ose edhe të vetë organizatës  (Schwarz 2004; Woodhead 2004).  
 
Për të ilustruar nivelin e perceptimit mbi rëndësinë e TI dhe nevojës për qeverisjen 
e saj në organizata, një studim i kompanive të listuara si Fortune 500 për vitin 2003 
tregoi se në sektorin privat (ITGI 2005): 
 

- 9/10 e drejtuesve ekzekutivë janë të vetëdijshëm që TI është shumë e 
rëndësishme për realizimin e strategjisë së organizatës; 

- 7/8 e bordeve të paktën informohen rregullisht mbi problemet e TI; 

- 6/10 e bordeve miratojnë strategjitë e TI dhe 1/2 e tyre kanë një komitet të 
strategjisë së TI. 

 
Të joshur nga historitë e suksesit të tregtisë elektronike, nën termin e e-qeverisjes, 
qeveritë në të gjithë botën janë përfshirë në rritjen e përdorimit të TI për të adresuar 
një pjesë të inefiçencave që lidhen me mënyrën e funksionimit të administratës 
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publike (UN 2003; UN 2012). E-qeverisja përmbledh shumë pjesë të qeverisjes, 
duke përfshirë funksione të brendshme, ato që kërkojnë ndërveprimin me qytetarin 
dhe së fundi po shtrihet duke përfshirë edhe ndërveprimin midis institucioneve 
(Wimmer 2002; Potnis 2010). Shtrirja e madhe e përdorimit të teknologjisë në 
institucionet publike ka shkaktuar varësi kritike ndaj saj. Në një mjedis të tillë, 
problemet e lidhura me varësinë ndaj TI përfshijnë një tërësi shqetësimesh politike, 
organizative, ligjore, teknike, burimore dhe kulturore (NARA 2005).  
 
Gjatë dekadës së fundit dhe sidomos nën presionin e krizës financiare që po përjeton 
ekonomia globale, TI është kthyer në një nga nxitësit kryesorë të inovacionit në 
sektorin publik (Becker et al. 2008; GITR 2012). Riorganizimi dhe optimizimi i 
proçeseve nëpërmjet përdorimit të TI ofron një potencial të madh për administratën 
publike (Davenport 1993; Navarra & Cornford 2005). Megjithatë, ky potencial 
mbetet akoma shumë pak i shfrytëzuar nga administrata publike për shkak të 
mungesës së transparencës. Për rrjedhojë, vendimet në lidhje me investimet në TI 
janë të vështira për t’u justifikuar përpara drejtuesve politikë dhe publikut 
(Algermissen et al. 2005). 
 
Përgjithësisht, institucionet publike karakterizohen nga plogështia në 
vendimmarrje. Kjo është më e theksuar në rastin e vendimeve që karakterizohen 
nga pasiguria dhe që kërkojnë dije të specializuara, siç është rasti i TI. Për këtë 
arsye, dizajnimi i një kuadri për vendimmarrjen në lidhje me TI u mundëson 
institucioneve publike të realizojnë vendime më konsistente dhe transparente për 
investimet dhe strategjinë e teknologjisë. Për më tepër, një kuadër i tillë rrit 
llogaridhënien dhe gjenerimin e vlerave të reja si për qeverinë ashtu edhe për 
qytetarët (Raup-Kounovsky et al. 2009). Në mungesë të “përfitimeve” të bazuara 
në të ardhura, dy janë produktet kryesore që priten nga përdorimi i TI në qeverisje. 
I pari ka të bëjë me përmirësimin e efiçencës (Al-Kibsi et al. 2001; Chan et al. 2003; 
Gant & Gant 2002; OECD 2003b; Song 2010; Gong & Janssen 2010)  dhe i dyti 
me rritjen e orientimit ndaj “konsumatorëve” (Al-Kibsi et al. 2001; Elgarah & 
Courtney 2002; Wimmer 2002; Baker 2009; Wong et al. 2009; Song 2010). 
 
Një atmosferë e tillë në sektorin publik ka nxjerrë në pah nevojën për një fokus të 
veçantë në qeverisjen e TI. Studimet e mëparshme kanë treguar se qeverisja e TI 
është me natyrë komplekse dhe dinamike. Ajo përfshin një bashkësi nën-sistemesh 
të ndërvarura (kombinim strukturash, proçesesh dhe mekanizmash ndërlidhës) të 
cilët punojnë së bashku si një trup i vetëm (Weill 2004). Për rrjedhojë, pranimi dhe 
implementimi i qeverisjes së TI në institucionet publike është një proçes kompleks, 
i cili përballet me shumë probleme dhe sfida.  
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Për vendet në zhvillim – ku bën pjesë edhe Shqipëria – implementimi i qeverisjes 
efektive të TI, për të korrur përfitimet që vijnë prej saj, është edhe më kritike (Nfuka 
et al. 2009). Pavarësisht se investimet strategjike në TI premtojnë të sjellin përfitime 
të jashtëzakonshme, mos koordinimi i tyre shoqërohet me rrezikun për të qenë një 
humbje e burimeve të qeverisë (Gauld 2007). Për më tepër, një mjedis i tillë 
karakterizohet nga prezenca e shtuar e problemeve dhe sfidave në të njëjtën kohë. 
Ato janë të natyrës organizative dhe sociale dhe janë të ndërlidhura me njëra-tjetrën 
(Al-Kibsi et al. 2001; Jorgensen & Cable 2002). Kjo e vështirëson edhe më shumë 
identifikimin e burimit të problemit dhe ofrimin e zgjidhjes (Yahya 1993).  
  
Ky kërkim shkencor analizon këto shqetësime si dhe faktorët e mundshëm kritikë 
për  implementimin e një qeverisje efektive të TI në sektorin publik duke 
konsideruar kontekstin e Shqipërisë si vend në zhvillim.  
 
 
1.3 Shtrimi i Problemit 
 
Me rritjen e rolit të TI në administratën publike (UN 2012), bashkë me pritshmërinë 
për ndikimin e saj pozitiv janë shfaqur edhe problemet në qeverisjen e TI. Pothuajse 
në të gjithë botën qeveritë të ndikuara edhe nga kriza financiare, e cila fillimisht 
përfshiu SHBA dhe më pas Eurozonën, përballen me sfida serioze në realizimin e 
përfitimeve nga inovacionet teknologjike. Ideja se vetëm marrja e teknologjisë do 
të prodhojë përfitimet dhe rezultatet e dëshiruara është venitur me kohë (Powell & 
Dent-Micallef 1997; Peppard & Ward 2004). Ndërkohë që TI  hapin rrugë dhe zënë 
vend në të gjitha pjesët e qeverisë, shtetet kanë nevojë për mënyra më të mira për 
të kuptuar, planifikuar dhe menaxhuar aktivisht TI me qëllim marrjen plotësisht të 
vlerës dhe efekteve transformuese të tyre. Kjo, sigurisht në një shkallë të caktuar, 
varet nëse TI përputhet ose mbështet proçeset e punës në institucione, prandaj 
qeveritë po i kushtojnë më shumë vëmendje dhe përpjekje qeverisjes së TI (Helbig 
et al. 2009). 
 
Sektori publik është shumë kompleks dhe efektiviteti i tij karakterizohet nga 
sinergjitë si brenda institucioneve të veçanta ashtu edhe nga ato ndër-institucionale. 
Për rrjedhojë, në sektorin publik kërkohet strategji, bashkëpunim dhe llogaridhënie 
efektive nga të gjitha palët e interesuara (Weill & Ross 2004). Shqetësimet 
problematike që lidhen me qeverisjen e TI në sektorin publik përfshijnë që nga 
planifikimi dhe organizimi, blerja dhe implementimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja 
deri tek monitorimi dhe vlerësimi i TI (Yahya 1993; Ndou 2004; Bakari 2007). Për 
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rrjedhojë, integrimi i suksesshëm i TI në një mjedis të tillë ka nevojë për qeverisje 
efektive të TI për të mbikëqyrur të gjithë ciklin jetësor të TI si një të tërë dhe 
eventualisht të kontribuojë në ofrimin e shërbimeve publike që përmbushin kërkesat 
në rritje të palëve të  interesuara (Duffy 2002a; Guldentops 2004a; Nfuka 2012). 
 
Qeverisja  efektive e TI ka si qëllim mënjanimin e humbjes së sinergjive dhe 
shfrytëzimin e mundësive të ekonomisë së shkallës. Për vendet në zhvillim nevoja 
për qeverisje efektive të TI shumëfishohet nga kufizimet në burime, shkalla 
relativisht e ulët e dijeve, kulturës dhe udhëheqjes së TI (Yahya 1993; Walsham & 
Sahay 2006). Por edhe nga fakti që investimet e TI janë në konkurencë me nevojat 
dhe prioritet bazike të qytetarëve (Nfuka & Rusu 2010). 
 
Në Shqipëri, përdorimi në shkallë të gjerë i teknologjisë së informacionit ka filluar 
relativisht vonë (ITU 2009; ITU 2011; UN 2003; UN 2012). Megjithatë, ai ka 
njohur një ritëm shumë të lartë zhvillimi sidomos pas 2007 (UN 2004; GITR 2009; 
GITR 2012; UN 2012). Fokusi aktual i sektorit publik shqiptar në përdorimin e TI 
është kryesisht në fazën e kompjuterizimit. Rrjedhimisht,  iniciativat e  ndërmarra 
dhe të planifikuara në këtë sektor  janë  përqëndruar në krijimin dhe përmirësimin 
e sistemeve të informacionit (AKSHI 2008; Kromidha & Cordoba-Pachón 2010). 
Ndërkohë që shumë burime financiare dhe njerëzore janë alokuar në funksion të 
kompjuterizimit, shumë pak vëmendje i është kushtuar praktikave më të mira në 
përdorimin dhe menaxhimin kosto-efektiv të burimeve të TI.  
 
Shumë nga këto organizata karakterizohen nga proçese dhe struktura të 
papërshtatshme për vendim-marrjen dhe monitorimin në lidhje me TI. Kjo zvogëlon 
performancën e qeverisjes së TI, duke sjellë pasoja negative të cilat ulin kontributin 
e TI në ofrimin e shërbimeve publike. Këto pasoja negative janë të konsiderueshme 
dhe lidhen me njëra-tjetrën (Bakari 2007; Nfuka & Rusu 2007; Nfuka et al. 2009). 
Menaxhimi i TI dhe qeverisja efektive e TI në veçanti kanë një rëndësi të veçantë 
në organizata për të optimizuar përdorimin e burimeve dhe krijimin e vlerës nga TI 
duke zvogëluar në të njëjtën kohë rreziqet (De Haes & Van Grembergen 2008; ITGI 
2003). Shqetësimet e artikuluara më sipër çojnë në përkufizimin e problemit të 
kërkimit në një mjedis të tillë dhe më konkretisht:  
 
Informimi dhe ndërgjegjësimi i pamjaftueshëm për qeverisjen e TI në funksion të 
realizimit të përputhshmërisë midis objektivave të TI dhe institucionit si dhe 
përdorimit optimal të burimeve të TI në institucionet publike të Shqipërisë. Për 
rrjedhojë, zbatimi i  praktikave jo të përshtatshme të qeverisjes së TI të cilat mbartin 
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potencialin negativ për të ulur vlerën dhe cilësinë e ofrimit të shërbimeve publike 
të mbështetura nga TI.  
 
Qeverisja e TI është subjekt i një numri të konsiderueshëm studimesh, të realizuara 
kryesisht në vendet e zhvilluara (Nickels 2004; Brown & Grant 2005; Chan & Reich 
2007; Wessels & Loggerenberg 2006). Shumë prej tyre kanë analizuar praktikat e 
qeverisjes së TI (p.sh mekanizmat, modelet, etj..) në sektorin publik duke përfshirë 
influencën e tyre në qeverisjen efektive të TI (Martin et al. 2005; Warland & Ridley 
2005; Ali & Green 2007; Jansen & Tranvik 2011). Të tjerë kanë identifikuar kushtet 
e nevojshme, madje edhe faktorët kritikë të suksesit që duhen konsideruar për 
qeverisjen efektive të TI në sektorin publik (Weill & Ross 2004; Tan et al. 2007; 
Nfuka & Rusu 2010).  
 
Ky punim ka në fokus sektorin publik shqiptar. Së pari, pavarësisht se disa studime  
adresojnë qeverisjen e TI në vendet në zhvillim (Nfuka et al. 2009; Othman et al. 
2011), në dijeninë e autorit asnjë studim i mëparshëm nuk ka trajtuar qeverisjen e 
TI në kontekstin shqiptar. Së dyti, rezultatet tona do të krijojnë mundësinë për të 
kuptuar më mirë diferencat kontekstuale me rezultatet e studimeve të mëparshme. 
Së treti, përsëritja do të përmirësojë besueshmërinë në rezultatet mbi çështjen në 
shqyrtim  (Landa et al. 2011).  
 
 
1.4 Qëllimi dhe Objektivi i Kërkimit Shkencor 
 
Qëllimi i kërkimit shkencor është përmirësimi i performancës së qeverisjes së TI 
nëpërmjet  përdorimit efektiv dhe kosto-efektiv të TI për rritjen, përdorimin e 
burimeve dhe fleksibilitetin e biznesit (Weill & Ross 2004). Në këtë mënyrë, pasojat 
negative që shfaqen si rrjedhojë e qeverisjes jo efektive të TI në institucionet 
publike të Shqipërisë do të reduktohen. Kjo do të mund të ndihmojë në ofrimin e 
shërbimeve publike më efiçente dhe kosto-efektive. 
 
Studimet e mëparshme tregojnë se qeverisja e TI ndikon në nivelin e vlerës së 
biznesit që gjenerohet nga investimet në TI (Weill 2004; Byrd et al. 2006). Për këtë 
arsye, nuk është surprizë që qeverisja e TI të ketë prioritet të lartë në axhendën e 
shumë organizatave (Luftman & Ben-Zvi 2011). Megjithatë, implementimi i 
qeverisjes efektive të TI është provuar të jetë një ndërmarrje shumë komplekse për 
çdo organizatë (De Haes & Van Grembergen 2009). 
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Në këtë kontekst, objektivi i këtij kërkimi shkencor është të eksplorojë dhe analizojë 
praktikat e qeverisjes së TI në institucionet publike shqiptare për të identifikuar 
problemet dhe sfidat me të cilat ajo përballet, sikurse nëpërmjet ofrimit të një 
konstrukti të ri analize të hedhë dritë mbi natyrën e faktorëve kritikë të suksesit që 
ndikojnë implementimin e qeverisjes efektive të TI.  
 
Përdorues të rezultateve pritet të jenë: 
 

a) akademikët - studimi ofron një konstrukt të ri për kategorizimin e faktorëve 
kritikë të suksesit, i cili u mundëson akademikëve të identifikojnë fushat e 
kërkimit për studimet e ardhshme. Gjithashtu ky studim, duke qenë i pari që 
analizon qeverisjen e TI në mjedisin shqiptar do të shërbejë për të krijuar 
një bazë kërkimi dhe krahasimi për studimet e ardhshme të qeverisjes së TI 
në Shqipëri  
 

b) praktikuesit e qeverisjes së TI - ekzekutivët e TI dhe biznesit në institucionet 
publike mund ti përdorin rezultatet për të identifikuar rolet individuale dhe 
eventualisht të sensibilizohen për të planifikuar, aplikuar dhe përmirësuar 
në mënyrë të vazhdueshme implementimin e qeverisjes së TI. Gjithashtu 
nëpërmjet konstruktit për kategorizimin e faktorëve kritikë të suksesit, ata 
mund të kuptojnë më mirë natyrën e faktorëve kritikë të suksesit të cilët 
përmirësojnë aspekte të ndryshme të qeverisjes së TI. 

 
 
1.5 Pyetjet e Kërkimit Shkencor 
 
Objektivi i kërkimit shkencor do të arrihet nëpërmjet 3 pyetjeve  të cilat janë brenda 
kuadrit të problemit që trajton kërkimi shkencor. Në vazhdim, pjesë e këtij kërkimi 
shkencor është edhe propozimi i një konstrukti. Ky konstrukt është risi e këtij 
punimi dhe do të përdoret për të kuptuar natyrën e faktorëve kritikë të suksesit. Ai 
mundëson krijimin e një pamje më të qartë mbi mënyrën se si institucionet publike 
shqiptare e shohin qeverisjen e TI.   
 
Përmirësimi i statusit të përputhshmërisë midis biznesit dhe TI është arsyeja përse 
shumë organizata janë përfshirë në implementimin e qeverisjes së TI (De Haes & 
Van Grembergen 2005). Përputhshmëria midis biznesit dhe TI është një shqetësim 
i vazhdueshëm i CIO-ve përgjatë tre dekadave të fundit (Luftman & Kempaiah 
2007; Luftman & Ben-Zvi 2011). Përshtatja dhe implementi i qeverisjes efektive të 
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TI është një proçes shumë kompleks. Për rrjedhojë ai përballet me shumë probleme 
dhe sfida. Në vendet në zhvillim, siç është edhe rasti i Shqipërisë, këto janë më të 
amplifikuara. Indentifikimi i tyre, krijon mundësinë që të shtrojmë pyetjen e parë të 
kërkimit si më poshtë: 
 
P1. Cilat janë problemet dhe sfida që hasin institucionet publike Shqiptare në 
implementimin e  qeverisjes efektive të TI?  
 
Qeverisja e TI është një koncept multi-disiplinor (Webb et al. 2006). Për rrjedhojë 
në literaturën mbi qeverisjen e TI janë shfaqur përkufizime të ndryshme në lidhje 
me të  (ITGI 2003; Weill 2004; Webb et al. 2006). Megjithatë, të gjitha përkufizimet 
konvergjojnë duke vendosur theks të veçantë mbi të drejtat dhe përgjegjësitë për 
vendimmarrjen në lidhje me TI, duke nxitur përmirësimin e përputhshmërisë midis 
strukturave, proçeseve dhe mekanizmave ndërveprues të qeverisjes së TI. Literatura 
mbi vendimmarrjen ofron një larmishmëri metodologjish të cilat mund të përdoren 
për të studiuar vendimmarrjen në lidhje me TI. Këtu përfshihen Modeli  i 
Përputhshmërisë Strategjike (Henderson & Venkatraman 1991), analiza SWOT 
(Rowe 1996), Faktorët Kritikë të Suksesit (Rockart 1979), Kartat e Shënimit të 
Balancuara për TI (IT BSC- IT Balanced Scorecards)  (Van Grembergen & Van 
Bruggen 1997), Ekonomia e Informacionit (Information Economics) (Parker et al. 
1988) dhe Analiza e Skenarëve (Scenario Analysis) (Galliers 1993). 
   
Në këtë studim, ne do të fokusohemi në metodën e faktorëve kritikë të suksesit 
sepse ajo implikon një koncept të thjeshtë dhe praktik: identifikimi i atyre pak 
fushave të aktivitetit të cilat duhet të kenë vëmendje të vazhdueshme dhe të 
kujdesshme nga ekipi menaxhues (Rockart 1979). Identifikimi i faktorëve kritikë të 
suksesit për qeverisjen efektive të TI ka tërhequr vëmendjen e disa studiuesve (Teo 
& Ang 1999; Reich & Benbasat 2000; Poon & Wagner 2001; Milis & Mercken 
2002; Weill 2004; Bowen et al. 2007; Tan et al. 2007; Pollard & Cater-Steel 2009). 
Punimet e tyre përfshijnë si sektorin privat ashtu edhe atë publik. Përgjithësisht këto 
punime janë në kontekstin e vendeve me ekonomi të zhvilluar. Për këtë arsye ato 
nuk marrin në konsideratë kufizimet që ekzistojnë në mjedisin që karakterizon 
vendet në zhvillim (Yahya, 1993). Për më tepër, faktorët kritikë të suksesit janë 
specifikë për një mjedis të caktuar (Rockart 1979), dhe rrjedhimisht ata janë subjekt 
ndryshimi në varësi të kontekstit. 
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Duke qëndruar brenda kornizës së problemit të kërkimit shkencor, bazuar në 
argumentat e parashtruara, nëpërmjet këtij punimi do të përpiqemi të japim 
përgjigje për pyetjen: 
 
P1. Cilët janë faktorët kritikë të suksesit të cilët mundësojnë qeverisje efektive të 
TI në institucionet publike Shqiptare? 
 
Për shkak të rëndësisë së tyre për performancën e organizatës, faktorët kritikë të 
suksesit janë gjerësisht të studiuar (Tan et al. 2007) duke i adaptuar nga 
këndvështrime të ndryshme që nga projekte të veçanta deri në drejtimin strategjik 
të të gjithë organizatës (Esteves de Sousa 2004). Megjithatë, studimet mbi 
qeverisjen e TI të cilat trajtojnë faktorët kritikë të suksesit janë të pakta në numër 
(Nfuka & Rusu 2010). Shumica e këtyre studimeve nuk adapton një pamje 
gjithëpërfshirëse duke e fokusuar analizën vetëm në aspekte specifike të qeverisjes 
së TI, (Buckby et al. 2009; Nfuka & Rusu 2010). Ndarja e kuadrit të qeverisjes së 
TI në pjesë më të vogla dhe zgjidhja e çdo problemi në mënyrë të veçuar, jo 
gjithmonë nxjerr në pah të gjithë problemin (Peterson 2004). Adaptimi i një 
këndvështrimi gjithëpërfshirës në drejtim të qeverisjes së TI njeh natyrën e saj 
komplekse dhe dinamike (De Haes & Van Grembergen 2009).  
 
Duke marrë në konsideratë mungesat e identifikuara më sipër ne propozojmë një 
konstrukt të ri për analizimin e faktorëve kritikë të suksesit për qeverisje efektive të 
TI. Ky konstrukt do të mundësojë një pamje gjithëpërfshirëse mbi faktorët kritikë 
të suksesit në qeverisjen e TI. Kjo do të përmirësojë kuptimin tonë mbi faktorët 
kritikë të suksesit dhe rolin e secilit prej tyre në përmirësimin e qeverisjes së TI. Për 
të testuar vlefshmërinë e konstruktit ne do ta përdorim atë në paraqitjen e rezultave 
të këtij studimi. Konstrukti i propozuar pritet tu shërbejë si akademikëve ashtu edhe 
praktikuesve. Ai ndihmon akademikët për të menaxhuar dhe fokusuar përpjekjet e 
tyre shkencore në fusha dhe tema më pak të eksploruara. Ndërkohë, praktikuesve 
në organizata u mundësohet një mjet për t’i ndihmuar të kuptojnë se cilat janë gjërat 
e rëndësishme që përcaktojnë dhe sigurojnë suksesin. Për më tepër, ky konstrukt 
ndihmon si studiuesit dhe praktikuesit për të zhvilluar një kuptim më të mirë mbi 
lidhjet midis faktorëve të ndryshëm të suksesit.   
 
Pavarësisht se qeverisja e TI është padyshim një element thelbësor i portofolit të  
Drejtuesve të TI, Drejtori i TI nuk është pala kryesore e intersuar. Shumë shpesh 
drejtuesit e organizatave dhe menaxherët e biznesit e marrin si të mirëqenë se 
Drejtori i TI kujdeset për qeverisjen e TI. Por efektiviteti i qeverisjes së TI varet 
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vetëm pjesërisht nga Drejtuesit e TI. Ajo duhet parë si një përgjegjësi e përbashkët 
midis të gjithë drejtuesve (TI dhe jo TI) dhe si një angazhim i të gjithë organizatës 
për të mbështetur dhe maksimizuar vlerën e biznesit të TI (Peterson 2004).  
 
Khandelwal (2001) në studimin e tij argumenton se shkaku i mungesës së 
përputhshmërinë midis biznesit dhe TI gjendet në diferencat e këndvështrimeve të 
tyre. Më herët, Ward & Peppard (1996) eksplorojnë marrëdhëniet midis strukturave 
të TI dhe pjesës tjetër të organizatës dhe gjejnë se diferencat mund të shpjegohen 
me diferencat kulturore. Megjithatë, për organizatat që përpiqen ti zvogëlojnë këto 
diferenca  është thelbësore që të kërkojnë arsyet e ekzistencës së këtyre diferencave 
si dhe të kuptojnë dimensionet dhe komponentët e tyre (Peppard & Ward 1999). Për 
këtë arsye pyetja e tretë që ngremë në këtë studim është: 
   
P3. Cilat janë diferencat në këndvështrimet e drejtuesve të TI dhe drejtuesve të 
tjerë mbi qeverisjen e TI në institucionet publike shqiptare?  
 
Në dallim me sektorin privat, përdorimi i TI në institucionet publike - pavarësisht 
rritjes së konsiderueshme - mbetet relativisht më i plogësht (Rose 2005; Becker et 
al. 2008). Institucionet publike përgjithësisht karakterizohen nga plogështia në 
vendimmarrje. Kjo është më e theksuar në rastin e vendimeve të tipizuara nga 
pasiguria dhe që kërkojnë dije të specializuara, siç është rasti i TI (Raup-
Kounovsky, et al., 2009). Megjithatë, analiza e modeleve dhe praktikave të 
qeverisjes së TI që shfaqen në institucionet publike krijon parakushtet për ti 
përmirësuar ato. Pavarësisht se  mund të ketë shumë mënyra për përmirësimin e 
qeverisjes së TI (Nickels 2004; Ali & Green 2007; Van Grembergen & De Haes 
2009), në këtë kërkim shkencor jemi përqëndruar tek faktorët kritikë të suksesit 
(P1) si dhe problemet dhe sfidat (P2)  me të cilat përballen institucionet publike në 
Shqipëri për implementimin e qeverisjes efektive të TI.  
 
 

1.6 Struktura e Disertacionit 
 
Pas hyrjes, ku parashtruam problemin, qëllimin, objektivat dhe pyetjet e kërkimit 
shkencor struktura e studimit vazhdon si me poshtë:  
 
Në kapitullin 2 do të paraqesim bazat teorike për qeverisjen e TI nëpërmjet një 
diskutimi të zgjeruar të literaturës bashkëkohore. Në diskutimin tonë do të 
paraqesim disa këndvështrime të cilat janë brenda kornizës së problemit të këtij 
kërkimi shkencor. Gjithashtu do të paraqesim dhe do të diskutojmë kuptimin e 
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përkufizimeve, koncepteve dhe kornizave të ndryshme ekzistuese. Në këtë mënyrë 
do të  krijojmë themelet teorike të qeverisjes së TI, të cilat do të na ndihmojnë në 
kapitujt në vazhdim. 
 
Në kapitullin 3 do të paraqesim metodologjinë e përdorur për realizimin e studimit 
e cila përfshin përzgjedhjen e metodës së kërkimit, instrumentet e përdorur për 
mbledhjen e të dhënave, burimet empirike të të dhënave, teknikat e analizës së të 
dhënave dhe propozimit të një konstrukti të ri për të organizuar rezultatet. Në 
vazhdim në këtë kapitull do të paraqesim proçesin e kërkimit që aplikuam për 
realizimin e këtij punimi. Në përfundim në këtë kapitull do të parashtrojmë 
propozimin tonë për  një konstrukt të ri për analizimin e faktorëve kritikë të suksesit 
për qeverisje efektive të TI. 
 
Në kapitullin 4 do të prezantojmë dhe diskutojmë rezultatet e studimit bazuar në 
analizën e të dhënave. Në këtë kapitull fillimisht do të fokusohemi tek faktorët 
kritikë të suksesit për qeverisjen e TI në sektorin publik shqiptar. Më pas rezultatet 
do ti diskutojmë duke përdorur konstruktin e ri të propozuar në këtë punim për 
analizën e faktorëve kritikë të suksesit në qeverisjen e TI. Në vazhdim do të 
diskutojmë rreth problemeve dhe sfidave me të cilat përballet qeverisja e TI në 
sektorin publik shqiptar. 
 
Në përfundim, në kapitullin 5 dhe 6 do të përmbledhim konkluzionet e këtij studimi 
dhe do të japim disa rekomandime për kërkime në të ardhmen. Analiza e të dhënave 
tregon se në sektorin publik shqiptar fokusi aktual është në menaxhimin e burimeve 
të TI dhe personelit. Ndërsa mungojnë politikat dhe proçedurat për TI, problemi 
kryesor me të cilin përballet qeverisja e TI është niveli i ndërgjegjësimit dhe 
kuptimit për qeverisjen e TI nga drejtuesit jo TI. Burimet e kufizuara për TI 
identifikohet si sfida më e madhe për qeverisjen e TI në këtë mjedis. Konstrukti i 
propozuar dhe validuar në këtë punim ofron një qasje të re për studimet e ardhshme 
në eksplorimin e FKS-ve për qeverisjen efektive të TI. Ky kërkim është me natyrë 
eksploruese dhe si të gjithë studimet edhe ky ka disa kufizime të cilat duhet të 
merren parasysh gjatë interpretimit të konkluzioneve.
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KAPITULLI 2 
 

 

2 RISHIKIMI I LITERATURËS  
 
Përdorimi i TI në organizata ka tërhequr vëmendjen e akademikëve dhe 
praktikuesve që në fillimet e tij. Për rrjedhojë, në këtë fushë të dijes janë realizuar 
shumë kërkime dhe janë zhvilluar shumë teori. Gjatë tre dekadave të fundit 
teknologjia e informacionit dhe përdorimi i saj në mjedisin e biznesit ka përjetuar 
një transformimin rrënjësor. Ky transformim i vazhdueshëm i bizneseve nëpërmjet 
bashkëpunimit dhe koordinimit të mundësuar nga TI e ka kthyer përputhshmërinë 
midis TI dhe biznesit në një nga shqetësimet kryesore të tyre (Chan & Reich 2007; 
Brown & Grant 2005). Në këtë kontekst, qeverisja e TI e cila ka si objektiv 
përmirësimin e përputhshmërisë midis TI dhe biznesit, përfaqëson një temë aktuale 
të kërkimit shkencor në fushën e sistemeve të informacionit. 
 
Në këtë kapitull paraqitet një vështrim i përgjithshëm i literaturës ekzistuese mbi 
konceptet bazë që përbëjnë temën e studimit.  
 
 
2.1 Qeverisja e Organizatës   
 
Përpara se të shtjellojmë konceptet e lidhura me qeverisjen e TI, fillimisht duhet të 
qartësojmë konceptin e qeverisjes së organizatës. Nevoja për qeverisje efektive të 
organizatës përshkruhet gjerësisht në teorinë e firmës nga Jensen dhe Meckling 
(1976), e cila shtjellon mospërputhjen midis interesave dhe stimujve të drejtuesve 
të firmës me ato të aksionerëve ose kreditorëve. Skandalet e kompanive si Enron 
dhe WorldCom në Shtetet e Bashkuara (U.S.), Marconi në Mbretërinë e Bashkuar 
(U.K.), dhe së fundmi Royal Ahold në Holandë, nxitën  një vëmendje të veçantë të 
komunitetit financiar mbi qeverisjen e organizatës. Madhësia e impaktit financiar 
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të këtyre skandaleve tronditi besimin e investitorëve dhe rriti shqetësimin mbi 
aftësinë e kompanive për të mbrojtur interesat e tyre. Një studim i McKinsey-t 
tregon se investitorët janë të gatshëm të paguajnë shpërblime të mëdha për 
investimet në kompani me standarde të larta qeverisëse (Newell & Wilson 2002). 
 
Koncepti i qeverisjes së organizatës përfshin shumë aspekte dhe përcakton 
udhërrëfyes mbi rolin, përgjegjësinë dhe ndërveprimin e njerëzve me sistemet e 
ndryshme në organizatë (Zingales 1998). Qeverisja e organizatës krijohet nga 
proçesi metodologjik i vlerësimit dhe përshtatet për sistemet aktualë të 
vendimmarrjes (Bris et al. 2008). Përkufizimet e ndryshme që ekzistojnë për 
qeverisjen e organizatës janë të lidhura me këndvështrimin e adoptuar nga autori. 
Qeverisja e organizatës është orientimi i partneriteteve të organizatës për t’u zotuar 
në angazhimin për realizimin e përfitimeve (Shleifer & Vishny 1997); struktura e 
rregullave, pajtueshmërive dhe aspekteve që rregullojnë funksionet e organizatës 
(Gillan & Starks 1998); sistem kompleks i cili kombinon dy bashkësi duke lidhur 
organizatat e brendshme dhe të jashtme në të njëjtën kohë (Gillan 2006). Qeverisja 
e organizatës është një sistem i dobishëm për të përmirësuar sjelljen e drejtuesve, 
për të zhvilluar cilësinë e organizatës dhe për të maksimizuar vlerën e biznesit 
(Saetang & Haider 2011). 
 
Qeverisja e organizatë ka në fokus qeverisjen e aseteve kryesorë të tillë si (Weill & 
Ross 2004): 
 

• Asetet Njerëzore: Njerëzit, aftësitë, rruga e karrierës, trajnimi, raportimi, 
këshillimi, kompetencat, etj... 

• Asetet Financiare: Paratë, investimet, detyrimet, rrjedha e parasë, 
arkëtimet, etj.. 

• Asetet Fizike: Ndërtesat, pajisjet, mirëmbajtja, siguria, përdorimi etj... 
• Asetet PI: Pronësia intelektuale (PI) duke përfshirë “know-how” të 

patentuara, të mbrojtura me të drejtën e autorit ose të përfshira në njerëzit 
dhe proçeset e organizatës  për produktet, shërbimet, dhe  proçeset.  

• Asetet e Informacionit dhe TI: Të dhënat e dixhitalizuara, informacioni 
dhe njohuritë mbi klientët, performancën e proceseve, financat, sistemet e 
informacionit, etj... 

• Asetet e Marrëdhënieve: Marrëdhëniet brenda organizatës sikurse 
marrëdhëniet, marka dhe reputacioni me klientët, furnitorët, njësitë e 
biznesit, entet rregullatorë, konkurrentët, partnerët, etj... 
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Qeverisja e aseteve kryesore realizohet nëpërmjet një sërë mekanizmash të 
organizatës (p.sh. strukturat, proçeset, komitetet, procedurat dhe auditi). Disa 
mekanizma janë unikë për një aset të veçantë (p.sh komiteti për arkitekturën e 
TI). Mekanizma të tjerë shtrihen dhe integrojnë disa lloje asetesh (p.sh. proçesi 
i miratimit të buxhetit) për të siguruar sinergjinë midis tyre. Maturiteti i 
qeverisjes së gjashtë aseteve kryesore ndryshon në mënyrë të konsiderueshme 
në shumicën e organizatave. Asetet financiare dhe fizike janë ato që qeverisen 
më mirë ndërsa asetet e informacionit dhe TI janë ato që qeverisen më keq.  
 
Weill dhe  Ross (2004) debatojnë se organizatat që aplikojnë  mekanizma të 
njëjtë për qeverisjen e aseteve të ndryshme performojnë më mirë. Sipas tyre, në 
këtë mënyrë jo vetëm që rritet integrimi i aseteve, por si rezultat i uljes së  numrit 
të mekanizmave është më i thjeshtë komunikimi dhe implementimi i tyre. 
Edukimi i ekipit drejtues mbi mënyrën se si kombinohen mekanizmat qeverisës 
në funksion të organizatës është një detyrë e vazhdueshme për qeverisjen 
efektive.  

 

 

2.2 Vështrim Historik mbi Qeverisjen e TI   
 
Në ditët e sotme kërkimi mbi termin “qeverisje e TI” në motorët e kërkimit në 
Internet (Google2) apo në bazat e të dhënave të literaturës shkencore 
(ScienceDirect3, Jstore4, SpringerLink5, ACM6) shfaq një numër të madh gjetjesh. 
Kjo reflekton angazhimin e madh të studiuesve dhe profesionistëve për të 
përmirësuar kuptimin tonë mbi këtë çështje. Në kushtet kur investimet në TI janë 
rritur dhe përdorimi i saj në organizata është bërë domosdoshmëri ky interesim kaq 
i lartë është i kuptueshëm. Megjithatë natyrshëm lind pyetja: Qeverisja e TI është 
rrjedhojë e përhapjes së gjerë dhe rëndësisë së madhe që ka marrë përdorimi i TI në 
organizata gjatë dekadës së fundit apo ka një origjinë më të largët?   
 
Në përmbledhjen e tyre të literaturës mbi qeverisjen e TI, Brown & Grant (2005) 
evidentojnë se përdorimi i termit “qeverisja e TI” është shfaqur në fillim të viteve 
’90. Loh & Venkatraman (1992) dhe Henderson & Venkatraman (1993) përdorën 

2  www.google.com 
3 www.sciencedirect.com 
4 www. Jstore.org 
5 www.springerlink.com 
6 dl.acm.org 
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këtë term për të përshkruar bashkësinë e mekanizmave që sigurojnë 
përputhshmërinë strategjike dhe aftësitë e nevojshme në fushën e  TI. Përdorimi i 
kësaj terminologjie do të konsolidohej me tej në punimet e Brown (1997) dhe 
Sambamurthy & Zmud (1999). Këto studime filluan të referonin konceptin e 
“kornizës së qeverisjes së sistemeve të informacionit” e më pas të “kornizës për 
qeverisjen e TI ”. Fundi i viteve ’90 do të shënonte fillim e një përdorimi më të 
shpeshtë të terminologjisë së qeverisjes së TI. Studimet në vazhdim mbi qeverisjen 
e TI sollën një sërë përkufizimesh të saj. Më poshtë po listojmë pesë më të 
rëndësishmet të cilat janë referuar gjerësisht nga studiuesit dhe profesionistët në dy 
dekadat e fundit: 
 

- Qeverisja e TI është kapaciteti organizativ për të kontrolluar formulimin 
dhe zbatimin e strategjisë dhe udhëzuesit e TI në drejtimin e duhur, me 
qëllim arritjen e avantazheve konkuruese për korporatën (Ministria e 
Tregtisë së Jashtme dhe Industrisë, Japoni, 1999), cituar nga  Van 
Grembergen et al. (2004a).  
 

- Qeverisja e TI është kapaciteti organizativ i ushtruar nga Bordi, 
drejtuesit ekzekutivë dhe drejtuesit e TI për të kontrolluar formulimin 
dhe zbatimin e strategjisë së TI duke siguruar në këtë mënyrë lidhjen 
midis biznesit dhe TI (Van Grembergen 2000). 
 

- Qeverisja e TI është përgjegjësi e bordit drejtues dhe drejtuesve 
ekzekutivë. Ajo është pjesë integrale e qeverisjes së organizatës dhe 
përfshin udhëheqjen, strukturat organizative dhe proçeset që sigurojnë 
që TI e organizatës mbështet dhe zgjeron strategjinë dhe objektivat e 
organizatës (ITGI 2001). 

 
- Qeverisja e TI është korniza për të drejtat e vendimmarrjes dhe 

llogaridhënies për të inkurajuar sjelljen e dëshiruar në përdorimin e TI 
(Weill 2004). 
 

- Qeverisja e TI është përputhshmëria strategjike e TI me biznesin në 
mënyrë të tillë që të përfitohet vlera maksimale e biznesit nëpërmjet 
zhvillimit dhe mirëmbajtjes së kontrolleve efektivë të TI dhe 
llogaridhënies, menaxhimit të performancës dhe menaxhimit të rrezikut 
(Webb et al. 2006). 
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Sipas Webb et al. (2006), mungesa e qartësisë në konceptin e qeverisjes së TI nuk 
është surprizë për vetë faktin që sistemet e informacionit janë një disiplinë e re. Kjo 
disiplinë është shfaqur në mënyrë organike e mbështetur nga një varg disiplinash të 
ndryshme. Këtu përfshihen, por që sigurisht nuk janë kufizuese, shkencat sociale 
dhe ato kompjuterike. Pavarësisht formës së të shprehurit të gjitha përkufizimet 
konvergjojnë drejt faktit se qeverisja e TI adreson përcaktimin e të drejtës për 
vendimmarrje dhe llogaridhënien në lidhje me TI (Lee et al. 2008). Në këtë studim  
do të adoptojmë përkufizimin e Weill duke qenë se ai përfaqëson kuadrin 
bashkëkohor të studimeve mbi qeverisjen e TI (Brown & Grant 2005).  
 
Qeverisja e TI, siç tregojnë edhe përkufizimet e mësipërme, përfshin të gjitha 
nivelet e drejtimit në organizata, p.sh. bordin drejtues ose ndonjë strukturë  tjetër 
qeverisëse, drejtuesit ekzekutivë dhe ata të linjave operacionale (Figura 1). Kjo 
nënkupton se në të gjitha këto nivele, njerëzit e TI dhe biznesit duhet të përfshihen 
në proçesin e qeverisjes së TI dhe të kuptojnë rolin dhe përgjegjësitë e tyre 
individuale. 
 
Literatura në lidhje me përkufizimin e të drejtave për vendimmarrje dhe 
llogaridhënie mbi TI tregon se termat dhe konceptet që kanë kontribuar në kërkimin 
thelbësor rreth qeverisjes së TI e kanë zanafillën që në fillim të viteve ’60. Në një 
studim të 27 kompanive, Garrity (1963) në mënyrë indirekte preku çështjen e 
qeverisjes së TI. Në studimin e tij, ai bën përpjekje për të izoluar faktorët e 
ndryshëm organizativ të cilët çojnë në rritjen e kthimit të investimit në teknologjinë 
e informacionit. Pavarësisht se fokusi kryesor në këtë studim ishte identifikimi i 
parakushteve për investime të suksesshme në TI, pyetësori i përdorur përmbante 
shumë pyetje të cilat ngjasojnë me konceptin aktual për qeverisjen e TI. Tre pyetje 
kryesore për të cilat Garrity kërkon të marrë përgjigje janë (Brown & Grant 2005): 
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Figura 1: Tre shtresat e Qeverisjes së TI (Van Grembergen et al. 2004) 
 

- Kush është përgjegjës për aktivitetet në lidhje me investimet në TI? 

