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Abstrakt
Shkollat kanë qenë historikisht një vend paqe, harmonie dhe diturie. Megjithatë, kjo panoramë po ndryshon. 

Gjithnjë e më shumë, bullizmi në shkollë po tërheq vëmendjen e shumë studiuesve, medias, autoriteteve në 
shkollë dhe prindërve që janë të shqetësuar rreth sigurisë dhe mirëqenies së nxënësve. Studimet ndërkombëtare 
mbi shkallën e përhapjes së bullizmit tregojnë se një numër i madh nxënësish përfshihen ose ndikohen nga kjo 
dukuri me pasoja psikosociale të rënda që mund të çojnë deri në vetvrasje. Siguria e të gjithë pjesëtarëve në 
ambientin shkollor dhe mungesa e sjelljeve agresive është një kusht thelbësor për promovimin e një shkolle 
efektive që rrit mirëqenien akademike, emocionale dhe sociale të nxënësve të saj. Konventa e të Drejtave të 
Fëmijëve thekson rëndësinë e mbrojtjes së cilësisë së jetës së fëmijës dhe të drejtën e tyre për tu edukuar në një 
mjedis të sigurt, pa dhunë, ngacmime dhe neglizhim.  

Ndaj, ky studim synon të bëjë një analizë të thelluar të shkallës së përhapjes dhe natyrës së dukurisë së 
bullizmit në shkollat 9-vjeçare të qytetit të Tiranës dhe qëndrimet ,perceptimet dhe reagimet që kanë mësuesit 
mbi këtë dukuri. Klasat e përzgjedhura janë klasa e VI-të deri në klasën e IX-të që në literaturë njihen si arsimi 
i mesëm i ulët. Studiuesja ka përdorur modelin e metodës mikse, duke përfshirë strategjitë e kërkimit shkencor 
cilësor dhe sasior. Në studim morën pjesë n= 853 nxënës dhe n=11 mësues nga njëmbëdhjetë shkolla 9-vjeçare 
të qytetit të Tiranës. Rezultatet nga pyetësorët me nxënësit që kanë natyrë sasiore treguan se bullizmi është 
një pjesë integrale në shkollat e marra në studim. Afërsisht  42,3%  nxënësve janë përfshirë në fenomenin e 
bullizmit, nga të cilët 12,9% janë vetëm agresorë; 21,7% e tyre janë viktima dhe 7,7% janë edhe viktima edhe 
agresorë në të njëjtën kohë. Rezultatet nga intervistat me mësuesit që kanë natyrë cilësore treguan se edhe pse 
ata e pranonin se ky fenomeni është shumë i pranishëm në shkollat e Tiranës mungesa e njohjes se thelluar mbi 
këtë fenomen i bën mësuesit dhe drejtuesit ti konsiderojnë rastet si të izoluara dhe të marrin masa jo efektive 
për reduktimin apo parandalimin e tij. Pjesa më e madhe e mësuesve pohuan se nuk kishin marrë trajnime për 
të trajtuar sjellje të tilla agresive dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre pohuan se ishin  të pasigurt se si duhet 
të reagonin në rastin kur shfaqej një aktivitet bullist. 

Fjalë kyçe: bullizëm, sjellje agresive, viktima, agresorë, kategoria agresorë-viktima, strategjitë 
kundërbulliste.

 
Abstract

Schools have historically been a place of peace, harmony and wisdom. However, this picture is changing. 
More and more, bullying in school is attracting the attention of many researchers, the media, school authorities 
and parents who are concerned about the safety and welfare of students. International studies show that a large 
number of students are involved or affected by this phenomenon with serious psychosocial consequences that 
can lead to suicide. The safety of all members in the school environment and lack of aggressive behavior is an 
essential condition for promotion of an effective school that enhances academic, emotional, social well-being 
of its students. Convention on the Rights of the Child emphasizes the importance of protecting the quality of 
life of children and their right to be educated in a safe environment, free of violence, harassment and neglect.

This study aims to make a deep analysis of the prevalence and nature of the phenomenon of bullying in 
secondary schools of Tirana and attitudes, perception and reactions that teachers have on this phenomenon. 
Selected classes are classes VI to IX grade. Researcher has used the mixed model approach, including 
strategies of qualitative and quantitative research. In the study have participated n=853 students belonging 
to 11 schools the city of Tirana, as well as N = 11 teachers. Results showed that bullying is an integral part of 
the schools included in the study. Approximately 42.3% of pupils are involved in the phenomenon of bullizmit, 
of whom 12.9% were only bully; 21.7% have been victims and 7.7% are bully-victims.  The methodology of 
this study also includes a qualitative component which consists of in-depth interviews with teachers of those 
schools in the capital city is selected from the sample of this study. Results from interviews with teachers 
indicated that although they accepted that this phenomenon is present in Tirana schools profound lack of 
recognition of this phenomenon makes teachers and leaders consider the cases as isolated and take measures 
not effective for reducing or prevention. Most of the teachers stated that they had received training to handle 
such aggressive behavior and a significant proportion of them admitted that they were unsure how to react in 
case revealed a bullying incident.

Key words: bullying, aggressive behavior, bully, victims, bully-victim category and anti bullying 
strategies.
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1

KREU  I

HYRJE DHE NJOHJE ME STUDIMIN

“Askush nuk mund t`u bëjë të ndjeheni inferior, nëse ju nuk e lejoni. Gjithmonë kujtohuni 
se jo vetëm që keni të drejtë të jeni një individ, por e keni për detyrë të jeni i tillë.”

Eleonorë Ruzvelt (Eleanor Roosevelt)1

Po e nisim këtë kre me dëshminë e mëposhtme të dhënë nga një vajzë gjatë kryerjes së 
këtij studimi:

“Klei, një djalë 12-vjeçar, ishte thjesht një objekt loje për disa nga nxënësit e klasës 
sime. Ata e detyronin që ai t’u jepte para, e detyronin të ulej në gjunjë e t’i lidhnin një rrobë 
në qafë, si dhe e tërhiqnin, e fusnin në tualetet e shkollës dhe e godisnin, e kërcënonin që jo 
vetëm të mos i tregonte dikujt, por edhe të mos qante dhe të mos kërkonte ndihmë. Kurse ne, 
nxënësit e tjerë, mundoheshim t’i ndalonim, por kishim frikë, sepse mund të na merrnin edhe 
inat. Kur çështja u bë aq serioze sa Klei nuk donte të vinte më në mësim dhe dëshironte të 
ndërronte shkollë, u bë një mbledhje klase me prindërit, por kur djemtë e klasës u pyetën pse 
e kishin bërë këtë gjë, ata thanë thjesht:‘Për lojë, sepse nuk e kuptuam që ai po na merrte 
seriozisht’”. 

Kjo pjesë e shkurtër nuk ishte e vetmja që dëgjova gjatë kryerjes së këtij studimi. Ai jep 
një pamje të qartë rreth vrazhdësisë tepër të lartë që ndonjëherë nxënësit mund të tregojnë 
ndaj njëri-tjetrit, si dhe tregon ankthin që duhet të përjetojë një viktimë e bullizmit2 në 
shkollë, dhe shpesh pa dijeninë e prindërve dhe të mësuesve.

Duke iu referuar studiuesve të shumtë (Olweus, 1993; Smith, 2000; Roland, 1989; 
Hazler, 2001; Rigby, 2004; Ttofi, 2008) bullizmi është një nënkategori e sjelljeve agresive, 
e cila shfaqet mes fëmijëve, kryesisht në mjedisin e shkollës. Midis profesionistëve bullizmi 
përkufizohet si një sjellje antisociale dhe që shfaqet kur një individ ose një grup i caktuar 
individësh kërkojnë që, përmes fuqisë, forcës ose pushtetit të tyre, si dhe për një kohë të 
caktuar e për një qëllim të paramenduar, të dhunojnë në mënyrë të përsëritur fizikisht, 
verbalisht, psikologjikisht dhe emocionalisht (të persekutojnë, të detyrojnë për të bërë 
diçka, të kërcënojnë, të përjashtojnë nga grupi bashkëmoshatar, t’u shkatërrojnë pronën, 
t’u kërkojnë lekë, t’u vjedhin sende me vlerë, t’i ngacmojnë seksualisht ose të frikësojnë ) 
individët e tjerë.... (Sullivan & Cleary, 2004).

Bullizmi ndryshon nga konfliktet e zakonshme, sepse ka disa kushte të veçanta në të 
cilat shfaqet: 

1 Elenor (Ana) Ruzvelt (Eleanor (Anna) Roosevelt: 1884-1962)-Punonjëse sociale amerikane dhe bash-
këshortja e presidentit të 32-të të SHBA-së (1933-1945), Franklin Delano Ruzveltit (1882-1945), që ishte 
njëkohësisht edhe kushëri i tij.
2 Bullizëm-ky term vjen nga fjala angleze bullysm, që është e formuar nga fjala po angleze bully (që shqiptohet 
bulli e që do të thotë një njeri agresiv që përdor forcën ose pushtetin e tij për të frikësuar, për të keqtrajtuar ose 
për të dëmtuar njerëz më të dobët) dhe nga prapashtesa angleze -sm.
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Së pari, duhet të ketë mosbalancim force (fizike, verbale dhe psikologjike) ose pushteti 
midis viktimës dhe nxënësit apo nxënësve që e sulmojnë që në literaturë quhen agresorë.

Së dyti, duhet të jetë një sjellje që zgjat për një periudhë kohe të caktuar dhe që nuk 
është rastësore.

Së treti, agresori duhet të ketë si qëllim të paramenduar dëmtimin e viktimës. 

Bullizmi që shfaqet midis fëmijëve nuk është një dukuri e re. Para viteve 70 të shekullit 
XX ishin kryer disa studime periodike, por vetëm pas këtyre viteve bullizmi u bë objekt 
i studimeve sistematike, kur Dan Olveusi (Dan Olweus)3, një kërkues norvegjez, filloi ta 
studiojë këtë anë të sjelljes njerëzore (Olweus, 1996, 1997). Studimi i tij mbi agresivitetin 
në shkollat norvegjeze dhe suedeze i vitit 1978 mendohet si studimi i parë sistematik mbi 
dukurinë e bullizmit. Megjithëse ai zbuloi se një numër mjaft i madh fëmijësh ishin përfshirë 
në bullizëm, shkollat skandinaveze nuk morën masa serioze për këtë qëllim, derisa në një 
të përditshme të vitit 1982 u raportua për vdekjen e tre djemve adoleshentë norvegjezë, të 
cilët kishin kryer vetëvrasje, sepse kishin qenë pre e një bullizmi të ashpër të ushtruar nga 
bashkëmoshatarët e tyre (Olweus, 1993). Pas këtij lajmi Olveusi zhvilloi programin e tij të 
parë dhe u ndërmor një fushatë kombëtare për rritjen e ndjeshmërisë ndaj bullizmit. Në të 
u përfshinë rreth 140 000 nxënës dhe 715 shkolla (Olweus, 2001). Olveusi nuk u kufizua 
vetëm në shkollat e Norvegjisë. Propozimet e tij për futjen e ligjeve kundër bullizmit për 
mbrojtjen e fëmijëve në shkollat e Suedisë dhe të Norvegjisë u jetësuan nga mesi i viteve 
90 të shekullit XX. Po në të njëjtën periudhë ai bashkëpunoi me kolegët e tij amerikanë për 
vënien në jetë të programit të tij kundër bullizmit.

Ndoshta nuk është e papritur që këto vende, me standardin e lartë të jetesës, me natyrën 
paqësore dhe me shqetësimin për lirinë dhe të drejtat e njeriut, kanë qenë në vijën e parë 
të frontit për ta çuar këtë sjellje në vëmendjen e bashkësive edukuese dhe shkencore. Kjo 
është arsyeja që për shumë vjet këto studime u kryen vetëm në vendet skandinave dhe 
vetëm rreth fundit të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90 të shekullit XX, pasi bullizmi midis 
nxënësve tërhoqi vëmendjen edhe të vendeve të tjera, si: të Japonisë, të Britanisë së Madhe, 
të Holandës, të Australisë, të Kanadasë, të SHBA-së, të Italisë, të Francës etj.

1.1. PARASHTRIMI I PROBLEMIT

Sjelljet agresive dhe dhuna ndaj fëmijëve është një problem serioz që rrezikon zhvillimin, 
mirëqenien e fëmijëve, cenon të drejtat themelore, dinjitetin dhe mund të rrezikojë jetën e 
tyre. 

3 Dan Olveus (Dan Olweus)-ka lindur në Suedi dhe gradën doktor e ka fituar në vitin 1969 në universitetin 
suedez të Umeas.  Ai njihet botërisht edhe si themeluesi i kërkimeve mbi bullizmin dhe si eksperti kryesor 
i kësaj fushe si nga bashkësia shkencore, ashtu dhe nga mbarë shoqëria. Nga viti 1970 deri në vitin 1995 ka 
qenë profesor i psikologjisë në universitetin e Bergenit (Norvegji). Olveusi ka 40 vjet që është përfshirë në 
kërkimet shkencore mbi bullizmin në shkolla. Në vitin 1970 ai nisi një projekt në shkallë të madhe mbi këtë 
dukuri dhe ky është projekti më i madh i studimit shkencor të bullizmit të bërë ndonjëherë në botë. Libri i 
tij me titull: “ Bullizmi në shkollë: Çfarë dimë dhe çfarë mund të bëjmë” (1993) është botuar në 25 gjuhë të 
ndryshme. Olveusi është nderuar me shumë çmime ndërkombëtare dhe ka hartuar vetë ose me amerikanen nga 
Karolina e Jugut, Suzanë P. Limberin, shumë programe në fushën e parandalimit të bullizmit, si Olveus 1991, 
1992, 1993, 1994, 2005, Olveus dhe Limber 1999, 2007, 2010. Këto programe janë zbatuar mijëra shkolla në 
Norvegji, Islandë, Suedi, Lituani dhe veçanërisht në SHBA.
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Bullizmi, duke qenë një nënkategori e sjelljeve agresive, ka qenë një çështje kritike në 
shkolla për dhjetëvjeçarë të tërë. Një numër i madh studimesh (Suckling & Temple, 2002; 
Olweus, 1993) kanë treguar se kjo sjellje merr forma të ndryshme të mëposhtme: 

1. Bullizëm fizik, i cili është bullizmi që merr formën e abuzimit fizik (p.sh. grushtimin, 
shkelmimi, goditje të formave të ndryshme, shtytje, të pështyerit, vjedhje ose shkatërrim i 
sendeve a i pronës, si p.sh. vjedhje e lekëve, vjedhje ose shkatërrim i librave, i veshmbathjeve 
etj.). Bullizmi fizik është tipik për meshkujt, por nuk përjashtohet as te femrat, të cilat mund 
të jenë viktima të tij, por edhe pjesëmarrëse aktive, pra agresore. 

2. Bullizëm verbal (p.sh.: ngacmimi, sharjet, kërcënimi, përhapja e thashetheme 
dashakeqe, nofkat ofenduese etj.). Qëllimi i tij kryesor është degradimi i viktimës. Në 
shumë raste bullizmi verbal është veti e vajzave, të cilat e përdorin atë, si dhe teknikat e 
përjashtimeve sociale, për të sunduar të tjerët dhe për të treguar epërsinë dhe pushtetin e 
tyre. 

3. Bullizëm social (p.sh., duke lënë një ose disa nxënës jashtë lojërave apo grupit 
bashkëmoshatar, duke i shpërfillur apo duke mos i ftuar në festat e klasës apo të shkollës, 
prishja e miqësisë etj.). 

4. Bullizëm seksual (p.sh. sjellje seksuale e padëshiruar fizike ose verbale, që përfshin 
pohime seksuale eksplicite dashakeqe ose shënime seksualisht diskriminuese dhe kontakte 
të padëshirueshme fizike që bëhen nga dikush në një mjedisi edukativ që janë fyese dhe të 
pakëndshme për nxënësin dhe bëjnë që ai të ndjehet i turpëruar ose në siklet, ose ndërhyn në 
rezultatet e tij akademike etj.). 

5. Bullizëm virtual/ kibernetik, i cili është bullizmi që ndodh nëpërmjet dërgimit të 
mesazheve të bezdisshme, shqetësuese dhe kërcënuese përmes telefonit apo internetit, 
nëpërmjet shërbimeve të rrjeteve sociale, nëpërmjet blogjeve e të tjera mjeteve të fushës 
kibernetike. Ai mund të bëhet edhe nëpërmjet ndërthurjes së njëkohshme së të gjitha mjeteve 
të sapo përmendura. Agresorët kibernetikë mund ta fshehin veten e tyre, kështu që viktimat 
e tyre provojnë mbi kurrizin e tyre edhe sulme anonime. Në përmbajtjen e këtij lloji bullizmi 
mund të futen edhe format e bullizmit emocional të ushtruar nëpërmjet kibernetikës, futen 
edhe thashethemet, postimi i informacioneve private, përjashtimi i dikujt nga faqja onlajn 
(on line), kontakti i padëshiruar kibernetik   etj. Meqë interneti dhe rrjetet sociale onlajn 
po rriten, një gjë e tillë çon edhe në rritjen e bullizmit kibernetik, i cili mund të jetë po aq 
shkatërrues sa edhe bullizmi tradicional.

6.  Bullizëm racist, i cili është bullizmi që u drejtohet njerëzve të një race ose kulturë 
të veçantë.

Gjithashtu, po sipas këtyre studimeve është vënë re se në këto veprimtari agresore janë 
të përfshirë drejtpërdrejt tri grupet e mëposhtme të individëve: 

Në grupin e parë futen agresorët, të cilët janë edhe autorët e kësaj sjelljeje agresive. 
Olveusi (1991) ka argumentuar se karakteristikat kryesore të agresorëve janë të qenët 
impulsivë, agresiviteti, fuqia fizike dhe sjellja kontrolluese mbi të tjerët. Ata duket se kanë 
një perceptim pozitiv për dhunën dhe përdorin strategji kryesisht agresive për të administruar 
konfliktet e tyre personale, sepse nuk kanë aftësi zgjedhjeje për diçka ndryshe nga mënyra 
e zakonshme a tradicionale për zgjidhjen paqësore të konflikteve (Hoover, 1993; Wolke, 
2004). 

Në grupin e dytë futen viktimat, të cilët janë nxënësit që bien pre e bullizmit. Viktimat 
kanë prirje që të shfaqin nivele të larta të ankthit dhe të depresionit (Hodges & Perry, 1999). 
Ata zakonisht kanë vetëbesim të ulët dhe aftësi të dobëta sociale (Egan & Perry, 1998), nuk 
marrin pjesë në mënyrë aktive në veprimtaritë e shkollës (Kochenderfer & Ladd, 1997) 
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dhe shfaqin shenja psikosomatike (Boulton & Smith 1994), kanë vështirësi për të besuar 
të tjerët, shfaqin agresion, kanë mungesë sigurie, rrinë të izoluar etj. Të gjitha shfaqjet e 
mësipërme mund të zgjasin edhe me vite të tëra.

Në grupin e tretë futen agresor-viktimat, të cilët janë fëmijët e përfshirë në sjelljet agresive 
së të dyja roleve, pra, ata sillen edhe si agresorë, edhe si viktima. Ata përjetojnë pasojat 
dhe problemet më të mëdha në mesin e të gjithë fëmijëve të përfshirë në bullizëm, duke 
treguar vështirësi për përballimin e emocioneve negative apo të rrethanave problematike 
e të vështira, duke i kthyer problemet nga vetja. Për shembull, një vajzë që është viktimë 
e bullizmit fajëson veten dhe largohet nga veprimtaritë sociale, pra, vetizolohet. Por këta 
fëmijë shfaqin edhe sjellje problematike dhe negative, të cilat nuk i drejtohen vetes, por të 
tjerëve, gjë që e shfaqin nëpërmjet largimit nga shkolla, nëpërmjet sjelljeve agresive me të 
tjerët, nëpërmjet dëmtimit të sendeve personale të të tjerëve etj (Nansel, 2001; Juvenon, 
2003; Veenstra, 2005; Arseneault, 2008; Georgiou & Stavrinides, 2013). 

Sikurse e përmendëm edhe pak më lart, termi bullizëm nuk njihej publikisht, por ai u bë 
i njohur nga një studiues i famshëm me emrin Dan Olveus, një profesor i psikologjisë, i cili 
ishte i pari që kreu në vitin 1970 një studim intensiv mbi ngacmimin që ndodhte ndërmjet 
nxënësve suedezë, duke përdorur metodat e tij të kërkimit (Koo, 2007).  4 Ai zbuloi se rreth 
17.6% e nxënësve skandinavë ishin përfshirë në këtë sjellje me pasoja serioze, të cilën ai e 
quajti bullizëm5 (Koo et.al., 2007). 

Studime për të kuptuar shpeshtësinë e rasteve të bullizmit që pësojnë një numër i caktuar 
nxënësish në shkollë, janë zhvilluar në shumë vende të botës, si: në Norvegji, në Suedi, në 
Danimarkë, në Finlandë, në Gjermani, në Spanjë, në Itali, në Angli, në Skoci, në Irlandë, në 
Australia, në Japoni, në Kanada, në Afrikën e Jugut dhe në SHBA. Shpeshtësia e rasteve të 
nxënësve që kanë qenë viktima të bullizmit në grup-moshën 11-15 vjeç shkon nga niveli më 
i ulët, që është 11.3% në Finlandë (Olafsen & Viemro, 2000), deri në nivelin më të lartë, që 
është 49.8%, i arritur në një kampion kombëtar në Irlandë (Dake, Price & Telljohann, 2003). 

Gjithashtu, nga një studim që u krye në Vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore në 
vitin 2001 (Sjelljet e Shëndetshme në Moshën e Fëmijëve Shkollor 2001/026), studim që 
u krye me mbështetjen e Kombeve të Bashkuara, doli se mesatarisht 35% e nxënësve të 
moshës 11 vjeç deri 15 vjeç pohonin se kishin qenë viktima të bullizmit gjatë tre muajve 
të fundit. Vlerën më të vogël e kishte Suedia me 15%, kurse vlerën më të madhe e kishte 
Lituania me 64%. Në vende të tilla, si Greqia, përqindja e fëmijëve që pohuan se kishin 
qenë viktima të bullizmit ishte 23% për vajzat dhe 26% për djemtë, në Francë ishte 36% për 
vajzat dhe 34% për djemtë, kurse në Finlandë, në një kampion të marrë nga klasa e tetë deri 
në të nëntën (mosha 14 vjeç-16 vjeç) doli se 11% e nxënësve të intervistuar raportuan se 
kishin ngacmuar a kërcënuar të tjerët të paktën një herë në javë dhe 11% raportuan se ishin 
keqtrajtuar të paktën një herë në javë (Kaltiala-Heino, 2000).

4 Për më shumë informacion rreth zbuluesit të dukurisë së bullizmit shih http://www.clemson.edu/olweus/
history.html.
5 Për më shumë rreth prejardhjes së termit “bullizëm” lexo: Nunn.,Nora (2013). Old-School Sweetheart 
to Modern-Day Menace: The History of the Word Bully. Marrë me 12.03.2013 nga adresa http://www.
promoteprevent.org/blog/old-school-sweetheart-modern-day-menace-history-word-bully.
6 Health Behaviors in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2009/2010 
survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012 (Health Policy for Children and Adolescents, 
No. 6.
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Më poshtë po japim të dhënat e disa studiuesve për shkallën e bullizmit në disa vende 
të botës.

Studiuesi Vir (Weir), ndërsa kishte bërë një studim në vitin 2009 në disa vende të tjera 
të botës, raportoi këtë tablo të shpeshtësisë së bullizmit: Australia me 17%, Anglia me 
19%, Japonia me 15%, Norvegjia me 14%, Spanja me 17% dhe SHBA-ja me 16%. Nanseli 
(Nansel) studioi në vitin 2004 një kampion përfaqësues në SHBA me nxënës nga klasa VI 
deri në klasën X dhe zbuloi se afërsisht 13% e nxënësve ishin përfshirë në bullizëm. Ndërsa 
studiuesi kinez Vong (Wong) analizoi në një studim të bërë në vitin 2004 një kampion prej 
7025 nxënësish në Hong-Kong dhe zbuloi se 23% e tyre ishin përfshirë në sjellje agresore, 
si: ofendime, goditje me shuplaka, shkelmime etj. Gjithashtu, dy studiues të tjerë, Boldri 
(Baldry) dhe Ferringteni (Farrington), kryen në vitin 2007 një studim në Itali me një kampion 
prej 238 nxënësish të moshës 11 vjeç-16 vjeç, duke zbuluar nga raportimi i vetë nxënësve se 
më shumë se gjysma e tyre (53%) kishin shkaktuar bullizëm te nxënësit e tjerë në tre muajt 
e fundit, kurse dy studiues të tjerë, Kepenekci (Kepnekci) dhe Cinkiri (Cinkir), kryen në 
vitin 2006 një studim në Turqi për dukurinë e bullizmit, nga ku u doli se 100% e nxënësve 
raportuan se kishin qenë viktima të bullizmit të paktën një herë gjatë një viti akademik. 

Këto studime tregojnë në mënyrë të qëndrueshme se bullizmi në shkollë është një 
dukuri mbarëbotërore. Ai ka filluar të identifikohet si një aspekt i jetës sociale në shkollë, ku 
ndikimi që ka në zhvillimin social, emocional, psikologjik dhe edukativ të nxënësve është 
tashmë i njohur dhe i pranuar gjerësisht (Collins, 2002). Për të kundërvepruar ndaj kësaj 
dukurie, qeveritë e shumë vendeve të botës kanë kryer dhe po kryejnë studime të rregullta 
të herëpashershme mbi bullizmin, me qëllim që të përcaktojnë prirjet dhe zhvillimin e tij, si 
dhe kanë krijuar politika për t’i sfiduar këto sjellje (Edmondson & Zeman, 2001). 

Në këtë mjedis rrethanash bullinuese është shumë e rëndësishme dhe e përshtatshme 
që çdo vend të studiojë shpeshtësinë e bullizmit dhe karakteristikat e tij, si dhe të bëjë një 
analizë për politikat që ndjekin shkollat për parandalimin dhe për trajtimin e këtij problemi. 
Të pranosh qenësinë e dhunës në shkollë, që tradicionalisht ka qenë një vend për t’u rritur 
dhe edukuar, është veçanërisht e dhimbshme. Ndaj shumë njerëz besojnë se bullizmi është 
një dukuri natyrore dhe kalimtare në zhvillimin e fëmijëve dhe të adoleshentëve, kështu që 
në fund do të zhduket kur të rinjtë të rriten dhe do të bëhen më të pjekur. 

Por, studimet e kryera në disa vende të industrializuara e kanë hedhur poshtë këtë filozofi, 
duke treguar pasojat afatgjata dhe të qëndrueshme që natyra e bullizmit dhe e dhunës ka te 
fëmijët. Duke iu referuar këtyre studimeve, qëndrimet dhe sjelljet agresive të mësuara në 
një moshë të hershme dhe pasojat që këto sjellje kanë te viktimat, përpiqen dhe provojnë se 
janë të qëndrueshme dhe të pranishme edhe në moshë të rritur. 

Studimet pohojnë se ka dy arsye kryesore që sjelljet agresore duhet të studiohen: 
Së pari, sepse shpeshtësia e bullizmit dhe dëmi që ai shkakton shpesh nënvlerësohet nga 

shumë fëmijë, mësues dhe të rritur.
Së dyti, natyra e bullizmit kërkon përdorimin e metodave të veçanta për ndërhyrjen 

dhe për parandalimin e tij, të cilat janë jo të njëjta me ato që përdoren për format e tjera të 
konflikteve ndërmjet fëmijëve (Limber & Nation, 1998). 

Shqipëria nuk përjashtohet nga kjo dukuri në rritje, pasi rastet e bullizmit po bëhen 
gjithnjë e më shumë të pranishme, dhe këtë e shohim edhe nga raportimet që bëjnë mjetet 
e informimit masiv, si televizioni, radioja, gazetat, revistat, interneti e të tjera mjete të 
teknologjisë së informacionit. Rrahjet mes nxënësve në shkolla janë bërë një shfaqje jo aq e 
pazakontë. Sidomos gjatë vitit 2013 ka pasur ngjarje të rënda, të cilat kanë tronditur nxënës, 
mësues, prindër dhe të gjithë shoqërinë shqiptare dhe mbarëshqiptare. 
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Në bazë të analizave të një sondazhi7, i cili u krye së fundmi nga organizata ndërkombëtare 
“Save the Children” (Shpëtoni fëmijët) në bashkëpunim me fondacionin “Zgjidhja 
e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarrëveshjeve”, doli se niveli i sjelljeve që shkaktojnë 
konflikte në 16 shkolla të Shqipërisë (8 prej të cilave janë 9-vjeçare dhe 8 të tjerat të mesme, 
të shpërndara në 8 qytete të vendit: Vlorë, Shkodër, Korçë, Fier, Tiranë, Elbasan, Durrës dhe 
Lezhë) është rritur vetëm gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2013 me 8% në krahasim me 
vitet e mëparshme. 

Sipas po këtij sondazhi, krahas motiveve tradicionale, siç cilësohen ndryshe ato 
banale, të tilla, si: ngacmime, fyerje, zënie gjatë lojërave të ndryshme që zhvillohen në 
orët e fizkulturës apo në internet kafe etj., doli se në vitin 2013 konfliktet më të shumta u 
regjistruan si pasojë e komunikimit nëpërmjet mjeteve të teknologjisë së lartë, si edhe në 
rrjetet sociale, të tilla si fejsbuku (facebook), tuiteri (Twitter) apo posta elektronike, shkurt 
imejli (E-mail). 

Vërehet se nxënësit që janë bërë pjesë e konflikteve me moshatarët në shkolla vijnë 
përgjithësisht nga familje me probleme të mëdha sociale dhe ekonomike. Në disa raste del 
se prindërit janë të ndarë (pra, që e kanë zgjidhur ligjërisht martesën ndërmjet tyre) ose njëri 
prej tyre jeton larg familjes, apo kur një prej kryefamiljarëve ka probleme, si alkooli, droga 
apo bixhozi. (ZKPM, 2013).

Gjithashtu, sipas një studimi të kryer nga organizata ndërkombëtare “Save the Children”8 
(2007) mbi dhunën në shkolla, doli se nga fëmijët e intervistuar pothuajse gjysma (48%) 
raportonin se kishin qenë viktima të dhunës fizike dhe 22% kishin qenë viktima të dhunës 
psikologjike të ushtruar nga bashkëmoshatarët e tyre. Ndërsa sipas një studimi tjetër të 
kryer nga UNICEF-i9 në vitin 2006, doli se 13.3% e fëmijëve raportuan se kishin përjetuar 
ngacmim seksual në mjediset e shkollës. Nga këta, gjysma raportoi se kishte pësuar abuzime 
ose ngacmime seksuale nga nxënësit e tjerë, kurse vetëm 22.5% e këtyre fëmijëve raportoi 
se kishte pësuar abuzime ose ngacmime seksuale nga mësuesit (UNICEF, 2006).

Studimet e paraqitura më lart tregojnë se sistemi i edukimit në Shqipëri po përballet sot 
me sfida të mëdha, kur i referohemi sigurisë në shkollë. Ndaj mund të themi se ky nuk është 
një mjedis i përshtatshëm ku synohet që nxënësit shkojnë për t’u arsimuar. Bullizmi, si një 
nga format e dhunës, është një çështje e ndjeshme e që shkakton e nxit ankth. Për shkak se 
ai ngjall emocione dhe imazhe negative, kërkon kurajë ta sfidosh drejtpërsëdrejti. 

Bullizmi nuk ndodh në një mjedis të zbrazët, por, duke qenë se njerëzit jetojnë në mjedise 
të ndryshme sociale dhe kulturore, sjellja e tyre ndikohet në mënyrë të pashmangshme nga 
këto kontekste. Bullizmi shfaqet në kontekstin shoqëror të grupit, të klasës, të shkollës, të 
familjes dhe të një bashkësie më të madhe shoqërore, komunitetit, kështu që qëndrimi që 
mësuesit kanë ndaj kësaj dukurie mund të jetë një faktor kyç në parandalimin e sjelljeve të 
dhunshme te fëmijët. Që nga shkolla fillore dhe në vazhdim mësuesit krijojnë një mjedis në 
të cilin fëmijët ndërveprojnë. Shpesh herë mësuesit nuk ndërhyjnë në rastet e bullizmit, sepse 
nuk janë në dijeni që ato po ndodhin, nuk e njohin si dukuri apo nuk e mendojnë atë si një 
problem serioz, i cili duhet trajtuar menjëherë. Kjo i jep rrjedhimisht një mesazh agresorit , i 
cili mendon se sjellja e tij është e pranueshme dhe normale. Ndaj është shumë e rëndësishme 
që, përveçse të dihet shpeshtësia a denduria e bullizmit, të dihen edhe qëndrimet, si dhe 

7 Anketa me titull: “Ndërmjetësimi ndërmjet moshatarëve dhe dialogu restaurues në mjediset shkollore” ka 
qenë pjesë e projektit të titulluar “Forcimi i sistemit të drejtësisë për të miturit në Shqipëri”.
8 Organizata ndërkombëtare “Save the Children”. Dhuna ndaj fëmijëve në shkolla.  Tiranë, 2007.
9 UNICEF dhe Qendra e Zhvillimeve Humane. “Dhuna ndaj fëmijëve në Shqipëri“. UNICEF, Shqipëri, 2006.
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reagimet që mbajnë mësuesit ndaj dukurisë në fjalë, duke qenë se ata janë hallka kryesore e 
zinxhirit të parandalimit dhe të trajtimit të rasteve të bullizmit. 

Në Shqipëri nuk ka një tablo të qartë për natyrën dhe shpeshtësinë e bullizmit në shkollat 
e 9-vjeçare të qytetit të Tiranës, si dhe për mënyrën se si reagojnë mësuesit ndaj kësaj 
dukurie. Për rrjedhojë, ky disertacion synon:

Së pari, të studiojë përmes një analize sasiore shpeshtësinë dhe karakteristikat e kësaj 
dukurie.

Së dyti, të arrijë përmes një analize cilësore, të paraqesë qëndrimet, perceptimet dhe 
reagimet që kanë mësuesit e shkollave 9-vjeçare (klasa VI-IX-ën)10 ndaj bullizmit.

TIMIDUTS I IMILLËQ .2 .1

Qëllimi i këtij disertacioni buron nga nevoja për të kryer një studim mbi dukurinë e 
bullizmit në kontekstin shqiptar. Ai synon të bëjë një analizë të thelluar të shpeshtësisë 
dhe natyrës së dukurisë së bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të qytetit të Tiranës dhe 
të qëndrimeve dhe reagimeve që kanë mësuesit mbi këtë dukuri. Shpeshtësia e bullizmit, 
format, shkaqet, efektet, vendndodhja, qëndrimet dhe besimet e nxënësve ndaj tij janë matur 
përmes pyetësorit të standardizuar të krijuar nga Dan Olveusi, kurse qëndrimet dhe reagimet 
e mësuesve ndaj kësaj dukurie janë matur përmes një interviste gjysmë të strukturuar. 

MIDUTS ËTËK RËP AJOVEN .  .3.1 

Shkollat janë organizata komplekse, duke qenë se shërbejnë për funksione të ndryshme. 
Kuptohet se parimisht ato kanë funksionin e edukimit akademik, por, përpos kësaj, nga 
shkollat pritet që të kenë edhe funksionin e socializimit/shoqërizimit. Shkolla, përveç 
frymëzimit për arritje akademike, mundëson edhe plotësimin e nevojave të ndryshme të 
nxënësve, duke nga nevojat komplekse sociale dhe emocionale e deri te nevojat 
themelore për ngrohtësi dhe strehim. 
10 Që ne në vazhdim do ti referohemi si arsimi i mesëm i ulët.

 
   Që të përcaktohet shpeshtësia dhe karakteristikat (format, shkaqet, efektet, 

vendodhja, kohëzgjatja, raportimi), e bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të qytetit 
të Tiranës.
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Në të vërtetë është karakteristikë tipike që shkollat detyrohen të përmbushin tërësisht 
“hierarkinë e nevojave” të Maslout (Maslow, 1968) që nga themeli i kësaj hierarkie deri në 
kulmin e saj, siç janë: nevoja për të ditur, për të hulumtuar, për të kuptuar dhe për t’u vet-
aktualizuar në grup.11

Por, nëse nxënësit në shkolla janë të shqetësuar dhe të mbushur me frikë se mos bëhen 
objekt i bullizmit nga nxënësit e tjerë, atëherë të dyja këto funksione, pra, ai për të mësuar dhe 
për tu shoqërizuar, do të zënë një vend të vogël. Kështu, bullizmi e zëvendëson kënaqësinë 
e mësimit dhe të bashkëpunimit me frikë dhe me ankth. Si pasojë e kësaj krijohet një 
klimë dhune në shkollë, e cila bie ndesh me qëllimin kryesor që shkolla ka për edukimin 
e qytetarëve, si dhe për t’i njohur nxënësit me të drejtat për të jetuar në një mjedis pa frikë 
dhe pa u ndjerë të turpëruar. (Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve). 

Përveç kësaj, shumë studime në mbarë botën i kanë treguar qartë efektet negative që ka 
bullizmi si për nxënësin që është viktimë e tij, ashtu edhe për agresorin. Studimet e profesor 
Olveusit na tregojnë se bullizmi ka pasoja afatgjata për agresorët. Kërkimet e tij treguan 
se 60% e djemve që kishin qenë agresorë nga klasa VI deri në klasën IX ishin dënuar për 
të paktën një krim në moshë të rritur krahasuar me 23% të burrave që nuk kishin qenë të 
tillë. Për më shumë, 35% deri në 40% e ish-agresorëve kishin tri ose më shumë dënime në 
moshën 24-vjeçare krahasuar me 10% të burrave që nuk kishin qenë agresorë.12

Në një studim të bërë në vitin 2009 nga 4 studiues (Rivers, Noters, Poteat, Ashurst) në 
Britani, doli se bullizmi i pengon fëmijët që ta perceptojnë shkollën si një mjedis të sigurt, 
kurse shumë nxënës që janë shikues të kësaj dukurie përjetojnë ankth dhe kanë frikë se 
mos do të jenë ata viktimat e radhës. Gjithashtu, bullizmi ka pasoja edhe për viktimat, dhe 
këtë gjë e ka zbuluar Salivani (Sullivan) në një studim të bërë në vitin 2006. Ai zbuloi se 
viktimat e bullizmit përpiqen që të kenë një vetëvlerësim të ulët, janë të pasigurt, të mbushur 
me ankth, të mbindjeshëm, të tërhequr dhe gjithmonë të mërzitur. Ata priren të mungojnë 
në mësim nga frika e bullizmit, braktisin shkollën dhe janë në një rrezik të madh për të bërë 
vetëvrasje.

Këto janë disa të dhëna që tregojnë se sa i rrezikshëm është bullizmi për shëndetin 
psikosocial të nxënësve dhe sa i rëndësishëm është studimi i tij për të marrë më pas masa 
efektive për ta parandaluar atë.

Por dhuna dhe bullizmi në shkollë është edhe një çështje e të drejtave të fëmijëve. Në 
Deklaratën e të Drejtave të Njeriut është shkruar: “Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur 
nga keqtrajtimi, shpërfillja a lënia pas dore dhe degradimi.” (Seksioni 10). Ndaj kuptohet 
lehtësisht se dukuria e bullizmit është në konflikt me të drejtat e fëmijëve. Bullizmi i dhunon 
të drejtat themelore të fëmijës në disa mënyra (Krige, Pettipher, Squelch, & Swart, 2000):

Së pari, bullizmi dhunon të drejtën e fëmijës për të pasur dinjitet-të gjitha format e 
bullizmit zbehin të drejtën e fëmijës për të pasur dinjitet, duke qenë se kjo dukuri ka si 
qëllim ta turpërojë dhe ta bëjë viktimën të ndjehet ngushtë , kështu që pjesa e tyre më e 
madhe vuajnë nga një vetëvlerësim i ulët.

Së dyti, bullizmi dhunon të drejtën e fëmijës për privatësi. Kjo shihet kur viktimës i 
vidhen apo i dëmtohen sende apo kur viktima bëhet pre e thashethemeve/ përgojimeve. Ndaj 
e drejta e tyre për privatësi është e dhunuar.

