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ABsTrAkT
FAktorËt QË INFLUENcojNË VENDIMMArrjEN 
E ADoLEShENtËVE koSoVArË PËr ZGjEDhjE tË 
ProFESIoNIt

studimi ka për qëllim të analizojë procesin e vendimmarrjes së adoleshentëve 
kosovarë për karrierë dhe faktorët me influencë mbi këtë proces. Në kuadër të 
qëllimit të përgjithshëm, studimi ka edhe objektivat specifike të tij. Është analizuar 
statusi i vendimmarrjes për karrierë me qëllim konstatimin mbi vendosmërinë dhe 
pavendosmërinë  e adoleshentëve kosovarë për karrierën e tyre. Variabla kriter i këtij 
studimi, siguria e adoleshentëve për karrierë, është analizuar në ndërlidhje me faktorët 
e kontekstit të gjerë, përkrahjeve sociale, pjekurisë për karrierë, vetë-efikasitetin, 
rezultateve të pritura, qëllimeve për karrierë dhe tipareve të personalitetit. Janë ftuar 
1584 maturantë të klasave të dymbëdhjeta nga shkollat e mesme, “gjimnaze” të shtatë 
regjioneve të kosovës të përzgjedhur përmes kampionimit rastësor grupor. Përmes 
pyetësorëve të hartuar dhe të përshtatur për këtë studim, janë mbledhur të dhënat të 
cilat janë analizuar përmes statistikave descriptive dhe inferenciale. rezultatet e 
studimit tregojnë se, pjesa më e madhe e adoleshentëve kosovarë kishin vendosur për 
karrierën e tyre, por një përqindje e konsiderueshme, akoma nuk e kishin bërë zgjedhjen 
profesionale. rezultatet po ashtu mbështesin supozimet e studimit duke treguar se 
siguria për karrierë, ka ndërlidhje pozitive me domethënie statistikore me të gjithë 
faktorët parashikues dhe përkrahjet sociale duket se  janë faktorët më parashikues për 
variablën kriter. adoleshentët me përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesionit 
të zgjedhur, kanë rezultuar  më të sigurt për vendimin e marrë. rezultatet e këtij studimi 
mund të kontribuojnë në teoritë mbështetëse dhe në sajë të tyre dhe rekomandimeve të 
ngritura, mund të ndihmohet procesi i vendimmarrjes së të rinjve kosovarë për karrierë. 

Fjalët kyçe: adoleshentët, siguria për karrierë, faktorët kontekstual, përkrahjet 
sociale, pjekuria për karrierë, vetë-efikasiteti, rezultatet e pritura, qëllimet për karrierë, 
tiparet e personalitetit.
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ABsTrAcT

FActorS INFLUENcING thE cArEEr DEcISIoN MAkING 
AMoNG koSoVAr ADoEScENtS

the study aimed to analyze the kosovar adolescent’s decision-making process 
towards careers and the interplay of the influential factors within this process. Within 
the overall goal, the study also had its main objectives. the career decision-making 
process has been analyzed aiming to identify the kosovar adolescents’ determination or 
lack thereof in career choices.  the criteria variable of this study, adolescents’ certainty 
towards career, has been analyzed while interconnecting it with the role of general 
contextual factors, such as social support, career maturity, self efficiency, estimated 
results, career goals and personality traits. From seven selected kosovo regions, 1584 
of high school students currently in their twelfth grade at the “gymnasiums”, were 
invited and selected through random sampling groups to take part in the research. the 
research data were collected through questionnaires designed and adapted for this study, 
while the research data were analyzed through descriptive and inferential statistics.  
the study results indicate that the majority of kosovar adolescents have chosen their 
respective career, however a considerable percentage of them have not yet identified 
their professional choices. the results also support the study estimations while showing 
that the security towards career has a positive interplay, and is statistically equally 
significant to all other predicated factors. Nevertheless, according to the survey, the 
social support groups of factors results have been identified to be the most influential 
contributors on the criterion variable. the study results also show a correlation between 
students’ personality traits and their selected profession. the results of this study can 
contribute to the supporting theories while the recommendations raised can support the 
kosovo youth on their career decision-making process. 

Key words: adolescents, career certainty, contextual factors, social support, career 
maturity, self-efficacy, expected results, career goals, personality traits
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hYrJA

Kapitulli    1

Historiku i zHvillimit të problemit në kosovë

orientimi profesional i të rinjve është një ndër çështjet e rëndësishme të politikave 

për të gjitha vendet. në kosovë, që nga viti 2004, orientimi për profesion/karrierë është 

bërë pjesë e rëndësishme e politikave të tri ministrive: ministrisë së arsimit, shkencës 

dhe teknologjisë, ministrisë së kulturës, rinisë dhe sporteve, si dhe ministrisë së 

Punës dhe mirëqenies sociale. këto institucione janë përgjegjëse dhe çdo herë e më 

shumë planifikojnë aktivitete për ofrim të shërbimeve rreth këshillimit dhe orientimit 

për karrierë. 

historikisht, edhe në vitet ‘80 ka ekzistuar orientimi profesional në sistemin e 

shkollave të  mesme të orientuara, por nevoja për angazhime shtesë rreth kësaj çështjeje 

është më  e theksuar.  

“draft-strategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në karrierë 

2013- 20161” është dokumenti i hartuar nga ana e ministrisë së arsimit, shkencës dhe 

teknologjisë dhe që pritet të miratohet së shpejti. sipas të dhënave të përshkruara në këtë 

strategji, që nga viti 2004 janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm lidhur me orientimin dhe 

këshillimin për karrierë, duke përfshirë  “modelin kurrikulë”, duke prezantuar lëndën 

“edukimi për karrierën” në plan-programin e klasës së 9-të, si dhe duke krijuar qendrën 

kombëtare për orientim në karrierë. Parë  në detaje, sipas të dhënave të përshkruara 

në po këtë strategji2 (masht, e pabotuar ende), janë zhvilluar disa aktivitete, të cilat 

konsiderohen si arritje në vend, për orientimin dhe këshillimin për karrierë. në radhë 

1   Köhler, H & Burghard, J (pa datë). “Draft-strategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në karrierë 2013- 2016. MASHT. 
2  Po aty. 
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të parë, është bërë një trajnim i mësimdhënësve mbi të mësuarin dhe planifikimin e 

karrierës të nxënësvedhe me synim  krijimin e një manuali për edukim karriere. ky 

projekt ka qenë i realizuar nga ministria e arsimit, shkencës dhe teknologjisë së 

Kosovës dhe është pilotuar vetëm në 34 shkolla fillore3. Projekti rajonal “Ballkani 

Perëndimor”, i financuar nga GIZ dhe i realizuar nga ana e Ministrisë së Arsimit, 

shkencës dhe teknologjisë së kosovës dhe ministrisë së kulturës, rinisë dhe sportit, 

po ashtu ka pasur për synim trajnimin e mësimdhënësve për edukimin dhe informimin 

për karrierën të nxënësve të klasave të mesme të ulëta. masht, në bashkëpunim me 

danida-n, ka realizuar edhe një projekt tjetër në arsimin dhe aftësimin profesional 

përmes qendrave të shërbimit të nxënësve në katër shkolla profesionale të bujqësisë4. 

në vitin 2005, giZ  bëri një hulumtim duke përfshirë nxënës të shkollave të mesme, 

prindër dhe mësimdhënës, rezultatet e të cilit kanë treguar po ashtu nevojën e theksuar 

për angazhime shtesë në fushën e orientimit për karrierë5(masht dhe giZ, 2010). 

mbështetur nga giZ, masht-i ka krijuar edhe platformën online për arsimim 

dhe aftësim profesional, një shërbim që ofron informacione për karrierën. ndërkaq, 

ministria e Punës dhe mirëqenies sociale ka ofruar shërbime për punësim përmes 

qendrave rajonale në formën e udhëzimit dhe këshillimit për karrierë. në bashkëpunim 

me universitetin e Prishtinës, masht ka krijuar qendrën për zhvillimin e karrierës, me 

qëllim që të ndihmojë studentët dhe të diplomuarit përmes informimit dhe orientimit 

për karrierë6. 

- Përkundër gatishmërisë së ministrive përgjegjëse për të ofruar sa më shumë 

shërbime për orientim dhe këshillim karriere, ministria e arsimit, shkencës dhe 

Teknologjisë së Kosovës, përmes një “Swot analiza” ka identifikuar edhe pikat e dobëta 

të veprimtarive rreth orientimit për karrierë në kosovë të cilat jane te përshkruara 

në dokumentin “draft-strategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në 

3  (Projekt MASHT-BE).  Në Köhler, H & Burghard, J (pa datë). “Draft-strategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në 
karrierë 2013- 2016. MASHT.

4 MASHT dhe DANIDA. Në Köhler, H & Burghard, J (pa datë). “Draft-strategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në 
karrierë 2013- 2016. MASHT.

5  MASHT dhe Giz, (2010). Në Köhler, H & Burghard, J (pa datë). “Draft-strategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në 
karrierë 2013- 2016. MASHT.

6  Köhler, H & Burghard, J (pa datë). “Draft-strategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në karrierë 2013- 2016. MASHT.
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karrierë 2013- 2016”7 dhe qe kryesisht konsistojnë ne: mungesë e strukturës sistematike 

për konsultimin dhe koordinimin e detyrave të të tri ministrive përgjegjëse për orientim 

dhe këshillim karriere.

- Për shkak të mospërputhjes së konceptit me kapacitetet ne dispozicion, qendra 

kombëtare Burimore për orientim në karrierë nuk është në funksion.

- Lënda mësimore “edukimi për karrierën” akoma nuk është ofruar si lëndë e 

detyrueshme për klasën e 9-të.

- materiali për trajnimin e mësimdhënësve është i padiferencuar dhe i pazhvilluar 

për të gjitha segmentet.

- mungon  ndërlidhja sistematike e aktiviteteve për orientim karriere.

- Vendet për punë praktike për veprimtaritë në orientim dhe këshillim karriere 

kanë numër të kufizuar. 

mbi bazën e gjitha aktiviteteve, përpjekjeve dhe gjendjes së përgjithshme të shërbimit 

për orientim karriere në kosovë, ministria e arsimit, shkencës dhe teknologjisë, përmes 

kësaj draft-strategjie dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në karrierë, ka 

përcaktuar objektivat, aktivitetet, indikatorët, përgjegjësitë, afatet kohore dhe burimet 

për një periudhë kohore të shtrirë deri në vitin 2016. objektivat e përcaktuara përfshijnë: 

bashkëpunimin ndërministror; zhvillimet në fushën e orientimit dhe këshillimit 

në karrierë në ministritë përkatëse; arsimin e lartë; arsimin e të rriturve në shkollat 

profesionale dhe trajnimin e mësimdhënësve në kuadër të masht; qendrat rajonale 

të punës në kuadër të mPms, qendrat rinore në kuadër të mkrs, ku të gjitha këto 

objektiva ngërthejnë në vete një numër të konsiderueshëm të objektivave më specifike8 

(masht, pa datë, fq 11-34). aktivitetet dhe përpjekjet e masht në ndihmë të të 

rinjve kosovarë për orientim dhe këshillim karriere vihen në pah edhe nga objektivat e 

përcaktuara në Planin strategjik të arsimit në kosovë 2011 – 20169. 

shërbimet për orientim dhe këshillim në karrierë do të ishin edhe më të kënaqshme 

7  Po aty. 
8  Köhler, H & Burghard, J (pa datë). “Draft-strategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në karrierë 2013- 2016. MASHT, fq 34. 
9  MASHT, (2011). Plani Strategjik I Arsimit në Kosovë 2011 - 2016. 
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sikur të krijoheshin në bazë edhe të studimeve shkencore. mbi këtë nevojë, së fundmi 

janë realizuar disa studime mbi vendimmarrjen për karrierën në ndërlidhje me faktorë 

të ndryshëm. në një studim të realizuar me adoleshentët e krahinës së Prishtinës është 

parë se faktorët psikosocialë kanë ndikim të madh në procesin e vendimmarrjes së 

adoleshentëve për karrierë10. Pjekuria për karrierë është parë si  një  faktor  parashikues 

për sigurinë në vendimmarrje11. në një studim tjetër të realizuar po ashtu në kosovë është 

parë se siguria për vendimin e marrë ka ndërlidhje pozitive edhe me përkrahjet sociale. 

në këtë studim është kuptuar se ndërlidhja e përkrahjes prindërore, mësimdhënësve dhe 

bashkëmoshatarëve me sigurinë për vendimmarrje është indirekte dhe se vetefikasiteti 

në këtë ndërlidhje ka rol ndërmjetësues12. Përkrahja sociale është parë si  parashikuese 

edhe për pjekurinë e adoleshentëve të Prishtinës për karrierë13. 

Përkundër planifikimeve afatgjata të institucioneve shtetërore rreth shërbimeve 

mbi karrierën, përkundër studimeve të realizuara me adoleshentët kosovarë dhe 

vendimmarrjen për karrierë, nevoja për studime të thella e gjithëpërfshirëse është e 

pakontestueshme. 

ArsyejA dHe rëndësiA e studimit

orientimi i drejtë  i të rinjve për karrierë është në të mirë të të  gjithë shoqërisë. 

Procesi i vendimmarrjes për karrierë është një nga vendimet më të rëndësishme, që 

kryesisht bëhet në adoleshencë. Studime të shumta raportojnë influenca të ndryshme të 

faktorëve të ndryshëm mbi zhvillimin dhe zgjedhjen e karrierës. studimet janë fokusuar 

si në procesin e vendimmarrjes, ashtu edhe në përmbajtjen e karrierës me qëllim arritjen 

në konkluzione të caktuara, për të ndihmuar pastaj përmes tyre në hartimin e politikave 

dhe përcaktimin e objektivave në ndihmë të të rinjve për vendimmarrje të suksesshme. 

10 Jemini, L. (2011). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.(Abstrakt).  Alb 
shkenca 

11  Jemini – Gashi,  L. (2012): Pjekuria për karrierë dhe vendimmarrja e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.Konferenca 
shkencore -Java e shkencës me prezantimin”. MASHT. 

12  Jemini – Gashi (2013). Contextual factors, self-efficacy and career decision status of kosovar adolescents. International Journal of 
Multidisciplinary Thought. CD-ROM ISSN 2156-6992. 2013 Volume 03, number 03.

13  Jemini – Gashi (2013). Social Support and Career Maturity of Kosovar Adolescents. Research and education challenges toward the future. 
ICRAE 2013. ISSN: 2308-0825
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donald super14, i njohur si një nga teoricienët kryesorë të zhvillimit të karrierës, 

në teorinë e tij, ndër tjera, e vë theksin te  koncepti i “pjekurisë për karrierë”. sipas 

super dhe kolegëve të tij, pjekuria për karrierë është një nga faktorët që ka ndikim në 

zhvillimin dhe vendimmarrjen për karrierë15. 

Në anën tjetër, studimet tregojnë se të rinjtë me vetefikasitet të lartë, me pritshmëri 

dhe qëllime për karrierën, janë më të prirur të bëjnë zgjedhje të sigurt të karrierës, faktorë  

që fuqizohen  nga ana e teorisë social- konjitive mbi karrierën16. kur bëhet fjalë për 

përmbajtjen e karrierës, teoria e John holland zë një vend të posaçëm. sipas tij17, të 

rinjtë zgjedhin atë karrierë që është në përputhje me tiparet e personalitetit, përndryshe, 

holland thekson se të rinjtë që  nuk kanë përputhje midis tipareve të personalitetit dhe 

mjedisit të punës, vazhdimisht do të tentojnë të ndryshojnë karrierën  deri sa të ndihen 

mirë  me zgjedhjen e bërë. 

Përveç faktorëve personalë, në vendimmarrjen e adoleshentëve për karrierë 

ndikim të madh ushtron edhe përkrahja e prindërve, shkollës/mësimdhënësve dhe e 

bashkëmoshatarëve, si dhe faktorë të tjerë të kontekstit më të gjerë18. sipas Ferry19, të 

rinjtë që kanë raportuar përkrahje nga prindërit, mësimdhënësit, bashkëmoshatarët dhe 

faktorët e tjerë kontekstualë kanë vendosur më herët për karrierën e tyre, si dhe kanë 

qenë më të sigurt për vendimin e marrë. 

studimet e lartpërmendura vënë në pah rëndësinë që kanë faktorë të tillë si përkrahja 

sociale, si dhe faktorët e kontekstit të gjerë: pjekuria për karrierë, vetefikasiteti, rezultatet 

e pritura, qëllimet dhe tiparet e personalitetit, në vendimmarrjen e suksesshme për 

karrierë. rëndësia e disa faktorëve në fjalë është kuptuar edhe nga  disa studime të 

14  Super, Donald E (1957). The Psychology of Careers. Monthly Labor Review(pre-1986); 80, 000009; ABI/INFORM Complete pg. 1114
15  Thompson, Lindeman, Super, Jordaan & Myer, 1981. In Glavin, K.,& Rehfuss, M., (2005). Vocopher A eb-Library of Free Career 

Inventories. American Counseling Association
16  Lent, R. ., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Broën, D., (2002). Career Choice and Development. 

Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
17  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
18 Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 (3), 

1 ̈C4. Retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php
19  Po aty. 
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realizuara në kosovë 20 21.22 23 në anën tjetër, orientimi për karrierë është konsideruar 

dhe po vazhdon të konsiderohet çështje me rëndësi si nga ana e institucioneve shtetërore, 

ashtu edhe nga ana e organizatave ndërkombëtare, por nevoja për veprimtari shtesë 

rreth kësaj sfere është mjaft e theksuar 24 25. një veprimtari shkencore më e thellë dhe 

më gjithëpërfshirëse ishte e domosdoshme. Përmes studimit të tanishëm synohet, sado 

pak, plotësimi i vakuumit të mbetur në kosovë në aspektin e orientimit profesional të të 

rinjve tanë. mbi bazën e gjetjeve të këtij studimi do të ngrihen edhe rekomandimet, të 

cilat do të mund të ndihmojnë politikëbërësit të përcaktojnë objektiva të qarta lidhur me 

orientimin profesional në kosovë, përkatësisht për të shërbyer në përcaktimin e hapave 

konkretë në ndihmë të adoleshentëve kosovarë për vendimmarrjen në karrierë apo edhe 

për të konfirmuar objektivat e planifikuara nga institucionet përgjegjëse për orientim 

karriere në kosovë.

deklArimi i problemit

mbështetur në teoritë mbi karrierën dhe në studimet e shumta të bëra nga studiues 

të ndryshëm në vende të ndryshme të botës, mund të thuhet që vendimmarrja e 

adoleshentëve për zgjedhjen e karrierës është një proces kompleks, që ndikohet 

nga ndërveprimi i shumë faktorëve. Është parë se faktorët influencues të zgjedhjes 

profesionale janë të natyrave të ndryshme. shumë studime kanë treguar se pjekuria 

për karrierë apo gatishmëria e adoleshentëve për të marrë vendimin është një faktor 

predikues mbi vendimmarrjen për zgjedhjen e karrierës. hulumtime të tjera kanë 

vënë në pah ndikimin që kanë vetefikasiteti, pritshmëria e rezultatit dhe synimet në 

vendimmarrjen e adoleshentëve për profesionin e tyre të ardhshëm. studiues të shumtë 

po ashtu kanë qenë të interesuar të kuptojnë se pse disa njerëz zgjedhin një profesion 

20  Jemini – Gashi (2013). Contextual factors, self-efficacy and career decision status of kosovar adolescents. International Journal of 
Multidisciplinary Thought. CD-ROM ISSN 2156-6992. 2013 Volume 03, number 03.

21 Jemini – Gashi (2013). Social Support and Career Maturity of Kosovar Adolescents. Research and education challenges toward the future. 
ICRAE 2013. ISSN: 2308-0825

22  Jemini – Gashi (2012). Pjekuria për karrierë dhe vendimmarrja e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.. Kumtesat nga 
konferenca shkencore “Java e shkencës”. MASHT

23  Jemini, L. (2011). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.(Abstrakt).  Alb shkenca.
24  MASHT, (2011). Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011 - 2016.
25  Köhler, H & Burghard, J (pa datë). “Drafts-trategjia dhe plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në karrierë 2013- 2016. MASHT, fq 

34. 
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të caktuar dhe jo një tjetër. në këtë linjë, janë realizuar studimet që kanë analizuar 

ndërlidhjen  mes  personalitetit të individëve dhe mjediseve të punës së tyre. Janë 

bërë analiza mbi interesat, vlerat dhe aftësitë e individëve për të përcaktuar shkallën e 

ndërlidhjes dhe të ndikimit  të tyre në zgjedhjen profesionale.

në vendin tonë, të rinjtë hasin në vështirësi të mëdha gjatë procesit të tyre të 

vendimmarrjes për profesion26. është e nevojshme të  ndërmerren hapa të shpejtë në 

drejtim të edukimit e orientimit profesional të të rinjve kosovarë. Për të ndihmuar të 

rinjtë në këtë drejtim, në radhë të parë duhen bërë studime për të eksploruar e analizuar 

faktorët që influencojnë dhe lidhen me vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë 

dhe studimi i tanishëm do të realizohet me këtë qëllim. me fjalë të tjera, qëllimi i 

përgjithshëm i studimit është analiza e procesit të vendimmarrjes së adoleshentëve 

kosovarë në ndërlidhje me faktorë të natyrave të ndryshme. në këtë kuptim, studimi ka 

për synim realizimin e disa objektivave specifike, objektiva  që po i detajojmë në  në 

vijim:

objektivi 1. të kuptojë: (a) statusin e adoleshentëve kosovarë për vendimmarrje, 

përkatësisht  nëse maturantët kosovarë në gjysmëvjetorin e fundit të shkollës së mesme 

kanë vendosur apo jo për karrierën/profesionin e tyre të ardhshëm; (b) nëse janë të 

sigurt e të kënaqur me zgjedhjen e bërë; (c) cilat janë profesionet më të përzgjedhura 

mes adoleshentëve kosovarë. 

Pyetjet hulumtuese: 

P. (1a): sa adoleshentë kosovarë kanë vendosur për profesionin e tyre të ardhshëm? 

P. (1b): a janë të kënaqur adoleshentët me vendimin  marrë për karrierë?

P. (1c): cilat janë profesionet më të përzgjedhura nga adoleshentët kosovarë?

objektivi 2. të përshkruajë maturantët e klasave të dymbëdhjeta të gjimnazeve që 

kishin vendosur për karrierën e tyre, për variablat demografike si në vijim. Lidhur me 

26   Jemini, L. (2011). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.(Abstrakt).  Alb shkenca.
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variablat demografike si më poshtë do të bëhet edhe përshkrimi i nivelit të sigurisë për 

karrierën:

mosha;

gjinia;

vendbanimi;

krahina .

Pyetjet hulumtuese:

P. (2a): a ka dallime moshore në vendimmarrje dhe siguri për karrierë midis 

adoleshentëve kosovarë?

P. (2b): a ka dallime gjinore në vendimmarrje dhe siguri për karrierë midis 

adoleshentëve kosovarë?

P. (2c): a ka dallime në vendimmarrje dhe siguri për karrierë midis adoleshentëve 

kosovarë me vendbanim urban dhe atyre me vendbanim rural?

P. (2d): a ka dallime në vendimmarrje dhe siguri për karrierë midis adoleshentëve 

të ardhur nga krahina  të ndryshme të kosovës?

objektivi 3. të përshkruajë pjesëmarrësit përkitazi me nivelet e variablave të 

studimit, si:

faktorët e kontekstit të gjerë;

përkrahjet sociale;

pjekurinë për karrierë;

vetefikasitetin; rezultatet e pritura dhe qëllimet për karrierë;

tiparet e personalitetit;

sigurinë në vendimin e marrë për karrierë.

Pyetjet hulumtuese:
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P. (3a): Sa është niveli i influencës së faktorëve të kontekstit të gjerë midis 

adoleshentëve kosovarë?

P. (3b): si është niveli i përkrahjeve sociale midis adoleshentëve kosovarë?

P. (3c): si është niveli i pjekurisë për karrierë midis adoleshentëve kosovarë?

P. (3ç): Si është niveli i forcës së vet-efikasitetit, pritshmërive dhe qëllimeve për 

karrierë midis adoleshentëve kosovarë?

P. (3d): sa është niveli i tipareve realiste, hulmtuese, artistike, sociale, sipërmarrëse 

dhe konvencionale midis adoleshentëve kosovarë?

P. (3e): si është niveli i sigurisë në vendimmarrjen për karrierë midis adoleshentëve 

kosovarë?

objektivi  4. të analizojë ndërlidhjen që mund të ketë karriera/profesioni i zgjedhur 

i adoleshentëve kosovarë me karrierën/profesionin e anëtarëve të familjes së ngushtë 

(nënës, babait, motrës dhe vëllait). Lidhur me këtë synim është ngritur edhe supozimi 

se ekziston një lidhje domethënëse midis profesionit të zgjedhur të adoleshentëve me 

profesionet e prindërve, motrës e vëllait. 

Pyetja hulumtuese: 

P: a ekziston lidhja mes profesionit të zgjedhur të adoleshentëve dhe profesionit të 

anëtarëve të familjes së tyre të ngushtë? 

objektivi 5. të analizojë ndërlidhjen e statusit të vendimmarrjes, përkatësisht 

të sigurisë në vendimmarrjen për karrierë të adoleshentëve kosovarë, me faktorët 

kontekstualë dhe përkrahjet sociale. në sajë të kësaj objektive, janë ngritur edhe 

supozimet për ndërlidhje të faktorëve në fjalë. në radhë të parë është supozuar mbi 

ekzistencën e një ndërlidhjeje pozitive midis faktorëve kontekstualë dhe sigurisë për 

karrierë. Po ashtu, supozohet se ekziston një lidhje pozitive midis përkrahjes familjare, 

shkollës e bashkëmoshatarëve dhe sigurisë për karrierë. mbi bazën e mbështetjes 
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teorike, përveç supozimeve, janë ngritur edhe pyetjet hulumtuese.

Pyetjet hulumtuese:

P1: Çfarë është ndërlidhja midis faktorëve kontekstual dhe sigurisë për karrierë? 

P2: Çfarë është ndërlidhja midis përkrahjes familjare, shkollës e bashkëmoshatarëve 

dhe sigurisë së adoleshentëve për karrierë?

objektivi 6. të analizojë ndërlidhjen midis pjekurisë për karrierë dhe sigurisë 

së adoleshentëve kosovarë për vendimin e marrë. Lidhur me këtë objektiv dhe në 

mbështetje teorike, supozohet se midis sigurisë për vendimmarrjen dhe pjekurisë për 

karrierë ekziston një ndërlidhje pozitive me domethënie statistikore. në këtë kuptim 

është ngritur pyetja hulumtuese si më poshtë. 

Pyetja hulumtuese: 

P: Çfarë është ndërlidhja midis pjekurisë për karrierë dhe sigurisë së adoleshentëve 

për karrierën e zgjedhur?

objektivi 7. Të analizojë ndërlidhjen e vetefikasitetit, pritshmërisë së rezultatit dhe 

qëllimeve për karrierë, me sigurinë e adoleshentëve kosovarë mbi vendimin e marrë. 

mbështetur në teoritë dhe gjetjet empirike është ngritur edhe supozimi, sipas të cilit 

ekziston një marrëdhënie pozitive domethënëse  mes vetefikasitetit, rezultateve të 

pritura, qëllimeve mbi karrierën dhe sigurisë së adoleshentëve për karrierë. Lidhur me 

këtë, është ngritur edhe pyetja hulumtuese.  

Pyetja hulumtuese: 

 P: Çfarë është ndërlidhja midis vet-efikasitetit, pritshmërisë së rezultatit e qëllimeve 

për karrierë dhe sigurisë së adoleshentëve për karrierë? 

objektivi 8. objektivi i tetë i studimit ka të bëjë me ekzaminimin e ndërlidhjes së 

vetefikasitetit me përkrahjet sociale dhe sigurinë për vendimmarrje. 
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Pyetjet hulumtuese: 

P1:  Çfarë është ndërlidhja midis përkrahjes prindërore, shkollës, bashkëmoshatarëve, 

vetefikasitetit dhe sigurisë për vendimin e marrë për profesionin e ardhshëm? 

P2: A do të ketë vetefikasiteti rol ndërmjetësimi në ndërlidhjen midis përkrahjeve 

sociale dhe sigurisë së adoleshentëve për karrierë? 

objektivi 9. të analizojë ndërlidhjen midis tipareve të personalitetit dhe profesionit 

të zgjedhur dhe njëherazi  kuptojë nëse adoleshentët, të cilët kanë përputhje midis 

personalitetit dhe profesionit të zgjedhur, do të jenë më të sigurt për vendimin e marrë. në 

mbështetje të teorive dhe gjetjeve empirike, janë ngritur supozimet e studimit. supozimi 

i parë konsiston në pritjet mbi ekzistencën e ndërlidhjes pozitive domethënëse  midis 

tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur. Lidhur me tiparet e personalitetit, 

profesionit të zgjedhur dhe sigurisë për karrierë, janë ngritur supozime të veçanta për 

secilën kategori. në radhë të parë, supozohen dallime domethënëse në sigurinë për 

karrierë midis adoleshentëve me përputhshmëri të tipareve të personalitetit realist me 

profesionet realiste. me fjalë të tjera, supozohet se adoleshentët me përputhshmëri të 

këtyre faktorëve do të raportojnë një nivel më të lartë të sigurisë për karrierë. në vazhdim, 

supozohet se adoleshentët me përputhshmëri të tipareve të personalitetit hulumtues dhe 

profesionit hulumtues të zgjedhur do të jenë më të sigurt për karrierë në krahasim me 

adoleshentët që  nuk kanë përputhshmëri të tillë. Pritet të dalin dallime domethënëse  

midis dy grupeve. supozimi i tretë ka të bëjë me pritjet e dallimeve domethënëse 

në sigurinë për karrierën midis adoleshentëve me përputhshmëri mes tipareve të 

personalitetit artistik dhe profesionit të zgjedhur dhe adoleshentëve pa përputhje të 

faktorëve në fjalë. në këtë kuptim, pritet të ketë dallime domethënëse midis grupeve. 

dallime domethënëse supozohen të dalin edhe midis adoleshentëve me përputhje të 

tipareve të personalitetit social me profesionet e zgjedhura sociale, duke treguar siguri 

më të lartë për karrierën në krahasim me adoleshentët pa përputhje të tipareve dhe 

profesioneve sociale. supozimi tjetër ka të bëjë me pritjet e dallimeve domethënëse  

për siguri në karrierë midis adoleshentëve me përputhje të tipareve të personalitetit 

sipërmarrës dhe profesionit të zgjedhur sipërmarrës, në krahasim me adoleshentët pa 
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përputhje të faktorëve në fjalë. adoleshentët me përputhje të tipareve të personalitetit 

dhe profesionit të zgjedhur për kategorinë sipërmarrëse supozohet të raportojnë siguri 

më të lartë për karrierë në krahasim me adoleshentët pa këtë përputhje. supozohet 

gjithashtu që adoleshentët me përputhje të tipareve të personalitetit konvencional me 

profesionin e zgjedhur konvencional do të raportojnë siguri më të lartë për karrierë në 

krahasim me adoleshentët pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesionit për 

kategorinë konvencionale. në këtë pikë, pritet të dalin dallime domethënëse  midis dy 

grupeve. Lidhur me këto supozime janë parashtruar edhe pyetjet hulumtuese. 

Pyetjet hulumtuese: 

-    P1: Çfarë është ndërlidhja midis tipareve të personalitetit dhe profesionit të 

zgjedhur nga adoleshentët? 

-    P2: a ka dallime domethënëse në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me  

përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur për kategorinë realiste 

dhe adoleshentëve pa këtë përputhshmëri?

-    P3: a ka dallime domethënëse në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me  

përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur për kategorinë  

hulumtuese dhe adoleshentëve pa këtë përputhshmëri?

-    P4: a ka dallime domethënëse  në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me  

përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur për kategorinë  

artistike dhe adoleshentëve pa këtë përputhshmëri?

-    P5: a ka dallime domethënëse  në sigurinë për karrierë  midis adoleshentëve me  

përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur për kategorinë sociale 

dhe adoleshentëve pa këtë përputhshmëri?

-    P6: a ka dallime domethënëse  në sigurinë për karrierë  midis adoleshentëve me  

përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur për kategorinë  

sipërmarrëse dhe adoleshentëve pa këtë përputhshmëri?

-    P7: a ka dallime domethënëse  në sigurinë për karrierë  midis adoleshentëve me  
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përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur për kategorinë  

konvencionale dhe adoleshentëve pa këtë përputhshmëri?

objektivi 10. të kuptojë se cila nga variablat është faktori më parashikues për 

sigurinë e adoleshentëve kosovarë për vendimin e marrë.

Pyetja hulumtuese: cili nga faktorët do të jetë më parashikues për sigurinë e 

adoleshentëve kosovarë mbi vendimin e marrë?

objektivi 11. të kuptojë: (a) arsyet për  pavendosshmërinë për karrierën dhe (b) 

faktorët që, sipas raportimeve të vetë pjesëmarrësve, do t’i ndihmonin për të vendosur 

për karrierën e tyre. 

Pyetjet hulumtuese:

P (a): cilat janë arsyet më të shpeshta të raportuara nga adoleshentët kosovarë lidhur 

me pavendosshmërinë e tyre për karrierën?

P (b): cilët janë faktorët më të përmendur nga ana e adoleshentëve kosovarë, që  do 

t’i ndihmonin  të bënin zgjedhjen e karrierës?

kufizimet e studimit

meqenëse  studimi ka përfshirë maturantët e shtatë rajoneve  të kosovës, gjetjet 

mund të jenë të kufizuara për përgjithësimin e maturantëve përtej kufijve të Kosovës, 

pra  gjetjet nuk mund të përgjithësohen për të rinjtë e vendeve të tjera të rajonit. Po 

ashtu, studimi mund të jetë  i kufizuar nga mungesa e përdorimit të ndonjë metode 

cilësore  në kombinim me instrumentet që janë përdorur, të cilat kryesisht kanë qenë 

matje vetëraportuese kuantitative. 



25

FAKTORËT QË INFLUENCOJNË VENDIMMARRJEN 
E ADOLESHENTËVE KOSOVARË PËR ZGJEDHJE TË PROFESIONIT

Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

orgAnizmi i disertAcionit

disertacioni është prezantuar në gjashtë kapituj. kapitulli i parë, që shërben si  

“hyrje’, prezanton çështjet kyçe të disertacionit, si:arsyeja dhe rëndësia e studimit, 

deklarimi, kufizimet dhe organizimi i disertacionit, si dhe përcaktimin e termave kyçe 

të temës. kapitulli i dytë konsiston në shqyrtimin e literaturës. Përkatësisht, në këtë 

kapitull paraqiten teoritë më të rëndësishme mbi zhvillimin dhe zgjedhjen e karrierës. 

kapitulli i tretë po ashtu ka të bëjë me shqyrtimin e literaturës, ku prezantohen disa 

studime të cilat janë realizuar në vende të ndryshme nga studiues të ndryshëm. këto 

studime trajtojnë faktorët influencues të vendimmarrjes për karrierë, pra ngjasojnë për 

nga qëllimi me studimin e tanishëm. kapitulli i katërt prezanton metodologjinë e studimit. 

në kuadër të këtij kapitulli janë përshkruar karakteristikat kryesore të pjesëmarrësve 

të studimit, instrumentet matëse, dizajni i studimit, procedura dhe konsideratat etike. 

kapitulli i pestë ka të bëjë me analizat dhe rezultatet e studimit, ndërsa interpretimi i 

rezultateve dhe diskutimi janë përfshirë në kapitullim e gjashtë. kapitulli i shtatë dhe i 

fundit përmban konkluzionet dhe rekomandimet që kanë dalë nga studimi. 

PËrkUFIZIMI I  tErMAVE  
DhE oPErAcIoNALIZIMI I tyrE

Profesion – një set i punëve ku detyrat dhe funksionet janë të karakterizuara nga një 

shkallë e lartë e ngjashmërisë27.

Përkufizimi operacional - profesioni i zgjedhur ose i preferuar.

Karrierë – rruga e  individit gjatë arsimimit dhe punës28.

Përkufizimi operacional - profesioni i zgjedhur ose i preferuar.

Sqarim: kuptimi i termave “profesion” dhe “karrierë” kanë ndryshuar në kohë. kohë 

më parë, individët kanë zgjedhur vetëm një profesion dhe kanë kryer vetëm një punë 

27  International Labour Office Geneva, (2012). International Standard Classification of Occupations. ISCO 08, vol I. fq. 11
28  Giz. (2011). Orientimi për karrierën: koncepte dhe përkufizime
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lidhur me atë profesion. me arsyen e lëvizjes së tregut të punës, individët janë detyruar  

të ndërrojnë vendet e punës dhe profesionet. Për t’u plotësuar natyra statike e tij, termi 

“profesion” është zëvendësuar me termin “karrierë” për fushën e orientimit profesional. 

termi “karrierë” përshkruan rrugën e individit gjatë arsimimit dhe punës dhe nuk i 

përket vetëm njerëzve të suksesshëm29. Bazuar edhe në dokumentet zyrtare të ministrisë 

së arsimit, shkencës dhe teknologjisë mbi orientimin dhe këshillimin për karrierë, 

përkatësisht në strategjinë e arsimit të Lartë30 dhe në dokumentin “draft-strategjia dhe 

plan-veprimi për orientimin dhe këshillimin në karrierë”31, termi “karrierë” zë vend 

në të gjitha përshkrimet. mbi bazën e ndërlidhjes së tyre, për këtë studim, të dy termat 

janë operacionalizuar në mënyrë të njëjtë dhe janë përdorur në tekst duke zënë vend në 

varësi të përshtatjes së tyre me kontekstin dhe qëllimin e fjalisë. në rastet kur është bërë 

fjalë për profesionin si një përmbajtje apo fushë e caktuar studimi, është përdorur termi 

“profesion”, ndërsa në rastet kur konteksti dhe qëllimi i fjalisë kanë ngërthyer në vete 

edhe akte të ndërmarra të individit, është përdorur termi “karrierë”. 

Faktorët kontekstualë – faktorë që karakterizojnë komunitetin, përfshirë familjen, 

shkollën, mjedisin e punës etj32. 

Përkufizimi operacional - janë shndërruar në koncepte matëse përmes pyetjeve 

lidhur me influencën që mund ta kenë faktorët e kontekstit të gjerë, si: fakti që 

ndonjëri nga anëtarët e familjes ka të njëjtin profesion, shoku apo shoqja ka atë 

profesion, zgjedhja profesionale është bërë mbi bazën e rezultateve të arritura gjatë 

shkollimit fillor dhe të mesëm, profesioni është zgjedhur bazuar në tregun e punës, 

për shkak të një oferte me profesion të tillë apo edhe mbi bazën e asaj që profesioni 

i zgjedhur është modern. 

Përkrahjet sociale – përkrahje e prindërve, përkrahje e shkollës / mësimdhënësve 

dhe përkrahje e bashkëmoshatarëve33.

29  Po aty. 
30  MASHT, (2011). Plani Strategjik I Arsimit në Kosovë 2011 - 2016.
31  Köhler, H & Burghard, J (pa datë). -Draftstrategjia dhe plan veprimi për orientimin dhe këshillimin në karrierë 2013- 2016. MASHT, fq 34
32  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 

West, Lynnwood, WA 98036
33  Po aty. 
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Përkufizimi operacional për përkrahje prindërore - është shndërruar në koncept matës 

përmes pyetjeve të cilat masin pajtueshmërinë e prindërve me zgjedhjen profesionale të 

fëmijëve të tyre, diskutimin e prindërve lidhur me planet për karrierë të fëmijëve, si dhe 

me ofrimin e informatave rreth profesionit që fëmijët kanë zgjedhur. 

Përkufizimi operacional për  përkrahjen e shkollës/mësimdhënësve  është shndërruar 

në koncept matës përmes pyetjeve që masin diskutimin e mësimdhënësve lidhur me 

planet për karrierë të nxënësve të tyre, me inkurajimin që mësimdhënësit mund t’u 

japin nxënësve të tyre për profesionin e zgjedhur, si dhe me ofrimin e informatave rreth 

profesionit që nxënësit kanë zgjedhur. 

Përkufizimi operacional për përkrahjen e shkollës/mësimdhënësve - është shndërruar 

në koncept matës përmes pyetjeve të cilat masin diskutimin lidhur me planet për 

karrierë në mes të bashkëmoshatarëve, si dhe me pajtueshmërinë e shokëve/shoqeve 

për zgjedhjen e bërë profesionale.  

Pjekuria për karrierë  i referohet aftësisë së një personi për të marrë vendime për 

karrierën që reflektojnë vendosmëri, vetëmbështetje, pavarësi dhe një gatishmëri për 

kompromis në mes të nevojave personale dhe kërkesave të situatës së një karriere34. 

Përkufizimi operacional - pjekuria për karrierë është shndërruar në një koncept 

matës përmes planifikimit, eksplorimit, shkathtësive për vendimmarrje, njohurive 

rreth botës së punës dhe profesionit të preferuar, pyetësor  i bazuar në inventarin 

për zhvillim profesional.  

Vetefikasiteti  ka të bëjë me perceptimin e një individi mbi aftësitë e tij  për të 

organizuar dhe zbatuar një plan- veprimi35.

Përkufizimi operacional - vet efikasiteti  është shndërruar në koncept matës përmes 

shkallës së vetefikasitetit mbi karrierën36 37.

34  Naidoo, A. V., (1998). Career maturity: A review of four decades of research.Educational Resources Information Center (ERIC). Retrieved 
May 18, 2009, from http://www.eric.ed.gov/ ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/00000 19b/80/15/71/15.pdf.

35  Lent, R. Ë., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

36      Betz, N. & Klein, K. (1996).  Relationships among measures of career self-efficacy, generalized self-efficacy, and global self-esteem.  
Journal of Career Assessment, 4, 285-298.

37  Betz, N.E., Hammond, M., & Multon, K . (2005).  Reliability and validity of response ontinua  for the Career Decision Self-efficacy Scale. 
Journal of Career Assessment,  13. 131-149.        
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Pritshmëritë – rezultatet e pritura janë pasojat që mund të dalin nga një sjellje e 

caktuar38. 

Përkufizimi  operacional - janë shndërruar në koncepte matëse përmes shkallës mbi

pritshmëritë dhe rezultatet e pritura39 40.

Qëllimet  – shprehje e synimit për zgjedhje të karrierës4142

Përkufizimi operacional -është shndërruar në koncept matës përmes shkallës mbi 

qëllimet. 

Tiparet e personalitetit –  përfshijnë interesat e dikujt, vlerat, personalitetet dhe 

prirjet, si dhe mjediset e zgjedhura që janë në harmoni me to43. 

Përkufizimi operacional - janë shndërruar në koncepte matëse përmes inventarit të 

holan-it, “kërkimi i vetëdrejtuar”44.

Vendimmarrja për karrierën konsiston në “Statusin për vendimmarrje në karrierë”.

 duke iu referuar shkallës dhe hartuesve të saj, statusi i vendimmarrjes për karrierën 

konsiston në dy faktorë: siguria për vendimmarrje dhe pavendosmëria45.

Përkufizimi operacional - statusi për vendimmarrje është përcaktuar  operacionalisht 

përmes shkallës së vendimmarrjes për karrierë,   e dizenjuar me qëllim  matjen e sigurisë 

për vendimmarrje dhe pavendosmërisë46. 

Siguria për vendimmarrje -  nënkupton ndjenjën se sa i sigurt ndihet një person për 

zgjedhjen e karrierës / profesionit47. 

38  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

39  Betz, N. & Klein, K. (1996).  Relationships among measures of career self-efficacy, generalized self-efficacy, and global self-esteem.  Journal 
of Career Assessment, 4, 285-298.

40  Betz, N.E., Hammond, M., & Multon, K . (2005).  Reliability and validity of response ontinua  for the Career Decision Self-efficacy Scale. 
Journal of Career Assessment,  13. 131-149.        

41  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

42  Betz, N. & Klein, K. (1996).  Relationships among measures of career self-efficacy, generalized self-efficacy, and global self-esteem.  Journal 
of Career Assessment, 4, 285-298.

43  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
44  Holland, J. L. (1994). Self Directed Search. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
45  Osipow, Clarke, Carney, Winer, Yanico, Koschier, (1976). Career Decision Scale. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
46 Osipow, Clarke, Carney,Winer, Yanico, Koschier, (1976). Career Decision Scale. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
47  Hartung, P. J. (1995). Assessing career certainty and choice status. Eric Digest EDO-CG95-19. http://www.counseling.org/resources/

library/ERIC%20Digests/95-19.pdf
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Përkufizimi operacional - përcaktohet  operacionalisht përmes shkallës së 

vendimmarrjes për karrierë, përkatësisht përmes dy pyetjeve të para të kësaj shkalle, të 

cilat masin vendimmarrjen dhe sigurinë për vendimmarrje48. 

Pavendosmëria për vendimmarrje - pavendosmëria për profesion na jep informacion 

rreth disa çështjeve specifike, të cilat mund ta ndalojnë individin të vendosë për 

profesionin e ardhshëm49.

Përkufizimi operacional - përcaktohet  përmes shkallës së vendimmarrjes për 

karrierë, përkatësisht përmes shtatëmbëdhjetë pyetjeve të kësaj shkalle, të cilat masin 

pavendosmërinë në vendimmarrjen për karrierën50. 

përmbledHje e kApitullit

kapitulli i parë  siguron pjesën e hyrjes dhe përshkrimin e detajuar të çështjeve kyçe 

të studimit. Fillimisht është bërë një shpjegim mbi arsyet dhe rëndësinë e studimit të 

tanishëm. kapitulli në vijim  vazhdon me deklarimin e problemit, duke përshkruar me 

detaje të gjitha objektivat, pyetjet dhe hipotezat e studimit. kapitulli i parë, po ashtu, 

përmban pjesën lidhur me kufizimet e studimit, pastaj organizimin e disertacionit dhe  

në fund të këtij kapitulli përshkruhen termat kryesore në kuptimin e përkufizimi dhe 

operacionalizimit të tyre.

48  Osipow, Clarke, Carney, Winer, Yanico, Koschier, (1976). Career Decision Scale. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
49  Osipow, S. (1999). Assessing Career Indecision. Journal of Vocational Behavior 55, 147–154 Article ID jvbe.1999.1704, available online at 

http://www.idealibrary.com
50  Osipow, Clarke, Carney, winer, Yanico, Koschier, (1976). Career Decision Scale. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
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Hyrje

adoleshenca është një stad kyç  i zhvillimit, gjatë së cilës  tranzicioni nga fëmijëria në 

moshën e rritur  shoqërohet me ndryshime të shpejta  në zhvillimin fizik, konjitiv, social 

e afektiv. është koha kur adoleshentët eksplorojnë mundësitë dhe kërkojnë të formojnë 

identitetin; është koha kur ata ballafaqohen me ndryshime e sfida të jetës; Është koha 

kur ata duhet të jenë vendimmarrës për shumë çështje, si personale ashtu edhe më gjerë. 

Vendimmarrja është një proces kompleks ku ndërthuren shumë faktorë. sipas harris51 

, vendimmarrja është një studim i identifikimit dhe i zgjedhjes së alternativave bazuar 

në vlerat dhe preferencat e vendimmarrësit. marrja e një vendimi nënkupton alternativa 

të shumta për t’u konsideruar dhe në raste të tilla  nuk duam vetëm t’i identifikojmë 

alternativat, por të zgjedhim atë që: 1) ka probabilitet më të lartë të suksesit dhe 

efikasitetit; 2) i përshtatet më mirë objektivave tona, dëshirave, mënyrave të jetesës, si 

dhe vlerave në përgjithësi52. Zgjedhja e një alternative, midis tjerave, nuk është proces 

i lehtë. një ndër vendimet më të rëndësishme jetësore është zgjedhja e profesionit, një 

vendim që  merret kryesisht gjatë adoleshencës.

adoleshentët përballen me një sërë çështjesh të zhvillimit. kjo është një periudhë që 

karakterizohet nga ndryshimet e thella biologjike, psikologjike dhe sociale të zhvillimit. 

Së bashku me zhvillimin e tyre fizik dhe rritjen e vetëdijes seksuale, adoleshentët duhet 

të marrin vendime për  karrierën, që mund të ndikojnë në pjesën tjetër të jetës së tyre. 

Fantazitë më të hershme të karrierës së fëmijëve  përfshijnë punë  emocionuese  ose 

me  shikueshmëri të lartë. Gjatë adoleshencës, ata fillojnë vlerësimin e interesave të 

51  Harris, R. (2009). Introduction to Decision Making, Part 1. Virtual Salt. http://www.virtualsalt.com/crebook5.htm
52  Harris, R. (2009). Introduction to Decision Making, Part 1. Virtual Salt. http://www.virtualsalt.com/crebook5.htm

shqYrTimi i Teorive mBi kArrierën

Kapitulli    2
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tyre dhe aftësitë reale  për të konsideruar  karriera të mundshme. kështu, adoleshentët 

fillojnë t’i shikojnë mundësitë e karrierës nga një perspektivë më realiste. Aftësia e tyre 

për të marrë parasysh ndikimet e shumta përkatëse i ndihmon të vlerësojnë interesat 

dhe aftësitë e tyre dhe të bëjnë zgjedhje paraprake të karrierës, që reflektojnë atë që ata 

besojnë se  mund të gëzojnë. 

disa teoricienë mbi zhvillimin e karrierës e kanë fokusuar vëmendjen e tyre në 

adoleshencë, pasi  është periudha  kur bëhet angazhimi edukativ për zgjedhjen e 

karrierës. teoricienë  si super53 kanë qenë të dobishëm në identifikimin e detyrave 

zhvillimore që janë të rëndësishme për adoleshentët në procesin e vendimmarrjes për 

karrierë. 

Literatura tregon për shumë përkufizime mbi zhvillimin e karrierës. Brown54 e 

përshkruan si “një proces të gjatë të gatishmërisë, për të zgjedhur një mundësi midis 

shumë profesioneve që janë në dispozicion në një shoqëri”. megjithatë, për shumë 

vite, rëndësia e njohjes së zhvillimit të karrierës ishte inkorporuar në përkufizimin e 

mëposhtëm: Zhvillimi i karrierës është një përmbledhje e faktorëve psikologjikë, 

sociologjikë, edukativë, fizikë dhe faktorëve të shansit, që kombinohen për të formuar 

karrierën e individëve përgjatë jetës55. Pra, ky përkufizim përfshin jo vetëm individin, 

por edhe mjedisin, ndërlidhjet  dhe ndryshimet, si elemente kyçe të përkufizimit  të 

zhvillimit të karrierës. 

historikisht, teoritë mbi zhvillimin e karrierës janë fokusuar te përmbajtja ose 

procesi 56.  Përmbajtja u referohet ndikimeve mbi zhvillimin e karrierës, të tilla si 

interesat dhe vlerat, ndërsa procesi i referohet llogarive të ndryshimeve me kalimin e 

kohës, si dhe ecurisë së vendimmarrjes për karrierë. njëra ndër teoritë më të njohura që 

fokusohet në procesin e zhvillimit të karrierës, por edhe te përmbajtja, duke identifikuar 

53  Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

54  Brown, D., (2002). Status of Theories of Career Choice and Development. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. Fourth 
edition. ISBN 0-7879-5741-0.