- Kush siguron inputin në aktivitetet në lidhje me investimet në TI? 

- Çfarë kontrollesh janë vendosur për të siguruar që aktivitetet në lidhje me 
TI përmbushen me rezultate pozitive?  

 
Gjatë viteve 60’ kompjuterat filluan të përdoreshin gjerësisht dhe fokusi i 
organizatave ishte në përpjekjet për të automatizuar operacionet bazë të tyre 
(Boynton & Zmud 1987). Në vitet ’70  do të dokumentohej një tjetër koncept në 
lidhje me qeverisjen e TI: përputhshmëria biznes-TI. Krijimi dhe përdorimi i gjerë 
i sistemeve të informacionit në funksion të menaxhimit (Keen & Scott Morton 
1978) kërkonte nga organizatat përputhshmëri strategjike të TI me biznesin 
(McLean & Soden 1976). Kjo për kohën nënkuptonte ekzistencën e një lidhje midis 
planit të TI dhe planit strategjik të organizatës (King 1978).  
 
Reich & Benbasat (1996) e përkufizojnë përputhshmërinë midis biznesit dhe TI si: 
“shkalla në të cilën misioni, objektivat dhe planet e TI, mbështesin dhe mbështeten 
nga misioni, objektivat dhe planet e biznesit”. Tema e përputhshmërisë TI-biznes 
do të merrte një vend të veçantë në studimet e mëvonshme. Kjo për faktin se nga 

Drejtuesit Ekzekutivë 
(CEO, CIO) 

Drejtuesit e linjës (IT, Operacionet) 

 
Niveli Strategjik 

 

Niveli 
Menaxherial 

Bordi 
Drejtues 

Niveli 
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1980 deri në 1994, ajo do të ishte një ndër 10 shqetësimet kryesore të drejtuesve të 
lartë të organizatave. Pas 1994, me ndonjë përjashtim të vogël, përputhshmëria TI-
biznes do të renditej në vendin e parë ose të dytë (Luftman & Kempaiah 2007; 
Luftman & Ben-Zvi 2011). 
 
Përputhshmëria midis biznesit dhe TI konsiderohet gjerësisht si objektiv i qeverisjes 
së TI (De Haes & Van Grembergen 2005). Së bashku me qeverisjen e TI ato 
vazhdojnë të tërheqin vëmendjen e shumë studiuesve dhe profesionistëve (Brown 
& Grant 2005; Wessels & Loggerenberg 2006; Chan et al. 2003; Walentowitz 2012; 
Schlosser et al. 2012). 
 
 
2.3 Fokusi i Qeverisjes së TI 
 
Pas shfaqjes së konceptit të qeverisjes së TI, ai tërhoqi vëmendjen e shumë 
studiuesve dhe profesionistëve (Loh & Venkatraman 1992; Henderson & 
Venkatraman 1993; Brown 1997; Sambamurthy & Zmud 1999). Për shkak të 
fokusit në pjesën “TI” të terminologjisë, fillimisht studimet dhe diskutimet për 
qeverisjen e TI qëndruan kryesisht brenda fushës së TI. Por natyrisht që një nga 
përgjegjësitë kryesore gjendet në pjesën e biznesit. Është e qartë se vlera e biznesit 
nga investimet në TI nuk mund të krijohet nga teknologjia per se. Ajo gjithmonë do 
të krijohet nga pjesa e biznesit (Powell & Dent-Micallef 1997; Peppard & Ward 
2004). Vlera e biznesit do të krijohet vetëm nëse biznesi, natyrisht duke u 
mbështetur edhe nga TI, do të modelojë dhe implementojë proçese të reja dhe të 
përshtatshme për funksionimin e tij (Van Grembergen & De Haes 2009; Peppard & 
Ward 2004).  
  
Sipas Institutit të Qeverisjes së TI, në thelb qeverisja e TI synon dy rezultate: 
përfitimi i vlerës nga TI për biznesin dhe menaxhimi i rreziqeve të TI (ITGI 2003). 
I pari ka si shtysë kryesore përputhshmërinë strategjike midis biznesit dhe TI. 
Ndërsa i dyti nxit futjen e  llogaridhënies në organizatë. Të dy kanë nevojë të 
menaxhohen dhe maten në mënyrën e duhur. Për më tepër, studimet e fundit 
tregojnë se çështjet kryesore në lidhje me TI kanë lëvizur fokusin nga teknologjia 
në menaxhim.  
 
ITGI i organizon çështjet e qeverisjes së TI në pesë fusha fokusimi: përputhshmëria 
strategjike, realizimi i vlerës, menaxhimi i rrezikut, menaxhimi i burimeve dhe 
matja e performancës. Çdo fushë ka një fokus të veçantë siç tregohet në tabelën 1. 
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Tabela 1: Fokusi i qeverisjes së TI (ITGI 2003) 

Përputhshmëria 
Strategjike 

Fokusohet në sigurimin e një lidhje midis planeve të 
biznesit dhe TI; në përcaktimin, ruajtjen dhe 
validimin e pritshmërisë së vlerës së TI dhe 
përputhjen e operacioneve të TI dhe organizatës. 

Realizimi i Vlerës 

Ka të bëjë me realizimin e vlerës së pritshme 
nëpërmjet ciklit të dorëzimit, duke siguruar që TI 
realizon përfitimet e premtuara ndaj strategjisë, 
duke u përqëndruar në uljen e kostove dhe 
demonstrimin e vlerës së TI brenda organizatës 

Menaxhimi i Burimeve 

Ka të bëjë me investimet dhe menaxhimin e duhur 
të burimeve kritike të TI: aplikacionet, 
informacionin, infrastrukturën dhe njerëzit. 
Çështjet kryesore kanë të bëjnë me optimizimin e 
dijeve dhe të  infrastrukturës. 

Menaxhimi i Rreziqeve 

Kërkon ndërgjegjësimin e drejtuesve të lartë të 
organizatës për rreziqet, kuptim të qartë të 
gatishmërisë së organizatës për të marrë përsipër  
rreziqe, kuptim të detyrimeve që duhet të 
përmbushen, transparencë rreth rreziqeve të 
mundshme të organizatës, dhe përfshirjen e 
përgjegjësisë për menaxhimin e rreziqeve në 
organizatë. 

Matja e Performancës 

Ndjek dhe monitoron implementimin e strategjisë, 
realizimin e projekteve, përdorimin e burimeve, 
performancën e proçeseve dhe ofrimin dhe 
përdorimin e shërbimeve. 

 
Të gjitha këto nxiten nga shtysat për përfitime të  palëve të interesuara (Figura 2). 
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Figura 2: Përshkrimi i fokusit të Qeverisjes së TI (ITGI, 2003) 
 
 
2.3.1 Realizimi i Vlerës 
 
Kërkimi mbi realizimin e vlerës së TI nuk ka qenë aq i madh sa kërkimi në 
përputhshmërinë strategjike të proçeseve të biznesit dhe TI (Buckby et al. 2009). 
Megjithatë, zhvillimi i modeleve dhe  konstrukteve ka qenë një aspekt i rëndësishëm 
i punës studimore në të dyja këto fusha.  
 
Chan (2000) në punën e tij identifikon se studimet mbi realizimin e vlerës së TI 
kanë tentuar të fokusohen në gjenerimin e teorive si dhe zhvillimin e metodave dhe 
indikatorëve të rinj. Davern & Kauffman (2000) zhvillojnë një model të hapur i cili 
prezanton elementët teorikë të proçesit të krijimit të vlerës së TI. Ky ishte një nga 
modelet e para që ekzaminoi lidhjen midis vlerës së projekteve të TI, menaxhimit 
të TI dhe impaktit të TI. Sircar et al. (2000) zhvillojnë një konstrukt i cili ekzaminon 
lidhjen midis performancës së firmës dhe investimeve në TI. Më tej, Tallon et al. 
(2000) në punën e tyre zhvillojnë një model të orientuar tek proçeset për të vlerësuar 
impaktin e TI në aktivitetet kritike të biznesit.  
 

Menaxhimi i Burimeve 
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Kërkimet në këtë fushë kanë një impakt të rëndësishëm pasi përmirësojnë kuptimin 
tonë mbi atë që nxit vlerën e TI dhe konceptet që lidhen me vlerën e TI (Dedrick et 
al. 2003; Melville et al. 2004; Weill 2004; Kwon & Watts 2006; Tallon 2007). Për 
më tepër, studimi i Ward et al. (2007) sjell në vëmendje se shumica e organizatave 
fokusohen në menaxhimin e proçesit të përfitimeve në fillim të projektit. Sipas tyre 
ka më pak të ngjarë që fokusi në menaxhimin e përfitimeve të ruhet deri në fund të 
projektit. Një gjetje e tillë ka një implikim praktik shumë të rëndësishëm, sepse 
menaxhimi i përfitimeve në terma afatgjatë është ajo çfarë organizatat janë duke 
kërkuar (Buckby et al. 2009). 
 
 
2.3.2 Përputhshmëria Strategjike 
 
Kërkimet e fokusuara mbi përputhshmërinë strategjike midis biznesit dhe TI janë 
orientuar kryesisht në zhvillimin e modeleve. Si rezultat një numër i madh modelesh 
janë propozuar nga studiuesit. Modeli i Përputhshmërisë Strategjike (Strategic 
Alignment Model - SAM) ishte një nga modelet e para të kërkimit të zhvilluar në 
këtë fushë fokusimi (Henderson & Venkatraman 1991). Studimet në vazhdim sollën 
zhvillimin e modeleve të reja dhe propozimin e modeleve alternative. Këtu 
përfshihen modelet e propozuara nga Smaczny (2001), Kearns & Lederer (2003), 
Bergeron et al. (2004) dhe Strnadl (2006).  
 
Rezultate të tjera të rëndësishme në lidhje me përputhshmërinë e biznesit me TI 
përfshijnë: 
 

1) zhvillimin e një kuadri arkitekturor të integruar (Maes et al. 2000),  

2) identifikimin e mundësuesve dhe penguesve kyç të përputhshmërisë 
strategjike (Luftman & Brier 1999) 

3) paraqitjen e fuzionit (p.sh atje ku TI është një nga funksionet e biznesit nuk 
ka nevojë për përputhshmëri të veçantë të biznesit me TI) si një element kyç 
që ndikon në përputhshmërinë strategjike (Smaczny 2001), 

4) identifikimin e proçeseve organizative të cilat përmirësojnë 
përputhshmërinë strategjike,  

5) diskutimin mbi lidhjen e përputhshmërisë në terma afatshkurtër dhe 
afatgjatë (Reich & Benbasat 2000). 
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Të gjithë modelet e zhvilluara dhe të identifikuara në fushën e përputhshmërisë 
strategjike kanë potencialin për të ndihmuar organizatat për të strukturuar më mirë 
proçeset e tyre të biznesit dhe TI dhe për të përmirësuar qeverisjen e TI (Buckby et 
al. 2009). 
 
 
2.3.3 Menaxhimi i Rrezikut 
 
Kërkimi në këtë fushë ka krijuar një momentum gjatë viteve të fundit dhe ka qenë 
më i gjerë dhe më i thellë se në fushat e tjera. Ai ka ndihmuar në zhvillimin e 
kuptimit mbi çështjet e rreziqeve të TI brenda organizatave. Fokusi kryesor në këtë 
fushë të kërkimit për qeverisjen e TI ka qenë zhvillimi i mendimeve konceptuale 
dhe modeleve mbi faktorët e lidhur me rrezikun e TI. Modelet në këtë fushë janë 
përqëndruar në identifikimin e rreziqeve, menaxhimin e rreziqeve dhe proçeset e 
vlerësimit dhe matjes së rreziqeve (Buckby et al. 2009). 
 
Studimet e lidhura me identifikimin e rreziqeve janë fokusuar kryesisht në çështje 
të tilla si: 
 

- kontraktimi ose outsourcing (Gewald & Helbig 2006; Benvenuto & Brand 
2005; Bahli & Rivard 2005), 

- projektet e TI (Du et al. 2007; Johnstone et al. 2006) dhe  

- rreziqet e sigurisë (Broadbent 2003a; von Solms & von Solms 2004; von 
Solms 2005; Chapin & Akridge 2005; Pironti 2006; Ross 2006). 

 
Kërkimi mbi menaxhimin e rreziqeve të TI ka konsideruar një larmishmëri 
çështjesh duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në këtë fushë nëpërmjet 
zhvillimit të indikatorëve paraprakë të rrezikut dhe identifikimit të faktorëve 
kryesorë (Young & Jordan 2002; Levine 2004). Në vazhdim, literatura mbi 
vlerësimin e rreziqeve të TI përfshin punimet e Du et al. (2007) dhe Hinz & 
Malinowski (2006). Këtu shfaqen modelet e para të fokusuara në rolin e individit 
në vlerësimin e rreziqeve të TI dhe jepen ide sesi organizatat mund të realizojnë 
këto vlerësime. Një kontribut të rëndësishëm në kuptimin e proçesit të menaxhimit 
të rrezikut ka edhe studimi i Broadbent et al. (2004). Ky studim identifikon katër 
mënyra për tu përballur me rrezikun: zbutja, transferimi, pranimi dhe shmangia. 
 
Kërkimi mbi menaxhimin e rreziqeve të TI është akoma në një fazë zhvillimi dhe 
modelet në këtë fushë janë duke evoluar, sikurse janë edhe proçeset e vlerësimit të 
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rreziqeve. Në pjesën më të madhe rreziqet e TI shikohen si pjesë përbërëse e 
proçesit të menaxhimit të rreziqeve të organizatës dhe si të tillë vlerësohen nga 
modele të cilat përfshijnë kuadrin COSO7 (Buckby et al. 2009).  
 
 
2.3.4 Menaxhimi i Burimeve 
 
Gjatë dy dekadave të fundit literatura për menaxhimin e burimeve të TI është shtuar 
dhe pasuruar shumë. Studimet e hershme në këtë fushë kanë pasur shqetësim 
kryesor strukturën dhe proçesin e vendimmarrjes së TI në organizata (Sambamurthy 
& Zmud 1999; Peterson et al. 2000; Peterson 2001; Schwarz & Hirschheim 2003). 
Këto studime morën në shqyrtim impaktin e modeleve të strukturave të TI  d.m.th 
të centralizuara, të decentralizuara, federale dhe hibride. 
  
Hamaker (2000), propozon se bërja e inventarit të burimeve të TI në periudha të 
rregullta kohore do të ndihmonte në proçesin e menaxhimit të burimeve të TI. 
Ribbers et al. (2002) ekzaminon mekanizmat procedural dhe social të qeverisjes së 
TI duke sjellë një qasje të re në kërkimin mbi menaxhimin e burimeve. Weill & 
Ross (2004) dhe Weill (2004) i zgjerojnë njohuritë mbi menaxhimin e burimeve 
duke analizuar se si organizatat që performojnë më mirë i menaxhojnë strukturat 
dhe proçeset e qeverisjes së TI. Në vazhdim, Kohli & Devaraj (2004) zhvillojnë një 
proçes organizativ për menaxhimin e investimeve në TI dhe matjen e përfitimeve 
të lidhura me TI. Bazuar në rezultatet e tyre ata japin tre rekomandime: 
 

1. përfitimet e TI janë përgjegjësi e të gjithë organizatës, jo vetëm e 
departamentit të TI,  

2. menaxhimi i përfitimeve të TI fillon përpara investimit dhe vazhdon pas 
implementimit, 

3. përfitimet nga TI ndikohen nga krijimi dhe shfrytëzimi i aseteve 
komplementare.  

 
Raportimet në vazhdimësi të përqindjeve të larta për dështimin e projekteve të TI 
(Chaos 2000; Chaos 2004; Chaos 2009) kanë ndikuar që menaxhimi i burimeve të 
TI të jetë një shqetësim parësor për shumë organizata (Sarup 2003). Studimet në 
këtë fushë kanë asistuar akademikët dhe praktikuesit të kuptojnë më mirë se si 

7 COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ka propozuar Kuadrin e 
Integruar të Menaxhimit të Riskut në Organizatë. Ky kuadër ka tetë komponentë dhe katër kategori 
objektivash. Për më tepër www.coso.org.  
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organizatat po strukturojnë proçeset e tyre të TI duke mundësuar ide më të qarta për 
mënyrën se si duhet të qeverisen investimet në TI. 
 
 
2.3.5 Matja e Performancës 
 
Kërkimi në këtë fushë ka ekzaminuar metodat për matjen e qeverisjes së TI. Këtu 
përfshihen zhvillimi i modelit të kartave të shënimit të balancuara për TI dhe modeli 
për vlerësimin e maturimit të proçesit të përputhshmërisë strategjike. 
 
Modeli i kartave të shënimit të balancuara për TI, i cili mund të përdoret për të 
matur performancën e sistemeve TI, është adaptuar nga modeli i Kaplan & Norton 
(1992) për kartat e shënimit të balancuara (BSC) . Van Grembergen & Van Bruggen 
(1997) ishin ndër të parët të cilët eksploruan se si mund të përshtatej BSC për të 
matur kontributin e departamentit të TI në biznes. Saull (2000) përdor të dyja këto 
burime për të krijuar një kornizë të re BSC e cila përshkruan në mënyrë më të 
detajuar kontributin e departamentit të TI. Van Grembergen (2000) ekzaminon 
lidhjet midis kartave të shënimit të balancuara për TI (ITBSC) dhe Biznesin (BBSC) 
për të mbështetur qeverisjen e TI/biznesit dhe proçeset e përputhshmërisë. Në 
vazhdim, Van Grembergen & De Haes (2005) duke u mbështetur në ITBSC 
zhvillojnë konceptin e kartave të shënimit të balancuar për qeverisjen e TI.  
 
Studimet në këtë fushë kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm për të kuptuar 
matjen e qeverisjes së TI dhe kanë prezantuar shumë çështje që duhen konsideruar 
në praktikë (Buckby et al. 2009). 
 
Në përfundim, kërkimet në secilën prej fushave të fokusimit të qeverisjes së TI kanë 
një shtirje të gjerë. Megjithatë, siç vërejnë edhe Buckby et al. (2009) në punimin e 
tyre ky kërkim është realizuar relativisht i izoluar përgjatë secilës prej këtyre 
fushave. Pavarësisht se disa studime, këtu mund të listohen punimet e Nfuka & 
Rusu (2010),  Dahlberg & Kivijarvi (2006), De Haes & Van Grembergen (2005) 
dhe Peterson (2004), kanë tentuar të zhvillojnë modele gjithëpërfshirëse, përsëri 
mbetet akoma shumë për tu bërë. Në mënyrë që qeverisja e TI të kthehet në një 
pjesë të pranuar të proçesit të qeverisjes së organizatës në të njëjtën mënyrë siç është 
pranuar qeverisja e korporatave, kërkimet e ardhshme për qeverisjen e TI duhet të 
adaptojnë një qasje gjithëpërfshirëse në zhvillimin e modeleve duke u shtrirë 
përgjatë gjithë fushave të fokusimit (Buckby et al. 2009). 
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2.4 Qeverisja e TI në Praktikë 
 

2.4.1 Organizimi i Vendimmarrjes 
 
Qeverisja e TI ka të bëjë me specifikimin e kornizave të cilat përcaktojnë të drejtat 
për të marrë vendime dhe për të dhënë llogari. Nga ky këndvështrim, qeverisja 
efektive e TI duhet të adresojë tre çështje: vendimet që duhen marrë për të siguruar 
menaxhim dhe përdorim efektiv të TI; përcaktimin se kush duhet ti marrë këto 
vendime (Weill & Ross 2004); dhe si do të realizohen dhe monitorohen këto 
vendime (Duffy 2002b; Broadbent 2003b). 
 
Brown & Grant (2005) në përmbledhjen e literaturës mbi qeverisjen e TI 
argumentojnë se punimet mbi qeverisjen e TI mund të ndahen në dy rryma të 
veçanta. Këto grupime ndonëse kanë ngjashmëri në lidhje me objektivin e 
përgjithshëm të kërkimit shkencor, përsëri përfaqësojnë linja të ndryshme 
megjithëse paralele. Në rrymën e parë të studimeve mbi qeverisjen e TI, kërkuesit 
angazhohen në studimin e strukturave të vendimmarrjes që adoptohen nga 
organizatat. Ndërsa në rrymën e dytë studimet fokusohen në “pse dhe si” të 
qeverisjes së TI. Studimet e kësaj rryme, në vend të shqyrtimit të opsioneve 
strukturore bazë përpiqen të kuptojnë se cili opsion është më i mirë për cilën 
organizatë. Analiza e këtyre punimeve fokusohet mbi faktorët që ndikojnë suksesin 
e konstrukteve individuale të qeverisjes së TI. Në vazhdim, Brown & Grant 
argumentojnë se konstrukti bashkëkohor i Weill & Ross (2004) sinjalizon fillimin 
e shkrirjes së  këtyre dy rrymave të kërkimit mbi qeverisjen e TI.  
 
Në diskutimin e tyre se cilat janë arsyet që disa kompani realizojnë më shumë 
përfitime nga TI se disa të tjera Weill & Ross (2004) i organizojnë fushat e 
vendimmarrjes në qeverisjen e TI në pesë grupe (Tabela 2): 
  

• Principet e TI të cilat qartësojnë rolin që luan TI për biznesin; 

• Arkitektura e TI e cila përkufizon kërkesat për integrim dhe 
standardizim;  

• Infrastruktura e TI e cila  përcakton shërbimet që mundësohen dhe 
ndahen; 

• Nevojat për Aplikacione të Biznesit të cilat specifikojnë kërkesat e 
biznesit për të blerë ose zhvilluar me burime të brendshme aplikacione 
TI;  
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• Investimet dhe Përparësitë  të cilat përzgjedhin iniciativat që duhen 
financuar dhe shumën e financimit. 

  
Mënyra se si praktikohet marrja e vendimeve në organizatë me shumë gjasa do të 
ndikojë funksionimin dhe integrimin e TI në objektivat dhe strategjitë e organizatës. 
 
Tabela 2: Vendimmarrjet kryesore të Qeverisjes së TI (Weill & Ross 2004) 

Vendimmarrja mbi Principet e TI 
Përcaktime të nivelit të lartë rreth mënyrës se si TI do të përdoret në organizatë 

Vendimmarrja mbi 
Arkitekturën e TI 

 
Vendosja në një 
bashkësi politikash, 
marrëdhëniesh dhe 
zgjedhjesh teknike të  
logjikës së organizatës 
për të dhënat, 
aplikacionet dhe 
infrastrukturën për të  
arritur integrimin dhe 
standardizimin e 
dëshiruar të biznesit 
dhe teknologjisë.    

Vendimmarrja mbi 
Infrastrukturën e TI 

 
Shërbimet e TI që janë të 
përbashkëta dhe sigurojnë 
bazat për aftësitë e 
organizatës në TI, 
koordinohen në mënyrë të 
qendërzuar.   
 

Vendimmarrja për 
Investimet dhe 

Përparësitë 
 
Vendimet për sasinë 
dhe drejtimin ku do të 
investohet në TI, duke 
përfshirë aprovimin e 
projekteve dhe 
justifikimin e 
teknologjisë 
 Nevojat për Aplikacione të 

Biznesit 
 
Specifikimi i nevojave të 
biznesit për të blerë ose 
zhvilluar me burime të 
brendshme aplikacione të 
TI. 

 
Pjesë e proçesit të vendimmarrjes është edhe çështja e përcaktimit të atyre që kanë 
të drejtë të marrin vendime ose të japin input-e për vendimmarrjen  në një fushë të 
caktuar. Weill & Ross (2004) në vend të shqyrtimit të modeleve tradicionalë si të 
centralizuar, të decentralizuar dhe hibridë propozojnë një klasifikim të ri. 
Mbështetur në literaturën mbi qeverisjen e korporatave, qeverisjen e shteteve dhe 
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politikën e informacionit ata sjellin në alternativën e tyre gjashtë klasifikime të reja. 
Këto klasifikime përfshijnë: 
 

• Monarki Biznesi – Vendimet për TI merren nga CxO (menaxherët e lartë 
të organizatës – C-line managers),  

• Monarki TI –  Profesionistët e TI në korporatë marrin vendimet për TI,  

• Feudalizëm –  Vendimet merren nga çdo njësi e veçantë e biznesit, 

• Federalizëm –  Vendimmarrje hibride,  

• Duopolizëm TI – Drejtuesi i TI dhe përfaqësuesi i biznesit,  

• Anarki – Çdo grup i vogël merr vendime. 

 
Shpërndarja e të drejtave sipas këtij klasifikimi është paraqitur në Figurën 3. 
Figura 3: Të drejtat për vendimmarrje dhe input-e në vendimmarrje (Weill dhe Ross 
2004) 

 Këto të drejta janë të rëndësishme për proçesin e monitorimit të vendimmarrjes për 
qeverisjen e TI. 
 

 
Figura 3: Të drejtat për vendimmarrje dhe input-e në vendimmarrje (Weill 
dhe Ross 2004) 
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Nga një vështrim më i afërt i këtyre strukturave të qeverisjes vërejmë se një pjesë e 
mirë e tyre janë pasqyrim shumë i afërt i koncepteve të propozuara më parë në 
literaturën e qeverisjes së TI (Sambamurthy & Zmud 1999; Peterson et al. 2000; 
Schwarz & Hirschheim 2003). Monarkia e biznesit dhe TI prezantojnë një strukturë 
tërësisht të centralizuar që dallojnë nga njësia ku përqendrohet vendimmarrja. 
Paralelet midis Feudalizmit dhe strukturave të decentralizuara janë mjaft të qarta në 
përdorimin e përbashkët të drejtuesve të njësive të biznesit si vendimmarrësit 
kryesorë brenda zonës së tyre të kontrollit. Ngjashmëria më e dukshme mund të 
vërehet me Federalizmin, i cili për më tepër ka ruajtur  të njëjtën terminologji, duke 
paraqitur pjesën e ndërmjetme midis centralizimit dhe decentralizimit (Zmud et al. 
1986).    
 
Pavarësisht lidhjeve me literaturën e mëparshme, Weill & Ross (2004) në 
klasifikimin e tyre përfshijnë dy struktura jo shumë të prekura nga autorët e tjerë. 
Duopolizmi i TI përfaqëson një dakordësim dypalësh midis partnerit të biznesit dhe 
atij të TI. Megjithëse i ngjashëm me modelin e Federalizmit, Duopolizmi është më 
shumë i kufizuar dhe specializuar sesa literatura sugjeron për modelin e 
Federalizmit. Gjithashtu, edhe nocioni i Anarkisë si strukturë e qeverisjes së TI 
është mungesë e kërkimeve të mëparshme. 
 
 
2.4.2 Strukturat, Proçeset dhe Mekanizmat Ndërlidhës 
 
Pasi kemi qartësuar kuptimin e qeverisjes së TI, pyetja që natyrshëm shtrohet është: 
si mund të implementojnë organizatat, në mënyrë pragmatike, qeverisjen e TI për 
të realizuar përfitimet e premtuara? Qeverisja e TI mund të zbatohet duke përdorur 
kombinime të ndryshme të strukturave, proçeseve dhe mekanizmave ndërlidhës 
(Weill & Woodham 2002; Peterson 2004; Van Grembergen et al. 2004). Këto 
elementë formojnë kornizën e implementimit të qeverisjes së TI ( 
 
Figura 4). 
 
Struktura e funksionit të TI dhe pozicioni i autoritetit të vendimmarrjes në një 
organizatë kanë një ndikim të madh në përcaktimin e efikasitetit të qeverisjes së TI 
(Weill & Ross 2004). Sipas Weill & Woodham (2002) strukturat joefektive të 
qeverisjes janë shpesh rezultat i qeverisjes së TI “si të munden”. Studimi i De Haes 
& Van Grembergen (2005) gjen se raportimi i drejtorit të TI (CIO) direkt tek një 
anëtar i komitetit ekzekutiv; ekzistenca e komitetit për strategjinë e TI i cili operon 
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në nivel strategjik; sikurse komiteti mbikqyrës i TI/biznesit që vendos mbi 
investimet e reja, formojnë pjesë të një strukture efektive të qeverisjes. Qartësisht, 
përdorimi i komiteteve mbikqyrëse është një mënyrë popullore për monitorimin dhe 
raportimin e progresit dhe përdoret gjerësisht në të gjithë sektorët (Sohal & 
Fitzpatrick 2002; Weill & Ross 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Elementët e nevojshëm të kornizës së qeverisjes së TI (Van 
Grembergen & De Haes 2007) 
 
Proçeset i referohen vendimmarrjes strategjike, planifikimit, monitorimit dhe 
kontrollit. Proçesi, sikurse diskutohet nga De Haes & Van Grembergen (2005), 
fillon me identifikimin e projektit i cili i propozohet grupit konsultativ. Ky komitet 
lehtëson punën paraprake siç është para-studimi që përfshin biznesin dhe TI. Projekt 
propozimi i kalohet më tej komitetit mbikqyrës të TI/Biznesit dhe në fund komitetit 
ekzekutiv i cili vendos prioritetin e projektit duke marrë në konsideratë buxhetin 

Strukturat 
 
Rolet dhe përgjegjësitë, 
strukturat organizative të TI, DTI 
në Bordin Drejtues, komiteti i 
strategjisë së TI, komiteti i 
mbikqyrjes së TI 

Proçeset 
 
Planifikimi i Sistemeve Strategjike të 
Informacionit, (TI) BSC, Ekonomia e 
Informacionit, SLA, COBIT, ITIL, 
modelet e maturitetit për 
përputhshmërinë/qeverisjen e TI 

Mekanizmat Ndërlidhës 
 
Pjesëmarrje dhe bashkëpunim aktiv 
midis përgjegjësve për principet, nxitja 
dhe shpërblimi i partneritetit, bashkë-
vendosja e TI dhe biznesit, trajnimi 
ndërfunksional biznes/TI dhe rotacion  

Qeverisja e TI 
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dhe vlerësimin e kërkesës së biznesit. Ky është një model vlerësimi i cili mbulon si 
kriteret financiare ashtu edhe ato jo-financiare të kthimit të investimit. Përgjatë 
gjithë zhvillimit të projektit biznesi dhe TI punojnë së bashku pasi ato përfaqësohen 
bashkërisht në komitetet e përfshira, duke siguruar kështu përputhshmërinë. Një 
tjetër proçes që De Haes & Van Grembergen (2005) prezantojnë është përdorimi i 
ITBSC, megjithëse organizata e marrë në studim e ka implementuar më shumë si 
mjet matje sesa si mjet menaxhimi.  
 
Mekanizmat ndërlidhës janë shumë të rëndësishëm. Sipas De Haes & Van 
Grembergen (2005) mund të ndodhë që një organizatë të ketë të implementuar të 
gjithë strukturat dhe proçeset e qeverisjes së TI, dhe përsëri të mos ketë rezultate 
pasi biznesi dhe TI nuk e kuptojnë njëri-tjetrin. Ose, mund të jetë rasti që nga ana e 
TI të ketë pak njohuri për biznesin ose pak vlerësim të TI nga biznesi. Kështu që 
për të arritur një qeverisje efektive të TI nevojitet një komunikim i mirë dy palësh 
dhe një marrëdhënie e mirë pjesëmarrje/bashkëpunimi midis njerëzve të biznesit 
dhe TI. Sigurimi në vazhdimësi i ndarjes së njohurive midis njësive organizative 
është parakusht për të arritur dhe ruajtur përputhshmërinë biznes-TI.  
 
Gjatë modelimit të qeverisjes së TI për një organizatë, është e rëndësishme të 
pranohet që ajo ndikohet nga një llojshmëri faktorësh të brendshëm dhe të jashtëm 
të cilët në disa raste mund të jenë edhe konfliktualë. Përcaktimi i kombinacionit të 
duhur të mekanizmave është një ndërmarrje komplekse. Duhet marrë në konsideratë 
se çfarë funksionon për një kompani jo detyrimisht funksionon për një tjetër (De 
Haes & Van Grembergen 2004). Kjo do të thotë që organizata të ndryshme kanë 
nevojë për kombinime të ndryshme të strukturave proçeseve dhe mekanizmave 
ndërveprues. Vendimi se çfarë duhet implementuar varet nga konteksti dhe të 
papriturat që mund të shfaqen në organizatë sikurse dhe nga mjedisi ndërveprues si 
i tërë (Schoderbek et al. 1998; Ribbers et al. 2002).  
 
 
2.4.3 Matja e Proçesit të Qeverisjes së TI 
 
Vitet e fundit shumë organizata janë përfshirë në proçesin e implementimit të 
kombinimeve të mekanizmave të qeverisjes së TI. Disa janë përfshirë direkt si pjesë 
e projekteve të qeverisjes së TI dhe të tjerat indirekt si pjesë e përmirësimeve të 
përgjithshme të organizatës. Një aspekt shumë i rëndësishëm i qeverisjes së TI, siç 
e diskutuam edhe më parë, është matja e performancës. 
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Kartat e Shënimit të Balancuara (BSC- Balanced Scorecards), një kornizë e matjes 
së performancës e zhvilluar nga (Kaplan & Norton 1992), janë sot një nga mjetet 
më të përdorura. Bazuar në një version më të hershëm të TI BSC (Saull 2000),  Van 
Grembergen & De Haes (2005) zhvillojnë konceptin e kartave të shënimit të 
balancuar për qeverisjen e TI. Katër perspektivat e saj, në kllapa paraqiten emrat 
origjinalë sipas BSC, janë (Figura 5): 
 

1. kontributi në organizatë (financa),  

2. përfituesit (klientët),  

3. ekselenca operacionale (proçeset e brendshme) dhe  

4. drejtimet në të ardhmen (mësimi dhe rritja).  

 
BSC nuk është vetëm një sistem për matjen e performancës por siguron gjithashtu 
një sistem menaxhimi ku janë implementuar lidhjet shkak-pasojë midis 
indikatorëve.  
 

 
Figura 5: Indikatorët për BSC e Qeverisjes së TI (Van Grembergen & De 
Haes 2005) 
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Qëllimi final për implementimin e qeverisjes së TI është arrija e përmirësimit të 
vlerave të përfituara nga TI dhe rrjedhimisht rritja e kontributit të saj në organizatë. 
Për pasojë çdo gjë fillon me perspektivën e kontributit në organizatë, dhe vazhdon 
me perspektivat e tjera nëpërmjet marrëdhënieve shkak - pasojë  midis tyre. Siç 
mund të vërehet në Figura 5, indikatorët për elementët kryesorë të qeverisjes së TI 
(strukturave, proçeseve dhe mekanizmave ndërlidhës) janë në perspektivat e 
ekselencës operacionale dhe drejtimeve për të ardhmen.  
 
E njëjta gjë vlen edhe për nivelin e maturimit të organizatës të cilin mund ta matim 
nga perspektiva e proçeseve, për shembull duke përdorur një model të përgjithshëm 
maturimi, i cili përfshin një pjesë ose të 34 proçeset e TI sipas COBIT. Në këtë rast, 
niveli i maturimit nga 0 në 5 siguron shkallë të ndryshme për statusin e proçeseve 
të TI në organizatë dhe mungesat për të arritur nivele më të larta (Figura 6).  Modeli 
mund të përdoret edhe për të vlerësuar nivelin e praktikave duke i krahasuar me 
praktikat më të mira të  industrive ose sektorëve specifikë siç është rasti i sektorit 
publik.  
 

0 Jo-ekzistent: Mungesë e plotë e ndonjë proçesi të identifikueshëm. Organizata 
nuk ka identifikuar akoma që ekziston një çështje që duhet adresuar. 

1 Fillestar: Ka evidenca që organizata e ka njohur që ekzistojnë çështje që kanë 
nevojë të  adresohen. Megjithatë nuk ka proçese të standardizuara; por ka qasje 
të specializuara (ad hoc) të cilat aplikohen mbi baza individuale ose rast-pas-rasti. 
Qasja e përgjithshme ndaj menaxhimit është e ç ‘organizuar. 

2 Përsëritëse: Proçeset janë zhvilluar në atë fazë që procedura të ngjashme 
ndiqen nga njerëz të ndryshëm që realizojnë të njëjtën detyrë. Nuk ka trajnim ose 
komunikim formal të proçedurave standarde dhe përgjegjësia u është lënë 
individëve. Ka shkallë të lartë varësie nga njohuritë e individit dhe për pasojë 
gabimet janë shumë të mundshme. 

38 
 



 
 

3 Proçese të përcaktuara: Proçedurat janë standardizuar, dokumentuar dhe 
komunikuar nëpërmjet trajnimeve. Kërkohet që këto procedura të ndiqen; 
megjithatë ka pak mundësi për të dalluar devijimet. Proçedurat në vetvete nuk 
janë të sofistikuara por janë formalizim i praktikave ekzistuese. 

4 Të menaxhuara: Drejtuesit monitorojnë dhe matin zbatimin e proçedurave 
sikurse marrin masa atje ku proçedurat duket se nuk funksionojnë në mënyrë 
efektive. Proçeset janë në përmirësim të vazhdueshëm dhe sigurojnë praktika të 
mira. Automatizimi dhe mjete të tjera përdoren në shkallë të kufizuar ose të 
fragmentuar. 

5 Të optimizuara: Proçeset janë përpunuar në nivelin e praktikave të mira bazuar 
në rezultatet e përmirësimeve të vazhdueshme dhe modelimit të maturimit me 
organizata të tjera. TI përdoret në mënyrë të integruar për të automatizuar 
rrjedhën e punës,  duke siguruar mjetet për të përmirësuar cilësinë dhe 
efektivitetin, ndërkohë që i mundësojnë organizatës të adaptohet me shpejtësi 

Figura 6: Modeli i Përgjithshëm i Maturimit (ITGI, 2003; ITGI, 2007) 
 
Weill & Ross (2004) në studimin e 256 organizatave nga e gjithë bota mbi çështjet 
e strategjisë dhe implementimit të qeverisjes së TI ofrojnë një tjetër model për 
matjen e performancës së qeverisjes së TI. Ky model realizon vlerësim të shpejtë të 
performancës bazuar në dy pyetje – rëndësia dhe suksesi i një produkti të veçantë 
të qeverisjes së TI . Figura në vazhdim, tregon si të llogarisim performancën bazuar 
në këto të dhëna dhe kriteret e ponderimit të sugjeruara nga metoda e Weill & Ross. 
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Figura 7: Llogaritja e performancës së qeverisjes (Weill & Ross 2004) 

2.4.4 Standarde dhe Korniza 
 
Ka një numër të konsiderueshëm standardesh dhe kornizash menaxhimi që janë 
esenciale në proçesin e qeverisjes së TI në organizatë. Në këtë seksion ne do të 
përqëndrohemi në dy prej tyre të cilat janë më të përhapura. 
 
COBIT 
Një nga kornizat më të implementuara në mbarë botën, e cila tashmë është njohur 
si “praktikë e mirë”, është COBIT (Control OBjectives for Information and related 
Technology – Objektivat Kontrolluese për Informacionin dhe Teknologjinë e lidhur 
me të). COBIT është një kornizë qeverisje e zhvilluar nga Shoqata e Auditit dhe 
Kontrollit të  Sistemeve të Informacionit (ISACA8) dhe Instituti i Qeverisjes së TI9. 
Ajo u siguron menaxherëve, audituesve dhe përdoruesve të TI një bashkësi 
praktikash të pranuara gjerësisht si më të mirat. Këto “praktika më të mira” 
ndihmojnë në maksimizimin e përfitimeve që rrjedhin duke përdorur TI nëpërmjet 
zhvillimit të një qeverisje të duhur të TI në organizatë. Kjo  përfshin lidhjen e 
objektivave të biznesit dhe TI me proçeset e TI të cilat janë thelbësore në arritjen e 
shumë kërkuar të përputhshmërisë strategjike midis biznesit dhe TI. Ky kuadër 
është adoptuar nga organizata private dhe publike në mbarë botën bazuar në faktin 
se burimet e TI duhet të ofrojnë informacionin e kërkuar nga organizata për të 

8 Information Systems Audit and Control Association ,   www.isaca.org 
9 IT Governance Institute,   www.itig.org 
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përmbushur objektivat e saj. Për të realizuar informacionin e kërkuar burimet e TI 
duhet të menaxhohen në bashkësi proçesesh të grupuara natyrshëm. Versioni aktual 
i COBIT është v5. 
 

Val IT 
Një tjetër kuadër i përgatitur nga ISACA është ValIT e cila mundëson krijimin e 
vlerës së biznesit nga investimet e lidhura me TI. Ajo është modeluar që të përputhet 
dhe të kompletojë COBIT. Për më tepër ajo përmban një version të thjeshtuar të 
COBIT. Kjo është nxitur nga fakti që thellësia dhe përhapja e udhëzimeve të COBIT 
janë jashtëzakonisht të mëdha ndërmjet organizatave të vogla dhe të mesme (SME 
– Small, Medium Enterprise) dhe subjekteve të tjera ku TI nuk konsiderohet kritike 
ose thelbësore për funksionimin e organizatës. Ajo mund të shërbejë si një pikë 
nisjeje për organizatat e sektorit publik të cilat dëshirojnë të lëvizin në drejtim të 
implementimit të një niveli të përshtatshëm të kontrollit dhe qeverisjes së TI. 
 