11 Council of Europe. (2006). “ Violence reduction in schools – how to make a difference”. ISBN-13: 978-92-
871-5870. Belgium.
12 Ericson, N. (2001). Addressing the Problem of Juvenile Bullying.Washtington, DC: Office of Juvenile 
Justice and Delinquency Prevantion, Fact Sheet #27.
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Së treti, bullizmi dhunon të drejtën e fëmijës për liri dhe siguri. Një fëmijë ka të drejtë që 
të mos trajtohet apo të mos ndëshkohet në një mënyrë të padrejtë, jo njerëzore dhe të ashpër. 
Bullizmi verbal, social dhe fizik është qartësisht një dhunim i së drejtave të mësipërme. Kur 
një fëmijë hidhet poshtë nga shkallët, i shkulen flokët apo i vendosen nofka fyese, këtu nuk 
flitet më për të drejta.

Por, nuk është e rëndësishme të dihet vetëm shpeshtësia dhe karakteristikat e bullizmit, 
por është shumë e rëndësishme të dihet edhe qëndrimi, perceptimet si dhe reagimet e 
mësuesve ndaj kësaj dukurie, pasi ata jo vetëm që luajnë një rol kritik në pakësimin e këtyre 
rasteve, por e kanë për detyrë të krijojnë një mjedis të sigurt për nxënësit e tyre. 

Në botë janë bërë shumë studime për të eksploruar bullizmin, por këto studime janë të 
pamjaftueshme dhe nuk janë të tilla që të eksplorojnë rolin që luajnë mësuesit në pakësimin 
apo në rritjen e rasteve të bullizmit.

Në një studim të kryer në vitin 2004 nga Njuman Karlsoni (NewmanCarlson) dhe Horni 
(Horne), u zbulua se shumë mësues e linin pas dore bullizmin, sepse besonin se ata nuk 
kishin aftësitë dhe trajnimet e nevojshme për të ndërhyrë. Në disa raste, sipas studiuesve 
Prais dhe Xhons (Price & Jones, 2001) disa mësues nuk parapëlqenin të disiplinonin dhe të 
sfidonin nxënësit e tyre, sepse kishin frikë se mos ata vetë bëheshin viktima. 

Gjithashtu, një tjetër arsye e rëndësishme se përse është e nevojshme të kryet një studim 
mbi dukurinë e bullizmit në kontekstin shqiptar, është se ne mbetemi ende një shoqëri 
tradicionale, e cila bazohet në zgjidhjen e problemeve përmes forcës. Nxënësit, modelet që 
mësojnë në familje dhe në shoqërinë e gjerë të komunitetit ku jetojnë, përpiqen t’i zbatojnë 
edhe nëpër shkolla. Gjithashtu, në shkollat tona nuk bëhet një punë shumë e mirë, pra, 
e thënë ndryshe punë me nxënësit, në mënyrë që atyre tua organizojnë dhe tua drejtojnë 
energjitë  sipas një drejtimi të caktuar e të dobishëm. Veçanërisht nxënësit nuk mësohen
se si t’i zgjidhin problemet në mënyrë krijuese, në mënyrë konstruktive, duke mos
kërkuar që t’i zgjidhin problemet e tyre nëpërmjet dhunës.

Sipas studimeve të kryera deri tani del se pjesa më e madhe e sjelljeve agresore ndodhin 
për shkak të paragjykimeve dhe të stereotipave që kanë nxënësit për klasat e ndryshme 
sociale, për racën, për fenë, për gjininë, për orientimin seksual, për pamjen e jashtme, për 
sjelljen, për gjuhën e trupit, për personalitetin, për nderimin, për forcën, për madhësinë 
fizike ose për aftësinë mendore. Niveli i paragjykimeve, autoritarizmi, konservatorizmi dhe 
sistemi patriarkal i vlerave në vendin tonë është shumë i lartë, gjë që e bën atë lehtësisht të 
prekshëm dhe të ndjeshëm ndaj kësaj dukurie. Kur bullizmi shfaqet në shkollë, çështja që 
ngrihet është nëse ka strategji për ta parandaluar apo për ta trajtuar (Hatterstone, 2009). 

Sot, në shkollat shqiptarë nuk ekziston një strategji e tillë, që të trajtojë veçan sjelljet 
bulliste, por ato përfshihen si pjesë e strategjisë së dhunës në shkollë e cila vetë ka problemet 
e saj. 

Duke u bazuar në këtë tablo të problemit, studimi që po paraqesim kërkon të zbulojë 
shkallën e përhapjes dhe natyrën e dukurisë së bullizmit në arsimin e mesëm të ulët  të 
Tiranës dhe të eksplorojë qëndrimet, perceptimet dhe reagimet që kanë mësuesit ndaj 
kësaj dukurie. Në mënyrë që të përmbushen qëllimet e mësipërme, studimi kërkon t’i japë 
përgjigje pyetjeve të mëposhtme kërkimore:
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Ø Cila është shkalla e përhapjes dhe cilat janë format e bullizmit që shfaqen më shpesh 
në shkollat e mesme të ulëta të qytetit të Tiranës?

Ø Cilat janë shkaqet dhe efektet që bullizmi ka te nxënësit?
Ø Ku ndodhin më shpesh veprimtaritë agresore dhe sa zgjasin ato?
Ø Cila është mosha/viti, gjinia dhe numri i agresorëve që kanë sulmuar viktimat?
Ø A raportojnë viktimat dhe, nëse po, cilët janë individët ku ata kanë më shumë besim?
Ø Cili është perceptimi që kanë nxënësit për mbështetjen që ofrojnë të rriturit/ personeli 

shkollor dhe bashkëmoshatarët për të ndaluar bullizmin? 
Ø Çfarë qëndrimi dhe ndjenjash kanë nxënësit në lidhje me aspekte të ndryshme të 

bullizmit, si p.sh. të empatisë kundrejt viktimave, të klimës së shkollës, frika ndaj 
bullizmit etj.? 

Ø Cila është marrëdhënia ndërmjet karakteristikave vetjake të nxënësve, si popullariteti 
i tyre në shkollë, niveli i pëlqimit të shkollës, vetëvlerësimi mbi rezultatet akademike, 
raca dhe përfshirjes së tyre në bullizëm?

Ø Cili është qëndrimi dhe perceptimi që mbajnë mësuesit në lidhje me bullizmin? 
Ø Si reagojnë mësuesit, kur përballen me rastet e bullizmit?

1.4. RËNDËSIA E STUDIMIT

Siguria e të gjithë pjesëtarëve në një mjedis shkollor është një kushti thelbësor për 
paraqitjen sa më të mirë, sa më të popullarizuar dhe sa më të suksesshme nga pikëpamja 
e vlerave të një shkolle efektive, që rrit mirëqenien akademike, emocionale dhe sociale 
të nxënësve të saj. Konventa e të Drejtave të Fëmijëve e thekson shumë rëndësinë që ka 
mbrojtja e cilësisë së jetës së fëmijës dhe të drejtën e tyre për t’u edukuar në një mjedis të 
sigurt, pa dhunë, pa ngacmime dhe ku nuk të përfillin a nuk të lënë pas dore. Megjithëse në 
literaturën bashkëkohore flitet mjaft për bullizmin dhe rolin e mësuesve në parandalimin e 
tij, në vendin tonë mungon literatura dhe të dhënat mbi këtë çështje. Kjo do të thotë se këtij 
problemi i është kushtuar shumë pak ose aspak vëmendja e duhur nga politika, nga shkolla, 
nga familja, nga shoqëria dhe nga institucionet e ndryshme sociale e vendimmarrëse. Në një 
hulli me këtë, shkollat shqiptare duhet të fillojnë ta rrisin vetëdijen e tyre për shkallën e lartë 
e të shpeshtë të bullizmit dhe për pasojat negative që ai sjell në jetën e fëmijëve.

Viktimat e bullizmit formojnë një grup të madh nxënësish, të cilët janë të lënë pas dore. 
Studimet kanë treguar se shumë nga këta fëmijë janë objektiva ngacmimi për një periudhë 
të gjatë kohe, shpesh për disa vjet. Nuk është e nevojshme të kesh një imagjinatë shumë 
të zhvilluar për të kuptuar se çfarë do të thotë të jetosh çdo ditë në shkollë me një ankth të 
vazhdueshëm, me pasiguri dhe me vetëvlerësim të ulët. Nuk është e papritur që kjo gjendje 
ndonjëherë bëhet aq e padurueshme, saqë fëmija sheh vetëvrasjen si të vetmen zgjidhje. 

Problemi i bullizmit duket qartë që cenon disa nga vlerat dhe parimet tona themelore 
në jetë. Është në të drejtën thelbësore të fëmijës të ndjehet i sigurt në shkollë dhe asnjë 
nxënës nuk duhet të shkojë me frikë, sepse do të kërcënohet ose të denigrohet13 nga 
nxënësit e tjerë, si dhe asnjë prind nuk duhet të shqetësohet se të tilla gjëra mund t’u 
ndodhin fëmijëve të tyre.

13 Denigrim-proces gjatë të cilit dikush kritikon dhe cenon me pa të drejtë karakterin, vlerat dhe vetitë fizike, 
morale, psikologjike etj., ose i zvogëlon meritat dhe arritjet dikujt në sytë e të tjerëve,duke e quajtur të parëndë-
sishëm dhe pa vlerë si për veten, ashtu dhe për shoqërinë dhe familjen.
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Ky studim vjen si rrjedhojë logjike e zhvillimeve të shumta që kanë ndodhur vitet e 
fundit në fushën e dhunës në shkolla. Studimi është shumë i rëndësishëm, sepse i ndihmon 
mësuesit, prindërit, psikologët dhe punonjësit socialë shkollorë dhe aktorë të tjerë të 
përfshirë në edukimin e fëmijëve për të njohur dhe për t’u ndërgjegjësuar për shpeshtësinë 
dhe për natyrën e dukurisë së bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të qytetit të Tiranës. 
Ky studim mundohet të plotësojë një hapësirë të zbrazët, duke dhënë informacione dhe të 
dhëna shkencore empirike për një tematikë që ka qenë e pastudiuar  më parë, që pengon 
funksionimin normal të shkollës dhe i minimizon mundësitë e një numri nxënësish që të 
zhvillohen, të arsimohen dhe të edukohen normalisht. Gjithashtu, studimi shërben edhe si 
një pikë orientimi për të gjithë studiuesit e tjerë, të cilët do të përqendrohen në të ardhmen 
në këtë fushë. 

Tani për tani në Shqipëri nuk ka një strategji kundërbulliste që ta ndihmojë shkollën 
të përballet me këtë dukuri, prandaj ky studim ka si qëllim të rrisë ndërgjegjësimin e 
politikëbërësve, në mënyrë që ata ta kuptojnë shkallën e madhe të përhapjes së kësaj dukurie 
negative dhe rëndësinë që ka ndërtimi i një strategjie efektive bashkëkohore kundërbulliste, 
me synimin për të ulur numrin e rasteve të dhunës në shkolla, në mënyrë që fëmijët të 
jetojnë në një mjedis shkollor të lirë dhe pa frikë. 

Studimi jep një tablo të qartë rreth qëndrimeve, perceptimeve dhe reagimeve që kanë 
mësuesit për rastet e bullizmit, duke na dhënë kështu edhe një informacion shumë të vlefshëm 
për mënyrat se si të trajtohen këto raste në realitetin e shkollave shqiptare, pra, rrjedhimisht, 
duke na paraqitur problematikat që ato kanë në trajtimin e të tilla rasteve.

Studimi ofron disa rekomandime për të parandaluar dhe trajtuar rastet e bullizmit në 
nivel shkolle dhe klase, që mund të përdoren nga mësuesit, drejtorët e shkollave, prindërit, 
psikologët dhe punonjësit socialë të shkollave.

1.5. PËRKUFIZIMI I TERMAVE SIPAS FUSHËS SË STUDIMIT

Agresor  - është një nxënës ose grup nxënësish që qëllimisht ngacmojnë dhe dhunojnë 
nxënësit e tjerë që i konsiderojnë më të dobët, duke përdorur pushtetin dhe statusin e tyre.

Agresor-viktimë- - është kategoria e nxënësve që janë edhe viktima të bullizmit, por 
edhe shkaktarë të tij.

Arsimi i mesëm i ulët - në këtë studim janë përfshirë nxënësit që ndjekin klasat gjashta, 
të shtata, të teta dhe të nënta, të cilat përgjithësisht ndodhen në grup-moshën nga 13 vjeç-15 
vjeç. 

Bullizëm - sjellje që shfaqet kur një individ ose një grup i caktuar individësh kërkojnë 
që, përmes fuqisë ose pushtetit të tyre, të dhunojnë, të persekutojnë, të abuzojnë ose të 
frikësojnë të tjerët më të dobët sesa ata, në mënyrë të përsëritur.

Bullizëm fizik - çdo lloj veprimi që kërkon kontakt të drejtpërdrejt fizik ndërmjet 
nxënësve, i cili përfshin goditjet, shkelmimet, shtyrjet, grushtimet, shtrëngimet e fytit, 
shkuljen e flokëve, pickimet, djegien, vjedhjen e sendeve vetjake, marrjen e ushqimit dhe 
vandalizmin.

Bullizmi emocional/ psikologjik - është forma më e zakonshme e bullizmit, që përfshin 
përdorimin e fjalëve apo të shënimeve denigruese, për të frikësuar apo për të përulur 
bashkëmoshatarët, etiketimet fyese, sharjet e vazhdueshme, kërcënimet, injorimin apo 
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përjashtimin nga grupi bashkëmoshatar, përhapjen e thashethemeve, përdorimin e nofkave 
me kuptimin negativ, duke iu referuar karakteristikave vetjake të personit.

Bullizmi racor - shfaqet kur një nxënës thotë fjalë ofenduese ndaj një nxënësi tjetër, për 
shkak të ngjyrës së tij të lëkurës, krahinës nga vjen, besimit fetar, kulturës etj.

Bullizmi seksual - përkufizohet si një sjellje seksuale e padëshiruar fizike ose verbale, 
si pohime seksuale dashakeqe të thëna troç ose si shënime seksualisht diskriminuese, të 
cilat bëhen nga dikush në një mjedis edukativ, por që janë fyese dhe të pakëndshme për 
nxënësin dhe e bëjnë atë që të ndjehet i turpëruar ose në vështirësi, ose ndërhyn në arritjet 
e tij akademike.

Qëndrim - një mënyrë e caktuar e të menduarit apo e të ndjerit rreth një situate a 
dukurie.

Reagim - mënyra se si kundërpërgjigjemi ndaj një situate a dukurie.

Sjellje agresore - përfshin veprime që shfaqen për një periudhë të caktuar kohe që 
përshkruhen si bullizëm fizik, emocional, seksual, racor.

Shpeshtësia e sjelljes agresore - përshkruan sa shpesh lloje specifike të veprimtareve 
agresore raportohen brenda një viti shkollor. 

Veprimtaritë agresore - përfshijnë incidente/ngjarje që përshkruhen si bullizëm fizik, 
emocional, seksual, racor.

Vëzhgues -  një person që është i pranishëm në një ngjarje apo incident, por nuk merr 
pjesë aktive, thjesht e vëzhgon atë.

Viktimë e bullizmit – i tillë quhet një fëmijë që nuk ndjehet i sigurt në shkollë, për 
shkak të kërcënimeve, të abuzimeve ose të dëmtimeve fizike nga një ose disa nxënës që 
ndodhen në shkollën e tij.

1.6. ORGANIZIMI I STUDIMIT

Ky disertacion është organizuar dhe paraqitur në gjashtë krerë.
Kreu i parë përfshin një njohje me problemet e bullizmit, duke na siguruar një 

informacion mbi përkufizimin e konceptit të bullizmit në shkollë, qëllimin dhe rëndësinë që 
studimi ka dhe operacionalizimin e termave.

Kreu i dytë paraqet kornizën teorike ku mbështet studimi dhe një rishikim mbi 
karakteristikat e viktimave dhe të agresorëve, arsyet dhe pasojat e bullizmit dhe, në fund, na 
njeh me disa strategji që shkollat duhet t’i zbatojnë për të ulur rastet e bullizmit. 

Kreu i tretë shpjegon në hollësi metodat dhe procedurat e përdorura për të mbledhur të 
dhënat dhe për t’i interpretuar ato. Ai na njeh me pyetësorin, kampionin, çështjet etike, por 
gjithashtu, kreu na njeh me kufizimet e studimit. 

Kreu i katërt na paraqet analizën e të dhënave sasiore mbi shpeshtësinë dhe natyrën 
e bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të qytetit të Tiranës. Në këtë kre njihemi me 
perceptimin që kanë nxënësit për ndihmën që japin të rriturit për të parandaluar dhe 
ndaluar bullizmin, për qëndrimet e tyre rreth dukurisë së bullizmit dhe për lidhjen që kanë 
karakteristika të caktuara të nxënësve të marrë në studim (si: numri i shokëve, niveli i 
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pëlqimit të shkollës, raca dhe vetëvlerësimi për rezultatet akademike etj.) dhe përfshirja 
në bullizëm sipas katër kategorive.

Kreu i pestë na njeh me të dhënat cilësore për qëndrimet dhe reagimet që kanë 
mësuesit kujdestarë të shkollave të marra në studim ndaj dukurisë së bullizmit. Çështjet 
kryesore që diskutohen lidhen me këto pyetje: A mendojnë mësuesit se ky është një 
problem serioz? Si i trajtojnë çështjet e bullizmit kur ato ndodhin? Çfarë qëndrimi mbajnë 
kundrejt viktimave dhe agresorëve? A mendojnë se janë të aftë të trajtojnë raste të tilla 
apo kanë nevojë për trajnime?

Kreu i gjashtë na paraqet diskutimet e studimit sipas objektivave të tij dhe na jep gjetjet 
kryesore. Në fund studimi jep rekomandime për studimet në të ardhmen, për të sjellë më 
shumë informacion për këtë dukuri pak të njohur në Shqipëri dhe për aktorët kryesorë që 
ndikojnë drejtpërdrejt në uljen e shkallës shpeshtësisë së shfaqjes së bullizmit.
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KREU II

RISHIKIMI I LITERATURËS

“Je ti që kontrollon jetën tënde. Mos lejo askënd që ta marrë atë nën kontroll.”
Nelson Mandela

2.1. HYRJE

Pothuajse në të gjithë botën kryhen studime periodike për dukurinë e bullizmit, duke 
parë rrezikshmërinë që ai mbart, por në Shqipëri ka një nevojë urgjente për ta studiuar 
këtë dukuri, duke qenë se ka të dhëna të kufizuara, për të mos thënë që nuk ka fare. 
Studiuesi Hening (Henning, 2004) thekson se rishikimi i literaturës krijon një kontekst për 
të argumentuar rëndësinë e ndërmarrjes së një studimi, si dhe krijon një dialog dinamik 
ndërmjet literaturës dhe studimit. 

Prandaj e gjithë literatura e paraqitur në vazhdim të punimit është përdorur për të 
krijuar një lidhje ndërmjet temave të saj dhe studimit. Pjesa e parë e këtij kreu shpjegon 
kornizën teorike që udhëheq studimin, e cila përqendrohet në teorinë e modelit ekologjik. 
Pjesa e dytë tregon përkufizimet e ndryshme që i bëhen bullizmit, natyrës dhe llojeve 
të tij, karakteristikat e viktimës dhe të agresorit, shkaqet dhe pasojat e kësaj sjelljeje të 
dhunshme që shfaqet te nxënësit, viktimat dhe agresorët. Pjesa e fundit shikon në strategjitë 
parandaluese dhe trajtuese që duhet të ketë një shkollë për të trajtuar dhe për të parandaluar 
dukurinë e bullizmit. 

2.2. KORNIZA TEORIKE E STUDIMIT

Për të udhëhequr këtë disertacion, studiuesja ka zgjedhur teorinë e modelit ekologjik 
të Urie Bronfenbrenerit (Urie Bronfenbrenner). Sipas studiuesve del se bullizmi kuptohet 
më mirë kur studiojmë ndërveprimin e individëve brenda mjedisit të tyre social (Limber, 
2007; Leff, 2007; Lerner, 2007). Megjithëse Olveusi, një ndër studiuesit e parë të kësaj 
dukurie (1993), besonte se agresorët ishin të fortë fizikisht dhe zotëronin një personalitet 
antisocial14, kurse viktimat ishin fizikisht të dobët dhe me një personalitet me çrregullime 
të ankthit. Kjo të bën që bullizmin ta mendosh si një ngjarje statike, pra, që e përqendron 
vëmendjen vetëm në karakteristikat individuale. 

Mirëpo në vitet e fundit (2007) studiues të tjerë, si Krejgu (Craig) dhe Pepleri (Pepler), 
pohojnë se: “... ndërveprimi i agresorit me viktimën nuk mund të shpjegohet vetëm me 

14 Antisocial-nga pikëpamja psikologjike ky koncept ka të bëjë me një sjellje që shkakton probleme e që 
është e dëmshme për funksionimin e në grupi ose të shoqërisë, kështu që një diçka bëhet e vështirë dhe nuk 
mund të vazhdojë normalisht.
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karakteristikat e personalitetit të tyre, por sjellja e tyre duhet të merret parasysh brenda 
një mjedisi më kompleks, sikurse janë bashkëmoshatarët, prindërit dhe sistemi social në 
shkollë.” 

Kështu që, kur studiojmë dukuri si bullizmi, përshtatja sipas kushteve të mjedisit 
ku jetohet dhe përshtatja sipas një perspektive socio-ekologjike e lejon studiuesen të 
krijojë një lente të gjerë, përmes së cilës të kërkojë, të vëzhgojë dhe të hetojë për të 
zbuluar diçka në këtë dukuri kaq komplekse, por edhe dinamike. Modeli ekologjik 
pohon se mjedisi në të cilën rritet fëmija është shumë i rëndësishëm, sepse ai ndihmon 
shumë në mënyrën se si ai/ajo sillet në shkollë dhe kjo sjellje është pjesë e ekologjisë15 
së tij/saj (Bronfenbrenner, 1979).

 Bronfenbreneri e kishte argumentuar që në vitin 1979 se jeta e fëmijës zhvillohet në 
kontekste të ndryshme, ku secili ka potencial që, në mënyrë aktive dhe të pavarur, të ndikojë 
në stadet përmes së cilave kalon zhvillimi i tij. Shtëpia, fqinjët dhe shkolla janë disa nga 
kontekstet më të rëndësishme në jetën e një fëmije (Gershoff & Aber, 2006). Ky model na 
ndihmon të kuptojmë kontekstet e ndryshme që e rrethojnë fëmijën dhe që mund të kenë një 
ndikim thelbësor në jetën e tij.

Disa studiues e quajnë atë teoria e qepës, për shkak të rrathëve të ndryshëm, të cilët janë 
të ndërvarur. Për shembull, nëse një shtresë e qepës është kalbur, ajo, me kalimin e kohës, do 
të ndikojë në të tërë qepën. Kjo tregon se çdo pjesë e sistemit është e rëndësishme dhe mund 
të ndikojë në pjesët e tjera (Rochat, Hough, Mitchell dhe Jewitt, 2009). Ky është një tregues 
që fëmijët nuk rriten në një vakuum (vend që i ngjan një zbrazësie), por në ndërveprim me 
njerëzit, ku këta të fundit kanë një ndikim të fuqishëm në përmbajtjen e këtij fëmije. 

Po i drejtohemi si burim një teorie të Lousonit dhe Englander (Lawson &  Englander, 
2007), që ka shkruar: “Marrëdhënia mes shkollës dhe komunitetit të gjerë është shumë e 
rëndësishme, në kuptimin se të dyja institucionet ndikojnë te njëri-tjetri dhe fëmijët sillen 
në një mënyrë të caktuar si pasojë e këtyre dy institucioneve.” Kjo teori mbështetet edhe 
nga Bondura (1989), i cili pohon: “Sistemi i familjes, i shkollës dhe i komunitetit/bashkësisë 
janë të ndërlidhura, prandaj është e rëndësishme të jemi në dijeni të shkallës së ndikimit që 
ka secili komponent/përbërës i ekosistemit në çdo karakteristikë individuale të fëmijës dhe 
të zhvillimit të tij. Për shembull, fëmijët mësojnë të jenë agresivë, duke vëzhguar sjelljen 
agresive të të tjerëve.”

Teoria e sistemit ekologjik e Urie Bronfenbrenerit (1977, 1979) e vendos nxënësin në 
qendër të mjedisit të tij. Teoria pohon se “nxënësi është në qendër të një sistemi të mbyllur 
dhe të pathyeshëm, i cili përfshin bashkëmoshatarët, familjen, shkollën, komunitetin/
bashkësinë ku jeton dhe kulturën e vetë nxënësit. Më posaçërisht, këto sisteme sociale 
përfshijnë individët që ndikojnë në jetën e nxënësit dhe vendet ku fëmija është pjesëmarrës 
aktiv, si shtëpia apo shkolla.” Kavajola (Cavaiola) dhe Kolfordi (Cavaiola & Colford, 2006) 
i shpjegojnë sistemet e ndryshme që ndikojnë te sjellja e çdo individi si më poshtë:

Mikrosistemin e përshkruajnë si “një sistem veprimtarish, rolesh dhe marrëdhëniesh 
ndërvetjake që përjetohen nga një njeri në një mjedis të caktuar me karakteristikat e veçanta 
fizike dhe materiale” (Bronfenbrenner, 1979). Një mjedis është vendi ku individët mund 
të ndërveprojnë me të tjerët, sikurse është shtëpia, shkolla, mjedisi i lojës. Pra, ky sistem 
përbëhet nga pjesëtarët e familjes dhe nga grupi social i afërt (shih figurën 2.1) dhe ka një 
ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin dhe në përvojat e fëmijës. Po i drejtohemi si burim 
Bronfenbrenerit (1979), e cila pohon: “Mënyra e jetesës së fëmijës përcaktohet nga ajo që 

15 Ekologjia i referohet mjedisit në të cilën personi vepron (Lewis, 1997).
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ai/ajo përjeton në këtë mjedis. Veprimtaritë, rolet dhe ndërveprimet ndërvetjake shërbejnë 
si themel ose si element bazë i mikrosistemit. Nëse marrim shkollën si mjedis, veprimtaritë 
mund të përfshinin detyrat që nxënësi bën në klasë, rolet janë ato që përfshijnë mësuesin 
e nxënësin, kurse marrëdhëniet  ndërvetjake mund të përfshijnë ndërveprimin e perceptuar 
mes bashkëmoshatarëve dhe mësuesve brenda klasës.” 

Mezosistemin e përshkruajnë si “një ndërlidhje ndërmjet dy ose më shumë mjediseve ku 
individi merr pjesë aktivisht” (p.sh., ndërlidhja ndërmjet dy ose më shumë mikrosistemesh) 
(Bronfenbrenner, 1979). Një shembull i një mezosistemi brenda jetës së një fëmije mund të jetë 
ndërveprimi dhe marrëdhënia që zhvillohet ndërmjet mësuesit dhe prindërve për të shqyrtuar 
dhe për të zgjidhur problemin e bullizmit. Sapo prindërit dëgjojnë nga mësuesi se fëmija e tyre 
ka qenë viktimë e bullizmit, ata mund të zgjedhin pranimin në mënyrë të heshtur të ngjarjes 
së bullizmit si një pjesë e pashmangshme e rritjes, kështu që vendosin që të mos e diskutojnë 
këtë ngjarje me fëmijën e tyre. Në një mënyrë tjetër zgjidhjeve është kur prindërit dhe mësuesit 
mund të vendosin së bashku të zhvillojnë një plan për të ndihmuar fëmijën, i cili është viktimë 
e bullizmit. Ka shumë mënyra ku prindërit dhe mësuesit mund të ndërveprojnë në rastin e një 
ngjarjeje agresore, dhe të gjitha do të ndikonin mbi nxënësin në mënyra të ndryshme.

Ekosistemin e përshkruajnë si “një ose më shumë mjedise që nuk e përfshijnë 
personin si një pjesëmarrës aktiv, por ku ngjarjet që zhvillohen përreth tij ndikojnë mbi 
të” (Bronfenbrenner, 1979). Pra, ekosistemi ndikon te fëmija, por në një mënyrë jo më të 
drejtpërdrejtë. Ndikimi i ekosistemit te nxënësit e përfshirë në studim nuk do të studiohet në 
këtë disertacion, por është e rëndësishme të kuptohet se si funksionon ai. Nëse një nënë është 
e stresuar dhe me plot me ankthe, për shkak të disa problemeve që i kanë ndodhur në punë, 
këto probleme mund të sjellin ndikim në jetën e fëmijës së saj. Nëse fëmija është përfshirë 
në një sjellje agresore, ky problem mund të trajtohet ndryshe, për shkak të stresorëve15 të 
jashtëm të nënës së tij. Megjithëse fëmija nuk është një pjesëmarrës aktiv në mjedisin e 
punës së nënës, ai prapë mund ta përjetojë ankthin e saj. 

Sistemi i fundit quhet makrosistemi, të cilin e përshkruajnë si “qëndrueshmëri, në 
formë dhe në përmbajtje, të sistemeve të tjera (të mikro-, të mezo- dhe të ekosistemit), që 
shfaqet në nivelin e nënkulturës16 ose të kulturës së përgjithshme”. Ai përfaqëson mjedisin 
e gjerë që ndikon dhe ndikohet nga individët dhe përfshin kulturën, historinë, ligjet, vlerat, 
normat (Bronfenbrenner, 1994). Për shembull, kultura e një nxënësi mund të ndihmojë në 
perceptimin e tij mbi dukurinë e bullizmit. Sipas studimeve, fëmijët që vijnë nga familjet 
e pakicave kombëtare janë më të prirura të jenë viktima të bullizmit sesa fëmijët që nuk 
janë pjesë e pakicave kombëtare (Soriano, 1994). Në modelin e Bronfenbrenerit, fëmijët 
minoritarë/ e pakicave kombëtare ndikohen nga kultura e tyre për t’i mos i raportuar rastet 
e bullizmit dhe, për rrjedhojë, të pësojnë më shumë raste të këtij lloji.

15 Stresor-fjalë nga anglishtja (stressor), që nga pikëpamja psikologjike ka këtë kuptim: një gjendje tensioni 
psikologjik që shkaktohet nga disa lloje forcash fizike dhe psikologjike që prodhojnë stres (pozitiv dhe nega-
tiv) duke i sjellë ndryshime të rëndësishme personit, që mund të jenë shformime ose shtrembërime të sjelljes. 
I përdorur në këtë kuptim, stresori është një efekt, pra, është pasojë e trysnive të jashtme.
16 Nënkulturë-në kuptimin social, ajo është kultura e një segmenti të mirëpërcaktuar e të veçuar social të një 
shoqërie apo e një segmenti të tillë brenda një kulture më të madhe, meqë shikohet se qëndron jashtë rrymës 
kryesore të shoqërisë. Ajo mendohet se pasqyron modelet kulturore mbizotëruese të shoqërisë, por që ka edhe 
vlera norma dhe zakone të veçanta, të ndryshme prej saj. Pra bëhet fjalë për sjelljet dhe besimet e grupeve të 
veçanta njerëzish në një shoqëri, të cilat janë të ndryshme nga ato të shumicës së njerëzve të një shoqërie të 
caktuar, p.sh.: nënkultura e kriminelëve, ajo e të droguarve, ajo e të rinjve, ajo e nxënësve të një shkolle, ajo 
e studentëve etj.
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Figura 2.1. Modeli ekologjik i Bronfenbrenerit (Berk & Roberts, 2009).

Sikurse e shohim edhe nga figura e mësipërme, ky model përbëhet nga katër sisteme. 
Megjithatë, për qëllimin e këtij studimi, vëmendja vihet më shumë te mikrosistemi. 
Studimi e shikon bullizmin brenda këtij sistemi specifik, ku ju do gjeni familjen, shkollën, 
bashkëmoshatarët dhe struktura të tjera të afërta, të cilat kanë një ndikim në sjelljen e fëmijës. 

Megjithatë, ky studim nuk nënçmon ndikimin që kanë edhe sistemet e tjera te 
mikrosistemi, sepse Bronfenbreneri (1979) e ka pohuar qartësisht se “modeli ekologjik 
e pranon që numri dhe cilësia e lidhjeve ndërmjet këtyre mjediseve ka një ndikim të 
rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës”, dhe shumë studiues kanë vënë re një lidhje të fortë 
ndërmjet elementeve mjedisore dhe të sjelljes. 

Studimi është ngritur në supozimin se mikrosistemi i fëmijës brenda mjedisit të shkollës, 
ku futen shokët, mësuesit, prindërit, ndikon në sjelljen e nxënësve dhe mund të ndihmojë në 
shfaqjen ose në parandalimin e sjelljeve agresore në shkollë. Më poshtë jepen shkurtimisht 
se si ndikojnë secili nga këto sisteme te dukuria e bullizmit. 

Studimet kanë treguar se cilësia dhe sasia e marrëdhënieve që nxënësit krijojnë në 
mjedisin e shkollës mund të përcaktojë nëse fëmija ka të ngjarë të përfshihet në bullizëm si 
agresor apo si viktimë. Kështu duket se agresorët zakonisht kanë shumë shokë, por priren
të mos pëlqehen nga nxënësit e tjerë (Schwartz, 2001)dhe nxënësit që kanë një status të lartë 
midis shokëve dhe janë më të prirë të zotërojnë kompetenca sociale, kanë më pak të ngjarë 
të jenë pre e bullizmit apo e përjashtimit social, si dhe kanë fuqinë dhe aftësinë të përpiqen 
të ndikojnë te bashkëmoshatarët, si p.sh. t’i bindin ata të ngacmojnë e të sulmojnë nxënësit e 
tjerë. Kur nxënësit pyeten mbi numrin e shokëve të ngushtë që kanë në klasë, kërkimet kanë 
pohuar se agresorët kanë më shumë shokë sesa grupi i viktimave, kurse kategoria agresor-
viktima është grupi që ka më pak shokë të ngushtë (Schwartz et.al., 2001).

mjedisin e gjerë që ndikon dhe ndikohet nga individët dhe përfshin kulturën, historinë, 
ligjet, vlerat, normat (Bronfenbrenner, 1994). Për shembull, kultura e një nxënësi mund të 
ndihmojë në perceptimin e tij mbi dukurinë e bullizmit. Sipas studimeve, fëmijët që vijnë 
nga familjet e pakicave kombëtare janë më të prirura të jenë viktima të bullizmit sesa 
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Bronfenbrenerit, fëmijët minoritarë/ e pakicave kombëtare ndikohen nga kultura e tyre 
për t’i mos i raportuar rastet e bullizmit dhe, për rrjedhojë, të pësojnë më shumë raste të 
këtij lloji.
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Sikurse e shohim edhe nga figura e mësipërme, ky model përbëhet nga katër 
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familjen, shkollën, bashkëmoshatarët dhe struktura të tjera të afërta, të cilat kanë një 
ndikim në sjelljen e fëmijës. 

Megjithatë, ky studim nuk nënçmon ndikimin që kanë edhe sistemet e tjera te 
mikrosistemi, sepse Bronfenbreneri (1979) e ka pohuar qartësisht se “modeli ekologjik e 
pranon që numri dhe cilësia e lidhjeve ndërmjet këtyre mjediseve ka një ndikim të 
rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës”, dhe shumë studiues kanë vënë re një lidhje të fortë 
ndërmjet elementeve mjedisore dhe të sjelljes. 

Studimi është ngritur në supozimin se mikrosistemi i fëmijës brenda mjedisit të 
shkollës, ku futen shokët, mësuesit, prindërit, ndikon në sjelljen e nxënësve dhe mund të 
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Për shkak të ndërveprimit të përditshëm me nxënësit, perceptimet dhe qëndrimet e 
mësuesve në shkollë janë një tregues i rëndësishëm i parashikimit të sjelljeve brenda mjedisit 
shkollor. Vetëm në vitet e fundit është rritur vëmendja e studiuesve për qëndrimet dhe për 
përfshirjen e mësuesve për kryerjen e veprimtarive kundër bullizmit në shkollë, si elemente që 
mund të nxisin apo të parandalojnë shfaqen e kësaj sjellje agresive (Rowe, 2001). Gjithashtu, 
mbështetja sociale nga mësuesit luan një rol të rëndësishëm në përshtatjen psikologjike dhe 
akademike të nxënësve (Baker, 2008). Nxënësit që i perceptojnë mësuesit e tyre si mbështetës 
dhe të përfshirë në parandalimin dhe në trajtimin e rasteve agresore, kanë më pak gjasa të 
shfaqin sjellje problematike në shkollë (Hibbert, 2004), të tilla si agresioni (Lewis, 1992). 
Po kështu, një marrëdhënie mbështetëse mësues-nxënës siguron një mbrojte efektive, duke 
zbutur kështu efektet negative të bullizmit në shkollë (Murray-Harvey & Slee 2012).

Së fundimi, prindërit kanë një ndikim të madh në qëndrimet dhe në sjelljet e fëmijëve. 
Shqetësimi dhe përgjegjësia që kanë për mirëqenin e fëmijëve të tyre, i bën ata të kenë një 
rol kyç në parandalimin dhe në adresimin e një sjelljeje agresore (Kantor & Finkelhor, 2009; 
Stockdale, Hangaduambo, Duys, Larson, & Sarvela, 2002). Megjithatë, sipas disa studimeve 
ndërkombëtare, del se prindërit i kuptojnë shumë mirë sjelljet agresore dhe efektet negative 
(Mishna, Beran, Pool, Gadalla, & Daciuk 2011), por ata mendojnë se fëmija i tyre nuk është 
i përfshirë ose është i pak përfshirë në bullizëm (si viktimë apo si agresor) në krahasim 
me atë që fëmijët raportojnë (Kantor & Finkelhor et. al., 2009; Stockdale, Hangaduambo,
Duys, Larson & Sarvela et.al., 2002).

2.3. PËRKUFIZMI I TERMIT “BULLIZËM”

Në studimin që i është bërë bullizmit, del se përkufizimet e ndryshme dhe rezultatet 
e vëzhguesve, në thelb, nxjerrin pyetje, përgjigje dhe përfundime të ndryshme. Kështu që 
është e domosdoshme gjetja e një përkufizimi të përbashkët të bullizmit, i cili duhet të 
përfshijë të gjitha karakteristikat e dukurisë.

Dr. Piter Pol Hajnemani (Peter Paul Heinemann, 1972), një mjek dhe i një mbijetuar 
i holokaustit, zhvilloi një teori në lidhje me bullizmin, si pasojë e vëzhgimit të armiqësisë 
që bashkësia lokale kishte kundrejt djalit të tij të birësuar, i cili ishte me ngjyrë. Hajnemani 
vëzhgoi sjelljen e dhunshme instiktive të një grupi zogjsh brenda bashkësisë së tyre, që në 
etologji18 quhet “mobing” (mobbing)19, të cilët sulmonin në grup anëtarin më të dobët të 

18 Etologji-fjalë me burim nga greqishtja (ethos-doke, zakone dhe logia-dije, shkencë), që merret me studimin e 
sjelljes së kafshëve në mjedisin e tyre natyror. Ajo merret me mekanizmat shkakësorë (si të stimujve që nxitin 
sjelljet, ashtu dhe të mekanizmave psikologjikë që e kontrollojnë atë), me zhvillimin e sjelljes me funksionin e saj 
dhe me historinë e saj evolucionare. Si shkencë ajo ka lindur gjatë viteve 30 të shekullit XX nga shkencëtarët no-
belistë austriakë të vitit 1973, Konrad Lorenci (Konrad Lorenz: 1903-1989) dhe Karl fon Frish (Karl von Frisch).
19 Mobing (në anglisht mobbing) ka si rrënjë fjalën angleze mob, që, midis të tjerash, ka kuptimin: një turmë 
e madhe (ku pjesëtarët e saj janë të ngjashëm në një farë mënyre), veçanërisht të asaj që mund të bëhet e 
dhunshme ose që mund të shkaktojë probleme të rënda. Në botën e kafshëve mobingu përfaqëson turmën e 
zogjve ose të kafshëve që ushtrojnë dhunë mbi një tjetër zog ose kafshë, duke u mbledhur rreth tij dhe duke 
e sulmuar. Një sjellje e tillë ndodh edhe me njerëzit. Si term ai përdoret edhe në psikologjinë sociale dhe ka 
kuptimin e një turme personash që kanë një qëllim dhe me një vendosmëri të përbashkët e të veçantë. Si i tillë 
ai përdoret me ngjyresën e faktit që niveli emocional i atyre që bëjnë pjesë në këtë turmë personash, është aq 
i lartë, saqë aktet e dhunës ose të shkatërrimit kanë gjasa të ndodhin thjesht për shkak të vazhdimit të ndjekjes 
së këtij qëllimi të përbashkët e të veçantë.
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tufës së tyre. Si rrjedhojë e kësaj sjelljeje ai zhvilloi konceptin e agresiviteti në grup kundrejt 
një fëmije të caktuar. 