55  Sears, S. (1982). A definition of career guidance terms: A National Vocational Guidance Association perspective.
Vocational Guidance Quarterly, 31, 137-143. doi:10.1002/j.2164-585X.1982.tb01305.x. In Herr, E. L. (2001). Career development and its practice: A 

historical perspective. The career development quarterly. Vol. 49
56  Patton, W., & McMahon, M. (2006). The systems theory framework of career development and counseling: Connecting theory and 

practice. International Journal for the Advancement of Counselling, 28(2), 153-16.
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një seri të fazave nëpër të cilat kalojnë individët, është teoria e donald super57. disa 

teori të mëdha janë fokusuar në përmbajtjen e karrierës, ndër të cilat përfshihet qasja 

psikologjike e John holland (1997). një teori tjetër dominuese në studimet mbi karrierën 

është ajo  social- konjitivembi karrierën, e cila pohon se zhvillimi i karrierës është një 

kombinim i faktorëve personalë, kontekstualë dhe njohës, që influencojnë formimin e 

interesave mbi karrierën, zhvillimin e qëllimit dhe performancën58. studimi i tanishëm 

është mbështetur në këto tri pikëpamje teorike dhe njëherazi është përpjekur të bëjë 

integrimin e tyre. 

teoriA e donAld super-it mbi HApësirën jetësore të 

zHvillimit të kArrierës  

Vendimmarrja për zgjedhjen e profesionit e karrierës shqyrtohet në  shumë teori. 

Pikëpamja teorike dominuese në studimet për zhvillimin e planeve profesionale ka 

qenë ajo e donald super59. sipas tij, eksplorimi dhe kristalizimi i zgjedhjes së karrierës 

është një detyrë e rëndësishme zhvillimore për adoleshentët. 

Zgjedhja e karrierës është parë si një proces i vazhdueshëm përgjatë gjithë jetës60. në 

faza të ndryshme të jetës, detyra të ndryshme zhvillimore duhet të realizohen në mënyrë 

që të arrihet pjekuria për karrierën. dy parimet kryesore të teorisë së super-it janë se 

zhvillimi i karrierës është i përjetshëm dhe se vetë koncepti është formuar si çdo fazë e 

jetës dhe që ushtron ndikimin e vet në sjelljen e njeriut.  

një nga kontributet më të mëdha të donald super për zhvillimin e karrierës ka qenë 

theksimi mbi rëndësinë e zhvillimit të vetëkonceptit61. sipas super, vetë koncepti ndryshon 

me kalimin e kohës dhe zhvillohet si rezultat i përvojës dhe, në këtë kuptim, zhvillimi i 

57  Super, D., (1990). A life-span, life space approach to career development. In Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career 
development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue West, Lynnwood, WA 98036. 

58  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

59  Super, D., (1990). A life-span, life space approach to career development. In Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career 
development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue West, Lynnwood, WA 98036.

60  Po aty. 
61  Kerka, S., (1998). Career development and gender, race and class. Eric Digest No. 199.
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karrierës bëhet gjatë gjithë jetës62. njerëzit zgjedhin profesione që u lejojnë  të shprehin 

konceptet për veten e tyre. modelet e karrierës janë të përcaktuara nga faktorë social-

ekonomikë, aftësitë fizike e mendore, karakteristikat personale dhe nga mundësitë ndaj të 

cilave personat janë ekspozuar. njerëzit kërkojnë kënaqësinë e karrierës nëpërmjet roleve 

të punës në të cilën ata mund të shprehin veten dhe ku  zbatojnë e zhvillojnë vetë konceptet. 

Pjekuria e karrierës, një koncept kryesor në teorinë e super, është manifestuar në realizimin 

me sukses të detyrave të moshës e fazave të zhvillimit në të gjithë jetën63. sipas super64,  

fazat e zhvillimit profesional janë: rritja (4-13 vjeç), eksplorimi (14-24 vjeç), krijimi (25-44 

vjeç), mirëmbajtja (45-65 vjeç) dhe rënia (mbi 65 vjeç). 

Përgjatë moshës 4-13 vjeç, fëmijët janë në fazën e rritjes, ndaj  zhvillojnë një sens mbi 

botën e punës dhe fillojnë të formojnë konceptin për veten se kush janë dhe si ndryshojnë  

nga të tjerët. Fëmijët fillojnë të formojnë shkathtësi bazike, të cilat i pajisin  me njohuri rreth 

punës në një komunitet më të gjerë65. ata gjithashtu rrisin besimin mbi aftësitë e tyre për të 

bërë mirë detyrat që u parashtrohen, si dhe për të marrë vendime mbi veten e tyre. gjatë kësaj 

periudhe, pritet që fëmijët gjithashtu të zhvillojnë aftësitë e tyre sociale dhe të balancojnë 

një bashkëpunim të tillë social me një qëndrim konkurrues, që synon arritjen e një pike 

optimale të funksionimit. nga fundi i fazës së rritjes, fëmijët  bëhen më të vetëdijshëm dhe 

më të shqetësuar lidhur me të ardhmen e tyre në një afat më të gjatë kohor.  ka katër detyra 

të mëdha të karrierës zhvillimore që zbatohen në fazën e rritjes:  shqetësimi për të ardhmen; 

rritja e kontrollit  personal mbi jetën e vet; bindja e vetes për arritje në shkollë dhe punë; 

përvetësimi i shprehive dhe qëndrimeve kompetente për punë66.

nga mosha 14 deri 24 vjeç, adoleshentët rrisin të kuptuarit për veten e tyre, përkatësisht 

arrijnë të kuptojnë më mirë aftësitë e tyre. Ata gjithashtu fillojnë të eksplorojnë botën 

e punës në mënyrë që të bëjnë një zgjedhje fillestare, që do të rezultonin në zbatimin e 

një zgjedhjeje të karrierës. Pjesa më e madhe e hulumtimit të super-it është fokusuar në 

62  Dullabh, A. (2004). The career development of adolescents in a children’s home: A career systems perspective. (Master thesis) 
Unpublished, University of Port Elizabeth, Port Elizabeth, South Africa.

63  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036.

64  Po aty. 
65  Po aty. 
66 Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 

West, Lynnwood, WA 98036.
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gjurmimin e kësaj faze,  veçanërisht në rritjen e gatishmërisë për karrierë67. 

 në këtë fazë të dytë, individët ballafaqohen me detyrat e zhvillimit të karrierës 

duke kristalizuar, specifikuar dhe zbatuar një zgjedhje të karrierës. Kristalizimi ndodh 

atëherë kur katër detyrat e fazës së rritjes janë përfunduar dhe bashkohen më pas me 

dëshirat dhe ëndrrat profesionale në një identitet të njohur profesional, me një grup të 

caktuar preferencash e profesionesh68.

Specifikimi i një zgjidhjeje profesionale kërkon që individi të eksplorojë thellësisht 

midis preferencave për t’u përgatitur dhe deklaruar për zgjedhje profesionale. Zbatimi 

apo  implementimi kërkojnë që individi të bëjë zgjedhjen duke i konvertuar idetë në 

veprime që e bëjnë fakt. Zbatimi dhe aktualizimi i zgjedhjes profesionale përfshin 

përfundimin e trajnimit / edukimit të nevojshëm dhe përjetimin e punës për profesionin 

e caktuar. 

Faza e krijimit (25-44 vjeç) përfshin zbatimin e vetëkonceptit në një rol profesional. 

si çdo fazë tjetër, edhe kjo fazë parasheh realizimin e disa detyrave të zhvillimit 

profesional. në radhë të parë është stabilizimi, që konsiston në bërjen e sigurt të pozitës, 

duke asimiluar kulturën organizative dhe kryerjen e detyrave të punës në nivel të 

kënaqshëm. detyra tjetër e fazës së krijimit është konsolidimi, që përfshin demonstrimin 

e qëndrimeve dhe shprehive pozitive të punës, si dhe kultivimin e marrëdhënieve të 

mira me bashkëpunëtorët. detyra e tretë e individëve që gjenden në fazën e krijimit 

është avancimi në nivelet më të larta të përgjegjësisë69. 

individët në fazën e mirëmbajtjes (mosha 45 – 65 vjeç), janë të përgatitur për 

profesionin që ushtrojnë. ata janë relativisht të kënaqur me punën e tyre dhe kryesisht 

janë të gatshëm të bëjnë ndryshime radikale në rast të ndonjë krize. individët në 

këtë fazë punojnë drejt stabilitetit të karrierës së përhershme dhe në mirëmbajtjen e 

mbrojtjen e aftësive të fituara. Individët gjatë kësaj faze duhet të përmbushin detyrat, si: 

mbajtjen e ruajtjen e asaj që kanë arritur deri në këtë fazë, përparimin e vazhdueshëm 

67  Po aty. 
68  Po aty
69  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 

West, Lynnwood, WA 98036.
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të shkathtësive dhe njohurive, sjellje të risive duke bërë detyra të ndryshme dhe duke 

zbuluar sfida çdo herë e më të reja70.

Faza e fundit e zhvillimit profesional, sipas super, është rënia apo dalja në pension, 

që përfshin moshën mbi  65 vjeç. kjo fazë shihet si një tranzicion i madh i karrierës. 

është një fazë e  mosangazhimit, ku individët duhet të ndahen nga profesioni i tyre dhe 

të planifikojnë e organizojnë një stil të ri të jetesës71. 

donald super dhe teoricienët e tjerë të zhvillimit të karrierës marrin në konsideratë 

ndryshimet që njerëzit kalojnë gjatë pjekurisë së tyre. Pjekuria e karrierës nënkupton 

gatishmërinë për t’u përballur me detyrat e zhvillimit në një fazë të caktuar. Pra, super 

e shtrin teorinë e tij, duke zhvilluar  pjekurinë për karrierë. 

pjekuriA për kArrierë

Pjekuria për karrierë është një konstrukt që u prezantua nga donald e. super si 

“pjekuri profesionale”, në teorinë e tij  mbi zhvillimin e karrierës 50 vite më parë72 73. 

sipas Jordaan dhe heyde74, fokusi i pjekurisë për karrierë është në mënyrën në të cilën 

“individi u përgjigjet kërkesave të reja, problemeve, sfidave dhe pritjeve. Ky është një 

përkufizim normativ i këtij konstrukti, meqë krahason një sjellje karriere të një individi 

me sjelljen e karrierës që pritet të jetë për atë fazë zhvillimi. 

sipas coetzee & roythorne-Jacobs75, pjekuria për karrierë i referohet aftësisë 

së një personi për të marrë vendime për karrierën që reflektojnë vendosmëri, 

vetëmbështetje, pavarësi dhe një gatishmëri për kompromis në mes të nevojave 

personale dhe kërkesave të situatës së një karriere. ajo i referohet shkallës së 

70 Po aty
71  Po aty
72  Naidoo, A. V., (1998). Career maturity: A review of four decades of research.Educational Resources Information Center (ERIC). Retrieved 

May 18, 2009, from http://www.eric.ed.gov/  ERICDocs /data/ericdocs2sql/ content_storage_01/00000 19b/80/15/71/15.pdf.
73  Patton, W. A. and Lokan, J.  (2001) Perspectives on Donald Super’s Construct of Career Maturity. International Journal for Educational 

and Vocational Guidance 1(1/2):pp. 31-48.
74  Jordaan, J. P. & Heyde, M. B. (1979).  Vocational Maturity during the high school years. NewYork: eachers College Press. In Patton, W. A. 

and Lokan, J.  (2001) Perspectives on Donald Super’s Construct of Career Maturity. International Journal for Educational and Vocational 
Guidance 1(1/2):pp. 31-48.

75  Coetzee M. & Roythorne-Jacobs H (2007). Career counseling and guidance in workplace. http://books.google.com/books?id=VPTDTslQ5
V0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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zhvillimit të një personi që ka arritur vazhdimësi të zhvillimit të karrierës nëpër 

jetëgjatësi76. ajo mund të shihet edhe si gatishmëri e individit për t’u marrë me 

detyra profesionale të përshtatshme dhe në përputhje me moshën77. sipas Vondracek 

dhe reitzle,  pjekuria për karrierë është një konstrukt që mund të përdoret për të 

shpjeguar dallimet individuale të një personi në gatishmërinë për të bërë zgjedhje të 

karrierës, për të planifikuar përpara dhe për të marrë rolin e një punëtori78. 

thompson, Lindeman, super, Jordaan and myer79 e përkufizuan  pjekurinë në 

komponentët si: planifikimi i karrierës, eksplorimi i karrierës, njohuritë rreth botës 

së punës, shkathtësitë e vendimmarrjes për karrierë dhe njohuritë rreth profesionit të 

preferuar. modelin e zhvillimit të pjekurisë profesionale përgjatë adoleshencës dhe 

moshës së hershme të rritur, super dhe kolegët e tij e kanë përcaktuar  operacionalisht 

duke krijuar inventarin mbi Zhvillimin e karrierës. 

teoriA sociAl-konjitive mbi kArrierën

një teori tjetër dominuese në studimet mbi karrierën është teoria socialkonjitive mbi 

karrierën, e cila pohon se zhvillimi i karrierës është një kombinim i faktorëve personalë, 

kontekstualë dhe njohës që influencojnë formimin e interesave mbi karrierën, zhvillimin 

e qëllimit dhe performancën.

teoria socialkonjitive mbi karrierën është zhvilluar nga robert W. Lent, steven 

d. Brown dhe gail hackett80  fillimisht në vitin 1994 dhe u zgjerua  më pas deri në 

vitin 2000. teoria social-konjitive mbi karrierën kombinon aspektet sociologjike, 

teoritë e të mësuarit, aspektet psikologjike dhe teoritë e vendimmarrjes me një theks 

mbi konstruktet psikologjike, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në vendimmarrjen për 

76 Patton, W., & Creed, P. (2001). Developmental issues in career maturity and career decision status. The Career Development Quarterly, 49, 
336-351.

77 Creed, P. A., & Patton, W. (2003). Predicting two components of career maturity in school based adolescents. Journal of Career 
Development, 29 (4), 277 – 290.

78  Vondareck, F.W.& Reitzle, M. (1998). The viability of career maturity: A developmental contextual perspective. The career development 
quarterly47, 6-15. In Patton, W. A. and Lokan, J.  (2001) Perspectives on Donald Super’s Construct of Career Maturity. International 
Journal for Educational and Vocational Guidance 1(1/2):pp. 31-48.

79  Thompson, Lindeman, Super, Jordaan & Myer, 1981. In Glavin, K.,& Rehfuss, M., (2005). Vocopher A Web-Library of Free Career 
Inventories. American Counseling Association

80  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
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karrierë81. Pra, Lent, Brown dhe hackett82 e shohin dhe e konsiderojnë teorinë social-

konjitive mbi karrierën si një kornizë të përgjithshme, që integron pikëpamje teorike 

dhe hipoteza të shumta që kanë gjeneruar mbështetje në literaturën mbi karrierën. ky 

aspekt integrues konsiderohet edhe si një nga pikat e forta të kësaj teorie. 

Struktura e teorisë social-konjitive  mbi karrierën është zhvilluar fillimisht mbi 

bazën e teorisë social-konjitive  të zhvilluar nga albert Bandura në vitin 198683. teoria 

social- konjitive  është një teori e të mësuarit që thekson rolin e proceseve njohëse të 

personit dhe mekanizmave udhëzuese në motivim dhe sjellje. sjellja e dukshme është 

një efekt anësor  i zëvendësimit midis përvojës së individit dhe vetë sistemit (p.sh. 

interesat, konceptet e aftësive, nevojat etj). megjithatë, përvoja është formuar përmes 

ndërveprimit të vazhdueshëm me mjedisin. informacioni mjedisor mund të transmetohet 

te një individ në mënyrë direkte, tërthorazi apo edhe në mënyrë simbolike. individi më 

pas e proceson këtë informacion, rezultatet e të cilit kontribuojnë në formimin e cilësive 

të brendshme të një personi84. 

sipas Banduras85,  efikasiteti, pritshmëritë dhe synimet e rezultatet, punojnë së bashku 

dhe motivojnë individët për të ndjekur qëllimet afatgjata, për të projektuar përfitimet 

e ardhshme, si dhe për të kryer me sukses detyrat edhe më kritike të jetës. sipas Lent, 

Brown dhe hackett86, Bandura shpjegon ndërveprimin e personit, mjedisit dhe sjelljes 

në një “model reciprok triadik”. Pra, Bandura ka vizualizuar ndërveprimin bidirektiv 

përmes atributeve personale, faktorëve të mjedisit të jashtëm, si dhe sjelljen e dukshme 

të hapur të rezultuar në modelin e ndërveprimit të “reciprocitetit triadik”87. 

teoria social-konjitive  mbi karrierën bazohet në mënyrë të përgjithshme në teorinë 

konjitive  të Banduras dhe e lidh atë me zgjedhjet e karrierës, planet, sjelljet e shfaqura dhe 

81  Po aty, fq 264
82  Po aty
83  Po aty
84  Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis of self- efficacy theory of behavioral change. Cognitive Therapy and Research, 1, 287-308.
85  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 

West, Lynnwood, WA 98036
86  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 

Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
87  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 

West, Lynnwood, WA 98036
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me eksplorimet88. ajo shqyrton se sa të zhvilluara e të pjekura janë interesat akademike 

dhe ato të karrierës, si janë zhvilluar zgjedhjet profesionale dhe si këto zgjedhje janë 

kthyer në veprim. kjo kornizë e Lent, Brown dhe hackett89 kupton karrierën duke iu 

referuar interesave dhe proceseve të zgjedhjes, të cilat janë relevante me zgjedhjet 

akademike dhe ato të karrierës90 dhe fokusohet në ndërlidhjet e konstrukteve të tilla, si 

vetë-efikasiteti, pritshmëritë, qëllimet e synimet, në zhvillimin e individit për karrierë. 

teoria social-konjitive  mbi karrierën është prezantuar përmes tre modeleve të 

ndërlidhura të zhvillimit të karrierës. ky prezantim  i kësaj teorie është paraqitur 

në shkrimin origjinal të Lent, Brown dhe hackett në vitin 199491. autorët në fjalë u 

referohen këtyre si modele segmentale, pasi secili model  mbulon një periudhë kohore 

specifike të zhvillimit dhe ndërlidhet po ashtu edhe me dy të tjerat. Sipas Lent, Brown 

dhe hackett, këto modele janë: modeli i zhvillimit të interesave, modeli i zgjedhjes dhe 

modeli i performancës.

modeli i parë, ai  i zhvillimit të interesave, përfshin periudhën e fëmijërisë dhe 

adoleshencës së hershme, modeli i zgjedhjes përfshin periudhën kohore të adoleshencës 

së vonë dhe moshës së rritur të hershme, ndërsa modeli i performancës kryesisht 

mbulon kohën prej punës së parë të individit e më tutje. në secilin prej këtyre modeleve 

është vënë në pah theksimi i mekanizmave social-konjitiv , të cilat besohet se ushtrojnë 

ndikim të rëndësishëm në karrierë dhe në zhvillimin akademik92. modeli i interesit 

fokusohet në zhvillimin e modeleve, si: pëlqimeve, mospëlqimeve dhe indiferencës në 

lidhje me karrierën dhe aktivitetet, modele që  janë formuar përmes ndërveprimit me 

mjedisin dhe veçanërisht përmes përvojave të mësuara93. Përmes këtyre përvojave, po 

ashtu, zhvillohen edhe mekanizmat konjtivë  të fëmijëve, të tilla si besimet për aftësitë 

e tyre. modeli i performancës adreson sukseset e paraqitura, arritjet dhe këmbënguljen  

88 Ahuja, V. (2006). The Role of Social Cognitive Career Theory on Career Development for First-Generation, College-Bound High School 
Students. H-341

89  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

90 Lent, R. W., (2005). A Social Cognitive View of Career Development and Counseling. In Brown, S. D., & Lent, R. W., (2005). Career 
Development and Counselling: Putting Theory and Research to Work. ISBN 0-471-28880-2.

91  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036

92  Po aty.
93  Po aty. 
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për një fushë të zgjedhur, ndërsa modeli i zgjedhjes fokusohet në faktorët dhe proceset 

që janë të përfshira në vendimmarrjen për profesion. ky model, pra modeli  i zgjedhjes, 

përfshin shumë aspekte të modeleve të tjera. 

konstruktet e modelit të zgjedHjes

sipas teorisë social-konjitive  mbi karrierën94 janë tre konstrukte të cilat ushtrojnë 

ndikim në zgjedhjen profesionale,   që besohet të operojnë në lidhje me sjelljen për 

karrierën: vetefikasiteti / besimet, pritjet dhe qëllimet apo synimet mbi karrierën. 

vetfikAsiteti për kArrierën

Vetefikasiteti luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin për karrierën. Siç  cilësohet 

në  teorinë social- konjitive  mbi karrierën, vetefikasiteti ka të bëjë me perceptimin e 

një individi mbi aftësitë e tij  për të organizuar dhe zbatuar një plan veprimi. në teorinë 

social-konjitive , vetefikasiteti paraqet një grup dinamik të besimeve që ndryshojnë me 

kalimin e kohës. Vetefikasiteti i një individi ndërvepron me performancën e personit, 

me sjelljen dhe faktorët kontekstualë, dhe zhvendoset më pas së bashku me sukseset 

apo dështimet që mund të përjetohen me kalimin e kohës95.

në modelin e teorisë social-konjitive  mbi karrierën, janë po ashtu të paraqitura edhe 

interesat e ndryshme që individët kanë  pasur me kalimin e kohës. nga një perspektivë e 

zhvillimit të karrierës, interesat profesionale përkufizohen si “modele të pëlqyeshmërisë 

papëlqyeshmërisë dhe indiferencës lidhur me karrierën dhe aktivitetet e profesioneve 

relevante96. Vet-efikasiteti dhe formimi i interesit janë të lidhur për shkak të pjekurisë 

së individit, me ç’rast  ai, pra individi,  ka të ngjarë të mbajë interesin vetëm në ato 

aktivitete që   i percepton  me rezultate pozitive dhe në të cilat  ndihet efikas. Ndjenja e 

94  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319.

95  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319.

96  Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Monograph: Towards a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic 
Interest, Choice, and Performance. Journal of Vocational Behavior. Academic Press, Inc. Vol. 45: No. 1, p. 79-122. Nw Ahuja, V. (2006). The 
Role of Social Cognitive Career Theory on Career Development for First-Generation, College-Bound High School Students. H-341
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vetefikasitetit të një individi forcohet  nga interesat e tij,  çka  e ndihmon  të përcaktojë 

qëllimet për të ardhmen.  

Sipas teorisë social-konjitive, vetefikasiteti rrjedh nga katër burime informative: 1) 

përvojat më të avancuara / mjeshtëruara; 2) bindjet verbale; 3) përvojat e të tjerëve ; 4) 

përgjigjet  fiziologjike97. Burimi i parë, përvojat e mjeshtëruara, i referohet performancës 

personale dhe arritjeve. në rast të kryerjes së një detyre,  individi jo vetëm që e mëson 

atë, por edhe  fiton një ndjenjë të suksesit apo edhe dështimit. Individi ndihet më i aftë  

për atë detyrë kur ajo  përsëritet98. teoria në fjalë u jep peshë të veçantë këtyre përvojave 

dhe supozon që njerëzit ndjekin aktivitete në të cilat ata janë të suksesshëm, jo aktivitete 

që  u bëjnë  keq. Burimi i dytë konsiston në bindjet verbale, të cilat përfshijnë feedback-

un / informatën kthyese të marrë nga njerëz të rëndësishëm, të tillë si anëtarë të familjes 

apo mësues, veçanërisht aftësitë dhe interesat e tyre99. sipas teorisë social-konjitive  mbi 

karrierën100, bindjet verbale udhëzojnë zhvillim pozitiv, duke siguruar përforcim pozitiv 

dhe / ose  negativ. Burimi i tretë për vetefikasitetin konsiston në përvojat e deleguara 

të të tjerëve. në bazë të këtij burimi, individi mund të mësojë nga përvojat e të tjerëve 

nëpërmjet teknikave të ndryshme, bie fjala, përmes leximit apo edhe vëzhgimit të ndonjë 

aktiviteti të përparuar dhe kështu modelon role të caktuara, pavarësisht se ai individ nuk 

ka përvojë të drejtpërdrejtë.  Përgjigjet apo reaksionet fiziologjike përbëjnë burimin 

e katërt të vetefikasitetit. Këto përgjigje përfshijnë gjendjet emocionale,  si ankthin, 

vetëpërmbajtjen, harenë, si dhe reaksione të përgjithshme afektive, si pëlqyeshmëri 

apo  papëlqyeshmëri për ndonjë gjë101. sipas teorisë social-konjitive  mbi karrierën, 

informacioni transmetohet nga këto burime tek individi përmes ndërveprimeve sociale 

dhe kontekstit të ngushtë e të gjerë përgjatë fëmijërisë102. autorët në fjalë, në shkrimet e 

përmbledhjet e tyre të vitit 1996 dhe 2002 diskutojnë për vetefikasitetin, por në terma të 

97  Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic 
Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).

98  Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic 
Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).

99  Po aty. 
100  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 

West, Lynnwood, WA 98036
101  Po aty. 
102  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 

Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
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përgjithshme. Pra, sipas tyre,  vetefikasiteti ka të bëjë me shkallën në të cilën individët 

ndihen të sigurt në lidhje me aftësitë e tyre për të kryer detyrat. 

Ndërkaq, vetefikasiteti i vendimmarrjes për karrierë identifikon shkallën në të cilën 

nxënësit kanë besim në lidhje me aftësinë e tyre për t’u angazhuar në mbledhjen e 

informacionit edukativ e profesional, me qëllim  planifikimin dhe vendimmarrjen103. 

Vetefikasiteti / besimet ndikojnë në atë se si njerëzit mendojnë, motivohen dhe 

mënyrës që ata sillen. Modeli i të mësuarit social i Bandura-s përshkruan vetefikasitetin 

si një strukturë konjitive  të krijuar nga përvojat e mësuara, të cilat janë akumuluar në 

jetën e personit104.  këto përvoja mund ta çojnë individin drejt zhvillimit të besimeve 

apo pritjeve që ata munden apo jo të kryejnë me sukses detyra të veçanta. njerëzit 

me vet efikasitet të lartë kanë më shumë gjasa të përpiqen dhe të kryejnë me sukses 

detyrat, ndërsa ata me vetefikasitet të ulët hasin në vështirësi për shkak se përballen 

me dyshimin për veten. me fjalë të tjera, individët të cilët nuk kanë besim në gjykimet 

e tyre do të kenë vështirësi të marrin një vendim për profesionin e tyre të ardhshëm105.  

Vetefikasiteti shpesh është ngatërruar me pritshmërinë e rezultatit, por, në fakt, të dyja 

janë konstrukte në vete. 

rezultAtet e priturA / pritsHmëritë

teoria social-konjitive  mbi karrierën mbështetet gjithashtu edhe në rezultatet e 

pritura, në besimet e një individi se çfarë ka të ngjarë të ndodhë. rezultatet e pritura 

nuk mund të konsiderohen si sinonime me rezultatet e dëshiruara; rezultatet e pritura 

duhet të korrespondojnë me atë që është e arsyeshme të ndodhë e jo me atë që dikush 

mund të dëshirojë që të ndodhë. Për teorinë social-konjitive  mbi karrierën, rezultatet 

e pritura janë tejet të rëndësishme, sepse janë faktorë që kontribuojnë në motivimin 

103  Betz, N. E. & Taylor, K. M. (2006). Manual for the career decision self-efficacy scaleand CDSE-short form. Në Betz, N.E.,  Klein, K, & 
Taylor, K.M. (1996). Evaluation of a short form of the Career Decision making Self-efficacy Scale.   Journal of Career Assessment, 4, 47-57.  
CDSE-SF development article).

104  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036

105  Betz, N. E. & Taylor, K. M. (2006). Manual for the career decision self-efficacy scaleand CDSE-short form. Në Betz, N.E.,  Klein, K, & 
Taylor, K.M. (1996). Evaluation of a short form of the Career Decision making Self-efficacy Scale.   Journal of Career Assessment, 4, 47-57.  
CDSE-SF development article).
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dhe sjelljen e individit106. rezultatet e pritura për karrierën ndikojnë në zgjedhjen 

profesionale, veçanërisht duke ndikuar në zhvillimin e interesave, qëllimeve të 

zgjedhura  dhe veprimeve të zgjedhura, ndërsa në mënyrë  jo direkte edhe në formësimin 

e performancës107. 

rezultatet e pritura janë pasojat që mund të dalin nga një sjellje e caktuar. sipas 

teorisë social-konjitive  mbi karrierën,  individët, në qoftë se kanë pritje mbi rezultate 

negative,  i shmangen atij aktiviteti, ndërsa individët që  kanë pritje pozitive, angazhohen 

rreth aktivitetit që çon drejt atyre rezultateve108.  individi pret rezultatet pozitive nga 

aktivitetet në të cilat ai ka zotësi t’i bëjë, p.sh. një vajzë që është e mirë në volejboll, do 

të presë rezultatet pozitive kur ajo luan volejboll. ekzistojnë tri kategori  te rezultateve 

të pritura: shpërblimet fizike, p.sh. paratë; shpërblimet sociale, të tilla si miratim apo 

status, si dhe shpërblimet vetëvlerësuese, të tilla  si kënaqësi apo vlerë e përmbushur109. 

rezultatet e pritura / pritshmëritë kanë të bëjnë me vlerësimin e personit mbi 

rezultatin që rrjedh nga një sjellje e caktuar. me fjalë të tjera, është një besim rreth 

pasojave nga një sjellje e caktuar110. Brenda kategorisë së rezultateve të pritura, Lent, 

Brown dhe hackett111 kanë ndërfutur  edhe vlerat. siç janë kuptuar nga teoria social-

konjitive , vlerat janë preferenca rreth përforcimeve / shpërblimeve të veçanta ose 

akademike, qofshin ato intrinzike apo ekstrinzike. Vlerat janë konsideruar të jenë pjesë 

e rezultateve të pritura, sepse vendimet rreth një rezultati mund të jenë bërë mbi bazën e 

një vlere të parashikuar të një veprimi për një individ112. në qoftë se një djalë nuk është 

lojtar i mirë në futboll, ai mund të vendosë që të mos i bashkohet ekipit të futbollit, 

sepse  nuk pret shpërblim për atë punë. në të kundërtën, rezultati pozitiv që  mund të 

106  Ahuja, V. (2006). The Role of Social Cognitive Career Theory on Career Development for First-Generation, College-Bound High School 
Students. H-341

107  Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis of self- efficacy theory of behavioral change.
Cognitive Therapy and Research, 1, 287-308.
108  Patton, W., Bartrum, D. A. and Creed, P. A.,  (2004) Gender differences for optimism, self-esteem, expectations and goals in predicting 

career planning and exploration in adolescents. International Journal for educational and Vocational Guidance 4(3):193-209.Allison, 
Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue West, 
Lynnwood, WA 98036

109 Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036

110  Landry, C. C. (2003). Self-efficacy, motivation and outcome expectation correlates of college students’ intention certainty. (Dissertation) 
Unpublished.  Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 64, 3-A, 825.

111  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

112  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 
AvenueWËest, Lynnwood, WA 98036
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ketë, të përjetojë kënaqësi dhe të ndihej i lumtur për goditjen  e topit, do të ishte një 

shpërblim intrinzik që do ta forconte zhvillimin e interesit të tij dhe vetefikasitetin. 

Qëllimet / synimet për kArrierë 

konstrukti tjetër i rëndësishëm në vendimmarrjen për karrierë, i theksuar nga ana e 

teorisë social-konjitive  mbi karrierën, është  qëllimi ose synimi për karrierë, i cili ka 

të bëjë me vendosmërinë për vet efikasitet në lidhje me aftësitë tona drejt suksesit113.  

Bazuar në modelin e zgjedhjes, sipas Lent, Brown dhe hackett114, termi “qëllim” i 

referohet shprehjes së synimit për zgjedhje të karrierës. Bandura përcakton qëllimin si 

një vendosmëri për t’u angazhuar në një aktivitet të veçantë me një rezultat të veçantë115 

.  Pjesa më e madhe e zhvillimit të karrierës është përqendruar në planifikimin dhe 

vendimmarrjen, në veprimet që në thelb janë ekuivalente me vënien e qëllimeve. 

Vënia e qëllimeve i ndihmon njerëzit të organizojnë dhe të udhëheqin sjelljen e tyre, 

ta mbështesin  për një periudhë më të gjatë kohore edhe në rast të mungesës së një 

shpërblimi ekstrinzik, si dhe i ndihmon të rrisin gjasat e arritjes së rezultateve të 

dëshiruara116. qëllimet u mundësojnë individëve të zgjedhin veprimet e tyre të bazuara 

në motive të brendshme. Për të konfirmuar natyrën bidirektive të teorisë social- konjitive  

mbi karrierën, vlen të theksohet ndërlidhja dhe ndikimi midis interesave dhe qëllimit. 

ndërkohë që interesat e një individi shpesh kanë  të ngjarë të udhëheqin në zhvillimin e 

qëllimit, në anën tjetër, edhe qëllimet të cilat janë të qarta, të arritshme dhe proksimale, 

kanë gjithashtu të ngjarë të udhëheqin dhe të përforcojnë zhvillimin e interesave të një 

individi. 

113  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036

114  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

115  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036

116  Ahuja, V. (2006). The Role of Social Cognitive Career Theory on Career Development for First-Generation, College-Bound High School 
Students. H-341
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Qëllimet / synimet shërbejnë për të lidhur interesat, pritjet efikase dhe pritjet mbi 

karrierën, ku të gjitha së bashku çojnë në një sjellje mbi karrierën117.  

ndikimet kontekstuAle 

Në modelin e zgjedhjes të teorisë social–konjitive  mbi karrierën, përveç vetefikasitetit, 

rezultateve të pritura dhe qëllimeve / synimeve, përfshihen edhe konstrukte tjera, ndër 

të cilat hyjnë edhe ndikimet kontekstuale. konteksti është mjedisi në të cilin individi 

vepron. mjedisi, përveç tjerash, përfshin edhe një sistem mbështetjeje për individin. ky 

sistem mbështetës konsiston në mbështetjen financiare, emocionale dhe instrumentale 

të marra kryesisht nga familja, miqtë dhe komuniteti118. 

Përveç faktorëve të kontekstit të gjerë, përkrahjet sociale, përfshirë këtu përkrahjen 

e familjes, shkollës e bashkëmoshatarëve, luajnë rol të rëndësishëm për zhvillimin dhe 

procesin e vendimmarrjes së adoleshentëve për karrierën119.

teoriA e joH HollAnd-it mbi kongruencën  midis 

personAlitetit dHe profesionit / mjedisit të punës

shumë teoricienë të tjerë janë interesuar në atë se pse individët zgjedhin fusha të 

ndryshme profesionale, kështu që kanë ekzaminuar rolin e faktorëve të personalitetit, 

interesave e vlerave në procesin e zgjedhjes së profesionit. ata besojnë se individët 

përzgjedhin profesionet që  janë në përputhje me personalitetin e tyre. teoria më e 

njohur e këtij lloji është ajo e John holland120.

Pas shumë viteve analizë të njerëzve e profesioneve të zgjedhura, holland arriti në 

përfundimin se zgjedhjet profesionale mund të shihen si një reflektim i personalitetit. 

117  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036

118  Po aty. 
119  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 

American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319
120  Holland, J.L. (1997). Making vocational choices: a theory of vocational personalities and work environments (3rd edition). Odessa FL: 

Psychological Assessment Resources, Inc. ISBN 0-911907 – 27 - 0
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sipas tij121, një zgjedhje profesionale është e suksesshme nëse përfshin marrjen parasysh 

të tipit të personalitetit sepse në këto raste profesioni u lejon individëve shprehjen e 

plotë të personalitetit të tyre. me fjalë të tjera, një zgjedhje e mirë profesionale është 

ajo që siguron përshtatjen më të mirë ndërmjet personalitetit të personit dhe mjedisit të 

punës. në qoftë se personaliteti është në harmoni me mjedisin e punës, individët do të 

gëzojnë më shumë punën në krahasim me individët që nuk e kanë një përputhje të tillë.

në teorinë e personaliteteve profesionale dhe mjediseve të punës të holland-it 

janë të njohur tri  komponentë. në radhë  të parë, mbi bazën e kësaj teorie njerëzit 

karakterizohen me një ngjashmëri prej gjashtë llojeve të personalitetit: realist, 

hulumtues, artistik, social, me iniciativë/sipërmarrës dhe konvencional, grup  i njohur 

në literaturën amerikane e angleze të karrierës me akronimet riasec. komponenti i 

dytë ka të bëjë me ngjashmëritë prej gjashtë mjediseve të punës, si: realist, hulumtues, 

artistik, social, iniciativë/sipërmarrës dhe konvencional. ndërsa komponenti i tretë i 

teorisë së hollandit konsiston në bashkimin e llojit të personit me mjedisin e punës, 

bashkim  që çon në rezultate të parashikueshme. këto rezultate përfshijnë zgjedhjen 

profesionale, stabilitetin profesional dhe arritjet, zgjedhjet arsimore dhe arritjet, 

kompetencat personale, sjelljen sociale dhe ndjeshmërinë ndaj influencës122.

Për zhvillimin e qasjes së tij, holland ka përdorur katër supozime: 1) shumica e 

njerëzve mund të kategorizohet në një nga gjashtë llojet e personalitetit (realist, 

hulumtues, artistik, social, iniciativë/sipërmarrës dhe konvencional); 2)  mjediset e 

punës, po ashtu, mund të përfshihen në gjashtë modele (realist, hulumtues, artistik, 

social, iniciativë/sipërmarrës dhe konvencional); 3) njerëzit kërkojnë mjedise  pune që  

u lejojnë të ushtrojnë aftësitë dhe shkathtësitë e tyre, mjedise që u lejojnë të shprehin 

qëndrimet dhe vlerat e tyre, me fjalë tjera mjedise që u lejojnë të shprehin tiparet e 

personalitetit të tyre;  4) sjellja është e përcaktuar nga një veprim midis personalitetit 

dhe mjedisit123. 

121 Po aty.
122  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 

West, Lynnwood, WA 98036
123 Holland, J.L. (1997). Making vocational choices: a theory of vocational personalities and work environments (3rd edition). Odessa FL: 

Psychological Assessment Resources, Inc. ISBN 0-911907 – 27 - 0
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Përveç katër supozimeve të lartpërmendura, holland për zhvillimin e qasjes së tij është 

bazuar po ashtu edhe në disa parime të tjera shtesë. Fillimisht, sipas holland-it124: 1) 

zgjedhja e një profesioni është një shprehje e personalitetit.  interesat profesionale të 

individit burojnë nga historia e jetës dhe personalitetit të tij; 2) inventarët e interesit janë 

inventarët personalitetit; preferencat profesionale janë treguesit e tipareve të personalitetit; 

shkallët e interesit janë të lidhura me vlerat e individit, me arritjet akademike dhe 

karakteristika të tjera personale; 3) stereotipet profesionale kanë kuptime të besueshme 

dhe të rëndësishme psikologjike dhe sociologjike. herë pas here, këto gjykime mund të 

jenë të pasakta, megjithatë ato shpesh mund të  jenë të dobishme. Zgjedhja  profesionale 

e individit  mbështetet në një farë mase në stereotipe profesionale; 4) anëtarët e një 

profesioni kanë personalitete të ngjashme dhe histori të ngjashme të zhvillimit personal. 

Profesionet tërheqin dhe mbajnë afër njerëz me personalitete të ngjashme.; 5) për shkak 

se njerëzit në një grup profesional kanë personalitete të ngjashme, ata do t’u përgjigjen 

shumë situatave dhe problemeve në mënyra të ngjashme dhe  do të krijojnë një mjedis 

ndërpersonal; 6) kënaqësia profesionale, stabiliteti dhe arritjet varen nga harmonia midis 

personalitetit dhe mjedisit në të cilin individi punon. një person  është shumë rehat dhe 

punon mirë në qoftë se profesioni përshtatet me të psikologjikisht125. 

informacionin mbi personalitetin dhe mjedisin e punës, holland e ka organizuar dhe 

interpretuar nëpërmjet katër konstrukteve: qëndrueshmërisë / konsistencës, diferencimit, 

identitetit dhe kongruencës / harmonisë,  ku secili prej tyre paraqet një vazhdimësi 

të mundësive126. konsistenca ka të bëjë me shkallën e lidhjes apo koherencës midis 

personalitetit dhe mjedisit të punës. konstrukti tjetër është diferencimi që konsiston në 

shkallën në të cilën personi apo mjedisi është i përcaktuar. sipas holland-it (1997), një 

person apo mjedis që përngjan ngushtë me një tip është i përcaktuar  si i diferencuar lart. 

identiteti ka të bëjë me shkallën e qartësisë dhe stabilitetit të identitetit të personit apo 

mjedisit, ku identiteti personal është përshkruar si një zotërim i një tabloje të qartë dhe 

124 Po aty.
125 Holland, J.L. (1997). Making vocational choices: a theory of vocational personalities and work environments (3rd edition). Odessa FL: 

Psychological Assessment Resources, Inc. ISBN 0-911907 – 27 - 0
126  Spokane, A. R., Luchetta, E. J., Richwine, M. H., (2002). Holland’s Theory of Personalities in Work Environment. In Brown, D., (2002). 

Career Choice and Development. Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
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e qëndrueshme   qëllimeve, interesave, talenteve etj., ndërsa identiteti i mjedisit është 

përshkruar si një tablo e qëllimeve të qarta e të integruara dhe detyrave e shpërblimeve të 

qëndrueshme për afate të gjata kohore të një organizate.  sipas holland-it127, kongruenca 

apo harmonia është një konstrukt që ka të bëjë me shkallën e korrespondencës së llojit 

të personalitetit me mjedisin e ndryshëm. 

holland128 thekson se “marrëdhëniet  mes  llojeve të personalitetit apo mjedisit 

mund të porositen sipas një modeli gjashtëkëndor në të cilin distancat midis llojeve 

apo mjediseve janë në përpjesëtim me marrëdhëniet teorike midis tyre. ky rregullim 

hapësinor jep përkufizime të qarta për konsistencën e një personi me mjedisin dhe 

harmoninë e personit dhe mjedisit. në këtë mënyrë, marrëdhëniet e brendshme të 

teorisë janë përcaktuar dhe organizuar nga një “model gjeometrik”129. 

gjAsHtë llojet e personAlitetit dHe profesioneve / 

mjediseve të punës sipAs j. HollAnd

Pas shumë viteve analize të njerëzve e profesioneve të zgjedhura, holland arriti në 

përfundimin se zgjedhjet profesionale mund të shihen si një reflektim i personalitetit. 

sipas tij130, një zgjedhje profesionale është e suksesshme nëse përfshin marrjen parasysh 

të tipit të personalitetit, sepse në këto raste profesioni u lejon individëve shprehjen e 

plotë të personalitetit të tyre. me fjalë të tjera, një zgjedhje e mirë profesionale është 

ajo që siguron përshtatjen më të mirë ndërmjet personalitetit të personit dhe mjedisit të 

punës. në qoftë se personaliteti është në harmoni me mjedisin e punës, individët do të 

gëzojnë më shumë punën në krahasim me individët që nuk e kanë një përputhje të tillë. 

sipas holland131, në adoleshencën e vonë shumica e njerëzve kanë një kombinim 

të gjashtë tipave të personalitetit në lidhje me profesionin e tyre, që janë tipi realist, 

127 Spokane, A. R., Luchetta, E. J., Richwine, M. H., (2002). Holland’s Theory of Personalities in Work Environment. In Brown, D., (2002). 
Career Choice and Development. Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

128  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036

129  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and ëork environment. Fq. 5. New Yourk: Free Press. 
130  Po aty. 
131  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press. 
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hulumtues, artistik, social, sipërmarrës dhe konvencional. Personaliteti i secilit person 

është i përbërë nga disa tipa dhe secili ka një kombinim unik të tyre. edhe pse këto 

gjashtë lloje mund të organizohen si të tilla që të japin 720 kombinime të ndryshme, 

holland pohon se rezultati i bazuar në tri preferencat e para është i mjaftueshëm për 

marrjen e vendimeve efektive. një personalitet sae do të kërkojë një mjedis pune ku 

mund të mirëpriten interesat për shoqëri, iniciativë dhe ato artistike. Për të formuar 

kodin holland duhet të merren parasysh shkronjat e para të temave profesionale që  

përshkruajnë personalitetin, pra të merren shkronjat e para të tri temave të para dhe ato 

shkronja më pas formojnë kodin. P. sh. nëse interesat renditet  sipas këtij rregulli: 1) 

artistik, 2) hulumtues dhe 3) social,  kodi do të ishte ahs (ais). 

Pra, holland ka formuar tipologjinë e personalitetit dhe tipologjinë e mjedisit. sa i 

përket tipologjisë së personalitetit, ai ka përcaktuar  gjashtë tipe:  realist, hulumtues, 

artistik, social, sipërmarrës dhe konvencional dhe gjashtë tipe të mjediseve:  realist, 

hulumtues, artistik, social, sipërmarrës dhe konvencional132.

Tipi realist / mjedisi realist. Ky tip është i fortë fizikisht dhe praktik në zgjidhjen e 

problemeve. nuk është teorik, është i orientuar ndaj profesioneve me natyrë praktike. 

Pëlqen punët realiste, si mekanik automjetesh, elektricist, fermer, zjarrfikës etj. Individët 

e këtij tipi kanë aftësi mekanike, por u mungojnë aftësitë sociale. ata  i shmangen 

ndërveprimit  me njerëz. në anën tjetër, edhe mjedisi realist i punës kërkon njerëz me 

karakteristika të tilla; kërkon kompetenca mekanike, ndërveprim  me makina, mjete e 

objekte e më pak ndërveprim  me njerëz133. 

tipi hulumtues / mjedisi hulumtues. ky tip është i orientuar ndaj profesioneve teorike. 

njerëzit me këtë tip personaliteti janë mendimtarë, pëlqejnë punët ku kërkohet eksplorim 

e hulumtim. ky tip mund të jetë biolog, kimist, antropolog, teknolog etj. ka aftësi 

matematikore dhe shkencore, por shpesh i mungojnë aftësitë drejtuese. në anën tjetër, edhe 

mjedisi hulumtues kërkon kompetenca analitike, shkencore, teknike e verbale134. 

tipi artistik / mjedisi artistik. tipi artistik preferon të ndërveprojë me botën me 

132  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
133  Po aty. 
134  Po aty.
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anë të ekspresionit artistik. tipat e tillë janë të orientuar drejt artit e letrave. Pëlqejnë 

profesione të tilla si  kompozitor, muzikant, shkrimtar, dekorues, fotograf etj. kanë 

aftësi artistike në të shkruar, aktruar, aftësi muzikore etj., ndërkohë që edhe mjedisi 

artistik kërkon aftësi, interesa, vlera e karakteristika të tilla artistike135. 

tipi social / mjedisi social. tipi social preferon të bashkëveprojë me njerëzit. Pëlqen 

profesione të tilla si  si: mësues, këshillues, psikolog, punëtor social etj. tipat socialë 

preferojnë të punojnë me njerëz, t’i informojnë, t’i ndihmojnë, t’i këshillojnë, t’i 

trajnojnë etj. në anën tjetër, edhe mjedisi social konsiston në karakteristika të tilla136.

tipi sipërmarrës / mjedisi sipërmarrës. tipi sipërmarrës preferon të ndërmarrë 

nisma. Përdor aftësitë verbale për të manipuluar e drejtuar të tjerët. Pëlqen punë të tilla 

si: shitës, menaxher, politikan, producent televiziv etj. mjedisi sipërmarrës i punës ka të 

bëjë me aktivitete  të cilat duhet të realizohen nga njerëz me kompetencat e këtij lloji137. 

tipi konvencional / mjedisi konvencional. tipi konvencional nuk pëlqen aktivitete 

të strukturuara. këta tipa kanë aftësi matematikore dhe administrative dhe pëlqejnë të 

punojnë si sekretarë, bankierë, analistë financash, bibliotekarë etj. Mjedisi konvencional 

po ashtu konsiston  në detyra e aktivitete të tilla138.

përmbledHje e kApitullit të dytë

shqyrtimi i literaturës, përkatësisht shqyrtimi i teorive kryesore mbi karrierën, ka 

filluar me diskutimin e variablave të pavarura sipas teorive kryesore mbi karrierën. 

Pjekuria për karrierë dhe rëndësia e saj për një vendimmarrje të suksesshme është 

shpjeguar e diskutuar nga ana e teorisë së zhvillimit për karrierë të donald super139 

135  Po aty.
136  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
137  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
138  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
139  Thompson, Lindeman, Super, Jordaan & Myer, 1981. In Glavin, K.,& Rehfuss, M., (2005). Vocopher A web-Library of Free Career 

Inventories. American Counseling Association
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dhe studiuesve të tjerë mbi karrierën.140 141 142 143 144. Vetefikasiteti, rezultatet e pritura 

dhe qëllimet mbi karrierën janë faktorë të tjerë madhorë që shqyrtuar nga  nga  teoria 

social-konjitive  mbi karrierën145 146. sipas kësaj teorie, konstruktet në fjalë punojnë së 

bashku dhe besohet të operojnë në lidhje me sjelljen  për karrierën dhe kështu të kenë 

ndikim në zgjedhjen profesionale. në kuadër të modelit të zgjedhjes të teorisë social–

konjitive  janë diskutuar edhe konstrukte të tjera, të tilla si ndikime kontekstuale147148 
149 . Lidhur me çështjen e interesuar prej shumë kohe se përse individët zgjedhin fusha 

të ndryshme profesionale, teoria person-mjedis e holland-it jep shpjegimet e saj. sipas 

kësaj pikëpamjeje150 151, individët përzgjedhin ato profesione që  janë në përputhje 

me personalitetin e tyre. një zgjedhje profesionale e suksesshme  është atëherë kur 

sigurohet përshtatja ndërmjet personalitetit dhe mjedisit të punës. holland në teorinë 

e tij ka diskutuar për gjashtë tipa të personalitetit dhe gjashtë mjedise të punës152. 

Përfundimisht, teoritë e lartpërmendura të integruara në këtë studim kanë vënë në pah 

faktorë të rëndësishëm, të cilët ushtrojnë ndikim në vendimmarrjen për karrierë. këta 

faktorë  janë ekzaminuar nga hulumtime të shumta në mbarë botën, gjetjet e të cilave  

kanë konstatuar ndërlidhjen që vendimmarrja për karrierë mund të ketë me këta faktorë. 

disa nga këto hulumtime do të prezantohen në kapitullin në vijim. 

140  Super, Donald E (1957). The Psychology of Careers. Monthly Labor Review (pre-1986); 80, 000009; ABI/INFORM Complete pg. 1114
141  Herr, E. L. (2001). Career development and its practice: A historical perspective. The career development quarterly. Vol. 49.
142  Prideaux, L-A. dhe Creed, P.A., (2001). Career maturity, career decision-making self-efficacy and career indecision: A review of the 

accrued evidence. Australian Journal of Career Development in 10 (2): Australian Council for Educational Research
143  Patton, W.A., and Creed, P., (2007) The relationship between career variables and occupational aspirations/expectations for Australian 

high school adolescents. Journal of Career Development 34(2):pp. 127-
144  Naidoo, A. V., (1998). Career maturity: A review of four decades of research.Educational Resources Information Center (ERIC). Retrieved 

May 18, 2009, from http://www.eric.ed.gov/ ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/00000 19b/80/15/71/15.pdf.
145  Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis of self- efficacy theory of behavioral change. Cognitive Therapy and Research, 1, 287-308.
146  Bandura, A. (1990). Some reflections on reflections. Psychological Inquiry, 1, 101-105. [In this brief commentary, Prof. Bandura responds 

to various reviews of his book, Social Foundations of Thought and Action.
147  Brown, D., (2002). Introduction to Theories of Career Development and Choice: Origins, Evolution, an Current Efforts. In Broën, D., 

(2002). Career Choice and Development. Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
148  Lent, R. w., Browën, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 

Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
149  Brown, D., (2002). Status of Theories of Career Choice and Development. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. Fourth 

edition. ISBN 0-7879-5741-0.
150  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
151  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 

West, Lynnwood, WA 98036
152  Spokane, A. R., Luchetta, E. J., Richwine, M. H., (2002). Holland’s Theory of Personalities in Work Environment. In Brown, D., (2002). 