Një sërë standardesh, kornizash dhe praktikash më të mira janë krijuar nga 
organizata të tjera ndërkombëtare, në mbështetje të COBIT,  për të menaxhuar 
aspekte të tjera të TI dhe së bashku mund të jenë të vlefshme në implementimin ose 
studimin e qeverisjes së TI. Këto përfshijnë ITIL – një kornizë për menaxhimin e 
shërbimeve, ISO 17799 për menaxhimin e sigurisë së TI, PRINCE2 për  
menaxhimin e projekteve dhe ISO 38500 për qeverisjen e TI në korporata. 
 
 
2.5 Qeverisja e TI vs Menaxhimi i TI 
 
Për shkak të natyrës afatgjatë të qeverisjes së TI dhe problemeve të vazhdueshme, 
shpesh të vështira, me realizimin e vlerës nga investimet në TI disa mund të nxjerrin 
si konkluzion se qeverisja e TI është thjesht një formë e re e ”shkollës së vjetër” të 
menaxhimit të TI. Pavarësisht se vija ndarëse midis të dyjave mund të jetë e hollë 
ka një diferencë thelbësore midis tyre e cila shkon përtej teorisë dhe ka implikime 
të thella për modelimin dhe efektivitetin e qeverisjes së TI në praktikë (Peterson 
2004). 
 
Është e rëndësishme të kuptojmë që qeverisja e TI është e ndryshme nga menaxhimi 
i TI pasi akoma një pjesë e literaturës nuk e bën diferencimin midis menaxhimit dhe 
qeverisjes së TI. Shpesh këto dy koncepte shikohen si sinonime të njëra-tjetrës edhe 
pse ato kanë dallime të qarta (Sohal & Fitzpatrick 2002; Campbell et al. 2009).  
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Tabela 3:  Dallimi midis qeverisjes dhe menaxhimit të TI (adaptuar nga 
Campbell et al. 2009) 

 Qeverisja e TI Menaxhimi TI 
Fokusi I brendshëm dhe i jashtëm Fokus i brendshëm 
Shtrirja 
organizative 

Mbi të gjithë organizatën Departamenti dhe individët 

Shtrirja Kohore Në të ardhmen Aktuale 
Orientimi Strategjik Operacionet dhe projektet 
Objektivi Realizimi i përfitimeve Kostot dhe Cilësia 
Përgjegjësia E drejtuesve të lartë Mund të kontraktohet 
Realizimi Delegim Realizimi Praktik 

 
Menaxhimi i teknologjisë  së informacionit – ose sistemeve të informacionit – është 
proçesi i ekzekutimit të mbikqyrjes së TI me efiçencë dhe efikasitet (Sohal & 
Fitzpatrick 2002). Ai përfshin garantimin e arritjeve brenda kufijve të vendosur dhe 
dorëzimin e produkteve të kërkuar nga drejtuesit e lartë. Menaxhimi i TI 
konsiderohet nga Lin & Pervan (2003) si çështje teknike, prandaj menaxherët e TI 
kanë një pamje më praktike mbi mjedisin e TI të organizatës. Është përgjegjësi e 
tyre të sugjerojnë dhe menaxhojnë projektet e reja, sikurse të shkallëzojnë 
informacionin e projekteve çfarë mund të përfshijë të dhëna mbi statusin e 
zhvillimit, buxhetin dhe performancën e stafit. Siriram & Snaddon (2005), në 
punimin e tyre pohojnë se menaxherët e TI mund të influencojnë në mënyrë të 
ndjeshme performancën e punonjësve dhe se menaxhimi i TI konsiston gjithashtu 
në menaxhimin e aktiviteteve të punonjësve në nivele më të ulta siç mund të jetë 
plani i punës, vlerësimi i punës, trajnimi, bashkëpunimi dhe motivimi i skuadrës. 
 
Siç e thamë më lart, menaxhimi i TI fokusohet në funksionimin efektiv të 
produkteve dhe shërbimeve të TI, sikurse në administrimin e operacioneve 
ekzistuese të TI. Në kontrast me të, qeverisja e TI është një aktivitet në nivel më të 
lartë e cila ka si qëllim garantimin që TI është në përputhshmëri me kërkesat – 
aktuale dhe të pritshme – dhe objektivat e biznesit dhe klientëve të tij (Van 
Grembergen et al. 2004). Një dallim i rëndësishëm është që aktivitetet e menaxhimit 
kanë fokus të brendshëm dhe kufizohen në nivel njësie/departamenti, ndërsa 
qeverisja e TI është një aktivitet në nivel organizate me fokus të jashtëm dhe të 
brendshëm (Sohal & Fitzpatrick 2002).  
 
Menaxhimi ka shqetësim realizimin e vendim-marrjes konkrete ndërsa qeverisja 
shqetësohet me faktin se kush duhet ti marrë vendimet dhe si do të monitorohen 
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këto vendime. Një ndryshim në strategjinë e organizatës mund të kërkojë edhe 
ndryshime në menaxhim por jo në qeverisjen e një aseti (Weill & Ross 2004). Në 
menaxhimin e TI, sigurimi i shërbimeve dhe produkteve të TI mund të kontraktohen 
për tu realizuar nga furnitorë të jashtëm (outsourcing), ndërsa qeverisja e TI është 
specifike për organizatën. Duke qenë se qeverisja jep direktiva dhe siguron kontroll 
mbi shpenzimet e TI, ajo nuk mund të kontraktohet apo delegohet dhe është 
përgjegjësi direkte e drejtuesve të lartë (Peterson 2004). 
 
 
2.6 Faktorët Kritikë të Suksesit  
 
Vendimet strategjike zakonisht nuk janë të thjeshta me objektiva, kufij dhe 
konsiderata të qarta, por një “telash” kompleks (Ackoff 1979). Në të shumtën e 
rasteve ato kërkojnë përfshirjen dhe balancimin e një sërë kriteresh dhe variablash 
(Belton & Stewart 2001). Prej kohësh është e njohur se vendim-marrësit janë të 
dobët për të trajtuar këtë kompleksitet  (Duhaime & Schwenk 1985; Malhotra 
1982). Për këtë arsye, qysh herët studiuesit kanë argumentuar për nevojën e 
thjeshtëzimit. 
 
Simon (1957) argumenton se përshkrimi i situatës reale duhet thjeshtëzuar në 
mënyrë radikale deri në atë shkallë kompleksiteti të cilën vendimmarrësi mund ta 
trajtojë. Miller (1956) sugjeron se vendimmarrësit kanë një kapacitet të kufizuar të 
kanaleve të komunikimit dhe mund të marrin në shqyrtim vetëm një sasi të kufizuar 
variablash. Në studimin e tyre Hodge & Reid (1971) argumentojnë për nevojën e 
fokusimit në gjërat e rëndësishme. Furnizimi i vendimmarrësve me informacion 
irrelevant e ul aftësinë e tyre për të identifikuar dhe vlerësuar informacionin relevant 
dhe për pasojë redukton performancën e vendim-marrësit (Hodge & Reid 1971).   
 
Përdorimi i faktorëve kritikë të suksesit mund të jetë një mënyrë e përshtatshme 
thjeshtëzimi. 
 
I pari që diskuton konceptin e faktorëve kritikë të suksesit është Daniel (1961). 
Megjithatë sot pranohet gjerësisht se ishin punimet e Rockart (1979) dhe  Bullen & 
Rockart (1981) ato që e popullarizuan përdorimin e tyre në fushën e teknologjisë së 
informacionit. Rockart do ti përkufizonte faktorët kritikë të suksesit si “numri i 
kufizuar i fushave rezultatet e të cilave, në qoftë se janë të kënaqshme, do të 
siguronin performancë konkuruese të suksesshme për organizatat” (Rockart, 1979). 
Qëllimi i punës së Rockart ishte të identifikonte variablat strukturorë të cilët japin 
kontributin kryesor në arritjen e objektivave strategjikë.  
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Metodologjia e faktorëve kritikë të suksesit fillimisht u zhvillua për të ndihmuar 
menaxherët në identifikimin e nevojave të tyre për informacion. Më vonë, në 
studimet e tyre Bullen & Rockart (1981) dhe Boynton & Zmud (1984) tregojnë se 
metodologjia e faktorëve kritikë të suksesit është veçanërisht e besueshme dhe 
efektive në proçesin e planifikimit të TI. Ajo ndihmon drejtuesit e lartë të vlerësojnë 
më mirë mjedisin e organizatës së tyre sikurse domethënien strategjike të rolit të 
teknologjisë së informacionit.  
 
Koncepti i faktorëve kritikë të suksesit u pranua shpejt si nga akademikët ashtu edhe 
praktikuesit. Ai ka qenë gjerësisht pjesë e studimeve dhe aplikimeve në shumë 
organizata sipas perspektivave të ndryshme. Këto perspektiva variojnë që nga 
projekte të veçanta deri në drejtimin strategjik të organizatës. (Esteves de Sousa, 
2004). Një nga arsyet sepse përdorimi i metodologjisë së faktorëve kritikë të 
suksesit u bë tërheqës gjendet tek përfitimet e saj pragmatike. Studiuesit dhe 
konsulentët shpesh kanë gjetur aplikime direkte dhe të menjëhershme të rezultateve 
të analizës së tyre. Në studimin e tij Jenster (1987), arrin në përfundimin se 
kompanitë që identifikojnë faktorët kritikë të suksesit dhe implementojnë 
përdorimin e tyre nëpërmjet menaxhimit të duhur, kanë një kthim të kapitalit më të 
madh se kompanitë që nuk përdornin këtë metodologji. 
 
Megjithatë, analiza nëpërmjet faktorëve kritikë të suksesit ka disa kufizime. Analiza 
nëpërmjet faktorëve kritikë të suksesit është e vlefshme për të identifikuar 
objektivat e performancës që duhen realizuar nga investimet e reja strategjike të TI, 
por vuan nga kufizimet që ndikojnë vlerën e saj. Ajo shpesh ka mungesë të bazës 
teorike, nuk ka procedura të pranuara gjerësisht për aplikimin e saj dhe aplikimet 
ad-hoc mund të përfundojnë në rezultate jo të plota ose të deformuara (Peffers et al. 
2003).  
 
Një tjetër aspekt i rëndësishëm është se shumica e analizave të bëra janë 
përshkruese. Faktorët kritikë të suksesit duhet të lidhen drejtpërdrejt me objektivat 
e planit strategjik dhe të biznesit. Për më tepër ata duhet të shoqërohen me një ose 
më shumë Indikatorë Kyç të Performancës të cilët sigurojnë matjen dhe standardin 
ose ndryshimin e lejuar nga plani i performancës. Indikatorët më të mirë janë ato që 
dizajnohen gjatë proçesit në mënyrë të tillë që të mundësojnë një lexim të shpejtë 
për performancën. 
 
 

44 
 



 
 

2.6.1 Faktorët Kritikë të Suksesit vs Çështjeve Kryesore 
 
Është e rëndësishme të theksohet se faktorët kritikë të suksesit nuk janë çështje ose 
fusha problemesh, por janë etiketa që përcaktojnë fushat me rëndësi për 
organizatën. Megjithatë, si çështjet edhe faktorët kritikë të suksesit reflektojnë 
shqetësimet e menaxherëve në implementimin e strategjisë së organizatës dhe 
arritjen e objektivave. Nga ky këndvështrim faktorët kritikë të suksesit dhe çështjet 
kryesore janë të ngjashme. Objektivi final i të dyjave është i njëjtë – të ndihmojnë 
organizatën në menaxhimin efektiv të TI. Synime të tjera të përbashkëta përfshijnë 
rritjen e informimit të konsulentëve të TI në lidhje me problematikat aktuale të TI, 
asistimin e akademikëve për të zhvilluar programe kërkimi dhe kurrikula aktuale si 
dhe asistimin e politik-bërësve për të zhvilluar  politika të përshtatshme TI 
(Khandelwal 2001). 
 
Megjithatë përdorimi i qasjes nëpërmjet çështjeve kryesore ka disa kufizime. E 
para, konstrukti i çështjeve kryesore përgjithësisht bazohet në horizont kohor nga 
tre deri në pesë vjet. Në mjedisin aktual të biznesit i cili ndryshon shpejt, një 
projeksion kaq afatgjatë duket jo realist. E dyta, duke u fokusuar në problemet, ato 
lënë jashtë kriteret e suksesit dhe matjen e performancës. Të dyja këto mungesa që 
shfaq qasja nëpërmjet çështjeve kryesore mund të tejkalohen nëpërmjet përdorimit 
të faktorëve kritikë të suksesit.  
 
Në dallim me çështjet kryesore, faktorët kritikë të suksesit, përgjithësisht, kanë të 
integruar brenda përkufizimit të tyre indikatorë performance duke i bërë ata shumë 
më tërheqës dhe të dobishëm për menaxherët. Ndërsa çështjet përkufizohen si 
pyetje të rëndësishme në një debat që duhet të zgjidhet, faktorët kritikë të suksesit 
janë më afër krizës ose një pike kthese në kohë. Prandaj, në kontekstin e 
ndryshimeve revolucionare, faktorët kritikë të suksesit me karakteristikën e tyre të 
përkohshme sigurojnë një qasje më tërheqëse. 
 
 
2.6.2 Kategorizimi i Faktorëve Kritikë të Suksesit 
 
Për të kuptuar natyrën e faktorëve kritikë të suksesit, studiuesit kanë propozuar një 
sërë skemash dhe modelesh kategorizimi. Në punimin e tyre për të sqaruar më tej 
metodologjinë e faktorëve kritikë të suksesit, Bullen & Rockart (1981) sugjerojnë 
se nëpërmjet klasifikimit të faktorëve kritikë të suksesit  mund të kuptojmë më mirë 
mënyrën sesi menaxherët  e shohin mjedisin. 
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Modelet më të thjeshta që ofron literatura mbi faktorët kritikë të suksesit përdorin 
vetëm dy dimensione (Keen & Scott Morton 1978; Franz & Robey 1986; Zahedi 
1987; Bullen & Rockart 1981; Lee 1989). Keen & Scott Morton (1978) sugjerojnë 
se faktorët kritikë të suksesit, në nivelin më  bazik të tyre, mund të ndahen në 
variabla sasiore dhe cilësore, ndërsa Ein-Dor & Segev (1978) propozojnë një ndarje 
të bazuar në kontrollueshmërinë e tyre. Faktorë të kontrollueshëm janë ato që 
departamenti i TI mund ti manipulojë direkt si p.sh. mbështetja ose trajnimi që 
mund të ofrojë. Faktorë të pakontrollueshëm janë ata të cilët nuk mund të 
manipulohen nga departamenti i TI si p.sh. numri i punonjësve në organizatë, 
fitimet e kompanisë ose mjedisi i jashtëm.  
 
Bullen & Rockart (1981) dhe Zahedi (1987) propozojnë një kategorizim të 
ngjashëm me atë të Ein-Dor dhe Segev duke i emërtuar kategoritë: të brendshëm 
dhe të jashtëm. Karakteristikë e faktorëve të brendshëm është se ata janë të lidhur 
me problemet dhe situatat brenda sferës së influencës dhe kontrollit të 
menaxherit/departamentit përkatës, ndërsa faktorët e jashtëm i përkasin situatave që 
janë kryesisht jashtë kontrollit të menaxherit/departamentit.  
 
Në vazhdim, Bullen & Rockart (1981) sjellin një tjetër lloj organizimi të faktorëve 
kritikë të suksesit duke i ndarë në: faktorë kritikë suksesi për monitorim dhe për 
ndërtim/adaptim. Grupi i parë përfshin faktorët kritikë të suksesit që lidhen me 
shqyrtimin e situatës në vazhdimësi (p.sh. faktorët kritikë të suksesit të orientuar 
drejt financave), ndërsa  në grupin e dytë përfshihen faktorët që lidhen me 
implementimin e programeve kryesore të cilët synojnë të pështasin organizatën në 
mjedisin e ri të perceptuar. Studim i Lee (1989) i kategorizon 11 faktorët e 
identifikuar në literaturë në dy kategori të cilat përfshijnë këndvështrimin e 
organizatës dhe atë të përdoruesit. 
 
Në përgjithësi, qasjet dualiste janë shumë të thjeshta dhe tentojnë të marrin një 
këndvështrim “ne-kundër-atyre” (Griffin 1995). Thjeshtësia e modeleve që 
adaptojnë këto qasje përmirësohet disi nga Ginzberg (1980), i cili ofron një 
konstrukt tre dimensional duke i emërtuar ato në: cilësia e implementimit, 
përshtatshmëria përdorues-sistem, përshtatshmëria e organizatës. Megjithëse 
konstrukti i Ginzberg shton një dimension, ai përsëri ruan një sjellje “ne-kundër-
atyre” sikundër shumica e modeleve dualiste. Dickinson et al. (1984) sjell një tjetër 
kategorizim tre dimensional duke i ndarë faktorët kritikë të suksesit në: të 
natyrshëm, zhvillimor dhe funksional. Qasja e tij ka një perspektivë më të gjerë por 
përpiqet të kombinojë në një model të vetëm koncepte abstrakte të menaxhimit me 
tipare konkrete të organizatës (Griffin 1995). 
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Të tjerë autorë, në studimet e tyre ofrojnë skema më komplekse të kategorizimit të 
faktorëve kritikë të suksesit duke sugjeruar dimensione si: sistemi, detyrat, 
përdoruesi dhe mjedisi (Liang 1986) ose sistemi i informacionit, karakteristikat e 
detyrës, vendimmarrësi dhe konteksti organizativ (Lee 1989). Në studimin e tij, 
Griffin (1994) e ndan më tej kategorinë e mjedisit, të propozuar nga Liang, në 
mjedisi i organizatës dhe mjedisi i jashtëm. Pas një rishikimi të modelit të tij ai 
propozon si dimensione: variablat e sistemit, edukimin e përdoruesit, veçoritë e 
përdoruesit, mjedisin e jashtëm dhe mbështetjen e organizatës (Griffin 1995).   
 
Kurti et al. (2013) në rishikimin e literaturës mbi përputhshmërinë e biznesit dhe 
me TI propozojnë një tjetër skemë organizimi të faktorëve kritikë të suksesit. Skema 
e propozuar prej tyre bazohet në punën e Schlosser et al. (2012) dhe i ndan faktorët 
kritikë sipas dimensionit human, social dhe intelektual.  
 
 
2.6.3 Faktorët Kritikë të Suksesit në Literaturën e Qeverisjes së TI 
 
Duke qenë se faktorët kritikë të suksesit janë të rëndësishëm për performancën e 
organizatës, ata janë studiuar gjerësisht (Tan et al. 2007). Studimet mbi faktorët 
kritikë të suksesit kanë adaptuar perspektiva të ndryshme: që nga një projekt i vetëm 
deri në drejtimin strategjik të gjithë organizatës (Esteves de Sousa 2004). 
Megjithatë, në lidhje me qeverisjen e TI tema e faktorëve kritikë të suksesit është 
trajtuar vetëm në pak studime (Nfuka & Rusu 2010).  Në vazhdim do të diskutojmë 
faktorët kritikë të suksesit të identifikuar në literaturën e qeverisjes së TI. 
 
#1 Drejtuesit e TI të kuptojnë objektivat e biznesit dhe kontributin e TI dhe ta 
sjellin në vëmendje të menaxherëve të lartë 

Drejtuesit e TI luajnë një rol kritik në aftësinë e organizatës për të realizuar vlerë 
biznesi nga TI. Megjithatë, vetëm nëpërmjet udhëheqjes ata mund të influencojnë 
në mënyrë të ndjeshme impaktin e TI në performancën e organizatës (Teo & Ang 
1999; Luftman et al. 1999; Nfuka & Rusu 2010; Aggarwal 2010; Preston et al. 
2008). Për rrjedhojë, për drejtuesit e TI tanimë nuk është e mjaftueshme të 
shqetësohen vetëm rreth aspekteve teknike të funksionit të TI. Prej tyre pritet që të 
njohin biznesin dhe të luajnë një pjesë të rëndësishme në formulimin dhe 
implementimin e strategjisë së biznesit (Teo & Ang 1999; Luftman et al. 1999).  
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Njohja dhe kuptimi i objektivave të biznesit është thelbësore për drejtuesit e TI në 
realizimin e kontributit në organizatë dhe reduktimin e dështimeve të TI (Lederer 
& Burky 1988). Sipas Teo & Ang (1999) njohja e biznesit nga drejtuesit e TI është 
edhe më e rëndësishme se njohuritë mbi TI të drejtuesve të lartë, si dhe është një 
faktor kyç në realizimin e një përputhshmërie më të madhe midis planit të biznesit 
dhe TI.  
 
#2 Përfshirja dhe mbështetja e drejtuesve të lartë  

Përfshirja dhe mbështetja e drejtuesve të lartë ka marrë një konsensus të gjerë në 
literaturë si faktor kritik për qeverisjen e suksesshme të TI (Teo & Ang 1999; 
Luftman et al. 1999; Weill 2004; Tan et al. 2007; Aggarwal 2010; Nfuka & Rusu 
2010; Othman et al. 2011). Sponsorët ekzekutivë me kuptim realist mbi mundësitë 
dhe kufizimet e TI dhe mjaftueshmërisht të përkushtuar për drejtimin e përpjekjeve 
të TI brenda organizatës, janë jetikë për suksesin e TI (Poon & Wagner 2001). Për 
më tepër, përkushtimi i drejtuesve të lartë është një faktor i rëndësishëm për të 
menaxhuar ndryshimin që sjell TI (Milis & Mercken 2002). Ky përkushtim do të 
sigurojë bashkëpunimin midis biznesit dhe TI, i cili do të karakterizohet nga 
entuziazmi dhe demonstrimi pozitiv i mbështetjes së përpjekjeve të TI (Enns et al. 
2001; Cohen & Toleman 2006).  
 
#3 Sigurimi i ndërgjegjësimit për qeverisjen e TI dhe trajnimi për përdorimin 
optimal të TI  

Gjetjet e Luftman et al. (1999) sollën në vëmendje nevojën e biznesit për të qenë i 
informuar mbi inovacionet në TI, kështu që ata mund të përfshijnë teknologjinë në 
strategjitë e tyre për t’u përshtatur me konkurencën. Ndërgjegjësimi dhe trajnimi 
për përdorimin optimal të TI do të ndihmojnë drejtuesit e lartë të përmirësojnë 
vlerësimin e përfitimeve dhe të kenë pritshmëri më realiste për investimet në TI 
(Teo & Ang 1999). Qeverisja e TI promovon ndërgjegjësimin dhe kuptimin midis 
ekzekutivëve në mënyrë të tillë që ata të jenë në gjendje të sigurojnë që TI i realizon 
dhe tejkalon pritshmëritë sikurse ul rreziqet (ITGI 2003).  
 
Edukimi i menaxherëve për të kuptuar qeverisjen e TI është kritike, sidomos në 
vendet në zhvillim ku ka një nivel të ulët të informimit mbi qeverisjen e TI (Nfuka 
& Rusu 2010; Lin et al. 2010; Othman et al. 2011). Përdoruesit e informuar mbi 
mekanizmat e qeverisjes kanë tendencë për të qenë më të përgjegjshëm për 
vendimet e tyre, më të hapur ndaj vendimeve të të tjerëve (Weill 2004) dhe shfaqin 
më pak rezistencë në ndryshimin e kulturës (Tan et al. 2007). 
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#4 Joshja, zhvillimi dhe mbajtja e profesionistëve të TI  

Stafi i TI i cili në mënyrë konstante zgjidh problemet e biznesit dhe adreson 
oportunitetet e biznesit nëpërmjet teknologjisë së informacionit është një aset i 
çmuar (Ross et al. 1996). Duke qenë se TI është një fushë me ndryshime të shpejta, 
stafi i TI që përshtatet me avantazhet e reja në TI dhe i shfrytëzon ato, shpesh mund 
ti japë organizatës përparësi konkuruese  (Teo & Ang 1999). Një studim tjetër e 
nënvizon këtë duke argumentuar se burimet njerëzore mund të shërbejnë si burim i 
avantazheve konkuruese duke qenë se ato janë të vështira për t’u marrë dhe 
komplekse për tu imituar (Bharadwaj 2000).  
 
Për më tepër, ITGI (2003) sugjeron se identifikimi dhe paraprirja e kërkesave bazë 
të kompetencave të fuqisë punëtore është vendimtare. Pasi të kuptohen këto, një 
program efektiv rekrutimi, mbajtje dhe trajnimi është i nevojshëm (Nfuka & Rusu 
2010; ITGI 2003). Veç kësaj, sistemet e nxitjes dhe shpërblimit duhet të përputhen 
me sjelljen që është modeluar të inkurajojnë  masat e qeverisjes së TI (Weill 2004). 
Në këtë mënyrë organizatat mund të garantojnë që ato zotërojnë aftësitë për të 
shfrytëzuar me efektivitet TI për të arritur objektivat e vëna (ITGI 2003). 
 
#5 Inkurajimi dhe mbështetja e komunikimit dhe partneritetit TI/Biznes  

Literatura siguron evidenca të shumta që komunikimi  dhe partneriteti  midis TI dhe 
biznesit është një faktor kritik  suksesi (Teo & Ang 1999; Luftman et al. 1999; Reich 
& Benbasat 2000; Ribbers et al. 2002; ITGI & PwC 2006; Bowen et al. 2007; De 
Haes & Van Grembergen 2008; Nfuka & Rusu 2010; Othman et al. 2011; Aggarwal 
2010). Reich & Benbasat (2000) vërejnë se një nivel i lartë komunikimi midis 
drejtuesve të TI dhe biznesit është parashikuesi direkt më i rëndësishëm i 
përputhshmërisë midis TI dhe biznesit. Teo & Ang (1999) argumentojnë se niveli i 
lartë i komunikimit midis TI dhe biznesit i ndihmon ata të përmirësojnë njohuritë 
mbi fushën e njëri-tjetrit, çfarë në vazhdim lehtëson partneritetin midis tyre. Ky 
partneritet është themelor për të arritur sinergjinë midis prioriteteve të biznesit dhe 
TI (Luftman et al. 1999) dhe garanton që plotësohen nevojat e biznesit (ITGI 2003). 
Nfuka & Rusu (2010) sugjeron që partneriteti midis TI dhe biznesit përveç 
inkurajimit kërkon gjithashtu edhe lehtësimin dhe mbështetjen midis 
departamenteve të TI dhe biznesit.  
 
#6 Angazhimi i palëve të interesuara 

Teo & Ang (1999) vendosin theksin në angazhimin e palëve të interesuara si faktor 
kritik suksesi për përputhshmëri të suksesshme midis planeve të sistemeve të 
informacionit dhe biznesit. Ribbers et al. (2002) e mbështetin këtë kur theksojnë se 
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për proçese efektive të qeverisjes së TI, palët kryesore të interesuara duhet të jenë 
të përfshira dhe bashkëpunuese. Një  përzierje e përshtatshme e angazhimit dhe 
bashkëpunimit të drejtuesve të TI dhe biznesit mbrohet si garantues i 
përputhshmërisë strategjike, efikasitetit të biznesit dhe harmonizues i TI dhe 
biznesit në organizatë (ITGI 2003; Bowen et al. 2007). 
 
#7 Përcaktimi dhe përputhja e strategjive të TI me strategjinë e organizatës dhe 
përhapja e tyre poshtë në organizatë 

Studimet e mëparshme sugjerojnë se zotërimi i një strategjie cilësore biznesi ose TI  
nuk është e mjaftueshme (Teo & Ang 1999; Nfuka & Rusu 2010). Ndërsa nevoja 
për përputhjen e strategjive të biznesit dhe TI është e njohur që nga fundi i viteve 
1970, ajo është bërë më kritike nën dritën e strategjive dinamike të biznesit dhe 
teknologjive që evoluojnë vazhdimisht (Luftman & Brier 1999). Kjo përputhshmëri 
do të përmirësojë drejtimin strategjik për të zhvilluar dhe implementuar 
aplikacionet e duhura TI në mbështetje të nevojave dhe objektivave të biznesit 
(Guldentops 2004b; Teo & Ang 1999).  
 
Duke qenë se qeverisja e TI kërkohet në shumë nivele të organizatës, në mënyrë që 
përputhshmëria të funksionojë siç duhet, objektivat e biznesit dhe TI duhet të bëhen 
të njohura në nivelet e mëposhtme të organizatës dhe të përkthehen në veprime për 
njerëzit në çdo nivel (Weill 2004; ITGI 2003; Guldentops 2004b). Punonjësit në 
organizatë influencohen dhe lidhen me mekanizmat e modeluar për nivelet më të 
larta (Weill 2004). Kështu që, përcaktimi i një bashkësie integruese dhe 
gjithëpërfshirëse të strategjive të biznesit dhe TI e cila komunikohet në mënyrë 
efektive midis të gjitha palëve është kritike për qeverisje efektive të TI (Bowen et 
al. 2007; Nfuka & Rusu 2010). 
 
#8 Konsolidimi i strukturës së TI për të garantuar reagim dhe përgjegjësi  

Organizmi i funksionit të TI dhe pozicioni i autoritetit vendimmarrës për TI brenda 
organizatës janë elementë kryesorë për qeverisjen efektive të TI (Van Grembergen 
et al. 2004; Weill 2004; Nfuka & Rusu 2010). Guldentops (2004) argumenton në 
favor të krijimit të komiteteve të mbikqyrjes dhe strategjisë së TI, të cilat operojnë 
përkatësisht në nivel ekzekutiv dhe bordi. Sipas tij ato janë kritike për të promovuar 
rritje esenciale të pjesëmarrjes së biznesit në drejtimin strategjik, vendosjen e 
prioriteteve të investimeve dhe optimizmit të TI.  
 
Një studim mbi disa institucione të rëndësishme financiare në Belgjikë gjen 
ekzistencën e komitetit mbikqyrës të TI si praktikën më të rëndësishme për 
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qeverisjen efektive të TI (De Haes & Van Grembergen 2008). Për të korrur 
përfitimet e TI është e rëndësishme një strukturë organizative e cila lehtëson 
implementimin e strategjisë dhe objektivave, sikurse përmban përgjegjësi të qarta 
për menaxhimin e rrezikut dhe kontrollin mbi TI në organizatë (ITGI 2003). Në 
përfundim, struktura e TI duhet të sigurojë reagim të shpejtë ndaj oportuniteteve 
konkuruese dhe përdorim efiçent të të gjitha burimeve në dispozicion (Bowen et al. 
2007). 
 
#9 Konsolidimi, komunikimi dhe zbatimi i politikave dhe udhërrëfyesve për 
përdorimin e TI në organizatë 

Qeverisja efektive e TI kërkon zbatimin e një sjellje specifike të dëshiruar në 
përdorimin e TI për të arritur objektivat strategjikë të performancës (Weill 2004). 
Studime të mëparshme kanë nënvizuar se zotërimi i strategjive është i nevojshëm 
por jo i mjaftueshëm për të garantuar një përdorim efektiv të aseteve të TI (Teo & 
Ang 1999; Nfuka & Rusu 2010). Strategjitë duhet të shoqërohen me zbatimin e 
politikave dhe udhërrëfyesve për krijimin dhe ruajtjen e vlerës optimale të TI (ITGI 
2003). Këto politika dhe udhërrëfyes zakonisht dokumentojnë edhe të drejtat për 
vendimmarrje të aktorëve të ndryshëm dhe udhëzojnë punonjësit në nivele të 
ndryshme të organizatës mbi atë që është sjellja e dëshiruar (Dubinsky et al. 2008). 
Më tej, ato do të përmirësojnë përdorimin e TI brenda organizatës (Guldentops 
2004b; ITGI & PwC 2006). 
 
#10 Konsolidimi, standardizimi dhe menaxhimi i infrastrukturës dhe 
aplikacioneve të TI për të optimizuar kostot, reagimin dhe rrjedhën e 
informacionit në organizatë 

Standardizimi është kritik për të përmirësuar efiçencën dhe efektivitetin e 
infrastrukturës së TI dhe për të forcuar realizimin e vlerës (ITGI 2003; Guldentops 
2004b). Mungesa e standardizimit të infrastrukturës dhe aplikacioneve të TI mund 
të çojë në formimin e “ishujve të automatizimit” brenda organizatës, e cila nga ana 
tjetër e bën të vështirë ndarjen e informacionit midis njësive organizative (Teo & 
Ang 1999). Megjithëse standardizimi nuk është një sipërmarrje e lehtë, përfitimet 
që vijnë prej saj shfaqen nëpërmjet reduktimit të kompleksitetit të infrastrukturës 
(Tan et al. 2007), kontrollit më të mirë të kostove, implementimit më të shpejtë të 
iniciativave të reja dhe reduktimit të kostove dhe punës për mbështetje dhe 
mirëmbajtje (ITGI & PwC 2006; Nfuka & Rusu 2010).   
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#11 Konsolidimi i matjes së performancës dhe krahasimi për të ndjekur dhe 
demonstruar suksesin 

Realizimi i suksesshëm i vlerave nga TI varet nga aftësia e organizatës për të 
balancuar kostot e infrastrukturës së TI dhe cilësinë e shërbimit të kërkuar (ITGI 
2003). Prandaj, adoptimi i një sistemi të mirë për matjen e performancës është kritik 
për implementimin e qeverisjes efektive të TI (ITGI 2003; Bowen et al. 2007). 
Ndjekja dhe komunikimi i ecurisë së projekteve individuale të TI ju lejon palëve të 
interesuara për të ushtruar më shumë kontroll mbi vendimmarrjen e TI (Bowen et 
al. 2007), uljen e rrezikut dhe realizimin e më shumë vlere nga investimi në TI 
(Guldentops 2004b). Demonstrimi i suksesit të TI do të inkurajojë drejtuesit e 
biznesit të ndajnë dhe formulojnë strategjitë e biznesit në bashkëpunim me 
departamentin e TI (Teo & Ang 1999) dhe do të përmirësojë komunikimin midis 
tyre (Reich & Benbasat 2000). Për më tepër, ndjekja e performancës së qeverisjes 
së TI për të demonstruar sukses dhe vlerë do të ulë rezistencën ndaj ndryshimeve 
që sjellin masat e qeverisjes së TI (ITGI & PwC 2006). 
 
 
2.7 Bashkëjetesë e Trazuar: TI vs Pjesës Tjetër të Organizatës  
 
Zhvillimet e shpejta të teknologjisë së informacionit dhe ndryshimet revolucionare 
nëpër të cilat organizatat kalojnë vazhdimisht, e kanë bërë detyrën e menaxhimit të 
TI jashtëzakonisht të vështirë. Ajo që sot mund të konsiderohet si jetike për 
mbijetesën e organizatës nesër mund të konsiderohet si e parëndësishme. Në këtë 
vrull zhvillimesh vija ndarëse midis TI dhe pjesës tjetër të organizatës po bëhet 
gjithmonë dhe më e padukshme. Në një mjedis kaq kompleks, detyra e menaxhimit 
të TI ka dalë përtej territorit të drejtuesve të TI. Një pjesë e konsiderueshme e 
vendimeve në lidhje me teknologjinë janë qartësisht jashtë kufijve të drejtuesve të 
TI (Weill & Ross 2004). Këto kushte të reja në të cilat zhvillohet biznesi kërkojnë  
një bashkëpunim më të ngushtë midis të gjithë aktorëve brenda organizatave. 
 
Marrëdhëniet midis TI dhe pjesës tjetër të organizatës janë shumë të rëndësishme 
për implementimin e suksesshëm të sistemeve të informacionit (Teo & Ang 1999; 
Reich & Benbasat 2000; Khandelwal 2001; Nfuka & Rusu 2010). Megjithatë, këto 
marrëdhënie janë larg të qenit të mira në shumë organizata dhe i ngjajnë më shumë 
një martese të trazuar (Ward & Peppard 1996; Nord et al. 2007). Trazirat kanë 
shoqëruar këtë marrëdhënie që nga fillimi i përhapjes së shfrytëzimit të 
kompjuterave në problemet e biznesit në fund të viteve ’50 dhe ’60 (Doll & Ahmed 
1983; Ward & Peppard 1996). 

52 
 



 
 

 
Shkaku i mosfunksionimit të kësaj marrëdhënie gjendet tek diferencat midis TI dhe 
pjesës tjetër të biznesit e cila shpesh etiketohet si hendek kulturor midis dy 
grupimeve (Ward & Peppard 1996; Nord et al. 2007). Ky hendek krijon 
mospajtueshmëri të këndvështrimeve dhe pritshmërive që kanë personeli i TI dhe 
pjesa tjetër e biznesit. Për rrjedhojë këto diferenca bëhen pengesë që organizata të 
zhvillojë avantazhe konkuruese të bazuara në TI (Grindley 1992). 
 
 
2.7.1 Evolucioni i Rolit të Drejtorit të TI 
 
Roli i Drejtorit të TI (CIO) ka ndryshuar rrënjësisht që nga  prezantimi i tij në 1981 
(Benjamin et al. 1985; Passino & Severance 1988; Applegate & Elam 1992; Chun 
& Mooney 2009). Me rritjen e rëndësisë së TI në organizatë është rritur edhe roli i 
CIO-s (Enns et al. 2003; Preston et al. 2008). Në dallim me drejtuesit e tjerë, për 
Drejtorin e TI akoma nuk ka një përcaktim të mirë dhe të pranuar gjerësisht mbi 
modelin e rolit të tij në organizatë (Lohmeyer et al. 2002; Karahanna & Watson 
2006). Për më tepër, edhe në rastet kur roli i Drejtorit të TI është i qartë ata shfaqin 
profile të ndryshme (Chun & Mooney 2009). 
 
Disa CIO kanë marrë rolin e strategëve të biznesit dhe inovatorëve të proçeseve 
duke u kthyer në drejtues të nivelit ekzekutiv dhe jo thjesht ofrues shërbimesh 
(Luftman & Kempaiah 2007). Ata zakonisht raportojnë direkt tek Drejtori 
Ekzekutiv dhe aftësitë e tyre menaxheriale ndikojnë organizatën nëpërmjet 
adoptimit të TI brenda mjedisit socio-teknik (Rai et al. 2008). Nga ana tjetër, disa 
CIO kanë zgjedhur ose janë detyruar të ruajnë një rol tradicional te orientuar drejt 
teknologjisë. Ata raportojnë tek niveli ekzekutiv i Operacioneve ose Financës dhe 
zakonisht janë përgjegjës për  menaxhimin e një njësie e cila perceptohet si qendër 
kostoje. Në këtë rol ata kanë në fokus shfrytëzimin e infrastrukturës ekzistuese të 
TI për të ulur kostot e organizatës (Chun & Mooney 2009). 
 
Aspektet dhe përgjegjësitë e CIO janë dokumentuar në literaturë që nga 1981, kur 
u shfaq për herë të parë termi CIO (Synnott & Gruber 1981). Në vazhdim do të 
paraqesim një përmbledhje të tyre për çdo dekadë në rend kronologjik.  
 
 
Vitet 1980: Teknicienët prapa kuintave 

Paraardhësi i CIO-ve është Menaxheri i Sistemeve të Informacionit. Ives dhe Olson 
(1981) paraqesin evidenca sesi  ky rol kishte evoluar në 20 vitet fundit duke kaluar 
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nga një rol teknik në një rol menaxherial. Menaxherët e Sistemeve të Informacionit 
i kishin deleguar përgjegjësitë e tyre teknike tek specialistët (e brendshëm ose të 
jashtëm). Aktivitetet e rolit të tyre tani ishin të fokusuara tek koordinimi, motivimi 
dhe planifikimi. 
 
Rockart et al. (1982) do të bënin përpjekjen e parë për të përkufizuar aspektet 
kryesore të rolit të CIO. Sipas tyre, në të ardhmen ky rol do të influencohej nga 
atributet që do të kërkoheshin për të. Këto të fundit do të përcaktoheshin nga 
tendencat e mjedisit të biznesit. Punimi i tyre konkludon se aspektet kryesore të rolit 
të CIO do të ishin pakësimi i përgjegjësive operacionale,  rritja e përgjegjësive për 
orientimin e stafit dhe përgjegjësia për politikat dhe strategjitë e burimeve të 
informacionit të organizatës.  
 