Një akademik i ri suedez, i quajtur Dan Olveus, e mori parasysh këtë teori të 
Heinemanit, por nuk u pajtua me idenë se mobingu ishte një sjellje “në grup”. Në vend të 
kësaj, sikurse Bazeloni përshkruan në librin e saj, Olveusi mëtonte se ajo që ishte e vërtetë, 
ishte e kundërta: Në mënyrë tipike, një grup i vogël prej dy ose tre nxënësish shkaktonin 
shumicën e incidenteve të bullizmit në një klasë dhe deri në 30 për qind e fëmijëve që ishin 
ngacmuar ishin viktimizuar nga i njëjti person. Kur në vitin 1978 Olveusi e përktheu librin 
e tij “Agresiviteti në shkollë” nga suedishtja në anglisht, ai zgjodhi fjalën angleze bullying 
(lexohet bulling) për ta përshkruar këtë sjellje mizore që shfaqej në mjediset e shkollës. Me 
kalimin e kohës Olveusi e përmirësoi kuptimin e bullizmit, duke e bërë atë më të qartë dhe 
duke e ndarë nga incidentet rastësore të dhunës apo të konflikteve që shfaqeshin në shkollë. 
Ne themi se një nxënës është viktimë e bullizmit, kur një ose disa nxënës të tjerë:

Ø Thonë gjëra fyese, lënduese ose tallen me të, e vënë në lojë dhe e përqeshin.
Ø E shpërfillin tërësisht ose e përjashtojnë atë nga grupi i shokëve, ose e lënë qëllimisht 

mënjanë nga veprimtaritë e klasës.
Ø E godasin, e shkelmojnë, e shtyjnë ose e mbyllin atë brenda një dhome. 
Ø E përgojojnë ose përhapin thashetheme të rreme për të, ose i dërgojnë shënime 

dashakeqe dhe përpiqen që nxënësit e tjerë ta marrin inat.
Ø Bëjnë dhe gjëra të tjera lënduese si ato që u përmendën më sipër.

Kur flasim për dukurinë e bullizmit, këto gjëra ndodhin më shumë se një herë dhe 
nxënësi që është viktimë e kësaj dukurie është i paaftë të mbrojë veten e tij apo të saj. Quhet 
bullizëm edhe nëse ndodh vetëm një nga situatat e mësipërme. Nuk quhet bullizëm kur 
veprimi bëhet në mënyrë miqësore ose për kënaqësi.  Gjithashtu, nuk quhet bullizëm, kur 
dy nxënës me pothuajse fuqi ose pushtet të barabartë ofendohen ose grinden fizikisht me 
njëri-tjetrin. (Olweus, 2001)

Për të karakterizuar sjelljen agresore, ne duhet të kemi parasysh që nxënësit e përfshirë 
në këtë dukuri ndahen në katër kategoritë e mëposhtme:

Në kategorinë e parë përfshihen nxënësit që klasifikohen si agresorë ose nxënësit që 
janë shkaktarë të veprimeve negative. 

Në kategorinë e dytë përfshihen viktimat ose nxënësit që pësojnë abuzimin e agresorëve. 
Në kategorinë e tretë përfshihen nxënësit që janë agresorë-viktima, pra, nxënësit që janë 

edhe agresorë, edhe viktima (Bosworth & Espelage, 1996).
Në kategorinë e katërt përfshihen nxënësit që janë vëzhgues, pra, ata që qëndrojnë jashtë 

ngjarjeve të bullizmit, sepse kanë frikë se bëhen ose objektiva të tij, ose sepse mendojnë që 
viktimat e meritojnë abuzimin. 

2.3.1. Marrëdhënia midis agresivitetit, dhunës dhe bullizmit

Sikurse u përmend më sipër, bullizmi është një nënkategori e agresivitetit/sjelljeve 
agresive, i cili përkthehet si “një sjellje që ka si qëllim të shkaktojë dëme ose parehati tek 
individi tjetër” (Olweus, 1973; Berkowitz, 2002). Për rrjedhojë, bullizmi është një sjellje 
agresive me karakteristika të caktuara, si sjellje e vetëdijshme, e vazhdueshme dhe ndodh 
në marrëdhënie asimetrike (pabarazie) në pushtet dhe në status. Kjo tregon dukshëm se ka 
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Diagrami tregon shumë qartë se një pjesë e madhe e bullizmit ndodh pa përdorimin e 
dhunës (p.sh.: bullizmi përmes fjalëve, gjesteve, përjashtimeve nga grupi etj.) dhe se në 
anën tjetër një shkallë e madhe e sjelljeve të dhunshme ndodhin pa i plotësuar 
karakteristikat e bullizmit (p.sh.: një zënke rastësore në klasë, një zënkë e një grup të 
madh me një pakicë që nuk njihen me njëri-tjetrin, apo një zënkë me disa njerëz të pirë në 
një bar etj.)21

Figura 2.2 Diagrama e Venit që shërben për të na treguar marrëdhënien ndërmjet dhunës, 
agresivitetit dhe bullizmit

Në tabelën e mëposhtme na tregohet një ndarje e dhënë nga Boundi dhe Stokeri (Bound 
dhe Stoker, 2000), e cila na e bën të qartë se kush quhen konflikte normale (ku përfshihen 
dhuna dhe agresivitetit) dhe kush quhet bullizëm. 

Tabela 2.1 Konfliktet normale kundrejt bullizmit
Sjellje agresive Bullizmi

Fuqi e barabartë-shokë Fuqi e pabarabartë-jo shokë

Ndodh rastësisht Veprime negative të përsëritura

Aksidental I qëllimshëm

Reagime emocionale të ngjashme për të dyja 
palët

Reagime emocionale të fuqishme nga ana e 
viktimës

Agresori nuk është në kërkim të statusit apo të 
tërheqjes së vëmendjes

Në kërkim të fuqisë dhe të kontrollit

Agresori nuk përpiqet të marrë diçka Kërkon të fitojë të mira materiale ose pushtet

21 Catalano, R., Junger-Tas, J., Morita, Y., Olweus, D., Smith, Peter K., (2014). The Nature of School 
Bullying: A Cross-National Perspectiv. Routledge. ISBN: 9781317798408.

 
 

                                                           

shumë sjellje agresive që nuk përfshihen në bullizëm, për shembull, nëse ka një konflikt 
dhe një ndërveprim agresiv ndërmjet dy personave me pothuajse të njëjtën fuqi fizike dhe 
mendore a psikologjike, ose kur një person në një restorant sulmon verbalisht ose fizikisht 
një tjetër person që ai nuk e ka takuar kurrë më parë. 

Termi dhunë/ sjellje e dhunshme shpesh përdoret si sinonim i sjelljes agresive. Por, sipas 
studiuesve, “sjellja e dhunshme/dhuna” është një sjellje agresive, ku një individ përdor trupin 
e tij/saj ose objekte (si armë) për të shkaktuar dëmtime relativisht serioze ose parehati mbi 
një tjetër individ. Edhe në fjalor kuptimi i dhunës është i ngjashëm, që nënkupton përfshirjen 
e forcës ose të fuqisë fizike. Gjithashtu është e rëndësishme të përmendim se përcaktimi i 
veprave të dhunshme në ligj (ku përfshihen vrasja, ngacmimi, përdhunimi, robëria,) bazohet 
shumë në përshkrimin e mësipërm. Kështu që në ngjashmëri me bullizmin, dhuna është një 
nënkategori e sjelljes agresive/ agresiviteti, por me karakteristikat e saj të veçanta.

Po cila është marrëdhënia midis dhunës, agresivitetit dhe bullizmit?
Marrëdhënia midis tre termave të mësipërm është paraqitur grafikisht në figurën 2.2, 

ku tregohet diagrami i Venit20 (Venn) për marrëdhënien ndërmjet dhunës, agresivitetit dhe 
bullizmit. Agresiviteti / sjellja agresive është një term i përgjithshëm (rrethi i jashtëm i 
madh), ku si bullizmi, ashtu dhe dhuna / sjelljet e dhunshme janë nënkategori të sjelljes 
agresive (dy rrathët e vegjël brenda atij të madhit). Sikurse shihet në figurë, ka edhe një 
zonë (ajo me hije) që tregon bullizmin që kryhet përmes përdorimit të kontaktit fizik ose kur 
dhuna fizike përdoret në kontekstin e bullizmit (p.sh., goditjet, grushtimet, shkelmimet, pra 
në rrethanat ku kriteret e përgjithshme të bullizmit plotësohen).

Diagrami tregon shumë qartë se një pjesë e madhe e bullizmit ndodh pa përdorimin e 
dhunës (p.sh.: bullizmi përmes fjalëve, gjesteve, përjashtimeve nga grupi etj.) dhe se në anën 
tjetër një shkallë e madhe e sjelljeve të dhunshme ndodhin pa i plotësuar karakteristikat e 
bullizmit (p.sh.: një zënke rastësore në klasë, një zënkë e një grup të madh me një pakicë që 
nuk njihen me njëri-tjetrin, apo një zënkë me disa njerëz të pirë në një bar etj.)21

20 Diagrami i Venit-në matematikë përfaqëson disa bashkësi dhe marrëdhëniet logjike ndërmjet tyre. Bashkësitë 
vizatohen në formë rrathësh. Një zonë që mbimbulohet nga dy rrathë njëherësh, përmban elemente që janë të 
përbashkëta për të dyja bashkësitë, duke përfaqësuar kështu një bashkësi të tretë. Rrathët që nuk mbimbulohen 
nga njëri-tjetri përfaqësojnë bashkësi që nuk kanë elemente të përbashkëta. Kjo metodë e ka marrë emrin nga 
matematikani logjicien britanik Xhon Ven (John Venn).
21 Catalano, R., Junger-Tas, J., Morita, Y., Olweus, D., Smith, Peter K., (2014). The Nature of School 
Bullying: A Cross-National Perspectiv. Routledge. ISBN: 9781317798408.

Figura 2.2. Diagrama e Venit që shërben për të na treguar marrëdhënien 
ndërmjet dhunës, agresivitetit dhe bullizmit.

de
sk

PDF S
tud

io 
Tria

l

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now


21

Në tabelën e mëposhtme na tregohet një ndarje e dhënë nga Boundi dhe Stokeri (Bound 
& Stoker, 2000), e cila na e bën të qartë se kush quhen konflikte normale (ku përfshihen 
dhuna dhe agresivitetit) dhe kush quhet bullizëm. 

Tabela 2.1. Konfliktet normale kundrejt bullizmit.

Sjellje agresive

Fuqi e barabartë-shokë

Ndodh rastësisht

Aksidental

Reagime emocionale të ngjashme për të dyja 
palët

Agresori nuk është në kërkim të statusit apo të 
tërheqjes së vëmendjes

Agresori nuk përpiqet të marrë diçka

Keqardhje-marrje përgjegjësish

Përpjekje për të zgjidhur problemin

Bullizmi

Fuqi e pabarabartë-jo shokë

Veprime negative të përsëritura

I qëllimshëm

Reagime emocionale të fuqishme nga ana e 
viktimës

Në kërkim të fuqisë dhe të kontrollit

Kërkon të fitojë të mira materiale ose pushtet 

Jo keqardhje—fajësim i viktimës

Asnjë përpjekje për të zgjidhur problemin

2.4. FORMAT E BULLIZMIT NË SHKOLLË

Bullizmi në shkollë shfaqet në forma të ndryshme, shkaktohet nga nxënës të ndryshëm 
dhe ndaj nxënësve të ndryshëm. Nëse i drejtohemi si burim librit të Frudes dhe të Goltit 
(Frude & Gault,1984), del se ka grupe të ndryshme individësh që kryejnë veprime agresore 
në shkollë, dhe këto janë si më poshtë: 

1. Mësuesit ndaj nxënësve.
2. Nxënësit ndaj mësuesit.
3. Nxënësit ndaj nxënësve. 
Ky studim e përqendron vëmendjen në bullizmin që ndodh ndërmjet nxënësve. 

Megjithëse janë identifikuar shumë forma të bullizmit, ai ndahet në dy kategoritë e 
mëposhtme kryesore: 

a.  Ai mund të jetë i drejtpërdrejtë, për shembull, kur një nxënës goditet, shtyhet ose 
shkelmohet. 

b.  Por ai mund të jetë edhe jo i drejtpërdrejtë, për shembull, kur një nxënës ose disa 
nxënës përhapin thashetheme dashakeqe ndaj nxënësve të tjerë, duke i bërë ata të 
vuajnë emocionalisht. 

Nëse i drejtohemi si burim librit të Lisë (Lee, 2004), ai na përshkruan pesë lloje kryesore 
të kësaj sjelljeje agresive, që janë:

1. Bullizmi fizik.
2. Bullizmi emocional/psikologjik.
3. Bullizmi seksual.
4. Bullizmi racial.
5. Bullizmi virtual ose bullizmi kibernetik.
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2.4.1. Bullizmi fizik

Bullizmi fizik është forma më e dukshme e bullizmit, i cili zbulohet më lehtë se format 
e tjera. Ai shfaqet kur një person dëmtohet fizikisht përmes goditjeve, shkelmimeve, 
shtyrjeve, ose çdo lloj forme tjetër të sulmit fizik (Lines, 2008). Studimet e bëra nga 
Naseri (Naser, 2004), De Ueti (De Wet, 2005), Smiti (Smit, 2006) dhe Olveusi (Olweus, 
1999), kanë treguar se bullizmi fizik përfshin: goditjet, shkelmimet, shtyrjet, grushtimet, 
shtrëngimet e fytit, shkuljen e flokëve, pickimet, djegien, vjedhjen e sendeve personale, 
marrjen e ushqimit dhe vandalizmin. 

2.4.2. Bullizmi emocional/psikologjik

Ky lloj bullizmi ndryshon nga ai fizik, në kuptimin se është i padukshëm dhe i vështirë 
për t’u zbuluar. Ky lloj bullizmi mund të kryhet si nga mësuesit, ashtu dhe nxënësit. 
Olveusi (1999), Naseri (2004), De Ueti (De Wet) (2005), Smiti (2003), Perkinsi (Perkins) 
dhe Krejgu (Craig, 2006) pohuan se bullizmi emocional përfshin këto veprime: etiketimet 
fyese, sharjet e vazhdueshme, kërcënimet, shpërfilljen, nënçmimin apo përjashtimin nga 
grupi bashkëmoshatar, përhapjen e thashethemeve dhe përdorimin e nofkave me kuptimin 
negativ, duke iu referuar karakteristikave personale të personit. Për shembull, nëse një 
nxënës etiketohet me nofka si “ai i ziu”ose “ajo lopa”,ai “qorri” etj., me kuptimin se një 
nxënës është shumë i zi, apo shumë i shëndoshë, apo sepse nuk sheh mirë, këto shprehje 
fjalore e lëndojnë shumë rëndë emocionalisht viktimën. 

Nga një studim i bërë nga dy autorë, Sijli dhe Jangu (Seal & Young, 2003), u gjet se 
forma më e përhapur e bullizmit ishte ai emocional, i ndjekur nga ai fizik. Pavarësisht se në 
pamje të parë duket sikur bullizmi fizik është më shpeshtë dhe më i dëmshëm se ai verbal.  
Kjo ide mbështetet edhe nga organizata ndërkombëtare UNICEF (2009), e cila raporton se 
disa forma të dhunës janë shumë delikate dhe të vështira për t’u zbuluar sepse nuk ka prova 
të dëmtimit fizik. 

Uest dhe Salmon (West & Salmon 2000) pohon se bullizmi emocional mund të jetë 
po aq dëmtues sa edhe ai fizik, sepse dëmton dinjitetin dhe vetëbesimin. Ky lloj bullizmi 
është më i rrezikshëm sesa format e tjera, sepse ka efekte të heshtura te nxënësit dhe sepse 
viktimat e këtij lloj bullizmi marrin rrallëherë ndihmë apo mbështetje. 

2.4.3. Bullizmi seksual

Ngacmimi seksual përcaktohet si një sjellje seksuale e padëshiruar fizike ose verbale, 
që përfshin komente apo shaka me natyrë seksuale dashakeqe ose shënime seksualisht 
diskriminuese, kur bëjmë komente mbi preferencat seksuale ose aktivitetin seksual të një 
nxënësi, kur i vendosim nofka me natyre seksuale, si dhe kontakte të padëshirueshme fizike, 
që bëhen nga dikush në një mjedis edukativ e që janë fyese dhe të pakëndshme për nxënësin, 
duke e bërë që ai të ndjehet i turpëruar ose të ndihet ngushtë duke e bërë të vuajë, ose të 
ndërhynë në rezultatet e tij akademike (Poland, 2003). 

Bjuti dhe Aleksejeri (Beaty & Alexeyer, 2008) e përkufizojnë bullizmin seksual si një 
formë bullizmi qëllimi i të cilit është të turpërojë, të përulë, të poshtërojë ose të kontrollojë 
një person tjetër, duke u bazuar të gjinia e tij ose te orientimi i tij seksual. Për shembull, 
janë shembuj të bullizmit seksual, kur një djalë mund të bëjë një koment rreth trupit të një 

de
sk

PDF S
tud

io 
Tria

l

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now


23

vajze, me qëllim që ta turpërojë ose ta zërë ngushtë a t’i krijojë një shqetësim mërzitës dhe 
vuajtës të brendshëm me pjesën tjetër të klasës, dërgimi i mesazheve me ngjyrime seksuale 
në telefona ose në kompjuter, shfaqja e imazheve ose e vizatimeve pornografike në letra 
apo në muret e shkollës ose në internet dhe tërheqja poshtë e pantallonave apo ngritja lart 
e fustaneve të vajzave në sy të të tjerëve. Karrol-Lindi dhe Kernei (Carroll-Lind & Kearney, 
2004, 2006) zbuluan se komentet ofenduese seksuale ishin forma më e përhapur e bullizmi 
seksual. Për shembull, një koment seksual ofendues mund të jetë përdorimi i fjalëve të tilla, 
si: “e përdalë”, “të prapme si valixhe”, kur i thonë një djali në klasë “je si motër”etj. 

2.4.4. Bullizmi racial

Bullizmi racial shfaqet kur një nxënës thotë fjalë ofenduese ndaj një nxënësi tjetër për 
shkak të ngjyrës së tij të lëkurës, krahinës nga vjen, besimit fetar, kulturës etj. Për shembull, 
një rast i bullizmit racial është ai kur një nxënës i racës së bardhë i thotë një nxënësi me 
ngjyrë “ti je i zi, si tabela e shkrimit”. 

Bullizmi racial në shkolla mund të fillojë që nga përdorimi i pavend i gjuhës dhe i 
etiketimeve, deri te rastet kur viktima përjashtohet nga klasa për shkak të ngjyrës, të mënyrës 
se si flet, të besimit dhe të kulturës së tij/saj. Adoleshentët mund të pësojnë bullizëm racial 
për shkak të një dukjeje të ndryshme në pamje, për shkak se kanë disa vlera të ndryshme 
nga shumica, por edhe për shkak se kanë gjuhë dhe tradita të ndryshme ose hanë ushqim të 
ndryshëm (Sullivan, 2000). 

Shkollat në Tiranë përbëhen nga nxënës me prejardhje të ndryshme krahinore dhe raciale 
(p.sh.: romët, egjiptianët, vllehët etj.). Studiuesja është e mendimit se shkollat 9-vjeçare të 
Tiranës janë mjedisi më i përshtatshëm për të zbuluar nëse bullizmi racial është apo jo një 
dukuri në shkollat tona. 

Sheras (Sheras, 2002) ka treguar se Bondura besonte se shumë sjellje që shfaqen tek 
individët, janë mësuar përmes shembujve. Kur një fëmijë shikon prindërit e tij ose të rritur 
të tjerë që shfaqin sjellje agresive ose shpërfillëse a nënçmuese ndaj njerëzve me ngjyrë, ata 
e imitojnë atë sjellje në shkollë, duke lënduar nxënësit me ngjyrë. 

2.4.5. Bullizmi virtual ose bullizmi kibernetik

Bullizmi virtual ose ai kibernetik është një prirje në rritje te fëmijët e shkollave 
9-vjeçare, megjithatë nuk ka një standard të përcaktuar të bullizmit virtual. Përkufizimi i tij 
i sotëm është:“Përdorim informacioni dhe komunikimi negativ të qëllimshëm nga një ose 
disa individë, përmes teknologjisë elektronike, e cila lejon përhapjen e kërcënimeve ose të 
ngacmimeve te një ose disa individë të tjerë, duke postuar tekste, foto, video etj.”. Bullizmi 
virtual mund të kryhet në disa forma, si p.sh.: përmes postës elektronike, përmes mesazheve 
në celular, në dhomat e bisedimeve miqësore (chat, që shqiptohet çat), në faqe të ndryshme 
elektronike ose përmes imazheve që dërgohen në faqet sociale, si: fejcbukut (“facebook”), 
instagramit (“instagram”) etj. (Mason, 2008).

Kjo mund të jetë shumë e pakëndshme për fëmijët dhe adoleshentët,veçanërisht për 
arsyen se përmasat e hapësirës digjitale, shpejtësia dhe të qenët e saj 24 orë në ditë dhe 7 
ditë në javë, gjë që do të thotë se këto dukuri mund të ndodhin në çdo vend dhe në çdo kohë. 

Agresorët (personat që kryejnë bullizëm virtual) përdorin teknologjitë e reja për të bërë 
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kërcënime, për të shkaktuar frikë, për të bezdisur, për të folur dhe për të përjashtuar të rinjtë 
dhe, në disa raste, për t’i ç’personalizuar22 apo për t’i vjedhur identitetin atyre.

Disa nga mënyrat më të zakonshme të bullizmit virtual ose kibernetik janë:
•	 Kërcënimi nëpërmjet mesazheve. Ky është rasti kur fëmija mund të marrë një 

mesazh të pakëndshëm apo kërcënues.
•	 Shqetësime apo telefonata të rreme. Ky është rasti kur dikush mund t’i telefonojë 

fëmijës vazhdimisht në celularin e tij, si dhe t’i thotë gjëra të pakëndshme
•	 Publikimi dhe shpërndarja e imazheve pa lejen e fëmijës. Ky është rasti kur 

foto, video apo mesazhet filmike të fëmijës mund të qarkullohen me anë të postës 
elektronike (e-mail) apo dërgimit të mesazheve (sms), ose mund të postohen në rrjet 
a të identifikohen me emrin e tyre në një faqe zyrtare publike.

•	 Kërcënim në faqen e dhomës së bisedimeve miqësore (chat) a, siç thuhet, 
nëpërmjet çatit. Ky është kur një përdorues tjetër i faqes së çatit mund t’i thotë 
gjëra të këqija nxënësit.

•	 Kërcënimi nëpërmjet një rrjeti social. Ky është rasti kur dikush mund të postojë 
mesazhe të pakëndshme në lidhje me nxënësin në një faqe zyrtare sociale apo të 
krijojë një profil të rremë me emrin e tij.

•	 Kërcënim gjatë lojërave ndërvepruese në grup. Ky është rasti kur nxënësi luan 
lojëra me shumë lojtarë të përfshirë njëherësh në lojë dhe kur lojtari tjetër mund të 
përpiqet t’i bllokojë apo ta shpërfillë atë. Kërkimet tregojnë që ky lloj përjashtimi 
mund të ndikojë në uljen e vetëvlerësimit të nxënësit.

Studimet e para kanë treguar se të qenit viktimë e bullizmit virtual ose kibernetik mund 
të ndikojë negativisht në funksionimin fizik, social, emocional dhe kognitiv (Hindjua & 
Patchin, 2008). Ekspertët thonë se është e rëndësishme për shkollat që të sigurojnë se ato 
marrin masa për t’i mbrojtur nxënësit nga agresiviteti onlajn (online) dhe kundërveprojnë 
ndaj rasteve të raportuara, në mënyrë që të ruajnë një mjedis shkollor të sigurt. Ekspertët 
gjithashtu theksojnë se është e rëndësishme që personeli i shkollës të kuptojë se çfarë është 
bullizmi virtual, çfarë ndikimi ka ai te nxënësit dhe çfarë mund të bëjnë për të krijuar një 
mjedis të sigurt. 

2.5. KARAKTERISTIKAT E VIKTIMAVE, TË AGRESORËVE 
DHE AGRESOR-VIKTIMAVE

2.5.1. Karakteristikat e viktimës

Viktimë e bullizmit quhet një fëmijë që nuk ndjehet i sigurt në shkollë, për shkak të 
kërcënimeve ose të dëmtimeve fizike nga një ose disa nxënës që ndodhen në shkollën e tij/
saj (Sanders & Phye, 2004). 

22 Ç’personalizim-është një term që përdoret për rastin kur një person ndjen se po humb veten e tij ose iden-
titetin e tij vetjak. Një gjë e tillë i shkakton atij çrregullime emocionale, ku ndihet një humbje e kontaktit me 
realitetin vetjak të vetes së tij, gjë që shoqërohet me ndjenjën sikur personi në fjalë është i huaj për vetveten 
ose me ndjenjën sikur ai po përjeton një përvojë joreale.
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Olveusi i ndau viktimat e bullizmit në dy kategori kryesore: në viktima pasive, ose të 
nënshtruara, dhe në viktima provokuese, pra që kanë si qëllim provokimin. 

Viktimat pasive janë nxënës të qetë, të turpshëm dhe nuk kundërpërgjigjen duke luftuar. 
Ata nuk i provokojnë bashkëmoshatarët, nuk e pëlqejnë dhunën dhe janë më të prirë të jenë 
më të dobët fizikisht sesa nxënësit e tjerë. Ma (2001) raportoi se nxënësit me kushte fizike 
të dobëta janë shumë më të prirë të dhunohen sesa të jenë dhunues, sidomos në një moshë 
të hershme. Por, kur nxënësit rriten, inferioriteti i fuqisë fizike nuk është më një arsye për të 
qenë viktima të bullizmit. 

Viktima pasive është lloji më i zakonshëm i viktimës dhe më i identifikueshmi. Në 
këtë rast, viktima ka pak burime mbështetjeje dhe është objektiv i lehtë. Shpesh ai ose ajo 
përpiqet ta kënaqë agresorin në mënyra të ndryshme dhe nuk lufton dhe, për këtë arsye, 
quhet viktimë pasive (Sullivan, 2004). Këto lloje viktimash përjetojnë më shumë 
shenja vetmie dhe janë më të rrezikuar për të kryer vetëvrasje (Swearer; Song; Cary; Eagle 
& Mickrlso, 2001).

Viktimat e bullizmit vuajnë vazhdimisht nga një vetëvlerësim i ulët, e shohin veten 
në mënyrë negative dhe shpesh e quajnë veten dështakë dhe të papëlqyeshëm (Sanders & 
Phye, 2004). Sigurisht, fakti që ata dhunohen në mënyrë të vazhdueshme nga të tjerët mund 
të ndihmojë në ndjenja të tilla. Viktimat e reja zakonisht kundërpërgjigjen duke qarë, kurse 
viktimat e hershme tërhiqen. Tipike për këta fëmijë është se nuk kanë asnjë shok apo shoqe 
të ngushtë në klasë. Nga ana akademike viktimat e bullizmit shfaqen me një inteligjencë më 
të ulët, kanë aftësi sociale inferiore dhe e shohin veten si të mefshtë dhe të pavlerë. 

Viktimat provokuese ose kategoria agresorë-viktima janë viktima që karakterizohen nga 
hiperaktiviteti/të qenët jashtëzakonisht shumë aktivë, nga ankthi dhe kanë forma sjelljesh që 
provokojnë ose i irritojnë nxënësit e tjerë të klasës (Olweus, 1991). Kjo kategori përfshihet 
në dukurinë e bullizmit edhe si viktima, edhe si agresorë. Ata karakterizohen si antagonistë 
dhe me probleme me përqendrimin, kanë mungesë të aftësive sociale për të kundërvepruar 
dhe për t’u përgjigjur në mënyrë të përshtatshme situatave me konflikte. Kjo kategori mund 
të provokojë situata sociale të pakëndshme e të rënda, për shkak të dëshirës që ka për të 
përdorur agresivitetin dhe veprimet hakmarrëse (Olweus, 2003). Këta nxënës janë në kërkim 
të ngjarjeve që çojnë në viktimizimin e tij/ saj dhe ka shumë të ngjarë të kundërpërgjigjen 
ashpër kur të tjerët i sulmojnë (Currie, 2008). Kjo lloj viktime është më pak e pëlqyera nga 
pjesa tjetër e shokëve dhe e shoqeve (Blazer, 2005).

Dy studiues të tjerë, si Bondsi (Bonds) dhe Stokeri (Stoker), kanë shtuar edhe një 
kategori tjetër, të cilën e kanë quajtur kategoria e viktimës së deleguar (2000), ku përfshihen 
ata nxënës që kanë dëgjuar ose kanë qenë shikues të drejtpërdrejtë të rasteve të bullizmit 
në shkollë dhe për këtë arsye frikësohen nga mjedisi që bullizmi krijon. Një viktimë e tillë 
përshkruhet si një fëmijë që ka karakteristikat e mëposhtme:

•	 Ndjen frikë se mos është një objektiv i mundshëm bullizmi.
•	 Ka një nivel të moderuar empatie dhe ndjeshmërie.
•	 Nuk merr një qëndrim ndaj bullizmit, për shkak të frikës.
•	 Përjeton faj për shkak të frikës që ka dhe dështimit për të vepruar. 

Bondsi dhe Stokeri (2000) i përshkruan këto viktima si më pak të identifikueshme sesa 
llojet e tjera, por edhe ata vuajnë nga pasojat fizike dhe psikologjike të bullizmit. 

Nga studimet e bëra në mbarë botën kanë dalë disa karakteristika kryesore fizike dhe 
psikologjike që kanë nxënësit dhe të cilat përbëjnë faktorët e rrezikut për të qenë pre e 
bullizmit. Në këto karakteristika që kanë nxënësit futen:
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1.  Paraqitja e jashtme ku futen : pasja e veshëve të mëdhenj, pasja e një ngjyre lëkure 
të kuqe ose të zezë, pasja e një hunde të madhe, pamje fizike jo shumë e këndshme, 
mbajtja e syzeve optike, të qenit mbipeshë ose nënpeshë.

2. Sjella/ të dukurit si “jonormalë”. Olveusi (1992) pohoi se arsyeja kryesore që të 
rinjtë bëhen objekt talljeje, është fakti që ata shfaqen si “jonormalë”, të ndryshëm 
nga pjesa tjetër e bashkëmoshatarëve. Ata mund të jenë të ndryshëm nga mënyra e 
të folurit, e veshjes, e dëshirave që kanë etj.

3. Fëmijët me nevoja të veçanta. 
4. Kryerja e veprimtarie të pazakonshme (si baleti për djemtë etj.).
5. Fëmijë që vinë nga prindër të divorcuar ose prindër që janë shumë mbrojtës ndaj 

fëmijëve të tyre.

2.5.2. Karakteristikat e agresorit

Agresori është një nxënës ose një grup nxënësish që shkaktojnë sjellje të dhunshme te 
nxënësit e tjerë. Sandersi dhe Faji (Sanders & Phye, 2004) e përcaktojnë agresorin si një 
individ që nuk respekton rregullat, që përfshihet në sulme fizike dhe ngacmon të tjerët, sepse 
ata nuk pëlqehen nga shumica e nxënësve në shkollën apo në klasën e tij. Nëse përdorim 
si burim tekstor Olveusin (1997), mund të themi se agresorët janë përgjithësisht agresivë 
kundrejt bashkëmoshatarëve. Ata kanë ndjenja pozitive ndaj dhunës dhe janë pak empatikë 
ndaj viktimave të bullizmit. 

Olveusi (1997) dhe Rigbija (Rigby, 1997,2003, 2004 ) vunë re se agresorët shfaqnin 
pak ankth dhe pasiguri dhe nuk vuanin nga vetëvlerësimi i ulët. Disa studime kanë treguar 
se agresorët vijnë nga shtresat e mesme të shoqërisë dhe nga familje me të ardhura të pakta 
mujore. Për shkak të kushteve familjare të varfra, shumë agresorë shfaqin armiqësi ndaj 
mjedisit dhe duket se u pëlqen kur i shohin të tjerët të vuajnë (Roberts, 2006). Shpesh, 
agresorët i detyrojnë viktimat e tyre t’u sigurojnë para ose gjëra të tjera me vlerë. Shumë 
shpesh, sjellja agresive “shpërblehet në formën e prestigjit” (Olweus, 1997). Olveusi (1997) 
arriti në përfundimin se agresorët duan të kenë pushtet dhe dominim, ata i gëzohen kontrollit 
që kanë dhe pëlqejnë t’i vënë të tjerët në një pozitë të nënshtruar.

Nga ana tjetër, studimet kanë treguar se agresorët janë fëmijë që përjashtohen nga të 
tjerët, janë të vetmuar dhe kanë marrëdhënie sociale jo të mira (Henkin, 2005). Kështu që 
mund të themi që ka një pikëpyetje nëse agresorët janë nxënësit më popullorët e shkollës 
apo të klasës, apo nëse janë ata/ ato që përjashtohen nga të tjerët. 

Një pyetje që çdo individ ja bën vetes është pse disa fëmijë bëhen agresorë. Çfarë e bën 
një nxënës të dëshirojë të dëmtojë apo shkaktojë vuajtje një nxënësi tjetër? 

Bjuti dhe Aleksejeri (Beaty & Alexeyer, 2008) pohuan se agresorët shpesh vijnë nga 
familje ku prindërit përdorin si disiplinë forma të dhunës fizike. Ata dhunojnë sepse e 
perceptojnë dhunën si të vetmen formë që i siguron mbijetesën në mjedisin kaotik social ku 
jetojnë. Disa fëmijë të tjerë dhunojnë sepse familjet ku jetojnë, janë tolerante ndaj dhunës 
ose më keq akoma, i gëzohen të qenit zot të vetes (edhe pse e bëjnë në mënyra shpeshherë 
të stërholluara dhe duke u përpjekur që të mos bien në sy të vetë fëmijës). 

Zakonisht agresorët vijnë nga familje me probleme sociale dhe mungesë të strukturës 
familjare, ku përfshihen konfliktet familjare, rritja në një mjedis të ftohtë emocional, që e 
bën agresorin të krijojë largësi me prindërit. Shpesh agresorët sillen në mënyrë të dhunshme 
për të fshehur ndonjë problem ose frikë që ata mund të kenë (Philip, 2009).
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Ndërsa një studiues tjetër Kolorozo (Coloroso) (2003) pohoi se temperamenti gjenetik 
i lindur i një fëmije është faktor që i bën që disa fëmijë të jenë agresorë. Rigbi bien dakord 
me këtë shpjegim duke pohuar se megjithëse teoria gjenetike është shumë kontradiktore, 
fëmijët lindin me një predispozitë që i bën disa prej tyre të prirur ndaj sjelljeve agresive dhe 
impulsive.

Modelimi është një tjetër faktor që ndikon në faktin nëse një fëmijë bëhet agresor. 
Kur një fëmijë vëzhgon modele bullizmi nga të rriturit ose nga fëmijët e tjerë ai bëhet i 
pandjeshëm nga këtyre ngjarjeve. Këto modele shpesh shihen edhe në televizion programe/ 
filma dhe lojra kompjuterike ku fëmijët ekspozohen ndaj heronjve që përdorin dhunë për të 
marrë atë që duan.

Disa dhunojnë sepse janë të pakënaqur me veten dhe mendojnë se duke i bërë edhe të 
tjerët të ndihen keq, kjo do t’u sjellë kënaqësi. Disa të tjerë dhunojnë sepse kanë një nevojë 
të vazhdueshme për t’u treguar të tjerëve se kush drejton (Coloroso, 2003; Bonds & Stoket, 
2000)

Dikush mund të mendojë se viktimat e bullizmit janë ose shumë të mëdhenj fizikisht ose 
shumë të vegjël . Por një agresor nuk mund të identifikohet nga pamja, por nga mënyra 
sesi vepron. Shpesh këta nxënës nuk janë agresivë vetëm kundrejt bashkëmoshatarëve, por 
edhe kundrejt mësuesve dhe të rriturve.

2.5.2.1. Llojet e agresorëve

Nëse u drejtohemi si burim tekstor dy studimeve të bëra nga Kolorozoja (Coloroso, 
2003) dhe Salivani (Sullivan, 2004), na del se ka gjashtë lloje agresorësh, të cilët janë: 

1. Agresori konfident.
2. Agresori social.
3. Agresori i mbushur me dashuri.
4. Agresori hiperaktiv/jashtëzakonisht aktiv.
5. Agresori si pjesë e një “bande”.
6. Agresorët në grup.

Karakteristikat kryesore të të gjashtë llojeve të mësipërme të agresorëve po i përshkruajmë 
si më poshtë vijon:

1. Agresori konfident/besimplotë. Ky lloj agresori ka një ego të madhe dhe vetëbesim 
të madh. Ai ose ajo ka mungesë empatie për viktimën. Ky lloj agresori shpesh 
vlerësohet a çmohet lart nga mësuesit, sepse ka një personalitet të fortë dhe zakonisht 
ka rezultate të larta në mësime, por nuk ka shumë shokë. Salivani (Sullivan, 2004) 
ka gjetur një emër të ndryshëm për këtë lloj agresori, të cilin ai e quan “të zgjuar”. 
Agresori i “zgjuar” quhet kështu, sepse ai është shumë i aftë t’i maskojë me naivitet 
dhe me pafajësi sjelljet e tij/saj. Njerëzit rreth këtij agresori nuk e besojnë se ai është 
i aftë për një sjellje kaq negative dhe agresive. 

2. Agresori social. Ky lloj agresori, duke përdorur thashetheme, etiketime, fyerje 
verbale, e izolon viktimën e tij, duke e përjashtuar nga veprimtaritë shoqërore. 
Zakonisht ky lloj agresori i ka zili cilësitë pozitive të viktimës dhe përgjithësisht 
ka në thelb një vetëbesim të dobët, që e fsheh pas hijeshisë a nurit dhe pas të qenit 
besimplotë në formë shumë të tepruar. Ky lloj agresori është manipulues dhe shpesh 
merr atë që dëshiron (Coloroso, 2003). 
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3. Agresori i mbushur me dashuri. Ky lloj agresori është i ftohtë dhe i larguar nga 
bashkëmoshatarët, por shfaqet shumë i dashur dhe shoqëror në sy të të rriturve. Kur 
dikush nuk e sheh apo nuk e ndalon atë, atëherë ai sulmon. Ky lloj agresori është i 
ftohtë dhe pa emocione. Ai ose ajo zakonisht është xheloz/xheloze, ziliqar/ziliqare 
kundrejt viktimës. 

4. Agresori hiperaktiv/jashtëzakonisht aktiv. Këtë lloj agresori Kolorozoja 
(Coloroso, 2003) e shpjegon si dikush që ka probleme me mësimet dhe me notat, si 
dhe me faktin që ka shumë pak aftësi sociale. Si pasojë e këtyre anëve negative, ai 
sulmon të tjerët. Arsyeja pse këta lloj agresorësh shkaktojnë bullizëm, është paaftësia 
për të lexuar sinjalet sociale, prandaj sillen shpesh në mënyrë agresive edhe ndaj 
provokimit më të vogël. Ky lloj agresori e vë fajin jashtë vetes. 