Career Choice and Development. Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
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Hyrje 

Vendimmarrja për karrierën është bërë variabël e shumë studimeve të shkencave 

sociale e të edukimit. Për shumicën e njerëzve në shoqëritë perëndimore, karriera 

përfaqëson një praktikë të ndërtuar si individualisht, ashtu edhe nga ndikimet e 

kontekstit social. 

ky kapitull shqyrton një sërë hulumtimesh ndërkombëtare e kombëtare mbi 

vendimmarrjen për karrierë, me një përqendrim te gjetjet empirike që mbështesin e 

mbështeten nga teoritë e mëdha mbi karrierën. në këtë kapitull do të përqendrohemi te 

hulumtimet që theksojnë konceptin e vendimmarrjes së adoleshentëve për karrierë në 

ndërlidhje me faktorë të ndryshëm.  hulumtimet kryesisht do të kategorizohen në grupe  

të ndara në varësi të shqyrtimit të faktorëve të ndryshëm. 

ky seksion i shqyrtimit të literaturës, përkatësisht shqyrtimit të hulumtimeve shkencore, 

do të sigurojë për lexuesin një bazë të njohurive rreth evolucionit dhe rëndësisë aktuale që 

ka zhvillimi dhe vendimmarrja për karrierë. Për të vlerësuar nevojën e madhe për studime 

empirike mbi marrëdhëniet e shumë variablave mbi karrierën, ky kapitull  do të fillojë me 

shqyrtimin dhe analizën kritike të studimeve të bëra mbi vendimmarrjen për karrierë në 

ndërlidhje me pjekurinë për karrierë. më pas do të bëhet një shqyrtim i hulumtimeve të 

bëra e të mbështetura mbi sfondin teorik të teorisë social–konjitive  mbi karrierën. Pasi të 

ofrohet një pasqyrë e gjetjeve empirike mbi marrëdhënien e vendimmarrjes për karrierë, 

përkatësisht sigurisë për vendimin e marrë me konstruktet kryesore të teorisë social-konjitive  

mbi karrierën, studimet e shqyrtuara më pas do të përfshijnë gjetjet mbi marrëdhënien e 

vendimmarrjes për karrierë me personalitetin. 

shqYrTimi i huLumTimeve

Kapitulli    3
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stAtusi i vendimmArrjes për kArrierën

një ndër aspektet më të rëndësishme të zhvillimit mbi karrierën është  statusi i 

vendimmarrjes për karrierën i përcaktuar  përmes shkallës së vendimmarrjes për 

karrierën. duke iu referuar shkallës dhe hartuesve të saj153, statusi i vendimmarrjes 

për karrierë konsiston në dy faktorë: siguria për vendimmarrje dhe pavendosmëria. 

siguria për vendimmarrje nënkupton ndjenjën se sa i sigurt ndihet një person për 

zgjedhjen e karrierës / profesionit154, ndërsa vlerësimi i pavendosmërisë për profesion 

na jep informacion rreth disa çështjeve specifike, të cilat mund ta ndalojnë individin 

të vendosë për profesionin e ardhshëm155 156. shumë hulumtues kanë siguruar gjetje 

domethënëse  lidhur me ndërlidhjen e sigurisë për vendimmarrje, përkatësisht, sigurisë 

për karrierë në ndërlidhje me konstrukte të tjera të karrierës, të tilla si: struktura e 

interesave, qëndrueshmëria akademike, vetefikasiteti, përkrahjet kontekstuale etj. Për 

më tej, në të gjitha hulumtimet, siguria për vendimmarrje është përdorur për të vlerësuar 

statusin e vendimmarrjes për karrierën157 158 159 160 161. 

pjekuriA për kArrierë dHe stAtusi  

i vendimmArrjes për të 

Pjekuria për karrierë, si një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të karrierës, është një 

variabël e shumë studimeve. një sasi e konsiderueshme e hulumtimeve që janë realizuar 

153  Osipow, Clarke, Carney, Winer, Yanico, Koschier, (1976). Career Decision Scale. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
154  Hartung, P. J. (1995). Assessing career certainty and choice status. Eric Digest EDO-CG95-19. http://www.counseling.org/resources/

library/ERIC%20Digests/95-19.pdf
155  Osipow, S. (1999). Assessing Career Indecision. Journal of Vocational Behavior 55, 147–154 Article ID jvbe.1999.1704, available online at 

http://www.idealibrary.com
156  Patton, Ë. & Creed, P. A. (2001). Developmental issues in career maturity and career decision status. The Career Development Quarterly, 

49, 336-351
157  Po aty. 
158  Gordon, L. & Meyer, J.C. (2002). Career indecision amongst prospective universit students, South African Journal of Psychology, vol.32, 

no.4, p.41-47.
159  Creed, P., Patton, W., & Prideaux, L.-A. (2006). Causal relationship between career indecision and career decision-making self-efficacy: A 

longitudinal cross-lagged analysis. Journal of Career Development, 33, 47-65.
160  Öztemel,, K., (2013). An Investigation of Career Indecision Level of High School Students: Relationships with Personal Indecisiveness and 

Anxiety. Online Journal of Counseling & Education; Jul2013, Vol. 2 Issue 3, p46.
161  Coetzee, M 2006, Investigating the impact of “the gap year” on career decision-making, (MEd dissertation), University of Pretoria, 

Pretoria, 
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janë përqendruar kryesisht në studimin pjekurisë për karrierë të nxënësve të shkollave 

të mesme dhe studentëve të universiteteve. Pjesa më e madhe e studimeve e analizojnë 

këtë konstrukt në marrëdhënie me faktorë tjerë, të dhëna demografike, vetefikasitetin, 

sigurinë për vendimmarrje / pavendosmërinë për karrierë dhe për ekzaminimin e 

rëndësisë së tij në aspektin e këshillimit për karrierë. 

Pjekuria për karrierë është një konstrukt kyç i zhvillimit dhe sjelljes për karrierë. 

gordon dhe meyer162 kanë realizuar një studim, me qëllim  ekzaminimin e statusit 

të adoleshentëve për karrierë, përkatësisht shkallën sigurisë për vendimin e marrë 

e pavendosmërisë së studentëve të universitetit dhe ndërlidhjen  me pjekurinë për 

karrierë. Për të realizuar këtë studim, studiuesit kanë ftuar adoleshentë me një moshë 

mesatare  17 vjeç. Analiza e korrelacionit midis faktorëve ka treguar një koeficient 

mesatar pozitiv. Pra, gjetjet e studimit kanë rezultuar me një korrelacion pozitiv midis 

sigurisë për vendimin e marrë dhe pjekurisë për karrierën në të gjitha dimensionet e 

saj. këto gjetje tregojnë se të rinjtë të cilët kanë raportuar nivel të lartë të pjekurisë për 

karrierë kanë qenë më të sigurt për vendimin që   kanë marrë lidhur me profesionin e 

tyre 163. 

“Pjekuria për karrierë dhe orientimi i motivuar për punë, faktorë parashikues për 

sigurinë në zgjedhjen  e profesionit” është një studim i bërë në vitin 1999 nga  Farrell, 

suzan, horvath dhe Peter164. Propozimi dhe qëllimi i këtij studimi ka qenë ekzaminimi 

i faktorëve të ndërlidhur me sigurinë e studentëve për zgjedhjen e profesionit. në 

përputhje me rrethanat, faktorët motivues intrinzik dhe ekstrinzik, po aq sa edhe 

pjekuria e qëndrimeve për karrierën, janë menduar  si vendimtarë  të sigurisë për 

zgjedhje të karrierës. hipoteza e parë e këtij studimi ka qenë: pjekuria për karrierë, 

faktorët motivues të brendshëm /intrinzik dhe ata të jashtëm/ekstrinzik, do të kenë 

ndërlidhje pozitive me domethënie statistikore me sigurinë për zgjedhje të profesionit. 

studimi po ashtu ka konsistuar edhe në hipotezën e dytë, sipas së cilës faktorët në fjalë 

janë madje edhe predikues për sigurinë e vendimit të marrë. Për realizimin e studimit 

162  Gordon, L. & Meyer, J.C. (2002). Career indecision amongst prospective universit students, South African Journal of Psychology, vol.32, 
no.4, p.41-47.

163  Po aty. 
164  Farrell, Susan J., Horvath, Peter (1999).  Career Maturity and Work Motivational Orientation: Predictors of Vocational Choice Certainty.  

Guidance & Counseling, 08315493, Autumn1999, Vol. 15, Issue 1



54

FAKTORËT QË INFLUENCOJNË VENDIMMARRJEN 
E ADOLESHENTËVE KOSOVARË PËR ZGJEDHJE TË PROFESIONIT

Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

kanë qenë të ftuar 110 studentë, te të cilët janë administruar pyetësorët për faktorët 

matës. siç  ishte parashikuar, pjekuria për karrierë dhe motivimi intrinzik  kanë qenë në 

mënyrë domethënëse  të ndërlidhura me sigurinë për karrierë, duke u treguar si faktorë 

mjaft përcaktues për sigurinë, ndërsa motivimi ekstrinzik nuk është parë të ketë ndonjë 

ndërlidhje domethënëse  me sigurinë e studentëve për zgjedhjen e profesionit të tyre të 

ardhshëm165.

ndërlidhja midis pjekurisë për karrierë dhe sigurisë për vendimmarrje është 

konstatuar edhe në studimin e bërë nga ana  creed dhe Patton166. qëllimi i tyre ishte 

të kuptonin ndërlidhjen dhe parashikimin e pjekurisë për karrierë nga faktorë të tillë si 

vetefikasiteti dhe siguria dhe nga faktorët demografikë, përfshirë moshën dhe gjininë. 

Përmes analizës së regresionit, creed dhe Patton konstatuan ndërlidhjen midis faktorëve 

dhe predikimin e pjekurisë për karrierë në sajë të njohjes së faktorëve predikues167

Powell dhe Luzzo, në studimin e tyre “Vlerësimi i faktorëve që lidhen me pjekurinë 

e nxënësve për karrierë” kanë shqyrtuar pjekurinë për karrierë të 253 nxënësve të 

shkollave të mesme në marrëdhënie me stilet atribuuese të vendimmarrjes për karrierë. 

sipas gjetjeve të këtij studimi, ata që  kanë pasur më tepër kontroll personal mbi 

vendimmarrjen për karrierë kanë pasur qëndrime më pozitive për vendimmarrjen dhe 

kanë qenë më të vetëdijshëm për profesionin e tyre të ardhshëm168. 

Pjekuria për karrierë dhe statusi i adoleshentëve për vendimmarrjen në karrierë janë 

analizuar në ndërlidhje me moshën dhe gjininë në një studim të Patton dhe creed169. te 

një kampion prej 1971 pjesëmarrësish, Patton dhe creed170 analizuan nëse pjekuria dhe 

siguria për karrierë dallojnë tek adoleshentët e moshave dhe gjinive të ndryshme. në 

bazë të gjetjeve të tyre, të dy faktorët janë konsideruar të rëndësishëm për vendimmarrje 

dhe dallime  u vunë re tek adoleshentët e moshave të ndryshme, ndërsa për sa i përket 

165  Po aty. 
166  Creed, P. A., & Patton, W. (2003). Predicting two components of career maturity in school based adolescents. Journal of Career 

Development, 29 (4), 277 – 290.
167  Po aty. 
168  Powell, D. F., & Luzzo, D. A. (1998). Evaluating factors associated with the career maturity of high school students. The Career 

Development Quarterly, 47, 145-158.
169  Patton, w. & Creed, P. A. (2001). Developmental issues in career maturity and career decision status. The Career Development Quarterly, 

49, 336-351
170  Po aty. 
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gjinisë, pjekuria për karrierë dhe pavendosmëria kanë qenë  në nivel pak më të lartë te 

femrat. 

Pjekuria për karrierë, vetefikasiteti dhe statusi socio-ekonomik ishin faktorët e 

studimit të Bogzgeyikli, eroglu dhe hamurcu171, të cilët realizuan një studim me 346 

nxënës të klasave të nënta. qëllimi i studimit konsistonte në ekzaminimin e ndërlidhjes 

midis faktorëve. sipas rezultateve, studiuesit konstatuan ndërlidhje domethënëse midis 

pjekurisë për karrierë, vetefikasitetit dhe statusit socio-ekonomik. 

Ndërlidhjen e sigurisë për karrierë, pjekurisë për karrierë dhe vetefikasitetit, e 

tregojnë edhe gjetjet e Prideaux dhe creed172. këta studiues, në shqyrtimin e shumë 

evidencave mbi këta faktorë, konstatuan për ndërlidhjen që kanë mes  tyre siguria për 

karrierë, pjekuria për karrierë dhe vetefikasiteti. 

Pjekuria për karrierë ka qenë faktor studimi në mesin e shumë studimeve të 

realizuara nga studiues të ndryshëm, sipas të cilëve faktori në fjalë është parë si  i 

rëndësishëm, ndër të tjera, për sigurinë e vendimmarrjes për karrierë, për strategjitë 

e vendimmarrjes dhe për procesin e vendimmarrjes në përgjithësi173 174. studimet po 

ashtu konfirmojnë rëndësinë e pjekurisë për karrierë për aspektin e  këshillimit175,  për 

shpjegimin e modeleve të zhvillimit mbi karrierën176 177 dhe mbi bazën e rëndësisë së tij, 

studimet rekomandojnë stimulimin dhe promovimin  e pjekurisë për karrierë178 përmes 

programeve, me theks të veçantë në kurrikulat mësimore dhe  programet edukative mbi 

karrierën në kuadër të shkollave179. 

171  Bogzgeyikli, H.,  Eroglu, S. E., & dhe Hamurcu, H. (2009). Career decision making self-efficacy, career maturity and socioeconomic status 
with Turkish youth. Georgian Electronic Scientific Journal: Education Science and Psychology. No. I (14). 

172  Prideaux, L-A. dhe Creed, P.A., (2001). Career maturity, career decision-making self-efficacy and career indecision: A review of the 
accrued evidence. Australian Journal of Career Development in 10 (2): Australian Council for Educational Research

173  Akintug, Y dhe Birol, C. (2011). Comparative analysis of vocational maturity and decision making strategies of high school students. 
Journal of Education. 41.

174  Kerka, S., (1998). Career development and gender, race and class. Eric Digest No. 199.
175  Patton, W., & McMahon, M. (2006). The systems theory framework of career development and counseling: Connecting theory and 

practice. International Journal for the Advancement of Counselling, 28(2), 153-16.
176  Patton, W. A. and Lokan, J.  (2001) Perspectives on Donald Super’s Construct of Career Maturity. International Journal for Educational 

and Vocational Guidance 1(1/2):pp. 31-48.
177  Naidoo, A. V., (1998). Career maturity: A review of four decades of research.Educational Resources Information Center (ERIC). Retrieved 

May 18, 2009, from http://www.eric.ed.gov/ ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/00000 19b/80/15/71/15.pdf.
178  Turner, Sh. L., & Lapan, R. T., (2005). Promoting Career Development and Aspirations in School-Age Youth. In Brown, S. D., & Lent, R. 

W., (2005). Career Development and Counselling: Putting Theory and Research to Work. ISBN 0-471-28880-2.
179  Patton, W.,Watson, M. B., & Creed, P. A. (2004). Career maturity of Australian and South African high school students: Developmental 

and contextual explanations. Australian Journal of Career Development, 13(1), 33-41.
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konstruktet sociAl–konjitive , fAktorët kontekstuAlë 

dHe stAtusi i vendimmArrjes për kArrierën

në bazë të teorisë social–konjitive  mbi karrierën, zhvillimi për karrierën është një 

kombinim i faktorëve personalë, konjitivë  e kontekstualë, një kombinim  që ndikon në 

formimin e interesave mbi karrierën, zhvillimin e qëllimeve, si dhe në performancë180. 

studiuesit kanë shpjeguar se teoria social–konjitive  mbi karrierën tërhiqet nga teoria 

e Banduras, duke u fokusuar në variabla specifike konjitive  të tilla si vetefikasiteti, 

rezultatet e pritura dhe qëllimet / synimet. 

solberg, good, Fischer, Brown dhe nord181 kanë bërë një studim mbi vendimmarrjen 

për karrierën, duke u fokusuar në disa elemente specifike të zhvillimit të karrierës. Studimi 

i tyre, ndër të tjera, ka pasur për qëllim të analizojë ndërlidhjen midis vetefikasitetit dhe 

sjelljes eksploruese mbi karrierën. Përveç të  tjerave  ata kanë gjetur që individët të cilët 

kanë raportuar besime më të fuqishme të vetefikasitetit kanë qenë më të angazhuar në 

eksplorimin mbi karrierën. Rëndësia e vetefikasitetit për vendimmarrjen për karrierën, 

përkatësisht, në sigurinë apo pavendosmërinë në zgjedhjen profesionale, është vënë në 

pah edhe në  studime të tjera. 

“Marrëdhënia midis vetefikasitetit të vendimmarrjes për karrierë, pavendosmërisë mbi 

edukimin, pavendosmërisë profesionale dhe gjinisë” është një studim tjetër i realizuar 

nga Bergeron dhe romano në vitin 1994182. Për të kuptuar nivelet e pavendosmërisë 

së edukimit  profesional, në studim ishin ftuar 125 të rinj. rezultatet e këtij studimi 

kishin treguar që ekzistojnë dallime me domethënie statistikore midis tri niveleve të 

pavendosmërisë, por që nuk kishte pasur dallime domethënëse  në aspektin gjinor. 

rezultatet e studimit po ashtu kanë treguar se ekziston një marrëdhënie e fuqishme 

midis vetefikasitetit dhe pavendosmërisë për karrierë. Gjetje të ngjashme, të cilat kanë 

180 Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

181  Solberg, V. S., Good, G. E., Fischer, A. R., Brown, S. D., & Nord, D. (1995). Career decision making,and career search activities: Relative 
effects of career search self-efficacy and humanagency. Journal of Counseling Psychology, 42, 448-455.Në Nota, L. Ferrari, S., Solberg, S. 
Soresi (2007). Career search self-efficacy, family support, and career indecision with Italian youths. Journal of Career Assessment, 15 (2) 
(2007), pp. 181–193

182  Bergeron, L. M., & Romano, J. L. (1994). The relationships among career decision-making self-efficacy, educational indecision, vocational 
indecision, and gender. Journal of College Student Development, 35, 19-24. Në Stacey, (2003). Influences selected demographic variables 
on the career decision -making seli-efficacy of college sendor. (dissertation) Unpublished.  B.S., Northëestern State University, 1991; M.Ed., 
Northwestern State University, 1996
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theksuar rolin e vetefikasitetit në zgjedhjen profesionale janë parë të jenë edhe studimet 

e . sipas tyre, të rinjtë zgjedhin ato profesione në të cilat  ndihen më kompetentë, duke 

i shmangur ato fusha të karrierës në të cilat  nuk ndihen kompetentë dhe të aftë për t’ia 

dalë mbanë. Roli i vetefikasitetit në zgjedhjen e profesionit është theksuar edhe nga 

studime të tjera të mëhershme183 184 185. 

taylor dhe Pompa186 kanë krahasuar parashikues të shumëfishtë të pavendosmërisë 

për profesion, përfshirë   lokusin e kontrollit, rëndësinë e atashimit dhe vetefikasitetin 

për karrierë. Rezultatet e studimit kanë treguar ndërlidhje negative midis vetefikasitetit 

dhe pavendosmërisë dhe  vetefikasiteti ka qenë faktori më parashikues për statusin 

e adoleshentëve për vendimmarrje, përkatësisht parashikues për pavendosmërinë për 

profesionin. Shkalla e ndërlidhjes dhe e parashikimit të vetefikasitetit për status të 

adoleshentëve në vendimmarrjen për karrierën është vënë në pah edhe nga rezultatet e 

studimit të Bienvenu187. ky i fundit , duke iu referuar gjetjeve të studimit, ka theksuar 

se  siguria për vendimin e marrë ka ndërlidhje pozitive me forcën e vetefikasitetit dhe 

është një  faktor mjaft parashikues. me fjalë të tjera, sa më e lartë  ka qenë forca e 

vetefikasitetit, aq më e madhe ka dalë  siguria e adoleshentëve për vendimin që kanë 

bërë mbi profesionin e tyre të ardhshëm. Niveli i vetëefikasitetit është treguar faktorë 

i rëndësishëm për statusin e vendimmarrjes për karrierë si edhe për aspekte të tjera të 

zhvillimit  mbi karrierën.188 189 190

Mbi bazën e teorisë social-konjitive mbi karrierën, përveç forcës së vetefikasitetit, në 

statusin e vendimmarrjes për karrierë midis adoleshentëve ndikim të madh kanë edhe 

183  Patton, Ëendy A. and Creed, Peter (2007) The relationship betëeen career variables and occupational aspirations/expectations for 
Australian high school adolescents. Journal of Career Development 34(2):pp. 127-148.

184  Patton, W., Bartrum, D. A. and Creed, P. A.,  (2004) Gender differences for optimism, self-esteem, expectations and goals in predicting 
career planning and exploration in adolescents. International Journal for educational and Vocational Guidance 4(3):193-209.

185  Bozgeyikli, H., Eroğlu, S. E., , Hamurcu, H.,  (2009). Career decision making seli-efficacy, career maturity ande socioeconomic status with 
turkish youth. Georgian Electronic Scientific Journal: Education Science and Psychology | No.1(14)

186  Taylor, K. M., & Popma, J. (1990). An examination of the relationships among career decision-making self efficacy, career salience, locus 
of control, and vocational indecision. Journal of Vocational Behavior, 37, 17-31.

187  Bienvenu, C. (2000). Psychosocial correlates of decision certainty in  academic major selection of college students. Unpublished doctoral 
dissertation, Louisiana State University. Në Landry, C. C. (2003). Self-efficacy, motivation and outcome expectation correlates of college 
students’ intention certainty. (Dissertation) Unpublished.  Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 64, 3-A, 825.

188   Bogzgeyikli, H.,  Eroglu, S. E., & dhe Hamurcu, H. (2009). Career decision making self-efficacy, career maturity and socioeconomic status 
with Turkish youth. Georgian Electronic Scientific Journal: Education Science and Psychology. No. I (14). 

189  Prideaux, L-A. dhe Creed, P.A., (2001). Career maturity, career decision-making self-efficacy and career indecision: A review of the 
accrued evidence. Australian Journal of Career Development in 10 (2): Australian Council for Educational Research

190  Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82–91.
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rezultatet e pritura dhe qëllimet /synimet. Betz dhe Voyten191 kanë  realizuar një studim 

me qëllim  analizën  e ndërlidhjes së vetefikasitetit dhe rezultateve të pritura me statusin 

e vendimmarrjes për karrierën. të dhënat e raportuara nga ana e 350 studentëve, autorët 

e studimit i kanë analizuar me anë të regresionit linear të shumëfishtë. Rezultatet e 

këtij studimi kanë treguar se vetefikasiteti dhe rezultatet e pritura për karrierën kanë 

qenë në ndërlidhje të lartë domethënëse  me statusin e vendimmarrjes për karrierë, 

madje janë parë  edhe si faktorë mjaft parashikues për pavendosmërinë e të rinjve për 

karrierë. Pritshmëritë për karrierë janë shpjeguar si faktorë tejet të rëndësishëm për 

vendimmarrjen, faktor  i evidentuar në disa artikuj shkencorë192. 

studimi tjetër “dallimet gjinore për optimizëm, vetëbesim, pritshmëri dhe qëllime 

në parashikimin e planifikimit dhe eksplorimit të adoleshentëve për karrierë”193 po ashtu 

ka treguar mbi rëndësinë e këtyre konstrukteve në vendimmarrjen për profesion. Pra, 

sipas gjetjeve të këtij studimi, rezultatet e pritura dhe qëllimet / synimet për karrierën 

luajnë një rol të rëndësishëm me vendimmarrjen e të rinjve për karrierë, duke treguar 

një ndërlidhje të lartë midis faktorëve në fjalë. 

fAktorët kontekstuAlë / përkrAHjet sociAle dHe stAtusi 

i vendimmArrjes për kArrierë

Përkrahjet kontekstuale luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e karrierës së 

adoleshentëve, duke përfshirë të dyja dimensionet: relacionale (sociale dhe emocionale) 

dhe  instrumentale (përkrahjen lidhur me karrierën194. Përkrahja relacionale prindërore 

kryesisht është dhënë për të lehtësuar mirëqenien emocionale të të rinjve, si dhe 

menaxhimin e ngjarjeve stresuese, ndërsa përkrahja instrumentale prindërore dhe e 

191  Betz, N. E. & Voyten, K. K (1997). Efficacy and outcome expectations influence career exploration and decidedness. (Abstrakt). The career 
development quarterly. 

192 Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2000). Contextual support and barriers to career choice: A social cognitive analysis. Journal of 
counseling psychology. Vol 47, No. 1,36 – 49.

193  Patton, W., Bartrum, D. A. and Creed, P. A.,  (2004) Gender differences for optimism, self-esteem, expectations and goals in predicting 
career planning and exploration in adolescents. International Journal for educational and Vocational Guidance 4(3):193-209.

194  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036. 
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shkollës është dhënë për të lehtësuar zhvillimin e karrierës së të rinjve195. 

Procesi i vendimmarrjes së adoleshentëve për zgjedhjen e profesionit influencohet 

nga një numër i madh faktorësh. Familja është parë si një  faktor shumë i rëndësishëm 

për procesin e vendimmarrjes së adoleshentëve në zgjedhje profesionale. sipas gjetjeve 

të shumë studimeve, adoleshentët të cilët kanë pasur mbështetje nga familja, sidomos 

nga prindërit, kanë treguar një zhvillim më të plotë mbi karrierën. me fjalë të tjera, 

adoleshentët që janë rritur në familje duke pasur mbështetje, dashuri, komunikim dhe 

ngrohtësi kanë treguar zhvillim më të  mir profesional dhe gatishmëri më të madhe për 

vendimmarrje.  Influenca e familjes në zhvillimin për karrierë është parë si  evidente 

edhe në studimin e June – schapeler Bergen196.   

në një studim të bërë nga Palo dhe drobot, të rinjtë të cilët janë treguar shumë më 

të hapur ndaj udhëzimeve dhe kanë qenë më eksplorues lidhur me karrierën, kanë qenë 

fëmijë me  prindër stimulues, tolerantë, më të përkushtuar rreth zhvillimit mbi karrierën. 

atashimi i sigurt po ashtu është parë të ketë ndërlidhje me zhvillimin e adoleshentëve 

për karrierë197.

Me qëllim  eksplorimin e influencës së familjes, shkollës, bashkëmoshatarëve dhe 

faktorëve të kontekstit të gjerë në zgjedhjen profesionale, Ferry198 ka realizuar një studim 

cilësor  me të rinjtë e Pensilvanisë. në këtë studim kanë qenë të ftuar 172 të rinj me të cilët 

janë realizuar disa fokus-grupe. nga të dhënat dhe analiza e përmbajtjes së tyre, Ferry, ndër 

tjera, ka kuptuar se familja, shkolla, bashkëmoshatarët dhe faktorët e kontekstit më të gjerë 

luajnë një rol kyç në procesin e vendimmarrjes së adoleshentëve për profesion. 

rëndësia e përkrahjes së prindërve dhe shkollës është parë edhe nga gjetjet e studimit 

të diemer199. sipas diemer, zhvillimi dhe vendimmarrja për karrierën ndikohen dhe 

ndihmohen nga përkrahjet relacionale dhe instrumentale të familjes, përkatësisht 

195 Po aty.
196  June -  Schapeler Bergen, R. (2006). Family influences on young adult career development and aspirations. (Dissertation - Unpublished). 

University of North Texas.
197  Palo, R. & Drobot, L. (2010). The impact of family influence on the career choice of adolescents. Procedia Social and Behavioral Sciences 

2 - 3407–3411
198  Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 (3), 

1 ̈C4. Retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php
199  Diemer, M. A. (2007). Parental and school influences upon the career development of poor youth of color. Journal of Vocational 

Behaviour, 70, 242-258.
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prindërve dhe shkollës. Përkrahja e perceptuar nga ana e adoleshentëve është parë si 

variabël ndihmëse për vendimmarrjen në karrierë edhe në studime tjera të shumta, sipas 

së cilave të rinjtë të cilët kanë raportuar përkrahje prindërore kanë qenë me zhvillim më 

të mirë për karrierën, si dhe kanë treguar siguri më të madhe mbi vendimin e marrë200.

 Familja, shkolla dhe bashkëmoshatarët janë theksuar si faktorë tejet influencues 

në vendimmarrjen e adoleshentëve për profesion edhe në një studim të bërë në 

kosovë201 202.

ndërlidhja e familjes, shkollës, bashkëmoshatarëve dhe faktorëve të tjerë 

kontekstualë me zhvillimin dhe vendimmarrjen për karrierë është potencuar edhe nga 

shumë studime të tjera dhe cilësia e marrëdhënies së këtyre faktorëve është parë të 

influencojë pozitivisht  ose negativisht zgjedhjen profesionale203.  

Përveç nivelit të marrëdhënies midis këtyre faktorëve, disa studiues kanë qenë të 

interesuar mbi natyrën e kësaj ndërlidhjeje. mbështetur në teorinë social-konjitive  të 

karrierës, ndërlidhja midis përkrahjeve sociale dhe statusit të vendimmarrjes për karrierë 

është e natyrës indirekte dhe se vetefikasiteti ka rol ndërmjetësues në këtë ndërlidhje. 

Për të kuptuar rolin ndërmjetësues të vetefikasitetit në marrëdhënien midis përkrahjeve 

sociale dhe sigurisë për vendimmarrjen / pavendosmërisë së adoleshentëve për profesion, 

nota, Ferrari, solberg dhe soresi204 kanë realizuar një studim me 253 të rinj italianë. Pas  

administrimit të pyetësorëve të caktuar për faktorët përkatës, studiuesit kanë bërë analizën 

e të dhënave me anë të teknikave statistikore, kryesisht atyre inferenciale. gjetjet e studimit 

kanë mbështetur supozimet e formuluara nga autorët, sipas të cilave ekziston një ndërlidhje 

negative midis përkrahjes prindërore dhe pavendosmërisë për zgjedhjen e profesionit dhe 

kjo ndërlidhje është indirekte dhe e ndërmejtësuar nga forca e vetefikasitetit. 

200 Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319.

201 Jemini - Gashi, L. (2010). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedje të profesionit.(Abstrakt).  Alb 
shkenca.

202  Jemini - Gashi, L. (2013). Faktorët psikosocialë që ndikojnë procesin e vendimmarrjes së adoleshentëve kosovarë për zgjedhjen e 
profesionit. Buletin shkencor nr. 1 (VII). Universiteti Planetar i Tiranës. ISSN 2227-7781. http://www.planetar.edu.al/docs/buletini-7.pdf

203  Adedayo Adefolaju ( Pa datë). The effect of parental influence on the choice of career among secondary school students.http://w.academia.
edu/3662595/Effect_of_parental_influence_on_the_choice_of_career_among_secondary_school_students#

204  Nota, L. Ferrari, S., Solberg, S. Soresi (2007). Career search self-efficacy, family support, and career indecision with Italian youths. Journal 
of Career Assessment, 15 (2) (2007), pp. 181–193
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rëndësia e përkrahjes së prindërve, shkollës / mësimdhënësve dhe bashkëmoshatarëve 

dhe ndërlidhja e tyre me sigurinë për vendimmarrje është konstatuar edhe nga një 

studim tjetër i realizuar në kosovë205. studimi ka përfshirë 550 maturantë nga shtatë 

krahinat  e kosovës. Bazuar në analizën e korrelacionit dhe regresionit, gjetjet kanë 

treguar për një ndërlidhje pozitive midis faktorëve, si dhe vetefikasiteti është parë të 

ketë rol ndërmjetësues në marrëdhënien midis të gjithë faktorëve206. 

personAliteti, zgjedHjA profesionAle dHe stAtusi i 

vendimmArrjes për kArrierë

teoria e zgjedhjes profesionale e holland-it207 ka revolucionalizuar me kërkime mbi 

kongruencën apo harmoninë midis personalitetit dhe mjedisit të punës. hulumtuesit 

tradicionalisht kanë testuar dobinë e kongruencës midis interesave dhe profesionit për 

të parashikuar rezultatin e disa variablave të ndërlidhura me karrierën.

një numër i konsiderueshëm hulumtimesh të realizuara  janë mbështetur në 

teorinë person-mjedis të holland-it. sipas spokane208, studimet empirike mbështesin 

ekzistencën e një grupi të kufizuar të llojeve të personalitetit profesional dhe një model 

unik të kompetencave, identifikimeve dhe vlerave. Ai gjithashtu potencon se teoria e 

holland-it ka evoluar me kalimin e kohës dhe aktualisht përfaqëson ndërveprimin person-

mjedis, ndërveprim  që reflekton përputhshmërinë kryesisht të tipareve të qëndrueshme 

me mjedisin209. njerëzit ndërveprojnë me mjediset e punës dhe ata zakonisht e gëzojnë 

atë mjedis, në qoftë se  u përshtatet  me tiparet e personalitetit. sipas gjetjeve të spokane, 

Luchetta dhe richwine210, mungesa e harmonisë midis personalitetit dhe mjedisit i çon 

individët në përpjekje të ndryshimit të sjelljes ose të mjedisit të punës, sepse sipas holland-

205  Jemini – Gashi (2013). Contextual factors, self-efficacy and career decision status of kosovar adolescents. International Journal of 
Multidisciplinary Thought. CD-ROM ISSN 2156-6992. 2013 Volume 03, number 03.

206  Po aty. 
207  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
208  Spokane, A.R. (1985). A review of research on person‐environment congruence in Holland´s theory ofcareers. Journal of Vocational 

Behavior, 26, 306‐343. Nw  Petra N., Susi S., (2010). Personality as Predictor of Occupational Choice: Empirical Evidence from Germany. 
University of Hamburg.

209  Spokane, A. R., Luchetta, E. J., Richwine, M. H., (2002). Holland’s Theory of Personalities in Work Environment. In Brown, D., (2002). 
Career Choice and Development. Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

210  
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it njerëzit çdo herë tentojnë dhe mundohen për stabilitet në punë. 

Për të demonstruar rëndësinë e sigurisë për vendimmarrje në procesin e zhvillimit 

për karrierë, tracey dhe darcy211 kanë realizuar një studim në të cilin kanë përfshirë 162 

studentë. studiuesit212 kanë ekzaminuar devijimin e individëve nga modeli normatik 

cirkular riasec i organizimit të interesave për të konstatuar nëse devijimi është i 

lidhur me pavendosmërinë për karrierë dhe sigurinë për vendimmarrje në karrierë. 

rezultatet e këtij studimi kanë treguar se individët të cilët i janë  përshtatur modelit 

normativ të të menduarit të interesave të punës kanë raportuar më shumë siguri për 

karrierën. me fjalë tjera, sipas tracey dhe darcy213, studentët të cilët kanë raportuar 

përputhje midis interesave mbi karrierën dhe punës së preferuar, kanë qenë më të sigurt 

për karrierën e tyre.

Përputhja e tipareve të personalitetit me profesionin e zgjedhur është parë si e  rëndësishme 

edhe për nivelin e kënaqësisë së studentëve. martino, norbury, o’Brien dhe Weinrich214 kishin 

për qëllim të ekzaminonin rëndësinë e përputhjes së tipareve të personalitetit me zgjedhje 

profesionale për kënaqësinë e studentëve. në bazë të rezultateve, studiuesit konstatuan ekzistencën 

e ndërlidhjes midis faktorëve në fjalë. Pra, studentët të cilët kanë pasur përputhshmëri midis 

faktorëve, kanë treguar nivel më të lartë të kënaqësisë akademike215. 

teoria e holland-it mbi përshtatjen midis personalitetit dhe mjedisit të punës dhe 

ndërlidhjen e tyre me variabla të ndryshme ka gjetur mbështetje edhe në studime të tjera216 217 
218, madje është parë edhe si faktor mjaft predikues për zgjedhjen e profesionit219. Përputhja 

midis tipareve të personalitetit dhe zgjedhjes profesionale, e trajtuar nga disa studiues në 

211  Tracey, T., & Darcy, M. (2002). An idiothetic examination of vocational interests and their relation to career decidedness. Journal of 
Counseling Psychology, 49 (4), 420-427. Në Durr II, (2008). Relation of person – environment fit to career certainty. (Master Thesis) e pa 
publikuar. Arizona State University.

212  Po aty. 
213 Po aty.
214 Martino, S., Norbury, L, O’Brien, M, Weinrich, C., (1985). Examining Holland’s theory of career choice. Journal of the Indiana University 

Student Personnel Association.
215  Po aty. 
216  Antony, J. S. (1998). Personality-career fit and freshman medical career aspirations: A test of Holland’s theory. Research in Higher 

Education, 39, 679-698.
217  Stephen R. P and Paul D. U (2006). College major choice: An Analysis of Person–Environment Fit. Research in Higher Education, Vol. 47, 

No. 4, June 2006 (_ 2006) DOI: 10.1007/s11162-005-9002-3
218  Bacanlı, F., (2005). An Examination of Congruence between Psychological Counselor Candidate’s Self-concept and Vocational Self-

concept: A Longitudinal Study. Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP). 5/2 November 2005. DOI.
219 Nieken, P. & Störmer (2010). Personality as predictor of occupational choice: empirical evidence from Germany. Universität Hamburg.
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periudha të ndryshme përmes meta-analizave, është vërejtur si  faktor me rëndësi si për 

studiuesit220 221 222,  ashtu edhe për praktikat e këshillimit223.

përmbledHje e kApitullit

Në fillim të kapitullit, në radhë të parë është diskutuar mbi variablën  e varur, variablën 

kriter të studimit e më pas për ndërlidhjet e saj me variablat e pavarura apo parashikuese. 

shqyrtimi i hulumtimeve shkencore ka vënë në pah ndikimet e faktorëve të ndryshëm 

mbi statusin për vendimmarrje, pra sigurinë apo pavendosmërinë e adoleshentëve 

në vendimmarrje për karrierë. Fillimisht, studimet e shqyrtuara kanë diskutuar mbi 

ndërlidhjen e sigurisë për vendimin e marrë me pjekurinë për karrierë. secili studim 

i shqyrtuar ka konstatuar ndërlidhjen pozitive midis statusit për vendimmarrje dhe 

pjekurisë për karrierë224 225 226 227 228. 

është vërejtur se statusi i adoleshentëve për karrierë  ka ndërlidhje pozitive edhe me 

përkrahjet sociale dhe me faktorët e kontekstit të gjerë 229 230 231 232 233 234 235. Po ashtu, 

220  Bullock, E.E., Andrews, L., Braud, J., Reardon, R. C., (pa datë). Holland’s theory in an internacional context: applicability of RIASEC 
strukture and assessments. Tecnical report, no. 50

221  Gottfredson,  G. D. (1999). John L. Holland’s Contributions to Vocational Psychology: A Review and Evaluation. Journal of Vocational 
Behavior 55, 15– 40 (1999)

222  Gottfrendson, G. D., Jones, E. M., Holland, J. L., (1993). Personality and Vocatinal Interests: The relacion of Holland’s Six Interest 
Dimensions to Five Robust Dimensions of Personality. Journal of Counseling Psychology. Vol. 40. No. 4, 518-524.

223 Miller, M.  J.; Miller, T. A. ,(2005).  Theoretical application of holland’s theory of individual decision-making styles: implications for career 
counselors. Journal of Employment Counseling;Mar2005, Vol. 42 Issue 1, p20

224 Patton, W. & Creed, P. A. (2001). Developmental issues in career maturity and career decision status. The Career Development Quarterly, 
49, 336-351

225  Prideaux, L-A. dhe Creed, P.A., (2001). Career maturity, career decision-making self-efficacy and career indecision: A review of the 
accrued evidence. Australian Journal of Career Development in 10 (2): Australian Council for Educational Research

226  Dhillon, U &  and Kaur, R. (2005). Career Maturity of School Children. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, January - 
July 2005, Vol. 31, No.1-2, 71-76.

227  Powell, D. F., & Luzzo, D. A. (1998). Evaluating factors associated with the career maturity of 
high school students. The Career Development Quarterly, 47, 145-158.

228  Naidoo, A. V., (1998). Career maturity: A review of four decades of research.Educational Resources Information Center (ERIC). Retrieved 
May 18, 2009, from http://www.eric.ed.gov/ ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/00000 19b/80/15/71/15.pdf.

229 Jemini – Gashi (2013). Social Support and Career Maturity of Kosovar Adolescents. Research and education challenges toëard the future. 
ICRAE 2013. ISSN: 2308-0825

230  Diemer, M. A. (2007). Parental and school influences upon the career development of poor youth of color. Journal of Vocational 
Behaviour, 70, 242-258.

231  Adedayo Adefolaju ( Pa datë). The effect of parental influence on the choice of career among secondary school students.http://www.
academia.edu/3662595/Effect_of_parental_influence_on_the_choice_of_career_among_secondary_school_students#

232  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319.

233  Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 (3), 
1 ̈C4. Retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php

234  Bergen, R., (2006). Family influences on young adult career development. (Dissertation) Unpublished. University of North Texas.
235  Jemini, L. (2010). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedje të profesionit.(Abstrakt).  Alb shkenca.
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studimet  kanë treguar  një ndërlidhje indirekte midis këtyre faktorëve dhe statusit për 

vendimmarrje, duke treguar rolin ndërmjetësues që vetefikasiteti, rezultatet e pritura 

dhe qëllimet mbi karrierën kanë në këtë ndërlidhje236 237. ndërlidhja pozitive midis 

vetefikasitetit, rezultateve të pritura / pritshmërive dhe qëllimeve mbi karrierën është 

mbështetur edhe nga gjetjet e studimeve të tjera 238 239 240 241 242. 

Bazuar në teorinë e holland-it243 janë realizuar disa studime, ndonëse numri i tyre 

nuk është edhe aq i madh. gjetjet e studimit të spokane, Luchetta dhe richwine244 kanë 

treguar se mungesa e harmonisë midis personalitetit dhe mjedisit të punës ndikon në 

mospërshtatje, kështu që individët do të përpiqen të ndryshojnë sjelljen ose mjedisin 

e punës. rëndësia e përshtatjes midis personalitetit dhe punës është theksuar edhe nga 

ana e hulumtimeve të tjera245 246 247 248 249. 

mbi bazën e studimeve të shqyrtuara në këtë kapitull mund të thuhet se pjekuria për 

karrierë, përkrahjet sociale, faktorët kontekstualë, vetefikasiteti, rezultatet e pritura dhe 

qëllimet mbi karrierën janë faktorë tejet të rëndësishëm për një vendimmarrje të duhur. 

Literatura po ashtu thekson se individët të cilët kanë përputhje midis personalitetit dhe 

236  Nota, L. Ferrari, S., Solberg, S. Soresi (2007). Career search self-efficacy, family support, and career indecision with Italian youths. Journal 
of Career Assessment, 15 (2) (2007), pp. 181–193

237  Jemini – Gashi (2013). Contextual factors, self-efficacy and career decision status of kosovar adolescents. International Journal of 
Multidisciplinary Thought. CD-ROM ISSN 2156-6992. 2013 Volume 03, number 03.

238  Jemini – Gashi (2013). Contextual factors, self-efficacy and career decision status of kosovar adolescents. International Journal of 
Multidisciplinary Thought. CD-ROM ISSN 2156-6992. 2013 Volume 03, number 03.

239  Bienvenu, C. (2000). Psychosocial correlates of decision certainty in  academic major selection of college students. Unpublished doctoral 
dissertation, Louisiana State University. Në Landry, C. C. (2003). Self-efficacy, motivation and outcome expectation correlates of college 
students’ intention certainty. (Dissertation) Unpublished.  Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 64, 3-A, 825.

240  Patton, Wendy A. and Creed, Peter (2007) The relationship between career variables and occupational aspirations/expectations for 
Australian high school adolescents. Journal of Career Development 34(2):pp. 127-148.

241  Allison, Ch. & Cossette, M., (2007). Three theories of career development and choice. Edmonds Community College: 20000 68 Avenue 
West, Lynnwood, WA 98036

242  Ahuja, V. (2006). The Role of Social Cognitive Career Theory on Career Development for First-Generation, College-Bound High School 
Students. H-341

243 Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
244  Spokane, A. R., Luchetta, E. J., Richwine, M. H., (2002). Holland’s Theory of Personalities in Work Environment. In Brown, D., (2002). 

Career Choice and Development. Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
245  Dawis, R. V., (2002). Person-Environment –Correspondence Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. Fourth 

edition. ISBN 0-7879-5741-0.
246  Spokane, A.R. (1985). A review of research on person‐environment congruence in Holland´s theory ofcareers. Journal of Vocational 

Behavior, 26, 306‐343. Nw  Petra N., Susi S., (2010). Personality as Predictor of Occupational Choice: Empirical Evidence from Germany. 
University of Hamburg.

247  W. Bruce Walsh, Mark L. Savickas, Paul Hartung (2013). Handbook of Vocational Psychology: Theory, Research, and Practice. http://
books.google.com/books?id=_Y6Q2Bry7ZAC&printsec=frontcover&dq=Handbook+of+Vocational+Psychology:+Theory,+Researc
h,+and+Practice&hl=en&sa=X&ei=mWplU8K0JtHQ7AaOtYGwDQ&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Handbook%20of%20
Vocational%20Psychology%3A%20Theory%2C%20Research%2C%20and%20Practice&f=false

248  Bullock, E.E., Andrews, L., Braud, J., Reardon, R. C., (pa datë). Holland’s theory in an internacional context: applicability of RIASEC 
strukture and assessments. Tecnical report, no. 50

249  Nieken, P. & Störmer (2010). Personality as predictor of occupational choice: empirical evidence from Germany. Universität Hamburg.
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mjedisit të punës janë më të sigurt për vendimin e marrë. studimi i tanishëm ka analizuar 

ndërlidhjen midis këtyre faktorëve në kontekstin kosovar dhe mbi bazën e gjetjeve të 

këtij studimi janë bërë edhe diskutimet, konkluzionet e rekomandimet, të cilat priten 

të jenë bazë për ndërmarrjen e hapave konkretë lidhur me orientimin profesional të të 

rinjve në kosovë. 
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Hyrje

ky kapitull prezanton një përshkrim të metodologjisë së përdorur në këtë studim. në 

kuadër të këtij kapitulli është përfshirë kampioni dhe kampionimi, instrumentet matëse 

për studim, dizajni i studimit, procedura e realizimit të studimit dhe mbledhjes së të 

dhënave, procedura e përpunimit dhe analizës së të dhënave, si dhe konsideratat etike. 

kAmpioni dHe kAmpionimi

kampioni

në këtë studim kanë marrë pjesë 1584 maturantë të klasave të dymbëdhjeta nga gjimnazet 

e shtatë rajoneve  të kosovës. Për nga mosha kalendarike, kampioni ka përfshirë nxënës 

maturantë nga mosha 17  deri  në 20 vjeç. numri më i madh i maturantëve pjesëmarrës 

ka qenë i  tetëmbëdhjetëvjeçarëve, duke përfshirë një përqindje prej 80.2%, pastaj 12.3% 

kanë qenë të moshës shtatëmbëdhjetë vjeç, 7.1% të moshës nëntëmbëdhjetë vjeç  dhe 

0.4%  kanë qenë maturantë njëzetvjeçarë. sa i përket gjinisë së pjesëmarrësve, 58% kanë 

qenë femra, ndërsa 42% meshkuj. Për nga prejardhja  gjeografike, kampioni ka përfshirë 

numër të ngjashëm të pjesëmarrësve nga  krahina  të ndryshme, ndonëse nga krahinat  e 

mëdha, numri i maturantëve ka qenë pak më i madh. maturantët pjesëmarrës nga krahina 

e  e Prishtinës përbënin kampionin në masë prej 16%, 15.2 % ishin  nga  Peja, 15.4% nga 

gjakova, 16.5% nga Prizreni, 12.6% nga mitrovica, 12.1% nga Ferizaj  dhe 12.2% nga  

gjilani. në përgjithësi, përfshirë maturantët e të gjitha krahinave,  69% ishin  nga qendrat 

urbane, ndëssa 30.3% nga zonat  rurale. të gjithë pjesëmarrësit ishin  kosovarë. 

meTodoLogJiA

Kapitulli    4
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kampionimi

kampioni i studimit është përzgjedhur përmes kampionimit rastësor grupor250, metodë  

probabilitare, ku përzgjedhja është bërë mbi baza grupore. Fillimisht është marrë lista 

e shkollave - gjimnazeve të shtatë krahinave  të kosovës dhe numri i maturantëve të 

klasave të dymbëdhjeta të të gjitha gjimnazeve. me fjalë të tjera, popullata e arritshme 

për këtë studim është përbërë nga  maturantët e klasave të dymbëdhjeta të gjimnazeve 

të shtatë krahinave  të kosovës. numri i përgjithshëm i popullatës së arritshme ka qenë 

31694, ndërkaq 5% e kësaj popullate ka konsistuar në numrin 1584. Pra, kampioni i këtij 

studimi është përbërë prej 1584 maturantë të klasave të dymbëdhjeta nga gjimnazet e 

shtatë krahinave  të kosovës. shkollat kanë pasur nga 10-12 paralele të maturantëve të 

klasave të dymbëdhjeta dhe përzgjedhja e tyre është bërë në formë rastësore. Fillimisht 

për secilën paralele është formuar nga një copë letër me numër të paraleles dhe janë 

futur në një kuti. meqenëse prej secilës shkollë është dashur të përzgjidhen nga gjashtë 

paralele, atëherë nga kutia në të cilën kanë qenë të gjitha paralelet e një shkolle, janë 

tërhequr rastësisht gjashtë letra. Paralelet të cilat kanë qenë të shënuara në letër janë 

ftuar për studim. të gjitha paralelet e zgjedhura kanë pranuar të jenë pjesëmarrëse në 

studim, eventualisht nga tre-katër nxënës prej një shkolle kanë refuzuar pjesëmarrjen. 

gjashtë paralele nga secili gjimnaz i krahinës  së caktuar kanë përbërë një numër më 

të madh të pjesëmarrësve sesa  1584, por duke marrë parasysh faktin se disa pyetësorë 

mund të shpalleshin të pavlefshëm, kjo ka qenë e arsyeshme. 

instrumentet mAtëse të studimit

pyetësori mbi të dhënat demografike 

Pyetjet mbi të dhënat demografike përbënin  pjesën e parë të pyetësorit të plotë. Në këtë 

seksion janë përfshirë pyetjet lidhur me: a) moshën, gjininë, vendbanimin, b) të dhënat mbi 

familjen, për të kuptuar nëse të rinjtë pjesëmarrës jetojnë me prindër / kujdestarë apo jetojnë 

250  Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition. McGraw-Hi Higher education. 
ISBN: 978-0-07-352596-9. MHID: 0-07-352596-0.
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të pavarur; për të kuptuar numrin e fëmijëve në familje dhe radhën e lindjes së të rinjve 

pjesëmarrës, si dhe profesionet e prindërve dhe anëtarëve të familjes së ngushtë. 

pyetësori mbi profesionin e zgjedhur dhe faktorët e kontekstit të gjerë 

Pyetësori mbi profesionin e zgjedhur dhe faktorët e kontekstit të gjerë përmban 

gjithsej shtatëmbëdhjetë pyetje dhe është i ndarë në dy pjesë. në pjesën e parë janë  

parashtruar tri pyetje që kanë për qëllim të kuptojnë nëse pjesëmarrësit kanë vendosur 

për profesionin e tyre të ardhshëm, cili është profesioni i zgjedhur, si dhe nëse  janë të 

kënaqur apo jo me zgjedhjen e tyre. Pjesa e dytë përmban katërmbëdhjetë pyetje, të cilat 

vlerësojnë ndikimin që mund të kenë faktorë të ndryshëm kontekstualë në zgjedhjen e 

bërë. Përgjigjet e këtyre katërmbëdhjetë pyetjeve mund të bëhen duke rrumbullakosur  

një numër nga 1 - “fuqimisht nuk pajtohem” deri në 5 – “fuqimisht pajtohem”, që i 

përshkruan më së miri.  

pyetësori mbi përkrahjet sociale (përkrahja prindërore, përkrahja nga shkolla/ 

mësimdhënësit dhe përkrahja nga bashkëmoshatarët)

Pjesa e katërt e instrumenteve matëse për këtë studim ka të bëjë me përkrahjet sociale. 

tri pyetjet e para masin përkrahjen prindërore dhe janë të parashtruara në atë mënyrë 

që të vlerësohet niveli i pajtueshmërisë së prindërve me zgjedhjen profesionale të 

fëmijëve të tyre, diskutimi i të rinjve me prindërit e tyre lidhur me planet rreth karrierës, 

si dhe niveli i marrjes së informacioneve nga prindërit për karrierën e zgjedhur të 

fëmijëve të tyre. tri pyetjet e tjera në vazhdim kanë të bëjnë me përkrahjen e shkollës, 

përkatësisht mësimdhënësve. këto pyetje kanë matur nivelin e diskutimit të nxënësve 

me mësimdhënësit e tyre lidhur me planet për karrierë, inkurajimin që mësimdhënësit 

mund t’u japin nxënësve të tyre për profesionin e zgjedhur, si dhe ofrimin e informatave 

rreth profesionit që nxënësit kanë zgjedhur. dy pyetjet e fundit kanë vlerësuar nëse 

të rinjtë pjesëmarrës kanë përkrahje nga bashkëmoshatarët; nëse po, atëherë në çfarë 

niveli mund të jetë kjo përkrahje. Pyetjet kanë konsistuar në vlerësimin e diskutimit 
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lidhur me planet për karrierë në mes të bashkëmoshatarëve, si dhe me pajtueshmërinë e 

shokëve / shoqeve për zgjedhjen e bërë profesionale. Veçoritë metrike të këtij pyetësori 

janë  paraqitur në pjesën e përshkrimit të  testimit pilot. 

pyetësori mbi pjekurinë për karrierën 

ky pyetësor është hartuar enkas për këtë studim, por  është i bazuar në inventarin e 

donald super mbi zhvillimin e karrierës251.