Gjatë viteve 1980, përveç aspektit strategjik të rolit të CIO-s, evolucioni teknologjik 
i kombinuar me rritjen e të dhënave të organizatave nxori në pah një çështje tjetër: 
informacioni si aset i organizatës. Teknologjia e informacionit shikohej si burim 
për krijimin e avantazheve konkuruese dhe kjo u kthye në një prej shqetësimeve 
kryesore të CIO-eve (Earl 1987; Passino & Severance 1988). Në terma të 
përgjithshëm roli i CIO-ve po kalonte përtej teknologjisë drejt shqetësimeve të 
biznesit: produktiviteti i SI dhe komunikimi me drejtuesit e lartë dhe përdoruesit. 
Studimi i Passino & Severance (1988) tregon se vetëm një nga katër shqetësimet 
kryesore të CIO ka lidhje direkte me teknologjinë. Fokusi i CIO-ve është tek 
komunikimi, trajnimi dhe edukimi i njerëzve jo TI brenda organizatës dhe tek 
nevoja për t’iu përgjigjur ndyshimeve të menjëhershme në mjedisin e biznesit. 
Duke parë evoluimin e CIO-ve gjatë viteve 1980, mund të identifikohen tre 
karakteristika kryesore. E para, CIO-t ndryshojnë fokusin duke u larguar nga pjesa 
teknike dhe duke u përqendruar në aspektet strategjike të funksionit të TI nëpërmjet 
planifikimit afatgjatë. Për rrjedhojë, ata marrin një rol më strategjik brenda 
hierarkisë së organizatës dhe përgjegjësi menaxheriale. E dyta, CIO-t fokusohen në 
komunikimin e brendshëm me pjesën tjetër të organizatës. Ata duhet të edukojnë 
drejtuesit mbi mundësitë që ofron teknologjia. E treta, CIO-t fillojnë ti kushtojnë 
vëmendje gjetjes së teknologjive dhe sistemeve të përshtatshme për të siguruar 
avantazhe konkuruese për organizatën e tyre (Strickland & Theodoulidis 2011). 
 
 
Vitet 1990: Shfaqja e CIO-ve në vendim-marrjen strategjike 

Si fillim ajo që mund të thuhet duke vështruar literaturën rreth rolit të CIO-ve në 
vitet 1990 është rritja e kërkimit shkencor rreth CIO-ve në sektorë të ndryshëm 

54 
 



 
 

(Strickland & Theodoulidis 2011). Deri në këtë kohë kërkimi ishte fokusuar 
kryesisht në kompanitë private (Lawry et al. 2007).  
  
Watson (1990) paraqet një dimension të ri të rolit të CIO-s gjatë studimit të CIO-ve 
Australianë. Sipas tij, sjellja e ngurtë e CIO-ve në kërkim të burimeve të 
informacionit bëhet pengesë për të tejkaluar konkurrentët. Drejtuesit e TI të cilës 
dëshirojnë të sjellin avantazhe konkurruese për organizatën e tyre duhet të jenë 
inovatorë dhe të gjejnë ide të reja. Për ta realizuar këtë, ata duhet të shqyrtojnë 
mjedisin rrethues më gjerësisht se të tjerët. Ata duhet të jenë të aftë të pikasin 
mundësitë që ofron TI për organizatën e tyre, të frymëzuar nga fusha të tjera si p.sh. 
marketingu, dhe nuk duhet të fokusohen vetëm tek fusha e tyre e përgjegjësisë 
(Watson 1990). 
 
Evoluimi i karakteristikave të rolit të CIO-ve demonstrohet në një studim krahasues 
midis drejtuesve të TI emëruar rishtazi dhe atyre që kanë vite në këtë detyrë 
(Applegate & Elam 1992). Rezultatet e studimit konfirmojnë trendet e shfaqura në 
dekadën e kaluar. Ndërkohë, autorët vërejnë se CIO-t e emëruar rishtazi shpenzojnë 
më pak kohë me çështjet teknike dhe axhenda e tyre është e fokusuar në 
përputhshmërinë midis strategjisë së biznesit dhe asaj të TI. Për më tepër ata janë 
më të prirur për të krijuar shpejt marrëdhënie me kolegët në të gjitha nivelet e 
organizatës (Applegate & Elam 1992). 
 
Grover et al. (1993) shqyrtojnë aspektet e menaxherëve të TI dhe si ato lidhen me 
drejtuesit e tjerë bazuar në modelin klasik të roleve menaxheriale (Mintzberg 1971). 
Sipas tyre, CIO-t e shikojnë rolin e tyre më të strukturuar dhe të orientuar drejt 
mbështetjes sesa drejtuesit financiarë. CIO-t kanë përgjegjësi informative ndërkohë 
që duhet të ndjekin përparimet e teknologjisë. Aspektet e zëdhënësit dhe 
ndërlidhësit identifikon gjithashtu në këtë studim (Grover et al. 1993). Çuditërisht 
ky është studimi i parë sipas të cilit me maturimin e TI përgjegjësitë strategjike të 
CIO-ve nuk bëhen më të rëndësishme. 
 
Aspektet të cilat fituan terren në dekadën e viteve ’90 janë aftësitë e komunikimit 
dhe krijimit të rrjeteve. Me objektivin kryesor për të qenë urë lidhëse midis dy 
botëve – TI dhe pjesa tjetër e organizatës – CIO-t shpenzojnë shumë prej kohës së 
tyre për të informuar dhe bindur kolegët rreth rolit të TI në organizatë (Stephens & 
Loughman 1994). Në të njëjtën kohë, atyre u duhej të kuptonin se cilat janë kërkesat 
e kolegëve të tyre për teknologji dhe ti plotësojnë ato me zgjidhje të përshtatshme 
TI. 
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Në mesin e viteve ’90, çështja që shqetësonte botën menaxheriale ishte performanca 
e TI dhe aftësia e saj për të krijuar vlerë biznesi. Menjëherë pas rritjes në shkallën 
e hierarkisë CIO-t filluan të përballen me probleme në përpjekjet e tyre për të 
provuar vlerën e tyre tek drejtuesit ekzekutivë (Bashein & Markus 1997). Ata ishin 
drejtues të një funksioni i cili konsumonte burime por nuk ofronte prova të vlerës 
së tij. Kjo e drejtoi vëmendjen e akademikëve tek aspektet e efiçencës së funksionit 
të TI, njësisë organizative përkatëse dhe në fund tek roli i CIO si drejtues i 
projekteve TI (Strickland & Theodoulidis 2011). 
 
Kërkimi në sektorë të ndryshëm tregoi një numër aspektesh të rolit të CIO të cilat 
do të përmirësonin performancën e TI (Earl & Feeny 1995). Këto aspekte janë: 

• Fokusi në  çështjet urgjente të biznesit, 

• Interpretimi i historive të jashtme të suksesit, 

• Krijimi dhe kurimi i marrëdhënieve me drejtuesit ekzekutivë, 

• Matja dhe komunikimi i performancës, 

• Përqëndrimi në zhvillimin e TI, 

• Krijimi i një vizioni të përbashkët të TI, dhe 

• Kontributi në biznes. 

 
Ajo që mund të thuhet është se CIO-t duhet të jenë pjesë e skuadrës së drejtuesve të 
lartë dhe duhet të kontribuojnë në marrëdhënie efektive. Ata duhet të tregojnë 
kontribut në biznes dhe performancën e departamentit përkatës. Nëpërmjet 
aspekteve të mësipërme për përmirësimin e performancës së TI, është e qartë se 
vetëm në qoftë se CIO ndan një vizion të përbashkët me objektivat e biznesit do të 
jetë në gjendje të sjellë vlerë në organizatë (Strickland & Theodoulidis 2011). 
 
Duke vështruar evoluimin e aspekteve të rolit të CIO gjatë viteve ’90 mund të 
vërejmë se në lidhje me përgjegjësitë menaxheriale CIO zhvillojnë aftësitë 
udhëheqëse. Kështu ata janë të aftë  për të menaxhuar departamentin e TI dhe 
përgjegjësitë të cilat i delegoi gjatë dekadës së mëparshme. Gjithashtu, tani është e 
qartë se planifikimi strategjik dhe kontrolli i funksionit të TI janë një nga prioritet 
e CIO-s. Komunikimi i brendshëm si një aspekt i rolit të CIO-s ka evoluar në 
krijimin e marrëdhënieve. CIO ka nevojë jo vetëm të krijojë por edhe ti kurojë 
marrëdhëniet me ekzekutivët e tjerë dhe për këtë arsye duhet të zhvillojnë kanale 
komunikimi të cilat nuk bazohen në terminologjinë e TI. Në këtë aspekt 
marrëdhëniet me drejtorin ekzekutiv janë shumë të rëndësishme. Më tej, përsa i 
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përket aspektit të krijimit të avantazheve konkuruese nëpërmjet funksionit të TI, i 
kushtohet më shumë rëndësi performancës së TI dhe furnizimit të sistemeve të reja 
për të cilat CIO është përgjegjës (Strickland & Theodoulidis 2011). 
 
Gjatë kësaj dekade, evolucioni i rolit të CIO-s është karakterizuar edhe nga shfaqja 
e disa aspekteve të reja. E para, mund të argumentohet mbi një grup të ri 
përgjegjësish të cilat synojnë përputhshmërinë e ndërsjellët midis funksioneve të 
biznesit dhe TI. CIO-t shqetësohen rreth vlerës së biznesit që sjellin produktet/ 
shërbimet e tyre dhe deri diku me ndikimin në biznes të punës së tyre. Një ndryshim 
i madh në pozicionin e CIO është zgjerimi drejt mjedisit të jashtëm. Në mënyrë që 
të jenë të suksesshëm në pozicionin e tyre, CIO duhet të zhvillojnë rrjete kontaktesh 
dhe aleanca me entitete të jashtme (p.sh. furnitorët) si dhe të adoptojë zgjidhje të 
suksesshme TI nga një mjedis i jashtëm më i gjerë. 
 
Duke e përmbledhur, kërkimi i realizuar gjatë kësaj dekade në lidhje me rolin dhe 
përgjegjësitë e CIO reflekton një rritje të mëtejshme të përgjegjësive të CIO për 
rritjen e organizatës dhe evoluimin e CIO-s në strateg dhe vizionar biznesi (Chun 
& Mooney 2009). 
 
 
Vitet 2000: CIO-t si kontribuues në strategjinë e biznesit 

Në mijëvjeçarin e ri, pozicioni i CIO-s u bë edhe më shumë i pranishëm si në 
sektorin privat ashtu dhe në atë publik. Kompani si Gartner, McKinsey, IBM dhe të 
tjerë realizuan studime dhe publikuan raporte rreth rolit të CIO-ve. Në të njëjtën 
kohë, institucionet qeveritare kuptuan nevojën për të standardizuar rolin e CIO-ve 
nëpërmjet iniciativave të ndryshme ligjore10 (Strickland & Theodoulidis 2011). 
 
Në dekadën e tretë të ekzistencës së këtij pozicioni u rrit numri i studimeve 
kualitative dhe kuantitative. Këto studime e thelluan më shumë në nivelin e 
analizës. Studiuesit në këtë periudhë supozojnë se roli i CIO-s përfshin një ose dy 
aspekte të prezantuara në dekadën e mëparshme. Ata përpiqen të shqyrtojnë sesi  
këto aspekte mund të arrihen. Një shembull i këtyre kërkimeve është studimi i Enns 
et al. (2001), i cili shqyrton sesi CIO mund të influencojnë të tjerët. Rezultatet 
tregojnë se kërkesa personale sjell rezultate pozitive ndërsa përdorimi i presionit 
çon në rezistencë (Enns et al. 2001). Ky nivel shqyrtimi dhe analize tregon 

10 Këtu mund të përmendim Clinger-Cohen Information Technology Management Reform 
Act dhe Sarbanes-Oxley Act 
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rëndësinë e komunikimit dhe ndërtimit të marrëdhënieve për rolin strategjik të CIO-
s. 
 
Në këtë kohë shumë pak vëmendje iu kushtua aspektit teknik të rolit të CIO-s. Në 
studimin e tyre Kishore dhe McLean (2002) raportojnë për diskutimet e një paneli 
CIO-sh rreth formësimit të Organizatës e Gjeneratës Tjetër (OGJT) dhe rolit që do 
të luajë teknologjia në këtë proces. Sipas tyre, argumentohet se aftësitë udhëheqëse 
janë thelbësore në çdo nivel menaxherial dhe se teknologjia mobile do të ketë një 
rol të rëndësishëm në të ardhmen (Kishore & McLean 2002). Megjithatë, sipas 
pjesëmarrësve, teknologjia në vetvete nuk është elementi i vetëm i cili do të 
mundësojë suksesin dhe vlerën e informacionit në organizatë.  
 
Është e qartë se aspektet teknike të rolit të CIO-s nuk janë në listën e prioriteteve 
për CIO-t e gjeneratës tjetër. Në kundërshtim me këtë Haselkorn (2003) argumenton 
se, roli thelbësor i TI në organizatë i cakton pozicionit të CIO-s përgjegjësinë për 
komunikimin teknik. Haselkorn, natyrisht, nuk neglizhon fokusin në pjesën e 
aftësive udhëheqëse të CIO-s si nevojë për të shfrytëzuar në mënyrë krijuese mjetet 
e TI. 
 
Kontradiktat e raportuara nga studiuesit në prioritetet e CIO-ve nxitën studiuesit të 
shqyrtojnë nxitësit që çojnë në ndryshimin e strukturave organizative dhe rolit të 
CIO-s në veçanti (Strickland & Theodoulidis 2011). Sipas Reich & Nelson (2003), 
arsyet që shtyjnë ndryshimet në rolin e CIO-s janë: ndryshimet strategjike të 
biznesit, kapilarizimi i përdorimit të TI me një komunitet përdoruesish me përvojë 
dhe kompleksiteti i e-biznesit dhe teknologjisë. Për rolin e CIO-s, ata sjellin në 
vëmendje aftësinë e ndërveprimit, influencimit dhe negocimit me grupe dhe aktorë 
të ndryshëm. Për më tepër, autorët rekomandojnë që këto aspekte duhet të jetë pjesë 
integrale e kurrikulave mësimore jo vetëm për kurset e Sistemeve të Informacionit 
në Menaxhim për edhe për kurset e shkencave kompjuterike (Reich & Nelson 
2003).  
 
Në këtë dekadë një theks të veçantë merr marrëdhënia e rolit të CIO-s me mjedisin 
jashtë organizatës. Rezultatet e Weiss dhe Anderson (2003) tregojnë se CIO duhet 
të harmonizojnë interesat kulturore dhe politike të shumë aktorëve për të pasur 
sukses në punën e tyre. Është treguar se natyra konkuruese dhe teknologjike e 
mjedisit ku veprojnë i detyron CIO-t të funksionojnë në një mjedis kompleks duke 
reaguar shpejt dhe me efektivitet. Në përfundim, CIO duhet të veprojë si agjent 
ndryshimi dhe çfarë është më e rëndësishme duhet të jetë bashkëpunues me të gjithë 
aktorët e brendshëm dhe të jashtëm (Strickland & Theodoulidis 2011). 
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Rezultatet e një studimi mbi perceptimin e drejtuesve të tjerë mbi rolin e CIO në 
organizatë tregojnë se drejtuesit e tjerë akoma besojnë se përgjegjësitë e CIO-s janë 
të kufizuara në departamentin e TI (Westerman & Weill 2004). Pavarësisht se CIO 
e rendit tek prioritet kryesore ndërtimin e marrëdhënieve me aktorët e tjerë, mesa 
duket kolegët tij nuk po i perceptojnë akoma përpjekjet e tij në këtë drejtim. Sipas 
studimit të Westerman dhe Weill (2004), kolegët e CIO e renditin të fundit në listën 
prioriteteve të CIO-s ndërtimin e marrëdhënieve me drejtuesit e tjerë. 
 
Një tjetër studim tregon se përgjatë tre dekadave të fundit sfidat menaxheriale të TI 
kanë mbetur pothuaj konstante (Luftman & Ben-Zvi 2010). Përputhshmëria midis 
biznesit dhe TI si dhe planifikimi strategjik i TI vazhdojnë të jenë ndër 10 
shqetësimet kryesore të drejtuesve të TI (Rockart 1982; Luftman & Ben-Zvi 2010). 
Ndonëse kjo mund të shikohet si kontradiktore me evolucionin e karakteristikave 
të rolit të CIO-s, fakti që CIO kanë të njëjtat shqetësime do të thotë që këto çështje 
nuk janë zgjidhur akoma (Strickland & Theodoulidis 2011). 
   
Gjatë kësaj dekade, përsa i përket aspekteve të mëparshme nga CIO-t kërkohet më 
shumë njohuri mbi biznesin se më parë. Ata i zgjerojnë aftësitë e tyre në drejtim të 
menaxhimit të ndryshimit dhe përpiqen të sjellin ndryshimin e biznesit. Aftësi si 
influencimi dhe negocimi shfaqen gjithashtu si pjesë e kërkesave për pozicionin e 
CIO-s. Zhvillimi i një arkitekture TI që përfshin të gjithë organizatën dhe fokusimi 
tek matja e performancës shikohen si të rëndësishme në aspektin e krijimit të 
avantazheve konkuruese nëpërmjet sistemeve të informacionit. Në lidhje me 
aspektin e përputhshmërisë së ndërsjellët midis biznesit dhe TI, lidhja midis 
funksionit të TI dhe strategjisë së organizatës bëhet më e fortë (Strickland & 
Theodoulidis 2011).  
 
Në këtë periudhë për rolin e CIO-s shfaqen dy aspekte të reja. I pari është 
inovacioni, i cili shfaqet nëpërmjet reduktimit të kostove dhe përdorimit inovativ të 
burimeve të TI. I dyti është menaxhimi i informacionit si një burim strategjik dhe 
roli i CIO-s është integrimi dhe përdorimi i këtyre burimeve për të krijuar vlerë 
(Strickland & Theodoulidis 2011) . 
 
 
2.7.2 Hendeku midis Drejtuesve të TI dhe Pjesës Tjetër 
 
Marrëdhëniet midis personelit të TI dhe pjesës tjetër të organizatës kanë dekada që 
diskutohen (Nord et al. 2007). Në aktualitetin e një  klime dinamike dhe kërkuese 
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të ekonomisë globale, pjesa e biznesit dhe TI ballafaqohet me sfidën konstante të 
ruajtjes së ritmit me zhvillimet më të fundit të cilat sigurojnë avantazhe konkuruese 
për organizatën (Coughlan et al. 2005). Ky aktualitet bën të nevojshme një 
marrëdhënie të fortë pune midis palëve pasi nuk ka asnjë dyshim që sot TI është 
pjesë integrale e çdo organizate. Megjithatë, përfitimet e vogla të biznesit në 
krahasim me shpenzimet për TI kanë sjellë trazira në marrëdhëniet midis TI dhe 
pjesës tjetër të organizatës.  
 
Trazirat midis këtyre grupeve kanë dalë në pah që me shfaqjen e programeve 
kompjuterike të dizajnuara për përdorim të gjerë brenda organizatës (Doll & Ahmed 
1983). Shfaqja e kompjuterave dhe industria e TI sfiduan format tradicionale të 
menaxhimit, administrimit dhe autoritetit. Detyra e menaxherëve u komplikua dhe 
u bë kërkuese (Gottschalk & Karlsen 2005). Teknikat e menaxhimit të zhvilluara 
më parë ishin jo të suksesshme kur u aplikuan në menaxhimin e TI (Grindley 1995). 
Duke qenë se TI ishte një risi në mjedisin menaxherial, drejtuesit në organizatë nuk 
kishin zhvilluar ato nivele aftësish dhe eksperience si në fushat e tjera p.sh. financë 
apo burime njerëzore (Keen 1991).  Këto probleme kanë ndikuar në “sikletin” e 
drejtuesve me menaxhimin e TI duke çuar në një marrëdhënie të parehatshme midis 
TI dhe pjesës tjetër të organizatës. 
 
Janë bërë shumë përpjekje për të përmirësuar këto marrëdhënie, por vetëm pak 
organizata ia kanë arritur ti qetësojnë ujërat midis palëve (Broadbent 1996; Ward 
& Peppard 1996; Nord et al. 2007). Trazirat në marrëdhëniet midis TI dhe biznesit 
janë ngërthyer në një rreth vicioz. Dështimet e përsëritura të projekteve janë shkaku 
i irritimeve me teknologjinë dhe dëmtojnë besueshmërinë e TI (Doll & Ahmed 
1983; Teo & Ang 1999). Nga ana tjetër, problemet me besueshmërinë ulin statusin 
dhe influencën e TI, çfarë krijon vështirësi të tjera në sigurimin e angazhimit dhe 
bashkëpunimit të drejtuesve si dhe sigurimin e burimeve (Doll & Ahmed 1983). Si 
rezultat drejtuesit e tjerë janë më pak të gatshëm të punojnë me TI, çfarë rrit tension 
në marrëdhëniet mes palëve (Keen 1991)  
 
Problematikat që shoqërojnë marrëdhëniet midis TI dhe pjesës tjetër të organizatës 
në literaturë referohen si hendek midis palëve (Coughlan et al. 2005; Grindley 1992; 
Peppard & Ward 1999). Për të shpjeguar këtë hendek disa studiues i janë referuar  
diferencave kulturore që ekzistojnë midis grupeve (Ward & Peppard 1996). Për 
Peppard dhe Ward (1999) argumenti i kulturës është më shumë një justifikim sesa 
arsye për marrëdhëniet jo efektive midis TI dhe pjesës tjetër të organizatës. Sipas 
tyre, termi hendek “kulturor” është një etiketim i volitshëm për një situatë 
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problematike të cilën organizatat ose nuk duan ose nuk janë në gjendje që ta 
zgjidhin.  
 
Kryesisht, diferencat midis TI dhe pjesës tjetër të organizatës përqëndrohen në rolin 
e funksionit të TI (Peppard & Ward 1999; Westerman & Weill 2004; Nord et al. 
2007).  Drejtuesit e lartë shpesh e konsiderojnë TI si një funksion mbështetës e cila 
ka si qëllim të vetëm automatizimin e proçeseve të biznesit (Dos Santos & Sussman 
2000). Për rrjedhojë organizatat shpesh fokusohen në proçeset ekzistuese dhe 
automatizimin e tyre, duke mos shfrytëzuar avantazhet e TI për ti rimodeluar ato 
(Kovacic 2004). Kjo forcon perceptimin e TI si një kosto dhe jo si mundësues i 
vlerës së biznesit, çfarë i përkeqëson marrëdhëniet midis TI dhe pjesës tjetër të 
biznesit. 
 

Të tjerë studiues kanë analizuar diferencat në çështjet që shqetësojnë drejtuesit e TI 
dhe ata jo TI. Moynihan (1990) tregon se drejtuesit e TI dhe jo TI kanë diferenca 
në këndvështrimet e tyre në pesë nga 11 çështjet që ai analizon. Galliers et al. (1994) 
gjithashtu zbulon një sërë diferencash, kur vëzhgon se drejtuesit e lartë janë më 
shumë të shqetësuar me pamjen e përgjithshme të organizatës ndërsa drejtuesit e TI 
vendosin TI në qendër të vëmendjes. Në një përfundim të ngjashëm arrijnë Pervan 
(1998) dhe Khandelwal (2001) kur thonë që drejtuesit e lartë kanë në fokus të gjithë 
organizatën, ndërkohë që drejtuesi i TI shqetësohet për rolin e tij specifik në 
menaxhimin e funksionit të TI. Në një studim me drejtuesit e lartë të gjashtë 
kompanive ndërkombëtare, DeLisi et al. (1998) sjell pritshmëritë e tyre në lidhje 
me drejtuesit e TI. Sipas tyre, drejtuesit e lartë besojnë se drejtuesit e TI kanë 
mangësi në kuptimin e çështjeve kritike të biznesit.  
 
Këto diferenca në këndvështrime dhe pritshmëri midis TI dhe pjesës tjetër janë 
pengesë që organizata të zhvillojë avantazhe konkuruese të bazuara në TI (Grindley 
1992; Ward & Peppard 1996). Mendohej që ky hendek do të shuhej me shfaqjen e 
menaxherëve të rinj të aftë për të lidhur pjesën e biznesit me TI (Grindley 1992). 
Megjithatë ai vazhdon të jetë i pranishëm pasi shumë kompani raportojnë koordinim 
të pamjaftueshëm të punës dhe dijeve për shkak të mosmarrëveshjeve midis TI dhe 
pjesës tjetër (Martin et al. 2004). Ndonëse një sërë studimesh konfirmojnë se 
marrëdhëniet midis TI dhe pjesës tjetër të biznesit vazhdojnë të jenë të tensionuara, 
akoma nuk ka ndonjë udhërrëfyes se si mund të përmirësohen këto marrëdhënie 
(Peppard 2001).  
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2.8 Qeverisja e TI dhe Sektori Publik 
 
Ky seksion fokusohet në studimet e kryera për qeverisjen e TI në organizatat e 
sektorit publik. Ai përshkruan karakteristikat relevante të sektorit publik, shembujt 
e kërkimit për qeverisjen e TI dhe kërkimet rreth faktorëve kritikë të suksesit për 
qeverisjen e TI dhe në fund mungesat e kërkimeve në mjedisin e studimit.  
 
Shumica e studimeve krahasuese në qeverisjen e TI në sektorin publik kanë 
analizuar diferencat dhe të përbashkëtat në nivel kombëtar. Kjo prezumon që 
përqasja kombëtare në qeverisjen e TI mund të përshkruhet sipas një modeli të 
dallueshëm dhe që është specifik për kulturën (“culture-specific”) p.sh. një komb, 
një model (Davison et al. 2005; Dunleavy et al. 2006; Kanungo & Jain 2012; Nfuka 
2012). Në këto studime supozohet që variacionet interesante mund të gjenden më 
shumë midis sistemeve politike kombëtare sesa brenda tyre. Jansen dhe Tranvik 
(2011) në studimin e tyre argumentojnë se modelet e qeverisjes së TI në 
administratën publike janë një fenomen i shumëllojshëm. Ato mund të kuptohen 
nën vështrimin teorik të katër modeleve kryesore të cilat janë frymëzuar nga modele 
më të përgjithshme të qeverisjes të paraqitura në literaturën e administratës publike. 
Këto modele janë: 
 

(i) modeli instrumental-strukturor,  

(ii) modeli historiko-kulturor, 

(iii) modeli i rrjetave dhe, 

(iv) modeli orientim-nga-tregu. 

 
Një tjetër faktor i rëndësishëm në shpjegimin e variacioneve në qeverisjen e TI është 
vetë teknologjia (më saktësisht funksioni që përmbush TIK brenda përgjegjësive të 
institucionit publik) (Jansen & Tranvik, 2011). 
 
 
2.8.1 Sektori Publik: Përcaktimi dhe Karakteristikat 
 
Sektori publik përcaktohet si pjesë e jetës ekonomike dhe administrative i cili 
angazhohet në ofrimin e shërbimeve të qeverisë, për qeverinë dhe nga qeveria, në 
të gjitha nivelet: kombëtar, rajonal apo lokal (Lane 1995). Në dallim me sektorin 
privat, problemet me të cilat përballet sektori publik, duke përfshirë edhe 
llogaridhënien, kanë një shtirje më të gjerë (Rainey et al. 1976; Nicoll 2005). 
Trajtimi i problemeve që shqetësojnë sektorin publik (p.sh. ulja e varfërisë, 
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kriminaliteti etj.) është domosdoshmëri pavarësisht se për ato mund të mos ekzistojë 
një zgjidhje e njohur (Downs & Larkey 1986).  
 
Sektori publik karakterizohet nga fakti që u shërben të gjithë qytetarëve nëpërmjet 
ushtrimit të pushtetit, autoritetit dhe rolit të tij në interes të publikut (Elpez & Fink 
2006).  Për organizatat e sektorit publik realizimi i përfitimeve nuk është as në 
objektivat kryesorë dhe as nuk varet nga performanca e kundërshtarëve (de Looff 
1996). Rainey et al. (1976) në studimin e tyre do ti gruponin në tre grupe kryesore 
ndasitë midis sektorit privat dhe publik: 
 

1. Faktorët e Mjedisit – Mos pjesëmarrja në treg rezulton në angazhim të 
vogël për produktivitet, efektshmëri dhe efiçencë; më shumë kufizime 
formale dhe ligjore dhe influencë nga politika. 
 

2. Transaksionet e Organizatës/Mjedisit – Më shumë aktivitete të 
detyrueshme, shtrirje më e madhe e shqetësimeve dhe rëndësisë së 
veprimeve; pritshmëri më e lartë që nëpunësit civilë veprojnë me 
ndershmëri, përgjegjësi dhe drejtësi. 
 

3. Strukturat dhe Proçeset e Brendshme – Kritere më  komplekse (p.sh të 
shumëfishta, konfliktuale, dhe të paprekshme); drejtues me më pak 
autonomi në vendimmarrje, më pak autoritet ndaj vartësve, më shumë 
ngurrim për të deleguar dhe më shumë rol politik për drejtuesit e lartë; 
ndërrime të shpeshta të drejtuesve të lartë për shkak të zgjedhjeve dhe 
emërimeve politike; vështirësi në matjen e performancës.    

 
Të gjitha këto dallime të sektorit publik nga ai privat mund të përmblidhen kryesisht 
në ekzistencën e një burokracie më të madhe, e cila çon në një shkallë të ulët të 
fleksibilitetit në proçeset vendimmarrëse (Farnham & Horton 1996). Një mjedis i 
tillë, i cili karakterizohet nga ndryshime të vazhdueshme të kërkesave  ligjore dhe 
pritshmërive ministeriale, rrjedhimisht e rrit edhe më shumë kompleksitetin e 
sektorit publik (Shaikh et al. 2007). 
 
Këto diferenca së bashku me problemet e lidhura me TI të përmendura më sipër dhe 
rritjen e varësisë dhe rëndësisë së TIK në efiçencën dhe efektivitetin e sektorit 
publik (Loukis & Tsouma 2002) tregojnë nevojat specifike dhe përqasjen drejt 
qeverisjes së TI në sektorin publik (Liu & Ridley 2005; Sethibe et al. 2007)  Kjo 
përforcohet edhe nga fakti që praktikat më të mira të qeverisjes së TI në sektorin 
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publik mund të jenë të ndryshme për sektorë të ndryshëm (Ribbers et al. 2002; Van 
Grembergen & De Haes 2007). 
 
 
2.8.2 Qeverisja e TI në Sektorin Publik 
 
Institucionet në sektorin publik tashmë e kanë të njohur rëndësinë e qeverisjes 
efektive të TI në suksesin e tyre. Disa kërkime shkencore që janë realizuar me këtë 
specifikë janë fokusuar kryesisht në mekanizmat praktikë të qeverisjes dhe 
përqasjet dhe faktorët që ndikojnë qeverisjen efektive të TI (Ali & Green 2007). 
Këtu përfshihet edhe kërkimi i realizuar nga Weill & Ross (2004), të cilët në 
studimin e tyre mbi menaxhimin e të drejtave për vendimmarrje në lidhje me TI për 
rezultate superiore në kompanitë me performancë të lartë, i kushtojnë një vëmendje 
të veçantë sektorit publik. Studimi identifikon 8 faktorë që ndikojnë zgjedhjen e  
organizatave në përqasjen për të realizuar vendime të suksesshme në lidhje me TI: 
 

- objektivat strategjikë dhe të performancës, 

- strukturën organizative,  

- eksperiencën e organizatës,  

- madhësinë dhe diversitetin,  

- industrinë dhe diferencat rajonale.  

 
Bazuar në këto faktorë dhe sfidat me të cilat përballet sektori, ata identifikojnë disa 
faktorë suksesi dhe ofrojnë udhëzime për të përmirësuar performancën e qeverisjes 
së TI, kryesisht në vendimmarrjet kryesore (Weill & Ross 2004). Për më tepër 
studimi tregon se performanca e qeverisjes në sektorin publik (jo-fitimprurës) është 
10% më e ulët se ajo në organizatat private. Ky rezultat mendohej të ishte i ndikuar 
nga vështirësia e madhe në matjen e performancës dhe në vendosjen e objektivave 
për sektorin publik. Kjo e fundit përforcohet edhe nga një studim më i hershëm mbi 
kornizën e vlerave për sektorin publik (Moore 1995). 
 
Në një tjetër studim në sektorin publik, përfshihet një rast studimi i cili vëzhgoi tre 
agjenci të sektorit publik në qeverinë e Tasmanisë (shteti më i vogël i Australisë), 
duke u fokusuar në ndërgjegjësimin dhe perceptimin mbi vlerën e kornizave të 
qeverisjes së TI (Warland & Ridley 2005). Studimi tregoi se pavarësisht se 
ekzistonin disa praktika, ndërgjegjësimi dhe kuptimi i kornizave për qeverisjen e TI 
ishin të kufizuara në këto agjenci. Ai tregoi nevojën për të rritur këtë ndërgjegjësim 
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dhe hetimin e mekanizmave efektivë për të prodhuar vlerë nga përdorimi i 
kornizave të qeverisjes së TI në këtë sektor.  
 
Nga pikëpamja e dimensionit social dhe përputhshmërisë së biznesit dhe TI, një 
tjetër studim është realizuar nëpërmjet studimit të rastit të 6 institucioneve publike 
në Australi (Martin et al. 2005). Studimi vlerëson dimensionin social të 
përputhshmërisë strategjike dhe mekanizmave që mundësojnë këtë përputhshmëri. 
Rezultatet tregojnë mbështetje për kategorizimin e nxitësve të përputhshmërisë 
strategjike sipas rezultateve të Luftman et al. (1999). 
 
Liu & Ridley (2005) bëjnë një vëzhgim mbi kontrollet e TI në kontekstin e 
krahasimit ndërkombëtar sipas perspektivës së sektorit publik. Ata përdorin një 
model maturiteti për të vlerësuar 15 proçeset më të rëndësishme të kontrollit të TI 
sipas COBIT, në institucionet e sektorit publik të Australisë. Gjithashtu, ata bëjnë 
një krahasim përkundrejt një vlerësimi të ngjashëm nga një grup i përzier sektorësh 
të cilët varionin në shtete dhe institucione publike të ndryshme për zona gjeografike 
të ndryshme. Rezultatet tregojnë modele të ngjashme përsa i përket të dhënave të 
Australisë. Megjithatë sektori publik australian performonte më mirë në krahasim 
me matjet ndërkombëtare respektive. 
 
Bazuar në karakteristikat e sektorit publik dhe modelet ekzistuese, Lawry et al. 
(2007) në studimin e tyre vëzhguan strukturat e qeverisjes së TI duke u fokusuar në 
rolet, përgjegjësitë dhe të ardhmen e Drejtorëve të TI (DTI) në sektorin publik. Ky 
studim tregoi se për shkak të kontekstit në të cilin vepron sektori publik, ka disa 
ngjashmëri dhe shumë dallime me sektorë të tjerë dhe kjo përvijoi në adaptimin e 
një Modeli për të matur DTI në sektorin publik. 
 
Mekanizmat e qeverisjes së TI janë studiuar gjithashtu edhe nga Ali dhe Green 
(2007) në institucionet e sektorit publik në kontekstin Australian. Më specifikisht, 
ata studiojnë katër mekanizma individualë të qeverisjes së TI të cilët influencojnë 
efektivitetin e përgjithshëm të qeverisjes së TI në institucionet publike. Studimi 
tregoi një lidhje të rëndësishme ndërmjet ekzistencës së një komiteti të strategjisë 
së TI dhe sistemeve të komunikimit të organizatës me nivelin e përgjithshëm të 
efektivitetit të qeverisjes së TI brenda institucioneve të studiuara në sektorin publik. 
 
Hoch & Payán (2008) në punimin e tyre përshkruajnë një kuadër pesë dimensional 
për të mundësuar qeverisjen e mirë të TI në sektorin publik. Domosdoshmëria e TI 
për ti mundësuar sektorit publik të ofrojë shërbime më efektive, efiçente dhe të 
vazhdueshme për qytetarët dhe bizneset ka nxjerrë në pah nevojën për qeverisjen e 
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TI si një aftësi kritike për drejtuesit në sektorin publik, të cilët kërkojnë rritje të 
vlerës së TI (Hoch & Payán 2008). Në kontekstin e sektorit publik në Gjermani, 
korniza pesë dimensionale u mundëson institucioneve të identifikojnë modelin më 
të përshtatshëm institucional në varësi të rrethanave specifike. Studimi gjithashtu 
siguron një mjet të vlefshëm diagnostikimi për të kuptuar shkakun e qeverisjes së 
dobët të TI. Ai u mundëson institucioneve krijimin e vlerave bazë për të llogaritur 
vlerën potenciale e cila mund të përfitohet nëpërmjet rimodelimit të qeverisjes së 
TI me qëllim funksionimin efektiv të TI dhe realizimin e vlerës së TI në sektorin 
publik.  
 
I fundit, por jo më pak i rëndësishëm, është studimi i qeverisjes së TI në organizatat 
e sektorit publik dhe privat, ku edhe një herë ekzaminohen diferencat midis tyre 
(Campbell et al. 2009). Studimi tregon se ndërsa ekzistojnë shumë ngjashmëri midis 
sektorit publik dhe privat ka diferenca thelbësore, të cilat sugjerojnë se një përqasje 
“një masë për të gjithë” nuk është e përshtatshme në studimin e të dy sektorëve 
(Khalfan & Gough 2002) dhe dështimi për të adresuar diferencat do të jetë një 
gabim gjatë studimit të qeverisjes së TI.  
 
Ky studim ekzaminon këto diferenca sistematikisht për të identifikuar çështjet unike 
të qeverisjes së TI të cilat mund të shfaqen dhe që kërkimet në të ardhmen duhet ti 
marrin në konsideratë. Për të përforcuar mungesën e studimeve empirike të 
realizuara në këtë fushë, autorët sugjerojnë studime të mëtejshme të cilat marrin në 
konsideratë përqasjet ndaj qeverisjes së TI të cilat funksionojnë më mirë në 
kontekstin e sektorit publik. Këtu përfshihen vëzhgimi i praktikave të  
mekanizmave  organizativë  dhe faktorët e suksesit që duhen konsideruar për 
implementimin efektiv të qeverisjes së TI në sektorin publik për përmirësimin e 
mëtejshëm të ofrimit të shërbimeve ndaj publikut. 
 
 
2.8.3 Adoptimi i Qeverisjes së IT: Problemet dhe Sfidat 
 
Studime të mëparshme kanë treguar se qeverisja e TI është me natyrë komplekse 
dhe dinamike: ajo përfshin një bashkësi nën-sistemesh të ndërvarura (kombinim 
strukturash, proçesesh dhe mekanizmat ndërlidhës) të cilët punojnë së bashku si një 
trup i vetëm (Weill 2004). Për rrjedhojë adaptimi dhe implementimi i qeverisjes së 
TI në institucionet publike, sidomos për vendet në zhvillim, është një proçes i cili 
përballet me shumë probleme dhe sfida. Për më tepër,  karakteristikë e  vendeve në 
zhvillim është që përballen me prezencën e një mori problemesh dhe sfidash  në të 
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njëjtën kohë, çfarë e vështirëson edhe më shumë identifikimin e burimit të problemit 
dhe ofrimin e zgjidhjes (Yahya 1993).  
 
Shumica e problemeve dhe sfidave me të cilat përballet qeverisja e TI në 
institucionet publike janë me natyrë organizative ose sociale (Al-Kibsi et al. 2001; 
Jorgensen & Cable 2002). Një pjesë e tyre lidhen me  rrjedhshmërinë e proçeseve 
të punës (Scholl 2003; Wastell et al. 2001), bashkëpunimin midis palëve 
(Aichholzer & Schmutzer 2000; Chan et al. 2003; Jorgensen & Cable 2002), 
mbështetjen financiare (Al-Kibsi et al. 2001; OECD 2003b; Bannister & Walsh 
2002) sikurse edhe me matjen e suksesit (Aichholzer & Schmutzer 2000; OECD 
2003a). Për më tepër, institucionet publike përgjithësisht karakterizohen nga 
plogështia në vendimmarrje.  Kjo është më e theksuar në rastin e vendimeve të 
karakterizuara nga pasiguria dhe që kërkojnë dije të specializuara, siç është rasti i 
TI (Raup-Kounovsky et al. 2009). 
 
Latif, Din, & Ismail (2010) identifikuan një sërë problemesh në adaptimin e TI në 
një kompani shtetërore shërbimesh. Këto probleme përfshijnë mungesën e 
ndërgjegjësimit, mungesën e terminologjisë standarde dhe mungesën e përcaktimit 
të qartë të roleve dhe përgjegjësive. Jaafar & Jordan (2009),  të cilët gjithashtu 
kërkimin e tyre e bazuan në një kompani shtetërore në Malajzi, gjetën se mungesa 
e ndjekjes dhe zbatimit është sërish një problem i rëndësishëm.  
 
Studimi i pesë institucioneve shtetërore në Tanzani, rezultoi se pesë problemet 
kryesore që ndikojnë në adaptimin dhe implementimin e praktikave të qeverisjes 
efektive të TI përfshijnë: nivelin e ulët të pranimit dhe përdorimit të aplikacioneve 
të reja të TI nga njerëzit e biznesit, matjen e dobët të performancës së TI dhe vlerës 
së saj për biznesin, përcaktimin jo të përshtatshëm të roleve, përgjegjësive dhe 
llogaridhënies në lidhje me TI, numrin jo të mjaftueshëm, aftësitë dhe njohuritë e 
stafit të TI (Nfuka et al. 2009). 
 