5. Agresorët si pjesë e një bande. Kolorozoja (Coloroso, 2003) e përshkruan këtë lloj 
bullizmi si një grup shokësh që kolektivisht sillen në një mënyrë negative kundrejt 
një individi apo grupi të caktuar. Zakonisht ata vënë në shënjestër dikë që dëshirojnë 
ta përjashtojnë ose duan ta përdorin si “kokë turku”. 

6. Agresorët e bullizmit në grup. Këta tipa agresorësh janë përshkruar nga Olveusi 
(1993) si individë që marrin pjesë në bullizëm, por nuk e marrin vetë nismën për këtë 
gjë. Zakonisht ata janë nxënës të pasigurt dhe plot me ankthe. Këta lloj agresorësh 
sulmojnë pa ndonjë qëllim të caktuar por sepse bëhen pjesë e turmës.

2.5.3. Karakteristikat e vëzhguesve

Vëzhguesit ose nxënësit që nuk janë agresorë parësorë ose shënjestër e sjelljeve agresore 
të të tjerëve, përbëjnë grupin më të madh, duke arritur në shifrat rreth 60%-70% të nxënësve 
(Olweus, 1993). Pjesa më e madhe e studimeve përqendrohen në veprimet e agresorëve dhe 
të viktimave, pavarësisht se vëzhguesit mund të luajnë një rol kyç në zvogëlimin ose në 
rritjen e sjelljeve agresive (Hazler, 1992; Macklem, 2003). 

Nuk është e paqëllimshme prania e një një grupi bashkëmoshatarësh në shumicën e 
ngjarjeve kur ndodh bullizmi.

Në disa studime, ku u përdor vëzhgimi natyral në mjedisin e shkollës, është gjetur se 
bashkëmoshatarët janë të pranishëm në 85%-88 % të rasteve (Pepler & Craig, 2001). Megjithëse 
ka mundësi që episodet agresore mund të tërheqin vëzhgues, por ka më shumë të ngjarë që 
sulmet zakonisht të nisin kur një grup bashkëmoshatarësh ndodhet tashmë në vendngjarje. 

Fakti që bashkëmoshatarët spektatorë janë të pranishëm në shumë nga rastet e bullizmit, 
i ka çuar studiuesit të pyesin se si këta individë kundërpërgjigjen gjatë episodeve të tilla dhe se 
si kundërpërgjigjja e tyre mund ta ndihmojë negativisht ose pozitivisht situatën (Salmivalli, 
2009). Salmivali përdori një procedurë për të identifikuar katër rolet pjesëmarrëse që fëmijët 
mund të kenë në procesin e bullizmit. Ai identifikoi katër role të pjesëmarrjes së fëmijëve në 
procesin e bullizmit, që janë: 

1. Roli si ndjekës të agresorit
2. Roli si mbështetës të agresorit
3. Roli si spekatator të viktimës.
4. Roli si mbrojtës të viktimës. 
Ndjekësit janë fëmijët që bashkohen me kryetarin e bullizmit, mbështetësit i sigurojnë 

përkrahje pozitive agresorit (p.sh., duke qeshur apo duartrokitur), spektatorët tërhiqen nga 
situata e bullizmit, kurse mbrojtësit marrin anën e viktimës, duke u përballur me agresorin 
dhe duke mbrojtur viktimën. 
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Në vitin 2001 Olveusi përshkroi “ciklin e bullizmit”, në të cilin ai paraqiti tetë kategoritë 
e nxënësve që përfshihen në bullizëm sipas kundërpërgjigjeve që ata shfaqnin, të cilat 
ndërthureshin me qëndrimet (që mund të ishin pozitive, asnjanëse, dhe negative) e fëmijëve 
ndaj bullizmit dhe të sjelljeve të tyre (veprimi kundrejt mosveprimit). 

4. Roli si mbrojtës të viktimës. 
Ndjekësit janë fëmijët që bashkohen me kryetarin e bullizmit, mbështetësit i 

sigurojnë përkrahje pozitive agresorit (p.sh., duke qeshur apo duartrokitur), spektatorët 
tërhiqen nga situata e bullizmit, kurse mbrojtësit marrin anën e viktimës, duke u përballur 
me agresorin dhe duke mbrojtur viktimën. 

Në vitin 2001 Olveusi përshkroi “ciklin e bullizmit”, në të cilin ai paraqiti tetë 
kategoritë e nxënësve që përfshihen në bullizëm sipas kundërpërgjigjeve që ata shfaqnin, 
të cilat ndërthureshin me qëndrimet (që mund të ishin pozitive, asnjanëse, dhe negative) e 
fëmijëve ndaj bullizmit dhe të sjelljeve të tyre (veprimi kundrejt mosveprimit). 

Figura 2.3 Cikli i bullizmit. Llojet e roleve/ reagimeve që nxënësit kanë në një situatë të 
menjëhershme a të rëndë bullizmi23

Fëmijët dhe adoleshentët që përballen me problemet e bullizmit si vëzhgues janë 
të zënë në kurthin e mëdyshjes sociale. Në njërën anë, ata e kuptojnë që bullizmi është i 
gabuar dhe dëshirojnë të bëjnë diçka për ta ndaluar atë, por, nga ana tjetër, përpiqen të 
sigurojnë statusin dhe sigurinë e tyre në grupin bashkëmoshatar.

Një studim tjetër që u krye në Kanada (2012) tregoi se bashkëmoshatarët janë 
pothuajse gjithmonë të pranishëm gjatë procesit të bullizmit, por rrallë ndërhyjnë për të 
mbrojtur viktimën. Për më tepër, një studim i kohëve të fundit i kryer në Austri (2013) 
tregoi se ka një ndryshueshmëri të madhe ndërmjet klasave për shkallën e shpeshtësisë së 
bullizmit dhe të viktimës. Nga ky studim doli se ka klasa shumë paqësore, pra, pa 
bullizëm, dhe ka klasa shumë të dhunshme, në të cilat më shumë se gjysma e nxënësve 
përfshiheshin në bullizëm. 

Prandaj, nëse pak fëmijë marrin rolin e përforcuesit, kur janë vëzhgues të 
bullizmit, si dhe nëse grupi refuzon t’u japë status të lartë, agresorët do të kenë pak nxitje 

23 Burimi i figurës është marrë nga adresa http://healthinessbox.com/2012/02/page/2/.
                                                           

Figura 2.3. Cikli i bullizmit. Llojet e roleve/ reagimeve që nxënësit kanë në një situatë 
të menjëhershme a të rëndë bullizmi23.

Fëmijët dhe adoleshentët që përballen me problemet e bullizmit si vëzhgues janë të zënë 
në kurthin e mëdyshjes sociale. Në njërën anë, ata e kuptojnë që bullizmi është i gabuar dhe 
dëshirojnë të bëjnë diçka për ta ndaluar atë, por, nga ana tjetër, përpiqen të sigurojnë statusin 
dhe sigurinë e tyre në grupin bashkëmoshatar.

Një studim tjetër që u krye në Kanada (2012) tregoi se bashkëmoshatarët janë pothuajse 
gjithmonë të pranishëm gjatë procesit të bullizmit, por rrallë ndërhyjnë për të mbrojtur 
viktimën. Për më tepër, një studim i kohëve të fundit i kryer në Austri (2013) tregoi se ka 
një ndryshueshmëri të madhe ndërmjet klasave për shkallën e shpeshtësisë së bullizmit dhe 
të viktimës. Nga ky studim doli se ka klasa shumë paqësore, pra, pa bullizëm, dhe ka klasa 
shumë të dhunshme, në të cilat më shumë se gjysma e nxënësve përfshiheshin në bullizëm. 

Prandaj, nëse pak fëmijë marrin rolin e përforcuesit, kur janë vëzhgues të bullizmit, 
si dhe nëse grupi refuzon t’u japë status të lartë, agresorët do të kenë pak nxitje a arsye të 
brendshme që të kryejnë sjellje abuzive. Nëse bashkëmoshatarët janë pjesë e problemit, ata 
mund të jenë edhe pjesë e zgjidhjes. 

23 Burimi i figurës është marrë nga adresa http://healthinessbox.com/2012/02/page/2/.
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2.6. SHKAQET E BULLIZMIT

Në mbarë botën janë zhvilluar shumë studime për të vëzhguar dukurinë e bullizmit dhe 
janë munduar të zhvillojnë teori që e vënë theksin në shkaqet kryesore që qëndrojnë në themel 
të kësaj sjelljeje agresive. Megjithatë, përcaktimi i saktë i shkakut nuk është një detyrë e lehtë, 
sepse duket se kjo dukuri është më shumë shkak i disa faktorëve kompleksë socialë, sesa 
thjesht shkak i një ngjarje të vetme (O`Moore, 2005,1997; Olweus & Solberg, 2003).

Teoria e modelit ekologjik që e udhëheq këtë studim, thekson se veprimet dhe përvojat e 
njerëzve nuk udhëhiqen vetëm nga karakteristikat e tyre vetjake. Prandaj, duke e eksploruar 
bullizmin përmes kornizës së këtij modeli, na lejohet ta shikojmë këtë dukuri përtej 
karakteristikave vetjake dhe të futemi në ndikimin e fuqishëm të familjes, të komunitetit, të 
shkollës, të bashkëmoshatarëve dhe të mësuesve. Secili nga këta faktorë do të shpjegohet 
shkurtimisht më poshtë.

2.6.1. Familja dhe ndikimi i komunitetit

Të gjitha familjet ofrojnë një rol ndikues në zhvillimin e fëmijës, pavarësisht se struktura 
dhe qëndrueshmëria e tyre ndryshojnë, nëse marrim për bazë statusin socio-ekonomik 
dhe stilin e prindërimit (Macklem, 2003). Në përgjithësi, familjet u sigurojnë fëmijëve 
informacion rreth mënyrës se si duhet të sillen me të tjerët. Shumë autorë (Philip, 2009; 
Sanders , 2010; Sullivan, 2004)  besojnë se një individ që është i ekspozuar ndaj 
dhunës në një moshë të hershme, ka të ngjarë të bëhet agresor në krahasim me dikë që është 
rritur në një familje ku dhuna nuk ka qenë e pranishme. Disa djem janë rritur në familje me 
idenë se dhuna të tregon se ti je burrë dhe ata, kur e shikojnë babanë e tyre që e dhunon 
fizikisht nënën, mendojnë se kjo është një gjë normale. Fëmijët mësojnë se agresiviteti 
është një mënyrë për të arritur një lloj statusi, sepse kështu u është thënë nga prindërit. Këto 
gjetje janë në përputhje edhe me teorinë e të mësuarit social të Bondurës, që pohon se qeniet 
njerëzore vëzhgojnë, reflektojnë dhe imitojnë sjellje (Bondura, 1998). 

Studimet kanë zbuluar se fëmijët që janë viktima të dhunës në shtëpi, gjithashtu 
përpiqen të jenë agresorë edhe në shkollë, duke e parë atë si një mënyrë për të nxjerrë jashtë 
frustracionin (Hoffman, 1996). Ndërsa një tjetër studiues i njohur, Parsons (2005) zbuloi 
se nxënësit që ishin agresorë, mund të ishin dëshmitarë të dhunës në familje ose të një 
agresiviteti verbal. 

Farrington & Ttofi (2008) pohon se agresorët janë më të prirë të vijnë nga familje që 
kanë mungesë ngrohtësie dhe në të cilën dhuna është e zakonshme. Në këto familje prindërit 
zbatojnë një disiplinë të paqëndrueshme: sot, një sjellje e caktuar është e lejueshme, ditën 
tjetër e njëjta sjellje nuk lejohet dhe ndëshkohet. Kjo disiplinë e paqëndrueshme e bën 
fëmijën të ndjehet në gjendje të turbulluar a të pështjelluar, për rrjedhojë, ata, në fund të 
ditës, nuk e dinë se cila është mënyra e përshtatshme se si duhet të sillen kur janë në 
shoqërinë e të tjerëve. 

Fëmijët që ekspozohen ndaj dhunës janë më të prirë të përfshihen në sjellje antisociale 
dhe në sjellje të rrezikshme në shkollë (Gershoff & Aber, 2006). Nasteli (2001) pohon 
se nxënësit i drejtohen bullizmit, si një mënyrë për të përballuar rrethanat e vështira në 
familje, si divorci i prindërve ose vështirësitë ekonomike. Agresorët mund ta shohin sjelljen 
agresore si normale, sepse ata rriten në familje në të cilën çdo person godet ose bërtet kur 
është i zemëruar. 
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Gjithashtu, nxënësit përfshihen në sjellje agresore si pasojë e mungesës së mbështetjes 
emocionale nga prindërit. Nëse i drejtohemi si burim Olveusit (2010), nxënësit që vijnë nga 
familje ku prindërit u sigurojnë një mbështetje të vogël emocionale, ku prindërit dështojnë 
në kontrollin e veprimtarive të përditshme të fëmijëve ose janë shumë pak të pranishëm në 
jetën e fëmijës, këta të fundit paraqesin një rrezik të madh që të përfshihen më shumë në 
sjellje agresive sesa ata fëmijë që janë të kontrolluar vazhdimisht nga prindërit. Studiuesi 
Oyaziwo, (2008) zbuloi se edhe stili i disiplinës prindërore ishte i lidhur me bullizmin. Një 
disiplinë e ashpër ose shumë tolerante mund ta rrisë probabilitetin e përfshirjes në bullizëm. 

Por shkaqet e bullizmit shihen edhe nga një këndvështrim socio-kulturor më i gjerë, gjë 
që e sheh bullizmin si pasojë e një pushteti të ndryshëm që kanë ndërmjet tyre grupet sociale 
në shoqërinë tonë, duke u bazuar në gjininë, në racën, në klasën sociale etj.

Së fundi, mund të themi se sipas Schwartz (2000), sjelljet agresive në shoqëritë moderne 
zakonisht dhe në parim formësohen sipas katër burimeve kryesore, që janë:

1. Ndërveprimet familjare. Ai pohoi se studimet mbi jetën familjare kanë treguar se 
fëmijët agresivë kanë prindër që përdorin taktika të ngjashme kur përballen me të 
tjerët. Për shembull, fëmijët e nënave të dhunuara, nëse duan t’i zgjidhin probleme 
me të tjerët, janë më të prirë që të përdorin taktika më agresive sesa fëmijët e tjerë të 
popullatës në përgjithësi.

2. Përvojat mjedisore. Njerëzit që jetojnë në zona ku dhuna është çdo ditë e pranishme, 
janë më të prirë të veprojnë në mënyrë të dhunshme sesa ata që jetojnë në zona me 
kriminalitet të ulët.

3. Media sociale. Zakonisht filmat dhe televizioni shfaqin dhunë, që shpesh portretizohet 
si një sjellje e pranueshme posaçërisht për heronj, të cilët nuk përballen kurrë me 
pasoja që lidhen me veprimet e tyre. Fëmijët që shohin filma të tillë, janë më të prirë 
të veprojnë agresivisht kundrejt të tjerëve, sepse imitojnë sjelljen e heronjve të tyre 
në filma. 

4. Paragjykimet. Ka sjellje agresive që bazohen në antipati apo në frikën që nxënësit 
kanë ndaj fëmijëve të tjerë që janë të ndryshëm nga ta, për shkak të ngjyrës së 
lëkurës, të racës apo të prejardhjes etnike etj. Fëmijët që u përkasin këtyre grupeve 
përqeshen nga shokët, u vihen epitete ofenduese apo përjashtohen nga grupi i 
bashkëmoshatarëve ku bën pjesë, për shkak të paragjykimeve dhe të stereotipave që 
ekzistojnë. 

2.6.2. Mjedisi, struktura dhe vlerat e shkollës

Shkolla është një institucion social që shoqëria i ka ngarkuar dy përgjegjësi kryesore: të 
edukojë dhe të mbrojë fëmijët (Morrison, 2001). Sot, bullizmi është një dukuri e kudogjendur 
në shkolla (Graham & Juvonen, 2001). Ofrimi i një edukimi të sigurt dhe të shëndetshëm 
për të gjithë nxënësit, është një ndërmarrje e vështirë, nëse e shohim shkollën si një vend 
kërcënues dhe të rrezikshëm. Në mënyrë që ta lehtësojnë këtë epidemi të ngacmimit 
bashkëmoshatar brenda sistemit arsimor shqiptar, ka nevojë të kryhen më shumë studime. 
Bronfenbreneri (1979) pohon se pas familjes, shkolla është një kontekst gjithëpërfshirës për 
të ekzaminuar zhvillimin e fëmijës. Ai besonte se mjedisi i shkollës duhet të studiohet si 
pjesë e mikrosistemit në të cilën fëmijët janë të përfshirë. 

Madhësia. Nëse i drejtohemi si burim tekstor Gershofit dhe Aberit (Gershoff & 
Aber, 2006), konteksti i shkollës, sikurse janë madhësia e klasës, madhësia e shkollës, 
zona gjeografike dhe niveli akademik, mund të jenë arsye të shfaqjes së bullizmit. Dhuna 
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dhe bullizmi kanë më të ngjarë të shfaqen në shkolla të mëdha, të mbingarkuara dhe që 
kanë një organizim shumë të dobët. Shkollat me mbi 1000 nxënës janë më të pritura që të 
përjetojnë probleme dhune në krahasim me shkollat me 300 nxënës-500 nxënës (Baldry 
dhe Farrington, 1999). Duke iu drejtuar si burim Rihter (Richter,2000), mjedisi i shkollës që 
ka një numër të madh fëmijësh në një hapësirë të vogël gjeografike, krijon po një mjedis të 
dobishëm për bulizëm. 

Rezultatet akademike. Shkollat që kanë një program shkollor sfidues dhe kanë pritshmëri 
të larta për nxënësit e tyre, përpiqen që të kenë më pak raste bullizmi sesa shkollat me një 
cilësi të dobët akademike. Dhuna është shfaqur në shkolla me nxënës që kanë arritje shumë 
të ulëta akademike (Ayres & Hedeen, 1996). Kjo mbështetet edhe nga Sandersi dhe Fija 
(Sanders & Phye, 2004), të cilët pohojnë se pritshmëritë e larta akademike i shkurajojnë 
agresorët të ngacmohen me nxënësit e tjerë, për shkak se nxënësit që janë nën trysninë 
e marrjes së notave të larta në mësime, janë shumë të zënë dhe nuk kanë kohë  të shohin 
përreth për të gjetur viktimat e mundshme. Kurse studime të tjera kanë zbuluar se nxënësit 
që kanë rezultate të ulëta në mësime, bëhen agresorë për shkak të frustacionit që shkakton 
ky fakt. 

Klima. Disa studiues pohojnë se shpeshtësia e bullizmit ka më shumë të bëjë me klimën 
e shkollës sesa me sjelljen e nxënësve (Brady, 2001). Klima e shkollës përfshin disiplinën, 
mënyrën se si kjo disiplinë zbatohet, komunikimin, moralin e shkollës, sistemin mbështetës 
dhe strukturën e saj fizike. Nëse klima e shkollës krijon perceptimin te mësuesit dhe nxënësit 
që kjo sjellje është normale, një gjë e tillë ndikon negativisht në atmosferën e saj (Macklem, 
2003). Shpeshtësia e bullizmit ndikohet edhe nga numri i mësuesve që mbikëqyrin e 
kontrollojnë disa zona në shkollë, të cilat quhen si “të rrezikshme”. Në këto zona përfshihen 
mjedise të tilla, si ai fizkulturës, banjat, korridoret dhe oborri. Në një shkollë mund të jetë 
një normë e pranueshme që nxënësit mund të dhunohen gjatë kohës kur zhvishen për të 
bërë orën e fizkulturës, kurse në një shkollë tjetër ka mësues të trajnuar për t’i kontrolluar e 
mbikëqyrur këto zona që janë të rrezikshme. 

2.6.3. Ndikimi i bashkëmoshatarëve

Ka një marrëveshje gjithnjë e në rritje midis studiuesve dhe politikbërësve, që ndërhyrjet 
kundër bullizmit duhet të kenë si nivel shënjestre më shumë bashkëmoshatarët sesa të jetë 
në nivel individual (viktime ose agresori).

Duke marrë parasysh literaturën që e trajton këtë dukuri, duket se është i përligjur 
argumentimi se të qenët agresorë është më shumë sesa thjesht një ndërveprim agresiv ose 
një marrëdhënie e dhimbshme dypalëshe midis agresorit dhe viktimës. Shpesh ajo i ngjan 
një roli social që individi merr në grupin e bashkëmoshatarëve (Lagerspetz, 1983), duke 
sjellë shumë pasoja që nuk janë të qëndrueshme, por edhe duket se keqësohen me kalimin 
e kohës (Schuster, 2001). Shumë fëmijë nuk përfshihen drejtpërdrejt në bullizëm, por mund 
të veprojnë në rrugë që jo vetëm që u japin zemër agresorëve, por shkurajojnë në mënyrë 
të ndjeshme viktimën, duke i përqeshur në çastin e tyre të poshtërimit (Salmivalli, 1996). 
Kështu, nga këto veprime minimaliste, shumë fëmijë (më shumë sesa vetë agresorët aktivë) 
japin një ndihmesë në dëmin që i shkaktohet viktimës. 

Rigbia (Rigby, 2003) ka argumentuar se “nxënësit ndikohen fuqishëm nga një grup i 
vogël bashkëmoshatarësh, me të cilët ata ndërveprojnë në mënyrë të vazhdueshme”. Studimet 
për kriminalitetin te të rinjtë kanë treguar se ata nxënës që lidhen me bashkëmoshatarë 
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delinkuentë(keqbërës a kriminelë) a bashkëmoshatare delikuente, janë më të prirë të imitojnë 
dhe të përfshihen në sjellje antisociale dhe delikuente. Duke iu referua teorisë së të mësuarit 
social, Bondura (1977) dhe O Konëlli (O`Connel,1999) identifikuan tri kushte që ndikojnë 
në pritshmërinë për të imituar. 

Ata pohuan se “fëmijët kanë më shumë të ngjarë të imitojnë kur modeli është i fuqishëm, 
kur modeli më shumë shpërblehet sesa ndëshkohet për këtë sjellje, si dhe kur modeli ndan 
karakteristika të ngjashme me fëmijën”. Më pas, Rigbia vuri re se në rastin e bullizmit, këto 
kushte ishin shpesh të pranishme.

Studiues të tjerë, si Krejgu dhe Grotpeper(Craig & Grotpeper,1995), zbuluan se agresorët 
ndëshkoheshin shumë rrallë, p.sh., doli se vetëm 11% e episodeve të bullizmit kishin pasur 
ndërhyrje nga bashkëmoshatarët dhe 4% nga mësuesit. Për rrjedhojë, bashkëmoshatarët 
mund të ndikohen nga agresorët për të filluar të përfshihen në bullizëm si pjesëmarrës aktivë 
(O`Connel, 1999), duke qenë se ata e shohin këtë sjellje si normale dhe shpërblyese.

2.6.4. Ndikimi i mësuesve në zhvillimin e një kulture agresive

Mësuesit, gjithashtu, luajnë një rol kyç në identifikimin e shenjave të bullizmit dhe në 
thyerjen e kulturës së heshtjes te viktimat dhe te vëzhguesit (Smith, 2000). Një metaanalizë 
e trembëdhjetë studimeve arriti në përfundimin se një përbërës i rëndësishëm në arritjen 
e rezultateve të suksesshme në uljen e bullizmit në shkollë është i lidhur me shkallën e 
përfshirjes së plotë të mësuesit për t’i dhënë fund dhunës (Pepler; Smith; Rigby, 2004).

2.6.4.1. Kategoritë e  mësuesve 

Nxënësit duan të shohin në terma konkretë që mësuesit ndërhyjnë në rastet e bullizmit 
dhe jo vetëm të flasin në parim për këtë çështje. A ndërhyjnë mësuesit kur shohin raste të 
bullizmit ndërmjet nxënësve? A e mbështesin viktimën dhe a e këshillojnë agresorin? A 
sillen në mënyrë të qetë dhe me vetëbesim, ashtu siç ata presin që të sillen edhe nxënësit? 
Nëse këtyre pyetjeve i përgjigjemi me “po”, atëherë këta mësues kanë një qëndrim efektiv 
në parandalimin e bullizmit.

Xhejmsi, Loulori, Kërtni, Flini, Henri dhe Mërfi (James; Lawlor; Courtney; Flynn; 
Henry & Murphy, 2008)  pohuan se nxënësit ndikohen sidomos nga sjellja e mësuesve, e cila 
përfshin: udhëheqjen efektive, pritshmëri të larta që nxënësit kanë për mësuesit, konsensus/ 
marrja vesh ndërmjet mësuesve dhe kohezioni ndërmjet personelit të shkollës. Espelejxhi, 
Bosuorthi, dhe Sajmoni (Espelage; Bosworth & Simon, 2001) sugjerojnë se të rriturit që 
mbështesin metodat jo të dhunshme në zgjidhjen e konflikteve, kanë një ndikim pozitiv në 
sjelljet bulliste të nxënësve dhe se dialogu i tyre i hapur dhe ndërveprimi i vazhdueshëm 
ndihmon në uljen e rasteve të bullizmit.

Nga ana tjetër, ka mësues që mund të quhen si modele të këqija për nismat kundërbulliste. 
Këtu përfshihen ata mësues që janë vetë agresorë, pra janë bullistë, si dhe ata që e lejojnë 
veten të jenë viktima nga të rritur të tjerë brenda shkollës apo edhe nga nxënësit. Mësuesit 
që janë agresorë nuk mund t’i adresojnë/ trajtojnë nismat kundërbulliste në mënyrë efektive, 
sepse nxënësit janë shumë të ndjeshëm kur vjen puna te çështjet e mospërputhshmërisë të 
asaj çka thonë mësuesit dhe asaj çfarë ata bëjnë.  

Salivani, në vitin 2004,  i kategorizon mësuesit që ndihmojnë në zhvillimin e një 
kulture bulliste në mënyrat e mëposhtme: 
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1. Mësuesi autoritar, i cili e administron dhe e kontrollon klasën duke u bazuar në 
autokraci.

2. Mësuesi narcist ose “mbretëresha bletë”, strategjia e të cilit përfshin kërkimin e 
popullaritetit, duke manipuluar dinamikat sociale të klasës, duke pasur të nxënës të 
parapëlqyer dhe duke turpëruar viktimën.

3. Mësuesi agresor aktiv, që është ekstremi i mësuesit narcist. Ai ngacmon, nënçmon, 
dhe shkakton bullizëm të vazhdueshëm te nxënësi.

4. Mësuesi indiferent, i cili shpesh tallet me nxënësit dhe nuk u kushton kurrë vëmendje 
problemeve të tyre.

5. Mësuesi tolerant, i cili lejon që bullizmi të ndodhë përmes mosinteresimit tërësor  
dhe të një stili administrimi të pakujdesshëm. 

2.6.4.2. Përcaktimi i mësuesve për sjelljet bulliste

Kushti i parë për adaptimin/gjetjen dhe zbatimin e një politike kundërbulliste 
gjithëpërfshirëse, është se, përpara se të hartojmë një strategji për parandalimin e bullizmit, 
fillimisht të arrihet te një marrëveshje e pranueshme nga të gjithë për atë se çfarë do të kuptojmë 
me termin “bullizëm”, pra, si do ta përkufizojmë a çfarë do të quajmë bullizëm. Në mungesë të 
një politike kundërbulliste, perceptimi i mësuesve mbi atë që do ta quajnë një sjellje bulliste, 
është thelbësor në vlerësimin e qëndrimeve që po ata do të mbajnë ndaj dukurisë në fjalë. 

Për shembull, nëse mësuesit nuk e përcaktojnë talljen e vazhdueshme si bullizëm, kjo do 
të sillte mos marrjen seriozisht të problemit dhe, rrjedhimisht, ata nuk do të shqetësoheshin 
për marrjen e masave për ta ndaluar atë. Naylor, Cowie, Cossin, de Bettencourt dhe Lemme, 
në 2006, pohojnë se shumica e mësuesve nuk e mendojnë përjashtimin social si bulizëm dhe 
priren të mos ndërhyjnë, pavarësisht të dhënave që tregojnë se ky lloj bullizmi ka pasoja 
psikologjike serioze për viktimën. 

Përcaktimi i mësuesve mbi termin bullizëm mund të ndryshojë shumë, kur i referohemi 
individit dhe kornizës ekologjike në të cilin ai ndodhet. Mësuesit kanë prirjen ta lidhin 
bullizmin me sulmin fizik, për shkak të natyrës së tij të dukshme, dhe të anashkalojnë format 
e tjera që janë më pak të dukshme. Megjithatë, pavarësisht përcaktimit teorik të bullizmit, 
mësuesit duhet t’i njohin format e tij të vërteta dhe të ndërmarrin hapa praktikë për të 
ndërhyrë në parandalimin e tij. 

2.6.4.3. Njohja e incidenteve bulliste nga mësuesit

Në mënyrë që mësuesit të jenë efektivë në parandalimin dhe në trajtimin e incidenteve 
të bullizmit, ata duhet të jenë në gjendje t’i identifikojnë ato. Pjotrovski dhe Huti (Piotrowski 
& Hoot, 2008) pohuan se mësuesit dhe qëndrimet e tyre ndaj bullizmit mbajnë peshën më 
të madhe për të ndryshuar gjendjen, por, për ta bërë këtë, atyre u nevojiten trajnime, në 
mënyrë që të identifikojnë sjelljet bulliste, të kuptojnë shkaqet dhe të marrin hapa konkretë 
për ta sfiduar atë. Mësuesit duhet të jenë në gjendje të njohin karakteristikat e veçanta të 
agresorëve dhe të viktimave, të kuptojnë natyrën fluide të marrëdhënies viktimë-agresor dhe 
ndryshoret komplekse që nxisin bullizmin, të tilla si ndikimi i medias apo ekspozimi ndaj 
dhunës dhe agresiviteti në shoqëri (Piotrowski & Hoot et.al., 2008). 

Sipas Hezlerit, Milerit Karnit dhe Grinit (Hazler; Miller; Carney & Green, 2001), mësuesit 
përballen çdo ditë me mëdyshjen, nëse një situatë, në të cilën janë shikues të drejtpërdrejtë 
apo iu është thënë nga të tjerët, është bullizëm, lojë apo një konflikt i zakonshëm (ku ka 
balancë pushteti dhe fuqie ndërmjet nxënësve). 
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2.6.4.4. Identifikimi i viktimave dhe agresorëve nga mësuesit

Identifikimi i agresorëve dhe i viktimave realë ose potencialë, shpesh përdoret si 
strategji për të parandaluar apo për të ndërhyrë në luftën kundër bullizmit. Mësuesit mund 
të vëzhgojnë karakteristikat që përgjithësisht lidhen me të dyja rolet. Krothersi dhe Kolberti 
(Crothers & Kolbert, 2008) sugjerojnë që mësuesit mund të plotësojnë një listë me emrat 
e nxënësve të klasës dhe t’i kategorizojë ata në tri grupe (viktima, agresorë, vëzhgues) ose 
mësuesit duhet t’i lidhin nxënësit me cilësi të veçanta të sjelljes së tyre, që kanë të bëjnë me 
rolin që luajnë në një incident bullis.

2.6.4.5. Perceptimi i seriozitetit të sjelljeve bulliste nga mësuesit
Studiuesi Jun (Yoon, 2004) pohon se perceptimi i seriozitetit që ka një incident bullist 

nga mësuesit mund të ndihmojë në pakësimin a në zvogëlimin e tij. Për shkak të natyrës 
së tij të dukshme, bullizmi fizik perceptohet nga mësuesit si më i rëndësishmi e ku duhet 
të merren masa ndëshkuese ndaj agresorëve. Shumica e studimeve kanë treguar se kur 
mësuesve i jepet një skenar abuzimi fizik, verbal, social/emocional, ata e shohin abuzimin 
fizik më shumë si bullizëm, edhe kur ai nuk është i tillë. Shumica e mësuesve nuk e njohin 
abuzimin verbal apo social/emocional si bullizëm, pavarësisht se këto lloje janë më të 
përhapurit (Hazler, et al. 2001). 

Ndryshimet gjinore të mësuesve luajnë një rol të rëndësishëm në luftën dhe në mënyrën 
e qasjes ndaj bullizmit: mësuesit përpiqen ta shpërfillin bullizmin verbal dhe social më 
shumë sesa mësueset (Ellis & Shute 2007). Në trajnimin e mësuesve mbi bullizmin do të 
ishte shumë efektive marrja e njohurive mbi format e bullizmit, pasojat që ka secila formë 
dhe rritja e empatisë kundrejt viktimave (Yoon et.al.,  2004).

2.6.4.6. Qëndrimet e mësuesve kundrejt parandalimit dhe ndërhyrjes kundrejt bullizmit

Qëndrimet e mësuesve në luftimin e sjelljeve bulliste kanë një ndikim të madh në 
klimën e shkollës dhe në shkallën e rasteve të bullizmit. Shkollat që kanë mësues që marrin 
një pozicion pozitiv dhe proaktiv në parandalimin e bullizmit, kanë një shpeshtësi më të ulët 
të këtyre rasteve sesa ato shkolla që kanë  mësues që përgjithësisht dorëzohen dhe i lënë 
fëmijët ta zgjidhin vetë problemin. 

Lija, Bakthorpi, Krejhedi dhe Makkormaku (Lee; Buckthorpe; Craighead & McCormack, 
2008) janë të mendimit se bullizmi ndodh rrallë kur mësuesit e diskutojnë këtë dukuri, kurse 
nxënësit janë në gjendje t’i njohin sjelljet bulliste dhe të tregojnë dëshirë për t’i sfiduar 
ato. Ndërsa kur mësuesve u mungon interesi, atëherë edhe rezultatet janë reagimet  e 
papërshtatshme dhe rritja e rasteve të bullizmit. 

2.6.4.7. Trajnimi i mësuesve

Sot ka ende mësues që nuk marrin masa për të frenuar dukurinë e bullizmit. Houardi, 
Horneja dhe Xholifi (Howard; Horne & Jolliff, 2001) shprehen se disa nga arsyet për këtë 
reagim përfshijnë arsyet e mëposhtme:

1. Mësuesit e ndjejnë veten se nuk janë të kualifikuar për të trajtuar bullizmin.
2. Të tjerët besojnë se ndërhyrja e tyre mund ta përkeqësojë gjendjen. 
3. Disa mësues nuk janë plotësisht në dijeni të madhësisë së problemit. 
Trajnimi i mësuesve me strategji për të luftuar bullizmin do të jetë në dobi të shumë 

mësuesve që luftojnë për t’u marrë me dinamikën komplekse të kësaj dukurie.
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Flinti dhe Mortoni (Flynt & Morton, 2008) mendojnë se shpesh mësuesit janë 
të pandërgjegjësuar për shkallën e përhapjes së sjelljeve bulliste në shkollën e tyre dhe 
zakonisht janë shumë të prirë të pranojnë të marrin trajnime se si ta parandalojnë dhe ta 
trajtojnë bullizmin.

2.7. EFEKTET E BULLIZMIT

Bullizmi mund të ndikojë të çdo njeri: ata që janë viktima, ata që janë agresorë dhe 
ata që janë shikues të drejtpërdrejtë të tij. Bullizmi lidhet me shumë pasoja negative, që 
ndikojnë në shëndetin mendor, në përdorimin e substanca të ndaluara ligjërisht, madje e 
çon personin deri në vetëvrasje. 

2.7.1. Efektet e bullizmit tek viktima

Efektet kryesore që ka bullizmi te viktimat janë:
1. Largimi nga shkolla.
2. Probleme psikologjike.
3. Probleme fizike.
4. Ndjesia e përjashtimit.
5. Tension në marrëdhënie me të tjerët.

Më poshtë po i trajtojmë shkurtimit të pesë efektet:
1. Largimi nga shkolla. Viktimat e bullizmit mund të mungojnë me ditë në shkollë ose 

edhe e braktisin atë. Kokinos, (Kokkinos, 2004) pohon se në shkollat amerikane, rreth 160 
000 nxënës mungojnë në shkollë çdo ditë, nga frika se mos sulmohen ose turpërohen nga 
nxënësit e tjerë. Ata pësojnë një ulje të menjëhershme të notave në të gjitha lëndët. Studimet 
kanë treguar një lidhje të fortë midis të qenët viktimë e bullizmit dhe mungesës së dëshirës 
për të shkuar në shkollë. Për shembull, në një studim të bërë me 1 422 nxënës të moshës 
12 vjeç-15 vjeç u zbulua se 15% e tyre pohonin se kishin qëndruar në shtëpi për shkak të 
bullizmit (Ladd & Kochenderfer, 1997). 

2. Probleme psikologjike. Shumë studiues kanë zbuluar se viktimat e bullizmit 
shpesh e kthejnë zemërimin në brendësi të vetes së tyre. Pasoja e kësaj gjendjeje është se 
ata përjetojnë depresion, ankth, skizofreni, orvaten të kryejnë vetëvrasje, përjetojnë frikë, 
zemërim, tension, vetëvlerësim të ulët, izolim social, vetmi dhe probleme në ndërveprimin 
më të rriturit apo me fëmijët e tjerë. Ata mund të kenë një ndjenjë turpi, pasigurie, jolumturie 
dhe përjashtimi nga të tjerët. Disa viktima bëhen agresivë dhe të zemëruar, bile fillojnë 
edhe ata të shkaktojnë bullizëm tek të tjerët. Viktimat mund të vuajnë dhe nga mungesa e 
përqendrimit në shkollë dhe, për rrjedhojë, kanë arritje të ulëta akademike dhe përjetojnë 
ankth, kur i duhet të zgjohen në mëngjes dhe të shkojnë në shkollë. 

Është vërtetuar se efektet negative të bullizmit janë afatgjata. Problemet e përmendura 
më sipër shfaqen edhe në moshë të rritur. Kështu, studimet kanë treguar se të rriturit që 
kishin qenë viktima të bullizmit në të kaluarën kishin nivele të larta depresioni, vetëvlerësim 
të ulët krahasuar me të rriturit e tjerë që nuk kishin përjetuar bullizëm. 

Në një studim të kryer në Holandë në vitin 2012 me 4811 pjesëmarrës u arrit në 
përfundimin se nxënësit që ishin viktima të bullizmit kishin prirje vetëvrasëse, kurse ata 
viktima që përjetonin bullizmin e drejtpërdrejtë, si përhapja e thashethemeve, ishin më 
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të rrezikuar se ata që ishin goditur në sy të të tjerëve. Këta nxënës mund të orvaten që 
të vetëvriten sepse përhapja e thashethemeve është për ta psikologjikisht e dëmshme dhe 
e dhimbshme. Për shembull, nëse një nxënëse mungon në shkollë për një javë se është 
sëmurë, ata që dëshirojnë ta lëndojnë përhapin fjalë se ajo ka munguar se është shtatzënë. 
Nxënësja do të ndjehet shumë keq me veten, sepse të tjerët do të tallen me të për shkak të 
thashethemeve. Si pasojë, ajo do të orvatet që të vetëvritet për t’i shpëtuar kësaj vuajtjeje. 
Stockdale (2002) zbuloi se 40% e nxënësve që ishin vetëvrarë kishin qenë viktima të 
bullizmit psikologjik. 

3. Probleme fizike. Viktimat e bullizmi mund të përjetojnë probleme fizike, si urinim 
në krevat ose mungesë të oreksit. Viktimat kronike të bullizmit shpesh zhvillojnë ankesa 
somatike, si dhimbje koke dhe stomaku. Ata mund të vuajnë dhe nga mungesa e përqendrimit 
në shkollë, si dhe mund të kenë makthe në gjumë. 