Me operacionalizimin e pjekurisë për karrierë në dimensionet si: planifikim, 

eksplorim, shkathtësi për vendimmarrje, njohuri rreth botës së punës dhe profesion 

të preferuar, janë formuluar edhe pyetjet. Për planifikimin e karrierës kanë qenë 

të përgatitura pesë pyetje, të cilat kanë konsistuar në pesë deklarata / plane mbi 

karrierën. Niveli i planifikimit është përcaktuar në bazë të katër përgjigjeve që kanë 

qenë të shkallëzuara nga mungesa e planifikimit për karrierë deri te planifikimi 

definitiv dhe dijenia për realizimin e planit. Eksplorimi për karrierë dhe niveli i tij 

është matur përmes pesë pyetjeve. Pyetjet kanë qenë të formuluara në atë mënyrë 

që të kuptohet nëse të rinjtë për planet e tyre për karrierë do të konsultoheshin 

me njerëz të ndryshëm apo edhe me revista, gazeta apo  me anë të emisioneve 

televizive. niveli i eksplorimit është përcaktuar mbi bazën e tre përgjigjeve, 

përkatësisht me anë të opsioneve “jo”, “ndoshta” dhe “po”. Pesë pyetje kanë qenë 

të formuluara edhe për matjen e shkathtësive për vendimmarrje. secila pyetje ka 

qenë një problematikë më vete, ku pjesëmarrësit duhej  të zgjidhnin njërën nga 

zgjidhjet për problematikën e caktuar. të gjitha problemet kanë qenë të lidhura me 

vendimmarrjen për karrierë. në të njëjtën mënyrë janë matur edhe njohuritë rreth 

botës së punës, ku përmes pesë pyetjeve janë prezantuar situata të ndryshme dhe 

pjesëmarrësit duhej  të zgjidhnin opsionin i cili  prezanton më mirë njohuritë e tyre 

rreth botës së punës. Profesioni i preferuar është matur përmes një pyetjeje direkte 

se cili ishte profesioni i preferuar dhe një pyetje tjetër është parashtruar për të 

251  Thompson, Lindeman, Super, Jordaan & Myer, 1981. In Glavin, K.,& Rehfuss, M., (2005). Vocopher A Web-Library of Free Career 
Inventories. American Counseling Association
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kuptuar se sa njohuri kanë të rinjtë pjesëmarrës për atë profesion. Veçoritë metrike 

të këtij pyetësori janë paraqitur në pjesën e përshkrimit të  testimit pilot. 

pyetësori mbi vetefikasitetin për karrierën

Pyetësori është marrë nga Betz252 253, por  është ndërhyrë  në disa tema për ta përshtatur 

për nxënës të shkollave të mesme. Pyetësori përmban gjithsej 25 pyetje, përmes të 

cilave fitohet informacion lidhur me forcën / nivelin e besimit që kanë nxënësit  në 

lidhje me aftësitë e tyre për angazhim rreth mbledhjes së informacioneve edukative e 

profesionale, me qëllim planifikimin dhe vendimmarrjen. Nxënësit kanë pasur mundësi 

të përgjigjen në njërën nga pesë alternativat sipas shkallës së Likertit, duke filluar nga 

“fuqimisht nuk pajtohem” deri në “fuqimisht pajtohem”. Pyetësori origjinal ka qenë 

në gjuhën angleze, i hartuar nga taylor dhe Betz, ndërsa është përkthyer dhe adaptuar 

në gjuhën shqipe enkas për këtë studim. Pyetësori është marrë nga vetë autorët dhe 

përkthimi e përdorimi i tij është bërë pas miratimit të vet autorëve254 . Veçoritë metrike 

të tij janë  paraqitur në pjesën e përshkrimit të  testimit pilot. 

 

pyetësori mbi rezultatet e pritura / pritshmëritë dhe qëllimet për karrierë 

Pyetësori mbi rezultatet e pritura / pritshmëritë dhe qëllimet për karrierë është i 

dizenjuar nga autorët Betz and Voyten255. Pyetësori përmban gjithsej katërmbëdhjetë 

pyetje. nëntë pyetjet e para masin pritshmëritë, përkatësisht vlerësimin e nxënësve mbi 

një sjellje të lidhur me karrierën. Pesë pyetjet në vijim masin synimet e nxënësve për 

zgjedhje të karrierës. nxënësit janë përgjigjur, duke përdorur njërën nga alternativat 

sipas shkallës së Likertit nga “fuqimisht nuk pajtohem”  deri te “fuqimisht pajtohem”. 

Veçoritë metrike të pyetësorit janë  paraqitur në pjesën e përshkrimit të  testimit pilot.

252  Betz, N. & Klein, K. (1996).  Relationships among measures of career self-efficacy, generalized self-efficacy, and global self-esteem.  
Journal of career assessment, 4, 285-298.

253  Betz, N.E., Hammond, M., & Multon, K . (2005).  Reliability and validity of response ontinua  for the Career Decision Self-efficacy Scale. 
Journal of Career Assessment,  13. 131-149.        

254  From: Betz, N. E., & Voyten-Klein, K. (1997). Efficacy and outcome expectations influence career exploration and decidedness. Career 
Development Quarterly, 46, 179-189.

255  Betz, N. E., & Voyten-Klein, K. (1997). Efficacy and outcome expectations influence career exploration and decidedness. Career 
Development Quarterly, 46, 179-189.
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inventAri mbi interesAt - “kërkimi i vetëdrejtuAr” 

inventari “kërkimi i vetëdrejtuar” është dizenjuar nga John holland256. inventari ngërthen 

në vete pesë seksione të cilat janë: aktivitetet, kompetencat/zotësitë, profesionet, tiparet dhe 

vetëvlerësimet. të gjitha këto pjesë përmbajnë një numër të madh temash  të kategorizuara 

sipas modelit riasec.

aktivitetet përmbajnë gjithsej gjashtëdhjetë e gjashtë çështje  të ndara në kategori sipas 

riasec257. me fjalë të tjera, të gjitha pjesët, si: tipi/mjedisi realist, tipi/mjedisi hulumtues, 

tipi/mjedisi artistik, tipi/mjedisi social, tipi/mjedisi sipërmarrës dhe tipi/mjedisi konvencional 

kanë nga njëmbëdhjetë tema, të cilat konsistojnë në aktivitete të ndryshme që i përkasin 

tipave/mjediseve të caktuara. dy mundësi përgjigje gjenden pranë secilit aktivitet, kështu 

që nxënësit pranë secilës temë  kanë shënuar nga një “tik”. nëse aktiviteti i caktuar është 

pëlqyer nga nxënësi, atëherë ai/ajo ka bërë shenjën te hapësira “P”, ndërsa në rastet kur një 

aktivitet nuk është pëlqyer, atëhërë nxënësit kanë vendosur shenjën te hapësira “n”258. 

kompetencat/zotësitë po ashtu kanë nga njëmbëdhjetë çështje , të cilat kanë të bëjnë me 

zotësinë lidhur me tipin/mjedisin realist, tipin/mjedisin hulumtues, tipin/mjedisin artistik, 

tipin/mjedisin social, tipin/mjedisin sipërmarrës dhe tipin/mjedisin konvencional. Pra, 

gjashtëdhjetë e gjashtë çështje  sipas natyrës së tyre janë të shpërndara në gjashtë kategori 

riasec. Pranë secilës kompetencë/zotësi kanë qenë nga dy hapësira, njëra për përgjigjen 

“po” dhe tjetra për përgjigjen “jo”. Pranë secilës kompetencë/zotësi, nxënësit duhet të 

shënojnë nga një “tik” te hapësira “P” nëse mund ta bëjnë veprimin e caktuar ose te hapësira 

“J” nëse mendojnë se nuk mund ta realizojnë veprimtarinë e caktuar259.  

seksioni mbi profesionet përmban në vete tetëdhjetë e katër profesione. të gjitha 

profesionet janë të ndara në gjashtë kategoritë riasec në bazë të natyrës së tyre. Profesionet 

realiste përmbajnë katërmbëdhjetë profesione të ndryshme; profesionet hulumtuese 

përmbajnë katërmbëdhjetë profesione me natyrë hulumtuese. katërmbëdhjetë profesione 

artistike janë të listuara në kategorinë e profilit artistik;  profesionet sociale, sipërmarrëse 

256  Holland, J. L. (1994). Self Directed Search. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
257  Po aty. 
258  Po aty. 
259  Holland, J. L. (1994). Self Directed Search. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
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dhe konvencionale po ashtu kanë nga katërmbëdhjetë profesione që u përkasin kategorive 

përkatëse. Pranë secilit profesion kanë qenë nga dy hapësira, njëra për përgjigjen “po” dhe 

tjetra për përgjigjen “jo”260. Pranë secilit profesion, nxënësit duhet  të shënojnë nga një “tik” 

te hapësira “P” nëse e pëlqejnë atë profesion ose te hapësira “J” nëse nuk e dëshirojnë atë 

profesion.  

seksioni i katërt i inventarit “kërkimi i vetëdrejtuar” përmban pjesën mbi tiparet e 

personalitetit të ndara sipas kategorive të modelit riasec261.  kategoria “realist” përmban 

pesëmbëdhjetë tipare të personalitetit realist; kategoria “hulumtues” përmban pesëmbëdhjetë 

tipare të personalitetit hulumtues; kategoria “artistik” përmban pesëmbëdhjetë tipare të 

personaliteti artistik; kategoria “social” përmban pesëmbëdhjetë tipare të personalitetit 

social; kategoria “sipërmarrës” përmban pesëmbëdhjetë tipare të personalitetit sipërmarrës;  

kategoria “konvencional” përmban katërmbëdhjetë tipare të personalitetit konvencional. 

sipas udhëzimeve, nxënësit duhet të rrumbullakonin ato tipare që  mendojnë se i posedojnë 

si personalitet. 

seksioni i pestë dhe i fundit i inventarit përmban pjesën mbi vetëvlerësimet. ky seksion 

paraqet aftësitë dhe shkathtësitë për secilën kategori riasec dhe nxënësit duhet  të 

përcaktojnë saktë nivelin e aftësisë dhe shkathtësisë së caktuar në rangun e shkallëzimit prej 

1 – “ulët” deri në 7 – “lart”. Veçoritë metrike të këtij pyetësori janë të paraqitura në pjesën 

e përshkrimit të  testimit pilot262.

pyetësori mbi vendimmarrjen 

Pyetësori i quajtur “shkalla e vendimmarrjes për karrierë” është dizenjuar nga osipow, 

Winer, koschier, Yanico263 për të vlerësuar statusin e vendimmarrjes për karrierë, përkatësisht, 

sigurinë dhe pavendosmërinë në vendimmarrje për karrierë. Pyetësori përmban gjithsej 

nëntëmbëdhjetë pyetje, nga të cilat  tetëmbëdhjetë  janë të mbyllura, pranë të cilave është 

hapësira për pikëzim dhe regjistrim. nxënësit duhet të rrumbullakosin  një nga numrat, 

260  Po aty. 
261  Po aty. 
262  Holland, J. L. (1994). Self Directed Search. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
263  Osipow, Clarke, Carney, Wner, Yanico, Koschier, (1976). Career Decision Scale. Psychological Assessment Resources, Inc PAR
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nga 1 “aspak si unë” deri në 4 – “krejtësisht si unë”, që   përshkruan më së miri procesin 

e të menduarit të tyre lidhur me planet edukative e profesionale. Pyetja e fundit është e 

hapur dhe i lejon pjesëmarrësit të shprehin ndonjë informacion shtesë rreth vendimmarrjes  

për karrierën. dy pyetjet e para të pyetësorit masin shkallën e ndjenjës së sigurisë së 

pjesëmarrësve rreth vendimit për karrierën, ndërsa pyetjet nga tre deri në tetëmbëdhjetë 

sigurojnë matjen e pavendosmërisë për karrierë264. Veçoritë metrike të pyetësorit janë  

paraqitur në tabelën 1. 

pyetjet për pjesëmarrësit, të cilët nuk kanë vendosur për karrierë

Pjesëmarrësit që kanë raportuar pavendosmëri për karrierën u janë nënshtruar dy pyetjeve. 

Pyetja e parë ka qenë: Çfarë mendoni se ka ndikuar te ju që nuk keni vendosur ende për 

profesionin tuaj të ardhshëm? ndërsa pyetja e dytë ishte: Çfarë do t’ju ndihmonte që  ta 

kishit të lehtë zgjedhjen e profesionit? këto pyetje kanë qenë të hapura dhe pjesëmarrësit 

janë shprehur lirshëm duke raportuar mbi faktorët që kanë ndikuar në pavendosmërinë e 

tyre dhe faktorët që do të ishin ndihmues për të vendosur për karrierën e tyre të ardhshme. 

testimi pilot

Para administrimit të pyetësorit është realizuar  testimi pilot me 40 maturantë të klasave 

të dymbëdhjeta në gjimnazin “sami Frashëri” në Prishtinë.  testimi pilot është dizenjuar për 

këto qëllime:

1)  për të ekzaminuar besueshmërinë dhe vlefshmërinë  e pyetësorit; 

2) për të kuptuar kohëzgjatjen e plotësimit të pyetësorit; 

3) për të identifikuar ndonjë problem apo konfuzion në lidhje më pyetësorin. 

Pyetësori përmban disa seksione që ngërthejnë në vete faktorë të veçantë. seksioni 

mbi të dhënat demografike, faktorët kontekstualë, përkrahja e prindërve, shkollës e 

bashkëmoshatarëve, pjekurinë për karrierë, janë dizenjuar enkas për këtë studim. Pyetësori 

264  Po aty. 



74

FAKTORËT QË INFLUENCOJNË VENDIMMARRJEN 
E ADOLESHENTËVE KOSOVARË PËR ZGJEDHJE TË PROFESIONIT

Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

mbi vetefikasitetin, “Pritjet e synimet për karrierë”, “Kërkimi i vetëdrejtuar dhe shkalla 

e vendimmarrjes për karrierë” janë marrë nga autorët apo kompanitë të cilat mbajnë të 

drejtat autoriale mbi pyetësorët në fjalë. Pyetësorët në radhë të parë u janë nënshtruar fazave 

të përkthimit. Janë angazhuar dy përkthyes, njëri për përkthimin e pyetësorëve nga gjuha 

angleze në gjuhën shqipe, material  që është përkthyer më pas në gjuhën angleze për t’iu 

dërguar autorëve përkatës. Personi që ka bërë përkthimin e dytë, d.m.th. nga shqipja në 

anglisht,  nuk ka qenë i familjarizuar me versionin origjinal të pyetësorëve. Vetëm pas 

aprovimit me shkrim të përgjegjësve të pyetësorëve nga Par është bërë administrimi i tyre 

në kampionin kosovar. 

veçoritë metrike të pyetësorit:  

besuesHmëriA dHe vlefsHmëriA 265

Pas lejes zyrtare për përdorim, pyetësorët në fjalë dhe pjesët e tjera të dizenjuara nga 

studiuesja u janë nënshtruar testimit pilot  për të kuptuar vlefshmërinë  dhe besueshmërinë. 

këto dy veçori metrike janë analizuar përmes konsistencës së brendshme të pyetësorëve, 

koeficient  që na jep të dhëna mbi besueshmërinë, por që njëkohësisht është një indikator 

edhe mbi vlefshmërinë . Po ashtu, për të matur vlefshmërinë  e pyetësorëve është bërë analiza 

e korrelacionit midis dimensioneve të pyetësorëve në rastet kur ato kanë qenë të përbëra 

nga disa pjesë, ndërsa në rastet e pyetësorëve njëpjesësh, korrelacioni është gjetur midis 

tyre dhe pyetësorëve të tjerë të njëjtë për nga qëllimi. me fjalë të tjera, secili pyetësor është 

analizuar veç e veç për të kuptuar besueshmërinë,  pastaj secili dimension i çdo pyetësori 

është analizuar  për të kuptuar ndërlidhjen midis tyre me qëllim  konstatimin e vlefshmërisë 

. Të gjitha analizat janë bërë përmes koeficientit të Alphës së Cronbach-ut dhe koeficientit 

të Pearson-it. rezultatet tregojnë se pyetësorët sigurojnë besueshmëri dhe vlefshmëri . në 

sajë të koeficientit të Cronbach-ut dhe korrelacioneve me domethënie statistikore, mund të 

konkludohet mbi plotësimin e këtyre veçorive metrike të pyetësorëve, pra, të besueshmërisë 

dhe vlefshmërisë . Koeficientët për të gjitha pjesët e pyetësorit janë paraqitur në tabelën 1. 

265  Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition. McGraw-Hi Higher education. 
ISBN: 978-0-07-352596-9. MHID: 0-07-352596-0. Fq  146. 
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tabela 1. Besueshmëria dhe vlefshmëria e pyetësorëve     

 besueshmëria  vlefshmëria 

   α  α r sig (p)

Faktorët kontekstualë .898  .898
Përkrahjet sociale .923  .666 - .887 .000
   Prindërit  .918
   shkolla  .925
   Bashkëmoshatarët  .903

Pjekuria për karrierë .779 .123  - .309 .000
   Planifikimi .723
   eksplorimi .753
   shkathtësitë .80
   njohuritë .726
   Preferenca  .812

konstruktet konjitive   .325  - .439 .000
   Vetefikasiteti .743 .743 
   Pritjet dhe synimet .793
      Pritjet .702
      synimet .828

kërkimi i vetëdrejtuar .927  .177 - .561 .000
aktiviteti   .867
kompetencat  .711
Profesionet   .912
tiparet  .903
Vetëvlerësimet/aftësitë  . 842

shkalla e vendimmarrjes .926  -.395 .000
siguria në vendimmarrje  .949
Pavendosmëria   .946

Shënim. alpha e cronbach-ut për secilin pyetësor dhe secilën pjesë të tyre për 
ekzaminimin e besueshmërisë  koeficientët e korrelacionit për dimensionet midis 
pyetësorëve për ekzaminimin e  vlefshmërisë  dhe niveli i domethënies për korrelacionet.  
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koHëzgjAtjA 

Kohëzgjatja e testimit është matur me fillimin dhe fundin e plotësimit të pyetësorëve, 

përkatësisht është matur koha që nga ofrimi i udhëzimeve nga ana e studiueses  deri te 

plotësimi i pyetësorit të fundit nga ana e nxënësve.  është vërejtur  se për plotësimin e 

plotë të pyetësorit nevojiteshin 60 – 70 minuta.

pyetjet që u janë bërë nxënësve

secilit nxënës në fund të plotësimit të pyetësorit  u janë parashtruar këto pyetje: a) 

a keni hasur në  ndonjë vështirësi gjatë plotësimit të pyetësorit? b) a ishin të qarta e 

koncize udhëzimet e shkruara dhe ato me gojë? c) a keni hasur vështirësi në ndonjë 

nga seksionet e pyetësorit? d) a keni ndonjë rekomandim për përmirësim të pyetësorit? 

Pyetjet kanë rezultuar me një feedback shumë të qartë nga ana e nxënësve dhe me 

marrjen parasysh të tyre janë bërë ca ndërhyrje  në pyetësorë. 

dizAjni i studimit  

Variablat parashikuese: variablat demografike, kontekstuale; përkrahja prindërore; 

përkrahja nga shkolla/mësimdhënësit; përkrahja nga bashkëmoshatarët, vetëfikasiteti; 

rezultatet e pritura/pritshmëritë; qëllimet për karrierë dhe interesat / tipi i personalitetit. 

Variablat kriter: siguria (vendosmëria) në vendimin e marrë për profesionin dhe 

zgjedhja e karrierës/profesionit (përmbajtja). 

Studimi ngërthen në vete kombinim dizajnesh, duke filluar në radhë të parë me 

dizajnin eksplorativ e deskriptiv e më pas ka kaluar në dizajn korrelacioni predikues266. 

nuk ka pasur manipulime, por është analizuar marrëdhënia midis variablave. Janë 

përcaktuar variablat dhe është përcaktuar  pozicioni i tyre, përkatësisht studimi ka 

pasur variabla parashikuese dhe variabla kriter267. Përveç analizave deskriptive dhe 

266  Gay, L. R., Mills, G. E., Airasian, P. (2006). Educatonal Research Competencies fo Analysis and Applications. 
267  Po aty. 
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marrëdhënies midis variablave, është analizuar edhe niveli i variancës në një variabël 

kriter, që mund të shpjegohet nga variablat e shumta parashikuese. me fjalë të tjera, 

është kuptuar se cila nga variablat do te jetë më predikuesja për vendimmarrjen e 

adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të karrierës/profesionit dhe sigurinë për vendimin 

e marrë. 

kontrolli i variablave

studimi ka qenë ex post facto, që do të thotë se variablat nuk kanë qenë nën kontrollin 

e studiueses, të dhënat janë mbledhur pasi fakti  kishte ndodhur, pra pasi maturantët 

kishin bërë ose jo zgjedhjen e tyre profesionale. 

dimensioni kohor

të dhënat janë grumbulluar në një kohë të caktuar. ka qenë një studim ndërseksional. 

kampioni ka përfshirë vetëm nxënës maturantë, pra kemi të bëjmë me një studim 

ndërseksional të vetëm. 

sasia e çështjeve në diskutim

në studim janë përshirë disa faktorë. Përveç përsgkrimit të të dhënave, janë bërë edhe 

analiza të thella statistikore për të kuptuar ndërlidhjen midis variablave dhe predikimin 

e variablave kriter në sajë të njohjes së variablave parashikuese. 

mjedisi i kërkimit

Puna është bërë në terren, ku janë përfshirë maturantët e shkollave të mesme-

gjimnazeve të  Prishtinës, Pejës, gjakovës, Prizrenit, Ferizajt, gjilanit dhe mitrovicës. 
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perceptimet e pjesëmarrësve

Pjesëmarrësit paraprakisht kanë qenë të informuar për qëllimin e studimit dhe 

çështjeve të tjera me rëndësi. Fillimisht është plotësuar “pëlqimi për pjesëmarrje”. 

procedurA 

kjo pjesë do të jetë një shpjegim i detajuar mbi procedurën e mbledhjes së të dhënave 

dhe procedurën e përpunimit e analizës së atyre të dhënave. 

procedura e mbledhjes së të dhënave 

Pas dizenjimit të propozimit të studimit, para çdo hapi tjetër, është marrë leja për 

hulumtim nga ministria e arsimit, shkencës dhe teknologjisë së kosovës. Leja për studim 

është marrë edhe nga ddrejtorët komunalë të arsimit. me dokumentet me shkrim nga këto 

dy institucione është realizuar takimi me drejtorët e shkollave - gjimnaze. drejtorët janë 

informuar në detaje për qëllimin e studimit dhe procedurën që duhet ndjekur për të marrë 

informacion të vlefshëm. Për të përcaktuar  numrin e paraleleve pjesëmarrëse në studim, 

është marrë numri i nxënësve për secilën paralele dhe në bazë të kalkulimeve është arritur 

në përfunsimin që  nga secili gjimnaz duhej të  ftoheshin për studim maturantë nga gjashtë 

paralele. të gjithë drejtorëve u është bërë lutje speciale për përgatitjen e nxënësve rreth 

hulumtimit dhe eliminimit të faktorëve që do të ndikonin në administrim. Po ashtu, u është  

bërë e qartë se pyetësori është i gjatë, kërkon rreth 90 minuta kohë dhe për administrimin e 

pandërprerë të tij duhenshin shfrytëzuar dy orë akademike, meqë një orë mësimore  është 45 

minuta. në marrëveshje me drejtorin/drejtoreshën e shkollës është caktuar data dhe koha e 

administrimit të pyetësorëve. së paku dy javë më parë, nxënësit kanë qenë të informuar se në 

kohën e caktuar  do t’i nënshtroheshin plotësimit të një pyetësori lidhur më vendimmarrjen 

për profesion. në ditën e administrimit, te secila shkollë kanë qenë nga gjashtë administruese, 

të cilat kanë qenë studente të vitit të tretë të psikologjisë në universitetin e Prishtinës. 

Këto studente fillimisht  i janë nënshtruar trajnimit njëditor nga ana e vetë studiueses, me 
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qëllim  përgatitjen e tyre në radhë të parë për studimin dhe qëllimin e tij dhe më pas për 

karakteristikat e administrimit dhe marrjes parasysh të aspekteve të rëndësishme të testimit, 

si: prezantimit të tyre, përgatitjes së mjedisit emocional, si dhe udhëzimeve të qarta gojore 

për pyetësorin. Të gjitha paralelet kanë filluar plotësimin e pyetësorit në të njëjtën kohë  me 

nga një administruese, ndërsa studiuesja gjatë gjithë  kohës ka lëvizur nëpër paralele për të 

monitoruar procesin dhe për t’i dhënë përgjigje ndonjë pyetjeje eventuale. Pas udhëzimeve 

gojore mbi pyetësorin, “pëlqimi për pjesëmarrje” është shpërndarë te të gjithë nxënësit. 

sapo janë nënshkruar,  administrueset i kanë mbledhur dhe më pas është shpërndarë 

pyetësori. Procesi i plotësimit të pyetësorit ka zgjatur rreth 70 minuta, ndërsa e gjithë faza e 

administrimit, përfshirë edhe udhëzimet me gojë, ka zgjatur rreth 90 minuta. ky proces ka 

qenë i rregullt dhe ka shkuar mbarë në të gjitha paralelet, në të gjitha gjimnazet e të shtatë 

krahinave. nga të gjithë pyetësorët e plotësuar, nëntëmbëdhjetë janë shpallur të pavlefshëm 

për shkak të mosplotësimit të tyre në tërësi. Pas kodimit të pyetësorit në sPss, pyetësorët 

e plotësuar janë futur në program për t’u përpunuar e analizuar përkitazi me objektivat, 

pyetjet dhe hipotezat e kërkimit.

procedura e analizës së të dhënave 

Për të arritur objektivat e studimit janë përdorur disa analiza statistikore, si: analiza 

e besueshmërisë, analiza deskriptive, korrelacioni i shumëfishtë dhe regresioni i 

shumëfishtë. 

Analiza e besueshmërisë268

Koeficienti i besueshmërisë Alfa e Cronbach-ut është përdorur për të analizuar 

konsistencën e brendshme të pyetësorëve dhe nënshkallëve të tyre. Koeficienti renditet  

midis 0 dhe 1 dhe sa më afër 1-shit që të jetë ky koeficient, aq më e madhe është 

konsistenca e brendshme e kërkesave brenda një pyetësori. 

268 Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003). Calculation, interpreting and reporting cronbach’s Alpha Reliability coefficient for Likert-Type Scales. 
Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education.
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Në këtë studim, koeficienti Alpha e Cronbach-ut është përdorur për të matur 

konsistencën e brendshme të të gjithë pyetësorëve. 

Analizat / statistikat deskriptive269

statistikat deskriptive, të tilla si mesatarja, devijimi standard, përqindjet e pikëve 

minimum dhe maksimum, frekuencat dhe crosstabulimet, janë përdorur për të gjitha 

variablat, si për ato demografike, ashtu edhe për variablat parashikuese dhe atë kriter. 

Mesatarja është një ndër statistikat më të përdorura në studimet e shkencave sociale. 

mesatarja nënkupton matjen e tendencës qendrore, përkatësisht pikën në të cilën 

përqendrohen  të dhënat duke ndarë pesëdhjetë për qind të rasteve nga pesëdhjetë për 

qind të rasteve të tjera270. 

Devijimi standard është statistika që përdoret për të matur shpërndarjen e të dhënave 

dhe largimin e tyre nga mesatarja. sa më e madhe që të jetë shpërndarja e të dhënave 

nga mesatarja, aq më i madh do të jetë devijimi standard271. 

në këtë studim, mesatarja dhe devijimi standard janë përdorur për të kuptuar 

fillimisht për të kuptuar pikën e mesme të të dhënave dhe shpërndarjen e të dhënave 

nga mesatarja. kështu që, zbatimi i tyre ka ofruar një pasqyrë mbi nivelin e zhvillimit 

të variablave të raportuara nga pjesëmarrësit. 

Frekuencat janë statistika që zakonisht përdoren për analiza fillestare të të dhënave, 

përmes të cilave kuptohet shpërndarja e të dhënave në kategori të caktuara të variablave 

të studimit272. Për këtë studim, frekuencat janë përdorur për të kuptuar shpërndarjen 

e pjesëmarrësve në nivele të caktuara të variablave dhe  të dhënat janë përkufizuar 

përmes përqindjeve. 

Cross tabulimi është një teknikë statistikore, përmes të cilës krijohet një marrëdhënie 

269  Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition. McGraw-Hi Higher education. 
ISBN: 978-0-07-352596-9. MHID: 0-07-352596-0. Fq  146.

270  Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition. McGraw-Hi Higher education. 
ISBN: 978-0-07-352596-9. MHID: 0-07-352596-0. Fq  146.

271  Po aty. 
272  Po aty. 
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e ndërvarur midis dy variablave pa identifikuar lidhje shkakësore273. Për këtë studim, 

cross tabulimet janë përdorur për të analizuar kryqëzimin midis vendimmarrjes së 

adoleshentëve për karrierë dhe të dhënave  demografike të tyre. 

Analizat / statistikat inferenciale274

Korrelacioni - teknikë statistikore, përmes së cilës përcaktohet ndërlidhja mes dy 

apo më shumë variablave. ndërlidhja mes variablave mund të jetë pozitive, negative 

apo neutrale dhe në mbështetje të këtyre lidhjeve korrelacioni mund të jetë pozitiv 

+1, negativ -1 dhe neutral 0. Pra, kufijtë e korrelacionit sillen prej -1, që nënkupton 

korrelacion shumë të lartë negativ, deri në +1, që tregon ekzistimin e një ndërlidhjeje 

pozitive të nivelit shumë të lartë. Koeficienti i korrelacionit r është një numër mes -1 

dhe +1. korrelacion pozitiv kemi atëherë kur rritja e një variable ndikon në rritjen e 

shkallës së variablës tjetër. kur rritja e njërës variabël ndikon në zvogëlimin e shkallës 

së variablës tjetër, atëherë kemi të bëjmë me korrelacion negativ275

korrelacioni neutral nënkupton rastet kur rritja ose zvogëlimi i ndikimit të një variable 

nuk e rrit e as nuk e zvogëlon shkallën e variablës tjetër. Koeficienti i korrelacionit 

të shumëfishtë shënohet me “R”, që tregon se sa fuqishëm variablat e shumëfishta 

parashikuese janë të ndërlidhura me variablën kriter276.

Në këtë studim, koeficienti i korrelacionit të Pearson-it është përdorur për të testuar 

hipoteza të shumta. Në bazë të koeficientit të korrelacionit është kuptuar ndërlidhja 

midis variablave parashikuese dhe variablës kriter277.  

Koeficienti i korrelacionit të Pearson-it është përdorur, po ashtu, për të kuptuar 

ndërlidhjen midis nënshkallëve të pyetësorëve me qëllim të konstatimit të vlefshmërisë  

së matjeve. 

273  Po aty. 
274  Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition. McGraw-Hi Higher education. 

ISBN: 978-0-07-352596-9. MHID: 0-07-352596-0. Fq  146.
275  Po aty. 
276  Po aty. 
277  Po aty. 
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Analiza e regresionit të shumëfishtë 

Predikimi i variablës kriter, në sajë të njohjes së variablës parashikuese, mund të 

kuptohet përmes regresionit dhe regresionit të shumëfishtë278.  me anë të korrelacionit 

mund të kuptohet ndërlidhja e variablave mes tyre, pa marrë parasysh se cila nga ato 

variabla është parashikuese e cila variabël kriter. shkalla e korrelacionit mbetet e njëjtë 

edhe po të lëvizim rolet e variablave. kështu që nuk mund të kuptohet efekti që variabla 

parashikuese ushtron në variablën kriter apo efektin e disa variablave parashikuese në një 

variabël  kriter279. Për të determinuar efektin e një numri të variablave parashikuese në 

një variabël të vetme kriter, përdoret regresioni i shumëfishtë. Është teknikë statistikore 

që na lejon të parashikojmë pikat e ndonjë subjekti në një variabël në bazë të pikave të 

fituara nga variablat e tjera280.   

në analizën regresive, variabla e vetme e varur apo kriter, variabla Y, konsiderohet 

të jetë një funksion i një apo më shumë variablave parashikuese. mënyra më e shpeshtë 

e ndërlidhjeve midis variablave është ajo e regresionit linear, që nënkupton ndikimin e 

rritjes së një variable në mënyrë lineare në rritjen ose zvogëlimin e një variable tjetër 

dhe e kundërta. Koeficienti i regresionit është “β” (beta)281. 

në këtë studim, analiza e regresionit në radhë të parë është përdorur për të testuar 

rolin ndërmjetësues të vetefikasitetit te ndërlidhja e përkrahjeve sociale me sigurinë e 

vendimmarrjes për karrierë. Për të kuptuar se cila nga variablat është më predikuesja 

për variablën kriter, është përdorur analiza e regresionit të shumëfishtë. 

krahasimet e mesatareve282

në varësi të  variablave dhe numrit të grupeve janë përdorur analiza të ndryshme 

të krahasimit të mesatareve, siç janë: t-test për kampione të pavarur dhe kruskal allis. 

278 Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition.
279  Po aty.
280  Howitt, D., & Cramer, D., (2008). Introduction to Research Methods in Psychology. Second Edition. ISBN 978-0-13-205163-7
281  Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition. McGraw-Hi Higher education. 

ISBN: 978-0-07-352596-9. MHID: 0-07-352596-0. Fq  146.
282  Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition. McGraë-Hi Higher education. 

ISBN: 978-0-07-352596-9. MHID: 0-07-352596-0. Fq  146.
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t-test i kampioneve të pavarura (indepedent samples t test)

në kuadër të statistikave inferenciale hyn edhe t-test për kampione të pavarura,  i 

cili përdoret për të determinuar dallimet domethënëse  midis mesatareve të të dy 

kampioneve283. 

në këtë studim, njëra ndër hipotezat ka të bëjë me sugjerimin që adoleshentët, të 

cilët kanë përputhje midis tipareve të personalitetit dhe karrierës së zgjedhur, do të 

jenë më të sigurt në vendimin e marrë për karrierë. në këtë rast është bërë krahasimi i 

mesatareve midis adoleshentëve që  kanë përputhje të personalitetit me karrierën dhe 

atyre që nuk e kanë një përputhje të tillë përmes t-testit. 

 kruskal Wallis  

kruskal Wallis është përdorur për të kuptuar dallimet në mesatare të sigurisë për 

karrierë nga perspektiva e disa të dhënave demografike, përkatësisht në rastet kur  kanë 

qenë më shumë se dy grupe dhe  ato grupe kanë qenë jo të barabarta. 

Analiza e përmbajtjes

dy pyetjet e hapura në pyetësorë, të dedikuara për pjesëmarrësit të cilët nuk kanë 

bërë zgjedhjen profesionale, do të analizohen si të dhëna kualitative përmes analizës së 

përmbajtjes284. analiza e përmbajtjes është metodë e analizës së të dhënave kualitative, 

por si teknikë është me orientim kuantitativ, përmes së cilës aplikohen matje të 

standardizuara të njësive të caktuara.  

283  Po aty. 
284  Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. Seventh edition. McGraw-Hi Higher education. 

ISBN: 978-0-07-352596-9. MHID: 0-07-352596-0. Fq  146.
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konsiderAtAt etike

dizenjimi  i studimit dhe realizimi i tij është bërë në përputhje me parimet etike 

për studime. në radhë të parë është marrë miratimi institucional285 për studim nga 

ministria e arsimit, shkencës dhe teknologjisë së kosovës dhe nga të gjitha drejtoritë 

komunale të arsimit. më aprovimin e këtyre institucioneve është bërë marrëveshja 

për administrimin e pyetësorëve me drejtorët e shkollave. të paktën dy javë përpara 

administrimit, nxënësit janë informuar që në datën e caktuar do të ishin të ftuar për 

plotësimin e pyetësorëve lidhur me procesin e tyre të vendimmarrjes për karrierë. 

është bërë miratimi i mirinformimit286 për hulumtim,  duke përfshirë informimin për: 

a) qëllimin e hulumtimit, kohëzgjatjen e paraparë dhe procedurat; b) për të drejtën e 

tyre për ta refuzuar pjesëmarrjen dhe mundësinë për t’u tërhequr pasi të ketë filluar 

hulumtimi; c) për çfarëdo përfitimi nga hulumtimi në të ardhmen. 

Para administrimit të pyetësorëve, nxënësit kanë lexuar çështjet e studimit në formën 

e shkruar, si dhe kanë plotësuar “pëlqimet për pjesëmarrje287”. Pyetësorët kanë qenë 

anonimë288. në marrëveshje me udhëheqësit e shkollave dhe mësimdhënësit e lëndës 

së psikologjisë, nxënësit pjesëmarrës janë shpërblyer me pikë bonus për këtë lëndë. 

Pyetësorët për disa faktorë janë hartuar enkas për këtë studim në mbështetje të teorive 

shqyrtuese, ndërsa pyetësorët e tjerë janë marrë nga kompania Par, e cila ka pasur të 

drejtat autoriale për ta. në këtë aspekt, pas kontaktit me kompaninë është ndjekur një 

procedurë e përkthimit të pyetësorëve nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas. 

Për këtë gjë, janë ftuar dy përkthyes të pavarur. sugjerimet e kompanisë për përmirësime 

të caktuara janë respektuar deri në momentin ku, sipas tyre, pyetësorët janë të gatshëm 

për përdorim. Pas aprovimit me shkrim nga kompania në fjalë, pyetësorët në tërësi 

janë hedhur  për testim të veçorive metrike të tyre, përkatësisht, për besueshmëri dhe 

vlefshmëri 289. analizat e dala statistikore kanë treguar për besueshmëri dhe vlefshmëri  

të pyetësorëve, kështu që pas këtyre procedurave, instrumentet janë administruar te 

285  APA. (2010). Manual. Sixth edition. 
286  Po aty. 
287  Po aty. 
288 Po aty.
289  Po aty. 
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kampioni i studimit. kampioni për këtë studim ka qenë i zgjedhur në bazë të metodës 

rastësore grupore, duke respektuar të gjitha hapat e këtij kampionimi. Pas plotësimit të 

pyetësorëve, të dhënat janë futur në programin statistikor sPss 20, ku janë përpunuar 

dhe analizuar në përputhshmëri me objektivat e studimit. rezultatet, interpretimet dhe 

diskutimet janë bërë në varësi prej të dhënave të fituara nga pjesëmarrësit. Përkitazi me 

gjetjet, janë ngritur edhe konkluzionet dhe rekomandimet. 

PËrMBLEDhjE E kAPItULLIt

kapitulli i katërt ka përfshirë aspekte të rëndësishme të metodologjisë së studimit. 

Fillimisht janë dhënë përshkrime mbi karakteristikat e kampionit dhe metodës së 

zgjedhjes së atij kampioni. më pas janë përshkruar të gjitha instrumentet, të cilat janë 

përdorur për të mbledhur informacionin e duhur për këtë studim. testimi i pyetësorëve 

dhe sigurimi i veçorive psikometrike të tij është përshkruar në pjesën ku flitet për testimin 

pilot. në pika të detajuara është bërë një përshkrim i dizajnit të studimit. kapitulli 

përmbyllet me përshkrimin e procedurës - procedurës për mbledhjen e të dhënave, 

procedurës për përpunim dhe analizë të të dhënave të fituara dhe me konsideratat etike. 
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Hyrje

kapitulli i pestë prezanton të gjitha rezultatet. analizat dhe rezultatet janë organizuar 

duke respektuar objektivat e studimit, me qëllim arritjen e tyre. Po ashtu, rezultatet në 

këtë kapitull do të prezantohen në radhën sipas vetë objektivave të studimit. 

rezultAtet

objektiva 1. statusi për vendimmarrje, niveli i kënaqësisë dhe profesionet më të 

përzgjedhura

Studimi fillimisht kishte për qëllim të analizojë (a) statusin e adoleshentëve kosovarë 

për vendimmarrje, përkatësisht të kuptojë nëse maturantët kosovarë në gjysmëvjetorin 

e fundit të shkollës së mesme kanë vendosur apo jo për karrierën e tyre të ardhshme, (b) 

nivelin e kënaqësisë së tyre për zgjedhjen e bërë, si dhe (c) profesionet/karrierat më të 

përzgjedhura midis adoleshentëve kosovarë?

Përmes analizave deskriptive të frekuencave, janë kuptuar pikat me interes dhe 

kështu është arritur objektiva e studimit. 

1 (a) Bazuar në gjetjet, të gjithë adoleshentët pjesëmarrës në studim, kanë raportuar 

mbi statusin e tyre në vendimmarrje për karrierë. Sipas të dhënave të fituara, 79.5% e 

adoleshentëve kanë vendosur për karrierën e tyre të ardhshme, ndërsa 20.5% nuk kishin 

vendosur akoma. të dhënat për përqindjet e adoleshentëve të vendosur dhe atyre që nuk 

kanë vendosur për karrierë janë paraqitur në figurën 1.

reZuLTATeT e sTudimiT

Kapitulli    5
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Figura 1. të dhënat mbi statusin e adoleshentëve në vendimmarrjen për karrierë.

1 (b) Për sa i përket kënaqësisë së tyre mbi vendimin e marrë, 34% e pjesëmarrësve 

kanë deklaruar se janë plotësisht të kënaqur, 31.9% janë deklaruar si të kënaqur me 

zgjedhjen e bërë, 6.6 % kanë thënë se janë të kënaqur deri diku, 1.5% janë raportuar 

si të pakënaqur si dhe 5.6% e pjesëmarrësve të cilët kishin vendosur për karrierë, janë 

raportuar plotësisht të pakënaqur me vendimmarrjen e tyre.

1 (c) Profesionet e zgjedhura nga ana e të rinjve kosovarë kanë qenë nga më të 

ndryshmet. në bazë të analizave deskriptive, 13.5% e maturantëve të vendosur për 

karrierë kishin zgjedhur Fakultetin ekonomik, pastaj 6.6% e maturantëve kishin 

vendosur të bëheshin mjek, 6.2% pedagogë, 5.7% juristë, 4.6% arkitektë, 4.4% 

edukatorë, 3.2% psikologë, 2.1%  inxhinierë dhe maturantët e tjerë kishin vendosur për 

profesione të natyrave të ndryshme. në mbështetje të teorisë person-mjedis të holland-it 

(holland, 1995), të gjitha profesionet e përzgjedhura nga pjesëmarrësit, janë grupuar në 

gjashtë kategori, në profesione realiste, hulumtuese, artistike, sociale, sipërmarrëse dhe 

konvencionale. ky grupim është bërë me qëllim analizën e shtrirjes së përzgjedhjeve 

nga ana e adoleshentëve. në këtë kuptim, në bazë të analizave deskriptive, rezultatet 

janë si vijojnë në figurën e poshtëshënuar:
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Figura 2. Profesionet sipas riasec dhe përzgjedhja e tyre nga adoleshentët.

Siç vërehet në figurën 2, profesionet sociale duket se janë profesionet më të 

përzgjedhura nga ana e adoleshentëve kosovarë, ku 25.40% e tyre janë përcaktuar për 

profesionet e kësaj kategorie. grupi i dytë i profesioneve më të përzgjedhura, është 

kategoria e profesioneve konvencionale ku 13.50% e adoleshentëve ishin përcaktuar 

për të. më pas, 12.60% e adoleshentëve kosovarë janë përcaktuar për profesione 

hulumtuese, 10.60% për profesione realiste, 7.10% për profesione sipërmarrëse dhe 

4.30% për profesione artistike. 

objektiva 2. vendimmarrja, siguria për karrierë dhe variablat demografike

objektiva e dytë e studimit është përshkrimi i përqindjeve të maturantëve të klasave 

të dymbëdhjeta të cilët kishin bërë zgjedhjen e tyre të karrierës, në raport me variablat 

demografike si: moshën, gjininë, vendbanimin dhe regjionin. Në lidhje me këto variabla 

demografike, është analizuar edhe siguria për vendimin e marrë për karrierë. 

Vendimmarrja, siguria për karrierë dhe variablat demografike të adoleshentëve 

kosovarë

2(a) Për të kuptuar moshën e adoleshentëve kosovarë, të cilët kanë vendosur për 

profesionin e ardhshëm, është bërë analiza deskriptive e ”crosstabulimeve” në bazë 
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të së cilës është kuptuar se 73.9% e atyre adoleshentëve kanë qenë të moshës 18 vjeçare. 

në mesin e maturantëve kosovarë të cilët kishin bërë zgjedhjen e tyre profesionale, 0.2 

% kanë qenë të moshës 16 vjeç, 19.1% të moshës 17 vjeç, 6.5% të moshës 19 vjeç, 

si dhe 0.3% e maturantëve kanë qenë të moshës 20 vjeç. Për sa i përket dallimeve 

në moshë për sigurinë në vendimin e marrë, rezultatet e dala nga testi Kruskal Wallis 

konsistojnë në 3.776, sig. .151. 

2(b) Për sa i përket gjinisë së adoleshentëve, të cilët kanë bërë zgjedhjen e tyre 

profesionale, 57.9% kanë qenë maturantë të gjinisë femërore ndërsa 42.1% kanë qenë 

meshkuj. Lidhur me sigurinë në vendimmarrje në baza gjinore, rezultatet e dala nga 

t-test tregojnë për këto vlera: M=3.1534 për femra dhe M=3.1047 për meshkuj, ndërsa 

vlerat mbi domethënien e dallimeve konsistojnë në  t=1.072 dhe sig. .284. 

2(c)  shtatëdhjetë e një përqind e maturantëve kanë qenë nga viset urbane ndërsa 

29.8% e tyre kanë qenë nga viset rurale. Lidhur me vendosmërinë dhe pavendosmërinë 

e tyre, 20.1% e adoleshentëve nga qendrat urbane nuk kanë vendosur për karrierë 

ndërsa 79.9% e tyre kishin bërë zgjedhjen e karrierës. sa i përket adoleshentëve nga 

zonat rurale, 21.5% e tyre kanë raportuar pavendosmëri, ndërsa 78.5% kanë raportuar 

mbi vendimin e tyre për karrierë. Lidhur me sigurinë e adoleshentëve nga viset urbane 

dhe rurale, rezultatet tregojnë për këto vlera: t=1.567 dhe sig. .117. 

2(d) në bazë të regjioneve, nga adoleshentët e vendosur, 16.4% kanë qenë nga 

regjioni i Prishtinës, 13.8% nga Peja, 16.8% nga gjakova, 16.0% nga Prizreni, 

11.6% nga mitrovica, 13.2% nga Ferizaj si dhe 12,2% nga regjioni i gjilanit. mbi 

bazën e analizës së njëjtë, është kuptuar po ashtu se diferencat midis përqindjeve të 

adoleshentëve të vendosur dhe të pavendosur përgjatë regjioneve, kanë qenë fare 

të vogla. më fjalë tjera, nga regjioni i Prishtinës, 18.5% e adoleshentëve nuk kishin 

vendosur për profesion, ndërsa 81.5% kishin marrë vendimin. nga regjioni i Pejës, 

27.5% e adoleshentëve nuk kanë vendosur, ndërsa 72.5% janë përgjigjur duke treguar 

mbi vendimmarrjen. nga regjioni i gjakovës, 13.5% nuk kanë vendosur, ndërsa 86.5% 

kishin vendosur, në regjionin e Prizrenit, 23.3% e adoleshentëve kishin deklaruar 

se akoma se kanë bërë zgjedhjen profesionale, ndërsa 76.7 e kishin bërë. njëzet e 
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shtatë përqind e adoleshentëve nga regjioni i mitrovicës kanë deklaruar se nuk kishin 

vendosur, ndërsa 73.0% kanë deklaruar se e kanë marrë vendimin për profesionin. 

në regjionin e Ferizajt, 13.1% e maturantëve kanë deklaruar mbi pavendosmërinë e 

tyre, ndërsa 86.9% kishin vendosur. në regjionin e gjilanit, 20.2% e maturantëve kanë 

deklaruar mbi pavendosmërinë, ndërsa 79.8% kanë raportuar mbi vendimmarrjen e tyre 

për profesionin e ardhshëm. Për sa i përket dallimeve në sigurinë për vendimin e marrë 

për karrierë midis adoleshentëve të të shtatë regjioneve, testi Kruskal Wallis ka treguar 

një rezultat prej 15.632 dhe sig. prej .016.  

objektiva 3. nivelet e shtrirjes së faktorëve sipas raportimeve të pjesëmarrësve

objektiva e tretë e studimit është përshkrimi i pjesëmarrësve përkitazi me nivelet e 

variablave të studimit. Përmes analizave statistikore deskriptive është kuptuar shtrirja e 

maturantëve të vendosur për karrierë nëpër nivelet e ndryshme të të gjitha variablave. 

Niveli i influencës dhe zhvillimit të faktorëve është kuptuar edhe përmes M dhe DS, 

ndërsa për të kuptuar përqindjet e sakta, është bërë frekuenca e variablave të rikoduara 

sipas niveleve. 

3(a) Për sa i përket influencës së faktorëve të kontekstit të gjerë, sipas analizave 

deskriptive, M  për këta faktorë është 1.9183 dhe DS prej 1.112908. Lidhur me nivelet 

e influencës së faktorëve kontekstual, 37.8% e pjesëmarrësve kanë pohuar influencë 

të  nivelit krejtësisht të ulët, 39.1% e pjesëmarrësve kanë pohuar influencë të nivelit të 

mesëm të faktorëve kontekstual, ndërsa 2.6% e pjesëmarrësve kanë raportuar influencë 

të nivelit të lartë të faktorëve në fjalë. 