2.8.4 Pozicioni i CIO-s në Sektorin Publik 
 
Roli i CIO-s në sektorin publik është bërë më i dukshëm me rritjen e varësisë së 
institucioneve publike nga TI për menaxhimin e brendshëm, ofrimin e shërbimeve 
ndaj qytetarëve dhe përgjigjen ndaj kërkesave të mjedisit dixhital. Në dallim me 
sektorin privat, roli i CIO-s në sektorin publik është akoma në fazën e formatimit 
(Lawry et al. 2007). Pavarësisht se qeveritë shikohen si një organizatë e vetme, 
entitetet përbërëse të saj kanë vizione, misione dhe objektiva të pavarura për 
pozicionin e CIO-s (Lawry et al. 2007). 
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Ligji  Clinger-Cohen ishte përpjekja e qeverisë së SHBA-ve për të ekzaminuar se 
si sektori privat dhe organizatat pararojë të sektorit publik sigurojnë shërbimet ndaj 
klientëve nëpërmjet menaxhimit efektiv të burimeve të TI. Një studim kualitativ në 
katër agjenci federale tregon se pavarësisht diferencave midis sektorit publik dhe 
atij privat, roli i CIO  ka disa aspekte të përbashkëta (Buehler 2000). Sipas këtij 
studimi, CIO në sektorin publik i japin rëndësi implementimit të zgjidhjeve TI 
efektive dhe efiçente. Gjithashtu, CIO-t argumentojnë për rolin e tyre strategjik, 
kryesisht nëpërmjet rëndësinë së drejtimit. Pjesa më e madhe e tyre janë dakord se 
TI është shumë e rëndësishme në mbështetjen e misionit të organizatës (Buehler 
2000).  
 
Literatura mbi CIO-t është fokusuar kryesisht në studime të sektorit privat 
(Strickland & Theodoulidis 2011). Vetëm pak studiues kanë studiuar rolin e CIO 
në sektorin publik (Lawry et al. 2007; Nguyen 2008; Hooper & Bunker 2013). Është 
e qartë që më shumë studime nevojiten në këtë drejtim për shkak të rolit kritik që 
sektori publik ka në jetën ekonomike dhe sociale dhe rritjes së përdorimit, 
mbështetjes dhe rëndësisë që po merr TI në produktivitetin dhe efektivitetin e këtij 
sektori (Loukis & Tsouma 2002).  
 
Lawry et al. (2007) nxjerrin në pah se sektori publik ka mbetur prapa atij privat në 
identifikimin e nevojës për krijimin e rolit të CIO-s dhe aftësive të kërkuara nga 
kandidatët për këtë pozicion. Për shkak të evolucionit të vazhdueshëm të rolit të 
CIO-s (Smith & McKeen 2010), theksi është vendosur në aspektin inovator të 
përgjegjësive të tyre (Chun & Mooney 2009). Megjithatë ky rol nuk po zhvillohet 
njëtrajtësisht në të gjithë sektorin publik dhe termi CIO ka kuptime të ndryshme në 
vende të ndryshme (Lawry et al. 2007). 
 
Sipas studimit të Hooper & Bunker (2013), konteksti i sektorit publik vendos disa 
kërkesa dhe kufizime të caktuara në rolin e CIO-s të tilla si: 

- Përgjithësisht CIO-t nuk bëjnë pjesë tek drejtuesit e lartë dhe për rrjedhojë 
nuk përfshihen në vendosjen e drejtimeve strategjike. Prej tyre më tepër 
kërkohet të ruajnë një prespektivë strategjike dhe përfshirja e tyre bëhet në 
një fazë të mëvonshme për të këshilluar sesi teknologjia mund të ndihmojë 
në arritjen e rezultateve. 

- Marrëdhëniet me furnizuesit janë më tepër të natyrës operacionale sesa 
strategjike. CIO-t janë më shumë të fokusuar në menaxhimin e çështjeve me 
furnizuesit sesa në kërkimin e mundësive të reja. 
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- Pjesëmarrësit në studim konsiderojnë si shumë të rëndësishëm dy elementë: 
bërjen të njohur të planit të TI dhe realizimin e planit të TI. 

- Menaxhimi i një numri të madh aktorësh vendos kërkesa shumë të mëdha 
ndaj CIO-ve. Prej tyre kërkohen jo vetëm aftësi të mira komunikimi, politike 
dhe të jenë të aftë të vendosin prioritete midis kërkesave shpeshherë 
konfliktuale, por  edhe të kenë njohuri paraprake të kuadrit brenda të cilit 
veprojë këta aktorë. Për më tepër, në kushtet e shtrëngimit të burimeve nga 
CIO-t kërkohet të adoptojnë një rol më praktik (“ti prekin vetë gjërat”) dhe 
të demonstrojnë aftësi të shkëlqyera teknike. 

- CIO-t në sektorin publik komunikojnë formalisht me shefat e tyre 
dhebashkëpuntorët në organizata më të mëdha dhe informalisht me 
bashkëpuntorët në organizatat e tjera Hooper & Bunker (2013). 

 
Prezenca e hendekut që ekziston midis drejtorit të TI dhe pjesës tjetër të organizatës 
është raportuar edhe në sektorin publik. Duke qenë se “biznesi” është konsumator i 
CIO-s (TI), është e rëndësishme të evidentohen diferencat në perceptimet e tyre.  
Atafar et al. (2011) raportojnë se hendeku në përputhshmërinë e strategjisë së 
biznesit dhe TI  ekziston sipas katër kritereve: menaxhimi dhe udhëheqja, sistemet 
dhe shërbimet elektronike, infrastruktura teknike dhe burimet njerëzore.  
 
Hooper & Bunker (2013) gjithashtu shqyrtojnë këtë hendek nëpërmjet aftësive dhe 
njohurive që kërkohen për drejtuesit e TI. Ata i grupojnë rezultatet në tre kategori: 
aftësitë teknike, njohuritë në biznes dhe njohuritë mbi organizatën. Në lidhje me 
aftësitë teknike, të dyja palët bien dakord se ato janë të rëndësishme për rolin e CIO-
s. Vetë CIO-s përmendim aftësitë në menxhimin e TI dhe aftësitë teknike më shumë 
se partnerët e tyre të biznesit. Këta të fundit më shumë përmendin ato aftësi të cilat 
kanë impakt direkt mbi ta p.sh konsulencën/këshillimin, menaxhimin e projekteve, 
analizën e biznesit dhe ndihmën ndaj përdorueve (Hooper & Bunker 2013). 
 
Në lidhje me njohuritë e biznesit të dyja palët bien dakord që janë shumë të 
rëndësishme për pozicionin e CIO-s. Një prespektivë strategjike dhe vizionare si 
dhe aftësitë e komunikimit dhe menaxhimit të njerëzve janë aftësi shumë të 
vlerësuara tek CIO-t, ndonëse vetë CIO-t kanë një tendencë të fokusohen më shumë 
në detajet specifike të TI sesa tek pjesa e biznesit. Megjithatë, CIO-t janë të 
ndërgjegjshëm për nevojën për të komunikuar në një gjuhë që pjesa e biznesit të 
mund ti kuptojë (Hooper & Bunker 2013). 
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Të intervistuarit bien dakord për rëndësinë e njohurive të zgjeruara të CIO-s mbi 
organizatën, në vençanti përsa i përket qëllimeve dhe objektivave, kulturës dhe 
mjedisit të organizatës, kuadrit ligjor dhe objektivave dhe nxitësve të njësive 
përbërëse të organizatës (Hooper & Bunker 2013). Në këtë mënyrë ata mund të 
japin këshilla për përdorimin inovator të teknologjisë për të mbështetur dhe 
përmirësuar performancën. Kjo reflekton pikëpamjet e shprehura nga Jones (2012) 
dhe Chun & Mooney (2009) të cilët sugjerojnë që një gjë e tillë mund të arrihet 
nëpërmjet diskutimeve me drejtuesit e biznesit duke favorizuar diskutimet 
informale. 
 
Nguyen (2008) është ndër të paktët studiues që analizon rolin e CIO-ve në sektorin 
publik për vendet në zhvillim. Në studimin e tij ai  përdor analizën krahasuese 
ndërmjet vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim për të identifikuar si mund të 
përmirësohet roli i CIO-ve në këto të fundit. Sipas tij, vendet në zhvillim kanë filluar 
të krijojnë pozicionin e CIO-s duke shpresuar që ky pozicion mund të ndihmojë në 
zhvillimin e TI. Këto vende ndjekin modele të ngjashme me vendet e zhvilluar duke 
e bërë të detyrueshëm pozicionin e CIO-s nëpërmjet mjeteve ligjore. 
 
Si rezultat, pavarësisht infrastrukturës së dobët dhe një sektori privat më pak të 
zhvilluar, CIO-t në sektorin publik të vendeve në zhvillim janë krijuar duke imituar 
modelin e vendeve të zhvilluara. Është e rëndësishme për tu theksuar se ndërsa në 
vendet e zhvilluara proçesi i zhvillimit dhe rritjes së rëndësisë së pozicionit të CIO-
ve ka qenë gradual, kjo nuk mund të thuhet për vendet në zhvillim. Me fjalë të tjera, 
nëse zhvillimi i CIO-ve në vendet e zhvilluara ka ndjekur një qasje nga poshtë-lart, 
në vendet në zhvillim kjo qasje është nga lart-poshtë. Për më tepër, në vendet në 
zhvillim sistemi i CIO-ve është më shumë një detyrim ligjor sesa një kërkesë e 
zhvillimit ekonomik të tyre (Nguyen 2008).  
 
Fuqia dhe suksesi i CIO është i varur kryesisht nga tre faktorë (McDaniel 2005): 
 

• shkalla e autoritetit për alokimin e burimeve  

• aftësia e tyre për të integruar sistemet e informacionit me strategjinë e 
organizatës 

• aftësia e tyre për të bindur kolegët e tyre brenda organizatës për të vlerësuar 
zhvillimet teknologjike dhe për të fituar informalisht pëlqimin tyre  

 
Kështu që, faktori më i rëndësishëm për suksesin dhe efiçencën e CIO-s në sektorin 
publik është mbështetja e fortë politike, e cila mundëson autoritetin e mjaftueshëm 
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për të ushtruar rolin e menaxhimit strategjik (Nguyen 2008). Në vendet në zhvillim 
kjo bëhet edhe më e rëndësishme ku krijimi i pozicionit të CIO-s është shumë i 
lidhur me drejtuesit politikë, puna e CIO-ve është e lidhur me suksesin apo 
dështimin e tyre (Mayor 2003). 
  
Sipas Nguyen (2008), kriteri më evident për përzgjedhjen e CIO-s është ekspertiza 
teknike, por edhe pse kjo është e rëndësishme CIO duhet të ketë eksperiencë në 
administrim. Kjo eksperiencë i mundëson CIO të punojë më mirë me drejtuesit e 
tjerë për të krijuar një vizion të përbashkët për arritjen e objektivave të organizatës. 
Në përfundim, ai rekomandon që CIO-t duhet të shpenzojnë kohë për të bindur 
stafin e tyre mbi aftësitë që zotërojnë, pasi zakonisht emërimi i tyre i detyrohet më 
shumë sistemit politik se arritjeve të tyre personale (Nguyen 2008).   
 
 

2.9 Qeverisja e  TI në Sektorin Publik në Shqipëri 
 
Teknologjitë e informacionit u shfaqën në Shqipëri në vitin 1971, kur tre kalkulatorë 
kinezë të gjeneratës së dytë (me transistorë) - dy dixhital dhe një analog – u 
instaluan në Tiranë. Kjo solli krijimin e Qendrës së Llogarisë Matematike, fillimisht 
si pjesë e departamentit të matematikës në Universitetin e Tiranës dhe më pas si 
pjesë e Akademisë së Shkencave (Beqiraj & Frashëri 1998). Gjatë viteve ’70 u 
krijuan edhe katër qendra të tjera llogarie: Qendra e Llogarisë për Kërkimet e Naftës 
dhe Gazit, Qendra e Llogarisë së Topografisë, Qendra e Llogarisë Ushtarake dhe 
Qendra e Evidencave Ekonomike. Këto qendra përfaqësonin prioritetet e politikës 
së qeverisë (Beqiraj & Frashëri 2003). 
 
Në fillim të viteve ’80 qeveria e kohës miratoi projektin e financuar nga UNDP për 
të krijuar një rrjet metropolitan në Tiranë. Pajisjet e këtij projekti – dy mainframe, 
tre mini-kompjutera dhe 45 terminalë të shpërndarë nëpër ministri dhe institucionet 
e kërkim zhvillimit - u instaluan në 1985. Në 1986 u krijua Instituti i Informatikës 
dhe Matematikës së Aplikuar (INIMA) i cili zëvendësoi Qendrën e Llogarive 
Matematike. Rrjeti metropolitan u përdor intensivisht gjatë gjysmës së dytë të 
viteve ’80 – kryesisht për qëllime akademike. Arritje të mëdha të kësaj periudhe 
ishte krijimi i dy bazave të të dhënave. E para ishte një bazë të dhënash mbi 
dokumentet dhe informacionet shkencore dhe teknike, ndërsa e dyta ishte një bazë 
të dhënash mbi dokumentet politikë/ideologjikë të kryetarit të partisë 11  (Beqiraj & 
Frashëri 1998). 

11 Gjatë periudhën 1945-1990 Shqipëria ishte shtet me regjim politik me një parti.  
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Fillimi i viteve ’90 u karakterizua nga ndryshime politike të cilat mundësuan 
kalimin nga një sistem një partiak dhe ekonomi e qendërzuar në një sistem shumë 
partiak dhe ekonomi tregu. Strukturat e vjetra shtetërore u zëvendësuan me 
struktura të reja të cilat sollën decentralizim të pushtetit. Liberalizimi i vendit krijoi 
mundësinë për futjen e teknologjive të reja siç ishin kompjuterat personalë, të cilët 
kishin performancë shumë më të mirë se mainframet e vjetra. Në këto kushte rrjeti 
metropolitan, i cili përdorej për procesimin e të dhënave në distancë, gradualisht u 
braktis dhe në vitin 1993 u mbyll (Beqiraj & Frashëri 2003). 
 
Përdorimi në shkallë të gjerë i teknologjisë së informacionit ka filluar relativisht 
vonë (ITU 2009; ITU 2011; UN 2003; UN 2012). Megjithatë, ai ka njohur një ritëm 
shumë të lartë zhvillimi sidomos pas 2007 (UN 2004; GITR 2009; GITR 2012; UN 
2012). Fokusi aktual i sektorit publik shqiptar në përdorimin e TI është kryesisht në 
fazën e kompjuterizimit. Rrjedhimisht,  iniciativat e  ndërmarra dhe të planifikuara 
në këtë sektor  janë  përqëndruar në krijimin dhe përmirësimin e sistemeve të 
informacionit (AKSHI 2008; Kromidha & Cordoba-Pachón 2010). Ndërkohë që 
shumë burime financiare dhe njerëzore janë alokuar në funksion të kompjuterizimit, 
shumë pak vëmendje i është kushtuar praktikave më të mira në përdorimin dhe 
menaxhimin kosto-efektiv të burimeve të TI (Kurti & Barolli 2014; Kurti et al. 
2014).  
 
Shqetësimet problematike që lidhen me qeverisjen e TI në sektorin publik janë që 
nga planifikimi dhe organizimi i TI, blerja dhe implementimi, shfrytëzimi dhe 
mirëmbajtja deri tek monitorimi dhe vlerësimi (Yahya 1993; Ndou 2004; Bakari 
2007; Kurti & Barolli 2014). Si rezultat, integrimi i suksesshëm i TI në një mjedis 
të tillë ka nevojë për qeverisje efektive të TI për të mbikqyrur të gjithë ciklin jetësor 
të TI si një të tërë dhe eventualisht të kontribuojë në ofrimin e shërbimeve publike 
që përmbushin kërkesat në rritje të palëve të  interesuara (Duffy 2002a; Guldentops 
2004a; Nfuka 2012). 
 
Shumica e studimeve kanë analizuar qeverisjen e TI në praktikë (p.sh mekanizmat, 
modelet, etj..) duke përfshirë influencën e tyre në qeverisjen efektive të TI, kryesisht 
në vendet e zhvilluara (Martin et al. 2005; Warland & Ridley 2005; Ali & Green 
2007; Jansen & Tranvik 2011) por edhe për vendet në zhvillim (Nfuka et al. 2009; 
Othman et al. 2011). Disa kanë identifikuar kushtet e nevojshme, madje edhe 
faktorët kritikë të suksesit që duhen konsideruar për qeverisjen efektive të TI në 
sektorin publik (Weill 2004; Tan et al. 2007; Hoch & Payán 2008; Nfuka & Rusu 
2010; Kurti et al. 2014). 
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Megjithatë kërkimet për qeverisjen e TI në institucionet publike shqiptare mbeten 
akoma një terren i pa eksploruar (Kurti et al. 2014). Ky studim përpiqet të plotësojë 
këtë mungesë, sikurse sugjerohet nga një studim i konsoliduar mbi pamjen aktuale 
dhe drejtimet në të ardhmen të kërkimeve në Sistemet e Informacionit në vendet në 
zhvillim (Walsham & Sahay 2006). 
 

2.10 Përmbledhje e Literaturës 
 
Qeverisja e TI ka tërhequr interesin e akademikëve dhe profesionistëve që me futjen 
e kompjuterave në organizata. Më lart, fillimisht diskutuam bazat teorike mbi të 
cilat bazohet kërkimi shkencor për qeverisjen e TI. Në diskutimin tonë paraqitëm 
disa këndvështrime të cilat janë brenda kornizës së problemit të këtij kërkimi 
shkencor. Gjithashtu paraqitëm dhe diskutuam kuptimin e përkufizimeve, 
koncepteve dhe kornizave të ndryshme ekzistuese. Në këtë mënyrë krijuam 
themelet teorike të qeverisjes së TI, e cila do të na ndihmojë në kapitujt në vazhdim.  
 
Në vazhdim prezantuam konceptin e faktorëve kritikë të suksesit dhe diskutuam 
literaturën ekzistuese duke u përqëndruar në aspekte kryesore. I pari ka të bëjë me 
rëndësinë e kategorizimit të faktorëve kritikë të suksesit dhe këtu diskutuam 
modelet e ndryshme që ofrohen nga literatura. Aspekti i dytë fokusohet tek 
identifikimi i faktorëve kritikë të suksesit për implementimin e qeverisjes efektive 
të TI.   
   
Më tej diskutimin e literaturës e vazhduam me evolucionin që ka pësuar roli i 
drejtuesve të TI gjatë tre dekadave të fundit. Roli i Drejtorit të TI ka ndryshuar 
rrënjësisht që nga prezantimi i tij (Synnott & Gruber 1981). CIO-t u ngritën mbi 
rolin e teknicienëve të prapaskenave për tu bërë pjesë e grupit të vendim-marrjes 
strategjike dhe për të evoluar më tej në inovatorë dhe kontributorë të biznesit 
(Strickland & Theodoulidis 2011). Megjithatë, në dallim me drejtuesit e tjerë në 
organizatë për rolin e CIO-s ende nuk ka një model të përcaktuar mirë dhe të pranuar 
gjerësisht (Lohmeyer et al. 2002; Karahanna & Watson 2006). Për më tepër, edhe 
në rastet kur roli i Drejtorit të TI është i qartë ata shfaqin profile të ndryshme (Chun 
& Mooney 2009). 
 
Janë pikërisht debatet mbi rolin e CIO-s në organizatë, ato që përbëjnë burimin e 
asaj që në literaturë etiketohet si hendek midis TI dhe pjesës tjetër të biznesit 
(Peppard & Ward 1999; Westerman & Weill 2004; Nord et al. 2007). Për të 
shpjeguar këtë hendek disa studiues i janë referuar diferencave kulturore që 
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ekzistojnë midis grupeve (Ward & Peppard 1996). Për Peppard dhe Ward (1999) 
termi hendek “kulturor” është një etiketim i volitshëm për një situatë problematike 
të cilën organizatat ose nuk duan ose nuk janë në gjendje që ta zgjidhin.  
 
Në mënyrë të veçantë paraqitëm dhe diskutuam për studimet në sektorin publik 
duke evidentuar mungesën të cilën studimi ynë përpiqet të plotësojë. Siç 
argumentojnë Ribbers et al. (2002), kombinimi i praktikave ekzistuese dhe të 
papriturave që mund të shfaqen do të influencojë efektivitetin e qeverisjes së TI. 
Kështu që rishikimi i literaturës në këtë kapitull, brenda dhe jashtë mjedisit në 
studim, do të na ndihmojë në proçesin e vlerësimit të statusit të qeverisjes së TI dhe 
identifikimin e FKS që duhen marrë në konsideratë për qeverisje efektive të TI në 
këtë mjedis. 
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KAPITULLI 3 
 

 

3 METODOLOGJIA 
 
Ky kapitull paraqet metodën e përzgjedhur për realizimin e studimit shkencor, 
instrumentet e përdorur për të mbledhur të dhënat si dhe teknikat e analizës së të 
dhënave të aplikuara në analizimin e të dhënave të grumbulluara. 
 
 
3.1 Hyrje 
 
Qëllimi i këtij kërkimi shkencor është të kontribuojë në rritjen e performancës së 
qeverisjes së TI në Institucionet Publike të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, pasojat 
negative të qeverisjes jo efektive të TI në IPSH do të reduktohen dhe kjo mund të 
çojë në ofrimin e shërbimeve publike më efiçente dhe kosto-efektive. Për shkak të 
natyrës së problemit, përqasja e përgjithshme që kemi zgjedhur për kërkimin është 
strategjia e studimit të rastit duke iu referuar Myers (1997) dhe Boudreau et al. 
(2001). Ndërkohë si teknikë për mbledhjen e të dhënave kemi përdorur pyetësorët 
dhe intervistat të cilat janë kryesisht kualitative. Në përfundim, të dhënat e 
mbledhura janë analizuar kryesisht bazuar në analizën eksploruese të të dhënave 
(EDA - exploratory data analysis) (Lewis-Beck 1995). 
 
Ky kërkim eksplorues është zhvilluar duke marrë në konsideratë një përqasje 
sistematike–gjithëpërfshirëse (Schoderbek et al. 1998) për të vlerësuar gjendjen e 
qeverisjes së TI dhe për të sugjeruar përmirësime, bazuar në karakteristikat e 
sektorit dhe natyrën  ndër-disiplinore të problemit, i cili përfshin çështje të biznesit 
the TI-së sikurse të organizatës dhe kulturës
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Kërkimi me Studim Rasti -  Siç e thamë më lart studimi i rastit është përdorur si 
strategji kërkimi. Kjo është strategji për realizimin e kërkimeve të cilat përfshijnë 
studime empirike të një fenomeni të veçantë bashkëkohor brenda mjedisit ku 
gjendet dhe zhvillohet në të vërtetë, sidomos kur kufijtë midis fenomenit dhe 
mjedisit nuk janë evident (Yin 2003b). Përdorëm këtë strategji për arsye se në këtë 
studim është e vështirë për të izoluar fenomenin nga mjedisi ku ai zhvillohet 
(Peterson 2004).  
 
Pyetësorët – Një nga teknikat që përzgjodhëm në studimin tonë për grumbullimin 
e të dhënave, siç e përmendëm edhe më sipër, është përdorimi i pyetësorëve. Ky 
është një sistem gjithëpërfshirës për mbledhjen e informacionit, i cili përfshin njërën 
nga proçedurat ose kombinim e të dyjave: pyetësorët dhe intervistat (Emory 1980). 
Duke përdorur këtë strategji, mbledhja e të dhënave empirike u realizua kryesisht 
në formën e intervistave të strukturuara e cila është një kombinim i pyetësorëve dhe 
intervistave. Kjo na mundësoi regjistrimin e fakteve për eksplorimin e problemit 
dhe marrjen e evidencave që u përdorën për të zbuluar praktikat, problemet, pasojat 
ekzistuese në mjedisin aktual dhe për të identifikuar përmirësimet që mund të 
bëhen. 
 
Shkenca e modelimit në kërkimet  për sistemet e informacionit – Ky kërkim 
shkencor bazohet në paradigmën e kërkimit shkencor nëpërmjet modelimit (March 
& Smith 1995). Sipas Hevner et al. (2004) parimi themelor i  kërkimit shkencor 
nëpërmjet modelimit është që kuptimi dhe njohuritë mbi një problem modelimi dhe 
zgjidhjes së tij fitohen gjatë ndërtimit dhe aplikimit të një konstrukti (artefakti). Kjo 
do të thotë që kërkimi shkencor nëpërmjet modelimit kërkon krijimin e një 
konstrukti inovativ që i shërben një qëllimi të caktuar për një fushë specifike të 
problemit. Duke qenë se konstrukti i shërben një qëllimi të caktuar ai duhet të jetë 
i dobishëm për problemin e specifikuar. Për rrjedhojë, vlerësimi tërësor i konstruktit 
është kritik. Risia e konstruktit është gjithashtu kritike.  
 
Konstrukti duhet të përkufizohet me rigorozitet, të paraqitet formalisht, të jetë i 
kuptueshëm dhe të ketë qëndrueshmëri të brendshme. Proçesi i krijimit, dhe shpesh 
vetë konstrukti, përfshijnë ose mundësojnë një proçes kërkimi përmes të cilit 
ravijëzohet hapësira e problemit dhe paraqitet ose miratohet një mekanizëm për 
gjetjen e zgjidhjes efektive. Në përfundim rezultatet e kërkimit nëpërmjet 
modelimit duhet të komunikohen në mënyrë efektive si për akademikët ashtu edhe 
praktikuesit (Hevner et al. 2004). 
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Gjatë realizimit të këtij kërkimi shkencor kemi konsideruar të gjitha rekomandimet 
e Hevner et al. (2004). Kështu, modelimi, rëndësia, vlerësimi, kontributet dhe 
komunikimi i kërkimit janë marrë në konsideratë, në mënyrë që njohuritë dhe të 
kuptuarit e problemit të modelimit dhe zgjidhjes së tij të fitohen gjatë këtij proçesi. 
Në mënyrë të ngjashme, kemi marrë në konsideratë që objektivat dhe rezultatet e 
kërkimit të kenë rëndësi dhe të jenë të aplikueshme në mjedisin e studiuar dhe që 
metodologjitë e përdorura, bazat teorike dhe rezultatet e përfituara të kontribuojnë 
në zgjerimin e dijeve.  
 
Të tjera – Si pjesë e metodologjisë së përzgjedhur, ne gjithashtu morëm në shqyrtim 
edhe dokumentat e institucioneve të përfshira në këtë studim. Këtu bëjnë pjesë 
planet strategjike dhe operacionale të TI dhe institucionit, politikat, proçedurat dhe 
raportet. 
 
 
3.2 Metoda e Kërkimit 
 
Kërkimi me Studim Rasti – është një strategji e kërkimit empirik. Sipas Yin (2003b) 
ajo “studion një fenomen të veçantë bashkëkohor brenda mjedisit ku ai gjendet dhe 
zhvillohet në të vërtetë, sidomos kur kufijtë midis fenomenit dhe mjedisit nuk janë 
evident”.  Gjithashtu, ajo “mbështetet mbi disa burime të dëshmive dhe përfiton nga 
zhvillimet e mëparshme të propozimeve teorike për mbledhjen dhe analizimin e të 
dhënave”. Kjo është një metodologji kërkimore e konsoliduar për studime në 
sistemet e informacionit (Benbasat et al. 1987) .  
 
Ne përzgjodhëm këtë metodë kërkimi në realizim e këtij studimi për arsye se është 
e vështirë të izolohet fenomeni i qeverisjes së TI nga mjedisi i saj,  Institucionet 
Publike Shqiptare. Gjithashtu, e kishim të nevojshme të mblidhnim detajet e duhura 
nga këndvështrime të burimeve të ndryshme të informacionit (Stake 1995; Myers 
2009). Një tjetër arsye ishte për shkak të natyrës eksploruese të aktiviteteve të 
realizuara gjatë kërkimit. Në të gjitha aktivitetet kërkimore, si pjesë e përgatitjes 
dhe realizimit të proçesit të mbledhjes së të dhënave, u përgatitën protokollet e rastit 
studimor dhe tre principet e mbledhjes së të dhënave u respektuan sipas Yin 
(2003b).  
 
Protokollet e rastit të studimit të cilët përmbajnë instrumentet dhe proçedurat së 
bashku me rregullat e përgjithshme për përdorimin e tyre u aplikuan. Këto drejtojnë 
kërkuesin në realizimin dhe rritjen e vlefshmërisë të studimit. Protokollet përfshinë 
proçedurat e terrenit, të tilla si paraqitja e kredencialeve për të mundësuar hyrjen në 
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ambientet e institucioneve në studim dhe qasjen në burimet e informacionit, si dhe 
pyetjet e përdorura në intervista. 
 
Tre principet e mbledhjes së të dhënave  janë: 
 

1. përdorimi i disa burime të evidencave,  

2. krijimi i një baze të dhënash për rastin e studimit dhe  

3. ruajtja e një zinxhiri të evidencave. 

 
Aplikimi i këtyre parimeve na mundësoi një studim të thelluar dhe zhvillimin e 
linjave konvergjente të kërkimit çfarë janë thelbësore për vlefshmërinë dhe 
besueshmërinë e ndërtimit të rastit të studimit (Patton 1987; Silverman 2006). Në 
aktivitetet e kërkimit shkencor, përdorimi i disa burimeve të evidencës na mundësoi 
matje të ndryshme për të njëjtin fenomen duke përfshirë intervista, shikim të 
dokumentave dhe plotësim të pyetësorëve si pjesë e seancave të intervistave.  
 
Për krijimin e bazës së të dhënave për rastin e studimit, organizimi dhe 
dokumentimi i të dhënave të mbledhura për rastet e studimit konsistoi në 
evidentimin e  shënimeve për rastet e studimit, dokumentave, pyetësorëve të 
plotësuar paralelisht gjatë intervistës dhe raportet për çdo institucion që përbënte 
rast studimi. Në mënyrë të ngjashme, ruajtja e zinxhirit të evidencave u mundëson 
lexuesve të rastit të studimit të ndjekin rrjedhën e evidencave që nga pyetjet tek 
përfundimet dhe në të kundërt nëpërmjet tregimit dhe përdorimit të referencave tek 
faktet e mbledhura gjatë proçesit. 
 
 

3.3 Mbledhja e të Dhënave 
 
Për mbledhjen e të dhënave të rëndësishme për studimin, bazuar në strategjinë e 
përzgjedhur për realizimin e kërkimit shkencor, ne përdorëm disa teknika  (Collis 
& Hussey 2009). Këtu përfshihen intervistat, pyetësorët dhe dokumentat (Myers 
1997; Boudreau et al. 2001; Yin 2003a; Kleiber 2003; Myers 2009). Zgjedhja e 
njërit ose e një kombinimi midis tyre është në varësi të objektivave të studimit 
shkencor. 
 
Intervistat janë një teknikë që përfshin pyetjen e të intervistuarit në një intervistë të 
strukturuar, gjysmë të strukturuar ose të pa strukturuar (Emory 1980; Yin 2003a). 
Në këtë studim kemi përdorur intervistat gjysmë të strukturuara, të cilat përdoren 
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gjerësisht në shkencat sociale (Myers 2009). Këto janë përdorur me qëllim për të 
kuptuar eksperiencat dhe idetë e individëve në kushtet e tyre normale kryesisht gjatë 
pjesës eksploruese të kërkimit. Ato janë përdorur edhe për faktin se mundësojnë 
fokusim dhe konsistencë ndërkohë që lejojnë lindjen e ideve gjatë rrjedhës së 
intervistës. 
 
Grupet e interesit janë një teknikë kryesisht e pasur në gjenerimin e ideve dhe 
arritjen e konsensusit (Kleiber 2003). Rezultatet e përfituara nëpërmjet kësaj 
teknike kanë një vlefshmëri dhe besueshmëri të dukshme të lartë (Marshall & 
Gretchen 1999; Lindlof & Taylor 2002). Në dallim me intervistat, kërkuesi 
nëpërmjet ndërveprimit me grupin përforcon pikëpamjet për çështjen e caktuar. Kjo 
është përdorur në këtë studim sepse kishte një numër të madh pohimesh për të 
vlerësuar dhe rënë dakord me qëllim për të vlerësuar modelin dhe praktikat 
ekzistuese të qeverisjes së TI (Morgan 1996; Kleiber 2003; Myers 2009).  
 
Dokumentet sigurojnë një burim të dhënash përsa i përket kushteve të studimit (Yin 
2003b; Myers 2009). Kjo teknikë është përdorur për të mbledhur dokumente të 
ndryshëm nga institucionet që janë pjesë e rasteve studimore. 
 
Pyetësorët mund të përdoren për mbledhjen e të dhënave (Emory 1980; Yin 2003b; 
Kothari 2004; Fowler 2002). Kjo teknikë është përdorur në këtë studim si 
komplement i intervistave të zhvilluara. 
 
 
3.4 Burimet Empirike 
 
Me qëllim kuptimin e praktikave të qeverisjes së TI dhe faktorëve kritikë të suksesit 
që duhen konsideruar për qeverisjen efektive të TI në sektorin publik shqiptar – 
kryesisht  në ministritë e linjës , institucionet e varësisë dhe agjencitë – ne  aplikuam 
metodologjinë e studimit të rastit (Yin 2003b) duke analizuar në nivel organizate 
(institucioni). Kjo qasje përfshin ekzaminimin e detajuar të aspekteve në studim, 
kështu që përzgjodhëm pesë organizata. Kjo na ndihmon në identifikimin e 
praktikave të ndryshme në këtë sektor duke na mundësuar rezultate më të 
qëndrueshme dhe implikime më të qenësishme për akademikët dhe vendimmarrësit. 
Përzgjedhja është bërë bazuar në nivelin e infrastrukturës së teknologjisë së 
informacionit dhe efektin multiplikues që ka ajo në shërbimet që i ofrohen publikut 
dhe institucioneve të tjera (Tabela 4).  
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Në këtë studim u përfshinë pesë institucione: Ministria e Mbrojtjes, Ministria e 
Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Drejtoria e 
Përgjithshme e Tatimeve. Në total numri i të anketuarve është 61 nga të cilët 17 
janë punonjës të TI dhe 44 janë punonjës jo-TI. Midis të anketuarve TI janë të gjithë 
drejtorët e TI në institucionet përkatëse, ndërsa midis të anketuarve jo-TI janë edhe 
drejtues të nivelit të lartë ku përfshihen: Drejtor i Përgjithshëm, Sekretar i 
Përgjithshëm dhe Zv. Ministër. 
 
Tabela 4:  Institucionet dhe numri i të anketuarave 
Emri i Institucionit Anketuesit TI Anketuesit Jo - TI 
Ministria e Mbrojtjes  6 (Drejtor TI 2) 14 (Niveli i Lartë 4) 
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 4 (Drejtor TI 1) 10 (Niveli i Lartë 1) 
Ministria e Financave 2 (Drejtor TI 1) 6 (Niveli i Lartë 1) 
Ministria e Drejtësisë 4 (Drejtor TI 1) 6 (Niveli i Lartë 0) 
Ministria e Shëndetësisë 1 (Drejtor TI 1) 8 (Niveli i Lartë 2) 

 
 
3.5 Analizimi i të Dhënave 
 
Bazuar në metodën e kërkimit dhe instrumentet e mbledhjes së të dhënave, për 
analizën e të dhënave janë marrë në konsideratë disa teknika për të mundësuar 
përgjigjen ndaj pyetjeve të kërkimit. Këto teknika përfshijnë analizën e përmbajtjes 
dhe analizën eksploruese të të dhënave (EDA - exploratory data analysis). 
 
Analiza e përmbajtjes – është një teknikë kualitative e analizës së të dhënave e cila 
kërkon për rregullsi strukturore dhe modele në tekst duke nxjerrë konkluzione 
bazuar mbi këto rregullsi (Krippendorff 1980; Myers 2009). Nëpërmjet saj, 
materialet kualitative të mbledhura që mund të jenë nga intervistat ose dokumentet 
janë analizuar hap pas hapi duke i ndarë këto materiale në njësi analitike sipas 
përmbajtjes. Këto njësi analitike, sipas përmbajtjes ose kategorive teorike, formojnë 
bazat sipas të cilës teksti nga intervistat dhe dokumentet  është mbledhur, organizuar 
dhe interpretuar në përputhje me pyetjet e parashtruara në këtë studim (Payne & 
Payne 2004; Kohlbacher 2006). Këto kategori, dhe në disa raste një hierarki e tyre, 
mund të gjenerohen në mënyrë deduktive nga teori ose korniza që ekzistojnë në 
literaturë dhe që mund të gjenden në mënyrë induktive gjatë proçesit të analizës së 
të dhënave. 
 
Analiza eksploruese e të dhënave – është proçesi i përdorimit të mjeteve statistikore 
për të eksploruar një bashkësi të dhënash për të kuptuar karakteristikat e tyre 
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kryesore (Leinhardt & Leinhardt 1980; Fowler 2002). Kjo përfshin matjet për 
qendrën dhe pozicionet relative. Objektivi kryesor i analizës eksploruese të të 
dhënave është maksimizimi i njohjes së strukturës së grupit të të dhënave duke na 
mundësuar në të njëjtën kohë të gjithë elementët specifikë që mund të nxirren prej 
saj (Tukey 1977; Emory 1980), të tillë siç mund të jetë një listë e renditur e 
faktorëve të rëndësishëm. 
 
Përdorimi i shkallës Likert gjatë mbledhjes së të dhënave kushtëzon përdorimin e 
koeficientit Spearman në eksplorimin e lidhjeve që ekzistojnë ndërmjet variablave 
në vëzhgim – problemeve dhe faktorëve kritikë të suksesit (Clason & Dormody 
1994). Koeficienti i korrelacionit të Charles Spearman është teknika e përcaktimit 
të shkallës së varësisë ndërmjet dy variablave në rastin kur vlerat e tyre zgjidhen 
nga një grup i caktuar të dhënash të renditura (Kothari 2004).  
 
Për të testuar nëse ekziston ndonjë diferencë e rëndësishme në këndvështrimet e 
drejtuesve TI dhe jo TI me qëllim identifikimin e hendekut midis këtyre grupeve  
përdorëm testin U të Mann-Whitney (Mann & Whitney 1947). 
 
Testi U i Mann-Whitney (testi i shumës së rankuar Wilcoxon) është një test jo-
parametrik i cili është ekuivalent me testin parametrik të pavarësisë. Diferenca 
qëndron në faktin se testi U i Mann-Whitney ekzaminon diferencat në rezultatet e 
grupeve për rankimin e pozicioneve. Për më tepër, testi-t është i vlefshëm duke 
prezumuar se vlerat për secilin grup kanë shpërndarje normale ndërsa prezumimi i 
shpërndarjes normale për  testin Mann-Whitney nuk është i nevojshëm (Crichton 
2000).  
 
Testi U i Mann-Whitney bazohet në testin statistikor U i cila është numri i shfaqjeve 
që vlerë në grupin e parë paraprin një vlerë në grupin e dytë kur vlerat janë renditur 
në rend zbritës (Conover 1980). 
 
Statistika U llogaritet duke përdorur madhësinë e kampionit për çdo grup dhe 
shumën e rankimit për grupin specifik (Field 2009). Një tjetër test jo parametrik 
është testi i shumës së rankuar Wilcoxon (Wilcoxon 1945); megjithatë është i 
ngjashëm me testin U të Mann-Whitney dhe prodhon pothuajse të njëjtin rezultat 
kështu që në këtë studim ne përdorim testin U të Mann-Whitney. 
 
 
3.6 Proçesi i Kërkimit 
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Kërkimet për qeverisjen e TI në institucionet publike shqiptare,  janë akoma një 
terren i pa eksploruar. Për rrjedhojë, ndërtimin e konstruktit të analizës për 
realizimin e këtij punimi e bazuam në hulumtimin e literaturës ekzistuese. Këtu 
përfshihen punimet shkencore në lidhje me problemet dhe sfidat me të cilat 
përballet qeverisja e TI në vendet në zhvillim si dhe faktorët kritikë të suksesit për 
qeverisje efektive të TI. Në këtë mënyrë, identifikuam një numër artikujsh, 
kryesisht nëpërmjet aksesit në disa baza të dhënash për revistat dhe konferencat 
shkencore.  
 
Bazuar në rekomandimin e Webster & Watson (2002) fillimisht realizuam një 
kërkim direkt për artikuj në lidhje me tematikën e kërkimit. Për këtë konsultuam 
baza të të dhënave përmbledhëse të revistave shkencore si ScienceDirect, Jstore, 
SpringerLink dhe ACM të cilat konsiderohen të mirënjohura në fushën e sistemeve 
të informacionit. Në vazhdim konsideruam kërkimin në artikujt e paraqitur në 
konferenca me panele specifike për qeverisjen e TI si Hawaii International 
Conference on System Sciences, European, Mediterranean dhe Australian 
Conferences on Information Systems. Pa harruar publikimet e Governance Institute 
(ITGI), i cili është pararoja e kërkimeve globale në qeverisjen e TI, paralelisht 
përdorëm edhe Google Scholar. 
 
Artikujt i kërkuam me fjalë kyçe si qeverisja e TI (IT governance) në kombinim me 
probleme dhe sfida (problems, issues, challenges) dhe faktorët kritikë të suksesit. 
Në literaturë, për faktorët kritikë të suksesit është përdorur edhe termi faktorët kyç 
të suksesit (Freund 1988) prandaj ne e përfshimë edhe këtë frazë në kërkimin tonë. 
Pasi shqyrtuam rezultatet e kërkimit dhe përjashtuam artikujt e papërshtatshëm 
krijuam një listë me artikujt bazë. Më tej, vazhduam me shqyrtimin e artikujve të 
cituar në artikujt bazë. Në përfundim, për të kompletuar përzgjedhjen e literaturës 
duke përdorur Google Scholar kërkuam për artikuj të cilët citojnë artikujt e 
përzgjedhur më parë. 
Duke marrë në konsideratë ngjashmëritë, fokusin dhe imtësinë e kërkimit, ne  
harmonizuam dhe organizuam në mënyrë logjike gjetjet e tyre për të ndërtuar 
konstruktin tonë. 
 