4. Ndjesia e përjashtimit. Bullizmi mund t’i bëjë nxënësit të ndjehen të padëshiruar 
dhe të përjashtuar nga klasa (Quiroz, 2006). Nxënësi që janë viktima të bullizmit janë plot 
me ankth dhe me frikë, si dhe shpenzojnë energji duke u shqetësuar se ku dhe kur do të 
jetë episodi tjetër i bullizmit. Një gjë e tillë do të ndikojë në studimet e tyre, sepse, në vend 
që ta përqendrojnë vëmendjen në mësim, ata do të përqendrohen në gjetjen e mënyrave 
që ta shpëtojnë vetveten nga agresori, si për shembull, mund të largohen nga veprimtaritë 
që kryen shkolla e tij ose mund të ikin nga zona ku bën pjesë shkolla e tij në zona që kanë 
shkolla ku bullizmi ka kushte më pak të volitshme për t’u shfaqur. Për shembull, nëse 
një nxënës luan futboll dhe atje pëson bullizëm, atëherë ai vendos të mos luajë më, si 
një mënyrë për të shpëtuar. Veçori e këtyre viktimave është se ata janë shumë të vetmuar 
në shkollë dhe raportojnë se nuk kanë asnjë shok të ngushtë në klasë (Olweus, 1993). 
Interesant është fakti se kur viktimave u është dhënë një problem social për ta zgjidhur, 
ata ishin të aftë të gjenin një zgjidhje të mirë, gjë që tregon se problemi i tyre nuk lidhet 
me mungesën e njohurive, por me besimin që ata kanë se janë të paaftë të krijojnë miqësi 
dhe e meritojnë që të dhunohen. 

5. Tension në marrëdhënie me të tjerët. Bullizmi mund të çojë në prishjen e 
marrëdhënieve me familjarët. Viktima e bullizmit mund ta ndjejë veten të vetmuar dhe të 
izoluar nga shokët e klasës. Në këtë kohë ata mund ta sjellin frustacionin që kanë marrë 
nga shkolla në shtëpi. Një nga mënyrat për të shfaqur frustacionin është kur ata ngecin në 
marrëdhënie problematike me prindërit, të cilët nuk janë të ndërgjegjshëm që fëmija i tyre 
është viktimë e bullizmit. Prindërit mendojnë se fëmija e tyre po tregon mungesë respekti, 
kurse, në të vërtetë, ai/ajo po çliron frustacionin e tij. Si pasojë, marrëdhëniet familjare 
fillojnë të prishen. Prindërit nuk mund të kenë një marrëdhënie të mirë me një fëmijë 
që tregon mungesë respekti. Prishja e marrëdhënieve ndërmjet prindërve dhe fëmijëve 
do t’i izolojë edhe më tepër viktimat, sepse ata nuk kanë asnjë shok në shkollë, si dhe 
kanë mungesë mbështetjeje në shtëpi apo kudo (Whitted & Dupper, 2005; Selekman & 
Vessey, 2004). 

Sheras (2002) pohoi se djemtë që janë viktima të bullizmit orvaten të 
shkaktojnë bullizëm në shtëpi te motrat apo te vëllezërit e tyre më të vegjël. Në shkollë 
keqtrajtohen nga nxënës që janë fizikisht më të fuqishëm se ata. Kur kthehen në shtëpi, ata e 
marrin frustacionin me vete dhe dhunojnë vëllezërit dhe motrat që janë më të dobët fizikisht, 
duke prishur kështu edhe marrëdhëniet me më të vegjlit e shtëpisë, sepse nuk mund të kesh 
një marrëdhënie të mirë me një vëlla që të sulmon.
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2.7.2. Efektet e bullizmit tek agresori

Bullizmi nuk ka efekte negative vetëm për viktimën, por edhe për agresorin. Studimet 
kanë treguar  se këta nxënës janë më të prirur të përfshihen në grindje, vjedhje, abuzim me 
alkoolin dhe substancat narkotike. Studimet afatgjata tregojnë se këta nxënës paraqesin një 
rrezik të lartë që të kryejnë një krim në moshë më të rritur.

Është e rëndësishme të theksohet se jo të gjithë nxënësit që kryejnë bullizëm kanë 
probleme në sjellje apo përfshihen në veprimtari të jashtëligjshme. Disa prej tyre janë 
shumë popullorë në shkollë dhe me një marrëdhënie shumë të mirë me mësuesit dhe të 
rritur të tjerë. 

Efektet që ka bullizmi tek agresori janë:
1. Sjellje antisociale dhe të dënueshme.
2. Probleme me marrëdhëniet.
3. Probleme me agresivitetin dhe probleme psikologjike.
4. Bullizmi si një mënyrë zgjidhjeje.

Më poshtë po i trajtojmë shkurtimisht të katër efektet:
1. Sjellje antisociale dhe të dënueshme. Është më se e qartë se bullizmi mund të çojë 

në arrestimin ose në dënimin e personit që e kryen atë. Në një studim të bërë në Norvegji 
dhe në Suedi, Olveusi (1993) zbuloi një marrëdhënie të fortë ndërmjet të qenët agresorë në 
shkollë dhe përfshirjes në probleme kriminale në moshë të rritur. Gjashtëdhjetë për qind e 
nxënësve që ishin përfshirë në bullizëm nga klasa V deri në klasën IX, kishin të paktën një 
dënim kriminal në moshën 24 vjeç. Një tjetër studim i kryer në shkollat britanike zbuloi se 
djemtë që kishin qenë agresorë në moshën 14 vjeç kishin prirje të ishin agresorë edhe në 
moshën 18 vjeç-32 vjeç, si dhe kishin një probabilitet të lartë që edhe fëmijët e tyre të ishin 
gjithashtu agresorë (Farrington, 1993). Sjellja agresore që vazhdon në moshë të rritur, mund 
të kthehet në veprimtari kriminale, e cila mund të çojë në arrestimin e personit (Quiroz, 
2006). Kjo është arsyeja kryesore pse bullizmi duhet studiuar, në mënyrë që të merren masa 
efektive për ta ndaluar atë. Nëse bullizmi nuk ndalohet, shoqëria mund të vuajë nga një 
shkallë e lartë kriminaliteti. 

2. Probleme me marrëdhëniet. Bullizmi mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet 
e ndryshme që ka agresori me mjedisin shoqëror që e rrethon. Oliveri, Huveri dhe Hezleri 
(Oliver, Hoover dhe Hazler,1992) treguan se agresorët që janë kronikë duket se vazhdojnë 
ta ruajnë këtë lloj sjelljeje edhe në moshë të rritur, gjë që i bën ata të kenë vështirësi në 
zhvillimin dhe në mbajtjen e një marrëdhënie pozitive shoqërore ose romatike. Sharp
(1999, 1996) dhe Ricer (Richer, 2000) zbuluan se kjo lloj sjelljeje agresive, që vazhdon 
edhe në moshë të rritur, mund të kthehet në abuzim me fëmijët, në dhunë shtëpiake dhe 
përfshirje në veprimtari kriminale.

Studiuesit mendojnë se këta individë abuzojnë me bashkëshorten dhe fëmijët e tyre, 
sepse nuk shohin asgjë të gabuar në sjelljen e tyre, duke qenë se edhe kur e kanë bërë këtë 
sjellje në të kaluarën në shkollë, nuk janë dënuar. 

3. Probleme me agresivitetin dhe probleme psikologjike. Moreti dhe Stjuardi 
(Moretti dhe Steward) pohojnë se agresorët kanë rrezik që të përfshihen në forma të tjera 
të dhunës, si p.sh.: në ngacmime seksuale, në abuzime me moshën e tretë, në ngacmime në 
mjedisin e punës etj. Ata mund të përjetojnë edhe shumë probleme të shëndetit mendor, si 
depresion, pasiguri, vetëvlerësim të ulët, vetmi dhe ankth (Olweus, 1993). Holt  (2007) tregoi 
se agresorët nuk ia dalin dot të mësojnë se si të përballojnë e të administrojnë emocionet e 
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tyre, si dhe të komunikojnë efektivisht. Ata e kanë shumë të vështirë të zhvillojnë empatinë 
dhe pjekurinë emocionale. 

Kuirozi (Quiroz, 2006) thotë se nxënësit që kryejnë bullizëm mund të mendojnë se 
janë në kontroll të plotë të asaj që po ndodh. Ata gjithashtu mendojnë se të vetmit persona 
që vuajnë janë ata që janë shënjestra e tyre. Agresorët mund të shihen nga të tjerët si 
manipulatorë dhe njerëz të papëlqyeshëm. Ata mund të përjashtohen dhe të largohen nga 
shkolla, kështu që humbasin një kohë të çmuar arsimimi/mësimi.

4. Bullizmi si një mënyrë zgjidhje. Ndonjëherë nxënësit bëhen agresorë, sepse ata 
vetë janë viktima të bullizmit. Këta nxënës nuk qëndrojnë viktima të përhershme, por sipas 
Dagllasit (Douglas, 2002), ata e arrijnë kufirin e durimit dhe për pasojë bëhen agresorë 
aktivë. Viktima bën po ato sjellje që ka bërë personi që e ka keqtrajtuar. Nga studimet del 
se kjo është edhe kategoria më e rrezikuar dhe me më shumë pasoja, sepse është rasti kur 
nxënësit janë edhe agresorë, edhe viktima. 

2.7.3. Efektet e bullizmit tek kategoria agresorë-viktima

Agresorë-viktimat, pra, ata nxënës që janë edhe viktima, dhe agresorë, janë gjithashtu 
të rrezikuar nga zhvillimi i dëmtimeve psikologjike. Studimet e mëposhtme tregojnë se si 
kjo kategori është një grup unik nxënësish që mund të kërkojë një mbështetje dhe ndërhyrje 
të specializuar. 

Efektet kryesore që ka bullizmi te kategoria agresorë-viktima janë:
1. Empatia
2. Depresioni dhe ankthi.

Më poshtë po trajtojmë shkurt secilin efekt:
1. Empatia. Kategoria agresorë-viktima është grupi më problematik në dukurinë e 

bullizmit (Macklem, 2003). Mungesa e aftësisë së kësaj kategorie për të ndjerë empati 
dhe për t’u kujdesur për të tjerët, mund të lidhet me sjelljet e tyre antisociale. Në një nga 
studimet e hershme të kryer nga Endreseni dhe Olveusi (Endresen & Olweus, 2007), të 
cilët kërkuan dhe vëzhguan sjelljet agresore dhe empatike te nxënësit e moshës 13 vjeç-16 
vjeç në Norvegji, zbuluan se ata që ishin edhe viktima, dhe agresorë raportonin sasinë më të 
ulët të empatisë ose të shqetësimit për të tjerët, si dhe ishin më pak të prirë të merrnin pjesë 
në akte bamirësie. Kjo tregon se kjo nënkategori e bullizmit është në një rrezik më të madh 
se të tjerat, si dhe mund të kërkojë ndërhyrje të specializuar. 

2. Depresioni dhe ankthi. Studimet kanë treguar se agresorë-viktimat janë më 
të rrezikuar që të pësojnë dëmtime psikosociale në formën e depresionit dhe të ankthit. 
Juvoneni, Grahami dhe Shusteri (Juvonen, Graham & Schuster, 2003) studiuan 1985 nxënës 
të klasës së VI dhe zbuluan se kjo kategori raportonte nivelet më të larta të depresionit dhe 
të vetmisë, si dhe nivele të larta të ankthit social. Në një tjetër studim të kryer nga Klomeku, 
Surander dhe Niemela (Klomek, Sourander & Niemela,2007) u zbulua se djemtë që kishin 
qenë viktima dhe agresorë në mënyrë kronike ishin më të prirë të përjetonin depresion 
dhe ide vetëvrasëse ,sesa djemtë që nuk ishin përfshirë në këtë sjellje agresive. Vajzat që 
ishin agresore-viktima ishin 32 herë më depresive dhe 10-12 herë më të prira të kishin 
mendime vetëvrasëse, krahasuar me vajzat joagresore. Këto rezultate shqetësuese tregojnë 
se kategoria agresorë-viktima është nënlloji i bullizmit që kërkon burime të specializuara 
për të përmirësuar mirëqenien sociale dhe psikologjike të nxënësve.
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2.7.4. Efektet e bullizmit tek vëzhguesit

Vëzhguesit janë ata nxënës që kanë një rol periferik, pra , jo ndonjë rol kryesor, në 
dinamikat e bullizmit, por që mund të vihen në shënjestër në përpjekjet për ta parandaluar 
këtë dukuri. Nëse vëzhguesit do ta ndihmojnë viktimën dhe do ta shkurajojnë agresorin, 
personeli i shkollës do të ketë një armë shtesë për të ndaluar epideminë e sjelljeve bulliste 
(Hazel, 1996).

 Efektet që ka bullizmi te kategoria e vëzhguesve janë:
1. Reagimi kundrejt viktimës.
2. Përfshirja në bullizëm.
3. Frika e të qenët viktima e radhës.

Më poshtë po trajtojmë shkurt secilin efekt:
1. Reagimi kundrejt viktimës. Shumë studime tregojnë se nxënësit kanë mungesë 

shqetësimi dhe simpatie për viktimën që vuan. (Perry, Willard & Perry, 1999). Viktima, 
jo vetëm që i vë fajin vetes për atë që po i ndodh, por, gjithashtu, edhe pjesa më e madhe 
e bashkëmoshatarëve e bën atë me faj (Graham & Juvonen, 1998). Nga studimet del se 
shumë nxënës mendojnë se bullizmi është normal, është si pjesë e jetës në shkollë, kështu 
që këta vëzhgues të drejtpërdrejtë janë bashkëfajtorë në dukurinë e bullizmit. Në një studim 
të kryer nga Ha dhe Hezleri (Ha & Hazler, 2009) me 298 nxënës që ishin vëzhgues të 
drejtpërdrejtë në një ngjarje bulliste, zbuluan se 59 % e tyre ishin vëzhgues të jashtëm, pra 
nuk ndihmonin as viktimën e as agresorin, 31%, që u quajtën edhe mbrojtësit, mbronin 
viktimë, 8% e nxisnin sjelljen e agresorit, duke qeshur apo duke duartrokitur dhe 2% e 
nxënësve raportonin se ata ndihmonin agresorin, duke e mbajtur viktimën apo duke e 
penguar atë, kur përpiqej të largohej. Gjithsesi, ka vëzhgues që duan ta ndihmojnë viktimën, 
por kanë frikë, dhe zakonisht këta nxënës përjetojnë ndjenjën e fajit për faktin që nuk e 
ndihmuan, gjë që i mundon.

2. Përfshirja në bullizëm. Disa nxënës mund të përfshihen në bullizëm pasi e kanë 
vëzhguar atë. Vëzhguesit mund ta shohin se bullizmi është një sjellje jo vetëm e pranueshme 
dhe pa pasoja, por që edhe të jep status dhe pushtet te nxënësit e tjerë. Fakti që të rriturit në 
shkollë nuk shqetësohen që ta ndalojnë atë, të çon te mendimi se ata dërgojnë një mesazh 
se kjo është një dukuri normale. Ka raste kur disa vëzhgues mund të formojnë aleanca me 
agresorin dhe fillojnë të sulmojnë të tjerët. 

3. Frika e të qenët viktima e radhës. Nxënësit që vëzhgojnë të tjerët që po bëhen viktima 
të bullizmit,  mund të përjetojnë ndjenjën e të rënit të fikët dhe ndjenjën e ankthit se mos janë 
shënjestra e ardhshme, sidomos kur kanë disa karakteristika të përbashkëta me viktimën, të 
cilat i kemi përmendur më parë. Për shembull, nëse një nxënës është mbipeshë dhe ai tallet nga 
të tjerët, atëherë një nxënës tjetër që është mbipeshë nuk do ndërhyjë për ta ndihmuar, sepse 
ka frikë se mos bëhet edhe ai viktimë. Studiuesi Li (Lee, 2004) pohon se ka pak kërkime mbi 
efektet afatgjata që ka bullizmi te vëzhguesit, të cilët nuk veprojnë për shkak të frikës, por ama 
vuajnë nga ndjenjat e pafuqisë për të kundërvepruar njësoj si viktima.

2.7.5. Efektet e bullizmit tek mësuesit dhe tek shkolla

Geshofi dhe Aberi (Gershoff & Aber, 2006) pohojnë se në shkollat ku bullizmi është 
shumë i pranishëm, mësuesit shkurajohen dhe e humbasin interesin për nxënësit e tyre. Ata 
ndjehen të pasigurt dhe shumë më pak të prirë për të sfiduar apo për të disiplinuar nxënësit, 
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nga frika se mos bëhen edhe vetë viktima. Nëse mësuesit nuk ndjehen të lirë në shkollë, 
është e vështirë për ta që të punojnë (Sullivan , 2000). Kuajola dhe Kollfordi (Covaiola 
& Colford, 2006) thonë se mësuesit që fillojnë ta ndjejnë veten të lodhur nga bullizmi, mund 
ta shmangin këtë ngjarje duke lënë mësimdhënien, duke marrë leje shëndetësore (ose raport 
mjekësor) ose duke kërkuar pension të parakohshëm. Është vërtetuar në shumë vende të 
botës se shkollat që kanë probleme me dukurinë e bullizmit luftojnë për të marrë mësues 
shumë të mirë profesionalisht. 

Kur bullizmi vazhdon dhe shkolla nuk merr asnjë masë, e gjithë klima e shkollës 
dhe kultura e saj është infektuar. Ai ndikon në procesin e të mësuarit të nxënësve, në 
besueshmërinë e prindërve te shkolla, në kënaqësinë e mësuesve te puna e tyre, të cilat më 
pas bëjnë që:

•	 Nxënësit të zhvillojnë një ndjesi frike dhe mungese respekti në shkollë.
•	 Nxënësit të përjetojnë mangësi në procesin e mësimdhënies.
•	 Nxënësit të ndjehen të pasigurt.
•	 Nxënësit të mos e pëlqejnë shkollën.
•	 Nxënësit t’i perceptojnë mësuesit dhe personelin shkollor si jo të interesuar për atë 

që ndodh në jetën e tyre dhe të paaftë për të pasur kontroll për situatën.

2.8. DALLIMET GJINORE NË DUKURINË E BULLIZMIT

Nëse studimet kanë vërtetuar se bullizmi është një dukuri shumë e përhapur (Olweus, 
2001; Rigby & Slee, 1993), me interes të veçantë mbetet çështja e dallimeve gjinore 
në natyrën, në madhësinë dhe në qëndrimet ndaj bullizmit (Munro, 2004). Si raste më 
stereotipike janë djemtë, të cilët e përdorin më shumë dhunën fizike dhe kanë stile më të 
drejtpërdrejta bullizmi, kurse vajzat janë më manipuluese dhe të tërthorta (Olweus, 2009). 
Djemtë nxiten që të jenë të ashpër dhe konkurrues, duke qenë se ata e arrijnë pjekurinë 
më vonë dhe e zhvillojnë inteligjencën sociale në një shkallë më të ngadaltë, kështu që 
e përdorin dhunën fizike më gjatë sesa vajzat, kurse këto të fundit zhvillojnë në fazat e 
hershme të jetës së tyre stile lloje të tjera të bullizmit, si atë verbal, në mënyrë që të arrijnë 
qëllimet e tyre.

2.8.1. Si përfshihen vajzat në bullizëm?

Përfshirja e vajzave në bullizëm bëhet kryesisht në dy nga mënyrat e mëposhtme:
1. Përmes grupit bashkëmoshatar.
2. Përmes bullizmit seksual.

Përmes grupit bashkëmoshatar. Vajzat mund të shkaktojnë bullizëm tek të tjerët përmes 
grupit bashkëmoshatar. Më shumë sesa të shënjestrojnë një fëmijë drejtpërdrejt, ato më 
shpesh ndajnë me vajzat e tjera (ose djemtë) thashetheme apo informacione fyese rreth 
një nxënësi tjetër. Për shembull, një vajzë, për hakmarrje, mund t’i tregojë një grupi tjetër 
vajzash një histori sekrete rreth një vajze që më parë ka qenë shoqja e saj e ngushtë. Ato 
mund të shpërndajnë thashetheme, t’i vendosin nofka fyese ose i vënë në dukje vajzës në 
shumë mënyra se ajo është e përjashtuar nga grupi i shoqeve (për shembull, duke e fyer atë 
në rrjetet sociale, si: në fejcbuk (Facebook), në instagram, në postën elektronike (e-mail) etj., 
ose duke i dërguar mesazhe çdo personi në listën e saj të kontakteve, ose duke e kërcënuar 
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me vdekje. Ky lloj bullizmit është quajtur “bullizëm i marrëdhënieve” sepse ai sulmon 
marrëdhëniet dhe miqësinë.

Bullizmin seksual. Një tjetër shembull i bullizmit që përjetohet më shumë nga vajzat 
sesa nga djemtë, është ai seksual (Farrington ,  2011).   Llojet e bullizmit seksual 
mund të ndodhin në shkollë, në komunitet ku bëhet pjesë ose onlajn (on-line). Në studimet 
e fundit del se një numër i madh vajzash raportojnë se kanë marrë mesazhe të padëshiruara 
me natyrë seksuale, kurse numri i djemve që raportojnë se kanë qenë viktima të bullizmit 
të kësaj forme është më i paktë. Ky lloj bullizmi, kur shoqërohet edhe me përjashtimin nga 
grupi bashkëmoshatar, mund të sjellë pasoja shumë të rënda a tronditëse për të mësuarin, për 
vetëvlerësimin dhe për shpresën në të ardhmen e vajzës. Ky lloj bullizmi mund të zgjasë në 
kohë dhe është i vështirë për t’u zgjidhur duke qenë se shpesh është shumë i fshehur. Ai mund 
të përfshijë të rriturit, të cilët reagojnë/kundërveprojnë agresivisht në mbrojtje të fëmijës së 
tyre. Gjithashtu, prindërit dhe autoritetet shkollore jo gjithmonë i zbulojnë thashethemet 
ose sjelljet e bullizmit seksual, sepse ato shpesh fshihen nga të rriturit duke qenë se është 
një çështje shumë delikate (Mishna; Scarcello; Pepler; & Wiener 2005).  Kështu, kryerësit e 
këtij lloj bullizmi nuk mund të kapen, e cila rrit ashpërsinë dhe kohëzgjatjen e kësaj sjelljeje. 
Bullizmi në fjalë mund të ndodhë edhe midis “shokëve”, duke e bërë të duket si një konflikt 
i zakonshëm midis bashkëmoshatarëve. 

2.8.2. Si përfshihen djemtë në bullizëm?

Përfshirja e djemve në bullizëm bëhet kryesisht përmes bullizmit fizik.
Djemtë përfshihen në bullizëm krejt ndryshe nga vajzat. Djemtë e çdo lloj moshe dhe 

të çdo grupi etnik orvaten të jenë fizikisht agresivë, dhe këtë e bëjnë duke shkelmuar, duke 
gjuajtur dhe duke shtyrë viktimat (Fosse & Holen, 2002). Gjithashtu, studimet tregojnë se 
abuzimi fizik shfaqet në të gjitha nivelet e arsimit, pra, në shkollën fillore, në shkollën të 
mesme të ulët dhe në shkollën e mesme, ku prirjen më të madhe e ka më të shfaqur më shumë 
ndërmjet djemve sesa ndërmjet vajzave. Mund të themi se nxënësit e gjinisë mashkullore 
(pra, djemtë) kanë prirje të kryejnë bullizëm dhe të jenë viktima të tij përmes formave fizike 
dhe atyre verbale (nofkave ofenduese) më shumë sesa nxënësit e gjinisë femërore, pra, 
nxënëset (Chapell; Hasselman; Kitchin; Lomon; MacIver & Sarullo, 2006).

Uiliam Polaku (William Pollack), një profesor i psikologjisë klinike në Universitetin 
e Harvardit, ka shkruar dy libra, të cilët janë bazuar në intervista të thelluara me djemtë 
amerikanë rreth çështjeve jetësore të ndjeshme, përfshirë edhe bullizmin. Ai besonte se te 
djemtë kishte një prirje për të sulmuar djemtë e tjerë që nuk plotësonin pritshmëritë e të 
qenët “burrë”. Ai besonte se midis djemve kishte dhe ka një “kod djemsh” që ndikon në 
aftësinë e tyre për të komunikuar në mënyrë efektive.24 Nxënësit që nuk i përmbahen këtij 
kodi bëhen objekt sulmi.

Në studimet e tij profesor Olveusi (Olweus) vuri re se, megjithëse sulmi fizik ishte rreth 
3-4 herë më shumë i pranishëm te djemtë, vajzat shpesh shfaqnin ashpërsi më të madhe 
dhe më shumë në disa lloje të tjera bullizmi sesa djemtë. Përgjithësisht, vajzat ishin më të 
prira të përdornin metoda që do të ndikonin në statusin social të viktimës, si përjashtimi, 
manipulimi i miqësisë ose përhapja e thashethemeve.25

24 William S. Pollak. (1995). Real Boys:Rescuing Our Sons from the Myths of Boyhood. New York:Guilford 
Publications.
25 Dan Olweus.(1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Malden, Mass.: Blackwell 
Publishers Ltd.
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2.9. PROGRAME PËR TË PARANDALUAR DHE PËR TË TRAJTUAR 
BULLIZMIN NË SHKOLLË

Askush nuk ka lindur i dhunshëm; dhuna është një sjellje e mësuar dhe një ves i keq dhe 
çdokush mund ta ndalojë, nëse e dëshiron vërtet (Van Zyl, 2009). 

Sikurse e ka thënë edhe Van Zajli (Van Zyl), bullizmi mund të administrohet; megjithatë, 
ai ka nevojë që t’i jepen më shumë inpute nga stakeholder/mbështetës të ndryshëm.

Bullizmi do të vazhdojë të shfaqet dhe viktimat do të vazhdojnë të vuajnë, nëse shkollat 
nuk kanë një strategji dhe nuk zhvillojnë politika bashkëkohore për të krijuar një mjedis 
edukativ të sigurt dhe mbështetës, ku të sigurohet që çdo nxënës të jetë i pranuar dhe i 
përfshirë.

Për parandalimin e bullizmit ka shumë programe, të cilat mund të zbatohen brenda 
shkollës (Garret, 2003). Por ka edhe shumë programe ndërhyrjeje kundër bullizmit 
(kundërbulliste), të cilat ecin hap pas hapi me trajnimin e personelit të shkollave dhe të cilat 
janë shumë frytdhënëse, pasi çojnë në zvogëlimin e pasojave që mund të shkaktojë bullizmi. 
Zakonisht shkollat adaptojnë programe që i përfshijnë edhe procedurat e parandalimit, edhe 
ato të ndërhyrjes. Disa programe e vënë theksin te njëra, pra te procedurat e parandalimit, 
kurse disa të tjera e vënë theksin te tjetra, pra, te procedurat e ndërhyrjes, dhe kjo varet nga 
nevojat individuale të çdo shkolle (Rigby, 2004). Disa programe e përqendrojnë vëmendjen 
në krijimin e një klime pozitive në klasë, disa e përqendrojnë vëmendjen në krijimin e një 
kurrikule sfiduese që parandalon problemin e bullizmit. Uitedi dhe Dyperi (Whitted & 
Dupper, 2005) pohojnë se programet më të suksesshme për parandalimin e bullizmit janë ato 
që kërkojnë të ndryshojnë kulturën dhe klimën e shkollës. Që këto programe të jenë efektive, 
ato duhet të përfshijnë shkollën, familjen, klasën dhe vetë individët e përfshirë (Whitted dhe 
Dupper, 2005). Rigbia, Smithi dhe Pepleri (Rigby, Smith & Pepler,2004) e përshkruajnë 
këtë metodë si “përqasje mbarëshkollore”, ku elementet e programit përzgjidhen në mënyrë 
të kujdesshme dhe bashkërendohen në nivele të ndryshme si në politikat e shkollës, ashtu 
dhe rregullat e klasës. 

2.9.1. Parandalimi 

Një ndër hapat fillestarë dhe nga më të rëndësishmit është që personeli shkollor të 
ndërgjegjësohet që bullizmi është i papranueshëm dhe nuk duhet të tolerohet. Kjo sepse 
shumica e të rriturve e perceptojnë bullizmin si një pjesë e procesit të rritjes që fëmijët 
duhet ta zgjidhin vetë, pavarësisht se studime të shumta e kundërshtojnë këtë fakt. Heshtja 
nënkupton pranim dhe kur nuk flitet për bullizmin, kjo bën që individët të mos e kuptojnë 
qartë se kjo sjellje nuk lejohet në shkollë. Kur shkollat kanë krijuar një politikë të tolerancës 
zero, kjo gjë duhet t’i komunikohet çdo individi brenda shkolle. Gjithashtu, nxënësve duhet 
t`u bëhet e ditur se do kenë pasoja, nëse ata cenojnë në një mënyrë ose tjetër mirëqenien dhe 
sigurinë e nxënësve të tjerë në shkollë (Olweus, 2003).Vetë nxënësit mund të jenë të aftë të 
përfshihen në ndërtimin e këtyre pasojave. 

Në fillim të çdo viti shkollor mësuesit kujdestarë duhet të kryejnë një takim me nxënësit 
për të diskutuar për bullizmin dhe për dhunën në shkollë. Për këtë qëllim mund të kryhen një 
numër veprimtarish, si: tregimi i historive, të shikuarit e një filmi etj., të cilat do të shërbejnë 
për të forcuar empatinë e nxënësve, si dhe për të rritur nivelin e tyre të të kuptuarit të faktit 
se çfarë do të thotë të jesh viktimë e bullizmit (Olweus., et al, 2003). 
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Një tjetër ndërhyrje që mund të ishte ndihmuese, është trajnimi i personelit mësimor rreth 
karakteristikave apo profilit tipik të nxënësve që janë viktima dhe agresorë, për shembull, 
nëse një nxënës shfaq pak siguri në vetvete a vetëbesim të ulët, ka më shumë të ngjarë të 
jetë pre e bullizmit. Këta lloj nxënësish mund të gjenden dhe për ta mund të kihet më shumë 
kujdes nga mësuesit dhe të ndihmohen, në mënyrë që të ndryshojnë për të përmirësuar 
situatën e tyre. Zakonisht këta nxënës janë të qetë dhe kanë më pak kontakt me mësuesit me 
nismën e tyre, prandaj do të ishte shumë ndihmuese për ta që dikush t’i vinte re rrethanat ku 
ata ndodhen dhe t’u ofronte ndihmë. 

Është shumë e rëndësishme që i gjithë personeli i shkollës të jetë në dijeni për mbarëvajtjen 
e shkollës në çdo element të saj dhe t’i vëzhgojë vazhdimisht sjelljet e nxënësve. Nëse 
vihet re ndonjë incident, dikush duhet të caktohet për t’i kontrolluar më nga afër dhe më 
me kujdes këta fëmijë, si dhe të përpiqet të kuptojë nëse ky incident ishte i izoluar apo ka 
kohë që ndodh. Për të kontrolluar mjediset e shkollës, si:tualetet, oborri i shkollës etj., kur 
mësuesit nuk janë aty të pranishëm, duhet të futet në listë edhe ndihma e personelit tjetër 
shkollor, si p.sh.: e rojës së shkollës, e sanitares, e psikologu etj.

Gjithsesi, çdo shkollë, në mënyrë që të marrë masa specifike dhe të hartojë përparësitë 
e saj, një ndër hapat e parë që duhet të ndërmarrë për parandalimin e bullizmit, është që 
të kryejë një studim për të njohur veçoritë tipike që bullizmi ka në shkollën e tyre, gjë që 
mund të bëhet përmes pyetësorëve. Çdo shkollë mund të zgjedhë një politikë të caktuar të 
parandalimit të bullizmit, duke u bazuar te profili që ka. 

 
2.9.2. Ndërhyrja

Në këtë periudhë, kur shkollat kanë kufizime nga pikëpamja e personelit, e burimeve 
financiare dhe e kohës së pamjaftueshme, prapë ka një numër ndërhyrjesh që mund të vihen 
në zbatim për të trajtuar rastet e bullizmit në shkollë e që janë të arsyeshme brenda këtyre 
rrethanave kufizuese. 

Do ishte një ndihmë shumë e madhe për mësuesit që të kishin të përshkruar hap pas 
hapi procedurat që duhet të ndiqnin kur vihen në dijeni që në shkollën e tyre ka ndodhur 
një veprimtari bulliste (Olweus, 1993). Kjo, sepse mund të ndodhë që mësuesit të mos dinë 
se si të procedojnë sa më efektivisht në këto situata, për shembull, si t’i përqasen nxënësve 
që janë të përfshirë në këtë dukuri ose kur duhet të kërkojnë përfshirjen e prindërve, të 
drejtorisë së shkollës ose të psikologut, si dhe të punonjësit social shkollor. 

Nëse personeli i shkollës do të bashkëpunonte në zhvillimin e një dokumenti të tillë, 
atëherë do të kishte një siguri më shumë, sepse çdokush do të dinte si të vepronte dhe, 
përveç kësaj, do të kishte një standardizim për procedurat e ndërhyrjes dhe të masave që do 
të ndërmerreshin. 

Kur shfaqen ngjarje bulliste, rekomandohet që viktima duhet të vendoset në një dhomë 
më vete e pa praninë e agresorit a të agresorëve, në mënyrë që ai/ajo ta tregojë historinë pa 
u ndikuar prej tyre. Nëse historia e nxënësit është shumë serioze, duhet të mbahet një takim 
në shkollë me mësuesit, me nxënësit e përfshirë, si dhe me prindërit e tyre, në mënyrë që 
problemi të zgjidhet menjëherë e pa pasur pasoja edhe më të rënda. Gjatë vazhdimit të këtij 
takimi duhet të kihen parasysh këndvështrimet e ndryshme mbi situatën, si dhe fakti që të 
gjithë pjesëmarrësit duhet të shprehin atë që ata mendojnë se është e përshtatshme dhe e 
arsyeshme. Këto situata nuk zgjidhen gjithmonë zgjidhen vetë, prandaj është thelbësore 
marrja e masave të tilla në një fazë të hershme. 
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Dejku (Dake, 2003) thekson se programi më i njohur për të ndërhyrë në rastet e bullizmit 
është ai i krijuar nga Olveusi në Norvegji dhe në Suedi në fillim të viteve 80 të shek. XX, i 
njohur ndryshe edhe si Programi i Parandalimit të Bullizmit i Olweus (PPBO). Për zhvillimin 
e këtij programi ndërhyrjeje Olveusi u frymëzua nga vetëvrasja e tre nxënësve, për shkak se 
kishin qenë viktima të bullizmi. Ky program përfshin shumë komponentë dhe nivele dhe ka 
si qëllim të ristrukturojë mjedisin ekzistues të shkollës, në mënyrë që të zvogëlojë mundësitë 
e shfaqjes së sjelljeve bulliste, ku të rriturit (mësuesit, drejtuesit e shkollës, prindërit) kanë 
një përgjegjësi shumë të madhe në paraqitjen dhe në zbatimin e këtij programi (Swearer, 
 dhe Espelage, 2003). Ky program i përqaset problemit duke zhvilluar politika 
shkollore që kanë të bëjnë me kontrollin e vazhdueshëm të veprimtarisë së nxënësve brenda 
dhe jashtë shkollës. Rregullat e klasës janë të përcaktuara mjaft mirë, kështu që psikologët e 
shkollave dhe punonjësit social ofrojnë këshillim për agresorët dhe për prindërit e tyre. Që 
në vitin 1991, Olveusi ka pohuar se “ndërthurja e strategjive të ndryshme mund të çojë në 
uljen deri në 50% të numrit të ngjarjeve bulliste”. Në këto strategji futen: 

(a)  Përfshirja aktive e mësuesve dhe e prindërve në programet e parandalimit.
(b)  Rritja e vigjilencës nga personeli i shkollës për incidentet bulliste.
(c)  Zbatimi i sanksioneve dhe i pasojave të rënda për nxënësit që përfshihen në bulizëm.
(d)  Mësimi i viktimave të bullizmit me aftësi të mira që do t’i ndihmonin ata për të rritur 

dhe arritur sigurinë në vetvete. (Olweus, 1991). 
Një tjetër program i njohur është ai krijuar nga Shefijldi (Sheffield) në Angli, i cili ka të 

bëjë me kryerjen e takimeve në grupe bashkëmoshatare, ku nxënësve u mësohet si të bëjnë 
pohime që do t’i ndihmonin ata për të rritur dhe arritur sigurinë në vetvete, si të qëndrojnë të 
qetë në situata stresuese dhe si të reagojnë ndaj talljeve, ofendimeve dhe përshkallëzimeve 
të kërcënimeve fizike (Sharp & Cowie, 1994).

Përgjithësisht, bullizmi mund të administrohet në shkollë, nëse zbatohen në mënyrë të 
përpiktë shtatë strategjitë që mbajnë akronimin (SCRAPES) e që janë krijuar nga Friti dhe 
Friti (Fried & Fried) (Fried, 1997). Këto strategji i ndihmojnë nxënësit që të rrisin aftësitë dhe 
njohuritë e tyre për të zgjidhur problemet, konfliktet apo kërcënimet e mundshme. Ato janë: 

S- (self-esteem-vetëvlerësim). Strategjia e rritjes së vetëvlerësimit te nxënësit dhe 
pasurimi i tyre me aftësi sociale.

C- (Conflict resolution-zgjidhje e konfliktit). Strategjia e mësimit të aftësive për të 
zgjidhur konfliktet dhe e marrjes së njohurive për ndërmjetësimin e zgjidhjes së tyre.

R-  (respect-respekt). Strategjia e të mësuarit të respektojmë ata njerëz që janë të 
              ndryshëm nga ne nga çdo pikëpamje. 

A- (Anger management-administrimi i zemërimit). Strategjia për të menaxhuar 
zemërimin dhe për të mësuar shprehi që do të ndihmonte për të rritur dhe arritur 
sigurinë në vetvete.

P-  (Problem solving skills-aftësitë për zgjidhjen e problemeve). Strategjia e të mësuarit 
të aftësive për të zgjidhur problemet.

E-  (Empathia training-trajnim për empatinë). Strategjia e trajnimeve për të zhvilluar 
aftësi empatike. 

S-  (sex training-trajnim seksual). Strategjia e trajnimeve për ndërgjegjësimin seksual.

Së fundmi, një element tjetër shumë i rëndësishëm që mund të ndihmojë në uljen e 
ngjarjeve të bullizmit në shkollë është edhe rritja e ndërgjegjësimit publik rreth këtij 
problemi.
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KREU III

METODOLOGJIA E STUDIMIT

3.1. HYRJE

Ky kre na njeh me qëllimin, me objektivat e përgjithshëm dhe ata specifikë, si dhe 
me pyetjet kërkimore të studimit. Më pas ai na shpjegon strategjitë kërkimore që janë 
përzgjedhur si rezultat i modelit kërkimor, na njeh me instrumentet e përdorura për kryerjen 
e studimit dhe me testet e kryera për të siguruar vlefshmërinë dhe besueshmërinë e tij, me 
mënyrën e përzgjedhjes së kampionit, me mbledhjen dhe me analizimin e të dhënave, si dhe 
me çështjet etike për subjektet dhe me kufizimet e studimit. 

3.2. QELLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT

Qëllimi kryesor i këtij studimi buron nga nevoja për të kryer një studim mbi dukurinë e 
bullizmit në kontekstin e Shqipërisë. Ai synon që të bëjë një analizë të thelluar të shpeshtësisë 
dhe të natyrës të dukurisë së bullizmit në shkollat 9-vjeçare të qytetit të Tiranës, si dhe për 
qëndrimet dhe reagimet që kanë mësuesit për këtë dukuri. Klasat e përzgjedhura janë klasa 
VI deri në klasën IX, që në literaturë njihet si arsimi i mesëm i ulët. U përzgjodhën këto 
klasa, sepse sipas literaturës botërore përqindja më e lartë e bullizmit shfaqet gjatë moshës 
12 vjeç-16 vjeç (që i përket shkollës 9-vjeçare) dhe fillon të jetë më pak i pranishëm në 
shkollën e mesme (Sampson, 2002) dhe të lartë.

Pesë objektivat kryesorë të studimit janë:

1. Përcaktimi i shpeshtësisë dhe karakteristikave(shkaqet, efektet, format, vendndodhja, 
          kohëzgjatja, raportimi), të bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të qytetit të Tiranës. 

2. Përcaktimi i ndjenjave që kanë nxënësit ndaj viktimave dhe agresorëve dhe qëndrimet 
e tyre lidhur me veprimtaritë bulliste.

3. Perceptimet e nxënësve mbi reagimet e personelit shkollor, të bashkëmoshatarëve 
dhe të prindërve për të ndaluar bullizmin.

4. Shpjegimi i marrëdhënies që ekziston ndërmjet shkallës së përhapjes së bullizmit 
dhe karakteristikave të nxënësve të marrë në studim ,si popullariteti në shkollë, 
niveli i tyre i pëlqimit të shkollës, racës, vetëvlerësimi mbi arritjet akademike. 