3(b) Për të kuptuar nivelet e përkrahjeve sociale, nivelin e pjekurisë për karrierë të 

maturantëve kosovarë, nivelin e vetë-efikasitetit, pritshmërive dhe synimeve,  si dhe  

nivelin e sigurisë për vendimmarrjen, janë bërë analizat e frekuencave të variablave 

të rikoduara në fjalë. Lidhur me përkrahjet sociale, në bazë të gjetjeve, M për këta 

faktorë është 2.9454 dhe DS prej 1.63321, ndërsa sipas niveleve, 2.1% e maturantëve 

të cilët kishin vendosur për karrierë kanë raportuar nivel të ulët, 38.8% e maturantëve 
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kanë raportuar nivel të mesëm, si dhe 39.1% e maturantëve, pra pjesëmarrësve të 

studimit, kanë raportuar nivel të lartë të përkrahjeve sociale. në bazë të analizave 

specifike për secilin faktor social, janë bërë analizat e përkrahjes prindërore, përkrahjes 

së mësimdhënësve, dhe përkrahjes së bashkëmoshatarëve. në bazë të gjetjeve, M 

për këta faktorë është 2.3925 dhe DS prej 1.87242, ndërsa në bazë të niveleve është 

parë se 5% e maturantëve, të cilët kishin vendosur për karrierë, kanë raportuar nivel 

të ulët të përkrahjes prindërore, 16.3% kanë raportuar nivel të mesëm, ndërsa 50.2% 

e maturantëve të cilët kishin vendosur për karrierë, kanë raportuar nivel të lartë të 

përkrahjes prindërore.  sa i përket përkrahjes së mësimdhënësve, është vënë re një 

shtrirje e ngjashme përgjatë niveleve, ku 28.5% e maturantëve të vendosur për karrierë 

kanë raportuar se përkrahja nga mësimdhënësit është e nivelit krejtësisht të ulët, 24.1% 

kanë raportuar nivel të mesëm, ndërsa 26.9% e maturantëve kanë raportuar nivel të lartë 

të përkrahjes së mësimdhënësve.  Mesatarja për këtë faktor është 2.2586 dhe DS prej 

1.65081. Përkrahje e nivelit të lartë të bashkëmoshatarëve, është raportuar nga pjesa 

më e madhe e maturantëve të vendosur për profesionin e ardhshëm, përkatësisht 58% , 

ndërsa 7.4% e maturantëve kanë raportuar nivel të mesëm dhe 3.8% kanë raportuar nivel 

krejtësisht të ulët të bashkëmoshatarëve. niveli i tillë i përkrahjes nga bashkëmoshatarët 

mund të kuptohet edhe nga Mesatarja më e lartë 3.3049 dhe DS prej 1.87803.  

3(c) analizat deskriptive po ashtu janë realizuar për të kuptuar nivelin e pjekurisë 

për karrierë, të maturantëve kosovarë duke u ndalur në mënyrë të specifikuar tek secili 

dimension i pjekurisë: Planifikimi, eksplorimi, shkathtësitë, njohuritë për karrierë, 

njohuritë për profesionin e preferuar. në bazë të tendencës qendrore dhe shpërndarjeve 

të të dhënave për këta faktorë, për planifikimin e karrierës M është parë të jetë 3.1178 

dhe DS 0.39104, për eksplorim rreth karrierës M  ka dalë të jetë 1.4240 dhe DS .9045, 

për shkathtësitë në vendimmarrje M 3.4723 ndërsa DS .54209, për njohuritë për 

karrierë M 3.1736 ndërsa DS .66542, si dhe për njohuritë rreth profesionit të preferuar, 

M është parë të jetë në vlerë prej 3.4602 dhe DS 1.06382. në bazë të gjetjeve, 19.8% 

e maturantëve kosovarë kanë raportuar nivel të ulët të planifikimit për karrierë, 53.8% 

nivel të mesëm, ndërsa 26.4% kanë raportuar nivel të lartë të planifikimit. Nivel i lartë 
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i eksplorimit për karrierë është parë të jetë raportuar nga 64% e maturantëve, ndërsa 

30.6% kanë raportuar nivel të mesëm të eksplorimit dhe 4.4% e maturantëve kanë 

raportuar nivel krejtësisht të ulët të eksplorimit. sa i përket shkathtësive për karrierë, 

2.0% e maturantëve kanë raportuar nivel të ulët të shkathtësive, 12.3% nivel të mesëm, 

ndërsa 85.6% e maturantëve kanë raportuar nivel të lartë të shkathtësive për karrierë. 

dimensioni tjetër i pjekurisë për karrierë, njohuritë rreth botës së punës janë raportuar 

në nivel të lartë nga 70.5% e maturantëve kosovarë, ndërsa 26.7% kanë raportuar nivel 

të mesëm dhe 2.7% kanë raportuar nivel krejtësisht të ulët të njohurive. një numër 

pjesëmarrësish, përkatësisht, 17% e maturantëve, kanë raportuar nivel krejtësisht të ulët 

të njohurive për profesionin e preferuar, ndërsa 45.6% e tyre kanë thënë se kanë njohuri 

të nivelit mesatar dhe 46.7% e maturantëve kanë raportuar nivel të lartë të njohurive për 

profesionin e preferuar.

3(d) Niveli i forcës së vetë-efikasitetit, rezultateve të pritura dhe qëllimeve për 

karrierë  është analizuar po ashtu tek maturantët kosovarë. Mesatarja për vetë-efikasitet 

është 3.7147 dhe DS .60127, për pritshmëri M 4.0434 dhe DS .63236 si dhe për qëllimet 

M 4.0604 me DS .73332. Sipas përqindjeve,  nivel i ulët i forcës së vetë-efikasitetit për 

karrierë është raportuar nga 1.8% e maturantëve që ishin pjesëmarrës të studimit, ndërsa 

nga 44.0% është raportuar nivel i mesëm dhe nga 54.3% është raportuar nivel i lartë të 

vetë-efikasitetit. Niveli i lartë i pritshmërive, është parë të jetë raportuar nga pjesa më 

e madhe e kampionit, përkatësisht nga 74.9%, 24.1% kanë raportuar nivel të mesëm 

dhe 0.9% e maturantëve kanë raportuar nivel të ulët lidhur me rezultatet e pritura për 

karrierë. Lidhur me synimet për karrierë, 1.7% e maturantëve në studim kanë raportuar 

nivel të ulët, 23.9% nivel të mesëm, ndërsa 74.4% e maturantëve kanë raportuar nivel 

të lartë të synimeve për karrierë. 

3(e) Për sa i përket tipareve të personalitetit, është bërë analiza e frekuencave për të 

kuptuar përqindjen e maturantëve në secilin grup të tipareve. tipare të tipit realist kanë 

raportuar 17.0% e pjesëmarrësve në studim, tipare të tipit hulumtues kanë raportuar 6.6% 

, tipare artistike kanë raportuar 8.8%, tipare të tipit social 36.0%, tipare të tipit sipërmarrës 

11.2% si dhe 19.1% e pjesëmarrësve të studimit kanë raportuar tipare të tipit konvencional.
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3(f) e rëndësishme në këtë studim ka qenë edhe analiza e niveleve të sigurisë për

 vendimmarrje. siguria për vendimmarrje ka treguar një mesatare prej M 3.1335 

dhe DS .89341. gjetjet tregojnë se maturantët të cilët kanë qenë pjesë e studimit, kanë 

raportuar kryesisht nivel të lartë të sigurisë, përkatësisht,  për vendimin e marrë 70.5% 

e maturantëve kanë raportuar nivel të lartë të sigurisë, 21.4% e pjesëmarrësve kanë 

raportuar nivel të mesëm, ndërsa 8.1% kanë raportuar nivel krejtësisht të ulët të sigurisë 

për vendimmarrjen. 

objektiva  4. ndërlidhja midis profesionit të adoleshentëve dhe profesionit të 

anëtarëve të familjes.

studimi po ashtu kishte për qëllim të kuptojë ndërlidhjen që mund të ketë karriera/

profesioni i zgjedhur i adoleshentëve kosovarë me karrierën/profesionin e anëtarëve 

të familjes së ngushtë (nënës, babait, motrës dhe vëllait). Për të kuptuar ndërlidhjen 

e profesionit të zgjedhur nga ana e maturantëve me profesionin e prindërve, motrës e 

vëllait, janë bërë analizat e ndërlidhjes përmes koeficientit të Phi Cramer’V dhe gjetjet 

janë prezantuar në tabelën në vijim: 

tabela 2.  ndërlidhja e profesionit të maturantëve me profesionin e prindërve, 

motrës e vëllait

 Phi Cramer’V sig. (p)

Profesioni i nënës .267 .000

Profesioni i babait .245 .000

Profesioni i motrës .232 .000

Profesioni i vëllait .221 .000

Shënim. cramer’V për profesionin e maturantëve me profesionin e nënës, babait, 
motrës e vëllait. 
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mbi bazën e analizës së realizuar, Phi Cramer’s V për profesionin e pjesëmarrësve 

të këtij studimi dhe profesionin e nënës është .267 dhe sig. prej .000, babait .245 e sig. 

prej .002, motrës .232 dhe sig. prej .000 si dhe vëllait .221 dhe sig. prej .000.  

objektiva 5. ndërlidhja e sigurisë për karrierë me faktorët e kontekstit të gjerë 

dhe përkrahjet sociale.

objektiva e pestë e studimit ishte ekzaminimi i ndërlidhjes së sigurisë për vendimin e 

marrë për karrierë me faktorët kontekstual dhe përkrahjet sociale. Përkrahjet sociale për 

këtë studim konsistojnë në përkrahjen prindërore, përkrahjen e shkollës/mësimdhënësve, 

si dhe përkrahjen nga bashkëmoshatarët. të dhënat e analizuara përmes korrelacionit të 

Pearson-it janë prezantuar në tabelën 3. 

tabela 3. Koeficienti i korrelacionit të Pearson-it për ndërlidhjen e sigurisë së 

vendimmarrjes me përkrahjet sociale (përkrahjen prindërore, përkrahjen nga 

shkolla/mësimdhënësve dhe përkrahjen nga bashkëmoshatarët)

faktorët   n  m          ds       siguria për karrierë

      r  sig. 

Faktorët kontekstual

 dhe përkrahjet sociale (tërësi)  1585 2.9454 1.63321 .540** .  000 

Përkrahja prindërore 1584  3.3925 1.87242  .553**  . 000 

Përkrahja nga shkolla/mësimdhënësit  1584  2.2596 1.65081 .450**  . 000 

Përkrahja nga bashkëmoshatarët  1584 3.3049 1.87803 .540**  . 000 

siguria për karrierë  1585  3.1335  .89341

Shënim. **. korrelacioni është domethënës në nivelin prej 0.01.
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Të dhënat e fituara përmes analizës së korrelacionit midis sigurisë në vendimin e 

marrë për karrierë dhe përkrahjeve prindërore, tregojnë këto koeficiente: koeficienti 

i korrelacionit të Pearson-it është r=.564 për ndërlidhjen midis sigurisë për karrierë 

dhe përkrahjeve sociale si tërësi. Variabla kriter është analizuar edhe në marrëdhënie 

me faktorët e ndarë veç e veç. korrelacioni midis sigurisë për karrierë dhe përkrahjes 

prindërore ka dal të jetë r=.558, përkrahjes së shkollës/mësimdhënësve r=.450, si dhe 

korrelacioni midis variablës kriter me përkrahjen nga bashkëmoshatarët është r=.540. 

të gjitha ndërlidhjet kanë vlerën domethënëse prej p= .000. 

objektiva 6. ndërlidhja midis sigurisë për karrierë dhe pjekurisë së 

adoleshentëve për karrierë.

objektiva e gjashtë ishte ekzaminimi i ndërlidhjes midis sigurisë në vendimin e marrë 

për karrierë dhe pjekurisë për karrierë. Përmes koeficientit të korrelacionit të Pearson-

it, është analizuar siguria për karrierë në ndërlidhje me pjekurinë për karrierë në tërësi 

dhe pastaj analiza e njëjtë është bërë për të kuptuar sigurinë për karrierë dhe ndërlidhjen 

e saj me planifikimin, eksplorimin, shkathtësitë për vendimmarrje, njohuritë rreth botës 

së punës dhe profesionin e preferuar. Të dhënat e fituara nga analiza statistikore janë 

paraqitur në tabelën vijuese.
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tabela 4 Koeficienti i korrelacionit të Pearson-it për ndërlidhjen e sigurisë 

së vendimmarrjes me pjekurinë për karrierë (planifikimin, eksplorimin, 

shkathtësitë për vendimmarrje, njohuritë rreth botës së punës dhe profesionin e 

preferuar). 

faktorët            n        m  ds      siguria për karrierë 

       r    sig. 

Pjekuria për karrierë (tërësi)  1585  2.8235 .39104 .371**  . 000 

Planifikimi për karrierë   1584   3.1178  .90663 .347**  . 000 

eksplorimi për karrierë   1584   1.4240 .39045  .141**  . 000 

shkathtësitë për vendimmarrje   1584   3.4723 .54209 .121**  . 000 

njohuritë rreth botës së punës   1584 3.1736 .66542 .163** . 000

Preferenca   1584  3.4602  1.06382 .306**  . 000 

siguria për karrierë   1585  3.1335  .89341

Shënim. **. korrelacioni është domethënës në nivelin prej 0.01.

Koeficientët e shënuar në tabelën 5, tregojnë për ndërlidhjen e sigurisë për karrierë 

me pjekurinë për karrierë dhe me dimensionet e saj: planifikimin për karrierë, 

eksplorimin për karrierë, shkathtësitë për vendimmarrje, njohuritë rreth botës së punës 

si dhe me preferencat për karrierë dhe njohuritë për ato preferenca. Bazuar në këto 

rezultate, koeficienti i korrelacionit të Pearson-it midis sigurisë për vendimmarrje dhe 

pjekurisë për karrierë është r=.371, ndërsa sa i përket koeficientëve të dimensioneve 

të veçanta të pjekurisë me sigurinë për karrierë, ndërlidhja e sigurisë me planifikimin 

për karrierë duket të jetë r=.347, ndërlidhja me eksplorimin r=.141, me shkathtësitë 

për vendimmarrje r=.121, me njohuritë rreth botës së punës r=.163 dhe me preferencat 

dhe njohuritë për preferenca r=.306. ndërlidhjet midis të gjithë faktorëve tregojnë edhe 

nivelin domethënës në vlerë prej p= .000. 
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objektiva 7. ndërlidhja e sigurisë për karrierë me vetë-efikasitetin, rezultatet e 

pritura dhe qëllimet për karrierë

objektiva e shtatë e studimit ishte ekzaminimi i ndërlidhjes midis sigurisë në 

vendimin e marrë për karrierë dhe vetë-efikasitetit, pritshmërisë së rezultatit, qëllimeve 

për karrierë. Përmes analizës së korrelacionit është kuptuar ndërlidhja midis variablave. 

Të dhënat mbi koeficientët e korrelacionit të Pearson-it janë prezantuar në tabelën 

vijuese.

tabela 5 Koeficienti i korrelacionit të Pearson-it për ndërlidhjen e sigurisë 

së vendimmarrjes me vetë-efikasitetin, rezultatet e pritura dhe qëllimet për 

karrierë.

faktorët            n        m  ds      siguria për karrierë 

       r    sig. 

Vetë-efikasiteti   1584  3.7147  .60127  .328**  .000

rezultatet e pritura   1584  4.0434 .63236 .148**  000 

qëllimet për karrierë   1584  4.0604 .73332 .137**  .000

siguria për karrierë   1585  3.1335  .89341

Shënim. **. korrelacioni është domethënës në nivelin prej 0.01.

Rezultatet e fituara nga analiza e korrelacionit tregojnë për ndërlidhjen midis 

variablave. Siguria në vendimin e marrë për karrierë ndërlidhet me vetë-efikasitetin 

duke treguar koeficientin prej r=.328. Ndërlidhja midis rezultateve të pritura dhe 

sigurisë për karrierë është r=.148, si dhe ndërlidhja midis sigurisë dhe qëllimeve për 

karrierë është r=.137. të gjitha ndërlidhjet janë me vlerën domethënëse prej p=.000. 

objektiva 8. roli i vetë-efikasitetit në ndërlidhjen midis përkrahjeve sociale dhe 

sigurisë për karrierë

Objektiva e tetë e këtij studimi ishte ekzaminimi i ndërlidhjes së vetë-efikasitetit 
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me përkrahjet sociale dhe me sigurinë për vendimmarrje, me qëllim konstatimin e 

efektit ndërmjetësues të vetë-efikasitetit në marrëdhënien midis përkrahjeve sociale dhe 

sigurisë në vendimin e marrë për karrierë. 

Për të arritur këtë objektiv, është përdorur analiza e regresionit përmes dy modeleve. në 

modelin e parë, është analizuar predikimi i sigurisë për vendimmarrjen në saje të përkrahjeve 

sociale, ndërsa në modelin e dytë, analizës regresive i është shtuar edhe vetë-efikasiteti për të 

parë nëse ky faktor ndërmjetëson ndërlidhjen e përkrahjeve sociale, përkatësisht përkrahjes 

prindërore, përkrahjes së shkollës/mësimdhënësve përkrahjes nga bashkëmoshatarët me 

sigurinë në vendimin e marrë për karrierë. Koeficienti i regresionit për të gjithë faktorët në 

të dy modelet është prezantuar në figurat e mëposhtme. 

Figura 3. 

modeli 1: ndërlidhja direkte midis përkrahjes prindërore dhe sigurisë në 

vendimmarrje për karrierë.

modeli 2: Futja e vetë-efikasitetit në ndërlidhjen midis përkrahjes prindërore 

dhe sigurisë në vendimmarrje për karrierë.      

Bazuar në të dhënat e analizuara në të dy modelet, mund të kuptohet ndërlidhja e 

përkrahjes prindërore me sigurinë e vendimmarrjes, si dhe predikimin e sigurisë për 

karrierë në saje të përkrahjes prindërore (β=.558, t=26.764, sig. .000). në modelin e 
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dytë, ndërhyrja e vetë-efikasitetit ka ndikuar në uljen e koeficientit të regresionit midis 

përkrahjes prindërore dhe sigurisë së adoleshentëve në vendimmarrjen për karrierë, në 

vlerë prej β= .507, t=24.101, sig. .000. në anën tjetër, në po këtë model është analizuar 

ndërlidhja dhe predikimi i përkrahjes prindërore me vetë-efikasitetin për karrierë , ku 

sipas gjetjeve, β=.261, t=10.734, dhe sig. .000, ndërsa për sa përket ndërlidhjes dhe 

predikimit të vetë-efikasitetit në sigurinë për vendimmarrje, koeficientët konsistojnë në 

β=.195, t=9.282 dhe sig. prej .000. 

Figura 4. 

modeli 1: ndërlidhja direkte midis përkrahjes së shkollës/mësimdhënësve dhe 

sigurisë në vendimmarrje për karrierë.

 

modeli 2: Futja e vetë-efikasitetit në ndërlidhjen midis përkrahjes së shkollës/

mësimdhënësve dhe sigurisë në vendimmarrje për karrierë. 

Të dhënat e dala nga analiza e regresionit, japin koeficientët e ndërlidhjes 

dhe predikimit të përkrahjes së mësimdhënësve për sigurinë e adoleshentëve në 

vendimmarrjen për karrierë.  Në bazë të rezultateve, koeficientët për këta faktorë janë në 

një vlerë prej: β=.450, t=20.055 dhe sig. .000. Me futjen e vetë-efikasitetit në modelin e 
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dytë, koeficientët ulen në β=.397, t=17.864, sig. .000. Koeficientët për ndërlidhjen dhe 

predikimin e përkrahjes së mësimdhënësve për vetë-efikasitet për karrierë janë β=..222, 

t=3.714 dhe sig. .601, ndërsa për vetë-efikasitet dhe siguri, ndërlidhja dhe predikimi 

janë në nivelet si: β=.239, t=10773, sig. .000

Figura 5. 

modeli 1: ndërlidhja direkte midis përkrahjes së bashkëmoshatarëve dhe 

sigurisë në vendimmarrje për karrierë.

modeli 2: Futja e vetë-efikasitetit në ndërlidhjen midis përkrahjes së 

bashkëmoshatarëve dhe sigurisë në vendimmarrje për karrierë. 

Përkrahja e bashkëmoshatarëve si faktor parashikues dhe ndërlidhës me sigurinë 

për karrierë, përmes analizës se regresionit jep këto koeficientë: β=.540, t=25.525, sig. 

.000, koeficientë këto që ulen në modelin e dytë me rastin e futjes së vetë-efikasitetit 

për karrierë. niveli i marrëdhënies midis përkrahjes së bashkëmoshatarëve dhe sigurisë 

së adoleshentëve për vendimmarrjen në karrierë, ka rënë në β=.491, t= 23.378, sig. 

.000. ndërkaq, ndërlidhja e përkrahjes së bashkëmoshatarëve dhe predikimi i saj në 

vetë-efikasitetin për karrierë konsiston në β=.224, t=9.145 dhe sig. .000, ndërsa vetë-
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efikasiteti në ndërlidhje dhe predikim për sigurinë për karrierë jep koeficientët në vlerë 

prej β=.217, t=10.345 dhe sig. .000. 

objektiva 9. zgjedhja profesionale, siguria për karrierë dhe tiparet e 

personalitetit

studimi po ashtu kishte për synim a) analizën e tipareve të personalitetit në 

ndërlidhje me profesionin/karrierën e zgjedhur si dhe b) ekzaminimin e dallimeve për 

siguri në vendimmarrje midis adoleshentëve të cilët kishin përputhje të personalitetit 

me karrierën, por edhe të atyre që nuk kanë një përputhje të tillë. 

10(a) Për arritjen e kësaj objektive, të gjitha profesionet në radhë të parë janë 

rikoduar  në një variabël tjetër duke grupuar ato në varësi të përmbajtjes së tyre, në 

kategori të caktuara sipas modelit riasec. Për të kuptuar ndërlidhjen e përgjithshme 

midis tipareve të personalitetit dhe karrierave të zgjedhura, është përdorur metoda e 

“crosstabulimeve” përmes Phi Cramer’s V. Të dhënat e fituara mbi këtë ndërlidhje, janë 

paraqitur në tabelën në vazhdim.

tabela 6 ndërlidhja e përgjithshme midis tipareve të personalitetit dhe 
profesionit të zgjedhur

tiparet e personalitetit dhe profesionet e zgjedhura 

Phi cramer’s V .181

sig.  .000

Shënim. Vlera e testit Phi cramer’s V për tiparet e personalitetit dhe profesionit së 
zgjedhur. 
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Bazuar në rezultatin e fituar përmes crosstabulimeve, vlera Phi Cramer’s V për 

ndërlidhjen midis tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur ka dal të jetë 

.181 me vlerë të signifikancës prej p .000. 

10(b) mbështetur në teorinë e John holland (1995), tiparet e personalitetit mund 

të kategorizohen në gjashtë kategori: tiparet realiste, hulumtuese, artistike, shoqërore, 

sipërmarrëse dhe konvencionale. mbi këtë kategorizim, holland mbështetet edhe për 

profesionet dhe mjediset e punës. sipas holland (1995), profesionet dhe mjediset e 

punës kategorizohen në kategoritë si: mjedise të punës apo profesione realiste, profesione 

hulumtuese, profesione artistike, profesione shoqërore, profesione sipërmarrëse dhe 

profesione konvencionale. Për secilën kategori janë bërë analiza, për të parë nëse adoleshentët 

të cilët kanë përputhje midis tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur, janë më 

të sigurt në vendimin e marrë për karrierë. Pra, fillimisht është bërë analiza e krahasimit 

të mesatareve të sigurisë në vendimmarrjen për karrierë midis adoleshentëve të cilët 

kanë përputhje midis tipareve dhe karrierave realiste me ata adoleshentë të cilët nuk kanë 

përputhshmëri të tillë. të dhënat janë prezantuar në tabelën 6.

tabela 7 dallimet në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me përputhje/pa 

përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve realiste.

siguria e vendimmarrjes për karrierë

    m  t sig.

Pa përputhje midis tipareve dhe 

profesionit të zgjedhur realist 3.1169 

  -2.783 0.008

me përputhje midis tipareve 

dhe profesioneve realiste 3. 4815 

Shënim. Vlera e mesatareve, t-testit dhe sig. për siguri në karrierë midis adoleshentëve 
me dhe pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve realiste. 
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Bazuar në tabelën e mësipërme, mesataret dhe të dhënat për t-testin konsistojnë në 

vlerën m=3.1169 për rastet kur adoleshentët nuk kanë pasur përputhje midis tipareve 

të personalitetit realist dhe profesioneve realiste, dhe m=3.4815 adoleshentët që kanë 

treguar përputhshmëri midis tipareve realiste dhe profesioneve realiste, vlerat për t-test 

janë t= -2.783 dhe sig. .008. 

sikurse për kategorinë realiste, edhe për kategorinë hulumtuese është bërë analiza e 

krahasimit të mesatareve të sigurisë në vendimmarrjen për karrierë midis adoleshentëve 

të cilët kanë përputhje midis tipareve dhe profesioneve hulumtuese me ata adoleshentë 

të cilët nuk kanë përputhshmëri të tillë. të dhënat janë të prezantuara në tabelën 7. 

tabela 8 dallimet në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me përputhje/pa 

përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve hulumtuese

siguria e vendimmarrjes për karrierë

    m  t sig.

Pa përputhje midis tipareve dhe 

profesionit të zgjedhur hulumtues 3.1361 

  -2.829 .005

me përputhje midis tipareve 

dhe profesioneve hulumtuese  3.4154 

 Shënim. Vlera e mesatareve, t-testit dhe sig. për siguri në karrierë midis adoleshentëve 
me dhe pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve hulumtuese. 

Bazuar në statistikën inferenciale të t-test, vlera e mesatares së grupit të rasteve me 

përputhshmëri midis tipareve hulumtuese dhe profesioneve hulumtuese ka dal të jetë 

M=3.1361, ndërsa për rastet me adoleshentë, të cilët kanë raportuar përputhje midis 
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tipareve të personalitetit hulumtues dhe profesioneve hulumtuese, mesatarja është 

M=3.4154. për sa i përket dallimeve midis grupeve dhe domethënies në dallime, vlerat 

konsistojnë në t=-2.829 dhe sig. .005. 

Për sa i përket dallimeve në siguri për vendimmarrje midis adoleshentëve me 

përputhshmëri të tipareve të personalitetit artistik me profesionet artistike dhe atyre pa 

një përputhshmëri të tillë, janë barë analizat e krahasimit të mesatareve përmes t-test 

për kampione të pavarura. të dhënat e dala nga kjo analizë, janë si vijojnë në tabelën e 

paraqitur më poshtë. 

tabela 9 dallimet në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me përputhje/pa 

përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve artistike

siguria e vendimmarrjes për karrierë 

                                                                        m                     t          sig.

Pa përputhje midis tipareve dhe 

profesionit të zgjedhur artistike 3.1806 

  -3.227 .002

me përputhje midis tipareve 

dhe profesioneve artistike 3.6143 

Shënim. Vlera e mesatareve, t-testit dhe sig. për siguri  në karrierë midis adoleshentëve 
me dhe pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve artistike. 

mbi bazën e të dhënave të dala nga analiza statistikore e krahasimit të mesatareve dhe 

e t-test, mesatarja për rastet e adoleshentëve pa përputhje të tipareve të personalitetit me 

profesionet artistike konsiston në M=3.1806, ndërsa për rastet e adoleshentëve të cilët 
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kanë treguar përputhshmëri midis tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur 

për kategorinë artistike mesatarja është M=3.6143. Vlerat mbi dallimet domethënëse 

midis grupeve konsistojnë në t=-3.227 dhe sig. .002. 

Në tabelën e paraqitur më poshtë, prezantohen vlerat e fituara nga statistikat 

inferenciale të t-testit me kampione të pavarura. këto të dhëna paraqesin vlerat 

e mesatareve, vlerën e t-së dhe sig., si për rastet me përputhshmëri të tipareve të 

personalitetit social me karrierat sociale, ashtu edhe për rastet pa përputhshmëri midis 

tipareve dhe profesionit të zgjedhur social, me qëllim të ekzaminimit të dallimeve midis 

këtyre dy grupeve. 

tabela 10 dallimet në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me përputhje/
pa përputhje të tipareve dhe profesioneve sociale

siguria e vendimmarrjes për karrierë 

    m  t sig.

Pa përputhje midis tipareve dhe 

profesionit së zgjedhur sociale 3.2842 

  -2.514 .012

me përputhje midis tipareve 

dhe profesioneve sociale 3.4672 

Shënim. Vlera e mesatareve, t-testit dhe sig. për siguri në karrierë midis adoleshentëve 
me dhe pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve sociale. 

rezultatet nga t-test për kampione të pavarura japin vlerën e Mesatares prej 3.2842, 

për grupin e adoleshentëve të cilët nuk kanë pasur përputhshmëri midis tipareve 

të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur social. tek grupi i adoleshentëve me 

përputhshmëri midis tipareve të personalitetit social dhe profesionit të zgjedhur social, 
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vlera e mesatares është M=3.4672. Vlerat e t-test mbi domethënien e dallimeve kanë 

rezultuar në t=-2.514 dhe sig. .012. 

Për të kuptuar dallimet në sigurinë e vendimit të marrë për karrierën tek adoleshentët, 

të cilët nuk kanë përputhje të tipareve të personalitetit me profesionin e zgjedhur të 

kategorisë sipërmarrëse dhe atyre që kanë përputhje midis tipareve të personalitetit 

sipërmarrës dhe profesionit të zgjedhur të së njëjtës kategori, është zbatuar po ashtu 

t-test për kampione të pavarura. Të dhënat e fituara përmes kësaj metode statistikore, 

janë paraqitur në tabelën vijuese. 

tabela 11 dallimet në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me përputhje/
pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve sipërmarrëse

siguria e vendimmarrjes për karrierë

    m  t sig.

Pa përputhje midis tipareve dhe 

Profesionit të zgjedhur sipërmarrëse 3.0278 

  7.86 .439

me përputhje midis tipareve 

dhe profesioneve sipërmarrëse   3.2500 

Shënim. Vlera e mesatareve, t-testit dhe sig. për siguri në karrierë midis adoleshentëve 
me dhe pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve  sipërmarrëse. 

 Për grupin e adoleshentëve tek të cilët tiparet e personalitetit nuk janë në përputhje 

me profesionin sipërmarrës të zgjedhur nga ana e tyre, vlera e Mesatares konsiston në 

3.0278, ndërsa për sa i përket grupit të adoleshentëve, tiparet e personalitetit të të cilëve 

janë në përputhshmëri me profesionin zgjedhur, vlera e M=3.2500. Vlera e t-së mbi 

domethënien e dallimeve është t= 7.86 dhe sig. prej .439., 
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kategoria e fundit sipas modelit riasec, konsiston në tiparet e personalitetit 

konvencional dhe profesioneve me mjedis pune konvencional. me ndarjen e kampionit 

në dy grupe të pavarura, te adoleshentët me përputhje të tipareve të personalitetit dhe 

profesionit të zgjedhur, është krijuar mundësia për analizë të dallimeve midis tyre. 

edhe në këtë rast, përmes t-test me kampione të pavarura, është analizuar çështja e 

dallimeve midis adoleshentëve të cilat nuk kanë pasur përputhshmëri midis tipareve të 

personalitetit dhe profesionit të zgjedhur të kategorisë konvencionale dhe atyre që kanë 

treguar përputhshmëri, në kuptimin e sigurisë së tyre lidhur me vendimin e marrë për 

karrierë. Vlerat e fituara përmes t-test, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme. 

tabela 12 dallimet në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve me përputhje/

pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve konvencionale

siguria e vendimmarrjes për karrierë

    m  t sig.

Pa përputhje midis tipareve dhe 

profesionit të zgjedhur konvencionale 3.3641 

  0.013 .989

me përputhje midis tipareve 

dhe profesioneve konvencionale  3.3628 

Shënim. Vlera e mesatareve, t-testit dhe sig. për siguri  në karrierë midis adoleshentëve 
me dhe pa përputhje të tipareve të personalitetit dhe profesioneve konvencionale. 

mbi bazën e rezultateve të paraqitura në tabelën e mësipërme, vlera e mesatares për 

grupin e adoleshentëve pa përputhje të tipareve të personalitetit me profesionin e zgjedhur 

të kategorisë konvencionale, është M=3,3641, ndërsa për grupin me përputhshmëri të 

faktorëve në fjalë mesatarja është M=3.3628. Për sa i përket domethënies së dallimeve, 

vlera e t-së dhe signifikancës konsiston në t=0.013, sig. .989.  
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objektiva 10. predikimi i sigurisë për karrierë dhe variablat parashikuese

objektiva e dhjetë e studimit ka të bëjë me analizën e parashikimit të variablës 

kriter në saje të njohjes së variablave parashikuese të studimit.  me fjalë tjera, studimi 

synon të kuptojë së cila nga variablat, është faktori më parashikues për sigurinë e 

vendimmarrjes për karrierë në mesin e adoleshentëve kosovarë.  Për të kuptuar një gjë 

të tillë, është përdorur metoda e regresionit të shumëfishtë. Të dhënat e fituara nga kjo 

metodë statistikore, janë paraqitur në tabelën vijuese. 

tabela 13 niveli i predikimit të variablës kriter nga faktorët parashikues

               siguria për karrierë

    β  t sig.

     Faktorët e kontekstit të gjerë .74 2.013 .044

     Përkrahjet sociale .410 10.696 .000

     Pjekuria për karrierë .163 7.197 .000 

     Vetë-efikasiteti .133 5.753 .000

     rezultatet e pritura  .022 .969 .333

     qëllimet për karrierë .001  .031 .975

Shënim. Koeficientët e β-së për: 
a. Variablat parashikuese: faktorët e kontekstit të gjerë, përkrahjeve sociale, 

pjekurisë për karrierë, vetë-efikasitetit, rezultate të pritura, qëllimeve për karrierë, 
tipareve të personalitetit;

b. Variablën kriter: siguria për karrierë.

Të dhënat në tabelën e prezantuar më lartë tregojnë për koeficientët e regresionit. 
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në bazë të rezultateve, faktorët e kontekstit të gjerë si faktor parashikues për sigurinë 

në karrierë konsistojnë në vlerat si: β=.72, t=1.952 dhe sig. .051. Përkrahjet sociale, 

përfshirë përkrahjen prindërore, shkollës / mësimdhënësve dhe bashkëmoshatarëve 

janë me koeficientë prej β=.413, t=10.751 dhe sig. .000. Pjekuria për karrierë përfshin 

në vetvete planifikimin për karrierë, eksplorimin për karrierë, shkathtësitë për 

vendimmarrje, njohuritë rreth botës së punës dhe profesionin e preferuar, kanë treguar 

vlerat prej β=.161, t=7.085 dhe sig. .000 si faktor parashikues. konstruktet njohëse, 

vet-efiksasiteti, rezultatet e pritura dhe qëllimet për karrierë,  po ashtu janë analizuar si 

faktorë parashikues për sigurinë në vendimin e marrë për karrierë. ne këtë kuptim, vetë-

efikasiteti ka treguar koeficientët si β=.132, t=5.701 dhe sig. .000, rezultatet e pritura 

kanë treguar koeficientët në vlerë prej β=023, t=.999 dhe sig. .318 si dhe qëllimet për 

karrierë kanë konsistuar si faktorë parashikues duke treguar vlerat si: β=.000, t=-.006 

dhe sig. .995. tiparet e personalitet, si një nga faktorët parashikues, për shkak të natyrës 

jo të vazhdueshme si variabël, nuk janë përfshirë në analizën regresive. 

objektiva 11. Arsyet e pavendosmërisë dhe faktorët ndihmues për adoleshentët e 

pavendosur për karrierë.

nga kampioni i përgjithshëm në numër prej 1585, 20.5% e tyre nuk kishin vendosur 

për karrierën e tyre të ardhshme. në pyetësorin e plotë, dy pyetje kanë qenë të 

formuluara për maturantët të cilët nuk kanë qenë të përcaktuar për karrierë, pra për ata 

që kanë treguar pavendosmëri. Pyetjet kanë qenë të hapura dhe kanë pasur të bëjnë me 

(a) arsyet e pavendosmërisë për karrierë dhe (b) faktorët që sipas raportimeve të vetë 

pjesëmarrësve, do t’i ndihmonin për të vendosur për karrierën e tyre. 

maturantët pjesëmarrës të studimit, të cilët nuk e kishin marrë vendimin e tyre për 

karrierë, iu janë përgjigjur këtyre dy pyetjeve duke përmendur arsyet e pavendosmërisë 

së tyre dhe faktorët që sipas tyre do t’ua lehtësonin vendimmarrjen. Përgjigjet e fituara 

përmes këtyre pyetjeve janë përpunuar përmes analizës së përmbajtjes, pra, janë marrë 

parasysh për përpunim, si të dhëna kualitative. arsyet e pavendosmërisë dhe faktorët 



110

FAKTORËT QË INFLUENCOJNË VENDIMMARRJEN 
E ADOLESHENTËVE KOSOVARË PËR ZGJEDHJE TË PROFESIONIT

Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

ndihmues për adoleshentët pjesëmarrës, kryesisht kanë qenë të përafërta, e në shumicën 

e rasteve edhe të njëjta. në bazë të përgjigjeve të pjesëmarrësve për pyetjen e parë, 

arsyet e pavendosmërisë për karrierë janë:

- mungesë e informacionit për profesionet që ekzistojnë;

- mos përputhja e preferencës së tyre me preferencat e prindërve apo anëtarëve 

të tjerë të familjes;

- Perceptimi i barrierave për karrierë të suksesshme në fushën e tyre të 

preferuar;

- ndikimi i gjendjes së ulët socio-ekonomike në realizimin e profesionit të 

preferuar, dhe si rrjedhojë e kësaj, disa maturantë nuk kishin plan tjetër si 

preferencë. 

ndërsa, sipas raportimeve të vetë maturantëve, faktorët që atyre do t’ua lehtësonin 

procesin e vendimmarrjes janë:

- ofrimi i të dhënave për profesionet, për përmbajtjen e profesioneve në 

përgjithësi;

- diskutimi me prindërit apo edhe me anëtarët tjerë të familjes rreth karrierave 

të ndryshme;

- diskutimi me prindërit apo edhe me anëtarët tjerë të familjes rreth karrierës 

së preferuar;

- Biseda me profesionistë për këshillim karriere;

përmbledHje e kApitullit

kapitulli i pestë konsiston në analizën dhe paraqitjen e rezultateve të renditura 

në bazë të radhës së objektivave të studimit. metodat statistikore të përdorura për 

këtë studim kanë konsistuar në analiza përshkruese dhe inferenciale, varësisht nga 

synimi, pyetjet dhe supozimet e studimit. marrë në përgjithësi, metodat statistikore të 
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përdorura përfshijnë: M, DS, Frekuenca, Crosstabulime, Koeficientë të ndërlidhjeve 

(Phi Cramer’s V, dhe koeficienti i Pearson-it), t-test, Kruskal Wallis dhe regresionin e 

shumëfishtë. Në bazë të këtyre analizave, të dhënat janë paraqitur në këtë kapitull në 

nivel të verbalizimit të tyre, përderisa interpretimet për të njëjtat argumente janë bërë 

në kapitullin e interpretimeve dhe diskutimeve. 
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Hyrje

në këtë kapitull do të përfshihet interpretimi dhe diskutimi i rezultateve, të cilat do 

të prezantohen në radhën e objektivave dhe analizave të kryera. Kapitulli do të fillojë 

me interpretimin dhe diskutimin e rezultateve të dala nga analizat për ekzaminim të 

objektivit të parë të studimit dhe vazhdon me radhë për të gjitha rezultatet e objektivave 

tjera në këtë studim. 

interpretimi dhe diskutimi për rezultatet e objektivit të parë: statusi për 

vendimmarrje, niveli i kënaqësisë dhe profesionet më të përzgjedhura

në kohën e matjes së vendimmarrjes për karrierë, maturantët pjesëmarrës të të shtatë 

regjioneve të kosovës, kanë raportuar mbi statusin e tyre për karrierë. njëmijë e dyqind 

e pesëdhjetë e nëntë pjesëmarrës kanë raportuar për vendimin e marrë për karrierën e 

tyre të ardhshme, ndërsa 325 nuk kishin vendosur se çfarë do të studiojnë, ndonëse 

ishin në dy javët e fundit të shkollimit të tyre të mesëm. kthyer në përqindje, analizat 

deskriptive tregojnë se 79.5% e adoleshentëve kanë vendosur për karrierë, ndërsa 

20.5% nuk kanë bërë ende zgjedhjen profesionale. adoleshentët pjesëmarrës në këtë 

studim kanë raportuar edhe për nivelin e kënaqësisë së tyre për vendimin e marrë. mbi 

bazën e analizave deskriptive, 34% e adoleshentëve kanë raportuar kënaqësi të nivelit 

të lartë për karrierën e zgjedhur, 5.6% kanë raportuar nivel të lartë të pakënaqësisë 

për vendimin e marrë, ndërsa përqindja tjetër e pjesëmarrësve ka raportuar nivele 

mesatare të kënaqësisë dhe pakënaqësisë lidhur me vendimin e marrë për karrierë. 

Një qëllim i objektivit të parë të studimit, ka qenë edhe identifikimi i profesioneve 

më të përzgjedhura nga ana e adoleshentëve kosovarë. Bazuar në gjetjet, profesioni 

inTerpreTimi i reZuLTATeve  

dhe diskuTimi i TYre

Kapitulli    6
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më i përzgjedhur ka qenë “ekonomiku”, meqënëse 13.5% e adoleshentëve kishin 

përzgjedhur këtë degë. Fakulteti i mjekësisë, përfshirë këtu edhe degët si: stomatologji, 

farmaci etj., është përzgjedhur nga 6.6% e adoleshentëve kosovarë.  Fakulteti i edukimit 

është radhitur si treti në radhë, ku 6.2% e maturantëve ishin përcaktuar për të. më pas, 

për nga shpeshtësia e përzgjedhjes, fakulteti juridik është listuar si karrierë e zgjedhur 

nga ana e 5.7% e adoleshentëve pjesëmarrës, 4.6%  kanë zgjedhur degën e arkitekturës, 

3.2% psikologji, 2.1% inxhinieri elektrike, ndërtimi, hidraulike dhe mekanike, ndërsa 

maturantët e tjerë kishin vendosur për fusha të ndryshme për karrierën e tyre. referuar 

grupimit të profesioneve sipas holland, masa më e madhe e adoleshentëve pjesëmarrës 

në studim, një përqindje prej 25.40%, kanë treguar  përcaktim për karrierat sociale. Për 

sa i përket shtrirjes së përzgjedhjeve nëpër grupe të tjera karrierash të modelit riasec, 

më pas, në radhën e karrierave më të përzgjedhura, 13.5% e adoleshentëve kosovarë 

janë përcaktuar për karriera konvencionale, 12.6% për karriera hulumtuese, 10.6% për 

karriera realiste, 7.10% për karriera sipërmarrëse si dhe 4.3% e adoleshentëve kosovarë 

janë përcaktuar për karriera artistike. 

në sajë të gjetjeve mbi theksimin e përqindjes më të lartë për karriera sociale dhe 

bazuar në raportimet e adoleshentëve mbi tiparet e personalitetit, mund të vihet re një 

ndërlidhje midis tipareve të personalitetit social dhe karrierave sociale. me fjalë të tjera, 

përqindja më e lartë e adoleshentëve pjesëmarrës kanë treguar tipare të personalitetit 

social dhe në anën tjetër, përqindja më e lartë e adoleshentëve kosovarë kanë raportuar 

zgjedhje të karrierave sociale.

si përmbledhje e rezultateve të dala nga analizat e objektivit të parë, mund të thuhet 

se masa më e madhe e të rinjve kosovarë kishte bërë zgjedhjen e karrierës dhe pjesa 

më e madhe prej tyre ishin plotësisht të kënaqur me zgjedhjen e bërë. Fakti që 20.5% e 

pjesëmarrësve nuk kishin vendosur akoma për karrierë, është mjaft shqetësuese. matja 

është bërë në pjesën e dytë të muajit prill, maturantët kanë qenë në dy javët e fundit të 

shkollimit të mesëm dhe ata ende kishin dilema e vështirësi për vendimmarrje. disa 

nga arsyet e pavendosmërisë së tyre dhe disa nga faktorët të cilët do të ishin ndihmues 

për ta, në vendimmarrjen e tyre për karrierë, do të përshkruhen si gjetje të objektivit të 
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njëmbëdhjetë të këtij studimi. 

interpretimi dhe diskutimi për rezultatet e objektivit të dytë: vendimmarrja, 

siguria për karrierë dhe variablat demografike

Vendimmarrja e adoleshentëve kosovarë dhe siguria e tyre për karrierë në ndërlidhje 

me variablat demografike ka qenë objektiva e dytë e studimit. 

2.(a) sa i përket moshës, pjesa më e madhe e pjesëmarrësve ishin të moshës 18 

vjeçare, por edhe statistikat për maturantët e vendosur tregojnë për përqindje më të lartë 

të të rinjve 18 vjeçarë me karrierë të zgjedhur, përkatësisht, 73.9% e adoleshentëve të 

vendosur, kanë qenë të moshës 18 vjeçare. Pra, nuk mund të themi që ka dallime moshore 

midis adoleshentëve të vendosur për karrierë. sa i përket analizës së dallimeve moshore 

në sigurinë për vendimmarrje, në bazë të rezultateve të arritura nga testi statistikor 

Kruskal Wallis (3.776 dhe sig. .151), mund të konstatohet për dallime jo domethënëse 

në sigurinë e vendimmarrjes për karrierë midis adoleshentëve të moshës 17 vjeç, 18 

vjeç dhe atyre 19 vjeçar. rezultatet e studimit në këtë segment, janë në linjë të drejtë 

me studimin e Patton dhe creed, sipas së cilit, siguria për karrierë nuk mund të ilustrojë 

modele të zhvillimit, por që pikët në këtë variabël janë të ndikuara më tepër nga shkolla, 

puna dhe niveli i tranzicionit në shkollë290. këta faktorë mund të jenë shpjegues edhe 

për rezultatet e studimit të tanishëm. dallimet jo domethënëse mund t’i atribuohen 

faktit që pavarësisht dallimeve njëvjeçare në moshë, të gjithë adoleshentët pjesëmarrës 

në këtë studim kanë qenë në klasën e dymbëdhjetë, pra kanë pasur përgatitje shkollore 

në nivel të ngjashëm, si dhe përvojë tri vjeçare në po atë shkollë ku ishin gjatë realizimit 

të studimit. 

2(b) Për nga perspektiva gjinore, rezultatet kanë treguar se 57.9% e maturantëve të 

vendosur kanë qenë femra, ndërsa 42.1% meshkuj. Bazuar në frekuencat e kampionit 

në baza gjinore (58.1% femra, 41.9% meshkuj) të dhënat deskriptive tregojnë për 

shpërndarje të barabartë të adoleshentëve femra dhe meshkuj të vendosur për karrierë. 

290  Patton, W. & Creed, P. A. (2001). Developmental issues in career maturity and career decision status. The Career Development Quarterly, 
49, 336-351



115

FAKTORËT QË INFLUENCOJNË VENDIMMARRJEN 
E ADOLESHENTËVE KOSOVARË PËR ZGJEDHJE TË PROFESIONIT

Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

dallimet jo domethënëse midis femrave dhe meshkujve pjesëmarrës në sigurinë e 

vendimmarrjes për karrierë janë evidentuar edhe nga rezultatet përmes analizës së 

krahasimit të mesatareve dhe t-testit për dallime gjinore. mesatarja për adoleshentet 

femra në sigurinë për vendimin e marrë për karrierë ka qenë M 3.1534, ndërsa për 

meshkuj M 3.1047.  konstatimi i njëjtë mund të vij edhe nga testi i Levene-it për barazi 

të variancave (F=.094 dhe sig. .760) dhe vlera e t-së dhe sig. për të dy kampionet 

(t=1.072 dhe sig..284). gjetje të tilla në aspektin gjinor, janë në një linjë me studimet 

e neice e Bradley291 dhe stead292 të cilët tek studimet e tyre nuk kanë hasur në dallime 

domethënëse për sigurinë në vendimin e marrë për karrierë midis pjesëmarrësve të 

gjinisë femërore dhe mashkullore. 

2(c) në mesin e adoleshentëve të vendosur për karrierë, 71% kanë qenë nga qendrat 

urbane ndërsa 29.8 nga zonat rurale. nuk mund të thuhet se pjesëmarrësit me 

prejardhje gjeografike nga qendrat urbane janë më të vendosur për karrierën e tyre, sepse, 

bazuar në frekuencat e pjesëmarrësve sipas origjinës gjeografike, pjesa më e madhe e 

kampionit përbëhet nga adoleshentë të cilët jetojnë në qendrat urbane. Përkatësisht, 

69.7% e kampionit përbëhet nga maturantët e qyteteve, ndërsa 30.3% e kampionit 

vijnë nga zonat rurale. Lidhur me sigurinë për vendimin e marrë për karrierë, rezultatet 

nga analizat e kryera përmes t testit (1.567 dhe .117, m=3.1567 për adoleshentët e 

qendrave urbane dhe m=3.0802 për adoleshentët e zonave rurale),  kanë treguar dallime 

jo domethënëse në sigurinë për vendimin e marrë midis adoleshentëve nga qendrat 

urbane dhe atyre nga zonat rurale. dallimet jo domethënëse për vendimmarrje midis 

adoleshentëve të vendeve urbane dhe rurale, janë parë edhe tek studimi i mccracken  dhe 

Barcinas293. sipas tyre, përmbajtja e karrierës mund të ndryshojë midis adoleshentëve 

të vendeve urbane nga ato rurale, ndërsa për nga koha e përzgjedhjes së karrierës, nuk 

është parë dallim domethënës midis tyre294. 

291  Niece, D. E. & Bradley, R. W. (1979). Relationship of age, sex and educational group to career decisiviness. Journal of vocational behavior. 
14, 271 – 278. 

292  Stead, G. (1989). Career decisional states and decisional and their correlates amongst high school pupils. Unpublished doctoral thesis. 
University of Port Elizabeth, South Africa. 

293  McCracken, J. D & Barcinas, J. D. T.(1991). Differences between rural and urban schools. Journal of Research in Rural Education, Winter, 
1991, Vol. 7, No.2, pp. 29-40

294  Po aty. 
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2(d) në të gjitha regjionet e kosovës, numri më i madh i adoleshentëve pjesëmarrës 

kishin vendosur për karrierë. sa i përket sigurisë për vendimin e marrë midis 

adoleshentëve të të shtatë regjioneve, bazuar në rezultatet e dala nga testi Kruskal Wallis 

(15.632, sig. .016) ekzistojnë dallime domethënëse midis adoleshentëve të regjioneve 

të kosovës. një gjë e tillë mund të ndërlidhet edhe me faktin e përqindjeve më të larta 

të adoleshentëve nga regjionet më të mëdha si: Prishtina, Prizreni, Peja dhe gjakova, 

ndonëse edhe numri i kampionit ka qenë pak më i madh në këto qendra. këto rezultate, 

ndër tjera, mund të shpjegohen edhe me faktin se regjionet e mëdha si: Prishtina, Peja, 

Prizreni e gjakova janë qendra universitare, ngërthejnë në vetvete fusha të ndryshme 

studimi dhe kështu ato ofrojnë më tepër mundësi zgjedhjeje. në anën tjetër, të rinjtë 

duke u rritur pranë këtyre qendrave mund të jenë më të familjarizuar me profesione të 

ndryshme dhe si rrjedhojë, ata ndërmarrin vendime për karrierën e tyre dhe duket se 

janë më të sigurt për vendimet e marra. 

interpretimi dhe diskutimi për rezultatet e objektivit të tretë: nivelet e shtrirjes 

së faktorëve sipas raportimeve të pjesëmarrësve

në nivel përshkrues, janë nxjerrë edhe shtrirjet e faktorëve parashikues dhe kriteret tek 

adoleshentët maturantë pjesëmarrës të këtij studimi. me fjalë tjera, përmes statistikave 

deskriptive janë kuptuar nivelet e zhvillimit apo të influencave të faktorëve kontekstual, 

përkrahjeve sociale, pjekurisë për karrierë, konstrukteve social konjitive, tipareve të 

personalitetit dhe sigurisë për vendimmarrje të raportuara nga vetë adoleshentët. 