Për krijimin e listës fillestare të faktorëve kritikë të suksesit në qeverisjen e TI 
fillimisht u bazuam në punën e Nfuka & Rusu (2010). Proçesi i kërkimit të artikujve 
në lidhje me këtë temë rezultoi në tre artikuj të cilët nuk janë të përfshirë në këtë 
punim, më specifikisht Reich & Benbasat (2000), Aggarwal (2010), and (Othman 
et al. 2011). Megjithatë analizimi i këtyre artikujve nuk solli ndonjë përmirësim të 
listës së faktorëve kritikë të suksesit. 
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Duke ndjekur metodologjinë e paraqitur nga Nfuka & Rusu (2010) listën e 
problemeve dhe faktorëve kritikë të suksesit e operacionalizuam nëpërmjet 
plotësimit të pyetësorëve dhe intervistave ballë-për-ballë. Të anketuarit janë 
drejtues të lartë dhe të mesëm në institucionet e përfshira në studim. Ata 
përfaqësojnë si pjesën e “biznesit” ashtu edhe pjesën e TI. Në studimin e tyre, Pinto 
& Mantel (1990) sugjerojnë që jo të gjithë faktorët janë njësoj dhe disa kanë 
influencë më të madhe në sukses se të tjerët. Për këtë arsye, ne i kërkuam të 
anketuarve ti rendisnin faktorët kritikë të suksesit për implementimin e qeverisjes 
efektive të TI në institucionin e tyre. 
 
Për të kapur rezultatet ne përdorëm shkallën Likert me pesë nivele  (‘5’ për Shumë 
i rëndësishëm; ‘4’ për I rëndësishëm; ‘3’ për Disi i rëndësishëm; ‘2’ për Aspak i 
rëndësishëm dhe  ‘1’ për Nuk e Di). Për të shmangur çdo ndikim që mund të vijë 
si pasojë e sugjerimit të përgjigjeve për të anketuarit, listat e problemeve dhe 
faktorëve kritikë të suksesit ishin të hapura në mënyrë që të anketuarit të mund të 
shtonin komente (Foddy 1994). Në përfundim, të dhënat e mbledhura u analizuan 
në mënyrë sasiore dhe cilësore  duke përfshirë edhe komentet e bëra gjatë 
intervistave. 
 
Raghunathan et al. (1999) sugjerojnë përdorimin e një instrumenti për të vlerësuar 
rolin e TI nga drejtuesit TI dhe ata jo TI duke qenë se përgjigjet nga të dy grupet 
mund të ndihmojnë në identifikimin e hendekut në lidhje me rolin e TI në 
organizatë. Kështu që ne përgatitëm nga një pyetësor të veçantë për drejtuesit e TI 
dhe ata jo TI dhe përgjigjet u krahasuan për të identifikuar diferencat midis tyre 
duke përdorur testin jo-parametrik U Mann-Whitney. 
 
 
3.7 Konstrukti i Analizës 
 
Pjesa më e madhe e studimeve për qeverisjen efektive të TI, përfshirë këtu edhe ato 
që trajtojnë faktorët kritikë të suksesit, kanë marrë në shqyrtim vetëm aspekte 
specifike (Buckby et al. 2009). Ndarja e konstruktit të qeverisjes së TI në pjesë më 
të vogla dhe zgjidhja e çdo problemi më vete, jo gjithmonë na tregon të gjithë 
problemin (Peterson 2004). Adaptimi i një qasje gjithëpërfshirëse në shqyrtimin e 
qeverisjes së TI pranon natyrën e saj komplekse dhe dinamike (De Haes & Van 
Grembergen 2009).  

 

83 
 



 

Modelet e kategorizimit të faktorëve kritikë të suksesit të përdorura nga studiues të 
ndryshëm variojnë nga më të thjeshtat, të cilat kanë natyrë dualiste, deri tek ato më 
komplekset. Megjithatë, përsëri këto modele paraqesin mangësi në ofrimin e një 
pamje të qartë për klasifikimin e faktorëve kritikë të sukesit të cilët kanë të bëjnë 
me bashkëveprimin midis tyre të aktorëve të ndryshëm. Kështu, në kërkimin e tyre 
Reich & Benbasat (2000), investigojnë dimensionin social për faktorët kritikë të 
suksesit të cilët ndikojnë përputhshmërinë midis TI dhe biznesit. Po kështu, edhe 
Ribbers et al. (2002) duke studiuar mekanizmat procedural dhe social të qeverisjes 
së TI vënë në dukje faktorët që janë kritikë për qeverisjen efektive të TI. Duke marrë 
në konsideratë arsyet e mësipërme ne propozojmë një konstrukt të ri për analizën e 
faktorëve kritikë të suksesit, i cili shkrin brenda tij dy komponentë.  
 
Komponenti i parë janë fushat e fokusit të qeverisjes së TI të përcaktuara nga 
Instituti i Qeverisjes së TI:  
 

1) përputhshmëria strategjike,  

2) realizimi i vlerës,  

3) menaxhimi i rrezikut, 

4) menaxhimi i burimeve, dhe 

5) matja e performancës.  

 
Ky kategorizim reflekton ciklin jetësor të qeverisjes së TI. Zakonisht, çdonjëri fillon 
me përputhjen e strategjisë së biznesit me atë të TI, e cila ndiqet nga implementimi 
për të realizuar vlerat e premtuara nëpërmjet menaxhimit të rrezikut dhe mënjanimit 
ose minimizimit të rreziqeve. Rishikimi sistematik i strategjisë dhe matja e 
performancës siguron ruajtjen e përputhshmërisë dhe marrjen e masave të duhura 
për të përmirësuar rezultatet në. Studimi i  Nfuka & Rusu (2010) e përdor këtë qasje 
në investigimin e faktorëve kritikë të suksesit për qeverisjen e TI. 
 
Por, cikli jetësor i qeverisjes së TI nuk ndodh në vakum. Një studim i mëparshëm 
sugjeron se aftësitë efektive të TI që zotëron organizata varen nga statusi i aseteve 
të tyre njerëzore, teknologjike dhe ndërvepruese (Ross et al. 1996). Në vazhdim, 
modeli i Melville et al.(2004) mbi vlerën e biznesit të TI numëron tre burime 
substanciale: 
 

1. burimet njerëzore të TI,  

2. burimet teknologjike të TI, dhe  

3. burimet plotësuese të organizatës.  
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Gjithashtu, Hevner et al. (2004) argumentojnë se hapësira e problemeve të 
sistemeve të informacionit kufizohet nga njerëzit, teknologjia dhe organizata, të 
cilat së bashku i japin formë kërkesave të biznesit që duhet të adresohen nga kërkimi 
shkencor. Këto gjetje janë themelet mbi të cilat ngrihet punimi i Schlosser et al. 
(2012), të cilët propozojnë tre dimensione vertikale për të kornizuar përmbajtjen e 
përputhshmërisë midis biznesit dhe TI. 
 
Modeli i Schlosser et al. (2012) (Tabela 5) ofron një ndarje të qartë midis 
dimensionit individual, social dhe intelektual. Dimensioni individual i referohet 
atributeve të veçanta të individëve (p.sh. aftësitë, njohuritë, udhëheqja, dhe sjellja); 
dimensioni social adreson aspektet ndërvepruese, informale dhe kulturore dhe në 
përfundim dimensioni intelektual përfshin të gjitha produktet që rezultojnë nga 
puna e individëve ose grupeve të njerëzve. 
 
Tabela 5: Dimensionet e përputhshmërisë biznes-TI (Schlosser et al. 2012) 

Individual Social Intelektual 
• Aftësitë dhe njohuritë 

e biznesit të 
drejtuesve/punonjësve 
të TI 

• Aftësitë dhe njohuritë 
e TI të 
drejtuesve/punonjësve 
të biznesit 

• Aftësitë udhëheqëse 
të drejtuesve të 
biznesit dhe TI 

• Kapacitetet 
menaxheriale të 
drejtuesve të biznesit 
dhe TI 

• Angazhimi 
• Sjellja dhe qëndrimi 

drejt “palës tjetër” , 
përkatësisht 

• Kuptim i përbashkët 
midis 
drejtuesve/punonjësve 
të biznesit dhe TI  

• Besim dhe respekt 
reciprok midis 
drejtuesve/punonjësve 
të biznesit dhe TI 

• Përshtatje kulturore 
midis 
drejtuesve/punonjësve 
të biznesit dhe TI 

• Marrëdhënie pune 
midis 
drejtuesve/punonjësve 
të biznesit dhe TI 

• Strukturat informale 
ndërmjet biznesit dhe 
TI në nivel 
drejtuesi/punonjësi 

• Gjuhë e përbashkët 

• Përputhshmëria e 
biznesit me  Strategjinë 
/objektivat/planet ... e 
TI 

• Përputhshmëria e 
arkitekturës së TI 

• Përputhshmëria me 
standardet dhe 
platformat e TI 

• Përputhshmëria e 
strukturave të biznesit 
dhe TI ( të drejtat dhe 
rolet, raportimi, 
komitetet, mbledhjet 
formale, 
(de)centralizimi...) 

• Përputhshmëria e SIS 
• Përputhshmëria e 

portofoleve të 
projekteve të TI 
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Individual Social Intelektual 
• Aftësitë dhe njohuritë 

teknike të punonjësve 
të TI 

• Kapacitetet 
menaxheriale të 
punonjësve të biznesit 
dhe TI 

 

• Aplikacione të 
përbashkëta 

• Përputhshmëria e 
infrastrukturës së TI 

• Përputhshmëria e 
projekteve të TI 

• Përputhshmëria e SI 
dhe proçeseve 

• Përputhshmëria e 
shërbimeve të TI 

• Përputhshmëria e 
proçedurave/rrjedhës së 
punës 

 
Përputhshmëria midis biznesit dhe TI konsiderohet si një objektiv i qeverisjes së TI 
(De Haes & Van Grembergen 2005), kështu që adoptimi i dimensioneve të 
propozuara nga Schlosser et al. (2012) mbi faktorët kritikë të suksesit për qeverisjen 
efektive të TI vjen i natyrshëm. Për më tepër ai siguron një model që është shterues, 
përjashtues dhe përvijues. Ky përbën edhe komponentin e dytë të konstruktit tonë. 
 
Konstrukti i propozuar (Tabela 6) është me interes si për akademikët ashtu edhe për 
praktikuesit. Ai ndihmon akademikët të fokusojnë kërkimet e tyre në fushat më pak 
të studiuara. Praktikuesve të biznesit u ofrohet një mjet për ti ndihmuar ata në një 
kuptim më të plotë mbi gjërat e rëndësishme të cilat përcaktojnë dhe sigurojnë 
suksesin. Për më tepër, ai ndihmon si akademikët ashtu edhe praktikuesit për të 
zhvilluar një kuptim më të mirë mbi lidhjet e shumanshme midis faktorëve të 
ndryshëm. 
 
Tabela 6: Konstrukti i propozuar për kategorizimin e FKS-ve  

  Dimensionet e Përputhshmërisë TI-biznes 

Individual Social Intelektual 

Fu
sh

at
 e

 
Fo

ku
si

m
it 

të
 

 
 

 

Përputhshmëria 
strategjike 

Drejtuesit e TI të 
kuptojnë objektivat 
e biznesit dhe 
kontributin e TI 
dhe ta sjellin në 
vëmendje të 

Inkurajimi dhe 
mbështetja e 
komunikimit 
dhe partneritetit 
IT/Biznes 

Përcaktimi dhe 
përputhja e 
strategjive të TI 
me strategjinë e 
organizatës dhe 
përhapja e tyre 
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  Dimensionet e Përputhshmërisë TI-biznes 

Individual Social Intelektual 

menaxherëve të 
lartë 

poshtë në 
organizatë 

Përfshirja dhe 
mbështetja e 
drejtuesve të lartë 

Angazhimi i 
palëve të 
interesuara 

Konsolidimi i 
strukturës së TI 
për të garantuar 
reagim dhe 
përgjegjësi 

Realizimi i 
vlerës & 
Menaxhimi i 
rrezikut  

    

Konsolidimi, 
komunikimi dhe 
zbatimi i 
politikave dhe 
udhërrëfyesve 
për përdorimin e 
TI në organizatë 

Menaxhimi i 
burimeve 

Sigurimi i 
ndërgjegjësimit për 
qeverisjen e TI dhe 
trajnimi për 
përdorimin optimal 
të TI 

  

Konsolidimi, 
standardizimi 
dhe menaxhimi i 
infrastrukturës 
dhe 
aplikacioneve të 
TI për të 
optimizuar 
kostot, reagimin 
dhe rrjedhën e 
informacionit në 
organizatë 

Joshja, zhvillimi 
dhe mbajtja e 
profesionistëve të 
TI 

Matja e 
performancës 

  
  
 

Konsolidimi i 
matjes së 
performancës 
dhe krahasimi 
për të ndjekur 
dhe demonstruar 
suksesin 
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3.8 Përmbledhje e Metodologjisë 
 
Qëllimi i këtij kërkimi shkencor është të kontribuojë në rritjen e performancës së 
qeverisjes së TI në Institucionet Publike të Shqipërisë. Për shkak të natyrës së 
problemit që trajton , përqasja e përgjithshme që kemi zgjedhur për kërkimin është 
strategjia e studimit të rastit duke iu referuar Myers (1997) dhe Boudreau et al. 
(2001). Përzgjedhjen e kësaj metode për realizim e bazojmë në faktin se është e 
vështirë të izolohet fenomeni i qeverisjes së TI nga mjedisi i saj – Institucionet 
Publike Shqiptare (Yin 2003b). Metoda e rastit të studimit përfaqëson një 
metodologji kërkimore të konsoliduar për studime në sistemet e informacionit 
(Benbasat et al. 1987) . 
 
Bazuar në strategjinë e përzgjedhur, ne përdorëm disa teknika për mbledhjen e të 
dhënave të rëndësishme për studimin (Collis & Hussey 2009). Këtu përfshihen 
intervistat, pyetësorët dhe dokumentat (Myers 1997; Boudreau et al. 2001; Yin 
2003a; Kleiber 2003; Myers 2009). Në këtë studim përfshihen pesë institucione: 
Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e 
Shëndetësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Përzgjedhja e tyre është 
bazuar në nivelin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe efektin 
multiplikues që ka ajo në shërbimet që i ofrohen publikut dhe institucioneve të tjera. 
Në total numri i të anketuarve është 61 nga të cilët 17 janë punonjës të TI dhe 44 
janë punonjës jo-TI. 
 
Për analizën e të dhënave janë marrë në konsideratë disa teknika për të mundësuar 
përgjigjen ndaj pyetjeve të kërkimit. Analiza e përmbajtjes është një teknikë 
kualitative e cila kërkon për rregullsi strukturore dhe modele në tekst duke nxjerrë 
konkluzione bazuar mbi këto rregullsi (Krippendorff 1980; Myers 2009). Analiza 
eksploruese e të dhënave është proçesi i përdorimit të mjeteve statistikore për të 
eksploruar një bashkësi të dhënash për të kuptuar karakteristikat e tyre kryesore 
(Leinhardt & Leinhardt 1980; Fowler 2002). Për të testuar nëse ekziston ndonjë 
diferencë e rëndësishme në këndvështrimet e drejtuesve TI dhe jo TI me qëllim 
identifikimin e hendekut midis këtyre grupeve  përdorëm testin U të Mann-Whitney 
(Mann & Whitney 1947). 
 
Ndërtimin e konstruktit të analizës për këtë punimin e bazuam në hulumtimin e 
literaturës ekzistuese. Duke ndjekur rekomandimin e Webster & Watson (2002) 
fillimisht realizuam një kërkim direkt për artikuj në lidhje me tematikën në disa 
baza të dhënash të revistave shkencore bashkëkohore. Më tej, vazhduam me 
shqyrtimin e artikujve të cituar në artikujt bazë. Për të kompletuar përzgjedhjen e 
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literaturës kërkuam për artikuj të cilët citojnë artikujt e përzgjedhur më parë. Në 
përfundim gjetjet e literaturës së mëparshme i operacionalizuam në pyetësorë, të 
cilët i përdorëm si udhërrëfyes gjatë intervistave. Për drejtuesi TI dhe jo TI u 
përgatitën pyetësorë të veçantë. 
 
Për të adresuar mungesat e evidentuara në modelet e kategorizimit të faktorëve 
kritikë të suksesit ne propozojmë një konstrukt të ri i cili shkrin brenda tij dy 
komponentë. Komponenti i parë janë fushat e fokusit të qeverisjes së TI të 
përcaktuara nga Instituti i Qeverisjes së TI, i cili përfaqëson ciklin jetësor të 
qeverisjes së TI. Komponenti i dytë bazohet në përputhshmërinë e biznesit dhe TI, 
e cila konsiderohet gjerësisht si objektivi i qeverisjes së TI (De Haes & Van 
Grembergen 2005). 
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KAPITULLI 4 
 

 

4 PARAQITJA DHE DISKUTIMI I REZULTATEVE 
  
Problemi i parashtruar në këtë studim ka të bëjë me ndërgjegjësimin e 
pamjaftueshëm për qeverisjen efektive të TI i cili ndikon negativisht në 
përputhshmërinë midis strategjisë dhe objektivave të TI me ato të Institucionit si 
dhe përdorimin optimal të burimeve të TI. Kjo rrjedhimisht sjell zbatimin e 
praktikave jo të përshtatshme për qeverisjen e TI të cilat kanë potencialin negativ 
për të ulur vlerën dhe cilësinë e shërbimeve publike të mbështetura nga TI. Për të 
adresuar problemin e mësipërm në këtë studim ne përpiqemi të japim përgjigje për 
3 pyetje të cilat janë:    
 
P1. Cilat janë problemet dhe sfida që hasin institucionet publike Shqiptare në 
implementimin e  qeverisjes efektive të TI? 
 
P2. Cilët janë faktorët kritikë të suksesit të cilët mundësojnë qeverisje efektive të 
TI në IPSH? 
 
P3. Cilat janë diferencat në këndvështrimet e drejtuesve të TI dhe drejtuesve të 
tjerë mbi qeverisjen e TI në institucionet publike shqiptare?  
 
Ky studim mblodhi të dhëna në pesë institucione publike shqiptare nëpërmjet 
përdorimit të pyetësorëve dhe intervistave ballë-për-ballë. Në studim u përfshinë 61 
të drejtues TI dhe jo TI. Në vazhdim do të paraqesim rezultatet e të dhënave të 
mbledhura në institucionet publike shqiptare në studim dhe do ti diskutojmë ato.  
. 
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4.1 Problemet dhe Sfidat 
 
Përdorimi në shkallë të gjerë i teknologjisë së informacionit në Shqipëri ka filluar 
vonë (ITU 2009; ITU 2011; UN 2003; UN 2012), megjithatë ka njohur një ritëm 
shumë të lartë zhvillimi sidomos pas 2007 (UN 2004; GITR 2009; GITR 2012; UN 
2012). Fokusi aktual i sektorit publik shqiptar në përdorimin e TI është kryesisht në 
fazën e kompjuterizimit. Rrjedhimisht,  iniciativat e ndërmarra dhe të planifikuara 
në këtë sektor (AKSHI 2008; Kromidha & Cordoba-Pachón 2010) janë  
përqëndruar në krijimin dhe përmirësimin e sistemeve të informacionit. Analiza e 
dokumentave të konsultuara dhe intervistat me punonjës të niveleve të ndryshëm në 
institucionet publike, tregojnë se përgjithësisht në institucionet publike teknologjia 
e informacionit përfaqësohet në nivel Drejtorie. Këtu bën përjashtim rasti i  
Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave ku ka vetëm 1 specialist 
TI brenda sektorit të përpunimit të të dhënave, publikimeve dhe TI, sektor i cili 
është përfshirë brenda Drejtorisë së Burimeve Njerëzore.  
 
 
4.1.1 Problemet Kryesore 
 
Grafiku në vijim (Figura 8) paraqet rezultatet e përfituara nga të dhënat e mbledhura 
nëpërmjet pyetësorëve gjatë intervistave, për pyetjen direkte se cilat janë problemet 
me të cilat përballet qeverisja e TI në institucionet publike. 
 
Rezultatet tregojnë se problemi kryesor është shkalla e vogël e ndërgjegjësimit 
dhe kuptimit nga ana e drejtuesve jo TI mbi përdorimin optimal të TI në 
institucion. Ky rezultat është në përputhje me rezultatet e Latif et al. (2010) dhe 
Nfuka et al. (2009) dhe është në vazhdim karakteristikë e vendeve në zhvillim 
(Yahya 1993). Analiza e dokumentave të konsultuara dhe të dhënave të mbledhura 
në institucione, tregon se në sektorin publik TI perceptohet në rolin e një mjeti 
(Orlikowski & Iacono 2001). Kjo implikon që ne mund të zgjedhim sistemin ose 
pajisjet teknike të duhura për të realizuar një detyrë të caktuar. Mjetet zakonisht nuk 
janë as fleksibël dhe as veçanërisht komplekse (Kling 1987). Në këtë kontekst, në 
institucionet publike shqiptare TI vlerësohen thjesht si çështje teknike dhe jo si një 
partner strategjik në përmirësimin dhe optimizimin e proçeseve të punës. 
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Figura 8:  Renditja e problemeve me të cilat përballet qeverisja e TI 
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Planizimi pjesor për të përmbushur nevojat e momentit të Institucionit është 
problemi i dytë më i rëndësishëm me të cilin përballet qeverisja e TI në mjedisin e 
sektorit publik shqiptar. Nfuka et al. (2009), gjatë studimit të 5 organizatave publike 
në Tanzani identifikoi gjithashtu si problem të rëndësishëm fragmentarizimin në 
planifikim. Qeveria e Shqipërisë ka miratuar një plan me objektiva për sistemet e 
informacionit që do të implementohen në institucionet publike (Këshilli i 
Ministrave 2011).  
 
Të dhënat e mbledhura tregojnë se përgjithësisht institucionet publike shqiptare nuk 
kanë plan të veçantë strategjik për TI, i cili lidh në mënyrë efektive aktivitet e TI 
me ato të njësive të tjera brenda organizatës. Në disa prej tyre planet e TI janë të 
përfshira në planin strategjik të institucionit. Ndërkohë, është e rëndësishme të 
theksojmë se ajo që vihet re në institucionet publike është fakti se pavarësisht se 
mund të ketë një plan strategjik të institucionit një pjesë e mirë e punonjësve nuk 
janë në dijeni ose nuk kanë qasje tek ky plan. 
 
Problemi i tretë më i rëndësishëm, me të cilin përballet qeverisja e TI, është 
mungesa e një pamje të plotë mbi performancën e TI dhe mundësitë e 
përmirësimit. Asnjë nga institucionet e vëzhguara nuk ka një sistem indikatorësh 
për matjen e performancës dhe vlerës së përfituar për TI-në, sikurse mungojnë 
mekanizmat e komunikimit formal të rezultateve dhe përfitimeve nga TI.  
 
Studimet tregojnë se proçesi i kompjuterizimit për vendet në zhvillim, siç është edhe 
Shqipëria, karakterizohet nga mungesa e vlerësimit mbi baza shkencore dhe 
ekonomike të punës së njësive të TI (Yahya 1993; Nfuka et al. 2009). Për rrjedhojë 
praktikat operacionale të pasakta kanë tendencë të jenë në zbatim për periudha të 
konsiderueshme. Edhe kur realizohet, vlerësimi kryhet i kufizuar, është më tepër i 
natyrës cilësore sesa sasiore dhe tenton të reflektojë bindjet personale sesa gjendjen 
objektive të punëve.  
 
Përfshirja e pakët e përfituesve në projektet TI shikohet si problemi i katërt më 
i rëndësishëm përsa i përket qeverisjes së TI. Ky rezultat konfirmon rezultatet e 
studimeve të mëparshme, ku bashkëpunimi midis palëve është  një element i 
rëndësishëm në qeverisjen efektive të TI (Aichholzer & Schmutzer 2000; Chan et 
al. 2003; Jorgensen & Cable 2002).  
 
Një premisë themelore e sistemeve të informacionit në organizata është se ata duhet 
t’u shërbejnë nevojave të përdoruesve të biznesit. Për rrjedhojë, është thelbësore 
sigurimi i përfshirjes së përfituesve të biznesit në projektet TI (Teo & Ang 1999). 
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Mos përfshirja e përfituesve në të gjitha aspektet e projekteve TI është një ndër 
shkaqet kryesore për dështimin e departamenteve të TI në realizimin e objektivave 
të tyre (Luftman et al. 1999).  
 
Tabela në vijim tregon lidhjet e varësisë midis problemeve të ndryshme me të cilat 
përballet qeverisja e TI në Institucionet Publike Shqiptare. 
 
Tabela 7: Matrica e Korrelacione Midis Problemeve 

Spearman’s rho 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
P1 1.000 .407** .412** .495** .413** .472** .378** .246 .389** .561** .498** .466** 
P2 .407** 1.000 .469** .553** .500** .576** .421** .511** .560** .649** .662** .590** 
P3 .412** .469** 1.000 .500** .507** .555** .615** .406** .484** .511** .452** .563** 
P4 .495** .553** .500** 1.000 .533** .605** .485** .530** .338** .585** .658** .588** 
P5 .413** .500** .507** .533** 1.000 .478** .497** .405** .421** .389** .501** .525** 
P6 .472** .576** .555** .605** .478** 1.000 .619** .452** .511** .482** .626** .585** 
P7 .378** .421** .615** .485** .497** .619** 1.000 .329* .443** .397** .489** .492** 
P8 .246 .511** .406** .530** .405** .452** .329* 1.000 .528** .463** .536** .417** 
P9 .389** .560** .484** .338** .421** .511** .443** .528** 1.000 .524** .466** .613** 
P10 .561** .649** .511** .585** .389** .482** .397** .463** .524** 1.000 .668** .526** 
P11 .498** .662** .452** .658** .501** .626** .489** .536** .466** .668** 1.000 .693** 
P12 .466** .590** .563** .588** .525** .585** .492** .417** .613** .526** .693** 1.000 
** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin  0.01 (2-tailed). 

* Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin  0.05 (2-tailed). 

P1 Planizimi pjesor për të përmbushur nevojat e momentit të Institucionit  

P2 Mos përputhshmëri midis strategjisë së Institucionit dhe strategjisë së TI 

P3 Përfshirje e pakët e përfituesve në projektet e TI  

P4 Mungesa e pronësisë funksionale nga strukturat organizative përkatëse për projektet e TI-së 

P5 Strukturë TI e papërshtatshme për të integruar, mbështetur dhe zgjeruar në mënyrë optimale TIK në Institucion  

P6 Plane të TI të fokusuar më shumë në teknologji sesa të fokusuar në mbështetjen për proçeset e punës në  
institucion 

P7 Shkallë e vogël e ndërgjegjësimit dhe kuptimit nga ana e drejtuesve jo TI mbi përdorimin optimal të TI në 
Institucion 

P8 Kosto të larta të TI me shkallë të vogël të kthimit të investimit/vlerë të vogël për Institucionin 

P9 Incidentet e sigurisë, integritetit dhe privatësisë (p.sh. punonjësit, intrusion) 

P10 Iniciativa të copëzuara të TI, duke humbur sinergjitë dhe mundësitë e ekonomisë së shkallës 

P11 Mungesa e një pamje të plotë dhe gjithëpërfshirëse mbi performancën e TI-së dhe mundësitë e përmirësimit. 

P12 Ndjekje dhe zbatim i dobët i çështjeve dhe vendimeve të diskutuara në mbledhjet e nivelit të lartë për TI-në 

 
Ajo çfarë vërehet nga koefiçentët e paraqitur është se të gjitha problemet janë të 
ndërlidhura midis tyre. Kjo e vështirëson edhe më shumë identifikimin e burimit të 
problemit dhe ofrimin e zgjidhjes (Yahya 1993). 
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4.1.2 Sfidat në Qeverisjen e TI 
  
Të dhënat e mbledhura tregojnë se dy sfidat më të mëdha me të cilat përballet 
qeverisja e TI në sektorin publik shqiptar janë: (a) burime të kufizuara në TI, dhe 
(b) kulturë organizative dhe gatishmëri e pafavorshme në përdorimin e sistemeve 
TI.  
 

 
Figura 9: Sfidat me të cilat përballet qeverisja e TI 
 
Mbështetja e teknologjisë së informacionit me burime të mjaftueshme është një 
sfidë e vazhdueshme për sektorin publik, kryesisht për vendet në zhvillim (Yahya 
1993). Literatura ekzistuese tregon se mangësitë në burime njerëzore kanë efekt në 
praktikat e qeverisjes së TI (Spremić et al. 2008). Të tjerë studiues kanë evidentuar 
se mbështetja financiare është gjithashtu një sfidë në adaptimin e praktikave të reja 
sikurse janë praktikat për qeverisjen e TI (Al-Kibsi et al. 2001; Bannister & Walsh 
2002; OECD 2003b). 
 

Kultura organizative dhe gatishmëria e pamjaftueshme në përdorimin e 
sistemeve TI është një tjetër sfidë e sektorit publik në lidhje me qeverisjen e TI. 
Çdo inovacion sjell ndryshime në mënyrën e punës dhe shumica e atyre që duhet të 
adaptojnë ndryshimin shfaqin rezistencë. El-Mekawy & Rusu (2011), në studimin 
e tyre treguan se kultura organizative ndikon në qeverisjen e TI. Praktikat e 
qeverisjes së TI mund të kërkojnë ndryshime të qenësishme në proçedurat e punës 
çfarë mund të rezultojë në ri-inxhinierimin e plotë të proçeseve. Willson & Pollard 
(2009) tregojnë se rezistenca për të ndryshuar është një pengesë e rëndësishme në 
adaptimin e qeverisjes së TI. Kjo rezistencë amplifikohet si pasojë e mungesës së 
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ndërgjegjësimit për rëndësinë e qeverisjes efektive të TI, pasi organizatat do ta 
shikonin këtë iniciativë si një barrë shtesë në punët e përditshme. 
 
 
4.2 Faktorët Kritikë të Suksesit 
 
Fillimisht do të paraqesim rezultatet në lidhje me faktorët kritikë të suksesit për 
qeverisjen e TI dhe më pas do të vazhdojmë me diskutimin e rezultateve. 
 
 
4.2.1 Rezultatet 
 
Lista e faktorëve kritikë të suksesit që u diskutua me të anketuarit ishte e hapur për 
të shmangur çdo efekt që mund të vinte si influencë e kërkuesit . Megjithatë asnjë 
prej të anketuarve  nuk cilësoi në shënime ndonjë faktor kritik suksesi të ri. Të 
dhënat e mbledhura u analizuan nga pikëpamja sasiore dhe cilësore. 
 
Në analizën e të dhënave, fillimisht i renditëm faktorët kritikë të suksesit duke marrë 
përqindjen e përgjigjeve të cilat cilësuan se një faktor specifik duhet konsideruar 
për qeverisjen efektive të TI  (Figura 10).  Kjo do të thotë që të anketuarit zgjodhën 
që faktori kritik të jetë të paktën “Disi” i rëndësishëm për qeverisjen efektive të TI 
në institucionin e tij/saj. 
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Figura 10: Renditja e faktorëve kritikë të suksesit në IPSH  
 
Në vazhdim, rezultatet tona i krahasuam me ato të Nfuka & Rusu (2010) siç tregohet 
në Figura 11. Rezultatet tona i mbështetin rezultatet e paraqitura në studimin e tyre. 
Shumica e të anketuarve (më shumë se 80%) mendojnë se këto faktorë janë kritikë 
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për suksesin e qeverisjes efektive të TI. Megjithatë, prapë krahasimi shfaq disa 
diferenca. 
 

 
Figura 11: Krahasimi i rezultateve të renditura me Nfuka & Rusu (2010) 
 
Më tej, vazhduam me proçesin e validimit, i cili konsiston në përqindjen e 
përgjigjeve të cilat cilësuan një faktor të veçantë  me “5” (Shumë i rëndësishëm) 
ose “4” (I Rëndësishëm). Figura 12 paraqet rezultatet e proçesit të validimit për 
faktorët kritikë të suksesit.  
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Figura 12: Rezultatet e validuara për faktorët kritikë të suksesit  
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Rezultatet e validimit gjithashtu i krahasuam me rezultatet përkatëse të prezantuara 
nga Nfuka & Rusu (2010).  Shembulli që ndjekin rezultatet tona, pavarësisht 
diferencave, shfaq ngjashmëri me atë që ndjekin rezultatet e  Nfuka & Rusu. 
 

 
Figura 13: Krahasimi i rezultateve të validuara me ato të Nfuka & Rusu (2010) 
 
Në vazhdim do të diskutojmë rezultatet e paraqitura më sipër. Fillimisht do të 
diskutojmë faktorët kritikë të suksesit në sektorin publik shqiptar. Më pas do ta 
vazhdojmë analizën përgjatë fushave të fokusit të qeverisjes së TI të përcaktuara 
nga Instituti i Qeverisjes së TI. Në përmbyllje, rezultatet do ti shtjellojmë sipas 
dimensioneve vertikale të përputhshmërisë biznes-TI.  
 
Në përfundim të analizës së të dhënave mbi faktorët kritikë të suksesit për 
qeverisjen  efektive të TI, ndërtuam tabelën e mbi lidhjet e mundshme të varësisë 
që mund të ekzistojnë midis tyre.  
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Tabela 8: Matrica e Korrelacione Midis FKS-ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spearman’s rho 

  FKS1 FKS2 FKS3 FKS4 FKS5 FKS6 FKS7 FKS8 FKS9 FKS10 FKS11 
FKS1 1.000  .401** .311* .370** .214 .512** .348** .335* .340** .354** .144 
FKS2 .401**  1.000 .458** .378** .363** -.011 .433** .542** .437** .347** .206 
FKS3 .311* .458** 1.000  .430** .405** .206 .404** .413** .503** .566** .049 
FKS4 .370** .378** .430**  1.000 .372** .240 .669** .350** .563** .443** .305* 
FKS5 .214 .363** .405** .372** 1.000  .169 .251 .367** .360** .368** .247 
FKS6 .512** -.011 .206 .240 .169  1.000 .302* .179 .271* .249 .106 
FKS7 .348** .433** .404** .669** .251 .302* 1.000  .403** .547** .406** .559** 
FKS8 .335* .542** .413** .350** .367** .179 .403** 1.000  .703** .508** .385** 
FKS9 .340** .437** .503** .563** .360** .271* .547** .703**  1.000 .554** .456** 
FKS10 .354** .347** .566** .443** .368** .249 .406** .508** .554**  1.000 .317* 
FKS11 .144 .206 .049 .305* .247 .106 .559** .385** .456** .317*  1.000 

** Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin  0.01 (2-tailed). 

* Korrelacioni është i rëndësishëm në nivelin  0.05 (2-tailed). 

FKS1 Konsolidimi, standardizimi dhe menaxhimi i infrastrukturës dhe aplikacioneve të TI 
për të optimizuar kostot, reagimin dhe rrjedhën e informacionit në organizatë 

FKS2 Drejtuesit e TI të kuptojnë objektivat e biznesit dhe kontributin e TI dhe ta sjellin në 
vëmendje të drejtuesve të lartë 

FKS3 Sigurimi i informimit dhe ndërgjegjësimit për qeverisjen e TI dhe trajnimi për 
përdorimin optimal të TI 

FKS4 Konsolidimi, komunikimi dhe zbatimi i politikave dhe udhërrëfyesve për përdorimin e 
TI në organizatë 

FKS5 Inkurajimi dhe mbështetja e komunikimit dhe partneritetit TI/Biznes 
FKS6 Përfshirja dhe mbështetja e drejtuesve të lartë  
FKS7 Joshja, zhvillimi dhe mbajtja e profesionistëve të TI 
FKS8 Konsolidimi i strukturës së TI për të garantuar reagim dhe përgjegjësi  
FKS9 Angazhimi i palëve të interesuara 

FKS10 Përcaktimi dhe përputhja e strategjive të TI me strategjinë e organizatës dhe 
shpërndarja e tyre poshtë në organizatë 

FKS11 Konsolidimi i matjes së performancës dhe krahasimi për të ndjekur dhe demonstruar 
suksesin 
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4.2.2 Qeverisja e TI në Sektorin Publik Shqiptar 
 
Rezultatet e paraqitura më lart tregojnë se, të gjithë faktorët kritikë të suksesit për 
qeverisjen efektive të TI të identifikuar nga studimet e mëparshme njihen si të tillë 
edhe në institucionet publike shqiptare. Bazuar në sugjerimin e Pinto & Mantel 
(1990) se jo të gjithë faktorët janë njësoj dhe disa kanë influencë më të madhe në 
sukses se të tjerët, rezultatet i renditëm sipas rëndësisë që të anketuarit i dhanë secilit 
prej faktorëve. Për më tepër analizën e shtrimë për të identifikuar lidhjet e varësisë 
midis faktorëve të ndryshëm, duke gjeneruar matricën e faktorëve të korrelimit 
bazuar në metodën e Spearman’s rho (Kothari 2004). Përfundimet e marra në këtë 
mënyrë na mundësojnë të  kuptojmë më mirë se cilat janë ato pak fusha të cilat 
konsiderohen të rëndësishme për qeverisjen efektive të TI në sektorin publik 
shqiptar dhe cili është efekti i ndërsjellët midis tyre. Në vazhdim do të diskutojmë 
tre faktorët kritikë të suksesit që renditen të parët në listën e rezultateve si dhe të 
fundit. 
 
Konsolidimi, standardizimi dhe menaxhimi i infrastrukturës dhe aplikacioneve të 
TI për të optimizuar kostot, reagimin dhe rrjedhën e informacionit në organizatë 
shikohet si faktori më kritik për qeverisjen e TI në sektorin publik shqiptar. Melville 
et al. (2004) argumenton se proçesi i gjenerimit të vlerës së biznesit nga TI, i cili 
promovohet nga qeverisja efektive e TI (Van Grembergen et al. 2004), është i varur 
nga burimet e TI të tilla si infrastruktura e TI dhe aplikacionet specifike për 
biznesin. Studime të tjera për vendet në zhvillim tregojnë evidenca për prezencën e 
amplifikuar të problemeve si iniciativa të TI të fragmentuara dhe humbje e 
sinergjive (Kurti & Barolli 2014; Kromidha & Cordoba-Pachón 2010; Bakari 2007; 
Ndou 2004),  dhe një shkallë relativisht të ulët në përdorimin efektiv të aseteve të 
TI (Nfuka & Rusu 2010; Yahya 1993).  
 
Tabela e koeficienteve të korrelacionit tregon një ndërlidhje të këtij faktori me këtij 
me pothuajse të gjithë faktorët e tjerë. Rëndësia e madhe që i jepet këtij faktori 
mund të shpjegohet me disa arsye. Përdorimi në shkallë të gjerë i teknologjisë së 
informacionit në Shqipëri ka filluar vonë dhe ka qenë i fragmentarizuar (Beqiraj & 
Frashëri 1998; UN 2003). Kjo ka ndikuar që fokusi aktual të jetë kryesisht në fazën 
e kompjuterizimit (Këshilli i Ministrave 2011). Ndërkohë, analiza cilësore tregon 
se në sektorin publik shqiptar njësitë e teknologjisë së informacionit shikohen si 
ofrues shërbimesh. Për rrjedhojë, cilësia dhe kostoja e duhur e shërbimeve TI janë 
elementët mbizotërues në këtë mjedis. Konsolidimi i infrastrukturës së teknologjisë 
shikohet si zgjidhje që u mundëson drejtuesve të TI largimin nga roli i teknicienëve 
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që merren me “shuarjen e zjarreve” dhe orientimin e tyre drejt një roli më të 
fokusuar ndaj proçeseve të institucionit.   
 
Përsa i përket përfshirjes dhe mbështetjes nga drejtuesit e lartë si faktori i dytë më 
kritik për qeverisjen efektive të TI, studime të mëparshme kanë arritur në përfundim 
të ngjashëm gjithashtu (Teo & Ang 1999; Luftman et al. 1999; Nfuka & Rusu 2010; 
Aggarwal 2010). Argumentohet se angazhimi i drejtuesve të lartë do të përkthehet 
në bashkëpunim proaktiv, sigurim të burimeve të nevojshme për implementimin e 
planit të TI dhe mbështetje për ndryshimet përkatëse të organizatës (Morgan & Hunt 
1994; Ang & Teo 1997; Luftman et al. 1999). Për më tepër, niveli i angazhimit të 
drejtuesve të lartë influencon nivelin e mbështetjes së ofruar nga drejtuesit 
funksionalë, sikurse edhe sjelljen e përdoruesve të tjerë (Lucas et al. 1990; Belassi 
& Tukel 1996).  
 