5. Eksplorimi i qëndrimeve, perceptimeve dhe i reagimeve që kanë mësuesit ndaj 
dukurisë së bullizmit.
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3.2.1. Objektivat specifikë

    bjektivat specifikë të këtij studimi janë

1. Përcaktimi i shpeshtësisë dhe karakteristikave (shkaqet, efektet, format, vendndodhja, 
        kohëzgjatja, raportimi) , të bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të qytetit të Tiranës. 

ëllimi i këtij objektivi është
1.1. që, duke u nisur sipas gjinisë, klasës dhe kategorive, të përcaktojë shpeshtësisë dhe 

ormat e bullizmit
1.2. që, të përcaktojë se cilat janë arsyet kryesore që n ënësit bëhen objekt i sjelljeve 

bulliste nga n ënësit e tjerë dhe arsyet që n ënësit sulmojnë të tjerët
1. . që, duke u nisur sipas gjinisë, të përcaktojë e ektet që kanë veprimtaritë bulliste te 

n ënësit që kanë qenë viktima të tij  
1. . që, duke u nisur sipas gjinisë, të përcaktojë zonat e n ehta  ku ndodhin më shumë 

sjelljet bulliste
1. . që, duke u bazuar në përgjigjet e viktimave nisur sipas ndarjes së gjinisë, të 

përcaktojë moshën  vitin, gjininë dhe numrin e agresorëve
1.6. që, duke u nisur sipas gjinisë dhe klasës, të identifikojë burimet ku n ënësit kërkojnë 

ndihmë, nëse bëhen pre e bullizmit.

2. Përcaktimi i ndjenjave që kanë nxënësit ndaj viktimave dhe agresorëve dhe qëndrimet 
e tyre lidhur me veprimtaritë bulliste.

ëllimi i këtij objektivi është
2.1. që, duke u nisur sipas gjinisë së n ënësve, të përcaktojë probabilitetin që një nga ata 

të mund të për shihet si agresor në të ardhmen
2.2. që, duke u nisur sipas gjinisë dhe kategorive, të përcaktojë empatinë e n ënësve me 

viktimën
2. . që, duke u nisur sipas gjinisë së n ënësve, të përcaktojë reagimet e tyre kur shohin 

që një bashkëmoshatar është viktimë e bullizmit
2. . që, duke u nisur sipas gjinisë dhe kategorive, të përcaktojë shkallën e rikës që kanë 

n ënësit se mos bëhen viktima të bullizmit në të ardhmen.

3. Perceptimet e nxënësve për reagimet e personelit të shkollës, të bashkëmoshatarëve 
dhe të prindërve për të ndaluar bullizmin.

ëllimi i këtij objektivi është
.1. që, duke u nisur sipas gjinisë, kategorive dhe klasave, të përcaktojë perceptimin e 

n ënësve mbi atë se sa shumë përpjekje bëjnë mësuesit apo të rriturit në shkollë 
për të ndaluar bullizmin

.2. që, duke u nisur sipas gjinisë,kategorive dhe klasave, të përcaktojë perceptimin 
që kanë n ënësit mbi atë se sa shumë përpjekjeve bëjnë bashkëmoshatarët për të 
ndaluar bullizmin, kur ai ndodh

. . që, duke u nisur sipas gjinisë së n ënësve, të përcaktojë perceptimin që ata kanë 
viktimat mbi atë se sa shumë përpjekjeve bëjnë prindërit për të ndaluar bullizmin
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3.4 që, duke u nisur sipas gjinisë së nxënësve agresor, të përcaktojë shpeshtësinë e 
kontakteve që prindërit dhe mësuesit kanë pasur me ta.

3.5 që, duke u nisur sipas gjinisë dhe klasave, të përcaktojë perceptimin që kanë nxënësit 
mbi atë se sa ndihmë ka ofruar mësuesi kujdestar për të ndaluar bullizmin.

4. Shpjegimi i lidhjes që ekziston ndërmjet shkallës së përhapjes së bullizmit dhe 
karakteristikave të nxënësve të marrë në studim, si popullariteti i tyre në shkollë, niveli i 
tyre i pëlqimit të shkollës, vetëvlerësimi mbi arritjet akademike dhe raca.

Qëllimi i këtij objektivi është:
4.1.  që, duke u nisur sipas kategorive, të identifikojë lidhjen që ka ndërmjet nivelit të 

pëlqimit të shkollës nga ana e nxënësve dhe përfshirjes së tyre në bullizëm; 
4.2.  që, duke u nisur sipas kategorive, të identifikojë lidhjen që kemi ndërmjet 

popullaritetit në shkollë që kanë nxënësit dhe përfshirjes së tyre në bullizëm;
4.3.  që, duke u nisur sipas kategorive, të identifikojë lidhjen që ka ndërmjet racës së 

nxënësve dhe përfshirjes së tyre në bullizëm;
4.4.  që, duke u nisur sipas kategorive, të identifikojë lidhjen që kemi ndërmjet rezultateve 

të nxënësve në mësime dhe përfshirjes së tyre në bullizëm.
5. Eksplorimi i qëndrimeve, i reagimeve dhe i perceptimeve që kanë mësuesit ndaj 

dukurisë së bullizmit. 

Qëllimi i këtij objektivi është:
5.1  që të identifikojë përkufizimin e mësuesve mbi dukurinë e bullizmit;
5.2  që të identifikojë perceptimin e mësuesve rreth karakteristikave të viktimave dhe të 

agresorëve;
5.3  që të identifikojë qëndrimin që mbajnë mësuesit ndaj viktimës dhe ndaj agresorit;
5.4  që të identifikojë perceptimin e mësuesve për aftësinë e shkollës për t’u përballur 

me dukurinë e bullizmit;
5.5  që të identifikojë besimin e mësuesve rreth aftësisë për t’u përballur me dukurinë e 

bullizmit;
5.6  që të identifikojë perceptimin e mësuesve se ngarkesa e punës ndikon në aftësinë e 

tyre për t’u reaguar efektivisht në rastet e bullizmit;
5.7  që të identifikojë përvojat që kanë pasur mësuesit me bullizmin, kur ata kanë qenë 

vetë fëmijë, si dhe ndikimin që kjo ka te qëndrimet dhe te reagimet e tyre të sotme 
për bullizmin;

5.8  që të identifikojë gatishmërinë e mësuesve për të marrë më shumë informacion për 
bullizmin dhe për strategjitë për ta luftuar atë. 

5.9  që të identifikojë ndërhyrjen e mësuesve ndaj situatave të ndryshme të bullizmit;
5.10 që të identifikojë reagimin e mësuesve ndaj dy formave kryesore të bullizmit, të 

atij të drejtpërdrejtë dhe atij jo të drejtpërdrejtë;

3.3. PYETJET KËRKIMORE TË STUDIMIT

Ø Cila është shkalla e përhapjes dhe cilat janë format e bullizmit që shfaqen më shpesh 
në shkollat e mesme të ulëta të qytetit të Tiranës?

Ø Cilat janë shkaqet dhe efektet që bullizmi ka te nxënësit?
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Ø Ku ndodhin më shpesh veprimtaritë bulliste dhe sa zgjasin ato?
Ø Cila është mosha/viti, gjinia dhe numri i agresorëve që kanë sulmuar viktimat?
Ø A raportojnë viktimat dhe, nëse po, cilët janë individët ku ata kanë më shumë besim?
Ø Cili është perceptimi që kanë nxënësit për mbështetjen që ofrojnë të rriturit, personeli 

i shkollës dhe bashkëmoshatarët për të ndaluar bullizmin? 
Ø Çfarë qëndrimi dhe ndjenjash kanë nxënësit në lidhje me anë të ndryshme të 

bullizmit, si: të empatisë kundrejt viktimave, të klimës së shkollës etj? 
Ø Cila është marrëdhënia ndërmjet karakteristikave vetjake të nxënësve si: popullariteti 

i tyre në shkollë, niveli i pëlqimit të shkollës, vetëvlerësimi mbi arritjet akademike 
dhe raca dhe përfshirjes së tyre në bullizëm,?

Ø Cili është qëndrimi dhe perceptimi që mbajnë mësuesit në lidhje me bullizmin? 
Ø Si reagojnë veprojnë mësuesit kur përballen me rastet e bullizmit?

3.4. METODAT KËRKIMORE

Studiuesja ka përdorur modelin e metodës mikse, duke përfshirë strategjitë e kërkimit 
shkencor cilësor dhe sasior. Gejit, Millsi dhe Ajrasjoanit (Gay, Mills & Airasioan, 2009) 
pohuan se qëllimi i metodave mikse është krijimi i një sinergjie dhe fuqie që ekziston 
midis metodave të kërkimit cilësor dhe sasior. Në këtë model, të dhënat cilësore dhe ato 
sasiore janë mbledhur njëkohësisht përgjatë studimit. Duke iu referuar O Donout dhe Pançit 
(O`Donoghue & Punch, 2003), metoda mikse e shpjegon më qartë dhe në mënyrë më të 
plotë sjelljen njerëzore, duke e studiuar atë nga më shumë se një këndvështrim dhe duke i 
dhënë më shumë hollësi dhe një tablo më të balancuar situatës. 

Zakonisht studiuesit përdorin metodën mikse, sepse mendojnë se të dhënat e marra 
vetëm nga një metodë do tё ishin të pamjaftueshme dhe të papërshtatshme për të paraqitur 
të tërë panoramën e problemit dhe adresimin tij. Rezultatet e marra nga të dhënat cilësore 
dhe sasiore mund të jenë kontradiktore dhe kjo mund të kuptohet, nëse ne i përdorim të dyja 
metodat.Gjithashtu mund të  themi se ka rrethana në të cilën përdorimi i vetëm një përqasjeje 
për të trajtuar problemin mund të jetë i paefektshëm. Përdorimi i metodës mikse e mënjanon 
këtë problem. Edhe në këtë studim, duke pasur në qendër të vëmendjes një çështje që është e 
ndjeshme dhe e ndërlikuar, si kjo e bullizmit, duhet trajtuar me kujdes shumë të madh, ndaj 
studiuesja e pa të arsyeshme që të përfshiheshin në studim dy grupet që qëndrojnë në themel 
të krijimit dhe të adresimit së problemit: nxënësit dhe mësuesit. 

Për të kryer objektivat e përmendur më sipër, studimi është në thelb i tipit deskriptiv/
përshkrues (ndërsektorial, pra, i tipit që tregon të gjitha pjesët karakteristike dhe të gjitha 
marrëdhëniet që janë tipike për një grup njerëzish). Ai përdor ndryshore, lidhja e të cilave 
është shumë e rëndësishme, prandaj dhe metodat përshkruese janë ato që i përshtaten më 
shumë këtij studimi. Ai i mbledh të dhënat nga një kampion përfaqësues prej 853 nxënësish 
të arsimit të mesëm të ulët të qytetit të Tiranës. 

Të dhënat sasiore janë mbledhur përmes një pyetësori të standardizuar e të validuar/ që 
e jep rezultatin e dëshiruar me 40 pyetje të mbyllura për nxënësit, si dhe përmes 11 intervista 
gjysmë të strukturuara me mësues të shkollave 9-vjeçare të qytetit të Tiranës. Të dhënat e 
mbledhura nga intervistat kanë natyrë cilësore, kurse të dhënat e mbledhura nga pyetësorët 
kanë natyrë sasiore. 
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3.4.1. Të dhënat sasiore

Duke qenë se studimi në thelb është i tipit përshkrues, atëherë, për të kuptuar në terma 
më konkretë shkallën e përhapjes së dukurisë së bullizmit dhe natyrën e tij në shkollat 
9-vjeçare të qytetit të Tiranës, u përdorën të dhënat sasiore. Të dhënat sasiore u morën duke 
përdorur pyetësorët anonimë te nxënësit e klasës VI deri në klasën IX, si metoda më e mirë 
për mbledhjen e të dhënave, për shkak të natyrës së ndjeshme që ka ky studim.

3.4.1.1. Madhësia dhe përzgjedhja e kampionit 

Përkufizimi i kampionit është marrë duke u bazuar te Grejveteri dhe te Forcanoja 
(Gravetter & Forzano, 2003), sipas të cilëve kampioni është një grupim individësh të marrë 
nga një popullatë e caktuar, të cilët përbëjnë popullatën e studimit. Popullata e të gjitha 
shkollave (46 që plotësonin kushtet për këtë studim) të Tiranës nga klasa e VI-të deri në 
klasën e IX-të ishte 19. 542 nxënës, nga ku 4423 nxënës ishte popullsia e shkollave të 
përzgjedhura në kampionin e këtij studimi.26 Shkollat u përzgjodhën përmes një kampionimi 
rastësor të stratifikuar/shtresëzuar e ndër shkollat 9-vjeçare të qytetit të Tiranës nga klasa VI 
deri në klasën IX. Në këtë popullatë nuk përfshihen shkollat 9-vjeçare private dhe shkollat 
me profil joklasik (artistike apo speciale).

Me synimin që marzhi i gabimit statistikor të kampionit të mos ishte më i madh se +/-
3.3%, me nivel besueshmërie 95% (p=0.05) duhej që për këtë popullatë (19.542 nxënës) të 
kishim një kampion të barabartë me 840 nxënës. Për llogaritjen e saktë u morën parasysh testet 
statistikore që do të përdoreshin, kriteret për përzgjedhjen e kampionit dhe fakti që në një klasë 
me mesatarisht 35 nxënës-40 nxënës27, numri më i vogël i pyetësorëve që duheshin shpërndarë 
për të bërë një matje të saktë të dukurisë së bullizmit ishte njëzet pyetësorë (gjysma e klasës) 
për çdo klasë, duke e rritur kështu numrin e kampionit në 880 por për arsye që do përmenden 
në vijim të këtij kreu numri i nxënësve që marrin pjesë në këtë studim është 853.

Duke u bazuar në listën e shkollave 9-vjeçare të qytetit të Tiranës të marra nga Drejtoria 
Rajonale Arsimore e Tiranës, u bë një përzgjedhje rastësore me strata/shtresa28. Kriteri i 
parë përzgjedhës ishte madhësia e shkollës (e vogël, e mesme dhe e madhe); kriteri i dytë 
përzgjedhës ishte nota mesatare e përgjithshme vjetore për vitin shkollor 2012-2013 dhe 
si kriter i tretë përzgjedhës u vendos që çdo shkollë të përfaqësonte një njësi bashkiake 
të qytetit të Tiranës. Kështu, në fund u përzgjodhën njëmbëdhjetë shkolla 9-vjeçare (nga 
46 shkolla gjithsej që plotësonin kushtet për këtë studim), pra, aq sa është numri i sotëm 
i njësive bashkiake të bashkisë së Tiranës, e që në fund të fundit i pasqyronin të gjitha 
karakteristikat e përcaktuara më sipër. 

Pasi u përcaktuan shkollat, u mor leje te Drejtoria Rajonale Arsimore, Tiranë dhe më 
pas në drejtoritë e secilës shkollë të përzgjedhur për studim. Mё pas studiuesja, pasi kishte 
përcaktuar klasat ku do tё shpërndahej pyetësori dhe nxënësit që do tё ishin pjesë e studimit, 
i kërkoi bashkëpunim mësueses/it kujdestar/e të çdo klase për shpërndarjen e një dokumenti, 

26 Këto shifra janë marrë nga Drejtoria Rajonale Arsimore Tiranë për vitin 2012-2013. Për më shumë detaje 
shih Shtojcë 3.
27 Sipas të dhënave të marra nga Drejtoria Rajonale Arsimore.
28 Shtresa-fjalë që rrjedh nga fjala latine e numrit njëjës stratum, shumësi i të cilit është strata. Këtu është 
përdorur në kuptimin sociologjik të fjalës, pra në kuptimin e shtresave të popullsisë që dallohen nga niveli  i 
tyre social, ai arsimor etj.

de
sk

PDF S
tud

io 
Tria

l

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now


51

të quajtur “Miratim i lejes prindërore”, te nxënësit e përzgjedhur dhe iu kërkua që të kujdesej 

Në secilën nga shkollat e përzgjedhura u mor në mënyrë rastësore një klasë VI, një klasë 
VII, një klasë VIII dhe një klasë IX. Klasat ku do tё shpërndahej pyetësori u zgjodhën sipas 
shkronjave të alfabetit ose numrit.  

Madhësia e kampioni, kriteret që janë marrë për përzgjedhjen e tij (që e bëjnë përfaqësues, 
duke qenë se është e larmishme) dhe mënyra e përzgjedhjes së tij e rritin besimin se gjetjet 
në këtë disertacion mund të përgjithësohen për të gjithë arsimin e mesëm të ulët publik të 
qytetit të Tiranës.

Në bazë të kriterit të parë përzgjedhës, që ishte madhësia e shkollës29, gjithsej në 
qytetin e Tiranës gjenden (shkollat që plotësonin kushtet për këtë studim) 17 shkolla të 
mëdha me mbi 1001 nxënës, 18 shkolla nga 601 nxënës deri në 1000 nxënës dhe 11 shkolla 
me më pak se 600 nxënës. Duke u nisur nga përpjesëtimet, si përfaqësues për këtë kriter u 
morën 4 shkolla të mëdha, 5 shkolla të mesme dhe 2 shkolla të vogla. 

Në bazë të kriterit të dytë, që ishte rezultatet e notave mesatare të përgjithshme për 
vitin shkollor 2012-2013, në qytetin e Tiranës gjenden dhjetë shkolla me notё mesatare 
tё lartё, pra, me 8.6 – 9, pesëmbëdhjetë shkolla me mesatare tё mesme, pra, me 8.1 – 8.5, 
dhe njëzet një shkolla me mesatare tё ultë, pra, me 7.5-8.30 Si përfaqësues për këtë kriter u 
zgjodhën dy shkolla me mesatare vjetore 8.6-9; katër shkolla me mesatare vjetore 8.1-8.5 
dhe pesë shkolla me mesatare vjetore të ulët 7.5-8.

Si kriter i tretë, që ishte përfaqësimi i çdo njësie bashkiake, u vendos që çdo njësi e tillë 
(bashkiake) të përfaqësohej me një shkollë 9 vjeçare. Duke u bazuar në kriteret e mësipërme, 
si dhe në informacionin e mbledhur për secilën shkollë, u përzgjodhën rastësisht shkollat e 
renditura në tabelën 3.2. 

Kampioni ynë ka gjithsej 853 nxënës, ku 407 janë vajza dhe 446 djem. Shpërndarja e 
këtij kampioni nëpër klasa është pothuajse e njëjtë: 207 nxënës ndjekin klasën e gjashtë, 206 
nxënës ndjekin klasën e shtatë, 217 nxënës ndjekin klasën e tetë dhe 223 nxënës ndjekin 
klasën e nëntë. 

Sipas vetëvlerësimit të bazuar në rezultatet shkollore, pothuajse gjysma e nxënësve janë 
nxënës me rezultate mesatare, afërsisht 11% e nxënësve janë me rezultate të dobëta dhe 
pothuajse 35% janë nxënës me rezultate shumë të mira në mësime.31

Në kampionin e marrë del se rreth 70% e nxënësve deklarojnë se e pëlqejnë apo e 
pëlqejnë shumë shkollën. Rreth 12% e tyre deklarojnë se nuk e pëlqejnë shkollën dhe rreth 
18% kanë një qëndrim asnjanës, pra, as nuk deklarojnë se pëlqejnë e as nuk deklarojnë se 
nuk e pëlqejnë. 

Nga pikëpamja etnike del se 92.1% e nxënësve janë pёrfaqёsues tё popullsisë së 
përgjithshme me kombësi shqiptare,  5% i përkasin komunitetit etnike të romëve, 1.6% i 
përkasin bashkësisë etnike egjiptiane, kurse 1.3% e nxënësve kanë parapëlqyer të zgjedhin 
alternativën “pa përgjigje”.

29 Ku shkolla të mëdha u quajtën ato me më shumë se 1000 nxënës, shkolla me madhësi mesatare u quajtën ato 
që kanë nga 601 nxënës-1000 nxënës dhe shkolla të vogla u quajtën ato me më pak se 600 nxënës.
30 Duke u nisur nga vlerat e notës mesatare vjetore, shkollat u kategorizuan në shkolla me mesatare 7.5-8, në 
shkolla me mesatare 8.1 deri në 8.5 dhe në shkolla me mesatare mbi 8.6-9.
31
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3.4.1.2. Instrumenti i studimit

Instrumenti kryesor i studimit është pyetësori i standardizuar dhe i krijuar nga Dan 
Olveus (Dan Olweus). Ky pyetësor quhet “Pyetësori i rishikuar i Agresor/ Viktimë e 
Olveusit” (shkurt PAVO) (Olweus, 1996). PAVO-ja është një ndër komponentët e Programit 
të Parandalimit të Bullizmit i Olveusit. Ai është një pyetësor i standardizuar, i validuar (i 
bazuar a që e jep rezultatin e dëshiruar në pyetje me alternativa), që është krijuar për të 
matur një sërë aspektesh të problemeve të bullizmit brenda mjedisit shkollor. PAVO-ja është 
krijuar për t’u plotësuar nga nxënës që ndjekin klasën e III-të deri në klasën  e XII-të (që 
i përkasin grup-moshave 8 vjeç-16 vjeç), por për qëllimin e këtij studimi do të analizohen 
vetëm nxënësit e klasës VI deri në klasën IX (që i përkasin grup-moshës 12 vjeç-16 vjeç).

PAVO-ja është e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë (nga pyetja e 4-të deri në pyetjen e 24-
të) ka të bëjë me veprimet bulliste që ushtrohen ndaj nxënësit që po e plotëson pyetësorin, 
kurse pjesa e dytë (nga pyetja e 24-të deri në pyetjen e 40-të) ka të bëjë me rastet kur nxënësi 
që po e plotëson pyetësorin ushtron bullizëm te nxënësit e tjerë. Gjithsej pyetësori përmban 
40 pyetje për matjen e problemeve agresor-viktimë, si: shfaqja ndaj formave të ndryshme 
të bullizmit (fizike, verbale, emocionale, raciale ose forma të ngacmimit seksual), në cilat 
vende ndodh më shumë bullizmi, qëndrimet në përkrahje të agresorit dhe në përkrahje të 
viktimës dhe shkallën që mjedisi social (si mësuesit, prindërit apo bashkëmoshatarët) është 
i informuar dhe reagon/kundërvepron ndaj kësaj dukurie (Olweus, 1997). 

Që në fillim të hartimit të këtij pyetësori, ai u mendua që të plotësohej në mënyrë 
anonime, prandaj edhe në këtë studim është ruajtur anonimati i nxënësve. Pyetësori fillon 
duke na dhënë një përkufizim të hollësishëm të bullizmit, në mënyrë që nxënësit të kenë një 
kuptim më të qartë se si duhet t’i interpretojnë pyetjet, në mënyrë që të japin përgjigje sa 
më frytdhënëse. Sipas pyetësorit PAVO, një individ është viktimë e bullizmit, kur ai ose ajo 
është shënjestër e sjelljeve agresive të nxënësve të tjerë (për shembull, kur të tjerët thonë 
gjëra fyese për të, kur e shpërfillin në mënyrë sistematike, kur e lëndojnë fizikisht, kur i 
shpërndajnë thashetheme dashakeqe ose kur i shkaktojnë dhimbje), kur ka një pabarazi 
në fuqi dhe në pushtet ndërmjet individëve të përfshirë, si dhe kur këto sjellje zakonisht 
ndodhin më shumë se një herë. Pra, që një sjellje agresore të quhet bullizëm, duhet që të 
plotësohen të tria këto kushte njëherësh.

Pyetësori përdor kryesisht shkallën Likert32 me 5 mundësi zgjedhjeje: “1-kurrë, 2-një 
herë ose dy herë, 3-dy deri në tri herë në muaj, 4-rreth 1 herë në javë, 5-disa herë gjatë javës”. 
Këto mundësi zgjedhjeje janë krijuar për të shmangur paqartësinë që mund të përmbajnë 
përgjigje të tilla, si shpesh dhe shumë shpesh (Oleus, 2007). 

32 Rensis Likert (Rensis Likert: 5.8.1903-3.9.1981)-edukator, psikolog dhe shkencëtar social amerikan. 
Shkalla e Likertit u krijua si fillim për të matur qëndrimet e konsumatorit ndaj pëlqimit ose jo të një produkti. 
Kjo shkallë është një shkallë psikometrike e që përdoret rëndom në kërkime që përdorin pyetësorë. Likerti 
e përdori këtë shkallë për të identifikuar besimet e një personi, qëndrimet ose ndjenjat e tij ndaj një objekti. 
Shkalla tradicionale e Likertit u kërkon personave atë që janë dakord ose jo me një pohim që është ndarë 
në pesë shkallë. Shkalla shkon nga pohimi “jam plotësisht dakord”, “nuk jam tërësisht dakord”, “nuk jam 
dakord”, “nuk jam as dakord, as jo, pra jam i pasigurt”, “dakord”. Në këtë rast, personave u jepen një seri 
pohimesh, me qëllimin për të shprehur qëndrimin e tyre ndaj këtyre pohimeve nëpërmjet renditjes së tyre 
sipas shkallës së pëlqimit ose të mospëlqimit. Thamë që kjo renditje mund të bëhet sipas pesë shkallëve, 
por përdoren edhe renditje me tri, me gjashtë, me shtatë e më shumë shkallë, edhe këto të quajtura shkallë 
të Likertit. Në studimin tonë kemi përdorur sistemin me pesë shkallë të Likertit. Rëndësia e kësaj teknike 
qëndron në faktin se të dhënat e marra prej saj janë lehtësisht të analizueshme, gjë që na lejon të vlerësojmë 
mjaft mirë qëndrimet e testuara. 
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Në përputhje me rekomandimet e krijuesit të pyetësorit mbi vlerësimin e shpeshtësisë 
së shfaqjes së dukurisë së bullizmit, pesë përgjigjet duhen dikotomizuar33, në mënyrë që 
mundësia 1 e zgjedhjes dhe mundësia 2 e zgjedhjes të jenë 0 (jo agresor, jo viktima), kurse 
alternativat nga mundësia 3 e zgjedhjes deri në mundësinë 5 të zgjedhjes, të marrin vlerën 
1 (agresor-viktimë). 34

Pyetësori e specifikon shumë mirë harkun kohor ose “periudhën së cilës i referohet”, e 
cila është “në muajt e fundit”, që përafërsisht ka të bëjë me kohën që nga fillimi i shkollës 
në shtator, pra, pas pushimeve, deri në plotësimin e pyetësorit. Kjo është menduar si një 
kohëzgjatje e përshtatshme për nxënësit, në mënyrë që ata të kujtojnë përvojat e tyre. 
Gjithashtu, shumica e pyetjeve ka një referencë të qartë hapësinore, duke pyetur për ngjarje 
dhe veprimtari që kanë ndodhur “në shkollë”. 

Një karakteristikë tjetër e këtij pyetësori është se ai shërben edhe për të rritur 
ndërgjeshmërinë e nxënësve rreth dukurisë së bullizmit (çfarë është dhe si duket ai), duke 
dhënë një përkufizim të hollësishëm dhe duke pyetur mbi sjellje specifike. Shpërndarja 
tematike e pyetjeve tregon se në pyetësor i kushtohet më shumë rëndësi matjes së bullizmit 
verbal, duke qenë se është forma më e hasur e bullizmit në shkollë ( Fabre-Cornali,1999;
Rigby, 1999; Smith, 2000; Whitney & Smith, 1993). Së dyti, në pyetësor i kushtohet më 
shumë rëndësi studimit të karakteristikave të agresorit sesa viktimës, duke qenë se agresori 
identifikohet nga mësuesit si çështja kryesore për shkollën (Nakou, 2000). Së treti, më 
shumë rëndësi i jepet rolit të mësuesit sesa ndonjë personi tjetër të rëndësishëm në jetën 
e fëmijës, si prindërit apo bashkëmoshatarët, sepse studimi i rolit të mësuesit dhe studimi 
i karakteristikave të agresorit janë elemente kyçe në përcaktimin e sjelljeve të dhunshme 
brenda mjedisit shkollor (Smith et al., 2000). 

3.4.1.3. Përshtatja e instrumentit kërkimor, rrjedhimet kulturore dhe linguistike/
gjuhësore 

Bullizmi në shkolla po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e studiuesve jashtë 
vendeve skandinave, përfshirë Spanjën (Genta, Fonzi, Menesini, Bacchini, Bonino, & 
Costabile, (1999), Francen (Fabre-Cornali, Emin,  Pain, 1999), Poloninë (Janowski, 
1999), Australinë (Rigby dhe Slee, 1991; 1999) dhe Japoninë (Morita, Soeda, Soeda, & 
Taki, 1999). Megjithëse këto studime në rritje po tregojnë gjithnjë e më shumë se bullizmi në 
shkolla po bëhet një problem mbarëbotëror, prapëseprapë është shfaqur edhe një problem, 
pikërisht ai që lidhet me përkufizimin e bullizmit. 

Termi  anglez “bully” e ka zanafillën që në shekullin XVI dhe vjen nga fjala boele, që në 
holandisht do të thoshte “i dashur “ (ose sweetheart në anglisht), prandaj përdorimi zanafillor 
ishte një term me kuptim pozitiv dhe zbatohej për të dyja sekset. Vetëm në shekullin XVII 
ky term mori kuptimin që ka sot. Ai është një term i formuar nga një fjalë ose shprehje e 
përshtatshme për bashkëbisedim dhe situata joformale në gjuhën angleze dhe përgjithësisht 
nuk i është gjetur një kuptim i saktë në leksikun e gjuhëve të tjera. 35

33 Dikotomi, fjalë me burim nga greqishtja (dikhotomia=dikha, që do të thotë në dy pjesë, dhe temnein, që 
do të thotë ndarje, prerje), që do të thotë ndarje më dysh, por jo detyrimisht në pjesë të barabarta. Këtu është 
përdorur në kuptimin e ndarjes së përgjigjes në dy pjesë që dallohen dhe që janë të kundërta me njëra-tjetrën
34 Për një diskutim më të hollësishëm për karakterin racional të këtij vendimi, shih tekstin me titull: “Prevalence 
Estimation of School Bullying With the Oweus Bully/Victim Questionnaire” (2003) të autorëve M. Soloberg 
dhe Dan Olveus (M. Soloberg and D. Olweus).
35 Për më shumë shih: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/bully/
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Për shembull, në Francë, bullizmi i referohet “faits de violence” (veprimeve të dhunshme), 
dhe përfshin të gjitha format e dhunës në shkolla, si dhe të sjelljeve përçarëse që ndërhyjnë 
në veprimtaritë shkollore (Fabre-Cornali, 1999). Kjo formë e perceptimit të përkufizimit të 
këtij koncepti duket se shfaqet edhe në Poloni (Janowski, 1999), edhe në Gjermani (Lösel 
& Bliesener, 1999), ku përkthimi i drejtpërdrejtë i fjalës bullizëm nuk është i mundur dhe 
diskutimet përgjithësisht shfaqen brenda kufijve të kornizës së dhunës në shkollë. 

Në Spanjë, Ortega dhe Mora-Merçan (Ortega & Mora-Merchan, 1999) jo vetëm që 
hasën vështirësi në përkthimin e termit bullizëm, por raportuan probleme në përkufizimin e 
termit brenda mjedisit të tyre kulturor, sepse koncepti ngacmim/ dhunë thjesht nuk ekzistonte 
brenda shkollës, kështu që ata u përballën me mungesën e përgjithshme të të kuptuarit 
social dhe me indiferencën. Kurse në Japoni fjala “jime”, për shembull, ka një theks të 
madh në manipulimin social. Në të kundërt, fjalët italishte “prepotenca” (prepotenca)36 dhe 
”violenca” (dhuna) e vënë theksin më shumë te sulmet fizike.

Smithi, Kauji, Olafsoni dhe Lajfuge ( Smith, Cowie, Ólafsson, & Liefooghe , 2002) e 
kanë studiuar këtë problem të përputhshmërisë së termit bullizëm në 14 vende të ndryshme 
dhe në 13 gjuhë. Rezultatet treguan një shumëllojshmëri të jashtëzakonshme, prandaj ata 
menduan se vlerësimet e shpeshtësisë së bullizmit në disa vende (si p.sh. në Itali) mund 
të fryhen për shkak të një përkthimi më gjithëpërfshirës të këtij termi. Kështu, pra duket 
se ka një mospërputhshmëri thelbësore në perceptimin e përkufizimit si koncept të termit 
bullizëm në kultura të ndryshme, e cila ngre çështjen, nëse krahasimi i të dhënave dhe i 
shkallës së shpeshtësisë në vende të ndryshme ka ndonjë përfundim kuptimplotë. 

Sipas një raporti të lëshuar nga UNICEF  (2005) për vendet e Ballkanit, përfshirë këtu 
edhe Shqipërinë, në fjalorin e këtyre vendeve nuk ka një term të veçantë për të përshkruar 
dukurinë e bullizmit (“bullying”). Prandaj edhe mospasja e një termi të tillë të veçantë për 
këtë problem e bën atë të vështirë për t’u diskutuar dhe ekzaminuar. 

Përgjithësisht, në komunitetin shqipfolëse, për të përshkruar termin anglisht “bullying”,  
është parapëlqyer të përdoret togfjalëshi “ngacmim bashkëmoshatar”. Por studiuesja 
mendon se ky term nuk i përfshin të gjitha karakteristikat dhe dukuritë `e bullizmit. Kjo 
është shpjeguar më gjerësisht në kreun e rishikimit të literaturës.  Edhe sipas studiuesve më 
të mirë të kësaj fushe, ata kanë hedhur idenë që të gjitha vendet që nuk janë anglisht folëse të 
përdorin termin “bullying” për ta njëjtësuar dhe në një farë mënyrë edhe për të bërë analiza 
krahasuese midis vendeve të ndryshme, gjë që në këto çaste është shumë i vështirë të kryhet. 

Përgjithësisht, përpjekjet e studimeve të fundit ndërkombëtare janë orvatur që ta drejtojnë 
problemin e përkufizimit të “bullizmit” përmes përshtatjes dhe përkthimit të pyetësorit të 
Olveusit (Olweus), duke ruajtur fjalën bazë “bully” por duke i shtuar prapashtesës angleze 
-ing një prapashtesë që i përshtatet gjuhës së vendit ku po përkthehet. Mirëpo ky proces 
kërkon që gjatë administrimit të pyetësorit subjekteve në studim t’u shpjegohet shumë qartë 
se çfarë kuptohet me termin bullizëm (Tomas de  Almeida, 2012). Edhe në këtë studim u 
përkrah kjo qasje. Termit “bullying” në anglisht do t’i përshtatet në shqip fjala “bullizëm”, 
duke i shtuar prapashtesën “-izëm”. 

36 Prepotenca-fjalë me burim latin (praepotentia, që do të thotë fuqi e madhe, një sipëri në pushtet, në forcë, në 
autoritet dhe në ndikim mbi të tjerët). Këtu është dhënë në kuptimin e dikujt që përdor një forcë për të trembur, 
për të detyruar a për të shtrënguar një tjetër të bëjë ashtu si thotë ai. Në shqip i thuhet edhe mujshar (dhunues), 
pra me kuptimin e një njeriu që e përdor fuqinë me përdhunë a duke e shpërdorurar atë për qëllime të këqija.
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3.4.1.4. Përkthimi i pyetësorit në kontekstin shqiptar

Procesi i përkthimit të instrumenteve kërkimore nga një gjuhë tjetër duhet të përqendrohet 
në arritjen e përshtatjes nga pikëpamja e konceptit dhe jo vetëm nga pikëpamja gjuhësore. 
Për ta arritur këtë, është zbatuar metoda e përkthimit me dy drejtime. Në hapin e parë, dy 
profesionistë dhe njohës të shkëlqyer të gjuhës angleze dhe asaj shqipe (njëri me profesion 
përkthyes dhe tjetri përkthyes, por dhe me një diplomë të dytë në punë sociale e që punon në 
fushën e mbrojtjes së fëmijëve) e kanë përkthyer pyetësorin në gjuhën shqipe nga varianti 
origjinal anglisht. Më pas është kryer një takim, në të cilin të dy përkthyesit i rishikuan 
variantet e përkthimit dhe e harmonizuan përkthimin në një të vetëm. 

Në vazhdim, ky variant në gjuhën shqipe është përkthyer sërish në anglisht nga një 
përkthyes që nuk kishte marrë pjesë në procesin e parë të përkthimit. Më pas është parë 
se sa i ngjashëm është përkthimi/varianti i ri i pyetësorit në shqip me atë origjinal. Nga 
gjithë ky proces pati mospajtime e mospërputhje mendimesh midis përkthyesve, sidomos 
për ruajtjen ose jo të termit në anglisht “bullying” apo të përkthimit të tij, duke i përshtatur 
fjalën “ngacmim”. Por, në anglisht kjo fjalë përkthehet “harassment” dhe ndryshon nga 
fjala “bullying”, ashtu sikurse e kemi shpjeguar te kreu i rishikimit të literaturës. Prandaj u 
vendos mbajtja e termit “bullizëm”.

Gjithashtu edhe për fjalën: “mean things” ose “mean names” që në shqip nuk kanë një 
fjalë të saktë, por që në këtë studim u përkthyen përkatësisht si “gjëra fyese dhe tallëse” dhe 
“nofka fyese dhe tallëse”. 

Pas fazës së përkthimit të pyetësorit u krye procesi i pilotimit të tij. Ky test synoi që të 
sqaroheshin çështjet e mëposhtme: 

1. Kuptueshmëria e pyetjeve. 
2. Përcaktimi i kohës që i duhej nxënësve për ta plotësuar pyetësorin.
Testi pilot37 u krye me 40 nxënës të një shkolle që nuk ishte zgjedhur si kampion për 

studimin (10 nxënës për çdo klasë). Pas pilotimit studiuesja mori reagimet nga nxënësit. 
Kjo fazë rezultoi shumë frytdhënëse, sepse u bënë  dhe u dhanë mendime dhe komente të 
arsyeshme nga nxënësit që, më pas, studiuesja i pasqyroi në pyetësor.

3.4.1.5. Cilësitë psikometrike38 të pyetësorit të Olveusit për bullizmin të bëra sipas 
vlerësimeve ndërkombëtare

Shkalla e madhe e ndryshoreve që përfshihen në pyetësorin PAVO ka mundësuar 
përdorimin e tij në shumë studime ndërkombëtare për bullizmin. 

Për rrjedhojë pyetësori i është nënshtruar testimeve psikometrike shumë të rrepta dhe 
të sakta përgjatë viteve, për të siguruar që të dhënat e marra nga ai të mund të përdoren 
për të kuptuar shpeshtësinë e bullizmit në nivel shkolle dhe në nivel individual, si dhe ka 
treguar që është një matës i dobishëm për shpeshtësinë e bullizmit (Lagerspetz, Bjorkqvist, 
Ostermann, & Kaukiaianen, 2006).

37 Pilot (test)-e bërë në një shkallë të vogël për të pare nëse diçka është mjaft e suksesshme për t’u bërë në një 
shkallë më të madhe.
38 Psikometria-fjalë me burim nga greqishtja (psihometros=psiho=shpirt dhe metros=masë, matje). Ajo është 
fusha e studimit që lidhet me teorinë dhe me teknikën e matjeve psikologjike e që përfshin matjen e njohurive, 
të aftësive, të qëndrimeve, të tipareve të personalitetit, të gjendjes mendore, të shkallës së inteligjencës etj., 
duke zbatuar parimet e matematikës dhe të statistikës, apo të quajtur ndryshe, parimet e statikës matematikore).
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Qëndrueshmëria e brendshme dhe test-ritestet e pyetësorit të kryera nga një kampion 
shumë i madh (më shumë se 50 000 nxënës) janë shumë të kënaqshme (Genta, Fonzi 1996; 
Olweus, 1997). Kur morën si njësi analize subjektet individuale, shumat dhe mesataret e 
grupeve të pyetjeve rreth të qenët viktima të bullizmit (pyetjet 5-13) dhe agresor (pyetjet 
25-33), ato shfaqën përkatësisht një besueshmëri të konsistencës39 së brendshme të alfës 
së Kronbahut (internal consistence reliabilities, Cronbach`s alpha40) nga 0.80 deri në 0.95 
(Pellegrini 2001; Solberg & Olweus 2003; Olweus 2013), po ashtu edhe një besueshmëri të 
konsistencës së brendshme të vlefshmërisë së ndërtimit (construct validity)41 (Kyriakides et 
al. 2006; Solberg & Olweus 2009). 