3(a) Mbi bazën e mesatares, devijimit standard dhe frekuencave, influenca e 

faktorëve të kontekstit të gjerë është parë të ketë shtrirje goxha të ngjashme në nivelin 

e lartë, të mesëm dhe ulët (M=1.9183 dhe DS=1.112908). duke analizuar përqindjet e 

raportuara, 41.7%  e pjesëmarrësve kanë raportuar influencë të faktorëve të kontekstit 

të gjerë në nivel të lartë dhe të mesëm. këto frekuenca tregojnë se një masë e madhe 

e adoleshentëve kosovarë vendosin për karrierë nën ndikimin e faktorëve të kontekstit 

të gjerë, të tillë si: zgjedhje e karrierës së caktuar nën ndikimin e dëshirës së prindërve, 
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mësimdhënësve, bashkëmoshatarëve, zgjedhje në bazë të kërkesës së tregut të punës, 

për arsye të ndonjë oferte pune që kërkon karrierë të tillë, apo edhe me arsyen se karriera 

e zgjedhur është moderne. 

3(b) adoleshentët po ashtu kanë raportuar mbi nivelet e përkrahjeve sociale, 

përkatësisht për nivelet e përkrahjes prindërore, përkrahjes së mësimdhënësve dhe 

përkrahjes nga bashkëmoshatarët. sipas vet raportimeve të adoleshentëve, pjesa më 

e madhe e tyre kanë pasur përkrahje nga prindërit (M=2.9454 dhe DS=1.87242). 

gjashtëdhjetë e gjashtë përqind e adoleshentëve kosovarë kanë raportuar përkrahje 

prindërore të nivelit të mesëm dhe të lartë, duke treguar pajtueshmëri të prindërve për 

vendimin e tyre të preferuar, diskutimin me prindërit rreth planeve për karrierë si dhe 

marrjen e informatave të ndryshme nga ata për karrierën e zgjedhur. duke analizuar këtë 

nivel të përkrahjes prindërore dhe nga ana tjetër përqindjen e adoleshentëve të vendosur 

për karrierë, rëndësia e familjes e në veçanti e prindërve, është e pamohueshme. Përkrahja 

prindërore në nivele të kënaqshme është raportuar edhe nga ana e adoleshentëve dhe e të 

rriturve të vendeve tjera295. referuar këtyre studimeve, adoleshentët të cilët kanë pasur 

përkrahje nga prindërit kanë marrë vendim për karrierën e tyre në kohë të duhur, ndërsa, 

adoleshentët me mungesë të tillë përkrahjeje kanë shtyrë në kohë vendimmarrjen për 

karrierën e ardhshme296 297 298 299 300.

niveli i lartë i përkrahjes nga bashkëmoshatarët është raportuar nga pjesa më 

e madhe e adoleshentëve pjesëmarrës ku 58% e adoleshentëve kanë treguar mbi 

diskutimet e shpeshta që ata bëjnë me shokët e shoqet lidhur me planet për karrierë 

dhe për pajtueshmërinë e bashkëmoshatarëve për karrierën e tyre të zgjedhur. sa i 

përket përkrahjes nga mësimdhënësit, përqindjet e adoleshentëve me përkrahje të ulët, 

295  constantine, m.g., Wallace, B.c., and kindaichi, m.m. (2005). examining contextual Factors in the career decision status of african 
american adolescents. Journal of career assessment, 13(3):307-319.

296  Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 
(3), 1 ̈C4. retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php

297  Webb,(1996). relations Between social-environmental characteristics of Families and career decision/indecision of secondary tech 
Prep students). unF theses and dissertations. Paper 218.

298  Diemer, M. A. (2007). Parental and school influences upon the career development of poor youth of color. Journal of Vocational 
Behaviour, 70, 242-258.

299  June -  Schapeler Bergen, R. (2006). Family influences on young adult career development and aspirations. (Dissertation - Unpublished). 
university of north texas. 

300  Adedayo Adefolaju ( Pa datw). The effect of parental influence on the choice of career among secondary school students.http://www.
academia.edu/3662595/Effect_of_parental_influence_on_the_choice_of_career_among_secondary_school_students#
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të mesme dhe të lartë kanë qenë mjaft të përafërta. me fjalë tjera, bazuar në gjetjet dhe 

krahasuar me përqindjet e përkrahjeve të tjera sociale, përkrahja nga mësimdhënësit 

duket se është në nivel të ulët në masën e më shumë adoleshentëve kosovarë. 

Si përfundim, përkrahjet sociale në përgjithësi duket se janë faktorë me influencë 

për adoleshentët kosovarë gjatë procesit të tyre të vendimmarrjes. Përkrahja nga 

prindërit dhe bashkëmoshatarët është raportuar në nivel të lartë nga pjesa më e madhe e 

adoleshentëve pjesëmarrës, ndërsa përkrahja e shkollës, përkatësisht e mësimdhënësve 

duket se është e nivelit të lartë tek një numër më i vogël i adoleshentëve dhe kështu në të 

tri nivelet për këtë faktor është bërë një shtrirje e ngjashme. Këto të dhëna, mbi influencën 

e përkrahjes së mësimdhënësve dhe bashkëmoshatarëve, janë parë të jenë në një linjë 

edhe me studime tjera të cilat tregojnë rëndësinë e përkrahjeve sociale dhe faktorëve të 

kontekstit të gjerë në zhvillimin për karrierë dhe procesin e vendimmarrjes301.   

3(c) masa më e madhe e adoleshentëve kosovarë kanë treguar nivel të mesëm 

dhe të lartë të pjekurisë për karrierë, ndërsa një numër më i vogël i pjesëmarrësve 

kanë raportuar mbi nivelin e tyre të ulët për pjekurinë për karrierë (m=2.8285 dhe 

ds=.39104). mbi bazën e raportimeve të adoleshentëve pjesëmarrës në studim, afër 

80%  kanë treguar nivel të mesëm dhe të lartë të planifikimit për karrierë. Këta të 

rinj kanë raportuar mbi planet e tyre për të gjetur sa më shumë mundësi edukative e 

profesionale me qëllim të marrjes së informacionit lidhur me karrierat, mbi aktivitetet 

që mund të jenë ndihmuese për zgjedhjen e karrierës apo edhe të përdorin teste të 

ndryshme për të vlerësuar më mirë veten. këto plane janë parë si çështje të menduara 

mirë duke treguar madje edhe siguri për realizimin e tyre. adoleshentët kosovarë kanë 

treguar po ashtu edhe nivel të lartë të eksplorimit për karrierë. rreth 90% e tyre kanë 

raportuar se do të konsultoheshin me prindërit, vëllain / motrën, me individë që e njohin 

mirë këtë çështje, me psikologun / en e shkollës, apo do të informoheshin nëpërmjet 

emisioneve televizive apo gazetave të ndryshme. 

dimensioni tjetër i pjekurisë për karrierë ka konsistuar në shkathtësitë për 

vendimmarrje. numri më i madh i adoleshentëve kosovarë ka treguar po ashtu shkathtësi 

301  Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 
(3), 1 ̈C4. retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php



119

FAKTORËT QË INFLUENCOJNË VENDIMMARRJEN 
E ADOLESHENTËVE KOSOVARË PËR ZGJEDHJE TË PROFESIONIT

Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

për vendimmarrje, njohuri rreth botës së punës dhe njohuri për profesionin e preferuar, 

madje në nivel të lartë. 

mbi bazën e gjetjeve nga analizat deskriptive mund të konstatohet për nivel të lartë 

të pjekurisë për karrierë të adoleshentëve kosovarë. Specifikisht, adoleshentët kosovarë 

kanë raportuar nivel të lartë të planifikimit për karrierë, duket se janë mjaft eksplorues, 

kanë treguar shkathtësi për vendimmarrje, nivel të lartë të njohurive rreth botës së punës 

si dhe njohuri të nivelit të lartë edhe për profesionin e preferuar. 

3 (d) mbi bazën e gjetjeve përmes statistikave deskriptive, konstruktet social-

konjitive si: vetë-efikasiteti, rezultatet e pritura dhe synimet / qëllimet, duket se janë në 

nivel të lartë mes adoleshentëve kosovarë (M=3.7147 dhe DS=.60127 për vetë-efikasitet, 

M=4.0604 dhe DS=.63236 për rezultatet e pritura dhe M=4.0604 dhe DS=.73332).  rreth 

98% e adoleshentëve pjesëmarrës kanë raportuar nivel të mesëm dhe të lartë të forcës së 

vetë-efikasitetit për karrierë. E gjithë kjo nënkupton se masa më e madhe e nxënësve të 

klasave të dymbëdhjeta të gjimnazeve, nga shtatë regjionet e kosovës, kanë besim në 

lidhje me aftësitë e tyre për t’u angazhuar në mbledhjen e informacioneve edukative e 

profesionale, me qëllim planifikimin dhe vendimmarrjen. 

niveli i lartë i rezultateve të pritura është raportuar nga numri më i madh i  adoleshentëve 

pjesëmarrës. afër 99% e nxënësve pjesëmarrës të studimit, kanë raportuar pritshmëri 

pozitive të nivelit të lartë. mbi bazën e gjetjeve, mund të konstatohet se adoleshentët 

kosovarë vlerësojnë në nivel të lartë dhe pozitiv rezultatin që rrjedh nga një sjellje e 

caktuar e tyre për karrierë. 

adoleshentët kosovarë kanë raportuar edhe nivel të lartë të synimeve për karrierë. 

rreth nëntëdhjetë e tetë përqind e adoleshentëve pjesëmarrës kanë shpreh synimin për 

zgjedhje të karrierës, duke treguar vendosmëri për angazhim në aktivitete të veçanta me 

rezultate të veçanta. 

në përgjithësi, konstruktet social konjitive duket se kanë rol vital në vendimmarrjen 

e adoleshentëve kosovarë për karrierë. Pjesa më e madhe e adoleshentëve pjesëmarrës 

kanë treguar nivele të larta të besimit lidhur me aftësitë e tyre për të realizuar aktivitete 
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me qëllim të vendimmarrjes për karrierë, pritshmëri të larta pozitive dhe synime me 

vendosmëri të lartë për karrierë. 

3(e) tiparet e personalitetit të ndara në bazë të gjashtë kategorive sipas holland-it 

(1995), 

janë analizuar po ashtu përmes statistikave deskriptive, përkatësisht frekuencave. 

analizat në fjalë kanë treguar për përqindje të ndryshme të pjesëmarrësve për grupin 

e caktuar të tipareve. masa më e madhe e adoleshentëve pjesëmarrës në studim, kanë 

raportuar mbi tipare të tipit të personalitetit social, ku 36% e tyre janë deklaruar të jenë 

të dobishëm, përgjegjës, kooperativ, idealist, të shoqërueshëm, empatik, miqësor, të 

durueshëm, të kuptueshëm, bujar, bindës dhe të ngrohtë. tiparet e tipit konvencional 

janë prezent tek 19.1% e maturantëve pjesëmarrës. këta të rinj janë karakterizuar 

mga tipare të tilla, si: kujdes, papërkulje, këmbëngulës, konformist, frenues, praktik, 

të ndërgjegjshëm, metodik, të matur, të bindur, kursimtar, personalitet realist kanë 

treguar 17% e adoleshentëve. ata kanë raportuar mbi tipare si: jo social, të papërkulur, 

praktikë, tipare të tilla si konformist, materialist, të druajtur, të sinqertë, kursimtarë, 

kokëfortë, të sinqertë, etj.  rreth 11% e adoleshentëve pjesëmarrës janë karakterizuar 

me tipare të tipit sipërmarrës duke treguar për tiparet e tyre personalitetit si: përvetësues, 

energjik, flirtues, aventurier, kërkues, optimist, të këndshëm, ekspozues, të sigurt në 

vete, ambiciozë, ekstravert, të shoqërueshëm, autoritar e llafazan. nga kampioni i 

studimit, 8.8% kanë treguar dhe kanë pohuar se janë të ndërlikuar, imagjinar, intuitiv, të 

rregullt, jo praktik, jo konformist, emocional, impulsiv, të hapur, shprehës, të pavarur, 

origjinal, idealist, meditues dhe të ndjeshëm. individët të cilët kanë pohuar mbi këto 

tipare, janë karakterizuar me personalitet artistik. në masë më të vogël, tiparet e tipit 

hulumtues të personalitetit janë pranuar nga 6.6% e adoleshentëve pjesëmarrës. kjo 

masë e kampionit është shprehur se tiparet e tilla si: analitik, të pavarur, racional, të 

kujdesshëm, intelektual, të rezervuar, kompleks, kritik, kureshtar etj., u përshtaten atyre, 

dhe kështu, individët me këtë grup tiparesh, karakterizohen me personalitet hulumtues. 

Bazuar në gjetje, tiparet e personalitetit të ndara në grupe sipas holland-it, kanë 

qenë me shtrirje të ndryshme në mesin e adoleshentëve kosovarë, ndonëse, në masë më 
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të theksuar, tiparet sociale të personalitetit kanë karakterizuar pjesën më të madhe të 

kampionit të këtij studimi. 

3(f) adoleshentët të cilët kanë vendosur për karrierën e tyre, kanë raportuar edhe 

për nivel të lartë të sigurisë për vendimin e tyre të marrë (M=3.1335 dhe DS=.89341; 

70.5% nivel të lartë, 21.4% nivel të mesëm dhe 8.1% nivel të ulët). individët me siguri 

në vendimmarrje, kanë treguar për vendimin e tyre dhe se ndihen rehat me vendimin, 

si dhe kanë raportuar mbi dijeninë e tyre mbi realizimin e zgjedhjes së karrierës së 

caktuar. 

interpretimi dhe diskutimi për rezultatet e objektivit të katërt: ndërlidhja midis 

profesionit të adoleshentëve dhe profesionit të anëtarëve të familjes

supozimet e studimit në kuadër të objektivit të katërt të studimit kanë konsistuar në 

pritjet për ndërlidhjet pozitive të karrierës së zgjedhur të adoleshentëve, me karrierën 

e prindërve, morës dhe vëllait. së bashku me pritjet, analizat statistikore kanë treguar 

për ndërlidhje pozitive midis karrierës së zgjedhur të adoleshentëve pjesëmarrës të këtij 

studimi, me karrierën e nënës (Phi Cramer’s V .267, sig. .000), babait (Phi Cramer’s V 

.245, sig. .000), motrës (Phi Cramer’s V .232, sig. .000) dhe vëllaut (Phi Cramer’s V 

.221, sig. .000). mbi bazën e këtyre koeficienteve, mund të konstatohet për ndërlidhje 

të nivelit nënmesatar midis karrierës së zgjedhur të adoleshentëve pjesëmarrës me 

karrierën e zgjedhur të anëtarëve të familjes së ngushtë, ndërlidhje këto me domethënie 

statistikore. këto rezultate refuzojnë hipotezat zero të kësaj objektive, sipas së cilave 

supozohej mungesë e ndërlidhjes së karrierave midis adoleshentëve dhe anëtarëve të 

familjes. një numër i konsiderueshëm studimesh ka konstatuar mënyra të ndryshme 

të influencës së prindërve dhe familjes në përgjithësi, në zgjedhjen e karrierës të 

adoleshentëve. Në disa studime, familja ka influencë negative, duke shkaktuar 

konfuzion në përzgjedhje të karrierës së adoleshentëve, përmes formave të imponimit, 

ndërsa në disa raste tjera, familja në formën e përkrahjes, ka treguar ndikim pozitiv 
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në vendimmarrjen e adoleshentëve për karrierë302 303 304 305 306. Lidhur me çështjen e 

ndikimit të përmbajtjes së karrierës së prindërve, në zgjedhjen e karrierës nga ana e 

adoleshentëve, studimet kanë treguar se të rinjtë gjatë procesit të vendimmarrjes mund 

të ndikohen edhe nga karriera që nëna apo babai mund ta kenë, duke formuar kështu 

aspirata mbi karrierën lidhur me punën që prindërit ushtrojnë307. 

interpretimi dhe diskutimi për rezultatet e objektivit të pestë: ndërlidhja e 

sigurisë për karrierë me faktorët e kontekstit të gjerë dhe përkrahjet sociale

siç edhe është supozuar, rezultatet e studimit ilustrojnë ndërlidhjen pozitive midis 

sigurisë në vendimin e marrë për karrierë dhe faktorëve të kontekstit të gjerë e përkrahjeve 

sociale. Analizuar veç e veç, rezultatet kanë treguar koeficient korrelacioni midis 

sigurisë në vendimmarrje dhe faktorëve të gjerë kontekstual, sigurisë në vendimmarrjen 

dhe përkrahjen sociale, përkatësisht, korrelacion midis sigurisë në vendimmarrje dhe 

përkrahjes prindërore, të shkollës / mësimdhënësve dhe bashkëmoshatarëve. mbi bazën 

e rezultateve, të gjitha koeficientët e korrelacionit të Pearson-it janë pozitive. Rezultatet 

mbi korrelacionin midis sigurisë për vendimin e marrë dhe tërësisë së elementeve për 

faktorë të gjerë kontekstual dhe përkrahje sociale, janë me koeficient prej r=540 dhe 

nivel të sig. prej .000. Bazuar në analizat e ndara, koeficienti i korrelacionit midis 

faktorëve të kontekstit të gjerë dhe sigurisë në vendimmarrje është në vlerë prej r=.478, 

dhe domethënie prej .000. nga ana tjetër, korrelacioni pozitiv është parë edhe midis 

sigurisë në vendimmarrje dhe përkrahjeve sociale, ndërlidhje kjo që konsiston në 

koeficientin prej r=.564 dhe sig. prej ,000. në kuadër të përkrahjeve sociale, kanë hyrë 

përkrahja prindërore e cila në ndërlidhje me sigurinë për vendimin e marrë ka treguar 

302 Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 (3), 
1 ̈C4. Retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php

303  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319

304  Diemer, M. A. (2007). Parental and school influences upon the career development of poor youth of color. Journal of Vocational 
Behaviour, 70, 242

305  June -  Schapeler Bergen, R. (2006). Family influences on young adult career development and aspirations. (Dissertation - Unpublished). 
University of North Texas.

306  Webb,(1996). Relations Between Social-Environmental Characteristics of Families and Career Decision/Indecision of Secondary Tech 
Prep Students). UNF Theses and Dissertations. Paper 218.

307 Jodl, K. M. Michael, Michael, A. Parents’s role in shaping early adolescents’ occupational aspirations. Child development.: vol. 72. No. 4, fq. 
1247-1265.
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një korrelacion pozitiv prej r=.553 dhe sig. prej .000, përkrahja e mësimdhënësve me 

r=.450 dhe sig. .000 si dhe përkrahja nga bashkëmoshatarët me korrelacion prej r=.540 

dhe sig. .000. 

mbi bazën e këtyre gjetjeve, mund të konstatohet për ndërlidhje pozitive në nivel 

mesatar midis këtyre faktorëve në përgjithësi. shikuar në analizën korrelative midis 

faktorëve të veçantë, po ashtu mund të konstatohet për ndërlidhje pozitive në nivel 

mesatar. e gjithë kjo na lë të nënkuptojmë se, niveli i lartë i përkrahjeve sociale dhe 

faktorëve të kontekstit të gjerë, shoqërohet me nivelin e lartë të sigurisë së adoleshentëve 

kosovarë për vendimin që kanë marrë lidhur me karrierën e tyre të ardhshme. me 

fjalë tjera, sa më e lartë përkrahja prindërore, aq më e lartë siguria e adoleshentëve 

për vendimmarrje. rezultatet në fjalë refuzojnë hipotezat zero të kësaj objektive të 

studimit, ndërsa mbështesin edhe supozimet tjera të studimit mbi këto ndërlidhje. sa më 

e lartë përkrahja nga shkolla / mësimdhënësit, aq më e lartë siguria për vendimmarrje. 

sa më e lartë përkrahja nga bashkëmoshatarët, aq më e lartë siguria e adoleshentëve 

për vendimmarrje, si dhe sa më e lartë përkrahja nga faktorët e kontekstit të gjerë, aq 

më e lartë siguria për vendimmarrje tek adoleshentët kosovarë. ndërlidhja e sigurisë së 

adoleshentëve kosovarë me të gjithë faktorët është me domethënie statistikore (p=.000).  

ndërlidhja midis faktorëve të kontekstit të gjerë, përkrahjeve sociale dhe sigurisë 

për vendimmarrje në karrierë është pozitive edhe në studime të tjera308. sipas gjetjeve 

të këtij studimi, faktorët kontekstual luajnë rol të rëndësishëm në zgjedhjen e karrierës, 

madje në disa raste, ata influencojnë përmbajtjen e karrierës. Rëndësia e faktorëve 

kontekstual në zgjedhjen e profesionit, e analizuar në një studim tjetër, ka konstatuar 

se adoleshentët me mungesë të përkrahjeve të faktorëve kontekstual, kanë pasur 

vështirësi në vendimmarrje dhe kështu, vendimin e kanë marrë shumë më vonë se sa 

adoleshentët e tjerë309. në po këtë linjë, janë edhe gjetjet e shumë studimeve tjera, 

sipas së cilave përkrahja e familjes, shkollës dhe bashkëmoshatarëve, e perceptuar 

nga adoleshentët është faktor ndihmues për procesin e vendimmarrjes për karrierë, 

308  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319.

309 Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 (3), 
1 ̈C4. Retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php
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por edhe për zhvillimin në karrierë po ashtu310. rezultatet e këtij studimi në këto 

pika ndërlidhjeje, janë po ashtu konsistente me rezultatet e studimit mbi influencën 

e faktorëve psikosocial në vendimmarrje midis adoleshentëve kosovarë të bërë në 

kosovë311. sipas këtij studimi, përkrahja e familjes, shkollës dhe bashkëmoshatarëve 

ndihmon të rinjtë në vendimmarrje për karrierë, por që të tre këta faktorë, në qoftë se 

influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve në formë imponimi për karrierën, janë 

paraqitur si faktorë pengues për një vendimmarrje nga ana e adoleshentëve312. 

të dhënat e dala nga analizat në fjalë, kanë mbështetje edhe nga ana e teorisë social 

konjitive mbi karrierën. sipas kësaj teorie, konteksti në të cilin individi vepron, paraqet 

një sistem mbështetës, duke konsistuar në mbështetje financiare, emocionale dhe 

instrumentale të marra kryesisht nga familja, miqtë dhe komuniteti në përgjithësi313 314 
315 316.

Gjetjet e tilla mbi influencën e faktorëve të kontekstit të gjerë dhe përkrahjeve 

sociale mund të diskutohen edhe në frymën e karakteristikave të kontekstit kosovar. të 

rinjtë kosovarë janë të lidhur me familjen në masë të madhe dhe në rastet kur prindërit 

apo anëtarët e tjerë të familjes janë përkrahës për vendimmarrjen e fëmijëve të tyre 

për karrierë, procesi i vendimmarrjes mund të jetë më i lehtë për ta. nga ana tjetër, 

referuar studimit mbi influencën e faktorëve psikosocial të bërë në Kosovë, prindërit 

në disa raste janë parë si faktorë imponues për zgjedhje të karrierës së caktuar, dhe 

kjo sipas të rinjve, ua ka vështirësuar procesin e vendimmarrjes dhe kështu ata kanë 

arritur në një gjendje konfuzioni për karrierën e tyre317. kjo gjë mund të ndërlidhet 

edhe me faktin që shoqëria jonë është në tranzicion, por që fryma patriarkale dominon 

310  Diemer, M. A. (2007). Parental and school influences upon the career development of poor youth of color. Journal of Vocational 
Behaviour, 70, 242-258.

311 Jemini, L. (2011). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.(Abstrakt).  Alb shkenca.
312  Po aty
313  Webb,(1996). Relations Between Social-Environmental Characteristics of Families and Career Decision/Indecision of Secondary Tech 

Prep Students). UNF Theses and Dissertations. Paper 218.
314  Fouziah M, Amla M. S. & , Ramlee M. (2010). The Influence of Contextual Aspects on Career Decision Making of Malaysian Technical 

Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences 7:369–375. DOI:10.1016/j.sbspro.2010.10.050
315  Chope, Robert C., Qualitatively Assessing Family Influence in Career Decision Making. Journal of Career Assessment November 2005 

Vol. 13 No. 4 395-414.
316  Bright, Jim E. H.; Pryor, Robert G. L.; Wilkenfeld, Sharon; Earl, J. The Role of Social Context and Serendipitous Events in Career Decision 

Making. SOURCE. International Journal for Educational & Vocational Guidance; Jan2005, Vol. 5 Issue 1, p19
317  Jemini, L. (2011). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.(Abstrakt).  Alb shkenca.

ini, L. (2010). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.(Abstrakt).  Alb shkenca.
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akoma në disa familje, dhe kështu udhëheqësit e atyre familjeve tentojnë të bëjnë 

zgjedhjen e karrierës për fëmijët e tyre pa marrë parasysh preferencat. në anën tjetër, 

rezultatet kanë pohuar se faktorët e kontekstit të gjerë kanë influencë në një përqindje 

të konsiderueshme te adoleshentët kosovarë. këto gjetje mund të diskutohen edhe në 

ndërlidhje me statusin socio-ekonomik të vendit. disa adoleshentë, pjesëmarrës të 

këtij studimi, kanë raportuar mbi zgjedhjen e tyre të karrierës në bazë të asaj se, a 

janë të paguara mirë apo jo ato profesione, apo edhe në faktin se kanë apo jo ndonjë 

mundësi të afërt pune për profesionin e caktuar. mbi bazën e gjetjeve të studimit më të 

hershëm318, disa të rinj bëjnë zgjedhjen e karrierës në bazë të këtyre rrethanave, meqë 

atyre iu duhet që në kohë më të shkurtër të arrijnë tek të ardhurat personale financiare. 

si përfundim, për adoleshentët kosovarë, familja përkrahëse ka rol të madh në procesin 

e vendimmarrjes së tyre por edhe në përmbajtjen po ashtu. Po kështu, ka edhe raste kur 

të ndikuar nga vështirësitë ekonomike në familje, disa të rinj vendosin për një karrierë 

me qëllimin e ardhjes më të shpejtë te puna dhe paratë dhe kështu, mbajtja e familjes 

dhe jeta në përgjithësi të jetë më e lehtë për të, përkundër faktit që profesioni i zgjedhur 

nuk është preferencë e tyre. këto rezultate kanë implikime të rëndësishme praktike. 

Përmes ndërhyrjeve të përcaktuara, mund të stimulohen përkrahjet sociale, përfshirë 

këtu, përkrahjet prindërore, përkrahjet e shkollës / mësimdhënësve si dhe përkrahjet e 

bashkëmoshatarëve me qëllim të ndihmës për proces më të mbarë të adoleshentëve për 

karrierë, përmes ngritjes së nivelit të këtyre përkrahjeve. 

interpretimi dhe diskutimi për rezultatet e objektivit të gjashtë: ndërlidhja 

midis sigurisë për karrierë dhe pjekurisë së adoleshentëve për karrierë

Lidhur më ndërlidhjen midis sigurisë për vendimin e marrë dhe pjekurisë për 

karrierë, rezultatet përkojnë me pritjet. ekziston një ndërlidhje pozitive me domethënie 

statistikore midis këtyre faktorëve. Bazuar në koeficientin e korrelacionit të Pearson-it, 

siguria në vendimmarrje dhe pjekuria për karrierë ndërlidhen në nivel mesatar (r=371, 

sig. .000).  kahja e kësaj ndërlidhjeje është pozitive, që nënkupton se niveli i pjekurisë 

318  Jemini, L. (2010). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedhje të profesionit.(Abstrakt).  Alb shkenca.
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për karrierë shoqërohet me nivelin e sigurisë për vendimin e marrë. duke analizuar 

sigurinë e vendimmarrjes me dimensionet e pjekurisë për karrierë veç e veç, po ashtu 

të dhënat ilustrojnë ndërlidhje pozitive me domethënie statistikore midis faktorëve, 

ndonëse ndërlidhja për disa faktorë është më e ulët e për  disa të tjerë në nivel mesatar. 

Siguria në vendimin e marrë për karrierë ka dalë  më e ndërlidhur me planifikimin 

për karrierë (r=347, sig. .000) dhe me nivelin e njohurive për profesionin e preferuar 

(r=.306 dhe sig. .000). Me fjalë të tjera, adoleshentët kosovarë, të cilët planifikojnë 

karrierën e tyre dhe hulumtojnë mbi profesionet e preferuara, duke ngritur kështu 

nivelin e njohurive për ato profesione, janë më të sigurt në vendimin që kanë marrë për 

karrierën e tyre të ardhshme. 

siguria për karrierë ka  rezultuar e ndërlidhur edhe me segmentet tjera të pjekurisë 

për karrierë. Koeficienti i korrelacionit prej r=.141 dhe sig. .000 tregon për ndërlidhjen 

me domethënie statistikore midis sigurisë për karrierë dhe eksplorimit për karrierë. në 

bazë të kësaj mund të thuhet se adoleshentët të cilët kanë eksploruar për karrierë janë 

më të sigurt për vendimin e marrë. ndërlidhje pozitive me domethënie statistikore, 

ndonëse e nivelit më të ulët, është ajo mes  sigurisë për karrierë dhe shkathtësive për 

vendimmarrje (r=.121 dhe sig. .000). adoleshentët të cilët kanë treguar shkathtësi në 

vendimmarrje kanë raportuar siguri më të lartë për vendimin e marrë. dimensioni tjetër 

i pjekurisë, konsistuar në njohuritë rreth botës së punës, ka  rezultuar  me ndërlidhje 

pozitive me sigurinë për karrierë në nivel prej r=163, ndërlidhje  me domethënie 

statistikore (sig. .000). mbi bazën e kësaj ndërlidhjeje mund të thuhet se niveli i lartë i 

njohurive rreth botës së punës shoqërohet me nivelin e lartë të sigurisë për karrierë. në 

këtë kuptim, adoleshentët kosovarë të cilët kanë raportuar njohuri rreth botës së punës 

kanë qenë më të sigurt me zgjedhjen e tyre të karrierës. 

rezultatet e dala nga analizat për këtë objektiv  të studimit mbështesin supozimin, 

sipas të cilit pjekuria për karrierë do të ketë ndërlidhje pozitive me sigurinë për 

karrierë, duke refuzuar kështu hipotezën zero të studimit, sipas së cilës nuk supozohen 

ndërlidhje pozitive midis faktorëve në fjalë. rezultate të  tilla mbi këtë ndërlidhje janë 

në një linjë me rezultatet e shumë studimeve tjera të realizuara për këta faktorë, sipas 
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të cilave, adoleshentët që  pasqyrojnë sjellje të pjekur për t’u përballur me detyrat 

rreth profesioneve janë më të sigurt në vendimmarrje319 320 321 322. këto rezultate po 

ashtu mbështeten edhe tek  teoria e hapësirës jetësore të super-it, pikëpamja e së cilës 

thekson rëndësinë e pjekurisë për karrierë në  procesin e vendimmarrjes, duke treguar 

njëkohësisht implikimet që mund të kenë këto rezultate për këtë teori. të njëjtat rezultate 

mund të konsiderohen me implikime praktike, duke sugjeruar ngritjen e sigurisë për 

karrierë përmes stimulimit dhe përforcimit të pjekurisë së adoleshentëve për karrierë. 

Me fjalë të tjera, iniciativat rreth inkurajimit të të rinjve kosovarë për të planifikuar 

dhe eksploruar mbi karrierën, për të ndihmuar në shkathtësi për vendimmarrje, për 

të ofruar në mënyra të caktuara informacione rreth karrierave të ndryshme përmes të 

cilave të rinjtë do të pasuroheshin me njohuri rreth punëve të ndryshme, si dhe do të 

merrnin informacione lidhur me karrierën e tyre të preferuar, do të ishin dobiprurëse 

për orientimin e adoleshentëve për karrierë. e gjithë kjo, referuar gjetjeve të studimit, 

do t’i ndihmonte të rinjtë drejt një sigurie më të lartë për vendimmarrjen në karrierë. 

implikimi i rezultateve për studime të ardhshme konsiston në ekzaminime të thella mbi 

progresin e pjekurisë për karrierë në vite të ndryshme të jetës, gjë që do të mund të 

kuptohej përmes studimeve me dizajne longitudinale. 

interpretimi dhe diskutimi i rezultateve për objektivin  e shtatë: ndërlidhja e 

sigurisë për karrierë me vet-efikasitetin, rezultatet e pritura dhe qëllimet për 

karrierë

Siguria për vendimin e marrë ka dal të jetë e ndërlidhur me vetë-efikasitetin, rezultatet 

e pritura dhe me qëllimet për karrierë. rezultatet e studimit tregojnë për ndërlidhje 

pozitive midis këtyre faktorëve. siguria në vendimmarrje për karrierë ka dal të jetë e 

ndërlidhur me vetë-efikasitetin në nivel prej r=.328 dhe sig. .000; me rezultatet e pritura 

319  Patton, W. & Creed, P. A. (2001). Developmental issues in career maturity and career decision status. The Career Development Quarterly, 
49, 336-351

320  Creed, P. A., & Patton, W. (2003). Predicting two components of career maturity in school based adolescents. Journal of Career 
Development, 29 (4), 277 – 290.

321  Dhillon, U &  and Kaur, R. (2005). Career Maturity of School Children. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, January - 
July 2005, Vol. 31, No.1-2, 71-76.

322  Sirohi, V., (2013). Vocational Guidance and career maturity among secondary school students: an Indian experience. Annual International 
Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, 24-26 April, Azores, Portugal
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në nivel prej r=.148 dhe sig. .000 dhe me qëllimet për karrierë me koeficient prej r= .137 

dhe sig. .000.  Niveli i vetë-efikasitetit, rezultateve të pritura dhe qëllimeve për karrierën, 

shoqërohet me nivelin e sigurisë për vendimmarrje. mbi këtë bazë mund të thuhet se, 

adoleshentët kosovarë të cilët kanë treguar nivel të lartë të besimit mbi aftësitë e veta për 

t’u organizuar e planifikuar një plan veprimi lidhur me karrierën, kanë qenë më të sigurt 

për karrierën e zgjedhur. rezultatet po ashtu tregojnë për ndërlidhje pozitive midis 

pritshmërive dhe qëllimeve për karrierën, ndërlidhje kjo që është e nivelit të ulët, por 

me domethënie statistikore. Lidhur me të dhënat e dala nga analizat mund të thuhet se, 

adoleshentët kosovarë të cilët kanë pasur pritje të qarta se çfarë do të ndodhë me rastin 

e një sjellje të caktuar të tyre për karrierën, si dhe ata të cilët kanë raportuar vendosmëri 

për tu angazhuar në aktivitete të veçanta për karrierën, kanë treguar siguri për vendimin 

e marrë.  Ndërlidhja  midis vetë-efikasitetit dhe sigurisë për vendimmarrje  është kuptuar 

edhe nga ana e studimeve tjera të realizuara në vende të ndryshme. në përgjithësi, 

mbi bazën e gjetjeve të studimeve është evidentuar nivel i lartë i pavendosmërisë për 

karrierë tek adoleshentët të cilat kanë pasur nivel të ulët të vetë-efikasitetit323 324 325 326 327. 

rezultatet janë në kongruencë edhe me rezultatet tjera për nga aspekti i ndërlidhjes së 

sigurisë për vendimmarrje me rezultatet e pritura. ndërlidhja pozitive midis faktorëve 

në fjalë, është parë edhe në studimin e Betz dhe Voyten328. rëndësia e rezultateve të 

pritura, por edhe e qëllimeve për karrierën në ndërlidhje me sigurinë për vendimmarrje 

është parë edhe në studimin e realizuar nga Patton, Bartrum dhe creed329, rezultate këto 

që po ashtu janë në një linjë me rezultatet e studimit të tanishëm. rezultatet e studimit 

323  Landry, C. C. (2003). Self-efficacy, motivation and outcome expectation correlates of college students’ intention certainty. (Dissertation) 
Unpublished.  Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 64, 3-A, 825.

324  Patton, Wendy A. and Creed, Peter (2007) The relationship between career variables and occupational aspirations/expectations for 
Australian high school adolescents. Journal of Career Development 34(2):pp. 127-148.

325 Solberg, V. S., Good, G. E., Fischer, A. R., Brown, S. D., & Nord, D. (1995). Career decision making,and career search activities: Relative 
effects of career search self-efficacy and humanagency. Journal of Counseling Psychology, 42, 448-455.Në Nota, L. Ferrari, S., Solberg, S. 
Soresi (2007). Career search self-efficacy, family support, and career indecision with Italian youths. Journal of Career Assessment, 15 (2) 
(2007), pp. 181-193

326  Nota, L. Ferrari, S., Solberg, S. Soresi (2007). Career search self-efficacy, family support, and career indecision with Italian youths. Journal 
of Career Assessment, 15 (2) (2007), pp. 181–193

327  Bergeron, L. M., & Romano, J. L. (1994). The relationships among career decision-making self-efficacy, educational indecision, vocational 
indecision, and gender. Journal of College Student Development, 35, 19-24. Në Stacey, (2003). Influences selected demographic variables 
on the career decision -making seli-efficacy of college sendor. (dissertation) Unpublished.  B.S., Northwestern State University, 1991; 
M.Ed., Northwestern State University, 1996

328  Betz, N. E., & Voyten-Klein, K. (1997). Efficacy and outcome expectations influence career exploration and decidedness. Career 
Development Quarterly, 46, 179-189.

329  Patton, W., Bartrum, D. A. and Creed, P. A.,  (2004) Gender differences for optimism, self-esteem, expectations and goals in predicting 
career planning and exploration in adolescents. International Journal for educational and Vocational Guidance 4(3):193-209.
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të kësaj objektive, refuzojnë hipotezat zero sipas së cilave është supozuar mungesë e 

n ndërlidhjes pozitive midis vetë-efikasitetit, rezultateve të pritura dhe qëllimeve për 

karrierë, me sigurinë e adoleshentëve lidhur me vendimin e marrë. si përfundim, këto 

rezultate mbështeten nga ana e teorisë social konjitive, sipas së cilës vetë-efikasiteti, 

rezultatet e pritura dhe qëllimet, ndikojnë në motivimin e individëve për të kryer me 

sukses detyrat më kritike të jetës, ndër to edhe vendimmarrja për karrierë330. 

rëndësia e rezultateve të kësaj objektive të studimit, në radhe të parë shtrihet në 

kontributin që këto të dhëna japin për teoritë ekzistuese. me fjalë tjera, studimi në këtë 

pikë, kontribuon në teoritë ekzistuese përmes ekzaminimit të rolit të secilit konstrukt 

në sigurinë për karrierë. rezultatet në fjalë po ashtu mund të shërbejnë për hartime 

programesh me anë të të cilave do të mund të stimulohej rritja e vetë-efikasitetit, 

rezultateve të pritura dhe qëllimeve të përcaktuara për karrierë dhe në të  njëjtën kohë, 

do të mundësohej edhe rritja e nivelit të sigurisë për karrierë në mesin e adoleshentëve 

kosovarë. studime tjera shtesë, do të ishin të dobishme dhe mbështetëse për rezultatet e 

studimit të tanishëm sidomos në kontekstin kosovarë, meqë nuk ka evidenca lidhur me 

ndërlidhjen e konstrukteve në fjalë dhe karrierës. 

interpretimi dhe diskutimi i rezultateve të objektivit të tetë: roli i vetë-

efikasitetit në ndërlidhjen midis përkrahjeve sociale dhe sigurisë për karrierë

objektiva e tetë e studimit kishte për qëllim ekzaminimin e rolit ndërmjetësues të 

vetë-efikasitetit në ndërlidhjen midis përkrahjeve sociale dhe sigurisë ne vendimmarrjen 

për karrierë. analiza e regresionit përmes dy modeleve, ka treguar të dhëna përkitazi 

me pritjet për rezultate të tilla. 

Lidhur me ndërlidhjen midis përkrahjes prindërore dhe sigurisë së adoleshentëve për 

karrierë, të dhënat tregojnë për një koeficient ndërlidhshmërie dhe predikimi në nivel 

mesatar dhe me domethënie statistikore (β=.558, t=26.764, sig. .000). kjo nënkupton 

që, adoleshentët të cilët kanë raportuar nivel të lartë të përkrahjes prindërore, kanë 

330  Brown, D., (2002). Introduction to Theories of Career Development and Choice: Origins, Evolution, an Current Efforts. In Brown, D., 
(2002). Career Choice and Development. Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
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shfaqur siguri të lartë në vendimin e tyre për karrierë. në modelin e dytë të analizës 

së të dhënave, rënia e ndërlidhjes midis këtyre faktorëve tregon për efektin e vetë-

efikasitetit në këtë ndërlidhje (β=.507, t=24.101, sig. .000).  Vetë-efikasitetit duket të 

jetë faktorë ndërmjetësues midis përkrahjes sociale dhe sigurisë për karrierë. 

Roli ndërmjetësues i vetë-efikasitetit është vu në pah edhe tek ndërlidhja midis përkrahjes 

së shkollë, përkatësisht mësimdhënësve dhe sigurisë për karrierë. Bazuar në koeficientët e 

regresionit, ndërlidhja midis përkrahjes së mësimdhënësve dhe sigurisë për karrierë është e 

nivelit mesatar, pozitive dhe me domethënie statistikore (β=.450, t=20.055, sig. .000). Pra, 

përkrahja e lartë e mësimdhënësve shoqërohet me rritjen e sigurisë për vendimmarrje dhe 

kjo ndërlidhje ndërmjetësohet nga vetë-efikasiteti me faktin e zvogëlimit të koeficientit të 

β-tës në modelin e dytë (β =.397, t=17.864, sig. .000).

modeli i njëjtë është përdorur edhe për ekzaminimin e ndërlidhjes midis përkrahjes 

së bashkëmoshatarëve dhe sigurisë së adoleshentëve kosovarë për vendimin e marrë 

për karrierë. rezultatet e dala nga të dy modelet tregojnë se, adoleshentët të cilët kanë 

pohuar nivel të lartë të përkrahjes së bashkëmoshatarëve, kanë treguar edhe siguri më 

të lartë në vendimin e tyre të marrë për karrierë (β =.540, t=25.525, sig. .000). . në 

modelin e dytë, përkrahja e bashkëmoshatarëve është ndërlidhur me vetë-efikasitetin për 

karrierë (β =.224, t=9.145, sig. .000), dhe vetë-efikasiteti për karrierë është ndërlidhur 

me sigurinë për vendimmarrje (β =.217, t=10.345, sig. .000). sikurse në ndërlidhjet e 

lartshënuara, edhe në këtë rast, futja e  vetë-efikasitetit  në këtë ndërlidhje,  ka rezultuar 

me uljen e koeficientit të Beta-së (β =.491, t=23.378, sig. .000) midis përkrahjes së 

bashkëmoshatarëve dhe sigurisë për karrierë, gjë që tregon se vetë-efikasiteti si një 

konstrukt konjitiv, ndërmjetëson ndërlidhjen. 

  të gjitha këto rezultate të dala nga analizat e të gjashtë modeleve, tregojnë se 

adoleshentët kosovarë me përkrahje të lartë sociale, kanë besim më të lartë mbi aftësitë 

e veta për të ndërmarrë vendim për karrierë dhe kështu, ata kanë janë më të sigurt për 

karrierën e tyre të zgjedhur. Pra, këto të dhëna tregojnë se përkrahjet sociale luajnë një 

rol në vendimmarrjen për karrierë përmes vetë-efikasitetit. 

këto rezultate kanë implikime të rëndësishme praktike, sepse përmes intervenimeve 
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të dizajnuara, mund të stimulohen përkrahjet sociale dhe kështu të ngrihet edhe niveli 

i vetë-efikasitetit me qëllim të zhvillimit sa më të mirë për karrierë, gjë që mund të 

konstatohet edhe përmes studimeve tjera të ardhshme që mund të realizohen mbi këtë 

aspekt. 

Rezultatet e fituara nga metoda e regresionit janë në një linjë me studimin e Nota, 

Ferrari, solberg and soresi331, të cilët kishin për qëllim të analizonin rolin ndërmjetësues 

të vetë-efikasitetit në ndërlidhjen midis përkrahjes së familjes dhe pavendosmërisë për 

karrierë. këto rezultate janë po ashtu të mbështetura nga ana e  teorisë social konjitive, 

sipas së cilës vetë-efikasiteti, rezultatet e pritura dhe qëllimet për karrierë janë të 

formuara nga faktorë të ndryshëm, ndër to edhe përkrahjet sociale. me fjalë tjera, sipas 

teorisë në fjalë, përkrahjet sociale veprojnë në të dyja, në vetë-efikasitet dhe në sjelljen 

për karrierë332. 

interpretimi dhe diskutimi i rezultateve të objektivit të nëntë: zgjedhja 

profesionale, siguria për karrierë dhe tiparet e personalitetit

objektiva e nëntë e studimit është arritur përmes dy hapave konkret të analizave, 

përkitazi me dy synimet specifike të kësaj objektive. Synimi i parë ka qenë ekzaminimi 

i ndërlidhjes midis tipareve të personalitetit dhe karrierave të përzgjedhura nga 

adoleshentët pjesëmarrës. rezultatet e dalura përmes crosstabulimeve, përkatësisht të 

Phi Cramer’s V, kanë mbështetur supozimin mbi ndërlidhjen pozitive midis tipareve 

të personalitetit dhe karrierës, ndërkohë që hipoteza zero e studimit dhe specifikisht 

e kësaj objektive, është refuzuar. rezultati i dalur në vlerë prej Phi Cramer’s V .181 

dhe sig. .000, tregon se profesioni i zgjedhur ka ndërlidhje domethënëse me tiparet e 

personalitetit të adoleshentëve kosovarë.  

Lidhur me synimin e dytë të objektivës së nëntë të studimit, rezultatet japin të dhëna 

po ashtu specifike përkitazi me secilin supozim. Sipas supozimit të parë, ekzistojnë 

331  Nota, L. Ferrari, S., Solberg, S. Soresi (2007). Career search self-efficacy, family support, and career indecision with Italian youths. Journal 
of Career Assessment, 15 (2) (2007), pp. 181–193

332 Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.
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dallime domethënëse në sigurinë për karrierë midis adoleshentëve që kanë përputhje 

të tipareve realiste të personalitetit me profesione realiste dhe atyre që nuk kanë një 

përputhshmëri të tillë. krahasimi i mesatareve dhe vlera e t-testit për këto të dhëna 

ka nxjerr në pah vlerat duke konsistuar në M=3.1169  për adoleshentë pa përputhje 

midis tipareve të personalitetit realist dhe profesioneve realiste, ndërsa M=3.4815 për 

adoleshentë me përputhje të tipareve dhe profesioneve realiste. Vlerat e t-testit mbi 

domethënien e dallimeve konsistojnë në t=-2.789 dhe sig. .008 

mbi bazën e këtyre të dhënave, mund të konstatohet dallimi domethënës midis 

adoleshentëve kosovarë për sigurinë e tyre në vendimin e marrë për karrierë, duke 

treguar në të njëjtën kohë pikë më të larta të sigurisë për karrierë, adoleshentët më 

përputhshmëri të tipareve dhe profesioneve realiste. Për sa i përket dallimeve në siguri 

për karrierë midis adoleshentëve me dhe pa përputhshmëri të tipareve të personalitetit 

hulumtues me profesione hulumtuese, të dhënat konsistojnë në mesatare po ashtu 

më të larta të sigurisë tek adoleshentët me përputhje midis tipareve të personalitetit 

dhe profesioneve hulumtuese (M=3.1361 për adoleshentë pa përputhje midis tipareve 

të personalitetit dhe profesioneve hulumtuese ndërsa mesatarja është M=3.4154 për 

adoleshentë me përputhshmëri të faktorëve në fjalë;  t=-2.829 dhe sig. .005).  Bazuar në 

këto të dhëna, po ashtu mund të konstatohet për dallime në sigurinë për vendimin e marrë 

për karrierë midis adoleshentëve me përputhje të tipareve hulumtuese të personalitetit 

dhe profesioneve hulumtuese. analiza e dallimeve midis adoleshentëve me përputhje 

të tipareve artistike të personalitetit dhe profesioneve artistike për sigurinë në karrierë, 

ka qenë qëllimi tjetër i kësaj objektive të studimit. rezultatet e dalura nga analizat 

statistikore tregojnë mesatare më të lartë të sigurisë për karrierë tek adoleshentët të 

cilat kanë treguar përputhje midis tipareve të personalitetit artistik dhe profesioneve 

artistike. dallimet në siguri për karrierë kanë qenë po ashtu me domethënie statistikore 

(m=3.1806, për adoleshentë pa përputhshmëri midis tipareve artistike të personalitetit 

dhe profesioneve artistike, ndërsa M=3.643 për adoleshentë me përputhshmëri të 

faktorëve në fjalë;  t=-3.227 dhe sig. .002). rezultatet mbështesin edhe supozimin tjetër, 

sipas së cilit, adoleshentët të cilët kanë përputhje midis tipareve sociale të personalitetit 
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dhe karrierave sociale, do të raportojnë siguri më të lartë në vendimin e marrë për 

karrierë.  

rezultatet kanë konsistuar në mesatare më të lartë të adoleshentëve me përputhje të 

faktorëve në fjalë dhe dallimet e tyre në sigurinë për vendimin e marrë kanë dal të jenë 

domethënëse (M=3.2842 për adoleshentë pa përputhje midis tipareve të personalitetit 

social dhe karrierave sociale, ndërsa M=3.472 për adoleshentë me përputhje midis 

faktorëve në fjalë; t=-2.514, sig. .012). Për sa i përket sigurisë për karrierë të adoleshentëve 

me përputhje të tipareve sipërmarrëse të personalitetit dhe karrierave sipërmarrëse dhe 

atyre pa një përputhje të tillë, të dhënat nuk tregojnë për dallime domethënëse (M=3.0278, 

për adoleshentët pa përputhje të tipareve të personalitetit sipërmarrës dhe profesioneve 

sipërmarrëse, ndërsa M=3.2500, për adoleshentë me përputhje të faktorëve në fjalë; 

t=-7.86, sig. .439). dallime jo domethënëse në sigurinë për karrierë janë parë po ashtu 

edhe tek adoleshentët me dhe pa përputhje të tipareve të personalitetit konvencional 

dhe karrierave konvencionale. mesatarja për adoleshentët pa përputhje të faktorëve në 

fjalë ka dal të jetë M=3.3641, ndërsa M=3.3628 për adoleshentë të cilët kanë treguar 

përputhshmëri të tipareve dhe profesioneve të përzgjedhura konvencionale. Vlera e t-së 

dhe sig. mbi domethënien e dallimeve gjinore ka daltë jetë  t=0.013, sig. .989 rezultatet 

për sigurinë e vendimmarrjes për karrierë në kontekst të përputhshmërisë së tipareve 

dhe profesioneve sipërmarrëse dhe konvencionale, nuk mbështesin supozimet e ngritura 

në kuadër të kësaj objektive të studimit dhe kështu, në këto raste mbështeten hipotezat 

zero të studimit.  kjo gjë mund të shpjegohet me faktin e përfshirjes së numri të vogël 

të karrierave në kategorinë e karrierave sipërmarrëse dhe konvencionale. me fjalë tjera, 

në kuadër të karrierave konvencionale, kanë qenë vetëm tri profesione të përzgjedhura 

nga ana e adoleshentëve kosovarë, ndërsa në kategorinë e karrierave konvencionale 

kanë qenë të përfshira vetëm dy karriera. Besohet se, numri i vogël i karrierave për këto 

kategori ka ndikuar në domethënien e rezultateve, përkundër faktit që përqindje e lartë 

e adoleshentëve kosovarë janë përcaktuar për to. 

në anën tjetër, rezultatet e dala lidhur me sigurinë në vendimin e marrë për karrierë 

midis adoleshentëve me dhe pa përputhje midis tipareve realiste dhe karrierave 
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realiste, tipareve dhe karrierave hulumtuese, tipareve dhe karrierave artistike, tipareve 

dhe karrierave sociale, mbështesin supozimet e studimit, duke treguar për dallime 

domethënëse midis adoleshentëve të të dy grupeve, me mesatare të lartë të adoleshentëve 

me përputhje të këtyre tipareve dhe karrierave, ndërsa refuzojnë hipotezat zero të secilës 

kategori. rëndësia e përputhshmërisë midis tipareve të personalitetit dhe karrierës së 

përzgjedhur për vendimmarrje e karrierë të suksesshme, është potencuar edhe nga ana e 

tarcey dhe darcy333, sipas të cilëve individët të cilët i janë përshtatur modelit normative 

circular riasec, kanë raportuar më shumë siguri për karrierën e zgjedhur. rezultate 

të tilla janë konsistente edhe me studime tjera334 335 336. rëndësia e përputhshmërisë 

midis tipareve të personalitetit dhe karrierës së zgjedhur ka mbështetje të fortë nga ana 

e teorisë person-mjedis të holland-it337, pikëpamja e së cilës thekson këtë përputhje 

dhe rëndësinë e saj për zhvillim karriere dhe kënaqësi për zgjedhjet  e ndërmarra. 