Këto përfundime përforcohen edhe nga rezultatet e paraqitura në tabelën e 
koeficienteve të korrelimit (Tabela 8), e cila tregon për një ndërlidhje të qenësishme 
midis mbështetjes së drejtuesve të lartë dhe konsolidimit të infrastrukturës, 
sigurimit të personelit dhe angazhimit të palëve të interesuara. Ajo që bie në sy është 
ndërlidhja e mbështetjes së drejtuesve të lartë me sigurimin një personeli 
profesionit. Kjo është pasojë e emërime në administratën publike të diktuara më 
shumë nga afrimiteti politik ose lidhjet personale sesa nga aftësitë profesionale të 
individëve (Stillo et al. 2011).    
 
Nga këndvështrimi i një vendi në zhvillim, siç është Shqipëria, përfshirja dhe 
mbështetja e drejtuesve të lartë bëhet edhe më i rëndësishëm. Kjo sepse analiza 
kualitative e intervistave tregon mbështetje për  çfarë Kanungo & Jain (2012) 
vërejnë në studimin e tyre. Shqetësimet e drejtuesve të lartë në institucionet publike 
të vendeve në zhvillim nuk kanë në fokus TI. Tendenca e tyre është për t’u kufizuar 
vetëm në të qenurit nënshkrues të faturave ose dokumentave kontraktuale. Kjo është 
arsyeja përse ky faktor kritik, me ndikim të gjithanshëm sipas rezultateve të 
paraqitura në literaturën ekzistuese (Morgan & Hunt 1994; Ang & Teo 1997; 
Luftman et al. 1999), në institucionet publike shqiptare identifikohet si faktori kritik 
me më pak ndërlidhje me të tjerët (vetëm me tre prej tyre Tabela 8).    

 
Faktori kritik i suksesit për qeverisjen efektive të TI në institucionet publike 
shqiptare që renditet i fundit ndër tre të parët, është joshja, zhvillimi dhe mbajtja e 
profesionistëve të TI. Teo & Ang (1999) argumenton se cilësia e personelit të TI 
është kritike për shumë organizata. Stafi i TI duhet të jetë mjaftueshëm i sofistikuar 
për të ndërvepruar me drejtuesit e lartë, si dhe të jetë i aftë për të përvetësuar 
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teknologjitë e kërkuara për zhvillimin dhe implementimin e sistemeve të 
informacionit (Poon & Wagner 2001).  
 
Ruajtja e ritmit me zhvillimet në teknologjinë e informacionit i mundëson 
punonjësve të TI të parashtrojnë projekt-propozime më të mira dhe më të 
përshtatshme për aplikacione që mbështetin objektivat dhe strategjinë e biznesit. 
Dështimi për ta realizuar këtë mund të ndikojë negativisht mbi perceptimin për 
departamentin e TI dhe moralin e stafit të TI (Teo & Ang 1999). Gjithashtu, 
rezultatet e studimeve të mëparshme mbi vendet në zhvillim justifikojnë rezultatet 
e larta për këtë faktor në sektorin publik të Shqipërisë (Nfuka & Rusu 2010; 
Avgerou 2008; Kimaro 2006). Për më tepër, tabela e koeficienteve të korrelacionit 
tregon se ky faktor është i vetmi i cili ka ndërlidhje me të gjithë faktorët e tjerë 
(Tabela 8).  
 
Në përfundim, është e rëndësishme të shënojmë se i fundit në renditjen e faktorëve 
kritikë të suksesit është konsolidimi i matjes së performancës dhe krahasimi për të 
ndjekur dhe demonstruar suksesin. Një rezultat të ngjashëm arritën edhe Nfuka & 
Rusu (2010) në punën e tyre. Yahya (1993) vëren se nënvleftësimi i matjes dhe 
vlerësimit të punës së departamenteve të teknologjisë së informacionit mbi baza të 
shëndosha shkencore dhe ekonomike është karakteristikë e vendeve në zhvillim. 
Për më tepër ai shënon se edhe në ato pak raste kur kjo realizohet vlerësimi është 
më tepër me natyrë cilësore sesa sasiore dhe  priret të reflektojë bindjet personale 
më tepër sesa situatën objektive. 
 
 
4.2.3 Faktorët Kritikë të Suksesit Sipas Fushave të Fokusimit 
 
ITGI i organizon çështjet e qeverisjes së TI në pesë fusha fokusimi: përputhshmëria 
strategjike, realizimi i vlerës, menaxhimi i rrezikut, menaxhimi i burimeve dhe 
matja e performancës. Ky kategorizim reflekton ciklin jetësor të qeverisjes së TI 
(ITGI 2003). Duke adoptuar një qasje të tillë, renditja përfundimtare e faktorëve 
kritikë të suksesit sugjeron se fokusi kryesor në administratën publike është në 
menaxhimin e burimeve të TI (të tre faktorët kritikë të suksesit në këtë fushë janë 
midis pesë të parëve). 
 
Këto rezultate përforcojnë gjetjet e Yahya (1993) i cili vëren se shumica e 
problemeve me të cilat përballet përdorimi efiçent i TI në vendet në zhvillim e kanë 
burimin e tyre në mënyrën se si menaxhohen burimet e TI. Kufizimet në burime, 
njohuri dhe kulturë të TI, në një mjedis të tillë ku TI është në konkurencë të 
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vazhdueshme për financim me nevojat dhe prioritetet bazë të qytetarëve, 
influencojnë në një zgjedhje tillë (Nfuka & Rusu 2010). Analiza cilësore e 
përgjigjeve të të anketuarve sugjeron se në sektorin publik shqiptar njësitë e 
teknologjisë së informacionit shikohen si ofrues shërbimesh. Një perceptim i tillë 
mbështet një fokus në menaxhimin e teknologjisë si të tillë dhe rrjedhimisht 
motivon më shumë një orientim drejt menaxhimit të burimeve si pjesë thelbësore e 
këtij proçesi (Venkatraman 1999). 
 
Rezultatet për faktorët kritikë të suksesit të cilët lidhen me përputhshmërinë 
strategjike janë të përzierë. Në këtë grupim, faktori kritik i suksesit me renditje më 
të lartë është përfshirja dhe mbështetja nga drejtuesit e lartë, të cilin e diskutuam 
në seksion paraardhës. Megjithatë, në lidhje me këtë fushë të fokusit të qeverisjes 
së TI është e rëndësishme të përmendim rezultatet e larta për “përcaktimi dhe 
përputhja e strategjive të TI me strategjinë e organizatës dhe përhapje e tyre poshtë 
në organizatë” dhe “drejtuesit e TI të kuptojnë objektivat e biznesit dhe kontributin 
e TI dhe ta sjellin në vëmendje të menaxherëve të lartë”. Mbështetja për rezultatet 
e këtyre faktorëve kritikë të suksesit gjendet në analizën cilësore të të dhënave të 
mbledhura. 
 
Kjo analizë tregon se në asnjë prej organizatave të marra në studim nuk ka një 
strategji të TI ose komitet mbikqyrës të TI. Duhet shtuar se disa projekte të 
realizuara së fundmi, si e-tax ose e-procurement, kanë ofruar shembuj dhe kanë 
nxitur ndërgjegjësimin mbi integrimin e TI në reformat për përmirësimin e 
performancës (Kromidha & Cordoba-Pachón 2010). Megjithatë, që një integrim i 
tillë të ndodhë kërkohet të kuptohen mirë objektivat e biznesit, kontributi i TI dhe 
një skuadër menaxheriale e gatshme për ta pranuar (Van Grembergen et al. 2007). 
Kjo lë të kuptohet se nga drejtuesit TI pritet që të jenë të mirinformuar në lidhje me 
funksionimin e biznesit dhe të luajnë një pjesë të rëndësishme në formulimin dhe 
implementimin e strategjive (Teo & Ang 1999).  
  
Faktorët kritikë në fushën e realizimit të vlerës dhe menaxhimit të rrezikut tregojnë 
rezultate të moderuara. Një arsye për këtë mund të jetë fakti se asnjë nga organizatat 
në studim nuk ka strategji TI. Për rrjedhojë, politikat dhe udhërrëfyesit për krijimin 
dhe ruajtjen e vlerës optimale nga TI në organizatë, të cilat plotësojnë strategjinë e 
TI (ITGI 2003), shikohen si më pak të rëndësishme. 
 
Matja e performancës, kur implementohet si sistem menaxhimi, mund të fuqizojë 
bordet e organizatave, drejtuesit ekzekutivë dhe stafin e biznesit dhe TI. Ajo u 
siguron atyre informacionin që nevojitet për të vepruar dhe arritur një shkrirje më 
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të mirë midis biznesit dhe TI. Për rrjedhojë ata mund të arrijnë rezultate më të mira 
(Van Grembergen & De Haes 2005). Megjithatë, siç e diskutuam dhe në seksionin 
paraardhës, në vendet në zhvillim kjo nuk është një praktikë e zakonshme. Kështu, 
nuk është surprizë që në sektorin publik shqiptar faktorët kritikë të suksesit që 
lidhen me këtë fushë të renditen në fundin e listës. 
 
 
4.2.4 Faktorët Kritikë të Suksesit Sipas Dimensioneve të Përputhshmërisë 

Biznes-TI 
 
Në vazhdim, do të diskutojmë rezultatet tona përgjatë dimensioneve vertikale, të 
konstruktit të propozuar në këtë punim. Rezultatet tona tregojnë se të gjithë faktorët 
të përfshirë në dimensionin individual renditen lart sipas rëndësisë që kanë për 
qeverisjen efektive të TI në organizatat e sektorit publik në Shqipëri.  
 
Studiues të ndryshëm kanë argumentuar rëndësinë e burimeve njerëzore. Bharadwaj 
(2000) argumenton se organizatat me burime njerëzore efektive në TI realizojnë 
rezultate superiore në TI dhe në proçeset e planifikimit të biznesit, duke 
implementuar aplikacione kosto efektive të cilat mbështesin nevojat e biznesit,  
partneritetin biznes-TI dhe shfrytëzojnë oportunitetet e TI për të ardhmen. Më tej, 
një staf i kualifikuar TI tregon një vëmendje më të madhe ndaj përfitimeve jo të 
prekshme të mundësuara nga TI (Brynjolfsson & Hitt 1998) dhe përcakton gjendjen 
e gatishmërisë për ndryshime të organizatës për implementimin e sistemeve të TI 
(Clark et al. 1997). 
 
Duhet shtuar se studimet të cilat i renditin rezultatet e tyre, i vendosin faktorët 
kritikë të suksesit të dimensionit individual në pozicione të larta. Teo & Ang (1999) 
kanë në krye të listës së tyre për faktorët kritikë të suksesit angazhimin e drejtuesve 
të lartë dhe njohuritë e drejtuesve të TI mbi biznesin. Luftman et al. (1999) arrijnë 
në të njëjtin konkluzion kur vërejnë se mbështetja e drejtuesve të lartë, kuptimi i 
biznesit nga TI dhe udhëheqja e TI shërbejnë njëkohësisht si nxitës dhe pengues të 
përputhshmërisë midis biznesit dhe TI.  
 
Aggarwal (2010) pozicionon midis tre të parëve, në listën e faktorëve kritikë të 
suksesit për përputhshmërinë e TI, angazhimin e drejtuesve të lartë dhe mbështetjen 
e drejtuesve të lartë për TI. Rezultatet e  Nfuka & Rusu (2010) gjithashtu,  renditin 
udhëheqjen e TI dhe përfshirjen dhe mbështetjen e drejtuesve të lartë në fillim të 
listës për faktorët kritikë të suksesit për qeverisjen efektive të TI. Së fundmi, 
Othman et al. (2011) gjejnë se mungesa e mbështetjes nga drejtuesit e lartë, 
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rezistenca ndaj ndryshimit dhe mungesa e ndërgjegjësimit, trajnimit, njohurive dhe 
aftësive janë barrierat kryesore në adaptimin e qeverisjes së TI. 
 
Ndërsa faktorët kritikë të suksesit në dimensionin intelektual tregojnë rezultate 
heterogjene, është e rëndësishme të theksohet se faktorët në dimensionin social 
shënojnë relativisht pozicione të ulta. Siç e thamë edhe më parë, analiza cilësore 
sugjeron që njësitë e TI në sektorin publik Shqiptar shikohen si ofrues shërbimesh. 
Kjo ndikon në uljen e rëndësisë që i jepet ndërveprimit social midis stafit të TI dhe 
biznesit duke qenë se TI shikohet si e ndarë nga biznesi (Venkatraman 1999). 
 
Në këtë kontekst, drejtuesit e TI shikohen dhe pranohen si autoriteti kryesor në 
vendimet kryesore të TI, ndërkohë që fokusi i tyre është në menaxhimin e 
teknologjisë. Një mjedis i tillë nuk inkurajon ose ndihmon zhvillimin e njohurive të 
drejtuesve të TI mbi biznesin dhe për rrjedhojë gatishmërinë e tyre për tu përfshirë 
në socializimin me homologët e tyre të biznesit (Bassellier & Benbasat 2004). 
Konsiderimi i TI si ofrues shërbimesh nxit perceptimin e TI si një shpenzim që 
duhet kontrolluar (Venkatraman 1999), kështu që drejtuesit funksionalë janë më 
pak të angazhuar për të zhvilluar aftësitë e tyre në TI (Gutierrez & Lycett 2011). 
Niveli i ulët i kuptimit të TI nga ana e drejtuesve funksionalë influencon 
gatishmërinë e tyre për një sjellje proaktive në lidhje me TI dhe zhvillimin e 
marrëdhënieve me drejtuesit e TI (Bassellier et al. 2001). Për më tepër stili drejtues 
që mbizotëron në kulturën shqiptare të menaxhimit është individualizimi dhe jo 
puna në grup (Llaci et al. 2003). 
 
 
4.3 Diferencat Midis Drejtuesve TI dhe Jo TI 
 
Khandelwal (2001) sugjeron se shkaku për mospërputhshmërinë midis biznesit dhe 
TI gjendet në diferencat e këndvështrimeve të drejtuesve të TI dhe atyre jo TI. Ward 
& Peppard (1996) argumentojnë se këto diferenca mund të shpjegohen me 
diferencat kulturore që ekzistojnë midis dy grupimeve. Megjithatë, në një studim 
të mëvonshëm (Peppard & Ward 1999) sugjerojnë se diferenca kulturore është një 
justifikim i volitshëm për të etiketuar një situatë e cila qartësisht shkakton probleme 
por organizata nuk ka vullnetin për ta zgjidhur. Përdorimi i argumentit të kulturës 
është më tepër një justifikim, sesa një arsye, për marrëdhënie pune inefektive midis 
këtyre drejtuesve të TI dhe atyre jo TI.  
 
Analiza e këndvështrimeve të këtyre dy grupimeve do të ndihmojë për të kuptuar 
se pse ekziston diferenca midis tyre dhe cilët janë komponentët dhe dimensionet 
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saj.  Në këtë mënyrë organizatat, të cilat dëshirojnë ti sheshojnë këto diferenca, do 
të kuptojmë më mirë sesi ato mund të reduktohen ose eliminohen (Peppard & Ward 
1999). Në këtë studim,  përqasja jonë për të analizuar këto diferenca është kufizuar 
në qeverisjen e TI bazuar në faktorët kritikë të suksesit dhe problemet me të cilat 
ajo përballet.  
 
Për të analizuar nëse ekzistojnë diferenca statistikisht të rëndësishme në 
këndvështrimet e drejtuesve të TI dhe atyre jo TI ne përdorëm testin U të Mann-
Whitney dhe SPSS 21. Testi U i Mann-Whitney është një test jo-parametrik i cili 
është ekuivalent me t-testin e pavarësisë. Diferenca është se testi i Mann-Whitney 
ekzaminon diferencat në pozicionet e rankuara të rezultateve dhe jo të dhënat 
aktuale. 
 
 
4.3.1 Problemet  
 
Analizën e hendekut që evidentohet në literaturë (Ward & Peppard 1996; Manfreda 
2012) midis drejtuesve TI dhe atyre jo TI fillimisht e përqëndruam tek problemet 
me të cilat përballet qeverisja e TI në sektorin publik shqiptar. Rezultatet e 
përgjigjeve të drejtuesve të TI dhe atyre jo TI paraqiten në Figura 14 dhe Tabela 9.  
Ajo që mund të vihet re nga grafiku është se rezultatet e shënuara nga të dy grupimet 
ndjekin të njëjtin model shpërndarje.  
 
Diferenca midis tyre qëndron në faktin se drejtuesit e TI mendojnë se efekti i mos 
qeverisjes së TI në shfaqjen e këtyre problemeve është pak më i madh nga ai që 
mendojnë kolegët e tyre.   
 

 
Figura 14: Problemet - Krahasimi i rezultateve të drejtuesve TI dhe jo TI 
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Bazuar në grafikun e paraqitur  dhe tabelën e rezultateve do të mendonim që në 
lidhje me përshtatshmërinë e strukturës së TI (P5) dhe performancën e TI (P11) 
palët do të kishin divergjenca të rëndësishme. Literatura shkencore raporton se 
thelbi i hendekut midis TI dhe pjesës tjetër të organizatës është pikërisht në rolin  e 
TI në organizatë. 
 
Tabela 9: Rezultatet e drejtuesve TI dhe Jo TI mbi problemet me të cilat 
përballet qeverisja TI 

Nr. Problemet  
Rezultatet Renditja 

TI Jo - TI TI Jo - TI Distanca 

1 
Planizimi pjesor për të 
përmbushur nevojat e momentit të 
Institucionit  

88.24% 77.27% 1 2 1 

2 
Mos përputhshmëri midis 
strategjisë së Institucionit dhe 
strategjisë së TI 

64.71% 72.73% 11 8 3 

3 Përfshirje e pakët e përfituesve në 
projektet e TI  82.35% 75.00% 5 4 1 

4 
Mungesa e pronësisë funksionale 
nga strukturat organizative 
përkatëse për projektet e TI-së 

82.35% 72.73% 6 6 0 

5 

Strukturë TI e papërshtatshme për 
të integruar, mbështetur dhe 
zgjeruar në mënyrë optimale TIK 
në Institucion  

88.24% 59.09% 2 12 10 

6 

Plane të TI të fokusuar më shumë 
në teknologji sesa të fokusuar në 
mbështetjen për proçeset e punës 
në  institucion 

76.47% 68.18% 9 9 0 

7 

Shkallë e vogël e ndërgjegjësimit 
dhe kuptimit nga ana e drejtuesve 
jo TI mbi përdorimin optimal të 
TI në Institucion 

88.24% 79.55% 3 1 2 

8 
Kosto të larta të TI me shkallë të 
vogël të kthimit të investimit/vlerë 
të vogël për Institucionin 

58.82% 68.18% 12 11 1 

9 
Incidentet e sigurisë, integritetit 
dhe privatësisë (p.sh. punonjësit, 
intrusion) 

76.47% 68.18% 10 10 0 

10 
Iniciativa të copëzuara të TI, duke 
humbur sinergjitë dhe mundësitë e 
ekonomisë së shkallës 

82.35% 72.73% 7 7 0 
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Nr. Problemet  
Rezultatet Renditja 

TI Jo - TI TI Jo - TI Distanca 

11 

Mungesa e një pamje të plotë dhe 
gjithëpërfshirëse mbi 
performancën e TI-së dhe 
mundësitë e përmirësimit. 

82.35% 77.27% 8 3 5 

12 

Ndjekje dhe zbatim i dobët i 
çështjeve dhe vendimeve të 
diskutuara në mbledhjet e nivelit 
të lartë për TI-në 

88.24% 72.73% 4 5 1 

 
Rezultatet e testit U të Mann-Whitney të paraqitura në Figura 15 tregojnë të 
kundërtën. Ato konfirmojnë se diferencat në këndvështrimet e drejtuesve të TI dhe 
kolegëve të tyre jo TI në lidhje me problemet në qeverisjen e TI nuk janë 
statistikisht të rëndësishme. Kjo do të thotë që si komuniteti i drejtuesve të TI ashtu 
edhe kolegët e tyre jo TI kanë përgjithësisht  të njëjtin mendim në lidhje me efektin 
që mos qeverisja e TI ka në shfaqjen e problemeve. 

 
Figura 15: Problemet - Rezultatet e testit U të Mann-Whitney  
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4.3.2 Faktorët Kritikë të Suksesit 
 
Në vazhdim të analizës së hendekut midis drejtuesve të TI dhe atyre jo TI, në 
vazhdim do të shqyrtojmë këndvështrimet e tyre në lidhje me faktorët kritikë të 
suksesit.   
 
Në Figura 16 paraqiten rezultatet e shënuara nga secili grup për faktorët kritikë të 
suksesit në implementimin efektiv të qeverisjes së TI. Të dhënat tregojnë se 
drejtuesit e TI, në përgjithësi kanë shënuar rezultate më të larta sesa drejtuesit jo 
TI. Kjo do të thotë se në komunitetin e drejtuesve të TI-së pritshmëritë për efektet 
e secilit prej faktorëve janë më të mëdha sesa ato të kolegëve të tyre jo TI.  
 
Në lidhje me rezultatet e validuara për faktorët kritikë të suksesit, diferencat më të 
mëdha në këndvështrimet e dy grupeve përsa i përket rëndësisë së faktorëve 
specifikë shfaqen tek: 
 

1. Përfshirja dhe mbështetja e drejtuesve të lartë 
2. Drejtuesit e TI të kuptojnë objektivat e biznesit dhe kontributin e TI dhe 

ta sjellin në vëmendje të menaxherëve të lartë 
 
Të gjithë drejtuesit TI e konsiderojnë si shumë të rëndësishme përfshirjen dhe 
mbështetjen e drejtuesve të lartë duke e rankuar në fillim të listës së tyre. Për grupin 
e drejtuesve jo TI, përfshirja e drejtuesve të lartë renditet në mesin e listës së 
rankuar të faktorëve kritikë të suksesit. Në një përfundim të ngjashëm arrin edhe 
Manfreda (2012), i cili studion marrëdhëniet midis drejtuesve TI dhe drejtuesve të 
lartë.  
 
Westerman dhe Weill (2004) gjithashtu gjejnë mospërputhje në rëndësinë që 
drejtuesit e TI i kushtojnë ndërtimit të marrëdhënieve me drejtuesit e lartë dhe 
perceptimit që kanë këta të fundit. Sipas tyre,  kolegët e drejtuesve të TI akoma nuk 
po i perceptojnë përpjekjet e  këtyre të fundit  në këtë drejtim.  
 
Arsyeja kryesore për këtë diferencë është se drejtuesit jo TI ndonëse e njohin 
rëndësinë e TI, konsiderojnë se për ta nuk është e nevojshme të njihen me detajet e 
“zhvillimit”. Prandaj edhe kur drejtuesit e lartë mbështesin iniciativat në TI, 
drejtuesit jo TI i delegojnë përgjegjësinë për vendimet mbi TI tek drejtuesit e TI në 
vend që të bashkëpunojnë për të zhvilluar një mjedis që mbështet nevojat e biznesit 
(Gutierrez & Lycett 2011).  
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Në lidhje me njohuritë mbi biznesin dhe aftësitë menaxheriale të drejtuesve TI, 
studime të mëparshme kanë treguar se këto janë thelbësore për të siguruar 
mbështetjen nga drejtuesit e lartë (Štemberger et al. 2011). Drejtuesit e TI në 
sektorin publik janë ndërgjegjësuar në lidhje me nevojën e komunikimit në një 
gjuhë që pjesa e biznesit të mund ti kuptojë (Hooper & Bunker 2013). Megjithatë, 
një mjedis ku TI perceptohet si ofruesh shërbimesh dhe drejtuesit e TI  nuk 
përfshihen në vendosjen e drejtimeve strategjike (Hooper & Bunker 2013), krijon 
premisat që një pjesë e mirë e drejtuesve jo TI të mos kenë të njëjtën ndjeshmëri 
me kolegët e tyre TI.    
 

 
Figura 16: Krahasimi i këndvështrimeve për faktorët kritikë të suksesit 
 
Sigurimi i mbështetjes nga drejtuesit e lartë nuk është thjesht dhe vetëm një detyrë 
e drejtuesve të TI. Është, gjithashtu e rëndësishme që drejtuesit e lartë të kuptojnë 
rolin strategjik të TI dhe të sigurojnë burime të mjaftueshme për implementimin e 
projekteve të TI (Ranganathan & Kannabiran 2004). 
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Tabela 10: Rezultatet e drejtuesve TI dhe Jo TI për FKS-të 

Nr. Faktorët kritikë të suksesit 
Rezultatet Renditja 

TI Jo - TI TI Jo - TI Distanca 

1 

Konsolidimi, standardizimi dhe 
menaxhimi i infrastrukturës dhe 
aplikacioneve të TI për të 
optimizuar kostot, reagimin dhe 
rrjedhën e informacionit në 
organizatë 

100.00% 84.09% 1 1 0 

2 

Drejtuesit e TI të kuptojnë 
objektivat e biznesit dhe 
kontributin e TI dhe ta sjellin në 
vëmendje të drejtuesve të lartë 

88.24% 61.36% 4 7 3 

3 

Sigurimi i informimit dhe 
ndërgjegjësimit për qeverisjen e 
TI dhe trajnimi për përdorimin 
optimal të TI 

82.35% 72.73% 6 3 3 

4 

Konsolidimi, komunikimi dhe 
zbatimi i politikave dhe 
udhërrëfyesve për përdorimin e 
TI në organizatë 

70.59% 61.36% 8 8 0 

5 
Inkurajimi dhe mbështetja e 
komunikimit dhe partneritetit 
TI/Biznes 

52.94% 63.64% 11 6 5 

6 Përfshirja dhe mbështetja e 
drejtuesve të lartë  100.00% 70.45% 2 4 2 

7 Joshja, zhvillimi dhe mbajtja e 
profesionistëve të TI 94.12% 70.45% 3 5 2 

8 
Konsolidimi i strukturës së TI 
për të garantuar reagim dhe 
përgjegjësi  

70.59% 50.00% 9 10 1 

9 Angazhimi i palëve të 
interesuara 76.47% 59.09% 7 9 2 

10 

Përcaktimi dhe përputhja e 
strategjive të TI me strategjinë 
e organizatës dhe shpërndarja e 
tyre poshtë në organizatë 

82.35% 75.00% 5 2 3 

11 

Konsolidimi i matjes së 
performancës dhe krahasimi për 
të ndjekur dhe demonstruar 
suksesin 

64.71% 43.18% 10 11 1 

 
Rezultatet e testit U të Mann-Whitney (Figura 17) konfirmojnë se diferenca 
ndërmjet drejtuesve të TI dhe atyre jo TI në lidhje me përfshirjen e drejtuesve të 
lartë është statistikisht e rëndësishme. Kjo do të thotë që në tërësi komuniteti i 
drejtuesve të TI dhe ai i drejtuesve jo TI kanë këndvështrime të ndryshme në lidhje 
me rëndësinë e këtij faktori. Figura 18 paraqet testin U të Mann-Whitney për këto 
grupime në lidhje me rëndësinë e përfshirjes së drejtuesve të lartë. Është evidente 
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që komuniteti i drejtuesve të TI i jep më shumë rëndësi përfshirjes dhe mbështetjes 
së drejtuesve të lartë. 
 

 
Figura 17: FKS - Rezultatet e testit U të Mann-Whitney  

Në lidhje me njohuritë e biznesit nga ana e drejtuesve të TI, rezultatet e testit nuk 
ofrojnë mbështetje për ekzistencën e një diference të rëndësishme midis dy 
komuniteteve (Figura 19).  
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Figura 18: Përfshirja e drejtuesve të lartë - Testi U i Mann-Whitney  

 

Figura 19: Njohuritë e biznesit të drejtuesve të TI - Testi U i Mann-Whitney  
 

Rezultatet e testit U të Mann-Whitney nxjerrin në pah një tjetër faktor kritik suksesi 
mbi të cilin opinionet e palëve kanë mospërputhje të rëndësishme. Më specifikisht, 
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komuniteti i drejtuesve të TI dhe ai i kolegëve të tyre jo TI nuk ndajnë të njëjtin 
mendim në lidhje me rëndësinë e inkurajimit dhe mbështetjes së komunikimit dhe 
partneritetit TI/Biznes. Në komunitetin e drejtuesve të jo TI nxitja e kësaj forme 
bashkëpunimi gjen më shumë mbështetje sesa në komunitetin e drejtuesve TI 
(Figura 20). 
 

 

Figura 20: Partneriteti midis biznesit dhe TI - Testi U i Mann-Whitney 
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KAPITULLI 5 
 

 

5 KONKLUZIONET 
 
Ky studim merr në shqyrtim qeverisjen e TI në institucionet publike të Shqipërisë. 
Ndërgjegjësimi i pamjaftueshëm për qeverisjen e TI në funksion të realizimit të 
përputhshmërisë midis objektivave të TI dhe institucionit është problemi në të  cilin 
fokusohet ky punim. Zbatimi i praktikave jo të përshtatshme të qeverisjes së TI, 
mbartin potencialin negativ për të ulur vlerën dhe cilësinë e ofrimit të shërbimeve 
publike të mbështetura nga TI. Studimi i këtij problemi i shërben përmirësimit të 
performancës së qeverisjes së TI nëpërmjet përdorimit efikas dhe kosto-efektiv të 
TI për rritjen, përdorimin e burimeve dhe fleksibilitetin e biznesit (Weill & Ross 
2004). Në këtë mënyrë, pasojat negative të qeverisjes jo efektive të TI në 
Institucionet Publike të Shqipërisë do të reduktohen. Kjo mund të çojë në ofrimin e 
shërbimeve publike më efiçente dhe kosto-efektive.  
 
Ky kërkim shkencor eksploron qeverisjen e TI në mjedisin e institucioneve publike 
shqiptare. Në përmbushje të këtij qëllimi, fokusi ynë janë problemet dhe sfidat me 
të cilat përballet qeverisja e TI në këtë ambient, sikurse identifikimi dhe kuptimi i 
natyrës së faktorëve kritikë të suksesit që ndikojnë implementimin e qeverisjes 
efektive të TI. Ne propozojmë një konstrukt të ri analize për të kuptuar më mirë 
natyrën e faktorëve kritikë të suksesit. Analizën e shtrijmë edhe më tej duke 
shqyrtuar diferencat në këndvështrimet e drejtuesve të TI dhe kolegëve të tyre jo TI 
në lidhje me problemet dhe faktorët kritikë të suksesit. 
 
Rezultatet tregojnë se niveli i ndërgjegjësimit dhe kuptimit për qeverisjen e TI nga 
drejtuesit është problemi kryesor me të cilin përballet qeverisja e TI në sektorin 
publik. Adresimi i këtij problemi kërkon që ti kushtohet më shumë vëmendje 
programeve të trajnimit/edukimit të drejtuesve të mesëm dhe të lartë në 
administratën publike në lidhje me qeverisjen e TI. Qeverisja e TI duhet të shikohet 
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si pjesë e pandashme e qeverisjes së institucionit për të përmirësuar performancën 
e tij. Kjo krijon kushtet për të përfituar nga mundësitë që siguron përdorimi i TI në 
optimizimin dhe përmirësimin e proçeseve të punës si dhe shërbimeve të ofruara. 
Është e rëndësishme që TI dhe personeli i saj, të kuptohen dhe trajtohen si partnerë 
të domosdoshëm në realizimin e objektivave strategjikë të institucionit. Drejtuesit 
e lartë duhet të qartësohen për konceptin e drejtorit të TI (CIO-s) jo thjesht si një 
kërkesë ligjore (KM 2011) por si domosdoshmëri për të rritur dhe maksimizuar 
vlerën e investimeve në TI. 
  
Planizimi pjesor për të përmbushur nevojat e momentit të institucionit, mungesa e 
një pamje të plotë mbi performancën e TI dhe mundësitë e përmirësimit si dhe 
përfshirja e pakët e përfituesve në projektet TI janë gjithashtu probleme të 
rëndësishme që shfaqen në këtë mjedis dhe influencojnë qeverisjen e TI.  Për më 
tepër të gjitha problemet me të cilat përballet qeverisja e TI në institucionet publike 
shqiptare janë të ndërlidhura fort me njëri-tjetrin. Për rrjedhojë, institucionet 
publike duhet jo vetëm të formulojnë strategji të qarta për institucionin dhe TI, por 
të krijojnë edhe mekanizmat që garantojnë orientimin e investimeve në projekte që 
janë në përputhje dhe mbështesin këto strategji.  
 
Duhet theksuar se drejtuesit në institucionet publike, për shkak mungesës së 
eksperiencës dhe formimit menaxherial (Llaci et al. 2002), shfaqin mangësi në 
bërjen e dallimit midis planeve të punës dhe strategjisë së institucionit/TI. Kjo 
mangësi është më e theksuar tek drejtuesit e TI. Për këtë arsye, krijimi i strategjive  
duhet të paraprihet ose të shoqërohet me trajnimin përkatës mbi konceptet dhe 
metodologjinë e hartimit të strategjive.   
 
Për më tepër, institucionet publike shqiptare duhet të bëjnë përpjekje për të 
implementuar konceptin e pronësisë funksionale mbi sistemet e informacionit. Kjo 
nënkupton që drejtuesit  funksionalë të jenë përgjegjësit direkt dhe llogaridhënësit 
e parë për mirëfunksionimin e sistemeve të informacionit në fushat që ata mbulojnë. 
Strukturat e TI nuk duhet të jenë “pronarë” të sistemeve të informacionit. Pronësia 
i takon drejtuesve funksionalë. Natyrisht që stafi i TI do të vazhdojë të realizojë 
zhvillimin dhe mirëmbajtjen e këtyre sistemeve dhe infrastrukturës së nevojshme, 
por flamurtarë duhet të jenë drejtuesit funksionalë. 
 
Është pozitiv fakti që rezultatet e këtij punimi nuk tregojnë mospërputhje midis 
komunitetit të TI dhe jo TI përsa i përket problemeve me të cilat ndeshet qeverisja 
e TI në institucionet publike shqiptare. Marrëdhëniet midis TI dhe pjesës tjetër të 
organizatës janë shumë të rëndësishme për implementimin e suksesshëm të 
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sistemeve të informacionit (Teo & Ang 1999; Reich & Benbasat 2000; Khandelwal 
2001; Nfuka & Rusu 2010). Burimi i konfliktit në marrëdhëniet midis këtyre dy 
komuniteteve gjendet në mospërputhjen e këndvështrimeve midis tyre. Dakordësia 
në këtë drejtim duhet shfrytëzuar për të nxitur bashkëpunimin midis drejtuesve TI 
dhe jo TI në krijimin e mekanizmave funksionalë për zgjidhjen e problemeve të 
sipërpërmendura.    
 
Burimet e kufizuara për TI, sidomos duke marrë në konsideratë efektet e krizës 
financiare të vitit 2008,  është sfida më e madhe për qeverisjen e TI. Për më tepër, 
zhvillimi i përgjithshëm ekonomik i vendit gjatë dy dekadave të fundit e ka vënë TI 
në konkurencë të vazhdueshme për burime me nevojat dhe prioritetet bazike të 
qytetarëve. Ndonëse në  institucionet publike shqiptare ka pasur investime të 
rëndësishme për ngritjen e infrastrukturës së TI dhe ndërtimin e sistemeve të 
informacionit, shumica dërrmuese e tyre janë financuar nga donatorë të huaj 
(USAID, Banka Botërore, EU, FMN, SIDA,UNDP, etj.). Projektet e TI kanë zënë 
pak ose aspak vend në buxhetet e institucioneve publike shqiptare.  
 
Ndonëse padashje dhe të nxitur nga dëshira për të sjellë inovacion në institucionin 
e tyre, vetë drejtuesit e TI kanë “kontribuar” në krijimin e kësaj situate. Për të 
shmangur konfliktet e brendshme si dhe në mungesë të aftësive për të zhvilluar dhe 
argumentuar me gjuhën e biznesit tek vendimmarrësit rëndësinë dhe përfitimet nga 
investimet në TI, ata kanë gjetur si zgjidhje  mbështjen vetëm tek fondet e 
donatorëve. Këto rrethana kanë nxitur formësimin e një ambjenti i cili nuk inkurajon 
mbështetjen e TI me burime. Përmirësimi i kësaj situate, përveç të tjerash, kërkon 
nga drejtuesit e TI të zhvillojnë aftësitë e tyre për të komunikuar me gjuhën e 
biznesit. Sipas  Khandelwal (2001) njohuritë e drejtuesve të TI mbi biznesin janë 
më të rëndësishme se njohuritë e drejtuesve të biznesit mbi TI. 
 
Kultura organizative dhe gatishmëria në përdorimin e sistemeve TI janë gjithashtu 
barriera që duhen tejkaluar për implementimin e qeverisjes efektive të TI. 
Ndryshimet gjithmonë karakterizohen nga një formë resistence. Institucionet 
publike, jo vetëm në Shqipëri, e kanë të vështirë të krijojnë një klimë inovative e 
cila krijon hapësirën e nevojshme për idetë e reja dhe mposht rezistencën. 
Përgjithësisht, Qeveritë nuk janë të hapura për eksperimente, janë  ngurruese për të 
marrë rreziqe dhe nuk ndjehen rehat në mësimin apo implementimin e gjërave që 
janë shpikur diku tjetër. Përveç kësaj, vetë TI ka rol kryesisht instrumental dhe 
mekanik në organizatat ku pozicionet, proceset dhe strukturat janë të ngurta dhe jo 
të zhdërvjellta. Pikërisht zhdërvjelltësia, krijimi i hapësirave për eksperimente dhe 
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lirshmëria e krijimit janë ato çfarë i nevojitet organizatave për të nxitur një klimë të 
përshtatshme innovacioni (Duivenboden & Thaens 2008).  
 
Analiza e të dhënave të mbledhura konfirmon se, faktorët kritikë të suksesit të 
identifikuar në literaturën ekzistuese mbi qeverisjen e TI për vendet në zhvillim 
vlerësohen si të tillë edhe institucionet publike shqiptare. Në renditjen e faktorëve 
kritikë të suksesit sipas rëndësisë tre të parët janë: (1) konsolidimi, standardizimi 
dhe menaxhimi i infrastrukturës dhe aplikacioneve të TI për të optimizuar kostot, 
reagimin dhe rrjedhën e informacionit në organizatë, (2) përfshirja dhe mbështetja 
nga drejtuesit e lartë, (3) joshja, zhvillimi dhe mbajtja e profesionistëve të TI. I 
fundit në këtë renditje radhitet: konsolidimi i matjes së performancës dhe krahasimi 
për të ndjekur dhe demonstruar suksesin.   
 
Këto rezultate reflektojnë trashëgiminë e munguar në infrastrukturë dhe burime 
njerëzore të TI (Beqiraj & Frashëri 1998) dhe zhvillimin e fragmentarizuar të 
sistemeve të informacionit në institucionet publike shqiptare. Kjo përforcohet edhe 
nga rezultatet e paraqitura më lart për problemet me të cilat përballet qeverisja e TI. 
Shkalla e vogël e ndërgjegjësimit dhe kuptimit nga ana e drejtuesve jo TI mbi 
përdorimin optimal të TI në institucion dhe  planizimi pjesor për të përmbushur 
nevojat e momentit të institucionit renditen si dy problemet më kryesore. Në kushtet 
e burimeve të kufizuara për TI dhe ekzistencën në të njëjtën kohë të shumë 
problemeve të ndërlidhur me njëri-tjetrin, renditja e faktorëve kritikë të suksesit 
ofron një mundësi për të vendosur prioritetet ku duhet të fokusohen institucionet 
publike. 
 
Ajo që bie në sy duke krahasuar rezultatet për faktorët kritikë të suksesit dhe 
problemet me të cilat përballet qeverisja e TI është situata paradoksale në lidhje me 
matjen e performancës së TI. Mungesa e një pamje të plotë mbi performancën e TI 
dhe mundësitë e përmirësimit shikohet si problemi i tretë më i rëndësishëm, ndërsa 
konsolidimi i matjes së performancës dhe krahasimi për të ndjekur dhe demonstruar 
suksesin radhitet i fundit në renditjen e faktorëve kritikë të suksesit. Ne mendojmë 
që shfaqja e këtij paradoksi është pasojë e mungesës së njohurive për ndërtimin 
treguesve të performancës e TI. Mungesa e njohurive krijon pasiguri, e cila 
përkthehet në rrezik. Kultura e përgjithshme e menaxhimit të rrezikut në 
institucionet publike është shmangia e tij (Duivenboden & Thaens 2008).  
 
Për të përmirësuar kuptimin mbi natyrën e faktorëve kritikë të suksesit për 
qeverisjen efektive të TI ne propozojmë një konstrukt të ri analize. Ky konstrukt 
shkrin brenda tij dy komponentë thelbësorë të qeverisjes së TI. Komponenti i parë 
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është qeverisja e TI si një proçes në vazhdimësi duke përfshirë fushat e fokusimit 
të qeverisjes së TI sipas përcaktimit të Institutit të Qeverisjes së TI (ITGI 2003). 
Kjo skemë kategorizimi reflekton ciklin jetësor të qeverisjes së TI. Komponenti i 
dytë bazohet në përputhshmërinë e biznesit dhe TI, e cila konsiderohet gjerësisht si 
objektivi i qeverisjes së TI (De Haes & Van Grembergen 2005). Në këtë komponent 
identifikohen tre dimensione – individual, social dhe intelektual – të cilët modelojnë 
përmbajtjen e përputhshmërisë (Schlosser et al. 2012). Ky konstrukt është në 
përputhje me kërkesën e Buckby et al. (2009) për një qasje gjithëpërfshirëse në 
studimet për qeverisjen e TI. 
 