Vlefshmëria e kritereve të lidhura (validity-criterion related)42 ka marrë vlera nga 0.40 
deri në 0.60 (Olweus 2009, 2012; Pellegrini 2001). 

Kështu, këto matje sigurojnë të dhëna se rezultatet e pyetësorit ilustrojnë saktë shkallën 
e shpeshtësisë së shfaqjes së bullizmit në shkollë. 43

40 Alfa e Kronbahut (Cronbach’s alpha)-në statistikë është një koeficient i matjes së besueshmërisë apo i 
konsistencës së brendshme të subjekteve që i nënshtrohen një testi ose një pyetësori. Zakonisht përdoret si 
një vlerësim i besueshmërisë së një testi psikometrik që u bëhet një kampioni njerëzish. Për herë parë ajo u 
emërtua si alfa (pra, si shkronja e parë e alfabetit grek) nga Li Xhozef Kronbahu në vitin 1951 (Lee Joseph 
Cronbach: 22.4.1916-1.10.2001-psikolog amerikan që ka dhënë një ndihmesë shumë të madhe në fushën e 
testeve psikologjike dhe të matjeve në këtë fushë), sepse ai kishte ndërmend që të vazhdonte edhe me koefi-
ciente të tjera, të cilat do t’i emërtonte po me shkronjat e alfabetit grek (që vinin pas shkronjës së parë alfa), 
si: beta, gama etj. Alfa statistikore e Kronbahut përdoret gjerësisht në shkencat sociale, në biznes e të tjera 
fusha. Vlerat e këtij treguesi shkojnë nga 0 deri në 1.0 dhe pasqyrojnë shkallën me të cilën subjekteve u matet 
e njëjta gjë gjatë pyetjeve që u bëhen. Për shembull, në qoftë se të gjitha subjektet i përgjigjen “jo” pyetjes 1, 
por gjithashtu u përgjigjen me “jo” pyetjes 2 dhe 3, atëherë alfa e Kronbahut për këto tri pyetje do të jetë 1.0, 
sepse konsistenca a besueshmëria e brendshme është e shkëlqyer.Më poshtë po japim një tabelë me vlerat e 
alfës së Kronbahut, të cilat janë përdorur edhe në këtë studim, por ka dhe vlera të saj që nuk janë përdorur në 
këtë studim, të cilat janë dhënë vetëm për të krijuar një ide:

Alfa (α) e Kronbahut Konsistenca e brendshme
0.9≤ α≤1.0 E shkëlqyer/shumë e mirë
0.8<α<0.9 E mirë
0.7≤ α<0.8 E pranueshme/e kënaqshme/e pëlqyeshme
0.6≤ α<0.7 E diskutueshme/e dyshimtë
0.5≤ α<0.6 Jo e mirë/ e dobët/e keqe
α <0.5 E papranueshme

41 Shkalla me të cilën një test mat atë që mëton se mund të masë. Vlefshmëria e ndërtimit përfaqëson një seri 
procedurash që shërbejnë për vlerësimin e vlefshmërisë së një instrumenti testues, duke u bazuar në përcak-
timin e shkallës që pjesët përbërëse të testit të arrijnë cilësinë hipotetike (pra ndërtimin apo konstruktin) të 
asaj që ishte projektuar të matej. Vlefshmëria e ndërtimit nuk jep asnjë masë sasiore dhe asnjë masë statike të 
vlefshmërisë. Ky vlerësim ndryshon vazhdimisht me grumbullimin e provave për cilësitë që e karakterizojnë 
një ndërtim (konstrukt), prandaj nuk ka ndonjë bazë matematikore për përcaktimin e saj.
42 Njësia qё mat se sa mirë mund ta parashikojë rezultatin një ndryshore apo një tërësi ndryshoresh, duke u 
bazuar në informacionet e marra nga ndryshoret e tjera.
43 Solberg., E & Olweus.,D (2003). Prevalence Estimation of School Bullying with the Olweus Bully/Victim 
Questionnaire. Research Center for Health Promotion, University of Bergen, Christiesgt. 13, N-5015 Bergen, 
Norway.

39 Konsistencë-lidhshmëri dhe harmoni e fortë logjike dhe e arsyesshme ndërmjet pjesëve përbërëse të një 
diçkaje që kemi marrë në studim, si dhe aftësia për të ruajtur një standard të veçantë ose për të përsëritur një 
detyrë të veçantë me më të voglin variacion.
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3.4.1.6. Testimi në terren i instrumentit mbi konsistencën e brendshme dhe të 
besueshmërisë test–ritest

Besueshmëria e një pyetësori të përkthyer mund të vihet në provë duke parë konsistencën 
e brendshme dhe besueshmërinë e test–ritestit.

Konsistenca/ qëndrueshmëria e brendshme 

Duke qenë se qëndrueshmëria e brendshme e instrumentit na jep një vlerësim për faktin 
nëse termat e përdorur i matin vërtet konceptet e synuara, koeficienti alfa (α) i Kronbahut 
(Cronbach’s alpha) është nga metodat më të suksesshme për matjen e kësaj qëndrueshmërie. 
Ky koeficient mat besueshmërinë e brendshme dhe tregon se sa të lidhur janë elementët e 
një grupi që e kemi zgjedhur si kampion. Një vlerë e lartë e alfës, zakonisht përdoret si një 
provë që elementët e matur janë pjesë përbërëse e një konstrukti të vetëm. Alfa e Kronbahut 
është një funksion i numrit të elementëve, i mesatares së kovariancës së brendshme dhe i 
mesatares së variancës44. Një ndikim të drejtpërdrejtë në këtë koeficient ka koovarianca45 
midis elementëve. Sa më e madhe të jetë koovarianca, duke mbajtur të pandryshueshëm 
numrin e elementëve, aq më e madhe është alfa. Si rregull, alfa e Kronbahut mbi 0.70 quhet 
si një koeficient i pranueshëm besueshmërie. Megjithatë, në raste të veçanta janë pranuar 
vlera mbi 0.6 ose mbi 0.5. 

Nëse i referohemi pyetësorit të këtij studimi, alfa e Kronbahut doli e barabartë me 0.71, 
në rastin e pyetjeve në lidhje me të qenët viktimë, dhe 0.75, në rastin e pyetjeve në lidhje 
me të qenët agresor.

Besueshmëria e test-ritestit

Besueshmëria e test-ritestit (stability reliability) përshkruan shkallën në të cilën rezultatet 
janë të qëndrueshme në kohë. Duke u bazuar në Rezultatet e Udhëzimeve për Vlerësimin 
dhe Shprehjen e Pasigurisë së NIST-së, për të pasur besim në rezultatet e test-ritestit duhet 
të plotësohen disa kushte, të cilat janë renditur më poshtë:

•	 E njëjta procedurë matjeje.
•	 I njëjti vëzhgues.
•	 I njëjti instrument matës, por i përdorur në të njëjtat kushte.
•	 E njëjta vendndodhje.
•	 Përsëritja në një periudhë të shkurtër kohe.

44 Variancë-një mjet statistikor që përdoret për matjen e shpërndarjes së një serie elementesh të një grupi e që 
është matematikisht i barabartë me katrorin e shmangies standarde, pra me σ2.
45 Kovarianca-fjalë me burim nga latinishtja (co=bashkë dhe variant=ndryshim, pra , kjo fjalë ka kuptimin e 
bashkëndryshimit të njëkohshëm), e cila përdoret në statistikën matematikore dhe përfaqëson prirjen që kanë 
dy ndryshore rastësore për të ndryshuar në lidhje me njëra-tjetrën, pra, nëse ndryshon njëra, do të ndryshojë 
edhe tjetra. Ajo është e barabartë me prodhimin e shmangies së tyre standarde me koeficientet e korrelacionit. 
Për llogaritjen e saj përdoret formula ∑x∙y/N, ku: x dhe y janë shmangiet e secilit rezultat nga vlera mesatare 
e secilës ndryshore, kurse N është numri i rasteve të marra në shqyrtim.
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Pra, nëse ne e zhvillojmë pyetësorin pas një ose dy javësh, korrelacioni midis rezultateve 
që do të merrnim do të ishte i lartë, atëherë besueshmëria e test-ritestit do të ishte e lartë. 
Ky test është mjaft frytdhënës edhe kur duam të matim tipare apo gjendje që ndryshojnë 
pak me kalimin e kohës. Duke supozuar se fakti i të qenët viktimë apo agresor ndryshon 
pak në kampionin tonë brenda intervalit të përcaktuar kohor, ky test do të japë vlera mjaft 
të besueshme. Testi-ritesti u vlerësua duke pyetur 40 individë të një shkolle që nuk ishte 
në kampionin tonë, në një hark kohor shtatëditor. Koeficienti i besueshmërisë së raportuar 
këtu nuk është bazuar në kampionin që është përdorur në kërkim, me qëllim shmangien e 
ndërhyrjes në vlerësimin e besueshmërisë.

Korrelacioni i shkallës së përgjithshme të pjesëmarrjes rezultoi me koeficient të Pirsonit 
(Pearson)46 r=0.78 në rastin e të qenët viktima dhe r=0.77 në rastin e të qenët agresor. Shohim 
që koeficienti i Pirsonit është afër vlerës 1, gjë që tregon një lidhje të fortë midis vlerave 
gjatë matjes së parë dhe të dytë.

3.4.1.7. Administrimi i pyetësorit

Për procedurën e administrimit të pyetësori studiuesja u mbështet në një udhëzues të 
botuar nga vetë krijuesi i tij, Dan Olveus. Ky pyetësor njihet me emrin: “Udhëzues për 
Administrimin e Pyetësorit të Rishikuar të Viktimë-Agresorit”. Kjo konsistencë siguroi një 
kthim të lartë përgjigjesh, konfidencialitet/mirëbesueshmëri dhe njëjtësim e procedurave. 

Procesi i plotësimit të pyetësorit zgjati rreth 45 minuta (afërsisht një orë mësimi). Kjo 
periudhë përfshiu prezantimin e studiueses, dhënien e udhëzimeve, plotësimin e pyetësorit 
dhe follow-up/ndjekjen e veprime të mëtejshme. Më poshtë jepen disa nga elementet që u 
shpjeguan gjatë dhënies së udhëzimeve: 

•	 Nxënësve iu shpjegua qëllimi i studimit dhe u pyetën nëse dëshironin të merrnin 
pjesë në plotësimin e pyetësorit.

•	 U sqarua se pyetësori ishte i paemër dhe çdo gjë do tё mbetej konfidenciale/sekrete 
dhe në mirëbesim.

•	 U sqarua se pyetësori do të shpërndahej në mënyrë rastësore te 20 nxënës dhe jo çdo 
nxënës do të kishte mundësi ta plotësonte instrumentin, në mënyrë që të shmangeshin 
pakënaqësitë.

46 Koeficienti i Pirsonit (Karl Pearson: 27.3.1857-27.4.1936-matematikan britanik, biometrikan dhe filozof i 
shkencës, i njohur më shumë për zhvillimin e disa teknikave të statistikës moderne dhe për zbatimin e tyre 
në problemet e trashëgimisë; ai mbahet si themeluesi i statistikës matematikore)-Ky koeficient ndryshe quhet 
edhe testi i i hisë në katror i Pirsonit, që shënohet me simbolin (χ2), ku χ është shkronjë e alfabetit grek që lexo-
het hi. Ky test është bërë për herë të parë në vitin 1900 dhe përfaqëson një procedurë statistikore, rezultatet e së 
cilës vlerësohen duke iu referuar shpërndarjes së hisë në katror (χ2). Ai teston hipotezën e nulit apo hipotezën 
e pavlefshmërisë dhe thotë se shpërndarja e frekuencës a e shpeshtësisë së disa ngjarjeve të vëzhguara në një 
kampion është konsistente me një shpërndarje të veçantë teorike. Ngjarjet që shqyrtohen duhet të jenë të tilla 
që ta përjashtojnë ndërsjellësisht njëra-tjetrën dhe të kenë një probabilitet të përgjithshëm të barabartë me një 
(1). Një shembull i thjeshtë është hipoteza se një zar me gjashtë faqe (ku janë vënë numrat 1-6) është një zar 
“i ndershëm (fair)”, sepse të gjitha rezultatet e hedhjes së saj kanë mundësi të ndodhin njësoj, pra ka mundësi 
të barabartë që të ndodhë e të bie (gjatë hedhjes së zarit) barabar si numri 1, ashtu dhe numri 2 e kështu me 
radhë deri te numri 6.
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•	 U sqarua se çdo nxënës ishte i lirë të mos pranonte plotësimin e pyetësorit, pavarësisht 
se më parë kishte pranuar të kundërtën. 

•	 Për plotësimin e pyetësorit, prindërve, përpara fillimit të mbledhjes së të dhënave, iu 
kërkua miratimi për pjesëmarrjen e fëmijës së tyre në studim. 

•	 Çfarë duhet të kuptonin nxënësit me dukurinë e bullizmit.
•	 Si duhej plotësuar instrumenti, duke e treguar a dhënë me shembuj për pyetje të 

veçanta e që kërkonin sqarime më të hollësishme.
•	 U sqarua periudha kohore që nxënësit duhet të kishin si referim kur plotësonin 

pyetësorin.
•	 U sqarua se pyetësori nuk ishte një provim, prandaj nuk bëhej fjalë që do të kishte 

ndonjë vlerësim nëse kishte përgjigje të sakta apo të gabuara. Të gjitha përgjigjet do 
të merreshin të mirëqena.

Gjatë plotësimit të pyetësorit nga nxënësit studiuesja, së bashku me një ndihmëse të 
trajnuar, i ka mbikëqyrur gjithë kohën nxënësit që të mos shpërqendroheshin me njëri-tjetrin 
dhe ka qenë e pranishme për çdo pyetje apo paqartësi që mund të kishin ata, por edhe për 
t’u siguruar që çdo nxënës që mund të shfaqte probleme emocionale gjatë plotësimit të 
pyetësorit, të referohej në burime të mëtejshme ndihme. 

Pyetësori u administrua gjatë periudhës kohore dhjetor 2013-prill 2014. U vendos që 
gjatë plotësimit të pyetësorit mësuesja që po zhvillonte mësim në atë orë të mos qëndronte 
në klasë. Ky vendim u mor nga studiuesja, duke menduar se nxënësit do të ndjeheshin më 
të lirë në plotësimin e pyetjeve të pyetësorit. 

3.4.1.8. Kontrolli i cilësisë së të dhënave

Për të krijuar bazën e të dhënave përfundimtare, pyetësorëve u janë bërë një sërë 
kontrollesh përpara se të fillohej procesi i hedhjes së të dhënave. Nga 880 pyetësorë të 
shpërndarë, u kthyen të gjithë, por 27 pyetësorë dolën të pavlefshëm, sepse:

•	 Nё nëntë (9) prej tyre vihej re një inkoherencë përgjigjesh, pra kishte përgjigje që 
binin ose në kundërshtim me njëra-tjetrën, ose që ishin jo të lidhura ngushtë a jo në 
përputhje të plotë me njëra-tjetrën, apo që kishin mungesë lidhjeje logjike.

•	 Tetë (8) pyetësorë kishin më shumë se 5 përgjigje të paplotësuara.
•	 Pesë (5) pyetësorë kishin përgjigje ekstreme (kishin zgjedhur gjatë gjithë pyetësorit 

të njëjtën alternativë në çdo pyetje).
•	 Pesë (5) pyetësorë nuk kishin të plotësuar të dhënat demografike.
Të gjithë pyetësorëve iu vendos një numër identifikimi, që shkonte nga numri 1 deri 

në numrin 853. Ky numër u vendos për dy qëllime: së pari, për të identifikuar pyetësorin 
gjatë hedhjes së të dhënave dhe, së dyti, për të identifikuar shkollën së cilës referohej numri 
përkatës.
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3.4.1.9. Analiza e të dhënave sasiore

Të dhënat e mbledhura nga pyetësori u hodhën në një program të quajtur CSPro 
(CENSUS47 dhe Survey Processing System-Censusi dhe sistemi i vëzhgimit të përpunimit). 
Ky program mund të përdoret për hedhjen, botimin, llogaritjen dhe përhapjen e të dhënave 
të censusit apo të studimeve të tjera. Baza e të dhënave e krijuar në programin CSPro u 
eksportua për të bërë analizat e mëtejshme në versionin e 19-të të programit SPSS (Statistical 
Package for the Social Science-Paketa statistikore për shkencat sociale).

Analiza deskriptive/përshkruese fillestare e dy ndryshoreve të përgjithshme që merren 
nga pyetjet 4: “Sa shpesh kanë qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit?”; dhe pyetjes 
24“Sa shpesh keni shkaktuar bullizëm te nxënësit e tjerë në muajt e fundit?”, sigurojnë 
informacion për nxënësit që kanë qenë viktima, ata që kanë qenë agresorë dhe ata që kanë 
qenë edhe viktima, edhe agresorë. 

Nxënësit iu përgjigjën këtyre dy pyetjeve sipas pesë kategorive të mëposhtme:

(I). Nuk kam qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit.
Ose në muajt e fundit kjo më ka ndodhur:

(II). Vetëm një ose dy herë.
(III). Dy ose tri herë në muaj.
(IV). Rreth një herë në javë.
(V). Disa herë gjatë javës.

Në studimet e mëparshme, si në atë të kryer nga Solbergu dhe Olveusi (Solberg & Olweus, 
2014), ashtu dhe në atë të kryer nga Ahmedi dhe Brejthuejti (Ahmed & Braithwaite, 2004), 
përgjigjet (III) deri në (V) ka dalë se janë një pikëprerje ku ka një ndryshim të dukshëm 
ndërmjet  “nxënësve të përfshirë” dhe atyre “të papërfshirë” në bullizëm. Kjo pikëprerje 
përshtatet edhe me përkufizimin e Olveusit për bullizmin “që një sjellje të quhet bulliste, 
duhet të përsëritet për një periudhë të caktuar kohe”. Kjo prerje efektivisht i dikotominon 
përgjigjet e dy pyetjeve të përgjithshme, ku nxënësit që janë viktima të bullizmit ose që 
kanë shkaktuar bullizëm, pra, ata që i janë përgjigjur kategorisë (III) (“dy ose tri herë në 
muaj), kategorisë (IV) (rreth një herë në javë) dhe kategorisë (V) (disa herë gjatë javës), 
klasifikohen si viktima ose agresorë. E njëjta logjikë u përdor për pjesën më të madhe të 
pyetjeve të pyetësorit, i cili është dhënë më mirë e në mënyrë më të hollësishme në Kreun V 
të titulluar “Analiza e të dhënave sasiore”.

Lidhja ndërmjet ndryshoreve kategorike kryesore të përfituara nga përgjigjet e 
nxënësve ndaj pyetjeve të përgjithshme (4 dhe 24), si dhe ndaj pyetjeve më specifike për 

47 Census-fjalë që rrjedh nga fjala latine censere, që do të thotë deklaroj solemnisht; çmoj; vlerësoj; regjistroj; 
vë në librin e vlerësimeve etj., por sot ka kuptimin e një regjistrimi për synime zbulimi statistikor të një fakti 
kolektiv ose të një pjese të saj në një çast të caktuar kohor. Për shembull, kemi censusin e regjistrimit të pop-
ullsisë në një vit të caktuar (ku përcaktohet popullsia dhe karakteristikat e saj, si mosha, gjinia, përbërja etnike, 
gjendja martesore, të ardhurat etj.), censusin agrar, censusin e pasurive të tundshme e të patundshme dhe të të 
mirave materiale, censusin industrial, ekonomik, fiskal, mjekësor, psikologjik, social etj. Zakonisht këto lloj 
censusesh (sidomos ai i regjistrimit të popullsisë, ai agrar, industrial, fiskal dhe ekonomik) kryen zyrtarisht nga 
qeveria e një vendi, kurse censusi psikologjik dhe ai social kryhen nga studiues të fushës përkatëse.
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format e veçanta të bullizmit që përjetojnë nxënësit, për qëndrimet e tyre rreth bullizmit, 
për perceptimin e mbështetjes që ofrojnë të rriturit për ndalimin e kësaj sjelljeje agresore 
dhe për jetën në shkollë, janë eksploruar duke përdorur testin ki në katror (χ)2.48 Ky është 
testi i parapëlqyer për vlerësimin e shoqërimeve ndërmjet ndryshoreve kategorike. Ky test 
raporton vlerën e (χ)2, si dhe shkallët e lirisë.

Cila është vlera e (χ)2apo e domethënies së saj statistikore? Në thelb, (χ)2shpreh rolin 
që luan “rastësia” në shpjegimin e lidhjes së vërejtur midis ndryshoreve të ndryshme. Sa më 
e lartë të jetë vlera e p-së, aq më shumë rol luan “rastësia” në shpjegimin e lidhjes dhe aq 
më pak përmbushen kriteret e shkakësisë ndërmjet ndryshoreve në një lidhje statistikore. Në 
të gjitha rastet u morën parasysh si statistikisht domethënëse vlerat p<0.05. Kjo është edhe 
marrëveshja ndërkombëtare lidhur me vlerën e p-së, e cila nënkupton se një vlerë e p-së prej 
5% ose më pak e përjashton në mënyrë të kënaqshme rolin e rastësisë si shpjegues të lidhjes 
statistikore së vënë re.

Shkallët e lirisë: Shkallët e lirisë kanë kuptim të raportohen, krahas vlerave të domethënies 
statistikore, vetëm kur ndryshori i pavarur ka më shumë se dy kategori. Shkallët e lirisë 
llogariten me formulën e mëposhtme:

k-1
Ku k është numri i kategorive të marra në shqyrtim. 

48 Metoda e llogaritjes së (χ)2 ndjek hapat që vijon: 
Hapi i parë. Pohohet hipoteza e nulit (H0), pra që nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet setit të shpeshtësive të 

vëzhguara me atë të shpeshtësive të shpresuara. Me një fjalë, nëse ka ndonjë ndryshim ndërmjet tyre, ky mund 
t’i vishet rastësisë. Hipoteza tjetër (H1) pohon se ka një ndryshim ndërmjet dy shpeshtësive të sipërpërmendura. 
Nëse nuk e pranojmë H0, por pranojmë H1, kjo tregon se nuk do të kemi shpërndarje të barabartë ndërmjet 
dy kategorive të marra në studim, pra, të kategorisë që nuk janë viktima të bulizmit dhe të kategorisë që janë 
viktima të bulizmit.

Hapi i dytë. Zgjidhet niveli i probabilitetit (p). Ne kemi zgjedhur p=0.05. Kjo tregon se, që të mos pranohet 
hipoteza nul, duhet që probabiliteti të jetë 0.05.

Hapi i tretë. Zgjidhet lloji testit statistikor. Në rastin tonë kemi zgjedhur testin e ki në katror, të shënuar me 
simbolin (χ)2 me k-1 shkallë lirie, i cili llogaritet me formulën e mëposhtme:

(χ)2=∑ (f0-fe)
2/fe 

Ku:
k-është numri i kategorive të marra në studim: k=2;
f0- është shpeshtësia e vëzhguar në një kategori të veçantë;
fe-është shpeshtësia e shpresuar në një kategori të veçantë.
Hapi i katërt. Formulohet rregulla e vendimit. Një gjë e tillë kërkon që të gjendet një numër që e ndan 

zonën ku nuk do të hidhet poshtë hipoteza H0 nga zona e hedhjes poshtë të kësaj hipoteze. Ky numër quhet 
vlera kritike. Vetëkuptohet se shpërndarja ki në katror është në të vërtetë një familje shpërndarjesh, ku secila 
prej tyre ka një ndryshim shumë të vogël nga pikëpamja e formës grafike, gjë që varet edhe nga numri k i 
shkallëve të lirisë, që në rastin tonë është një, pra k=1. Duke ditur k=1 dhe p=0.05, nga tabelat përkatëse 
gjejmë se vlera kritike për rastin tonë do të jetë e barabartë me 3.841. Rregulla e vendimit parashikon që nëse 
vlera e (χ)2 do të jetë më e madhe se 3.841, atëherë hipoteza H0 nuk duhet të pranohet. Mirëpo për këtë qëllim 
duhen ditur f0 dhe fe.

Hapi i pestë dhe i fundit. Llogaritet vlera e ki në katror sipas formulës së dhënë në hapin e tretë dhe 
merret vendimi përkatës për të hedhur poshtë hipotezën H0 për p=0.05 dhe për të pranuar hipotezën H1, ose e 
kundërta. Nëse pranojmë hipotezën H1 për p=0.05, kjo tregon se diferenca f0-fe nuk është për shkak të rastësisë, 
por  tregon që edhe kjo diferencë është për shkak të një gabimi shumë të vogël në zgjedhjen e kampionit të 
marrë në studim. 
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Në ato raste kur është e nevojshme që të verifikojmë konsistencën e rezultateve, u 
ndërmor testi joparametrik49 i Kruskal-Uolisit (Kruskal-Wallis)50, i cili shënohet me 
simbolin H. Ky test përdoret për të krahasuar dy apo më shumë kampione të pavarura, që 
nuk kanë një shpërndarje normale, si dhe është një zgjatje e testit të Mann-Whitney U51 për 
2 ose më shumë grupe. Barasvlerësi parametrik i këtij testi është ANOVA (one way analysis 
of variance-analiza e variancës në një drejtim). Ku test nuk specifikon ku apo për sa grupe 
një kampion mbizotëron ndaj të tjerëve. 

3.4.2. Të dhënat cilësore
 
Të dhënat cilësore na shërbyen për dy qëllime:
(1) Për të eksploruar qëndrimet dhe perceptimet e mësuesve.
(2) Për të eksploruar reagimin e tyre ndaj dukurisë së bullizmit.

3.4.2.1. Metoda e kërkimit për përftimin e të dhënave cilësore

Metoda e kërkimit që formon të dhënat cilësore është paradigma interpretuese e 
kërkimit. Për shkak të natyrës së saj eksploruese, studiuesja e mendoi metodën cilësore 
si më të përshtatshmen për të analizuar qëndrimet, perceptimet dhe reagimet e mësuesve 
ndaj dukurisë së bullizmit. Të dhënat u mblodhën nga përzgjedhja rastësore e njëmbëdhjetë 
mësuesve kujdestarë të klasave të gjashta deri në klasat e nënta, për t’u përdorur si njësi 
analize, kurse metoda për mbledhjen e tyre ishin intervistat gjysmë të strukturuara. Këto 
të fundit u përdorën për dy qëllime: së pari, për t’u siguruar që të mbuloheshin pikat kyçe 
të studimit dhe, së dyti, për shkak se një natyrë e një interviste që të ishte jozyrtare/pa 
formalitete, e çlirshme, do të ishte më e dobishme për të mbërritur në një pasuri të dhënash 
të vlefshme dhe të thella. 

Qasjet interpretuese mbështeten në metoda natyraliste, si intervista dhe vëzhgimi. 
Kjo metodë siguron një dialog të përshtatshëm midis studiueses dhe atyre me të cilët ajo 
bashkëvepron, në mënyrë që bashkërisht të ndërtojnë një realitet kuptimplotë (Henning, 2004).

Kjo qasje është e bazuar në teorinë se realiteti është fluid dhe njohuritë që kemi janë 
gjithmonë të bashkëdiskutueshme brenda kulturave, mjediseve sociale dhe marrëdhënieve 
me njerëz të tjerë. I parë nga ky këndvështrim, vlefshmëria dhe e vërteta nuk mund të 
bazohen në një realitet objektiv. Ky shpjegim përshtatet shumë mirë me këtë pjesë të 
studimit, sepse përqendrohet në mësues individualë dhe në qëndrimin e secilit prej tyre ndaj 
sjelljeve bulliste brenda mjedisit të tyre të punës, pra, brenda shkollës.

49 Statistikë joparametrike-një klasë e procedurave statistikore, që merret me përcaktimin e marrëdhënieve 
ndërmjet ndryshoreve që mund të përdoren pa bërë ndonjë hamendje për ndonjë parameter të veçantë të 
shpërndarjes. 
50 Testi joparametrik i Kruskal-Uollisit-është një analizë joparametrike e variancës.  Megjithëse ky test merret 
vetëm me efektet që shkaktohen në një drejtim (pra, nuk mund të testojë efektet e më shumë se një ndryshoreje), 
ndjeshmëria e tij kundrejt ndryshimit është shumë e lartë, gjë që e bën atë një test të dobishëm, sidomos kur 
nuk plotësohen hamendjet e testit F. 
51 Man-Uitni U (Mann-Whitney U)-test statistikor joparametrik që bazohet në të dhënat sipas renditjes së tyre. 
Ai krahason dy kampione rezultatesh, duke vlerësuar probabilitetet e shpërndarjes së renditjes së tyre. Testi në 
fjalë quhet edhe testi Man-Uitni-Uillkokson (Mann-Whitney-Wilcoxon) ose shkurt MWW.
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Duke qenë një metodë kërkimi, intervistat e lejojnë studiuesen të eksplorojë dhe të 
mbledhë informacion në thellësi. Gjithashtu, studiuesja mund të bëjë pyetje shtesë, gjë që 
e lejon të nxjerrë më shumë informacion të dobishëm. Për më shumë, kërkuesja mund t’i 
pyesë të intervistuarit që ta sqarojnë ose ta zgjerojnë më shumë një përgjigje, më qëllim që 
ajo të arrijë një kuptueshmëri më të mirë rreth informacionit të marrë gjatë intervistës. 

Arsyeja se përse u përzgjodhën mësues kujdestarë, ishte se ata përballen çdo ditë me 
rastet e disiplinës dhe me çështjet e tjera që lidhen me problemet në shkollë, prandaj ata 
ishin një burim i vlefshëm për studimin. Nga pikëpamja gjinore në zgjodhëm nëntë mësues 
që i përkisnin gjinisë femërore dhe dy mësues që i përkisnin gjinisë mashkullore. Këta të 
fundit ishin me statusin e drejtorit dhe nëndrejtorit të shkollës.

3.4.2.2. Administrimi i intervistave

Kryerja e intervistave u bë nga vetë studiuesja dhe kohëzgjatja e tyre ishte për një 
periudhë tre javore (maj 2014). Të gjithë pjesëmarrësit në intervista u informuan për 
procedurat dhe për qëllimin e studimit. Atyre iu shpjeguan të drejtat e tyre dhe, pasi u 
siguruan mbi konfidencialitetin/mirëbesimin dhe fshehtësinë, iu theksua se ata kishin të 
drejtë, nëse e shihnin të nevojshme, të shikonin shënimet e mbajtura nga studiuesja, por 
pasi të kishte përfunduar e tërë intervista. Kohëzgjatja e çdo interviste ishte 60 minuta dhe, 
sipas rastit, ato u kryen në mjediset e zyrës së drejtorit, në sallën e mësuesve ose në zyrën e 
shërbimit psikosocial.

3.4.2.3. Hedhja dhe analiza e të dhënave

Metoda e analizës që është përdorur në këtë studim është menaxhimi i të dhënave 
“me dorë” pa përdorur programe kompjuterike. Fillimisht u transkriptuan52/ u zbardhën 
gjitha të dhënat e mbledhura, të shkruara manualisht/me dorë nëpërmjet intervistave. Më 
tej studiuesja u njoh me të gjitha të dhënat e mbledhura nëpërmjet leximit dhe rileximit 
të transkripteve, gjë që i shërbeu për tu njohur më mirë me të dhënat dhe për te shkruar 
komentet e para në të majtë të tekstit. Por transkriptimi i intervistave, mbajtja e shënimeve 
dhe vëzhgimi mund të sigurojnë një raport përshkrimi për studimin por nuk na ofrojnë 
shpjegime. Është studiuesja që i jep kuptim të dhënave që mblodhën duke i eksploruar dhe 
interpretuar ato.  Ndaj, faza e dytë ishte identifikimi i temave dhe kategorive që u shfaqën 
nga të dhënat. Ky proces përfshin identifikimin e temave përmes transkipteve të intervistave 
dhe përpjekja për ti verifikuar, konfirmuar dhe klasifikuar të dhënat dhe duke e përsëritur 
këtë proces derisa studiuesja arriti të identifikojë të gjitha temat dhe kategoritë. Për ta bërë 
këtë proces studiuesja gjatë leximit mbajti shënime përmes një fjale apo fraze kyçe duke 
dashur të përmbledhë atë që ishte thënë në tekst. Kjo njihet si procesi i kodimit të hapur. 
Qëllimi është të ofrohet një përmbledhje e fjalëve për çdo element që është diskutuar në 
transkriptim. Në fazën e tretë, studiuesja mbodhi bashku të gjitha falët dhe frazat nga të 
gjitha intervistat në një faqe të pastër. Gjatë këtij procesi të gjitha duplikatet u fshinë duke 

52 Transkriptim-fjalë me burim nga latinishtja (transcriptio=trans (përtej, tej, për )+scribere(shkruaj)-përshkrim, 
tejshkrim). Kuptimi i saj është kthimi në shkrimin e sotëm i një teksti a i ndonjë dokumenti tjetër , si: intervista 
etj., që është shkruar plotësisht ose pjesërisht me shenja që ndryshojnë nga sistemi i sotëm i shkrimit.
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sjellë në reduktimin e kategorive. Pasi u bë reduktimi fillestar i kategorive studiuesja shkoi 
më tej dhe pa për kategoritë që mbivendosen apo janë të ngjashme. Pasi ishte e informuar 
nga idetë analitike dhe teorike të studimit, këto kategori u pastruan më tej dhe u reduktuan 
në numër duke i grupuar ato. Kjo listë e reduktuar formoi listën finale të kategorisë që u 
përdor për të ndarë të gjitha intervistat. Faza e katërt ishte ngjyrosja e çdo kategorie me 
një ngjyrë dhe më pas çdo trankript dhe e dhënë u ngjyrosën me ngjyrën e kategorisë që i 
përshtatej. Në fazën pestë, të gjitha seksionet e të dhënave poshtë çdo kategorie (e shënuar 
me ngjyrat përkatëse) u “prenë” (cut) dhe u “ngjitën” (paste) në një faqe punë A4. Këtyre 
faqeve u vendos një etiketë sipas kategorisë dhe të dhënat u futën në një dosje nga ku vetëm 
studiuesja kishte akses. Faza e fundit ishte interpretimi i të gjetjeve. Studiuesja zhvilloi një 
listë me gjetjet kryesore që dolën si rezultat i procesit të kategorizimit dhe klasifikimit që u 
shoqëruan me pas me citime ose shembuj përshkrues për ti dhënë ‘jetë” të dhënave.

3.5. KUFIZIMET E STUDIMIT

Si çdo studim shkencor, edhe ky studim paraqet kufizimet e veta. Faktorët kryesorë që 
e kufizojnë këtë studim janë:

Së pari, mungesa e studimeve të mëparshme në Shqipëri mbi dukurinë e bullizmit dhe 
të rolit të shkollës e të familjes për pakësimin e kësaj dukurie. Kjo mungesë e kushtëzon 
rishikimin e literaturës dhe kapitullin e diskutimeve, e cila, sikurse u pa, është kryesisht 
në nivel ndërkombëtar. Ndaj kufizon mundësinë e krahasimit të gjetjeve në kontekste të 
ngjashme me atë të Shqipërisë. 

Së dyti, për shkak të ndryshimeve në përcaktimin e termit bullizëm nga një vend 
në tjetrin interpretimi i gjetjeve për ti krahasuar me studimet ndërkombëtare duhet të 
interpretohet me kujdes, sepse diferencat e vërejtura apo ngjashmëritë mund të jenë për 
shkak të dallimeve ndërkulturore në të kuptuarit e termit në fjalë. 

Së katërti, vështirësia e kuptimit të termit “ bullying” nga nxënësit e përfshirë në studim. 
Pavarësisht nga ky fakt, studiuesja u sigurua që nxënësit ta kishin kuptuar mjaft mirë termin 
përpara se të plotësonin pyetësorin, duke përdorur jo vetëm shpjegimin e tij, por edhe duke 
vlerësuar se sa e kishin kuptuar nxënësit atë që iu ishte shpjeguar përmes pyetjeve. Gjithsesi 
nuk hiqet mundësia se ka pasur një numër të vogël nxënësish që ndoshta nuk e kanë arritur 
kuptueshmërinë maksimale të termit. 

Së pesti, sipas teorisë ekologjike, në sjelljet agresive të nxënësve një rol të madh luan 
edhe familja. Edhe pse ky është një faktor shumë i rëndësishëm, studimi është përqendruar 
vetëm në mjedisin e shkollës, pra aty ku janë studiuar mësuesit, bashkëmoshatarët, vetë 
nxënësit dhe klima e shkollës. Kurse mbështetja e prindërve është vlerësuar vetëm përmes dy 
pyetjeve të pyetësorit të standardizuar, por që janë të pamjaftueshme. Për sa i përket  faktit se 
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si ndikon, komunikimi prindëror, madhësia e familjes, stilet e prindërimit, divorci, varfëria, 
arsimi i prindërve etj., janë elemente që ndoshta do të ishte më mirë që të studioheshin si 
një studim më vete. 

Së gjashti, analiza cilësore e të dhënave nuk i është nënshtruar procesit të verifikimit 
nga një palë e tretë apo nga vetë pjesëmarrësit në studim (mësuesit) për ti kërkuar atyre të 
vlerësojnë analizën, sikurse është një metodë që kërkohet së fundmi.53 Ndaj ky proces është 
i diskutueshëm mbi subjektivitetin dhe paragjykimet që mund të ketë pasur studiuesja që 
mund të kenë ndikuar në mënyrë se si janë analizuar të dhënat e këtij seksioni.  

3.6. DELIMITACIONET

Ky studim nuk merr përsipër: 
•	 Të përgjithësojë gjetjet e tij për shkollat e Rrethit të Tiranës apo qyteteve të tjera 

të Republikës së Shqipërisë. Gjetjet e këtij studimi janë përgjithësuese vetëm për 
shkollat që ndodhen në qytetit e Tiranës. 

•	 Të analizojë faktorët familjarë (si psh.,  stili i prindërimit, faktorët ekonomikë etj) 
dhe  faktorët personalë (si psh., niveli i agresivitetit, mungesa e aftësive sociale, 
vetvlerësimi etj) që ndikojnë në përfshirjen ose jo të nxënësve në dukurinë e bullizmit.

•	 Të analizojë se si karakteristikat e shkollave (si psh., disiplina në shkollë, popullimi 
i klasave, nota mesatare vjetore e shkollës, stili i mësimdhënies) ndikojnë në rritjen 
e rasteve të bullizmit. 

•	 Të kuptojë apo të masë nivelin e problemeve psiko-sociale që përjetojnë nxënësit e 
përfshirë në bullizëm si agresor dhe viktima apo edhe si viktima-agresor.

53 Long T, Johnson M. (2000). Rigour, reliability and validityin qualitative research .Clin Eff Nurs ;4:30-3
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KREU IV

ANALIZA SASIORE E TË DHËNAVE

“Shkollat kanë një përgjegjësi etike dhe ligjore për të parandaluar, në mënyrë ideale 
agresivitetin e çdo lloji, si pjesë e një qasjeje gjithëpërfshirëse, për të krijuar siguri në 

shkollë dhe për të promovuar sjellje pozitive.”(NASW54, 2013)

4.1. HYRJE

Ky studim është në thelb sasior dhe që synon të japë një tablo të qartë rreth përhapjes dhe 
rreth natyrës që paraqet dukuria e bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të qytetit të Tiranës. 
Rezultatet e këtij kreu janë të ndarë në katër seksione, që u përkasin katër objektivave të 
parë të studimit. 

Seksioni i parë na jep një informacion rreth shpeshtësisë dhe formave të bullizmit, 
shkaqeve dhe pasojave, kujt i ndodhin dhe ku ndodh kjo lloj veprimtarie. Gjithashtu, ky 
kre do t’u informojë rreth faktit se sa shpesh bullizmi raportohet te personeli shkollor, te 
prindërit ose te kujdestarët ligjorë të fëmijëve. 