Përveç implikimeve teorike që këto rezultate mund të kenë në teorinë mbështetëse, 

implikimet praktike dhe për studime tjera janë po ashtu të konsiderueshme. mbështetur 

në të dhënat e dalura nga analizat për këtë objektivë, se adoleshentët kosovarë kanë 

treguar ndërlidhje midis tipareve të personalitetit dhe karrierës së zgjedhur dhe se, të 

njëjtit me këtë përputhje kanë treguar siguri më të lartë për karrierën e zgjedhur, mund 

të sugjerohet dizenjim i ndonjë program për stimulim të vetëdijësimit më të theksuar 

të të rinjve për marrjen parasysh të tipareve të tyre gjatë procesit të vendimmarrjes për 

karrierë. Të dhënat në fjalë mund të jenë përfituese edhe për këshilluesit e karrierës 

në punë me adoleshentë rreth orientimit profesional. studimet e ardhshme do të ishte 

mirë të fokusoheshin edhe në ekzaminimin e performancës akademike në ndërlidhje 

me përputhshmërinë e tipareve me fushën që studiohet nga ana e studentëve apo edhe 

të punonjësve, për të parë nëse janë më të kënaqur me vendin e punës ata të cilët kanë 

333  Tracey, T., & Darcy, M. (2002). An idiothetic examination of vocational interests and their relation to career decidedness. Journal of 
Counseling Psychology, 49 (4), 420-427. Në Durr II, (2008). Relation of person – environment fit to career certainty. (Master Thesis) e pa 
publikuar. Arizona State University

334  Spokane, A.R. (1985). A review of research on person‐environment congruence in Holland´s theory ofcareers. Journal of Vocational 
Behavior, 26, 306‐343. Nw  Petra N., Susi S., (2010). Personality as Predictor of Occupational Choice: Empirical Evidence from Germany. 
University of Hamburg.

335  Spokane, A. R., Luchetta, E. J., Richwine, M. H., (2002). Holland’s Theory of Personalities in Work Environment. In Brown, D., (2002). 
Career Choice and Development. Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

336  Martino, S., Norbury, L, O’Brien, M, Weinrich, C., (1985). Examining Holland’s theory of career choice. Journal of the Indiana University 
Student Personnel Association.

337  Holland, J. L. (1997). Making vocational choice: a theory of vocational personalities and work environment. New Yourk: Free Press
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tipare të personalitetit në përputhje me mjedisin e punës. studimet longitudinal, do të 

mund të ofronin më shumë të dhëna, mbi bazën e të cilave do të mund të ofroheshin 

shërbime edhe më adekuate si përmes edukimit dhe kurrikulave, ashtu edhe në aspektin 

e këshillimit për karrierë. 

interpretimi dhe diskutimi i rezultateve të objektivit të dhjetë: predikimi i 

sigurisë për karrierë dhe variablat predikuese

siguria për karrierë është analizuar në ndërlidhje me gjithë faktorët predikues, 

mirëpo, studimi ka pasur për objektivë të kuptojë edhe faktin se cili nga ata faktorë 

është më predikues për sigurinë e adoleshentëve në vendimmarrjen për karrierë. Për 

të kuptuar këtë gjë, është përdorur metoda e regresionit të shumëfishtë. Në bazë të 

rezultateve, përkrahjet sociale kanë dal të jenë faktorët më predikues për sigurinë 

e adoleshentëve për karrierë duke treguar një ndërlidhje dhe nivel predikimi me 

domethënie statistikore (β=.410, t=10.696 dhe sig. .000). Përveç përkrahjeve sociale, 

pjekuria për karrierë po ashtu ka treguar nivel ndërlidhjeje dhe parashikimi domethënës 

me sigurinë e adoleshentëve për karrierë (β=.163, t=7.197 dhe sig. .000). siguria e 

adoleshentëve kosovarë për karrierë është parë të ketë ndërlidhje pozitive, si dhe të 

mund të parashikohet në saje të njohjes së vetë-efikasitetit për karrierë ((β=.133, t=5.753 

dhe sig..000). ndërlidhje dhe predikim me sigurinë për karrierë janë  parë të kenë edhe  

faktorët e kontekstit të gjerë (β=.074, t=2.013 dhe sig. .044), ndërsa rezultatet e pritura 

dhe qëllimet për karrierë, janë parë të jenë faktorë me nivel të ulët predikimi dhe pa 

domethënie statistikore (β=.022, t=.969 dhe sig. .333 për predikim të rezultateve të pritura 

dhe β=.001, t=.031 dhe sig. .975 për predikim të qëllimeve për karrierë). me fjalë tjera, 

siguria e adoleshentëve kosovarë në vendimmarrjen për karrierë mund të predikohet 

nga përkrahjet sociale, pjekuria për karrierë, vetë-efikasiteti dhe faktorët e kontekstit 

të gjerë. në sajë të njohjes së nivelit të përkrahjeve sociale, përkatësisht përkrahjeve 

prindërore, shkollës/mësimdhënësve, bashkëmoshatarëve, mund të predikohet edhe 

niveli sigurisë së adoleshentëve kosovarë në vendimin e marrë për karrierë. në sajë 

të njohjes së nivelit të pjekurisë për karrierë, përfshirë këtu planifikimin për karrierë, 

eksplorimin për karrierë, shkathtësitë për vendimmarrje, njohuritë rreth botës së punës 
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dhe njohuritë për profesionin e preferuar, mund të predikohet edhe niveli i sigurisë së 

adoleshentëve kosovarë për karrierën e tyre të zgjedhur. në saje të njohjes së nivelit të 

vetë-efikasitetit, mund të predikohet siguria e adoleshentëve kosovarë për karrierë, si 

dhe, në sajë të njohjes së nivelit influencues të faktorëve të kontekstit të gjerë, mund të 

predikohet edhe niveli i sigurisë së adoleshentëve kosovarë për karrierën e zgjedhur. 

rezultatet e dalura nga ky studim, për këtë objektivë, janë në linjë të drejtë edhe me 

rezultatet e studimeve të tjera të realizuara me qëllim të ekzaminimit të ndërlidhjeve 

dhe nivelit të predikimit midis faktorëve të lartpërmendur338  339 340 341 342 etj. 

këto rezultate kanë mbështetje edhe nga ana e teorisë social konjitive mbi karrierën, 

sipas së cilës vetë-efikasiteti ushtron ndikim në zgjedhjen profesionale, konstrukt ky 

që besohet të operojë në lidhje me sjelljen për karrierën 343. rezultatet mbi ndërlidhjen 

pozitive dhe predikimin e pjekurisë për karrierë, mbështeten edhe nga ana e teorisë së 

hapësirës jetësore të donald super-it, pikëpamja e së cilës thekson pjekurinë për karrierë 

duke e cilësuar atë si një nga faktorët më me ndikim në zhvillimin dhe vendimmarrjen 

për karrierë344

të gjitha këto rezultate, përveç se kanë mbështetje nga teoritë e lartpërmendura, 

ato njëkohësisht mund të jenë kontribuuese për të njëjtat. nga ana tjetër, këto rezultate 

tregojnë se niveli i sigurisë për karrierë mund të ngrihet me ngritjen e përkrahjeve 

sociale, pjekurisë për karrierë, vetë-efikasitetit, rezultateve të pritura dhe qëllimeve për 

karrierë dhe si të tilla, mund të shërbejnë për dizejnime të planeve të ndryshme me 

qëllime dhe hapa konkret për informim dhe orientim të drejtë profesional. në mungesë 

të të dhënave për këta faktorë nga burime tjera, studimet e ardhshme do të mund të ishin 

338  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319.

339  Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 (3), 
1 ̈C4. Retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php

340  Diemer, M. A. (2007). Parental and school influences upon the career development of poor youth of color. Journal of Vocational 
Behaviour, 70, 242-258.

341  Patton, W. & Creed, P. A. (2001). Developmental issues in career maturity and career decision status. The Career Development Quarterly, 
49, 336-351

342  Gordon, L. & Meyer, J.C. (2002). Career indecision amongst prospective universit students, South African Journal of Psychology, vol.32, 
no.4, p.41-47.

343  Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G., (2002). Social Cognitive Career Theory. In Brown, D., (2002). Career Choice and Development. 
Fourth edition. ISBN 0-7879-5741-0.

344 Patton, W. A. and Lokan, J.  (2001) Perspectives on Donald Super’s Construct of Career Maturity. International Journal for Educational and 
Vocational Guidance 1(1/2):pp. 31-48.
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mbështetëse dhe mjaft të dobishme për profesionistët dhe institucionet në kosovë. 

interpretimi dhe diskutimi i rezultateve të objektivit të njëmbëdhjetë: Arsyet 

e pavendosshmërisë dhe faktorët ndihmues për adoleshentët e pavendosur për 

karrierë

Mbi bazën e përgjigjeve të adoleshentëve pjesëmarrës në studim, janë identifikuar 

edhe faktorët të cilët kanë pasur mundësi ndikimi për pavendosmëri lidhur me 

karrierën e ardhshme. nën ndikimin e faktorëve, adoleshentët kosovarë nuk kanë 

bërë zgjedhjen e karrierës së tyre, përkundër faktit që ju kishin mbetura pak ditë nga 

përfundimi i shkollimit të mesëm. me fjalë tjera, adoleshentët kosovarë kanë treguar 

për pavendosmërinë e tyre me arsyen e mungesës së informacionit për profesionet që 

ekzistojnë. në anën tjetër, informacionet lidhur me karrierën konsiderohen si faktorë 

mjaft influencues dhe ndihmues për vendimmarrje në karrierë345 346. 

adoleshentët kosovarë kanë raportuar mosmarrëveshje me prindërit dhe 

anëtarët tjerë të familjes lidhur me mos pajtimin e tyre për karrierat e preferuara 

të adoleshentëve. Pra, prindërit dhe anëtarët e tjerë të familjes, për arsye të pa 

analizuara, nuk kanë qenë të pajtimit me zgjedhjen që fëmijët e tyre kishin bërë 

dhe kjo situatë, për adoleshentët ka shkaktuar konfuzion duke rezultuar më pas 

me pavendosmërinë e tyre në kohën kur vendimi do të duhej të ishte i ndërmarrë. 

Barrierat e perceptuara në momentet e marrjes së vendimit për karrierë janë treguar 

faktorë pengues për procesin e vendimmarrjes së adoleshentëve për karrierë. 

Paqartësia e perspektivës së karrierave të caktuara në kosovë, ka vu në dilemë 

adoleshentët kosovarë të vendosin apo jo për karrierën e caktuar edhe përkundër 

faktit që ato karriera janë jo fitimprurëse dhe që për momentin nuk kanë ndonjë 

plan për rregullim të statusit të tyre. Perceptimi i barrierave në përzgjedhjen e 

karrierës, është parë të jetë faktorë mjaft influencues edhe për vendimmarrjen e 

345 Talib, M. A. & Aun, T. K. (2009). Predictors of career indecision among Malaysian undergraduate students. European Journal of Social 
Sciences – Volume 8, Number 2.

346  Berk, L. E. (2001). Development through the lifespan. 2nd ed. Theory and research in human development (pp. 2-44). Allyn and Bacon 
Publishers.
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adoleshentëve të kombësive tjera347. në anën tjetër, disa maturantë kanë raportuar 

për pavendosmërinë e tyre për karrierë duke treguar për ndikimin e faktorit të ulët 

socio ekonomik në vështirësinë e tyre për realizim të planeve mbi karrierën. të 

ardhurat e ulëta në familje, disa të rinjve të cilët nuk jetojnë në qendrën ku edhe 

studiohet për atë karrierë, ua pa mundëson lëvizjen prej vendeve ku jetojnë, dhe 

kështu ata bien në një gjendje ku nuk mund edhe të mendojnë për ndonjë plan 

të dyte, ndërkohë që merakun e kanë tek preference e tyre e paarritshme. këto 

rezultate janë në linjë të drejtë edhe me gjetje të studimeve tjera348 349, sipas së 

cilave, adoleshentët me status të ulët socio-ekonomik nuk kanë mundësi të mira për 

t’u regjistruar dhe zhvilluar në karrierë. 

adoleshentët e pavendosur për karrierë janë shprehur edhe për faktorët që ata i 

konsiderojnë si ndihmues dhe që nën ndikimin e tyre ata do ta kishin pasur më të 

lehtë zgjedhjen e karrierës. sipas raportimeve të vet maturantëve, faktorët që atyre 

do t’ua lehtësonin procesin e vendimmarrjes në radhë të parë konsistonin në ofrimin 

e të dhënave për profesionet, për përmbajtjet e profesioneve në përgjithësi, faktorë 

ky që edhe nga ana e shumë të dhënave empirike, është dëshmuar si i domosdoshëm 

për vendimmarrje në karrierë350. adoleshentët kosovarë e kanë konsideruar të 

nevojshëm diskutimin me prindër rreth preferencave të tyre. sipas tyre, diskutimet 

brenda familjes lidhur me karrierat e mundshme dhe ato të preferuara të fëmijëve, 

do të lehtësonin shumë procesin e vendimmarrjes dhe kështu ata do të vendosnin 

më lehtë dhe më drejtë për karrierën e ardhshme351 352 353 354.  këshillimi me 

347  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319.

348  Tejas, G. P, Hemant, M. B. &Pradnya, G. A,  Chinmay, Sh. J. (2012). A study of socio-economic and parental education background of first 
year medical college Bhavngar. International research journal of pharmacy. ISSN 22 30 - 8407

349   Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 (3), 
1 ̈C4. Retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php

350  Talib, M. A. & Aun, T. K. (2009). Predictors of career indecision among Malaysian undergraduate students. European Journal of Social 
Sciences – Volume 8, Number 2.

351  Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choice of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44 (3), 
1 ̈C4. Retrieved January 14,2007 from http://www.joe.org/joe/2006june/rb7.php.

352  Constantine, M.G., Wallace, B.C., and Kindaichi, M.M. (2005). Examining Contextual Factors in the Career Decision Status of African 
American Adolescents. Journal of Career Assessment, 13(3):307-319 Jemini, L. (2010). Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e 
adoleshentëve kosovarë për zgjedje të profesionit.(Abstrakt).  Alb shkenca.

353  Diemer, M. A. (2007). Parental and school influences upon the career development of poor youth of color. Journal of Vocational 
Behaviour, 70, 242.

354 June -  Schapeler Bergen, R. (2006). Family influences on young adult career development and aspirations. (Dissertation - Unpublished). 
University of North Texas.
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profesionistë për karrierë, ka qenë i listuar si faktorë po ashtu lehtësues, i dëshiruar, 

për adoleshentët kosovarë të pavendosur për karrierë. sipas tyre, në qoftë se ata do 

të ishin përfshirë në këshillim karrierë me profesionistë kompetent për këtë gjë, ata 

do ta kishin shumë të lehtë procesin e vendimmarrjes për karrierën e tyre. rëndësia 

e këshillimit për karrierë ka mbështetje empirike. në studime të ndryshme është 

parë se të rinjtë të cilët kanë mbajtur seanca për këshillim karrierë me profesionistët, 

kanë treguar pikë më të ulëta të pavendosmërisë së tyre për karrierë355. 

këto rezultate kanë implikime të shumta për praktikë dhe hulumtime të ardhshme. 

shqyrtimi i faktorëve pengues për vendimmarrjen në karrierë të adoleshentëve kosovarë 

, mund të merret parasysh nga ana e organeve dhe institucioneve të vendit, duke u 

munduar në radhë të parë të dizenjojnë programe të ndryshme përmes të cilave do të 

mund të ndihmonin të rinjtë kosovarë në zgjedhje të karrierës. hulumtimet me eksplorim 

dhe ekzaminim më të thellë të faktorëve, që sipas të rinjve janë parë si pengues dhe 

atyre ndihmues, do të sillnin më shumë të dhëna, dhe mbi bazën e tyre do të mund të 

ngriheshin rekomandime me të drejta. hulumtimet me dizajn kualitativ, do të mund të 

shërbenin më tepër në studim të çështjeve në fjalë. 

përmbledHje e kApitullit

në kapitullin e gjashtë është bërë interpretimi dhe diskutimi i të gjitha rezultateve 

përkitazi me objektiva e studimit, duke dhënë përgjigje për secilën pyetje dhe 

supozim të studimit. Fillimisht, në kapitull janë bërë interpretimet dhe diskutimet 

e rezultateve për të dhënat deskriptive, përmes analizave statistikore po ashtu 

deskriptive si: m, ds, Frekuenca, crosstabulime. objektivat e studimit të cilat kanë 

pasur për qëllim testimin e supozimeve mbi ndërlidhjen midis faktorëve dhe nivelin 

e predikimit të tyre, janë arritur përmes analizave descriptive dhe inferenciale 

(Koeficienti i korelacionit të Perason-it, t-test, Kruskal Ëallis dhe regresioni i 

shumëfishtë), të cilat janë më pas janë interpretuar dhe diskutuar. Të gjitha të dhënat 

355 Taylor, B. Ch.,(2007). The impact that career guidance counselling has on the level of careerindecision in the career decision-making 
process of late adolescents in Cape Town



140

FAKTORËT QË INFLUENCOJNË VENDIMMARRJEN 
E ADOLESHENTËVE KOSOVARË PËR ZGJEDHJE TË PROFESIONIT

Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

janë diskutuar në aspektin e interpretimit dhe shpjegimit të të dhënave, krahasimit 

të tyre me gjetjet empirike të studimeve relevante, shpjegimin mbi mbështetjen 

e gjetjeve nga teoritë e bazuara, si dhe për implikimet teorike, praktike dhe për 

studime të ardhshme. 
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Hyrje

në këtë kapitull do të prezantohen konkluzionet dhe rekomandimet e mbështetura 

në rezultatet e studimit. konkluzionet do të prezantohen në përputhje me objektivat 

e ngritura duke formuar një vështrim të përgjithshëm të studimit. në pjesën e dytë të 

kapitullit do të paraqiten rekomandimet e ngritura në saje të rezultateve të studimit. 

rekomandimet do të jenë të paraqitura në dy drejtime, rekomandime teorike e praktike 

dhe rekomandime për studime të mëtejshme. 

konkluzionet

studimi ka pasur për qëllim të analizojë vendimmarrjen, sigurinë e vendimmarrjes 

në karrierë dhe faktorët e mundshëm  influencues mbi këtë proces. Respektivisht, në 

këtë studim është analizuar vendimmarrja dhe siguria në vendimmarrje e adoleshentëve 

kosovarë për karrierë dhe është ekzaminuar ndërlidhja e saj me faktorët e kontekstit 

të gjerë, përkrahjet sociale, pjekurinë për karrierë, vet-efikasitetin, rezultatet e 

pritura, synimet për karrierë dhe tiparet e personalitetit. studimi po ashtu ka synuar 

ekzaminimin e nivelit të predikimit të variablës kriter në saje të njohjes së të gjithë 

faktorëve predikues, si dhe kuptueshmërinë e faktorit më predikues për sigurinë në 

karrierë. Për realizim të studimit janë ftuar 1584 maturantë të shkollave të mesme nga 

shtatë regjionet e kosovës. 

këta pjesëmarrës kanë qenë në klasën e dymbëdhjetë, pra në vitin e fundit të 

konkLuZioneT dhe rekomAndimeT

Kapitulli    7
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shkollimit të mesëm.  Për sa i përket të dhënave demografike të pjesëmarrësve, lidhur 

me moshën, kampioni ka konsistuar në 80.2% adoleshentë të moshës 18 vjeçare, 12.3% 

kanë qenë të moshës shtatëmbëdhjetë vjeç, 7.1% të moshës nëntëmbëdhjetë vjeç, si 

dhe 0.4%  kanë qenë maturantë njëzetë vjeçar. Lidhur me gjininë e pjesëmarrësve, 

58% kanë qenë femra ndërsa 42% meshkuj. Për nga prejardhja e tyre gjeografie, 16%, 

e pjesëmarrësve kanë qenë nga regjioni i Prishtinës, 15.2 % kanë qenë nga regjioni 

i Pejës, 15.4% nga gjakova, 16.5% nga Prizreni, 12.6% nga mitrovica, 12.1% nga 

Ferizaj, si dhe 12.2% nga regjioni i gjilanit. në përgjithësi, përfshirë maturantët e të 

gjitha regjioneve, 69% kanë qenë nga qendrat urbane, ndërsa 30.3% nga zonat rurale.  

të gjithë pjesëmarrësit kanë qenë kosovarë. kampioni për këtë studim është zgjedhur 

përmes metodës probabilitare rastësore grupore. 

Për të matur faktorët e synuar në këtë studim, janë përdorur pyetësorët e hartuar dhe 

ata të përshtatur në përputhje me faktorët. Janë administruar pyetësorët si: Pyetësori mbi 

të dhënat demografike, Pyetësori mbi profesionin e zgjedhur dhe faktorët e kontekstit 

të gjerë, Pyetësori mbi përkrahjet sociale (përkrahja prindërore, përkrahja nga shkolla 

/ mësimdhënësit dhe përkrahja nga bashkëmoshatarët), Pyetësori mbi pjekurinë 

për karrierë, Pyetësori mbi vetë - efikasitetin për karrierë, Pyetësori mbi rezultatet 

e pritura / pritshmëritë dhe qëllimet për karrierë, inventari mbi interesat: kërkimi i 

Vet – drejtuar dhe Pyetësori mbi vendimmarrjen. në mesin e këtyre pyetësorëve, dy 

pyetje u janë dedikuar pjesëmarrësve të cilët nuk kanë kishin vendosur për karrierën 

e tyre. Për të kuptuar arsyet e pavendosmërisë dhe faktorët që do t’ju ndihmonin të 

rinjve për vendimmarrje janë parashtruar pyetjet në formë të hapur. adoleshentët 

kanë pasur hapësirë të shprehen ndaj kërkesave duke raportuar arsye të ndryshme mbi 

pavendosmërinë e tyre si dhe duke radhitur faktorë  të ndryshëm që ata i kanë konsideruar 

si të nevojshëm për vendimmarrjen e tyre për karrierë. të dhënat e mbledhura përmes 

pyetësorëve, janë analizuar me anë të metodave e teknikave statistikore. statistikat 

descriptive dhe inferenciale janë përdorur për t’u arritur të gjitha objektivat e studimit. 

Të dhënat e fituara nga pyetjet e hapura, janë analizuar si të dhëna cilësore me anë të 

analizës së përmbajtjes. 
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konkluzioni 1. 

ekzaminimi i vendosmërisë së adoleshentëve kosovarë, niveli i kënaqësisë mbi 

karrierën e zgjedhur, dhe identifikimi i profesioneve më të përzgjedhura kanë qenë 

çështjet kyçe të objektivit të parë të studimit. Bazuar në rezultatet, pjesa më e madhe e 

adoleshentëve pjesëmarrës kishin vendosur për karrierën e tyre të ardhshme (79.5%), 

ndërsa, 20.5% e tyre nuk kishin marrë vendim për karrierë, ndonëse ishin në dy javët e 

fundit të shkollimit të tyre të mesëm. Lidhur me nivelin e kënaqësisë së adoleshentëve 

mbi vendimin e marrë, pjesa më e madhe e tyre kanë raportuar nivel të lartë dhe të 

moderuar të kënaqësisë, ndërsa një përqindje e ulët e adoleshentëve, kanë raportuar 

pakënaqësi mbi vendimmarrjen e tyre. analizuar profesionet e përzgjedhura si të veçanta, 

fakulteti ekonomik  ka dal të jetë karriera më e përzgjedhur nga ana e adoleshentëve 

kosovarë, përkatësisht 13.5%. analizuar profesionet e grupuara sipas modelit riasec,  

profesionet sociale prijnë me numër dukshëm më të lartë të përqindjeve me adoleshentë 

që janë përcaktuar për këto fusha. respektivisht, 25.40% e adoleshentëve kosovarë 

kanë raportuar zgjedhje të profesioneve sociale. 

konkluzioni 2. 

objektiva e studimit mbi analizën e vendimmarrjes për karrierë në baza gjinore, 

të moshës, vendbanimit dhe regjioneve, është arritur përmes statistikave descriptive. 

rezultatet tregojnë se pjesa më e madhe e adoleshentëve të vendosur për karrierë kanë 

qenë të moshës 18 vjeçare ku edhe kampioni ka konsistuar në numrin më të madhe 

të adoleshentëve të kësaj moshe.  Përqindje afërsisht të barabarta në vendimmarrje 

për karrierë janë parë në mesin e adoleshentëve të gjinisë femërore dhe mashkullore. 

Pjesa më e madhe e adoleshentëve të vendosur për karrierë kanë qenë nga qendrat 

urbane, mirëpo, bazuar në frekuencat e kampionit të ndarë në këtë aspekt, numri më 

i madh i adoleshentëve kanë qenë nga qendrat qytetet. analizuar vendimmarrjen për 

karrierë nga aspekti i regjioneve, në të gjitha vendet, pjesa më e madhe e të rinjve 
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kishin vendosur për karrierë. Lidhur me sigurinë e adoleshentëve për vendimin e marrë, 

rezultatet tregojnë për dallime jo domethënëse në siguri të adoleshentëve të gjinisë 

femërore dhe atyre mashkullore. dallime jo domethënëse janë parë edhe në sigurinë për 

karrierë nga aspekti i moshës dhe vendbanimit. me fjalë tjera, nuk janë parë dallime me 

domethënie statistikore midis adoleshentëve të moshës shtatëmbëdhjetë, tetëmbëdhjetë, 

nëntëmbëdhjetë dhe njëzet vjeç.  Po ashtu, nuk janë evidentuar dallime me domethënie 

statistikore në siguri për karrierë midis adoleshentëve të ardhura nga qendrat urbane 

dhe adoleshentëve që jetojnë në zonat rurale. në anën tjetër, dallime domethënëse në 

sigurinë për karrierë janë parë tek adoleshentët për nga regjionet që u takojnë. Pikë 

më të larta të mesatareve për siguri në karrierë janë parë tek adoleshentët e regjionit 

të Prishtinës, Prizrenit, Pejës e gjakovës. meqë regjionet në fjalë kanë qenë dhe janë 

qendra më të mëdha universitare, adoleshentët mund të kenë pasur mundësinë të njohin 

dhe të informohen më shumë me profesione të ndryshme, dhe për rrjedhojë, ata mund 

të kenë vendosur për profesionin e analizuar për një kohë dhe kështu të jenë më të sigurt 

për zgjedhjen e bërë.  në saje të këtyre gjetjeve mund të arrijmë në përfundimin se, 

niveli i sigurisë së adoleshentëve kosovarë për karrierë nuk ka dallime në baza gjinore, 

të moshës, prejardhjes gjeografike në kuptimin e ndarjes qytet-fshat, por sipas ndarjes 

së kampionit në regjione, siguria për karrierë është parë më e lartë tek adoleshentët e 

regjioneve më të mëdha. 

konkluzioni 3.

Për sa i përket niveleve të shtrirjes së faktorëve predikues dhe asaj kriter, 

statistikat  descriptive si: mesatarja, devijimi standard dhe Frekuencat, tregojnë se 

nga përqindja më e madhe e adoleshentëve, të gjithë faktorët janë raportuar në nivele 

të larta. me fjalë tjera, pjesa m,ë e madhe e adoleshentëve kosovarë kanë treguar 

influencë të lartë të faktorëve të kontekstit të gjerë. Po ashtu, përkrahjet sociale 

përfshirë këtu përkrahjen prindërore, përkrahjen e shkollës dhe bashkëmoshatarëve, 

janë raportuar në nivel të lartë nga pjesa më e madhe e adoleshentëve pjesëmarrës. 

nivele të larta nga përqindja më e lartë e adoleshentëve janë raportuar edhe për 
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pjekurinë për karrierë, vet-efikasitet, rezultate të pritura dhe qëllime për karrierë. 

Lidhur me tiparet e personalitetit, adoleshentët pjesëmarrës kanë raportuar për tiparet 

me të cilat ata janë karakterizuar. në bazë të përgjigjeve të tyre, adoleshentët janë 

kategorizuar në njërën prej kategorive të tipareve të personalitetit të mbështetur në 

modelin riasec të holland-it. Përqindja më e lartë e adoleshentëve pjesëmarrës 

kanë raportuar për tiparet e personalitetit social (36%), ndërsa pjesa tjetër e 

kampionit, në përqindje më të ulët, janë kategorizuar me tipare të personalitetit 

realist, hulumtues, artistik, sipërmarrës dhe konvencional. të njëjtat analiza janë 

bërë edhe për faktorin kriter të studimit, për sigurinë e adoleshentëve për karrierë. 

në bazë të raportimeve të pjesëmarrësve, 70.5% e tyre kanë treguar për nivel të 

lartë të sigurisë për vendimin e marrë ndërsa pjesa tjetër e kampionit kanë raportuar 

nivel të mesëm dhe të ulët të sigurisë. Bazuar në të gjitha këto të dhëna, mund të 

konkludohet se pjesa më e madhe e adoleshentëve kosovarë kanë raportuar nivele 

të larta si për faktorët predikues, ashtu edhe për faktorin kriter. 

konkluzioni 4.

Bazuar në objektivin e katërt të studimit, si dhe në rezultatet e dala për këtë objektiv, 

mund të arrijmë në përfundimin se profesioni i zgjedhur nga ana e adoleshentëve 

pjesëmarrës ka ndërlidhje me profesionin e nënës së tyre, babait, motrës dhe vëllait dhe 

kjo ndërlidhje, është me domethënie statistikore. 

konkluzioni 5.

me qëllim të ekzaminimit të ndërlidhjes së sigurisë për karrierë me faktorët 

predikues, janë bërë analizat e korrelacionit të Pearson-it. në radhë të parë, siguria për 

karrierë është analizuar në ndërlidhje me faktorët e kontekstit të gjerë dhe përkrahjeve 

sociale. mbështetur në analizat, rezultatet kanë treguar për korrelacion pozitiv me 

domethënie statistikore midis faktorëve në fjalë. në bazë të kësaj, mund të të arrijmë 

në përfundimin se adoleshentët me influencë të faktorëve të kontekstit të gjerë dhe 
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përkrahje të lartë prindërore, të shkollës dhe bashkëmoshatarëve, janë më të sigurt për 

karrierën e zgjedhur. 

konkluzioni 6. 

Për sa i përket ndërlidhjes midis pjekurisë për karrierë dhe sigurisë për vendimin e 

marrë, rezultatet nga koeficienti i korrelacionit të Perason-it, kanë  treguar për ndërlidhje 

pozitive me domethënie statistikore. mbi këtë bazë, mund të arrijmë në përfundimin 

se adoleshentët të cilët kanë treguar nivel të lartë pjekurie për karrierë, kanë qenë më 

të sigurt për vendimin e marrë. meqenëse, pjekuria për karrierë është analizuar në 

përfshirje të dimensioneve të saj, rezultatet po ashtu tregojnë për ndërlidhje pozitive me 

domethënie statistikore me të gjitha dimensionet e pjekurisë. në sajë të këtyre gjetjeve, 

mund të konkludohet se, adoleshentët të cilët kanë treguar nivel të lartë të planifikimit 

dhe eksplorimit për karrierë, ata që kanë treguar shkathtësi për vendimmarrje, nivel 

të lartë të njohurive për punë dhe njohuri për profesionin e preferuar, kanë qenë më të 

sigurt për vendimin e marrë për karrierën e tyre të ardhshme. 

konkluzioni 7. 

ndërlidhja pozitive është konstatuar në sigurinë për karrierë në ndërlidhje edhe 

me konstruktet konjitive si: vet-efikasitet, rezultate të pritura dhe qëllime për karrierë. 

ndërlidhja midis këtyre faktorëve ka dal të jetë pozitive dhe me domethënies statistikore. 

Mbi këtë bazë, mund të konkludohet se niveli i lartë i vet-efikasitetit, rezultateve të 

pritura dhe qëllimit për karrierë shoqërohet me sigurinë për karrierë tek adoleshentët 

kosovarë. adoleshentët të cilët kanë raportuar nivel të lartë të besimit për aftësitë e veta 

për të planifikuar një plan veprimi lidhur me karrierën, kanë pasur pritje të qarta për 

sjelljen e caktuar dhe që kanë pasur synime të qarta lidhur me karrierën, kanë qenë më 

të sigurt për vendimin e marrë. 
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konkluzioni 8. 

Objektiva e tetë e studimit ka konsistuar në ekzaminimin e rolit të vet-efikasitetit për 

ndërlidhjen midis përkrahjeve sociale dhe sigurisë për karrierë. analiza e regresionit 

është bërë përmes dy modeleve. në modelin e parë është ekzaminuar ndërlidhja dhe 

predikimi i sigurisë për karrierë në saje të përkrahjeve sociale, ndërsa, në modelin e 

dytë, është shtuar vet-efikasiteti. Në bazë të rezultateve, me futjen e vet-efikasitetit në 

model, është zvogëluar koeficienti i ndërlidhjes dhe predikimit nga ana e përkrahjeve 

sociale për siguri në karrierë. Përmes modelit të regresionit është parë ndërlidhje 

pozitive midis përkrahjeve sociale dhe sigurisë për karrierë, përkrahjeve sociale dhe vet-

efikasitetit dhe vet-efikasitetit me siguri për karrierë. Nga kjo mund të konkludohet se, 

vet-efikasiteti ka rol ndërmjetësues midis përkrahjeve sociale dhe sigurisë për karrierë. 

me fjalë tjera, përkrahja e prindërve, shkollës dhe bashkëmoshatarëve ndërlidhet me 

sigurinë për karrierë përmes vet-efikasitetit. 

konkluzioni 9. 

Për sa i përket çështjes së personalitetit, profesionit të zgjedhur dhe sigurisë për 

vendimin e marrë, rezultatet mbështesin katër nga gjashtë supozimet e studimit për 

këtë objektivë. në bazë të analizave statistikore, ekziston ndërlidhje pozitive me 

domethënies statistikore midis tipareve të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur nga 

ana e adoleshentëve kosovarë. synimi tjetër i studimit lidhur me këtë çështje, ka të 

bëjë me ekzaminimin e nivelit të sigurisë për karrierë midis adoleshentëve që kanë 

treguar përputhje midis tipareve të personalitetit e profesionit të zgjedhur dhe atyre 

që nuk kanë treguar një përputhje të tillë. mbështetur të modelin riasec të holland-

it, profesionet e raportuara nga pjesëmarrësit janë rikoduar në kategori profesionesh 

si: profesione realiste, hulumtuese, artistike, sociale, sipërmarrëse dhe konvencionale. 

siguria për karrierë është ekzaminuar për secilën kategori të modelit në fjalë. në bazë 

të rezultateve, adoleshentët me përputhshmëri të tipareve dhe profesioneve realiste, 

kanë treguar siguri më të lartë për vendimin e marrë, në krahasim me adoleshentët të 



148

FAKTORËT QË INFLUENCOJNË VENDIMMARRJEN 
E ADOLESHENTËVE KOSOVARË PËR ZGJEDHJE TË PROFESIONIT

Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

cilat nuk kanë pasur përputhje midis këtyre faktorëve. Pikë më të larta të sigurisë për 

karrierë kanë treguar edhe adoleshentët të cilët kanë raportuar përputhshmëri midis 

tipareve dhe profesioneve hulumtuese në dallim prej adoleshentëve të cilët nuk kanë 

pasur një përputhje të tillë. adoleshentët të cilët kanë treguar përputhshmëri midis 

tipareve të personalitetit artistik dhe profesionit artistik, kanë treguar po ashtu siguri 

më të lartë për vendimin e marrë në dallim prej adoleshentëve pa përputhje midis 

tipareve dhe profesionit artistik. Pikë më të larta të mesatareve kanë treguar edhe 

adoleshentët me përputhshmëri të tipareve sociale me  profesionin e zgjedhur social, 

ndërsa adoleshentët të cilët nuk kanë pasur përputhje midis profesionit të zgjedhur dhe 

tipareve të personalitetit social kanë raportuar pikë më të ulëta të mesatareve për siguri 

në karrierë. dallimet e adoleshentëve me përputhshmëri të tipareve të personalitetit 

dhe profesionit të zgjedhur për katër kategoritë e lartpërmendura, janë me domethënie 

statistikore. Për kategorinë e tipareve dhe profesioneve sipërmarrëse e konvencionale, 

dallimet midis adoleshentëve me përputhje të tipareve dhe profesionit të zgjedhur dhe 

atyre pa përputhje, kanë dal të jenë jo domethënëse. 

konkluzioni 10. 

studimi ka pasur për qëllim të analizojë edhe nivelin predikues të secilit faktorë, për 

sigurinë e adoleshentëve për karrierë. Përmes analizës së regresionit të shumëfishtë, 

është konstatuar ndërlidhja dhe predikimi i variablës kriter në saje të disa faktorëve 

predikues. në bazë të rezultateve, siguria e adoleshentëve kosovarë për karrierë mund 

të predikohet nga faktorët kontekstual dhe përkrahjet sociale, pjekuria për karrierë 

dhe vet-efikasiteti. Në mesin e këtyre faktorëve, përkrahjet sociale janë parë te jenë 

faktorët më predikues për sigurinë në karrierë. ndërlidhjet dhe predikimi i këtyre 

faktorëve kanë dal të jenë me domethënie statistikore. në anën tjetër, rezultatet e pritura 

dhe qëllimet për karrierë kanë rezultuar si faktorë me nivel të ulët predikimi dhe pa 

domethënie statistikore. mbi bazën e këtyre gjetjeve mund të konkludohet se, niveli i 

sigurisë së adoleshentëve për vendimin e marrë për karrierë, mund të predikohet në saje 

të njohjes së nivelit të përkrahjeve sociale, faktorëve të kontekstit të gjerë, pjekurisë 
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për karrierë dhe vet-efikasitetit. Edhe pse tiparet e personalitetit për shkak të natyrës 

jot ë vazhdueshme që kanë pasur si variabël nuk kanë hyr në modelin e regresionit, 

rëndësia e saj për siguri në karrierë është e madhe. kjo është konstatuar përmes t- test 

për analizë të sigurisë për karrierë midis adoleshentëve me dhe pa përputhje të tipareve 

të personalitetit dhe profesionit të zgjedhur. 

konkluzioni 11. 

Për pjesëmarrësit të cilët nuk kishin vendosur për karrierën e tyre, janë parashtruar 

dy pyetje të hapura. në njërën pyetje është kërkuar nga pjesëmarrësit të raportojnë për 

arsyet e pavendosmërisë së tyre, ndërsa pyetja e dytë ka kërkuar nga ata të raportojnë 

mbi faktorët që do t’ju ndihmonin atyre të bënin zgjedhjen e duhur të karrierës.  në 

bazë të përgjigjeve të pjesëmarrësve, arsyet e pavendosmërisë së tyre konsistonin në: 

mungesë të informacionit për profesionet që ekzistojnë; mos përputhje të preferencës 

së tyre me preferencat e prindërve apo anëtarëve të tjerë të familjes; perceptim të 

barrierave për karrierë të suksesshme në fushën e tyre të preferuar; ndikim të gjendjes 

së ulët socio-ekonomike në realizimin e profesionit të preferuar, dhe si rrjedhojë e kësaj, 

disa maturantë nuk kishin plan tjetër si preferencë. ndërsa, për sa i përket faktorëve 

ndihmues, adoleshentët kosovarë kanë raportuar se do t’a kishin më të lehtë procesin 

e vendimmarrjes për karrierën e tyre  me ndihmën e faktorëve si: ofrimi i të dhënave 

për profesionet, për përmbajtjet e profesioneve në përgjithësi; diskutimi me prindër apo 

edhe me anëtarët tjerë të familjes rreth karrierave të ndryshme; diskutimi me prindër 

apo edhe me anëtarët tjerë të familjes rreth karrierës së preferuar; biseda me profesionist 

për këshillim karriere. 

mbi bazën e analizave të të gjitha objektivave, mund të konkludohet se rezultatet kanë 

dhënë përgjigje për gjitha pyetjet hulumtuese dhe kanë mbështetur po thuajse të gjitha 

supozimet, e në anën tjetër, kanë refuzuar pjesën më të madhe të hipotezave zero. nga 

rezultatet e studimit janë mbështetur supozimet në bazë të së cilave në radhë të parë është 

pritur një ndërlidhje pozitive me domethënie statistikore midis profesionit të zgjedhur 
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nga ana e adoleshentëve dhe profesionit të prindërve, vëllait dhe motrës; supozimi në 

bazë të të cilit është pritur ndërlidhja pozitive me domethënie statistikore e sigurisë për 

karrierën me faktorët e kontekstit të gjerë, përkrahjet sociale, pjekurisë për karrierë, 

vet-efikasitetit, rezultateve të pritura dhe qëllimeve për karrierë. Supozimi mbi rolin 

ndërmjetësues të vet-efikasitetit në ndërlidhjen midis përkrahjeve sociale dhe sigurisë 

së vendimmarrjes për karrierë është mbështetur po ashtu nga rezultatet. rezultatet kanë 

mbështetur edhe supozimin mbi ndërlidhjen e tipareve të personalitetit me profesionin e 

zgjedhur, si dhe supozimet në bazë të të cilave, ekzistojnë dallime në sigurinë për karrierë 

midis adoleshentëve me përputhje të tipareve të personalitetit realist, hulumtues, artistik 

e social me profesionet e të njëjtave kategori dhe adoleshentëve pa përputhje të tipareve 

dhe profesionit të zgjedhur. këto supozime kanë konsistuar në pritje të pikëve më të 

larta të sigurisë tek adoleshentët me përputhje të faktorëve në fjalë. me mbështetjen 

e këtyre supozimeve, rezultatet kanë refuzuar të gjitha hipotezat zero të ngritura për 

mungesë të marrëdhënieve domethënëse mbi faktorët e përmendur. hipotezat zero, 

në të cilat është supozuar mungesë e ekzistencës së dallimeve domethënëse midis 

adoleshentëve me përputhje të tipareve dhe profesioneve sipërmarrëse e konvencionale 

dhe adoleshentëve pa përputhje të tillë, janë mbështetur nga rezultatet duke u refuzuar 

kështu, supozimet e studimit mbi ekzistencën e dallimeve midis dy grupeve, rezultate 

këto që kanë mund të dalin si të tilla për shkak të numrit shume të vogël të profesioneve 

për këto kategori. 

implikime teorike 

studimi i tanishëm është strukturuar në mbështetje të teorisë së hapësirës jetësore të 

donald super-it, teorisë social konjitive mbi karrierën dhe teorisë së person-mjedisit të 

John holland-it. në mbështetje të këtyre teorive, janë ngritur edhe pyetjet dhe supozimet 

e studimit. Rezultatet e fituara përmes analizave statistikore dhe atë të përmbajtjes, në 

masën më të madhe janë në linjë të drejtë me shumë studime dhe mbështeten po ashtu 

edhe nga teoritë në të cilat studimi është mbështet. në anën tjetër, rezultatet e këtij 
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studimi mund të kenë implikime teorike për këto teori. rëndësia e pjekurisë për karrierë 

për vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë, mund të jetë informacion kontribuues 

për teorinë e hapësirës jetësore të Donald Super-it. Rëndësia dhe influenca e faktorëve 

kontekstual, përkrahjeve sociale përfshirë këtu përkrahjen e prindërve, shkollës e 

bashkëmoshatarëve, vet-efikasitetit, rezultateve të pritura dhe qëllimeve për karrierë, 

mund të jenë gjetje kontribuuese edhe për teorinë social konjitive mbi karrierën. 

rëndësia e kongruencës apo përputhjes së tipareve të personalitetit dhe profesionit të 

zgjedhur për sigurinë e adoleshentëve kosovarë për karrierë, mund të jetë kontribuuese 

për teorinë e person-mjedis të John hollan-it. rezultatet mund të jenë kontribuuese 

edhe për studimet me qëllime të përafërta, në kuptimin e shqyrtimit dhe diskutimit të 

gjetjeve të tyre. 

rekomAndimet prAktike

Pjesa më e madhe e të rinjve kishin vendosur për karrierë, por një pjesë e tyre nuk 

kishin marrë akoma vendimin. nga ana tjetër, në bazë të rezultateve, vendimmarrja dhe 

siguria për karrierë janë të ndërlidhura dhe / apo të parashikuara nga ana e faktorëve të 

kontekstit të gjerë, përkrahjeve sociale, përfshirë këtu përkrahjen e prindërve, përkrahjen 

e shkollës e bashkëmoshatarëve, pjekurisë për karrierë, vetë-efikasitetit, rezultateve të 

pritura, qëllimeve për karrierë dhe tipareve të personalitetit. Lidhur me gjetjet, janë 

ngritur edhe rekomandimet të cilat janë paraqitur si vijojnë: 

1. në bazë të rezultateve, 79.5% e adoleshentëve pjesëmarrës të studimit kishin 

vendosur për karrierë, ndërsa 20.5% nuk kishin bërë zgjedhjen e profesionit. 

duke marrë parasysh kohën e realizimit të studimit dhe administrimit 

të pyetësorëve, është mjaft shqetësues fakti që, një pjesë e adoleshentëve 

kosovarë nuk kishin bërë zgjedhjen profesionale edhe pse kishin qenë në dy 

javët e fundit të shkollimit të tyre të mesëm. Lidhur me këtë, rekomandohet 

që institucionet përgjegjëse, të iniciojnë më tepër aktivitete e veprimtari për 

informim dhe orientim karriere. ky rekomandim, është mjaft i përgjithshëm, 
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por në vijim, në përputhje me gjetjet do të ofrohen edhe rekomandime më 

specifike. 

2.  Lidhur me përkrahjen prindërore, do të ishte mirë të organizoheshin projekte 

të  ndryshme me qëllim të vetëdijësimit të prindërve për rolin pozitiv që ata 

mund të  kenë në zhvillimin dhe procesin e vendimmarrjes së fëmijëve 

të tyre për karrierë. kjo gjë ndër tjerash mund të arrihet përmes fushatave të 

përgatitura dhe të organizuara në forma të ndryshme, në kuadër të emisioneve 

të ndryshme në radio, në formë fletushkash të shpërndara te prindërit, në 

kuadër të emisioneve televizive qoftë edhe si program i përgatitur enkas për 

këtë çështje. 

3. shkolla mund të jetë faktor shumë ndihmues për informimin dhe orientimin 

e të rinjve kosovarë për karrierë. ministria e arsimit, shkencës dhe 

teknologjisë së kosovës, në dokumentin “draftstrategjia dhe plan veprimi 

për orientimin dhe këshillimin në karrierë 2013- 2016”, që pritet të miratohet 

së shpejti, ka përcaktuar futjen e lëndës “edukimi për karrierë” për të 

gjitha shkollat, por që akoma nuk është ofruar si lëndë e detyrueshme për 

klasën e 9-të. rekomandimet në këtë aspekt konsistojnë në radhë të parë në 

përshpejtimin e procedurave që lënda “edukimi për karrierë” të bëhet lëndë 

e detyrueshme për klasat e nënta në të gjitha shkollat e vendit. Për të pasur 

sukses, mësimdhënësit e kësaj lënde duhet të trajnohen. Përmes lëndës në 

fjalë, nxënësit duhet të ndihmohen për shumë çështje. Fillimisht, përmbajtja 

e librit dhe përgatitja e mësimdhënësve, duhet të orientohen në objektivat për 

informim të nxënësve mbi profesionet dhe botën e punës. në këtë mënyrë, 

nxënësit do të fitojnë njohuri për të gjitha profesionet që ekzistojnë dhe për 

punën që ata mund të bëjnë në ato profesione. Po kështu, lënda duhet të 

konsistojë në objektiva specifike mbi faktorët personal. Lënda do të duhej 

të përmbante tema mbi faktorët personal, me anë të të cilave tema, nxënësit 

do të kishin pasur mundësinë e kuptueshmërisë së faktorëve dhe njohjes së 

vetes. kështu, ata do të studionin mbi interesat, aftësitë personale, vlerat, 
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tiparet e personalitetit, e për shumë çështje tjera për të cilat nxënësit ishin 

do të ishin të vetëdijshëm. njëherazi, me shtjellimin e temave të caktuara, 

nxënësve do t’u jepej mundësia të reflektonin mbi faktorët e caktuar personal 

dhe kështu, ata do të mund të arrinin tek një stad i mirë i njohjes së vetes. 

4. Lidhur me informimin e fëmijëve dhe adoleshentëve për karrierë, institucionet 

dhe profesionistët e vendit, do të mund të përgatitnin disa katalogë me 

profesione të ndryshme, duke bërë përshkrimin e tyre në sa më shumë 

detaje dhe kështu, do të mund të shpërndaheshin falas te të gjithë fëmijët. 

në këtë mënyrë, nxënësit do të kishin edhe një rast për të marrë njohuri për 

profesionet që ekzistojnë. 

5. Fëmijët dhe adoleshentët duhet të inkurajohen për pjekuri në karrierë. 

institucionet përgjegjëse dhe profesionistët, do të duhej të ndërmerrnin hapa 

konkret që përmes projekteve të ndryshme nxënësit të stimuloheshin për 

planifikim dhe eksplorim për karrierë, do të ndihmoheshin për zotërim të 

shkathtësive për vendimmarrje, njohuri rreth botës së punës dhe profesioneve 

të preferuara. ky objektiv do të mund të arrihej edhe me realizimin e lëndës 

“edukimi për karrierë”. 

6. Zhvillimi i lëndës “edukimi për karrierë” do të ndihmonte të rinjtë në ngritjen 

e nivelit të vet-efikasitetit, për ngritje të rezultateve mbi karrierën dhe në 

vënien e qëllimeve mbi karrierën. në kombinim me zotërimin e lëndës, do të 

ishte i rekomandueshëm edhe strukturimi i programeve të ndryshme, përmes 

të cilave nxënësit do të ngrinin në nivel më të lartë besimin në aftësitë e veta 

për realizim të detyrave të caktuara për karrierën. nxënësit po ashtu, do ta 

kishin më të qartë ndërlidhjen e sjelljes së caktuar të tyre me rezultatin e 

pritur dhe nga ana tjetër, ata do të ishin në gjendje të përcaktonin qëllime më 

të qarta lidhur me karrierën e tyre.  

7. në kuadër të ndihmës për karrierë që mund të ofrojë shkolla për nxënësit, 

rekomandimi tjetër përfshin çështjen e vlerësimit të nxënësve për të gjitha 

lëndët që kanë gjatë shkollimit të tyre. Vlerësimi i drejtë dhe vënia e notave 
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reale, do të ndihmonte nxënësit në vetë-vlerësimin e drejtë të tyre. nxënësit 

në këtë rast, do ta kishin më të lehtë identifikimin e fushave të përshtatshme 

për ta. 