Duke përdorur konstruktin e sipërpërmendur, rezultatet tona tregojnë se sektori 
publik shqiptar shfaq një theks të veçantë mbi menaxhimin e burimeve dhe 
personelit. Përtej argumenteve në lidhje me kufizimet në burime, njohuri dhe 
kulturë (Nfuka & Rusu 2010; Kurti & Barolli 2014), trashëgimisë së varfër nga 
sistemi i mëparshëm politik (Beqiraj & Frashëri 1998) dhe faktit që sëmundja 
kryesore në përdorimin efiçent të TI në vendet në zhvillim është menaxhimi i 
burimeve të TI (Yahya 1993), analiza cilësore e të dhënave tregon se në organizatat 
e sektorit publik shqiptar njësitë e TI shikohen vetëm si ofrues shërbimesh.  
 
Një perceptim i tillë mbi njësitë e TI përkrah përqendrimin e vëmendjes tek 
menaxhimi i burimeve. Megjithatë, shfrytëzimi i suksesshëm i potencialeve që  
mbart TI për transformimin e institucionit dhe krijimin e shërbimeve me vlerë të 
shtuar kërkon që roli i njësive të TI të evoluojë nga ofrues shërbimesh në partnerë 
strategjikë. Kjo nënkupton një ndryshim fokusi drejt përputhshmërisë strategjike 
dhe dimensionit social të faktorëve kritikë të suksesit.   
 
Analiza e mospërputhjeve midis drejtuesve të TI dhe jo TI mbi rëndësinë specifike 
të secilit faktor kritik të suksesit për qeverisjen e TI evidenton dy faktorë ku palët 
shfaqin mospërputhje statistikisht të rëndësishme: (1) përfshirja dhe mbështetja e 
drejtuesve të lartë dhe (2) inkurajimi dhe mbështetja e komunikimit dhe partneritetit 
TI/Biznes.  Ekipet drejtuese të institucioneve publike duhet ti marrin në konsideratë 
këto mospërputhje dhe të përpiqen maksimalisht për ti zvogëluar ato. Kjo do të 
përmirësonte dhe forconte marrëdhëniet reciproke midis drejtuesve TI dhe jo TI. 
 
Në përfundim, rezultatet e paraqitura në këtë punim i shërbejnë si akademikëve 
ashtu edhe praktikuesve të qeverisjes së TI. Nga këndvështrimi akademik ato janë 
një kontribut i shtuar në literaturën mbi qeverisjen e TI. Gjithashtu, ato përmirësojnë 
kuptimin mbi faktorët kritikë të suksesit, problemet dhe sfidat për qeverisjen e TI, 
veçanërisht në vendet në zhvillim. Krahasimi i këndvështrimeve të drejtuesve të TI 
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dhe kolegëve të tyre jo TI ofron një mundësi për të kuptuar më mirë hendekun që 
karakterizon marrëdhëniet ndërmjet tyre.  
 
Konstrukti i analizës i propozuar në këtë studim, ilustron se është e mundur dhe e 
dobishme që faktorët kritikë të suksesit të eksplorohen përgjatë dy boshteve: ciklit 
jetësor të qeverisjes së TI dhe përputhshmërisë biznes-TI. Ky konstrukt ofron një 
qasje të re për studimet e ardhshme në eksplorimin e faktorëve kritikë të suksesit. 
Veç kësaj, akademikët mund të përdorin rezultatet e këtij studimi për të fokusuar 
kërkimet e tyre drejt fushave të cilat janë më pak të studiuara.  
 
Nga këndvështrimi praktik rezultatet tona ofrojnë një model për agjencitë dhe 
institucionet e sektorit publik shqiptar mbi gjërat ku ato duhet të përqëndrohen për 
të përmirësuar qeverisjen e TI. Identifikimi i diferencave midis drejtuesve TI dhe 
atyre jo TI krijon mundësinë për ti zvogëluar ato, në mënyrë që palët të kenë 
pritshmëri të njëjta nga njëra-tjetra. Gjithashtu, konstrukti i propozuar ofron një 
mjet për një proçes më shumë gjithëpërfshirës në identifikimin dhe vlerësimin e 
faktorëve kritikë të suksesit.
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KAPITULLI 6 
 

 

6 KUFIZIME DHE REKOMANDIME 
 
Ky kërkim është me natyrë eksploruese dhe si të gjithë studimet edhe ky ka disa 
kufizime të cilat duhet të merren parasysh gjatë interpretimit të konkluzioneve. Së 
pari, kufizimet e zakonshme që shoqërojnë kërkimet e bazuara në intervista 
zbatohen edhe mbi këtë punim. Midis tyre, kufizimi më i rëndësishëm është numri 
i vogël i kampionit të pjesëmarrësve. Kampioni i vogël nuk lejonte përdorimin e 
teknikave më të avancuara të analizës sasiore. Së dyti, rezultatet e këtij studimi 
mund të kenë përgjithësim të kufizuar për industri dhe vende të tjera sepse ato janë 
të lidhura me konteksin e sektorit publik shqiptar.  

Për më tepër, përgjithësimi i rezultateve mund të kufizohet edhe nga struktura e 
kampionit të përdor. Numri i madh i përfaqësueve të Ministrisë së Mbrojtjes në 
krahasim me ministritë e tjera mund të kufizojë përgjithësimin e rezultatve për 
sektorin publik shqiptar. Gjithashtu, duke qenë se kërkimet e publikuara mbi 
objektin e këtij kërkimi shkencor janë të pakta, ekzistojnë mundësi të kufizuara për 
të identifikuar paralele me studimet e mëparshme.  

Megjithatë, ne shpresojmë që rezultatet tona të mund të provohen dhe pasurohen 
nga më shumë studiues në të tjera kontekse duke marrë në shqyrtim kampione në 
numër më të madh. Do të donim të inkurajonim studiuesit të eksploronin më tej 
marrëdhëniet reciproke midis faktorëve kritikë të suksesit, sikurse lidhjet midis 
faktorëve kritikë të suksesit dhe problemeve me të cilat përballet qeverisja e TI. 
Sfidat e tjera përfshijnë kuptimin e ndërveprimit midis biznesit dhe TI, sikurse një 
kuptim më të thellë të mënyrës se si TI mundëson krijmin e vlerës.  
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8 Shtojcat 

Shtojca 1:  Qeverisja e TI – Pyetësor për Stafin Jo-TI  
 
1. Emri i 

Institucionit:____________________________________________________ 
 
2. Pozicioni 
 
a) Drejtues i 

lartë  12 
b) Drejtor 

Drejtorie 
c) Përgjegjës 

Sektori 
d) Specialist 

 
3. Cili mendoni se është roli aktualisht kryesor i  TI në institucionin tuaj?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
4. Sa të përfshirë jeni personalisht në qeverisjen e TI-së 
 

a) Plotësisht b) Disi c) Neutral  d) Pak e) Aspak 
f) Nuk e 

di 
 
5. Si do ta klasifikonit aktualisht institucionin tuaj në lidhje me adoptimin e 

teknologjive të reja në fushën e TI? 
 

a) Adoptues i hershëm b) Adoptues i kohës c) Adoptues i vonshëm 
 

6. A ka institucioni juaj një politikë të miratuar në lidhje me % që duhet të 
zënë në buxhet fondet për TI?   
 
a) PO         b) Në se po, sa është % e fondeve për TI në 

krahasim me buxhetin e përgjithshëm të 
institucionit? ___________ 

c) JO          

d) Nuk e di   

 

12 Drejtues i lartë – Ministër, Zv. Ministër, Sekretar i Përgjithshëm, Drejtor i Përgjithshëm 
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7. Në çfarë niveli arsyet e mëposhtme nxisin implementimin e Qeverisjes së 
TI në institucionin tuaj?  (Lutem përcaktoni/shënoni arsyen që nxit 
implementimin e qeverisjes së TI sipas shkallës – ‘5’ –Shumë i Lartë, ‘4’ – I 
lartë, ‘3’ – Mesatar, ‘2’ -  I Ulët and ‘1’ – Nuk Ndikon)  
 

Arsyet që nxisin implementimin e qeverisjes së TI 5 4 3 2 1 

a) Efiçenca/Përshtatshmëria e shërbimeve dhe 
aplikacioneve TI 

     

b) Përdorimi optimal i burimeve të TI       

c) Mënjanimi i praktikave ad-hoc       

d) Menaxhimi i sinergjive të lidhura me TI      

e) Certifikimi i institucionit në menaxhimin e 
cilësisë 

     

f) Ulja e rreziqeve në realizimin me sukses të 
projekteve të TI 

     

g) Planifikimi dhe vendosja e prioriteteve për 
aplikacione TI efektive 

     

h) Integrimi dhe vënia në përdorim  me kosto-
efektive i aplikacioneve TI 

     

i) Përputhshmëri/Partneritet strategjik midis TI dhe 
funksioneve të Institucionit 

     

j) Qëndrueshmëria dhe zgjerimi i aplikacioneve TI      

k) Maksimizimi i vlerës së TI për të mbështetur në 
mënyrë optimale objektivat e Institucionit 

     

l) Harmonizimi midis  të drejtave për vendim-
marrje dhe llogaridhënies në fushën e TI  

     

m) Përmirësimi i cilësisë së shërbimit dhe kënaqësia 
e përdoruesve 

     

n) Vlera e TI nuk varet vetëm nga përdorimi i 
Teknologjisë së mirë 

     

o) Përmirësimi i performancës së institucionit      

p) Ekonomia e shkallës dhe optimizimi i kostove      

 
8. Ka një plan strategjik të miratuar për Teknologjinë e Informacionit? 

a) PO  

b) PO, por është informal  

142 
 



 

c) Plani strategjik i TI është përfshirë në planin strategjik të Institucionit  

d) Është në zhvillim*  

e) JO**  

f) Nuk e di  
*, ** -  vazhdo tek pyetja 10 

 

9. Si do ta vlerësonit shkallën e implementimit të planit strategjik për 
Teknologjinë e Informacionit? 
 

a) Shumë e 
lartë  

b) E 
lartë 

c) Mesatare d) E 
ulët 

e) Aspak f) Nuk e 
di 

 
10. Ka një plan strategjik të miratuar të institucionit? 

a) PO  

b) PO, por është informal  

c) Është në zhvillim*  

d) JO **  

e) Nuk e di  
*, ** -  vazhdo tek pyetja 12 

 

11. Si do ta vlerësonit shkallën e përputhshmërisë midis planit strategjik të 
TI dhe planit strategjik të Institucionit?  
 

a) Shumë e 
lartë  

b) E 
lartë 

c) Mesatare d) E 
ulët 

e) Aspak f) Nuk e 
di 

 
12. Si do ta vlerësonit shkallën e ndikimit të TIK në realizimin e objektivave 

strategjikë të institucionit? 
 

a) Shumë e 
lartë  

b) E 
Lartë 

c) Mesatare  d) E 
ulët  

e) Aspak  f) Nuk e 
di 

 
13. Si do ta vlerësonit bashkëpunimin midis drejtuesve të tjerë (jo TIK) dhe 

njerëzve të TIK?   
 

a) Shumë i 
mirë  

b) I 
mirë 

c) Mjaftueshëm d) I 
dobët 

e) Nuk 
Ka 

f) Nuk e 
di 
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14. Në çfarë niveli janë të kënaqur dhe konfident drejtuesit e tjerë (jo TIK) 

me cilësinë e shërbimeve të IT?  
 

a) Shumë i 
lartë  

b) I  lartë c) Mesatar  d) I ulët  e) Aspak  f) Nuk e 
di 

 
15. Në çfarë niveli kontribuon IT në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të 

institucionit?  
 

a) Shumë i 
lartë  

b) I  lartë c) Mesatar  d) I ulët  e) Aspak  f) Nuk e 
di 

 
16. Në çfarë niveli kultura e organizatës në institucionin tuaj  e mbështet dhe 

inkurajon përdorimin optimal të TIK në punën e institucionit? 
 

a) Shumë i 
lartë 

b) I  lartë c) Mesat
ar 

d) I ulët e) Aspak f) Nuk e 
di 

 
17. Si do ta përshkruanit nivelin e menaxhimit të burimeve të IT për të 

përmbushur strategjinë dhe objektivat e institucionit tuaj? 
 

a) Shumë i 
lartë 

b) I  lartë c) Mesat
ar 

d) I ulët e) Aspak f) Nuk e 
di 

 
18. Si do ta vlerësonit lidhjen aktuale midis performancës së IT  dhe 

performancës së institucionit? 
 

a) Shumë e 
lartë 

b) E lartë c) Mesatare d) E 
ulët 

e) Aspak f) Nuk e 
di 

 
 

 

 

19. Struktura që përfaqësoni a është pjesë e ndonjë 
komiteti/bordi që  lidhet me IT? 

a) PO b) JO 

20. Struktura që përfaqësoni realizon ndonjë vendim-
marrje në lidhje me projektet në IT? 

a) PO b) JO 

21. Struktura që përfaqësoni  përgatit ndonjë input për 
vendimet që merren në lidhje me IT? 

a) PO b) JO 
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22. Cilët nga mekanizmat e mëposhtëm ekzistojnë në institucionin tuaj? 
 
a) Kuptimi i ndërsjellët midis drejtuesve të IT dhe jo –IT për objektivat e 

njëri-tjetrit 
 

b) Takime informale midis drejtuesve të funksioneve të tjera dhe IT  
c) Stimulimi i performancës/partneritetit  

d) Shpërblimi i performancës/partneritetit  
e) Trajnimi mbi funksionet administrative të ndërthurura me përdorimin e 

IT 
 

f) “Pika të takimit virtual" midis stafit IT dhe jo–IT p.sh. Intranet  

 
23. Si do ta vlerësonit ndikimin e mos qeverisjes në mënyrën e duhur të IT në 

shfaqjen e problemeve të mëposhtme në institucionin tuaj?  (Lutem 
përcaktoni/shënoni shkallën e ndikimit në shfaqjen e problemit sipas shkallës - 
‘5’ –Shumë i Lartë, ‘4’ – I lartë, ‘3’ - Mesatar, ‘2’ -  I Ulët and ‘1’ – Nuk 
Ndikon/Nuk Ekziston)  
 

Problemet në Institucion  

Shkalla e ndikimit 
të mos Qeverisjes së 
IT 
5 4 3 2 1 

a) Planizim pjesor për të përmbushur nevojat e 
momentit të Institucionit  

     

b) Mos përputhshmëri midis strategjisë së Institucionit 
dhe strategjisë së IT 

     

c) Përfshirje e pakët e përfituesve në projektet e IT       
d) Mungesa e pronësisë funksionale nga strukturat 

organizative përkatëse për projektet e IT-së 
     

e) Strukturë IT e papërshtatshme për të integruar, 
mbështetur dhe zgjeruar në mënyrë optimale ICT 
në Institucion  

     

f) Plane të IT të fokusuar më shumë në teknologji 
sesa të fokusuar në mbështetjen për proçeset e 
punës së institucionit 

     

g) Shkallë e vogël e ndërgjegjësimit dhe kuptimit nga 
ana e drejtuesve jo IT mbi përdorimin optimal të IT 
në Institucion 
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Problemet në Institucion  

Shkalla e ndikimit 
të mos Qeverisjes së 
IT 
5 4 3 2 1 

h) Kosto të larta të IT me shkallë të vogël të kthimit të 
investimit/vlerë të vogël për Institucionin 

     

i) Incidentet e sigurisë, integritetit dhe privatësisë 
(p.sh. punonjësit, intrusion) 

     

j) Iniciativa të copëzuara të IT, duke humbur 
sinergjitë dhe mundësitë e ekonomisë së shkallës 

     

k) Mungesa e një pamje të plotë dhe gjithëpërfshirëse 
mbi performancën e IT-së dhe mundësitë e 
përmirësimit. 

     

l) Ndjekje dhe zbatim i dobët i çështjeve dhe 
vendimeve të diskutuara në mbledhjet e nivelit të 
lartë për IT-në 

     

 
 

24. Duke përdorur të njëjtën shkallë referimi si në pyetjen 23, në çfarë niveli 
do të vlerësonit sfidat me të cilat përballet qeverisja e IT në institucionin 
tuaj? 

 
Sfidat me të cilat përballet Qeverisja e IT 5 4 3 2 1 

a) Ndryshime të vazhdueshme të drejtuesve dhe 
prioriteteve të  institucionit  

     

b) Burime të kufizuara në IT      
c) Ndryshime të vazhdueshme të prioriteteve të  

institucionit 
     

d) Kulturë organizative dhe gatishmëri në 
përdorimin e sistemeve IT e pafavorshme  

     

e) Tjetër:________________________________________________________ 
 
25. Cilat janë pasojat që vijnë nga problemet dhe sfidat e përmendura më 

sipër, pyetja 23 dhe 24  (në lidhje me vlerën që duhet të sjellin)? 
 

a) Humbje e investimeve të IT   
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b) Vështirësi për të përcaktuar përgjegjësitë individuale në funksion të 
rezultateve  

 

c) Dështim i iniciativave të IT në realizimin e përmirësimeve  dhe 
përfitimeve  të premtuara 

 

d)  Pamundësia për të matur kthimin e investimit për projektet e IT  

e) Pamundësia për të zhvilluar ICT që shtyn përpara strategjinë 
pavarësisht investimeve të larta në IT 

 

f) Vendim-marrje e dobët për shkak të fragmentarizmit dhe mos 
përputhshmërisë  midis strategjive të IT dhe Institucionit  

 

g) Dështimi për të identifikuar dhe komunikuar kërkesat/oportunitetet e 
përdoruesve  tek IT dhe e kundërta 

 

h) Anulimi i projekteve dhe paqartësi në proçedurat e institucionit  

i) Zgjidhje Ad-hoc për shkak të zhgënjimeve të përdoruesve dhe 
drejtuesve 

 

j) Largim i shpeshtë i stafit të IT  

k) Tjetër: _______________________________________________________ 
 
26. Sa të rëndësishëm janë faktorët e mëposhtëm për arritjen e suksesit në 

implementimin e një Qeverisje IT efektive brenda institucionin tuaj?  
 

Faktorët Kritikë në implementimin e 
Qeverisjes së IT 

5 4 3 2 1 

a) Konsolidimi, standardizimi dhe menaxhimi i 
infrastrukturës dhe aplikacioneve të TI për të 
optimizuar kostot, reagimin dhe rrjedhën e 
informacionit në organizatë 

     

b) Drejtuesit e TI të kuptojnë objektivat e biznesit 
dhe kontributin e TI dhe ta sjellin në vëmendje të 
drejtuesve të lartë 

     

c) Sigurimi i informimit dhe ndërgjegjësimit për 
qeverisjen e TI dhe trajnimi për përdorimin 
optimal të TI 

     

d) Konsolidimi, komunikimi dhe zbatimi i politikave 
dhe udhërrëfyesve për përdorimin e TI në 
organizatë 

     

e) Përfshirja dhe mbështetja e drejtuesve të lartë      

f) Angazhimi i palëve të interesuara      
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Faktorët Kritikë në implementimin e 
Qeverisjes së IT 

5 4 3 2 1 

g) Inkurajimi dhe mbështetja e komunikimit dhe 
partneritetit TI/Biznes 

     

h) Joshja, zhvillimi dhe mbajtja e profesionistëve të 
TI 

     

i) Konsolidimi i strukturës së TI për të garantuar 
reagim dhe përgjegjësi 

     

j) Përcaktimi dhe përputhja e strategjive të TI me 
strategjinë e organizatës dhe shpërndarja e tyre 
poshtë në organizatë 

     

k) Konsolidimi i matjes së performancës dhe 
krahasimi për të ndjekur dhe demonstruar 
suksesin 

     

l) Tjetër:________________________________________________________ 
 
27. A ka në institucionin tuaj një komitet 

drejtues për IT?  
 
28. Cilat janë 3 (tre) arsyet pse institucioni juaj nuk ka një komitet drejtues 

për IT?  
 

a) Preferon ti shpërndajë funksionet përmes shumë komiteteve  

b) Preferon të përdorë komitete ad-hoc sipas nevojës  

c) Preferon të ruajë lirinë e veprimeve në menaxhimin e IT  

d) Preferon marrëdhënie konsultative personale  

e) Vendimet merren në nivel ekzekutiv  

f) Interes/dëshirë e pamjaftueshme e aksionerëve për të marrë pjesë  

g) Procesi i qeverisjes IT i pa formalizuar në mënyrë të mjaftueshme  

h) Nevojat për qeverisjen IT jo mjaftueshmërisht komplekse për të qenë 
të justifikueshme 

 

i) Tjetër ________________________________________________________ 
  

a) PO b) JO c) Nuk e di 
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Shtojca 2:  Qeverisja e TI – Pyetësor për Stafin TI  
 
1. Emri i Institucionit: 

______________________________________________________ 
 
2. Lloji i 

Institucionit 
 

3. Madhësia e Institucionit 
 
a) Më pak se 

20 
b) 20 – 

50  
c) 50 - 100 d) 100 – 200 e) Mbi 200 

 
4. Pozicioni 
 
a) Drejtor i 

Përgjithshëm   
b) Zv. Drejtor i 

Përgjithshëm   
c) Drejtor 

Drejtorie   
d) Përgjegjës 

Sektori  
 
5. Sa është numri i punonjësve të IT në institucionin tuaj?  

________________ 
 
6. Cili mendoni se është aktualisht roli kryesor i  IT në institucionin tuaj? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
7. Sa të përfshirë jeni personalisht në qeverisjen e IT-së 
 

a) Plotësisht b) Disi c) Neutral  d) Pak e) Aspak 
f) Nuk e 

di 
 
8. Si do ta klasifikonit aktualisht institucionin tuaj në lidhje me adoptimin e 

teknologjive të reja në fushën e IT? 
 

a) Adoptues i 
hershëm 

b) Adoptues i 
kohës 

c) Adoptues i 
vonshëm 

d) Nuk e 
di 

 
9. A ka institucioni juaj një politikë të miratuar në lidhje me  % që duhet të 

zënë në buxhet fondet për IT?   
 

a) Qendror b) Varësie c) Tjetër 
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a) PO         b) Në se po, sa është % e fondeve për IT në 
krahasim me buxhetin e përgjithshëm të 
institucionit? ___________ 

c) JO          

d) Nuk e di   

 
10. Në çfarë niveli arsyet e mëposhtme nxisin implementimin e Qeverisjes së 

IT në institucionin tuaj?  (Lutem përcaktoni/shënoni arsyen që nxit 
implementimin e qeverisjes së IT sipas shkallës - ‘5’ –Shumë i Lartë, ‘4’ – I 
lartë, ‘3’ - Mesatar, ‘2’ -  I Ulët and ‘1’ – Nuk Ndikon)  

 
Arsyet që nxisin implementimin e qeverisjes së IT 5 4 3 2 1 
a) Efiçenca/Përshtatshmëria e shërbimeve dhe 

aplikacioneve IT 
     

b) Përdorimi optimal i burimeve të IT       

c) Mënjanimi i praktikave ad-hoc       

d) Menaxhimi i sinergjive të lidhura me IT      

e) Çertifikimi i institucionit në menaxhimin e 
cilësisë 

     

f) Ulja e rreziqeve në realizimin me sukses të 
projekteve të IT 

     

g) Planifikimi dhe vendosja e prioriteteve për 
aplikacione IT efektive 

     

h) Integrimi dhe vënia në përdorim  me kosto-
efektive i aplikacioneve IT 

     

i) Përputhshmëri/Partneritet strategjik midis IT dhe 
funksioneve të Institucionit 

     

j) Qëndrueshmëria dhe zgjerimi i aplikacioneve IT      

k) Maksimizimi i vlerës së IT për të mbështetur në 
mënyrë optimale objektivat e Institucionit 

     

l) Harmonizimi midis  të drejtave për vendim-
marrje dhe llogaridhënies në fushën e IT  

     

m) Përmirësimi i cilësisë së shërbimit dhe kënaqësia 
e përdoruesve 

     

n) Vlera e IT nuk varet vetëm nga përdorimi i 
Teknologjisë së mirë 

     

o) Përmirësimi e performancës së institucionit      
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Arsyet që nxisin implementimin e qeverisjes së IT 5 4 3 2 1 

p) Ekonomia e shkallës dhe optimizimi i kostove      

 
11. Ka një plan strategjik të miratuar për Teknologjinë e Informacionit? 

a) PO  

b) PO, por është informal  

c) Plani strategjik i IT është përfshirë në planin strategjik të Institucionit  

d) Është në zhvillim*  

e) JO**  

f) Nuk e di ***  
*, **, *** -  vazhdo tek pyetja 14 

 

12. Si do ta vlerësonit shkallën e implementimit të planit strategjik për 
Teknologjinë e Informacionit? 
 

a) Shumë e 
lartë  

b) E 
lartë 

c) Mesatare d) E 
ulët 

e) Aspak f) Nuk e 
di 

 
13. Si do ta vlerësonit shkallën e informimit mbi planet strategjike dhe 

objektivave të IT të të gjithë personave që duhet të njihen me të? 
 

a) Shumë e 
lartë  

b) E 
lartë 

c) Mesatare d) E 
ulët 

e) Aspak f) Nuk e 
di 

 
 
 
14. Ka një plan strategjik të miratuar të institucionit? 

a) PO  

b) PO, por është informal  

c) Është në zhvillim*  

d) JO **  

e) Nuk e Di ***  
*, **, *** -  vazhdo tek pyetja 16 

 

15. Si do ta vlerësonit shkallën e përputhshmërisë midis planit strategjik të 
IT dhe planit strategjik të Institucionit?  
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a) Shumë e 

lartë  
b) E 

lartë 
c) Mesatare d) E 

ulët 
e) Aspak f) Nuk e 

di 
 
16. Si do ta vlerësonit shkallën e ndikimit të ICT në realizimin e objektivave 

strategjikë të institucionit? 
 

a) Shumë e 
lartë  

b) E 
Lartë 

c) Mesatare  d) E 
ulët  

e) Aspak  f) Nuk e 
di 

 
17. Në çfarë niveli njerëzit e ICT i kuptojnë nevojat e drejtuesve të tjerë të 

institucionit? 
 

a) Shumë 
mirë  

b) Mirë c) Mjaftueshëm d) Pak e) Aspak f) Nuk 
e di 

   
18. Në çfarë niveli drejtuesit e tjerë (jo ICT) i kuptojnë potencialet/mundësitë 

që ofron teknologjia e informacionit?   
 

a) Shumë i 
mirë  

b) I 
mirë 

c) Mjaftueshëm d) I 
dobët 

e) Nuk 
Ka 

f) Nuk 
e di 

 
19. Si do ta vlerësonit bashkëpunimin midis drejtuesve të tjerë (jo ICT) dhe 

njerëzve të ICT?   
 

a) Shumë i 
mirë  

b) I 
mirë 

c) Mjaftueshëm d) I 
dobët 

e) Nuk 
Ka 

f) Nuk 
e di 

 
20. Si do ta vlerësonit shkallën e perceptimit të drejtuesve të tjerë (jo ICT) 

për vlerën e IT?  
 

a) Shumë e 
lartë  

b) E lartë c) Mesatare  d) E 
ulët  

e) Nuk 
Ka  

f) Nuk e 
di 

 
21. Në çfarë niveli janë të kënaqur dhe konfident drejtuesit të tjerë (jo ICT) 

me cilësinë e shërbimeve të IT?  
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a) Shumë i 
lartë  

b) I  lartë c) Mesatar  d) I ulët  e) Aspak  f) Nuk e 
di 

 
22. Në çfarë niveli kontribuon IT në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të 

institucionit?  
 

a) Shumë i 
lartë  

b) I  lartë c) Mesatar  d) I ulët  e) Aspak  f) Nuk e 
di 

 
 
23. Si do te vlerësonit nivelin e përqasjes  ndaj rreziqeve (shmangia ose 

marrja përsipër) në dizajnimin dhe operimin e shërbimeve të  IT 
 
a) Shumë i 
lartë 

b) I lartë c) Mesatar d) I ulët e) Nuk ka  f) Nuk e 
di 

 
24. Si do ta vlerësonit nivelin e  aplikimit të  vazhdueshmërisë së punës 

(business continuity)  dhe rikthimin në gjendje pune pas katastrofave 
(disaster recovery) për sistemet e IT në Institucionin tuaj?  
 

a) Shumë i 
lartë 

b) I lartë c) Mesatar d) I ulët e) Nuk ka  f) Nuk e 
di 

 
25. Në çfarë niveli realizohen kontrolle mbi gatishmërinë e strukturave të IT 

në institucionin tuaj? 
 
a) Shumë 

shpesh 
b) Shpesh c) Herë 

pas 
here 

d)  
Rrallë 

e) Asnjëherë f) Nuk 
e di 

 
26. Në çfarë niveli do ta vlerësonit  disponueshmërinë e fondeve për IT-në në 

institucionin tuaj? 
 
a) Shumë e 

lartë  
b) E 

lartë 
c) Mesatare d) E 

ulët 
e) Nuk 

ka 
f) Nuk e 

di 
 
27. Në çfarë niveli do ta vlerësonit joshjen dhe mbajtjen e personelit IT të 

kualifikuar për të mbështetur punën e institucionit? 
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a) Shumë e 
lartë  

b) E 
lartë 

c) Mesatare d) E 
ulët 

e) Nuk 
ka 

f) Nuk e 
di 

 
28. Në çfarë niveli do ta vlerësonit shkallën e disponueshmërisë së punonjësve 

(jo IT)  për përdorim e sistemeve dhe aplikacioneve të IT? 
 
a) Shumë e 

lartë 
b) E 

lartë 
c) Mesatar d) E ulët e) Nuk 

ka 
f) Nuk e 

di 
 
29. Në çfarë niveli kultura e organizatës në institucionin tuaj  e mbështet dhe 

inkurajon përdorimin optimal të ICT në punën e institucionit? 
 
a) Shumë e 

lartë 
b) E lartë c) Mesatare d) E ulët e) Aspak f) Nuk e di 

 
30. Si do ta përshkruanit nivelin e menaxhimit të burimeve të IT për të 

përmbushur strategjinë dhe objektivat e institucionit tuaj? 
 

a) Shumë e 
lartë 

b) E lartë c) Mesatare d) E ulët e) Aspak f) Nuk e di 

 
31. A ka indikatorë matës të miratuar për 

matjen e  performancën së  IT në 
institucionin tuaj?   

a) PO b) JO c) Nuk e 
di 

 
32. Si do ta vlerësonit nivelin e prodhimit të raporteve për matjen e 

performancën së IT në institucionin tuaj? 
 

a) Shumë e 
lartë 

b) E lartë c) Mesatare d) E ulët e) Aspak f) Nuk e di 

 
33. Si do ta vlerësonit angazhimin e  drejtuesve të lartë në rishikimin e 

planeve dhe organizimin e mbledhjeve për të ndjekur rezultatet dhe 
impaktin e IT? 
 

a) Shumë e 
lartë 

b) E lartë c) Mesatare d) E ulët e) Aspak f) Nuk e di 
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34. Si do ta vlerësonit angazhimin e drejtuesve të lartë / komiteteve 
ndërministrore në  organizimin e mbledhje për rishikimin e projekteve 
madhore në IT? 
 

a) Shumë e 
lartë 

b) E lartë c) Mesatare d) E ulët e) Aspak f) Nuk e di 

 
35. Si do ta vlerësonit lidhjen aktuale midis performancës së IT  dhe 

performancës së institucionit? 
 

a) Shumë e 
lartë 

b) E lartë c) Mesatare d) E ulët e) Aspak f) Nuk e di 

 
36. Si do ta vlerësonit ndikimin e mos qeverisjes në mënyrën e duhur të IT në 

shfaqjen e problemeve të mëposhtme në institucionin tuaj?  (Lutem 
përcaktoni/shënoni shkallën e ndikimit në shfaqjen e problemit sipas shkallës - 
‘5’ –Shumë i Lartë, ‘4’ – I lartë, ‘3’ - Mesatar, ‘2’ -  I Ulët and ‘1’ – Nuk 
Ndikon/Nuk Ekziston)  

 

Problemet në Institucion  
Shkalla e ndikimit të 
mos Qeverisjes së IT 
5 4 3 2 1 

a) Planizim pjesor për të përmbushur nevojat e 
momentit të Institucionit  

     

b) Mos përputhshmëri midis strategjisë së 
Institucionit dhe strategjisë së IT 

     

c) Mungesa e mekanizmave efektive për të përcjellë 
strategjinë dhe planet e ICT tek 
individët/strukturat përgjegjës për implementimin 
dhe zbatimin  

     

d) Përqëndrimi më tepër ose tek Institucioni ose tek 
IT, sesa tek të 2-ja së bashku (IT dhe Institucioni) 

     

e) Komunikim i pakët midis njerëzve të IT dhe 
drejtuesve të tjerë 

     

f) Mbështetje e pakët e drejtuesve të lartë për IT       
g) Përfshirje e pakët e përfituesve në projektet e IT       
h) Mungesa e pronësisë funksionale nga strukturat 

organizative përkatëse për projektet e IT-së 
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Problemet në Institucion  
Shkalla e ndikimit të 
mos Qeverisjes së IT 
5 4 3 2 1 

i) Mungesa e principeve dhe udhërrëfyesve për 
Qeverisjen e IT 

     

j) Strukturë IT e papërshtatshme për të integruar, 
mbështetur dhe zgjeruar në mënyrë optimale ICT 
në Institucion  

     

k) Fuqi bindëse dhe influencë e kufizuar e 
drejtuesve të IT 

     

l) Mungesa/Inefiçenca e komiteteve 
strategjike/drejtuese për IT  

     

m) Plane të IT të fokusuar më shumë në teknologji 
sesa të fokusuar në mbështetjen për proçeset e 
punës në institucionit 

     

n) Përqasje e dobët në futjen dhe menaxhimin e 
proçeseve të IT 

     

o) Shkallë e vogël ndërgjegjësimit dhe kuptimit nga 
ana e drejtuesve jo IT mbi përdorimin optimal të 
IT në Institucion 

     

p) Shkallë e vogël pranimi nga drejtuesit e tjerë (jo 
IT) për përdorimin e aplikacioneve të reja 

     

q) Kosto të larta të IT me shkallë të vogël të kthimit 
të investimit/vlerë të vogël për Institucionin 

     

r) Përqasje Ad-hoc në menaxhimin e rreziqeve gjatë 
projektimit  dhe  operimit të sistemeve dhe 
aplikacioneve IT 

     

s) Mungesa e kuadrit ligjor dhe rregullator (p.sh. 
siguria) 

     

t) Incidentet e sigurisë, integritetit dhe privatësisë 
(p.sh. punonjësit, intrusion) 

     

u) Menaxhimi i burimeve (investime optimale dhe 
menaxhimi i duhur i burimeve kritike të IT) 

     

v) Numër i pamjaftueshëm i stafit të IT      
w) Pamjaftueshmëri e aftësive teknike në fushën e  

IT-së 
     

x) Përcaktim i papërshtatshëm i roleve, detyrave dhe 
përgjegjësive për punonjësit e IT  
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Problemet në Institucion  
Shkalla e ndikimit të 
mos Qeverisjes së IT 
5 4 3 2 1 

y) Mungesa e ndërgjegjësimit dhe kuptueshmërisë 
së qeverisjes efektive të IT 

     

z) Mekanizma të papërshtatshëm për të menaxhuar 
zgjedhjen midis mundësive që sjell evoluimi i 
teknologjisë  

     

aa) Iniciativa të copëzuara të IT, duke humbur 
sinergjitë dhe mundësitë e ekonomisë së shkallës 

     

bb) Mungesa e një pamje të plotë dhe 
gjithëpërfshirëse mbi performancën e IT-së dhe 
mundësitë e përmirësimit. 

     

cc) Matje  e dobët  e performancës dhe vlerës së IT-
së për Institucionin 

     

dd) Ndjekje dhe zbatim i dobët i çështjeve dhe 
vendimeve të diskutuara në mbledhjet e nivelit të 
lartë për IT-në 

     

  
37. Duke përdorur të njëjtën shkallë referimi si në pyetjen 36, në çfarë niveli 

do të vlerësonit sfidat me të cilat përballet qeverisja e IT në institucionin 
tuaj? 

 
Sfidat me të cilat përballet Qeverisja e IT 5 4 3 2 1 

f) Ndryshime të vazhdueshme të drejtuesve dhe 
prioriteteve të  institucionit  

     

g) Burokracia në prokurimet e IT       
h) Procedura të ngurta (Mungesa e iniciativës për 

ndryshimin e proçedurave) 
     

i) Sinergjia ndër Institucionale      
j) Nën-vlerësimi i IT për shkak të 

kulturës/praktikave tradicionale  
     

k) Mungesa e një strategjie dhe rrjeti efektiv 
kombëtar të IT  

     

l) Mungesa e drejtuesve të lartë vizionarë për ICT/ 
mbështetja politike 

     

m) Kontrolli i  kostove të IT       
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Sfidat me të cilat përballet Qeverisja e IT 5 4 3 2 1 
n) Kompleksiteti në integrimin efektiv të IT në 

Institucion 
     

o) Konkurrenca midis prioriteteve për shkak të 
shumë kërkesave në plotësimin e nevojave bazë 
ndërkohë që burimet financiare janë të kufizuara 

     

p) Tjetër:________________________________________________________ 
 
38. Cilat janë pasojat që vijnë nga problemet dhe sfidat e përmendura më 

sipër, pyetja 36 dhe 37  (në lidhje me vlerën që duhet të sjellin)? 
 

a) Humbje e investimeve të IT   

b) Vështirësi për të përcaktuar përgjegjësitë individuale në funksion të 
rezultateve  

 

c) Dështim i iniciativave të IT në realizimin e përmirësimeve  dhe 
përfitimeve  të premtuara 

 

d)  Pamundësia për të matur kthimin e investimit për projektet e IT  

e) Pamundësia për të zhvilluar ICT që shtyn përpara strategjinë 
pavarësisht investimeve të larta në IT 

 

f) Vendim-marrje e dobët për shkak të fragmentarizmit dhe mos 
përputhshmërisë  midis strategjive të IT dhe Institucionit  

 

g) Dështimi për të identifikuar dhe komunikuar kërkesat/oportunitetet e 
përdoruesve  tek IT dhe e kundërta 

 

h) Anulimi i projekteve dhe paqartësi në proçedurat e institucionit  

i) Zgjidhje Ad-hoc për shkak të zhgënjimeve të përdoruesve dhe 
drejtuesve 

 

j) Largim i shpeshtë i stafit të IT  

k) Tjetër:________________________________________________________ 
 
39. Sa të rëndësishëm janë faktorët e mëposhtëm për arritjen e suksesit në 

implementimin e një Qeverisje IT efektive brenda institucionin tuaj?  
 

Faktorët Kritikë në implementimin e 
Qeverisjes së IT 

5 4 3 2 1 

a) Konsolidimi, standardizimi dhe menaxhimi i 
infrastrukturës dhe aplikacioneve të TI për të 
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Faktorët Kritikë në implementimin e 
Qeverisjes së IT 

5 4 3 2 1 

optimizuar kostot, reagimin dhe rrjedhën e 
informacionit në organizatë 

b) Drejtuesit e TI të kuptojnë objektivat e biznesit 
dhe kontributin e TI dhe ta sjellin në vëmendje të 
drejtuesve të lartë 

     

c) Sigurimi i informimit dhe ndërgjegjësimit për 
qeverisjen e TI dhe trajnimi për përdorimin 
optimal të TI 

     

d) Konsolidimi, komunikimi dhe zbatimi i politikave 
dhe udhërrëfyesve për përdorimin e TI në 
organizatë 

     

e) Përfshirja dhe mbështetja e drejtuesve të lartë      

f) Angazhimi i palëve të interesuara      

g) Inkurajimi dhe mbështetja e komunikimit dhe 
partneritetit TI/Biznes 

     

h) Joshja, zhvillimi dhe mbajtja e profesionistëve të 
TI 

     

i) Konsolidimi i strukturës së TI për të garantuar 
reagim dhe përgjegjësi 

     

j) Përcaktimi dhe përputhja e strategjive të TI me 
strategjinë e organizatës dhe shpërndarja e tyre 
poshtë në organizatë 

     

k) Konsolidimi i matjes së performancës dhe 
krahasimi për të ndjekur dhe demonstruar 
suksesin 

     

l) Tjetër:________________________________________________________ 
 
40. A ka në institucionin tuaj një komitet 

drejtues për IT?  
 
41. Cilat janë 3 (tre) arsyet pse institucioni juaj nuk ka një komitet drejtues 

për IT?  

a) Preferon ti shpërndajë funksionet përmes shumë komiteteve  

b) Preferon të përdorë komitete ad-hoc sipas nevojës  

c) Preferon të ruajë lirinë e veprimeve në menaxhimin e IT  

d) PO e) JO f) Nuk e di 
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d) Preferon marrëdhënie konsultative personale  

e) Vendimet merren në nivel ekzekutiv  

f) Interes/dëshirë e pamjaftueshme e përfituesve për të marrë pjesë  

g) Procesi i qeverisjes IT i pa formalizuar në mënyrë të mjaftueshme  

h) Nevojat për qeverisjen IT jo mjaftueshmërisht komplekse për të qenë 
të justifikueshme 

 

i) Tjetër:________________________________________________________ 
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