8. informimi dhe orientimi për karrierë do të ishte proces më i lehtë për 

adoleshentët kosovarë, në qoftë se ata do të kishin pasur mundësi që të 

bisedonin edhe me profesionistë të kësaj fushe. Prania e psikologut/es në 

shkollat fillore dhe të mesme, do të mund të plotësonte këtë boshllëk. Në këtë 

pikë, do të ishte e rekomandueshme, që institucionet e vendit të iniciojnë 

zgjerim të kuadrit akademik e profesional për karrierë, si përmes programeve 

të specializuara në formë trajnimesh, ashtu edhe përmes zhvillimit të ndonjë 

programi mësimor në nivel master-i. 

marrë në përgjithësi, në bazë të rekomandimeve të lartpërmendura, mund të kuptohet 

hapësira që mund të plotësohet për orientim karriere të fëmijëve dhe adoleshentëve 

kosovarë. mbi bazën e gjetjeve dhe rekomandimeve të ngritura, mund të konkludohet se 

ekzistojnë mënyra që mund të ishin të realizueshme për ngritje të nivelit të përkrahjeve 

sociale, ngritje të pjekurisë për karrierë, për ngritje të vet-efikasitetit, pritshmërive, 

qëllimeve për karrierën, për vetëdijësim të të rinjve në marrjen në konsideratë 

të faktorëve të tyre personal për zgjedhje të karrierës. Po ashtu, mund të kuptohet, 

se të gjitha rekomandimet mund të përmbushen përmes vet përkrahjeve sociale, 

respektivisht, përmes familjes dhe shkollës/mësimdhënësve. si rrjedhojë, procesi i 

vendimmarrjes dhe siguria për karrierë do të mund të ndihmoheshin në radhë të parë 

me anë të përkrahjeve sociale dhe përmes tyre, të arrihen edhe objektivat e tjera mbi 

faktorë të tjerë të rëndësishëm për karrierë. 

rekomAndime për studime të mëtejsHme

studimi i tanishëm është një ndër studimet e para në vend i realizuar me qëllimin e 

analizës së faktorëve influencues për sigurinë e adoleshentëve kosovarë për karrierë. 

mbështetur në të gjitha stadet dhe karakteristikat e studimit, veçanërisht në rezultate,  
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është e sugjerueshme mundësia për studime të tjera për këtë fushë. rekomandimet për 

studime të mëtejshme konsistojnë në:

1. dizejnim të studimeve kuantitative dhe / apo kualitative me analizë të 

faktorëve të tjerë që sipas literaturës, mund të influencojnë procesin e 

vendimmarrjes së adoleshentëve  për karrierë. 

2. studimet me dizajn longitudinal do të mund të ofronin të dhëna shumë të 

vlefshme, sidomos për pjekurinë për karrierë dhe për rëndësinë e përputhjes 

së tipareve të personalitetit me profesionin e zgjedhur dhe ndikimin e 

kësaj përputhjeje, në sigurinë për karrierë, në performancën akademike të 

studentëve si dhe në suksesin dhe kënaqësinë në punë. 

3. dizenjim të studimeve kualitative për adoleshentët e pavendosur për karrierë. 

Përmes kamponimit të qëllimshëm, do të ftoheshin në studim adoleshentët të 

cilët nuk kanë bërë zgjedhjen e tyre profesionale, përkundër faktit të kohës 

së përshtatshme për një vendim të tillë. Përdorimi i metodave kualitative, 

respektivisht, fokus grupeve, intervistave të thella dhe studimeve të rastit, 

do të mundësonte eksplorimin më të thellë të faktorëve që vështirësojnë dhe 

që mund të jenë pengues në procesin e vendimmarrjes dhe në sigurinë e 

adoleshentëve për vendimmarrje. në saje të të dhënave cilësore, do të mund të 

ngriheshin edhe rekomandime më konkrete të cilat do të mund të ndihmonin 

profesionistët dhe politikëbërësit në përcaktimin e hapave më konkret me 

qëllim të ofrimit të shpejtë, shërbimit adekuat mbi karrierën. 

përmbledHje e kApitullit

në kapitullin e shtatë, në radhë të parë janë prezantuar konkluzionet, të cilat janë 

paraqitur në formën e një vështrimi të përgjithshëm të studimit dhe me konkluzione 

specifike mbi bazë të rezultateve të studimit. Në vazhdim, kapitulli ngërthen në vetvete 

pjesën mbi implikimet teorike, rekomandimet praktike dhe rekomandimet për studime 

të mëtejshme. 
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PYETËSOR

të nderuar,

ky pyetësor është përpiluar për të realizuar pjesën kërkimore të studimit tim 
në kuadër të studimeve të doktoraturës, në degën e Psikologjisë / universiteti 
i tiranës. qëllimi kryesor i këtij studimi është të kuptuarit e vendimmarrjes së 
adoleshentëve për zgjedhje të profesionit nën influencën e faktorëve të ndryshëm 
psikologjik e kontekstual. 

Ftoheni të merrni pjesë në këtë studim kërkimor i cili do të përfshijë 1584 maturantë 
të klasave të 12-ta nga shkollat e mesme / gjimnazet e shtatë regjioneve të kosovës. 
Pjesëmarrja do të jetë plotësisht anonime dhe mbi baza vullnetare. analizat do të 
përfshijnë përgjigjet në mënyrë grupore, pra, nuk do të ketë analiza individuale. 
kur rezultatet e këtij studimi të publikohen apo diskutohen në konferenca, identiteti 
juaj nuk do të zbulohet në asnjë mënyrë. është shumë e rëndësishme të merren të 
dhëna reale sepse mbi bazën e gjetjeve të këtij studimi mund të hartohen hapa më 
konkretë për orientimin profesional sa më të drejtë. 

Prandaj, luteni të përgjigjeni me sinqeritet në secilën pyetje të këtij pyetësori. 

Pyetësori përmban disa pjesë dhe në secilën prej tyre janë të shënuara udhëzimet për 
plotësimin e kërkesave. Luteni të lexoni e kuptoni secilën pyetje. nuk ka përgjigje 
të sakta apo të pasakta, ju duhet të zgjidhni atë përgjigje që më së miri ju përshtatet 
juve. në rast se keni ndonjë gjë të paqartë, mund të pyesni mbikëqyrësin-en. 

ju faleminderit për bashkëpunimin,

Liridona Jemini - gashi

SHtOJcat

shToJcA A 
pYeTësorëT
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1. Të dhëna demografike

1. Mosha (rrumbullakosni numrin që tregon moshën tuaj)
1) 16 vjeç 2) 17 vjeç 3) 18 vjeç 4) 19 vjeç 5) 20 vjeç. 

2.Gjinia (shënoni me “x”në katrorin pranë alternativës që iu përshtatet).
Femër     mashkull   

3. Vendbanimi (shënoni me “x” në katrorin pranë alternativës që iu përshtatet).
qytet      Fshat    

4. komuna 
_____________________________________________________________________

2. Të dhëna mbi familjen

1. a jetoni me prindërit?
Po      Jo    

2. sa fëmijë jeni në familje?
  1) Vetëm unë   2) 2 fëmijë3) 
  3 fëmijë 4)     4 fëmijë  
  5) më shumë

3. Për nga radha e fëmijëve në familjen tuaj, ju jeni:
  1) Fëmija i parë   2) Fëmija i dytë 
  3) Fëmija i tretë   4) tjetër

4. cili është profesioni i prindërve tuaj?
nëna   _______________________________  
Babai  _______________________________
motra  _______________________________
Vëllai  _______________________________
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3. Të dhëna mbi profesionin e zgjedhur dhe faktorët kontekstual

1. keni vendosur për profesionin tuaj të ardhshëm?
Po     Jo   

2. cili është profesioni që keni zgjedhur?
_________________________________

3. sa të kënaqur jeni me vendimin që keni marrë për profesionin e ardhshëm?

Plotësisht   i/e pakënaqur deri diku  i/e kënaqur         Plotësisht 
i/e pakënaqur    i/e pakënaqur                             i/e kënaqur

1 2  3 4 5

UDhËZIME: Për deklaratat e mëposhtme ju lutem rrumbullakosni numrin 
domethënia e të cilit më së miri ju përshtatet.   
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4

Për profesionin që kam 
zgjedhur, kam vendosur 
vet. 1 2 3 4 5

5 
Profesioni që kam 
zgjedhur ka qenë dëshirë e 
prindërve të mi. 1 2 3 4 5

6

kam zgjedhur këtë 
profesion sepse njëri nga 
prindërit e mi (ose të dy) 
kanë po këtë profesion.

1 2 3 4 5

7

kam zgjedhur këtë 
profesion sepse motra / 
vëllai kanë këtë profesion. 1 2 3 4 5

8
shokët (bashkëmoshatarët) 
kanë ndikuar që unë ta 
zgjedh këtë profesion. 1 2 3 4 5
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9. kam zgjedhur këtë 
profesion sepse edhe 
shoku / shoqja ime ka 
zgjedhur të njëjtin. 

1 2 3 4 5

10
mësuesit kanë ndikuar 
që unë ta zgjedh këtë 
profesion. 1 2 3 4 5

11 

kam zgjedhur këtë 
profesion, duke u bazuar 
në rezultatet e mia gjatë 
shkollimit të mesëm. 

1 2 3 4 5

12

kam zgjedhur këtë 
profesion sepse është i 
paguar në tregun e punës. 1 2 3 4 5

13

kam zgjedhur këtë 
profesion sepse kam një 
ofertë pune ku kërkohet 
një profesion i tillë. 

1 2 3 4 5

14
kam zgjedhur këtë 
profesion sepse është 
modern / i kohës. 1 2 3 4 5

4. Përkrahja e 
prindërve, shkollës dhe 
bashkëmoshatarëve.
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1

Prindërit e mi pajtohen 
me vendimin që kam bërë 
mbi profesionin tim të 
ardhshëm.

1 2 3 4 5

2
unë shpesh diskutoj me 
prindërit lidhur me planet 
e mia për karrierë. 1 2 3 4 5

3
Prindërit më japin shumë 
informata rreth profesionit 
që kam zgjedhur. 1 2 3 4 5

4

unë shpesh diskutoj 
me mësimdhënësit e mi 
lidhur me planet e mia për 
karrierë.

1 2 3 4 5

5

mësimdhënësit 
më inkurajojnë për 
profesionin që kam 
zgjedhur.

1 2 3 4 5

6

mësimdhënësit më japin 
informata të rëndësishme 
rreth profesionit që kam 
zgjedhur. 

1 2 3 4 5
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7
unë shpesh diskutoj me 
shokët/shoqet lidhur me 
planet e mia për karrierë. 1 2 3 4 5

8

shokët e shoqet pajtohen 
me vendimin që kam bërë 
mbi profesionin tim të 
ardhshëm

1 2 3 4 5

5. Pjekuria për vendimmarrje mbi profesionin (gatishmëria) 

UDhËZIME: Për secilën pyetje rrumbullakosni përgjigjen që më së miri tregon se 
çfarë ju keni menduar e planifikuar ta bëni.

A.	 	Planifikimi	i	karrierës.	

1

të gjej sa më shumë mundësi edukative 
e profesionale duke shkuar në bibliotekë, 
duke kërkuar informacion apo duke folur 
me dikë që më njeh.

a. unë ende nuk kam dhënë ndonjë mendim për 
këtë.
b. unë kam menduar pak për këtë, por nuk kam 
bërë ende ndonjë plan.
c. unë kam disa plane, por ende nuk jam i sigurt 
për to.
d. Unë kam bërë plane definitive, por ende nuk e 
di se si do ti realizoj ato.
e. Unë kam bërë plane definitive dhe e di se 
çfarë duhet të bëj për t’i realizuar ato. 

2 të bisedoj rreth planeve të karrierës me një 
të rritur që di diçka për mua.

a. unë ende nuk kam dhënë ndonjë mendim për 
këtë.
b. unë kam menduar pak për këtë, por nuk kam 
bërë ende ndonjë plan.
c. unë kam disa plane, por ende nuk jam i sigurt 
për to.
d. Unë kam bërë plane definitive, por ende nuk e 
di se si do ti realizoj ato.
e. Unë kam bërë plane definitive dhe e di se 
çfarë duhet të bëj për t’i realizuar ato. 

3

të marr pjesë në shkollë apo jashtë 
shkolle nëpër aktivitete, të cilat do të më 
ndihmojnë për fakultet dhe për profesionin 
e punën time.

a. unë ende nuk kam dhënë ndonjë mendim për 
këtë.
b. unë kam menduar pak për këtë, por nuk kam 
bërë ende ndonjë plan.
c. unë kam disa plane, por ende nuk jam i sigurt 
për to.
d. Unë kam bërë plane definitive, por ende nuk e 
di se si do ti realizoj ato.
e. Unë kam bërë plane definitive dhe e di se 
çfarë duhet të bëj për t’i realizuar ato. 
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4
të marr një punë me gjysmë orari gjatë 
verës e cila do të më ndihmonte të vendosja 
për llojin e punës që do të mund ta bëja.

a. unë ende nuk kam dhënë ndonjë mendim për 
këtë.
b. unë kam menduar pak për këtë, por nuk kam 
bërë ende ndonjë plan.
c. unë kam disa plane, por ende nuk jam i sigurt 
për to.
d. Unë kam bërë plane definitive, por ende nuk e 
di se si do t’i realizoj ato.
e. Unë kam bërë plane definitive dhe e di se 
çfarë duhet të bëj për t’i realizuar ato. 

5
të marr teste të ndryshme për të vlerësuar 
e njohur veten më mirë. 

a. unë ende nuk kam dhënë ndonjë mendim për 
këtë.
b. unë kam menduar pak për këtë, por nuk kam 
bërë ende ndonjë plan.
c. unë kam disa plane, por ende nuk jam i sigurt 
për to.
d. Unë kam bërë plane definitive, por ende nuk e 
di se si do t’i realizoj ato.
e. Unë kam bërë plane definitive dhe e di se 
çfarë duhet të bëj për t’i realizuar ato. 

B.  Eksplorimi mbi karrierën

1

Për të marr informacion dhe për t’u 
ndihmuar rreth bërjes së planeve të 
mia për profesion dhe punë, unë do të 
konsultohesha me prindërit.

a. Jo
b. ndoshta 
c. Po

2

Për të marr informacion dhe për t’u 
ndihmuar rreth bërjes së planeve të mia për 
profesion e punë, unë do të konsultohesha 
me vëllain dhe motrën.

a. Jo
b. ndoshta 
c. Po

3

Për të marr informacion dhe për t’u 
ndihmuar rreth bërjes së planeve të mia për 
profesion e punë, unë do të konsultohesha 
me dikë që i njeh gjërat mirë e që ndihmon 
njerëzit. 

a. Jo
b. ndoshta 
c. Po

4

Për të marr informacion dhe për t’u 
ndihmuar rreth bërjes së planeve të mia për 
profesion e punë, unë do të konsultohesha 
me psikologun/en e shkollës.

a. Jo
b. ndoshta 
c. Po

5

Për të marr informacion dhe për t’u 
ndihmuar rreth bërjes së planeve të mia 
për profesion e punë, unë do të shfrytëzoja 
revista, gazeta, emisione televizive etj. 

a. Jo
b. ndoshta 
c. Po
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c. Shkathtësitë për vendimmarrje

1

nxënësi XY i është nënshtruar një testi 
që po e sugjeron për punë administrative. 
“unë nuk jam për një punë të tillë, unë nuk 
mund ta shoh veten të ulur pas një tavoline 
për pjesën tjetër të jetës sime.’ sipas jush, 
çfarë do të ishte më e drejtë për të?

a. të mos respektojë testin dhe të bëj atë që do 
ai.
b. të respektojë testin.
c. të kërkojë një punë që kërkon aftësi 
kontabiliteti por që nuk është i lidhur për 
karrige.
d. të kërkoj teste tjera për tu provuar, sepse 
rezultatet e para mund të jenë të gabuara. 

2

nxënësi tJ dëshiron të bëhet një 
programues kompjuteri por ai di shumë pak 
për programet kompjuterike. gjëja më e 
rëndësishme për të është të kuptojë:

a. Çfarë pune është.
b. sa është pagesa në atë punë.
c. sa është orari i punës se tillë.
d. Vendin ku mund të ndjek një trajnim të drejtë 
për programues kompjuteri.

3

eB është një nxënëse me nota të shkëlqyera 
dhe të gjitha rezultatet e saj janë të larta 
por që nuk ka plane për profesionin e saj të 
ardhshëm. më e mira për të do të ishte:

a. të vendos për një profesion sa më shpejt që 
është e mundur.
b. të mos shqetësohet për planin profesional, 
sepse suksesi i saj është i sigurt.
c. të përqendrohet në një fakultet të njohur.
d. Të filloj të marr informacione për profesione 
të ndryshme.

4

nxënësi am është ndër nxënësit më të 
mirë të shkollës. gjitha notat i ka të larta 
por nuk ka vendosur se çfarë do të studiojë. 
sipas jush, çfarë duhet të ketë parasysh ai 
në radhë të parë?

a. të vendos për një profesion të vështirë.
b. të regjistrojë matematikën.
c. të zgjedh një universitet që është i njohur.
d. të analizojë interesat, vlerat, aftësitë e tij etj. 

5

nxënësi Vg është në prag të përfundimit të 
maturës. ai është në dilemë për profesionin 
e tij të ardhshëm. Prindërit i thonë të 
zgjedh profesionin X sepse edhe ata e 
kanë këtë profesion, motra sugjeron qe te 
zgjedh profesionin qe edhe ajo është duke 
e ushtruar, bashkëmoshatarët sugjerojnë 
profesion Y sepse edhe ata kanë zgjedhur 
atë. në anën tjetër, Vg i nisur nga prirjet, 
interesat, aftësitë, vlerat e tij dhe nga 
këshillimi që ka pasur me profesionistë 
mendon për një profesion tjetër. ku duhet 
të përcaktohet Vg?

a. në profesionin që prindërit e sugjerojnë.
b. në profesionin që motra e sugjeron.
c. në profesionin që bashkëmoshatarët e 
sugjerojnë.
d. në profesionin që vlerëson ai në 
bashkëbisedim me profesionistin. 

 D. Njohuritë rreth botës së punës

nxënësit maturant priten të dinë:

a. Punë të ndryshme që mund t’u përshtaten 
atyre. 
b. Llojin e punës por jo domosdoshmërisht edhe 
punën e saktë.
c. të informohen për punën që duan.
d. saktësisht profesionin të cilin do ta ushtrojnë.
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kur një mësues inkurajon nxënësit për të 
shqyrtuar veten dhe botën rreth tyre, ajo që 
ai dëshiron të bëjë me nxënësit është:

a. ndërmarrja e testeve të aftësive.
b. shkuarje në shëtitje.
c. sprovimi në aktivitete dhe situata të 
ndryshme.
d. të jetë aktiv në punët e shkollës.

eksplorimi i interesave, aftësive dhe 
mundësive është diçka për të cilën njerëzit 
duhet të inkurajohen dhe të angazhohen:

a. Kur gjërat fillojnë të shkojnë mbrapsht.
b. kur ata bëhen të pakënaqur me zhvillimet.
c. kur ata humbin punën.
d. gjatë tërë jetës.

cila nga opsionet e poshtëshënuara më së 
shumti ndihmon nxënësit në të menduarit 
për karrierën?

a. krijimi i kontakteve të duhura.
b. Përcaktimi se cilat aktivitete dhe kurse që 
atyre iu pëlqejnë janë më të përshtatshme.
c. gjetja e mundësive më të mira për punësim.
d. Vendosja paraprakisht e qëllimeve 
profesionale dhe ndjekja a atij qëllimi.

arsyet pse të rinjtë ndërrojnë shpesh 
pozitat e punës nga mosha 18-25 vjeç 
është:

a. nuk e dinë se ku janë më mirë.
b. marrin këshilla të gabueshme nga prindërit 
dhe mësuesit.
c. shkarkohen të parët kur bizneset kanë ulje.
d. nuk kanë njohuri për veten dhe punën për të 
bërë zgjedhjen e duhur.

E. Profesioni i preferuar.

1 1. cili është profesioni që preferoni më së 
shumti? 

2
2. sa njohuri keni për profesionin tuaj të 
preferuar?

aspak shumë pak deri diku shume 
Jashtëzakonisht shumë
 1 2 3 4 5 
 

6. Vetëefikasiteti
UDhËZIME: Për secilën prej deklaratave të mëposhtme, ju lutem lexoni me kujdes 
dhe tregoni sa keni besim që do t’ia dilnit secilës prej këtyre detyrave, duke e shënuar 
përgjigjen tuaj sipas çelësit. shënoni përgjigjen tuaj duke e plotësuar atë në numrin e 
duhur në pjesën e përgjigjeve. 

aspak besim  

shumë pak besim 

Besim të moderuar

1

2

3

shumë besim 

Besim të plotë

4

5

Shembull: sa besim keni që ju mund të:
a. Përmblidhni aftësitë që keni zhvilluar në punët që i keni mbajtur? 
nëse përgjigjja juaj ishte ”Besim të moderuar”, ju do ta plotësonit numrin tre në pjesën 
e përgjigjeve.
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SA kENI BESIM QË jU MUND tË:
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1 Përdorni internetin për profesione që ju interesojnë. 1 2 3 4 5

2 Zgjidhni një fushë nga një listë e fushave që jeni duke i 
konsideruar  1  2  3  4  5

3 Bëni një plan të qëllimeve tuaja për pesë vitet e 
ardhshme.  1  2  3  4  5

4
caktoni hapat që duhet të merrni nëse jeni duke pasur 

vështirësi akademike në ndonjë aspekt të fushës së 
zgjedhur.

 1  2  3  4  5

5 Vlerësoni me saktësi aftësitë tuaja.  1  2  3  4  5

6 Përzgjidhni një profesion prej një liste të profesioneve të 
mundshme që ju jeni duke i konsideruar.  1  2  3  4  5

7
Përcaktoni hapat që ju duhet t’i ndërmerrni për të 

përfunduar në mënyrë të suksesshme fushën tuaj të 
zgjedhur. 

 1  2  3  4  5

 8 Vazhdimisht punoni për fushën që keni zgjedhur ose 
punoni drejt qëllimit të karrierës edhe kur frustroheni.  1  2  3  4  5

 9 Përcaktoni se cila do të ishte puna juaj ideale.  1  2  3  4  5

 
10

gjeni trendet e punësimit për një profesion për dhjetë 
vitet e ardhshme.  1  2  3  4  5

 
11

Zgjidhni një karrierë që do t’i përshtatej stilit tuaj të 
preferuar të jetës.  1  2  3 4 5

 
12 Përgatitni një rezyme të mire 1 2 3 4 5

 
13 ndryshoni fusha nëse nuk iu ka pëlqyer zgjedhja e parë.  1  2  3  4  5

 
14 Vendosni çka vlerësoni më së shumti në një profesion. 1 2 3 4 5

 
15

gjeni mesataren e të ardhurave vjetore të njerëzve në 
një profesion.  1  2  3  4  5

 
16

merrni një vendim ne karrierë e pastaj të mos 
brengoseni nëse ishte i drejtë ose gabim.  1  2  3  4  5

 
17

ndryshoni profesionet nëse nuk jeni i kënaqur me atë që 
keni zgjedhur.  1  2  3  4  5

 
18

kuptoni se për çfarë jeni dhe për çfarë nuk jeni i 
gatshëm të sakrifikoni për të arritur qëllimet e karrierës.  1  2  3  4  5

 
19

Flisni me një person që është i punësuar tashmë me një 
fushë ku ju jeni i/e interesuar.  1  2  3  4  5
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20

Zgjidhni një fushë ose karrierë që i përshtatet interesave 
tuaja. 1 2 3 4 5

 
21

Identifikoni punëdhënësit, kompanitë, ose institucionet 
relevante për mundësitë tuaja për karrierë. 1 2 3 4 5

 
22 Përkufizoni tipin e stilit të jetës që do të donit ta jetonit. 1 2 3 4 5

 
23

gjeni informata për fakultetet, shkollat pasuniversitare 
dhe profesionale.  1  2  3  4  5

 
24

menaxhoni në mënyrë të suksesshme një proces të 
intervistës.  1  2  3  4  5

 
25

Identifikoni disa fusha ose alternativa për profesion 
/ karrierë të arsyeshme nëse nuk mund ta merrni 

zgjedhjen e parë. 
 1  2  3  4  5

7. Pritjet për karrierë dhe synimet

Udhëzime: Pjesa në vazhdim e pyetësorit ka të bëj me qëndrimet e nxënësve për 
planet e tyre në karrierë. Ju lutemi lexoni çdo deklaratë me kujdes. Pastaj vendosni 
nëse pajtoheni ose nuk pajtoheni me çdo deklaratë. shënoni përgjigjet tuaja në pjesën 
e përgjigjeve, në rendin e rrathëve që i korrespondon çdo numri të deklaratës. numri 
i përgjigjes suaj tregon sa afër çdo deklaratë ju përshkruan ju dhe ndjenjat tuaja në 
kohën e tashme. nuk ka përgjigje të drejta ose te gabuara. Ju lutemi përdorni çelësin e 
mëposhtëm. 
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1

nëse provoj 
mjaftueshëm, unë do të 

marrë nota të mira. 1 2 3 4 5

2

nëse dal mirë në shkollë, 
atëherë do të mund të 

arrij qëllimet e mija për 
të ardhme më mirë.

1 2 3 4 5
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3

nëse marr nota të mira, 
unë do të mund të kem 
një karrierë që e zgjedh 

vet.
1 2 3 4 5

4

të dalësh mirë në 
shkolle do të thotë 

gjithashtu që unë do t’ia 
dal më mirë për pjesën 

tjetër të jetës sime.

1 2 3 4 5

5

nëse marr një notë 
mesatare të mirë, atëherë 

do të mund të futem 
në më shumë fusha të 

karrierës.

1 2 3 4 5

6

nëse mësoj më shumë 
për karriera të ndryshme, 

do të marr një vendim 
më të mirë për karrierën.

1 2 3 4 5

7

nëse i njoh interesat dhe 
aftësitë e mija, atëherë 

do të mund të zgjedh një 
karrierë të mirë.

1 2 3 4 5

8

nëse di për edukim që 
më duhet për karrierat e 
ndryshme, do të marr një 
vendim më të mirë për 

karrierë.

1 2 3 4 5

9

nëse kaloj mjaft 
kohe duke mbledhur 

informacione për 
karrierë, unë mund të 

mësoj se çfarë më duhet 
për të marrë një vendim 

të mirë.

1 2 3 4 5

10
s

synoj të kaloj më shumë 
kohë duke mësuar për 
karriera se sa që kam 

kaluar.
1 2 3 4 5

11
s

Planifikoj të flas me 
shumë njerëz për 

karriera. 1 2 3 4 5

12
s

Jam i/e përkushtuar për 
të mësuar më shumë për 
aftësitë dhe interesat e 

mia.
1 2 3 4 5
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13
s

synoj të marr gjithë 
edukimin e nevojshëm 
për zgjedhjen time të 

karrierës.
1 2 3 4 5

14
s

Planifikoj të flas me 
këshilltarë në shkollën 
time për mundësitë në 
karrierë për fushat e 

ndryshme.

1 2 3 4 5

8. kërkimi i vetëdrejtuar

kjo broshurë mund t’iu ndihmojë se ç’profesion duhet të ndiqni. nëse veç keni vendosur 
për një profesion, mund të mbështes idenë tuaj apo të sugjerojë mundësi të tjera. nëse 
nuk jeni të sigurt se ç’profesion të ndiqni, broshura mund t’iu ndihmojë të gjeni një 
grup profesionesh për konsideratë të mëtejshme. shumicës së njerëzve, plotësimi i 
kësaj broshure iu duket ndihmues dhe argëtues. nëse ndiqni udhëzimet me kujdes, faqe 
për faqe, do të duhej të kënaqeshit me përvojën. mos nxitoni; do të nxirrni më shumë 
duke iu qasur detyrave me maturi. Përdorni laps grafik, që të mund të fshini lehtas. 

Fantazimet profesionale
1. Listoni më poshtë profesionet që i keni pasur në konsideratë kur keni menduar 
për të ardhmen tuaj. Listoni edhe karrierat për të cilat keni fantazuar si dhe ato që i 
keni diskutuar me të tjerët. Provoni të jepni një histori të fantazimeve tuaja. Vendosni 
zgjedhjet më të vonshme në Vijën 1 dhe shkoni prapa me radhë punëve të mëhershme 
që keni konsideruar.

Profesioni      kodi
1._______________________________________________  __ __ __ 
2._______________________________________________  __ __ __
3._______________________________________________  __ __ __
4._______________________________________________  __ __ __
5._______________________________________________  __ __ __
6._______________________________________________  __ __ __
7._______________________________________________  __ __ __
8._______________________________________________  __ __ __
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Aktivitetet
mbushni me ”x” nën P për ato aktivitete që do të pëlqenit t’i bëni. mbushni nën N për 
ato gjëra që nuk do të pëlqenit t’i bëni apo do të ishit indiferent ndaj tyre.

r P  N
rregullimi i gjërave elektrike _ _ _ _
riparimi i automjeteve _ _ _ _
rregullimi i gjërave mekanike _ _ _ _
ndërtimi i gjërave me dru _ _ _ _
mësimi i lëndës së teknologjisë (p.sh. arte industriale, dyqan) _ _ _ _
mësimi i lëndës së vizatimit mekanik _ _ _ _
mësimi i lëndës së punës me dru _ _ _ _
mësimi i lëndës së automekanikës _ _ _ _
Puna me një mekanik apo teknicien të jashtëzakonshëm _ _ _ _
Puna jashtë/ në terren _ _ _ _
operimi me makina apo pajisje të motorizuara _ _ _ _

Nr. total i P-ve _____ 

I P  N
Leximi i librave apo revistave shkencore _ _ _ _
Puna në zyrë hulumtuese apo laborator _ _ _ _
Puna në një projekt shkencor _ _ _ _
studimi i një teorie shkencore _ _ _ _
Puna me kimikate _ _ _ _
aplikimi i matematikës në probleme praktike _ _ _ _
Mësimi i lëndës së fizikës _ _ _ _
mësimi i lëndës së kimisë _ _ _ _
mësimi i lëndës së matematikës  _ _ _ _
mësimi i lëndës së biologjisë _ _ _ _
studimi i problemeve studimore apo teknike _ _ _ _

Nr. total i P-ve ____
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A P  N
skicimi, vizatimi, apo pikturimi  _ _ _ _
dizenjimi i mobilieve, rrobave, apo posterave _ _ _ _
Luajtja në bend, grup, apo orkestër _ _ _ _
Praktikimi i një instrumenti muzikor _ _ _ _
Krijimi i portreteve apo fotografive _ _ _ _
shkrimi i novelave apo dramave _ _ _ _
mësimi i lëndës së artit _ _ _ _
aranzhimi apo kompozimi i muzikës së çfarëdo lloji _ _ 
Puna me një artist, shkrimtar apo skulptor të talentuar _ _ _ _
Performimi për të tjerët (vallëzim, këndim, aktrim, etj.) _ _ _ _
Leximi i artikujve artistik, letrar apo muzikor _ _ _ _

Nr. total i P-ve____

S P  N
takimi me edukatorë apo terapistë të rëndësishëm _ _ _ _
Leximi i artikujve apo librave sociologjik _ _ _ _
Puna në organizatë bamirëse _ _ _ _
ndihma e të tjerëve për problemet personale _ _ _ _
studimi i delikuencës së të miturve. _ _ _ _
Leximi i artikujve apo librave psikologjikë. _ _ _ _
mësimi i lëndës “marrëdhëniet njerëzore”. _ _ _ _
mësimdhënia në një shkollë të mesme. _ _ _ _
mbikëqyrja e aktiviteteve për pacientët e sëmurë mendorë _ _ _ _
mësimdhënia për të rriturit _ _ _ _
Puna si vullnetar _ _ _ _

Nr. total i P-ve____

E P  N
mësimi i strategjive për sukses në biznes. _ _ _ _
drejtimi i shërbimit apo biznesit tim personal. _ _ _ _
Pjesëmarrja në konferenca tregtare. _ _ _ _
mësimi i shkurt i lëndës së administrimit apo lidershipit. _ _ _ _
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shërbimi si zyrtar në çfarëdo grupi. _ _ _ _
mbikëqyrja e punës së të tjerëve. _ _ _ _
takimi me ekzekutivë dhe udhëheqës të rëndësishëm. _ _ _ _
udhëheqja e një grupi për të arritur ndonjë qëllim. _ _ _ _
Pjesëmarrja në fushatë politike. _ _ _ _
kryerja e punës së konsulentit organizativ apo biznesor. _ _ _ _
Leximi i artikujve apo revistave mbi biznesin. _ _ _ _

Nr. total i P-ve____

c P  N
Plotësimi i formularëve të tatimit mbi të ardhurat _ _ _ _
mbledhja, zbritja, shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave në biznes 
apo llogarimbajtje _ _ _ _
operimi me makina të zyrës _ _ _ _
mbajtja e regjistrave të detajuara mbi shpenzimet _ _ _ _
ndërtimi i një sistemi për mbajtjen e regjistrave _ _ _ _
mësimi i lëndës së kontabilitetit _ _ _ _
mësimi i lëndës së matematikës komerciale _ _ _ _
mbajtja e inventarit të furnizimit apo produkteve _ _ _ _
kontrollimi i dokumentacionit apo produkteve 
për gabime apo lëshime _ _ _ _
Përditësimi i regjistrave apo dosjeve _ _ _ _
Puna në zyre _ _ _ _

Nr. total i P-ve____
Zotësitë/kompetencat

mbushni nën P për “po” për ato aktivitete që mund t’i bëni mirë apo me kompetencë. 
mbushni nën j për “Jo” për ato aktivitete që nuk keni kryer asnjëherë apo keni kryer 
shumë dobët.
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r P  j
kam përdorur mjete elektrike të zdrukthëtarit si: sharrën elektrike, 
tornon, apo lëmuesin elektrik _ _ _ _
mund të bëj një vizatim në shkallë të caktuar _ _ _ _
mund të ndërroj vajin apo gomën e automjetit _ _ _ _
kam përdorur mjete elektrike si: turjelën elektrike, makinën mprehëse 
apo makinën qepëse _ _ _ _
mund të ripërfundoj mobilie apo punime druri _ _ _ _
mund të bëj riparime të thjeshta elektrike _ _ _ _
mund të riparoj mobile _ _ _ _
mund të përdori shumë mjete zdrukthëtarie _ _ _ _
mund të bëj riparime të thjeshta hidraulike _ _ _ _
mund të ndërtoj artikuj të thjeshtë nga druri _ _ _ _
mund të lyej dhomat e një shtëpie apo apartamenti _ _ 

Nr. total i P-ve____

I P  j
mund të përdori algjebrën për të zgjidhur probleme matematikore _ _ _ _
mund të bëj një eksperiment apo hulumtim shkencor _ _ _ _
kuptoj “gjysmë-jetën” e një elementi radioaktiv _ _ _ _
mund të përdori tabelat logaritmike _ _ _ _
mund të përdori kompjuterin për të studiuar një problem shkencor _ _ _ _
mund ta përshkruaj funksionin e qelizave të bardha të gjakut _ _ _ _
mund të interpretoj formula të thjeshta kimike _ _ _ _
kuptoj pse satelitët e bërë nga njeriu nuk mbijnë në tokë _ _ _ _
mund të shkruaj një raport shkencor _ _ _ _
kuptoj teorinë e Big-Bangut për universin _ _ _ _
kuptoj rolin e adn-së në gjenetikë _ _ _ _

Nr. total i P-ve____
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A P  j
mund të luaj një instrument muzikor _ _ _ _
mund të marr pjesë në këndim koral me dy apo katër pjesë _ _ _ _
mund të performoj si solist muzikor _ _ _ _
mund të aktroj në një dramë _ _ _ _
mund të bëj lexim interpretues _ _ _ _
mund të bëj një pikturë, akuarel apo skulpturë _ _ _ _
mund të aranzhoj apo kompozoj muzikë _ _ _ _
mund të dizenjoj rroba, postera, apo mobilje _ _ _ _
mund të shkruaj mirë tregime apo poezi _ _ _ _
mund të shkruaj fjalim _ _ _ _
Mund të bëj fotografi atraktive _ _ _ _

Nr. total i P-ve____

S P  j
E kam të lehtë të flas me të gjithë llojet e njerëzve _ _ _ _
Jam i mirë në shpjegimin e gjërave të tjerëve _ _ _ _
do të kisha mundur të punoj si organizues lagjeje _ _ _ _
njerëzit më thërrasin për të më treguar telashet e tyre _ _ _ _
mund t’i mësoj fëmijët me lehtësi _ _ _ _
mund t’i mësoj të rriturit me lehtësi _ _ _ _
Jam i mirë në të ndihmuarit e njerëzve të mërzitur apo trazuar _ _ _ _
kuptoj mirë marrëdhëniet shoqërore _ _ _ _
Jam i mirë në të mësuarit e të tjerëve _ _ _ _
Lehtë i bëj njerëzit të ndihen rehat _ _ _ _
Jam shumë më i mirë në punën me njerëzit sesa me gjëra apo ide _ _ _ _

Nr. total i P-ve____
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E P  j
di si të jem udhëheqës i suksesshëm _ _ _ _
Jam folës i mirë publik _ _ _ _
mund të menaxhoj një fushatë shitjeje _ _ _ _
mund ta organizoj punën e të tjerëve _ _ _ _
Jam person ambicioz dhe i sigurt _ _ _ _
Jam i mirë në bindjen e njerëzve që të bëjnë gjërat 
në mënyrën time _ _ _ _
Jam shitës i mirë _ _ _ _
Jam debatues i mirë _ _ _ _
mund të jem shumë bindës _ _ _ _
Kam shkathtësi të mira planifikimi _ _ _ _
kam ca shkathtësi udhëheqjeje _ _ _ _

Nr. total i P-ve____

c P  j
mund të bëj dosje të korrespondencave dhe letrave të tjera _ _ _ _
kam punuar në zyrë. _ _ _ _
kam përdorur makinë automatike për postim. _ _ _ _
mund të bëj shumë punë me dokumente për një kohë të shkurtër. _ _ _ _
mund të përdor pajisje të thjeshta për përpunim të dhënash. _ _ _ _
mund të postoj kredi dhe debi. _ _ _ _
mund të mbaj regjistra të saktë të pagesave apo shitjeve. _ _ _ _
mund të fus të dhëna në një terminal kompjuteri. _ _ _ _
mund të shkruaj letra biznesi. _ _ _ _
mund të kryej disa aktivitete rutinore të zyrës. _ _ _ _
Jam person i kujdesshëm dhe i rregullt. _ _ _ _

Nr. total i P-ve____

Profesionet:  
ky është një inventar i ndjenjave dhe qëndrimeve tuaja rreth shumë lloje punësh. duke 
mbushur nën P për “Po”, tregoni profesionet që ju interesojnë apo ju tërheqin. duke 
mbushur nën j për “Jo”, tregoni profesionet që nuk ju pëlqejnë apo nuk ju interesojnë.
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  P j   P j
mekanik aeroplanësh  _ _  këshillues karriere  _ _ _ _
auto mekanik  _ _  sociolog   _ _ _ _
Zdrukthëtar  _ _  mësimdhënës i shkollës së mesme    _ _ _ _
Vozitës kamioni  _ _  këshillues i abuzimit të substancave   _ _ _ _
anketues  _ _  ekspert i delikuencës së të miturve  _ _ _ _
inspektor ndërtimi  _ _  terapist fjalimesh  _ _ _ _
radio mekanik  _ _  këshillues martese   _ _ _ _
inxhinier lokomotive  _ _  Psikolog klinik   _ _ _ _
makinist  _ _  mësues i shkencave sociale  _ _ _ _
elektricist  _ _  këshillues personal   _ _ _ _
Bujk  _ _  drejtor kampi të rinjsh   _ _ _ _
Pilot helikopteri  _ _  Punëtor social  _ _ _ _
teknik elektronik  _ _  këshillues rehabilitimi   _ _ _ _
saldues  _ _  drejtor sheshi lojërash   _ _ _ _
 
                  Nr. total i P-ve për r____                                Nr. total i P-ve për S____

meteorolog  _ _  Blerës  _ _ _ _
Biolog  _ _  ekzekutiv reklamues  _ _ _ _
astronom  _ _  Përfaqësues i prodhuesit  _ _ _ _
Laborant mjekësor  _ _  ekzekutiv i biznesit  _ _ _ _
antropolog  _ _  mjeshtër i ceremonive  _ _ _ _
kimist  _ _  shitës  _ _ _ _
shkencëtar i pavarur hulumtues  _ _ shitës i patundshmërive  _ _ _ _
autor artikujsh shkencor  _ _  menaxher i mapos industriale  _ _ _ _
gjeolog  _ _  menaxher i shitjes  _ _ _ _
Botanist  _ _  ekzekutiv i marrëdhënieve 
  me publikun  _ _ _ _
hulumtues shkencor  _ _  menaxher i tV stacionit  _ _ _ _
Fizicient  _ _  Pronar i biznesit të vogël  _ _ _ _
hulumtues i shkencave sociale  _ _  Ligjvënës  _ _ _ _
analist i ambientit  _ _  menaxher aeroporti  _ _ _ _

               Nr. total i P-ve për I____                               Nr. total i P-ve për E____
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Poet  _ _  Llogaritar  _ _ _ _
muzicient  _ _  rishikues buxheti  _ _ _ _
Novelist  _ _  Kontabilist publik i certifikuar  _ _ _ _
aktor/e   _ _  hulumtues kredish  _ _ _ _
shkrimtar i pavarur  _ _  sportelist banke  _ _ _ _
aranzhues muzikor  _ _  ekspert tatimesh  _ _ _ _
gazetar/e  _ _  kontrollues inventari  _ _ _ _
artist/e  _ _  operator kompjuterësh  _ _ _ _
Këngëtar/e  _ _  Analist financiar  _ _ _ _
kompozitor/e  _ _  Llogaritës shpenzimesh  _ _ _ _
skulptor/e  _ _  sekretar listëpagesash  _ _ _ _
dramaturg  _ _  ekzaminues bankar  _ _ _ _
animator  _ _  teknik kontabiliteti  _ _ _ _
argëtues  _ _  teknik auditimi  _ _ _ _

                      Nr. total i P-ve për A____                         Nr. total i P-ve për c____

Vetëvlerësimet

1. Vlerësoni veten në secilën nga vetitë e mëposhtme ashtu si mendoni me të vërtetë se 
jeni në krahasim me moshatarët tuaj. Jepni vlerësimin se si e shihni veten tuaj. rrethoni 
numrin e duhur dhe shmangni vlerësimin e njëjtë në secilën aftësi.
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9. Shkalla e vendimit për karrierën/profesionin

ky pyetësor përmban disa formulime që njerëzit zakonisht i bëjnë për planet e tyre 
edukative dhe profesionale. disa nga këto formulime mund të vlejnë për ju; disa të tjera 
ndoshta jo. Ju lutem lexojini ato dhe shënoni sa afër secila njësi ju përshkruan juve në 
vendimet tuaja për karrierën apo zgjedhjen edukative, duke rrethuar numrin e duhur në 
faqen e përgjigjeve. një shembull është dhënë më poshtë:

 krejtësisht shumë vetëm paksa aspak
  si unë  si unë  si unë si unë
mezi pres të kryej shkollën 
dhe të filloj të punoj.  4  3  2  1

nëse ju mezi prisni të shkoni në punë dhe nuk ndjeni asnjë hezitim për këtë, ju do të 
rrethonit “4” për të treguar që përshkrimi është krejtësisht sikurse edhe ju ndjeheni. nëse 
njësia është shumë afër, por jo krejtësisht siç ndiheni – për shembull, në përgjithësi mezi 
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prisni për të shkuar në punë pas diplomimit, por po përjetoni disa brenga të vogla rreth 
saj – ju do të rrethonit numrin “3”. Ju do të rrethonit “2” nëse njësia ju përshkruan në 
disa mënyra, por në përgjithësi është më shumë ndryshe sesa që i përgjigjet ndjenjave 
tuaja; për shembull, nëse në përgjithësi jeni më shumë të brengosur sesa mezi prisni 
për të shkuar në punë pas diplomimit. Përfundimisht, do të rrethonit “1” nëse njësia 
nuk përshkruan ndjenjat tuaja aspak; kjo nënkupton që ju po përjetoni ndjenja të forta 
brengash dhe nuk jeni fare entuziast për diplomim dhe punë.

Ju lutem sigurohuni që të jepni vetëm një përgjigje për secilën njësi dhe të përgjigjeni 
në secilën njësi.

mBani në mend – 4 është krejtësisht si unë, 3 është shumë si unë, 2 është vetëm 
paksa si unë dhe 1 është aspak si unë.
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1

unë kam vendosur për karrierën/profesionin 
dhe ndihem rehat me të.
unë gjithashtu di si ta realizoj zgjedhjen time.

1 2 3 4

2
kam vendosur për studime dhe ndihem rehat me të. unë 
gjithashtu e di si ta realizoj zgjedhjen time. 1 2 3 4

3

nëse do të kisha shkathtësitë apo mundësitë, e di se do të bëhesha 
____________ por kjo zgjedhje nuk është e mundur për mua. 
megjithatë, nuk kam shqyrtuar mjaft alternativa të tjera.

1 2 3 4

4
disa karriera/ profesione më tërheqin njësoj. e kam të vështirë të 
zgjedh mes tyre. 1 2 3 4

5
e di se dikur do të më duhet të punoj, por asnjë nga karrierat / 
profesionet që njoh nuk më përputhet. 1 2 3 4

6

do të doja të jem___________, por kjo do të ishte kundër 
dëshirës së dikujt të rëndësishëm për mua. Për këtë shkak e kam 
të vështirë të bëj zgjedhjen e karrierës/ profesionit tani. shpresoj 
të gjej një mënyrë që të kënaqë ata dhe veten.

1 2 3 4

7

deri tani, nuk kam menduar shumë për zgjedhjen e karrierës/
profesionit. ndihem i humbur kur mendoj për këtë sepse nuk 
kam përvojë në marrjen e vendimeve për vete dhe nuk kam 
informacion të mjaftueshëm për të marr vendim karriere tani.

1 2 3 4
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8

ndihem i dekurajuar sepse çdo gjë rreth zgjedhjes së karrierës/ 
profesionit duket shumë “nëse-nëse” dhe e pasigurt; ndihem aq i 
dekurajuar saqë dëshiroj ta heq qafe marrjen e vendimit tani për 
tani. 

1 2 3 4

9

kam menduar se e di se çfarë dëshiroj për karrierë/ profesion, por 
kohëve të fundit kam zbuluar se nuk do të jetë e mundur për mua. 
Tani më duhet të filloj kërkimin për mundësi tjera karriere.

1 2 3 4

10 dua të jem plotësisht i sigurt që zgjedhja ime e karrierës/ 
profesionit është “e qëlluar”, por asnjë nga ato që di nuk duket 
idealja për mua.

1 2 3 4

11
Zgjedhja e karrierës/profesionit më shqetëson. do të doja të bëj 
një zgjedhje të shpejtë dhe ta heq qafe. do të doja të bëj një test 
që do të më tregonte se çfarë karriere/profesioni do të duhej të 
ndiqja.

1 2 3 4

12 e di çfarë dua të studioj, por nuk e di se çfarë karriere/ profesione 
do të 
pasojnë me ato që do të më kënaqnin. 

1 2 3 4

13 nuk mund të bëj përzgjedhjen e karrierës/ profesionit tani, sepse 
nuk e di
se cilat janë zotësitë e mia.

1 2 3 4

14
nuk di se cilat janë interesimet e mia. disa gjëra më “ndezin”, 
por nuk jam i sigurt që lidhen në cilëndo mënyrë me mundësitë e 
karrierës/ profesionit.

1 2 3 4

15
shumë gjëra më interesojnë dhe e di se kam zotësitë që të dal i 
suksesshëm në çfarëdo që të zgjedh. e kam të vështirë të gjej një 
gjë që do ta doja për karrierë/ profesion.

1 2 3 4

16
kam vendosur për karrierën/ profesionin, por nuk jam i sigurt si 
ta zbatoj zgjedhjen time. në fund të fundit, pse më duhet
të bëhem _____________? 

1 2 3 4

17 më duhen më shumë informata se si janë profesionet e ndryshme 
para se të bëj përzgjedhjen e karrierës. 1 2 3 4

18 mendoj se e di çka të studioj, por ndjehem se kam nevojë për 
mbështetje shtesë që ta bëj zgjedhjen për vete. 1 2 3 4

19 asnjë nga njësitë e mësipërme nuk më përshkruajnë. ajo që më 
përshkruan më mirë është (shkruaj përgjigjen më poshtë).
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SHtOJcat

shToJcA B
LeTrA mBëshTeTëse për sTudim ngA 

udhëheqësi shkencor
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SHtOJcat

shToJcA c
mirATimi për sTudim ngA minisTriA e 
ArsimiT, shkencës dhe TeknoLogJisë 
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SHtOJcat

shToJcA d
 kAmpion i mirATimiT për sTudim ngA 

dreJToriTë komunALe për Arsim 
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Faktorët që influencojnë vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë për zgjedhjen e profesionit

Ftoheni të merrni pjesë në këtë studim kërkimor që realizohet nga Liridona Jemini – 
gashi nën udhëheqjen e Prof. dr. adem tamos. ky studim është në kuadër të studimeve 
të doktoraturës, në degën e Psikologjisë / Fakulteti i shkencave sociale / universiteti 
i tiranës. Pjesëmarrja në këtë studim është krejtësisht vullnetare. Ju duhet të lexoni 
informacionet e poshtëshënuara dhe të bëni pyetje në lidhje me çdo gjë që nuk e kuptoni, 
përpara se të vendosni për të marrë pjesë apo jo. 

qëllimi i studimit

1) të kuptojë nëse të rinjtë kosovarë në gjysmëvjetorin e fundit të shkollës së 
mesme kanë vendosur për profesionin e tyre të ardhshëm dhe a janë të sigurt 
e të kënaqur me zgjedhjen e bërë;

2) të analizojë pjekurinë / gatishmërinë e adoleshentëve kosovarë për 
vendimmarrje, ndërlidhjen e pjekurisë me vendimmarrje dhe predikimin e 
pjekurisë së adoleshentëve për karrierë në vendimmarrjen e tyre;

3) Të analizojë ndërlidhjen e vetë-efikasitetit, pritshmërisë së rezultatit dhe 
synimeve për karrierë me vendimmarrjen e adoleshentëve kosovarë si dhe 
ndikimin e këtyre faktorëve mbi vendimmarrjen;

4) të kuptojë nëse adoleshentët të cilët kanë përputhje midis personalitetit dhe 
profesionit të zgjedhur janë më të sigurt e më të kënaqur me vendimin e tyre. 

Procedura

nëse ju pranoni të merrni pjesë në këtë studim, së pari duhet të keni të qartë çdo 
informacion të nevojshëm rreth studimit. Pas kësaj, ky fletëpëlqim duhet të nënshkruhet 
nga ana juaj. Porsa të nënshkruani këtë dokument, ju do të plotësoni pyetjet që janë 
parashtruar për ju në pyetësor. 

SHtOJcat

shToJcA e
pëLqimi për pJesëmArrJe në huLumTim
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Paraqitur në kërkim të gradës shkencore “Doktor”nga MA. Liridona JEMINI - GASHI

Përfitimet e subjekteve dhe shoqërisë

Nuk do të ketë përfitime direkte tani për ju, por informacionet që rrjedhin nga ky studim 
do t’i ndihmojnë profesionistët të ndërmarrin hapa konkret për të ndihmuar të rinjtë 
kosovarë drejt orientimit profesional. Prandaj, luteni të përgjigjeni sinqerisht për secilën 
pyetje të pyetësorit. 

Privatësia dhe konfidencialiteti

Përgjigjet tuaja do të jenë plotësisht anonime. analizat do të përfshijnë përgjigjet në 
mënyrë grupore, pra, nuk do të ketë analiza individuale. kur rezultatet e këtij studimi 
të publikohen apo diskutohen në konferenca, identiteti juaj nuk do të zbulohet në asnjë 
mënyrë. 

të drejtat e pjesëmarrësve: Pjesëmarrja dhe tërheqja

Pjesëmarrja juaj vlerësohet shumë sepse ju me përgjigjet tuaja të sinqerta po ndihmoni 
profesionistët që të ndikojnë sa më mirë në orientimin e të rinjve për karrierë. Por, 
tërheqja juaj nga studimi mund të bëhet në çdo kohë pa asnjë pasojë. 
Konfirmoj se kam lexuar dhe kuptuar të gjitha informacionet e duhura dhe pranoj 
të jem pjesë e këtij studimi duke u përgjigjur me sinqeritet në secilën pyetje të 
parashtruar.  

Pjesëmarrësi-ja  (Emri dhe mbiemri) 

Hulumtuesja / Mbikëqyrësi-ja

Nënshkrimi ____________________                Data ___________________________