Seksioni i dytë na jep një tablo të përgjithshme rreth qëndrimeve dhe ndjenjave që kanë 
nxënësit pjesëmarrës lidhur me anë të ndryshme të bullizmit, empatia kundrejt viktimave, 
klima e shkollës, frika ndaj bullizmit etj 

Seksioni i tretë ka si çështje themelore reagimin dhe sjelljen e tri grupeve të njerëzve, 
të cilët e rrisin apo e ulin shpeshtësisë e probleme të bullizmit në mjedisin e shkollës. Në 
këto tri grupe përfshihen: mësuesit dhe të rriturit e tjerë në shkollë, grupi bashkëmoshatar 
dhe prindërit ose kujdestarët ligjorë të fëmijëve. Disa pyetje në këtë seksion janë hartuar 
për të kapur perceptimin e përgjithshëm të të gjithë nxënësve. Ndërsa pyetje të tjera kanë 
si qëllim që të marrin perceptimin e agresorëve dhe të nxënësve që kanë qenë viktima të 
bullizmit. Një ndër pyetjet pasqyron këndvështrimin e nxënësve për reagimet e tyre kundrejt 
veprimtarive bulliste. 

Seksioni i katërt na jep një informacion të përgjithshëm lidhur me disa karakteristika të 
veçanta (si popullariteti i nxënësve në shkollë, raca, niveli i pëlqimit të shkollës nga ana e 
nxënësve dhe vetëvlerësimi mbi rezultatet mësimore në shkollë), të cilat e bëjnë një nxënës 
më të prirë për të qenë agresor, viktimë, agresor-viktimë apo vëzhgues. 

Sikurse e kemi përmendur edhe në kreun e metodologjisë, pyetësori i përdorur në këtë 
disertacion përbëhet nga dy pyetje kyçe, të cilat e ndajnë atë (pyetësorin) në dy pjesë. Këto 
dy pyetje kyçe janë: pyetja 4, e formuluar kështu: “Sa shpesh keni qenë viktimë e bullizmit 
në shkollë muajt e fundit?”, dhe pyetja 24, e formuluar kështu: “Sa shpesh keni shkaktuar 
bullizëm te një ose disa nxënës në shkollë në muajt e fundit?”. Nxënësit iu përgjigjen 
këtyre pyetje, por pasi iu shpjegua me hollësi dhe u siguruan nga studiuesja që ata që do 
ta plotësonin pyetësorin duhet ta kishin kuptuar mjaft mirë termin në fjalë, pra, bullizmin. 

54 Shoqata Ndërkombëtare e Punonjësve Social
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Pyetësori ishte i ndarë sipas pesë kategorive55, por, për ta bërë më të qartë, studiuesja 
(sipas rekomandimeve të autorit të pyetësorit ) i ka ndërthurur përgjigjet e kategorive duke i 
ndarë ato në dy kategori të përgjithshme. Nëse nxënësit përgjigjen në pyetjen 4 se kanë qenë 
në muajt e fundit viktima të bullizmit “dy ose tri herë në muaj”, “rreth një herë në javë” ose 
“disa herë gjatë javës”, ata klasifikohen si viktima të bullizmit. Nëse ata zgjedhin të njëjtat 
përgjigje për pyetjen 24, klasifikohen si agresorë të bullizmit. 

Kurse nxënësit që zgjodhën dy kategoritë e para për të dyja pyetjet “Kjo nuk më ka 
ndodhur në muajt e fundit” apo “Kjo më ka ndodhur vetëm një ose dy herë”, klasifikohen 
si joviktima dhe ai joagresorë, ose ndryshe, jo të përfshirë në bullizëm. 

Ndërthurja e kategorive në dy grupe nënkupton dikotomizimin e alternativave të 
përgjigjeve, prandaj gjatë analizës së të dhënave është përdorur termi “i/e dikotomizuar” 
për të pasqyruar këtë ndarje. 

Kjo ndarje është bërë sepse, sipas vetë krijuesit të pyetësorit, profesor Olveusit, duke 
gjetur përqindjen e nxënësve që janë viktima dhe të atyre që janë agresorë, nuk mund të arrish 
në një vlerësim të saktë për “shpeshtësinë tërësore/a të plotë” të problemeve të bullizmit në 
shkollë. Arsyeja është sepse ka një përqindje të caktuar nxënësish që janë edhe agresorë, 
edhe viktima. Këta nxënës në literaturë gjenden shpesh me termin “agresorë-viktima” ose 
“viktimat provokuese /a që provokojnë”, kështu që gjatë analizës së të dhënave për të bërë 
një vlerësim të saktë të problemit të bullizmit në shkollat pjesëmarrëse në studim, studiuesja, 
në shumicën e pyetjeve, e ka ndarë më vete kategorinë “agresorë - viktima” dhe, më pas, ka 
shtuar kategorinë “vetëm viktima” (nxënës që kanë qenë viktima, por nuk kanë ngacmuar 
nxënës të tjerë” dhe “vetëm agresorë” (nxënës që kanë qenë agresorë, por nuk kanë qenë 
viktima). Gjithashtu ka edhe një kategori me termin “jo i përfshirë” apo vëzhgues, ku futen 
ata nxënës që nuk kanë qenë as viktima dhe as agresorë (shiko figurën 4.4).

Pyetësori ishte i ndarë sipas pesë kategorive55, por, për ta bërë më të qartë, 
studiuesja (sipas rekomandimeve të autorit të pyetësorit ) i ka ndërthurur përgjigjet e
kategorive duke i ndarë ato në dy kategori të përgjithshme. Nëse nxënësit përgjigjen në 
pyetjen 7 se kanë qenë në muajt e fundit viktima të bullizmit “dy ose tri herë në muaj”, 
“rreth një herë në javë” ose “disa herë gjatë javës”, ata klasifikohen si viktima të 
bullizmit. Nëse ata zgjedhin të njëjtat përgjigje për pyetjen 24, klasifikohen si agresorë të 
bullizmit. 

Kurse nxënësit që zgjodhën dy kategoritë e para për të dyja pyetjet “Kjo nuk më 
ka ndodhur në muajt e fundit” apo “Kjo më ka ndodhur vetëm një ose dy herë”,
klasifikohen si joviktima dhe ai joagresorë, ose ndryshe, jo të përfshirë në bullizëm. 

Ndërthurja e kategorive në dy grupe nënkupton dikotomizimin e alternativave të 
përgjigjeve, prandaj gjatë analizës së të dhënave është përdorur termi “i/e dikotomizuar” 
për të pasqyruar këtë ndarje. 

Kjo ndarje është bërë sepse, sipas vetë krijuesit të pyetësorit, profesor Olveusit, 
duke gjetur përqindjen e nxënësve që janë viktima dhe të atyre që janë agresorë, nuk 
mund të arrish në një vlerësim të saktë për “shpeshtësinë tërësore/a të plotë” të 
problemeve të bullizmit në shkollë. Arsyeja është sepse ka një përqindje të caktuar 
nxënësish që janë edhe agresorë, edhe viktima. Këta nxënës në literaturë gjenden shpesh 
me termin “agresorë-viktima” ose “viktimat provokuese /a që provokojnë”, kështu që 
gjatë analizës së të dhënave për të bërë një vlerësim të saktë të problemit të bullizmit në 
shkollat pjesëmarrëse në studim, studiuesja, në shumicën e pyetjeve, e ka ndarë më vete 
kategorinë “agresorë - viktima” dhe, më pas, ka shtuar kategorinë “vetëm viktima” 
(nxënës që kanë qenë viktima, por nuk kanë ngacmuar nxënës të tjerë” dhe “vetëm 
agresorë” (nxënës që kanë qenë agresorë, por nuk kanë qenë viktima). Gjithashtu ka edhe 
një kategori me termin “jo i përfshirë” apo vëzhgues, ku futen ata nxënës që nuk kanë 
qenë as viktima dhe as agresorë (shiko figurën 4.4).

Figura 4.4: Kategoritë e bullizmit

55 (I)Kjo nuk më ka ndodhur në muajt e fundit”. (II) “Kjo më ka ndodhur vetëm një ose dy herë. (III) Kjo 
më ka ndodhur dy herë ose tri herë në muaj. (IV) Kjo më ka ndodhur rreth një herë në javë. (V) Kjo më ka
ndodhur disa herë gjatë javës.

Pyetja 4: A keni qenë ndonjëherë viktimë 
e bulizmit në shkollën tuaj 2, 3 herë apo 
më shumë herë në muajt e fundit? 

Jo Po 
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Jo 

Pyetja 24: A keni 
shkaktuar 
ndonjëherë 
bulizëm te 
nxënësit e tjerë 2, 
3 herë ose më 
shumë herë në 
muajt e fundit? 

Agresor

Viktimë
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55 (I)Kjo nuk më ka ndodhur në muajt e fundit”. (II) “Kjo më ka ndodhur vetëm një ose dy herë. (III) Kjo më ka 
ndodhur dy herë ose tri herë në muaj. (IV) Kjo më ka ndodhur rreth një herë në javë. (V) Kjo më ka ndodhur 
disa herë gjatë javës.

Figura 4.4. Kategoritë e bullizmit.
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Ndarja e nxënësve në këtë mënyrë është e rëndësishme për analizën e të dhënave, sepse 
secila kategori ka karakteristika të veçanta (Jimerson, 2009). Për shembull, nxënësit 
që janë viktima të bullizmit në krahasim me jo viktimat kanë pak vetëbesim, kanë prirje të 
rrinë vetëm, shfaqin shenja ankthi dhe depresioni (Olweus, 1993; Klomek (2007); Cook, 
2010; Reijntjes, 2010). Nga ana tjetër, agresorët shfaqin sjellje vandaliste, braktisin shkollën 
dhe përdorin alkool, cigare apo dhe marijuanë (Richter, 2000; Haynie, 1994; Radliff, 2012). 
Fëmijët dhe të rinjtë që janë të përfshirë në dukurinë e bullizmit si viktima apo si agresorë, 
kanë probabilitet më të lartë të kenë probleme “të brendshme” (për shembull: depresion, 
ankth etj.) dhe të jashtme (për shembull, sjellje antisociale) (Cook et al., 2010). Është 
e rëndësishme të theksojmë se termat viktima, agresorë, apo agresor-viktimë nuk do të 
përdoren për të identifikuar individë të veçantë, por këta terma do të përdoren vetëm për 
qëllime kërkimore.
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SEKSIONI 1. SHPESHTËSIA DHE KARAKTERISTIKAT  
              E BULLIZMIT: FORMAT, EFEKTET,VENDODHJA,
                                KOHËZGJATJA DHE RAPORTIMI

Shpeshtësia e bullizmit sipas viktimave

Në shkollat që u morën në analizë rezultoi se 46.4% e nxënësve pohuan se nuk kanë 
qenë viktima të bullizmit në muajt e fundit, kurse 53.6% e tyre kanë pranuar se kanë qenë 
viktima të bullizmit në një shkallë të caktuar, prej të cilëve rreth 24.2% e nxënësve kanë 
pranuar se kanë qenë viktima të bullizmit vetëm një herë ose dy herë në muajt e fundit. Pjesa 
e mbetur prej 29.4% kanë raportuar se ka qenë viktima të bullizmit “dy herë, tri herë ose 
më shumë herë gjatë muajve të fundit”. Sikurse shihet, viktima të bullizmit janë më shumë 
vajza sesa djem. Këto përgjigje janë përmbledhur në tabelën 4.4 dhe të ndara sipas gjinisë.

Tabela 4.4. Përqindja (numri) i nxënësve që kanë qenë viktima të bullizmit, 
e ndarë sipas gjinisë.

Megjithatë, gjinia dhe klasa janë dy ndryshore shumë të rëndësishme dhe që duhet 
të merren parasysh kur analizojmë dukurinë e bullizmit. Grafiku 4.1 jep një pamje të 
përgjithshme të viktimave të bullizmit të shpërndarë sipas gjinisë dhe sipas klasave (e 
dikotomizuar). Për sa i përket shpeshtësisë së të qenët viktima të bullizmit diferenca midis 
djemve dhe vajzave nuk është statistikisht domethënëse, pasi (χ)2 (4, 853) = 3.991, p=0.407. 
Në tërësi del se rreth 29.4% e 853 pjesëmarrësve kanë qenë viktima të bullizmit (gjithsej 

Shpeshtësia e të qenët viktima 
të bullizmit

Kampioni total

Të pa 
përfshirë
(nxënës 
joviktima)

% % %Vajzë Djalë Numri

Nuk kam qenë viktimë e 
bullizmit në muajt e fundit.
Kam qenë vetëm një 
herë ose dy herë në 
muajt e fundit

Numri i përgjithshëm i nxënësve të 
grupit jo viktima

Dy herë ose tri herë në 
muaj

Rreth një herë në javë

Disa herë gjatë javës

Totali i kampionit

(175)

(105)

(280)

(55)

(29)

(43)

(127)

(407)

43

25.7

68.7

13.6

7.2

10.5

31.3

100

(221)

(101)

(322)

(57)

(29)

(38)

(124)

(446)

49.5

22.6

72.1

12.7

6.6

8.6

27.9

100

(396)

(206)

(602)

(112)

(58)

(81)

(251)

(853)

46.4

24.2

70.6

13.1

6.8

9.5

29.4

100

Të 
përfshirë
(nxënës 
viktima)

Numri i përgjithshëm i nxënësve të 
grupit viktima

Sipas gjinisë
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127 vajza dhe 124 djem=251 djem dhe vajza), ku 31.3% i përket grupit të 407 vajzave të 
përfshira si viktima të bullizmit dhe 27.9%   i përket grupit të 446 djemve të përfshirë si 
viktima të bullizmit. 

Gjithashtu, edhe kur i marrim në analizë klasat sipas gjinisë, përqindja e viktimave ka 
një diferencë prej 1%   nga njëra-tjetra.Nga të dhënat duket se grupi target më i “sulmuar” 
janë vajzat e klasave të teta, të cilat përbëjnë rreth 10.1% (41 vajza) të numrit të përgjithshëm 
të vajzave (127) të kampionit të grupit të nxënësve viktima të bullizmit, kurse më pak të 
ndikuar nga kjo dukuri janë vajzat e klasave të gjashta me 5.2% (21 vajza) të numrit të 
përgjithshëm vajzave (127) të kampionit të grupit të nxënësve viktima të bullizmit. Edhe 
për djemtë është e njëjta prirje, me një diferencë fare të vogël. Testi ki në katror tregoi se 
ka një lidhje statistikisht domethënë ndërmjet shpeshtisë së bullizmit dhe klasës që ndjekin 
nxënësit (χ)2 (3, 853) = 14.484, p=0.002.

përgjithshme të viktimave të bullizmit të shpërndarë sipas gjinisë dhe sipas klasave (e 
dikotomizuar). Për sa i përket shpeshtësisë së të qenët viktima të bullizmit diferenca 
midis djemve dhe vajzave nuk është statistikisht domethënëse, pasi (χ)2 (4, 853) = 3.991, 
p= 0.407. Në tërësi del se rreth 29.4%  e 853 pjesëmarrësve kanë qenë viktima të bullizmit 
(gjithsej 127 vajza dhe 124 djem=251 djem dhe vajza), ku 31.2% i përket grupit të 407 
vajzave të përfshira si viktima të bullizmit dhe 27.9%  i përket grupit të 446 djemve të 
përfshirë si viktima të bullizmit.

Gjithashtu, edhe kur i marrim në analizë klasat sipas gjinisë, përqindja e 
viktimave ka një difer encë prej 1% n  njëra-tjetra. Nga të dhënat duket se grupi target 
më i “sulmuar” janë vajzat e klasave të teta, të cilat përbëjnë rreth 10.1a) të 
numrit të përvi2ktima ë vajzave (407) të kampionit të grupit të nxënësve viktima të 
bullizmit, kurse më pak të ndikuar nga kjo dukuri janë vajzat e klasave të gjashta me 
5.2% (21 vajza) të nt të përgjithshëm vajzave (407) të kampionit të grupit të 
nxënësve viktima të bullizmit. Edhe për djemtë është e njëjta prirje, me një diferencë fare 
të vogël. Testi ki në katror tregoi se ka një lidhje statistikisht domethënë ndërmjet 
shpeshtisë së bullizmit dhe klasës që ndjekin nxënësit (χ)2 (3, 853) = 14.484, p=0.002.

Grafik u  4.1 Përqindj a e nxë nësve që kanë qenë viktim a sipas g j inisë dhe klasës 
( dikotom izuar)

Form at m ë të për hapur a të bull iz m it sipas v iktim ave
Format e ndryshme të bullizmit dhe shpeshtësia me të cilën kanë ndodhur muajt e 

fundit, janë përmbledhur në Tabelën 4.5. Analizat statistikore të deri tanishme rreth 
formave të bullizmit kanë treguar se në përgjithësi, nxënësit që raportojnë se kanë qenë 
viktima në një formë të caktuar shpesh kanë qenë viktima edhe në forma të tjera.

Është e rëndësishme të kuptojmë se disa forma të bullizmit nuk mund të 
konsiderohen si të ndara sepse pothuajse ndodhin së bashku. Një nxënës që ka qenë 
viktimë e bullizmit  për shkak të racës, ka shumë të ngjarë të raportojë se ka qenë edhe 
viktimë e bullizmit verbal dhe atij racial. E njëjta gjë ndodh edhe kur nxënësit që 
raportojnë se kanë pësuar bullizëm fizik raportojnë edhe se nxënësit e tjerë i kanë 
dëmtuar sendet personale apo i kanë kërcënuar.

Më poshtë po bëjmë disa komente të rezultateve që kanë dalë në tabelën 4.5

5.8%
7.0%

9.2%

5.8%5.2%

8.6%
10.1%

7.4%

Djem Vajza

Grafiku 4.1. Përqindja e nxënësve që kanë qenë viktima sipas gjinisë dhe klasës 
(dikotomizuar).

Format më të përhapura të bullizmit sipas viktimave

Format e ndryshme të bullizmit dhe shpeshtësia me të cilën kanë ndodhur muajt e 
fundit, janë përmbledhur në Tabelën 4.5. Analizat statistikore të deri tanishme rreth formave 
të bullizmit kanë treguar se në përgjithësi, nxënësit që raportojnë se kanë qenë viktima në 
një formë të caktuar shpesh kanë qenë viktima edhe në forma të tjera.

Është e rëndësishme të kuptojmë se disa forma të bullizmit nuk mund të konsiderohen si 
të ndara sepse pothuajse ndodhin së bashku. Një nxënës që ka qenë viktimë e bullizmit  për 
shkak të racës, ka shumë të ngjarë të raportojë se ka qenë edhe viktimë e bullizmit verbal dhe 
atij racial. E njëjta gjë ndodh edhe kur nxënësit që raportojnë se kanë pësuar bullizëm fizik 
raportojnë edhe se nxënësit e tjerë i kanë dëmtuar sendet personale apo i kanë kërcënuar.

Më poshtë po bëjmë disa komente të rezultateve që kanë dalë në tabelën 4.5.
Në kampionin tonë forma më e përhapur e bullizmit është ai verbal: “Unë jam përqeshur, 

më janë thënë gjëra fyese, ose jam vënë në lojë nga një ose disa nxënës?” ka ndodhur më 
shpesh si për djemtë ashtu edhe për vajzat me 37,6% (221); ku në 18,3% (156) të rasteve ka 
ndodhur vetëm një ose dy herë, ndërsa 19,3% (165) kanë raportuar se kjo i ka ndodhur të 
paktën 2 ose 3 herë në muaj.
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Ndërsa, forma e dytë më e zakonshme është“Nxënësit e tjerë më kanë përgojuar ose 
kanë përhapur thashetheme të rreme rreth meje dhe janë përpjekur që të tjerët të më marrin 
inat” e cila është raportuar në një përqindje 31,7% (270); ku 18,9% (161) raportojnë se kjo 
gjë u ka ndodhur vetëm një ose dy herë në muaj dhe 12,7% (109) e nxënësve shprehen se 
janë viktima të kësaj forme të paktën 2 ose 3 herë në muajt e fundit. 

Përgjigjja e tretë më e zakonshme midis nxënësve është: “Unë jam thirrur me nofka, 
komente ose gjeste që kanë pasur një ngjyrim seksual” me 24,4% (198)  në total për djemtë 
dhe vajzat. Nga ku 12,3% (105)  të rasteve pohuan se kjo gjë u ka ndodhur vetëm një ose dy 
herë ne muaj, ndërsa në 12% (93)  të rasteve ky fenomen ka ndodhur të paktën 2 ose 3 herë 
në muajt e fundit. 

Në tërësi, forma më pak e përhapur midis djemve dhe vajzave është: “Unë jam kërcënuar 
ose detyruar të bëj gjëra kundër dëshirës sime.” me 7,4% (63) në total për djemtë dhe 
vajzat, e ndjekur nga “Unë jam goditur, shkelmuar, shtyrë ose mbyllur brenda.” me 15% 
(128) për djemtë dhe vajzat. Në vijim alternativa “Nxënësit e tjerë më shpërfillin me qëllim, 
më përjashtojnë nga grupet e tyre të shokëve ose më injorojnë tërësisht” ka ndodhur në një 
frekuencë prej 15,6% (133)  në total për të gjithë nxënësit.

Nuk ka një lidhje të rëndësishme midis gjinisë së nxënësve dhe përgjigjes së tyre për 
pyetjen e përgjithshme“Sa shpesh keni qenë viktimë e bullizmit në shkollë muajt e fundit?” 
(X2 ( 4, n=853) = 3,991,  p=0,407). Por ama ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet gjinisë 
së nxënësve dhe përgjigjeve për disa pyetje specifike në lidhje me format e bullizmit. P.sh.: 

1.  Nga pyetësori doli se vajzat kanë një prirje më të madhe 38,4% (64)  (X2 (4, n=853) 
= 17,723, p=0,01) në krahasim me djemtë 25,6% (45) që të raportojnë se “Nxënësit 
e tjerë më kanë përgojuar ose kanë përhapur thashetheme të rreme rreth meje dhe 
janë përpjekur që të tjerët të më marrin inat” të paktën 2 ose 3 herë në muajt e 
fundit.

2.  Nga pyetësori doli se djemtë kanë një prirje më të madhe 14,4% (28)  në krahasim 
me vajzat 19,4% (23) në lidhje me dëmtimin e sendeve të tipit “Nxënësit e tjerë më 
kanë marrë paratë ose sende të tjera ose i kanë dëmtuar ato me qëllim” të paktën 2 
ose 3 herë në muaj në muajt e fundit, rreth një herë në javë në muajt e fundit dhe disa 
herë në javë në muajt e fundit, të gjitha këto të marra së bashku. Në këtë rast kemi: 
(χ2 (4, n=853) = 10.051, p=0.04).

3.  Nga pyetësori doli se djemtë kanë një prirje më të madhe (8,2%) (37)  në krahasim me 
vajzat (3,7%) (14) në lidhje me bullizmin fizik të tipit“Unë jam goditur, shkelmuar, 
shtyrë ose mbyllur brenda.” të paktën 2 ose 3 herë në muaj në muajt e fundit, rreth 
një herë në javë në muajt e fundit dhe disa herë në javë në muajt e fundit, të gjitha 
këto të marra së bashku. Në këtë rast kemi: (χ2 (4, n=853) = 9.415, p=0.042).de
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Tabela 4.5. Format e bullizmit sipas viktimave.

Bullizëm verbal (vendi i parë):
Unë jam përqeshur, më janë thënë 
gjëra fyese, ose jam vënë në lojë nga 
një ose disa nxënës.

Bullizëm përjashtues:
Nxënësit e tjerë më shpërfillin me 
qëllim, më përjashtojnë nga grupet 
e tyre të shokëve ose më injorojnë 
tërësisht.

Bullizëm fizik:
Unë jam goditur, shkelmuar, shtyrë 
ose mbyllur brenda.

Përhapje e thashethemeve 
(vendi i dytë):
Nxënësit e tjerë më kanë përgojuar 
ose kanë përhapur thashetheme të 
rreme rreth meje dhe janë përpjekur 
që të tjerët të më marrin inat

Dëmtim i sendeve:
Nxënësit e tjerë më kanë marrë 
paratë ose sende të tjera ose i kanë 
dëmtuar ato me qëllim.

Kërcënim:
Unë jam kërcënuar ose detyruar të 
bëj gjëra  kundër dëshirës sime.

Bullizëm racial 
Unë jam përqeshur me emra fyes 
ose komentuar rreth  prejardhjes ose 
ngjyrës sime

Bullizëm seksual (vendi i tretë):
Unë jam thirrur me nofka, komente 
ose gjeste qe kanë pasur një ngjyrim 
seksual. (jam ngacmuar me fjalë 
të pista, gjeste apo ju kanë prekur 
nxënësit e tjerë ne vende intime).

Gjinia Kjo gjë 
nuk më ka
 ndodhur 

në muaj te 
fundit

Vetëm një 
ose dy herë

2 ose 3 
herë në 
muaj

Rreth një 
herë në 

javë

Disa herë 
gjatë javës

Vajzë

Djalë

Totali 

Vajzë

Djalë

Totali

Vajzë

Djalë

Totali

Vajzë

Djalë

Totali

Vajzë

Djalë

Totali

Vajzë

Djalë

Totali

Vajzë

Djalë

Totali

Vajzë

Djalë

Totali

59,5%

65,0%

62,4%

83,3%

85,4%

84,4%

87,7%

82,5%

85,0%

61,7%

74,4%

68,3%

80,6%

85,7%

83,2%

94,1%

91,3%

92,6%

80,1%

79,1%

79,6%

77,1%

74,2%

75,6%

21,1%

15,7%

18,3%

7,1%

8,1%

7,6%

8,6%

9,2%

8,9%

22,6%

15,5%

18,9%

13,8%

8,1%

10,8%

4,4%

4,9%

4,7%

10,1%

9,4%

9,7%

11,1%

13,5%

12,3%

9,6%

8,1%

8,8%

3,9%

3,6%

3,8%

1,2%

4,0%

2,7%

7,4%

4,3%

5,7%

3,7%

2,7%

3,2%

0,5%

2,0%

1,3%

4,2%

4,3%

4,2%

6,1%

5,2%

5,6%

5,4%

4,3%

4,8%

1,7%

0,9%

1,3%

0,5%

1,3%

0,9%

1,5%

1,8%

1,6%

0,7%

0,9%

0,8%

0,0%

0,7%

0,4%

1,7%

2,2%

2,0%

2,2%

2,0%

2,1%

4,4%

7 %

5,7%

3,9%

2,0%

2,9%

2,0%

2,9%

2,5%

6,9%

4,0%

5,4%

1,2%

2,7%

2,0%

1,0%

1,1%

1,1%

3,9%

4,9%

4,5%

3,4%

5,2%

4,3%

Lloji i bullizmit që i është 
shkaktuar viktimave
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Bullizmi kibernetik/ virtual sipas viktimave

Nga Grafiku 4.2 shohim se pjesa dërrmuese e nxënësve viktima kanë qenë pre e 
bullizmit ballë për ballë me 64% (299 nxënës dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm të 
nxënësve (464), 25% (117) e nxënësve viktimave kanë pësuar bullizëm në të dyja format 
ku ndahen me një përqindje të barabartë midis djemve dhe vajzave me rreth 13% dhe vetëm 
10% (48) kanë qenë viktima në formë virtuale/ kibernetike me një përqindje të barabartë 
gjinore prej 5%.  Për sa i përket diferencave gjinore testi Ki-Katror tregoi se nuk ka një 
lidhje statistikisht domethënëse (X2 (2, 464) = 4,444  p=0,8)

Bullizmi kibernetik/ virtual

Nga Grafiku 4.2 shohim se pjesa dërrmuese e nxënësve viktima kanë qenë pre e 
bullizmit ballë për ballë me 64% (299 nxënës dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm të 
nxënësve (464), 25% (117) e nxënësve viktimave kanë pësuar bullizëm në të dyja format 
ku ndahen me një përqindje të barabartë midis djemve dhe vajzave me rreth 13% dhe 
vetëm 10% (48) kanë qenë viktima në formë virtuale/ kibernetike me një përqindje të 
barabartë gjinore prej 5%.  Për sa i përket diferencave gjinore testi Ki-Katror tregoi se 
nuk ka një lidhje statistikisht domethënëse (X2 (2, 464) = 4,444  p=0,8)

Grafiku 4.2 Format përmes të cilave ndodh bullizmi sipas viktimave

Si mënyra më e përhapur e bullizmit virtual për vajzat dhe për djemtë, të cilët 
kanë raportuar se kanë qenë viktima të këtij lloji bullizmi, është fejcbuku (facebook), ku 
nga i gjithë numri i përgjithshëm del se 87,3% (144) të rasteve e raportojnë këtë si 
alternativë (shih grafikun 4.3).  Duket se në këto raste ka një shpërndarje pak a shumë të 
njëjtë midis djemve dhe vajzave, ku djemtë kanë një përqindje pak më të lartë me 46.8% 
në krahasim me 40.5% për vajzat. Për mënyrat se si kanë pësuar bullizëm virtual vajzat 
dhe djemtë, testi ki-Katror tregoi se nuk ka një lidhje statistikisht domethënëse ndërmjet 
tyre (χ2 (6, n=165) = 4,444;  p=0.217).

Në kampionin tonë duket se nuk ka asnjë vajzë që të raportojë se ka qenë viktimë 
përmes mesazheve dhe e-maileve, ndërsa në total këto dy mënyra për djemtë kanë qenë 
në nivelin 5% (10). Mënyra e dytë më e përhapur është përmes telefonatave me 6,7% 
(11) ku djemtë raportojnë më pak raste në një përqindje prej 2,4% (4) ndërsa për vajzat 
4,3% (7). Ndërsa për alternativën përmes mesazheve ne telefonat celular dhe përmes e-
mail (postës elektronike) e kanë zgjedhur në mënyrë të barabartë 5% (5) e viktimave të 
cilët janë vetëm djem. Ndërsa për alternativa si, përmes fotove, pikturave, videove, 
dhomave të chatit apo alternativa të tjera nuk janë zgjedhur as nga djemtë dhe as nga 
vajzat.

Formë  të 
drejtpërdrejt (ballë 

për ballë) 

Të dyja së bashku Formë virtuale (kur 
situatat e mësipërme 
kanë ndodhur përmes 

celularit tuaj ose në 
internet)

33%

13% 5%

31%
13% 5%

64%

25%
10%

Vajzë Djalë Total

 

Grafiku 4.2. Format përmes të cilave ndodh bullizmi sipas viktimave.

Si mënyra më e përhapur e bullizmit virtual për vajzat dhe për djemtë, të cilët kanë 
raportuar se kanë qenë viktima të këtij lloji bullizmi, është fejcbuku (facebook), ku numri 
i përgjithshëm del se 87,3% (140) të rasteve e raportojnë këtë si alternativë (shih grafikun 
4.3).  Duket se në këto raste ka një shpërndarje pak a shumë të njëjtë midis djemve dhe 
vajzave, ku djemtë kanë një përqindje pak më të lartë me 46.8% në krahasim me 40.5% 
për vajzat. Për mënyrat se si kanë pësuar bullizëm virtual vajzat dhe djemtë, testi ki-Katror 
tregoi se nuk ka një lidhje statistikisht domethënëse ndërmjet tyre (χ2 (6, n=165) = 4,444;  
p=0.217).

Në kampionin tonë duket se nuk ka asnjë vajzë që të raportojë se ka qenë viktimë 
përmes mesazheve dhe e-maileve, ndërsa në total këto dy mënyra për djemtë kanë qenë në 
nivelin 5% (9). Mënyra e dytë më e përhapur është përmes telefonatave me 6,7% (11) ku 
djemtë raportojnë më pak raste në një përqindje prej 2,4% (4) ndërsa për vajzat 4,3% (7). 
Ndërsa për alternativën përmes mesazheve ne telefonat celular dhe përmes e-mail (postës 
elektronike) e kanë zgjedhur në mënyrë të barabartë 5% (5) e viktimave të cilët janë vetëm 
djem. Ndërsa për alternativa si, përmes fotove, pikturave, videove, dhomave të chatit apo 
alternativa të tjera nuk janë zgjedhur as nga djemtë dhe as nga vajzat.
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.

Format e bullizmit sipas ndarjes gjinore

Në e mëposhtëm 4.4, 4.5, 4.6 jepet një analizë më e thelluar  e ndryshimeve 
të mundshme gjinore duke marrë në analizë kush kanë qenë viktima nga kush. Kjo analizë 
na sqaron më tej se çfarë forme bullizmi është përdorur nga secila gjini. Të dhënat janë 
dikotomizuar dhe raportohen në numra absolutë për nxënësit viktima.

Rezultatet në grafikët më poshtë tregojnë se bullizmi verbal është mbizotërues si tek 
djemtë edhe tek vajat. Por, kur vajzat sulmojnë vajzat ato tentojnë të përdorin forma më 

sikurse është bullizmi jo i drejtpërdrejtë, ku përfshihet përjashtimi social dhe përhapja 
e thashethemeve. Ndërsa djemtë kur sulmojnë djemtë e tjerë përdorin kryesisht bullizmin 
verbal, dhe më pas atë përjashtues. Ndërsa kur sulmojnë vajzat djemtë kryesisht përdorin 
bullizmin verbal, përhapjen e thashethemeve dhe atë Ndërsa bullizmi përjashtues 

Gjithsesi  mund të themi se bullizmi është një karakteristikë më shumë e djemve, në 
veçanti në lidhje me djemtë e tjerë dhe më pak në lidhje me vajzat. Ky përdorim force është 
më i pranishëm në klasën e IX-të (shih 4.7). Përgjithësisht ne mund të arrijmë në 
konkluzionin se djemtë janë agresorë më të mëdhenj për shumicën e formave të bullizmit, 
si brenda gjinisë ashtu edhe me vajzat. Dihet tashmë në radhët e studiuesve se shpesh një 
përqindje e vogël e vajzave viktima raportojnë se janë sulmuar nga vajzat e tjera, 
ndërsa një përqindje e lartë raportojnë se janë sulmuar nga djemtë. 

 

Grafiku 4.3 Format e bullizmit virtual sipas gjinisë dhe sipas shumës së 
përgjithshme

Format e bullizmit sipas ndarjes gjinore
Në Grafikët e mëposhtëm 4.4, 4.5, 4.6 jepet një analizë më e thelluar  e 

ndryshimeve të mundshme gjinore duke marrë në analizë kush kanë qenë viktima nga 
kush. Kjo analizë na sqaron më tej se çfarë forme bullizmi është përdorur nga secila gjini. 
Të dhënat janë dikgrauar dhe raportohen në numra absolutë për nxënësit viktima.

Rezultatet në tabelën më poshtë tregojnë se bullizmi verbal është mbizotërues si 
tek djemtë edhe tek vajat. Por, kur vajzat sulmojnë vajzat ato tentojnë të përdorin forma 
më fine sikurse është bullizmi jo i drejtpërdrejtë, ku përfshihet përjashtimi social dhe 
përhapja e thashethemeve. Ndërsa djemtë kur sulmojnë djemtë e tjerë përdorin kryesisht 
bullizmin verbal, fizik dhe më pas atë përjashtues. Ndërsa kur sulmojnë vajzat djemtë 
kryesisht përdorin bullizmin verbal, përhapjen e thashethemeve dhe atë fizik. Ndërsa 
bullizmi përjashtues pothuajse është në përqindje të papërfillshme. 

Gjithsesi  mund të themi se bullizmi fizik është një karakteristikë më shumë e 
djemve, në veçanti në lidhje me djemtë e tjerë dhe më pak në lidhje me vajzat. Ky 
përdorim force është më i pranishëm në klasën e IX-të (shih Grafikun 4.7). Përgjithësisht 
ne mund të arrijmë në konkluzionin se djemtë janë agresorë më të mëdhenj për shumicën 
e formave të bullizmit, si brenda gjinisë ashtu edhe me vajzat. Dihet tashmë në radhët e 
studiuesve se shpesh një përqindje e vogël e vajzave viktima raportojnë se janë sulmuar 
fizikisht nga vajzat e tjera, ndërsa një përqindje e lartë raportojnë se janë sulmuar nga 
djemtë. 
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Format e bullizmit sipas klasave që ndjekin nxënësit

Në grafiku 4.7 janë paraqitur format e bullizmit për viktima sipas klasave që ndjekin 
këta nxënës. Nga grafiku shohim se klasat e VII-ta dhe të VIII-ta kanë % më të madhe për 
të gjitha format e bullizmit në krahasim me klasat e VI dhe të IX-ta. Bullizmi verbal është 
forma më e përhapur tek klasa e VI 31 % (32), VII 29% (49), VIII 24% ( 47) ndërsa në 
klasën e IX 25% (30) është bullizmi përmes përhapjes së thashethemeve. 

Ndërsa forma e dytë më e përhapur tek nxënësi e klasave së VI-ta është bullizmi racor 
dhe ai seksual me përqindje të barabartë prej 14% (14), forma e dytë më e përhapur e klasave 
së VII-ta është bullizmi seksual dhe ai përmes përhapjes së thashethemeve me përqindje të 
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barabartë prej 14% (24), forma e dytë më e përhapur e klasave të VIII-ta është bullizmi 
seksual me 19% (37) ndërsa në klasën e IX forma e dytë më e përhapur është bullizmi verbal 
me 22% (27).  Testi ki në katror tregoi se ka një lidhje statistikisht domethënë ndërmjet 
formës së bullizmit verbal, përmes përhapjes se thashethemeve dhe atij seksual dhe klasës 
që ndjekin nxënësit (χ)2 (6, 251) = 14.484, p=0.002.

verbal është forma më e përhapur tek klasa e VI 31 % (32), VII 29% (49), VIII 24% ( 47) 
ndërsa në klasën e IX 25% (30) është bullizmi përmes përhapjes së thashethemeve. 

Ndërsa forma e dytë më e përhapur tek nxënësi e klasave së VI-ta është bullizmi 
racor dhe ai seksual me përqindje të barabartë prej 14% (14), forma e dytë më e përhapur 
e klasave së VII-ta është bullizmi seksual dhe ai përmes përhapjes së thashethemeve me 
përqindje të barabartë prej 14% (24), forma e dytë më e përhapur e klasave të VIII-ta 
është bullizmi seksual me 19% (37) ndërsa në klasën e IX forma e dytë më e përhapur 
është bullizmi verbal me 22% (27).  Testi ki në katror tregoi se ka një lidhje statistikisht 
domethënë ndërmjet formës së bullizmit verbal, përmes përhapjes se thashethemeve dhe 
atij seksual dhe klasës që ndjekin nxënësit (χ)2 (6, 251) = 14.484, p=0.002.

Grafiku 4.7  Format e bullizmit që kanë pësuar viktimat sipas klasave 
(dikotomizuar)
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pre e bullizmit është për shkak të pamjes së jashtme me 40% (100) të numrit të përgjithshëm 
të viktimave (124 djem dhe 127 vajza) të marrë në studim. Arsyeja e dytë më e përhapur 
ndërmjet nxënësve është për shkak të racës, me 18% (45), ndërsa arsyeja e tretë më e 
përhapur është për shkak të sjelljes/karakterit me 12% (30). Arsyet më pak të përhapura 
midis nxënësve dhe nxënëseve viktima ishin:

Për shkak të orientimit seksual (homoseksual, biseksual, lesbike), që arrin në 2.1% (5) 
të numrit të përgjithshëm të kampionit; prejardhjes / vendlindjes, që arrin në 1.2% (3) të 
numrit të përgjithshëm të viktimave të marrë në studim. Arsye që nuk e dinë, që arrin në 
2% (5) dhe  kategoria “tjetër”, që arrin në 3.1% (8) të numrit të përgjithshëm të viktimave. 
Në këtë kategori arsyesh janë përfshirë përgjigje të tilla, si: “më ngacmojnë sepse kam të 
dashur”, “i duket vetja i fortë”, “prindër të divorcuar”, “për shkak se e kam babin person 
publik” etj.
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Grafiku 4.8. Arsyeja kryesore që nxënësit kanë qenë viktima (dikotomizuar).
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Tabela  4.6 tregon përqindjet dhe shpeshtësia  e efekteve të bullizmit tek nxënësit që 
ishin viktima të këtij fenomeni. Sikurse e dimë në total kemi 251 nxënës viktima ku më 
shumë se gjysma (rreth 51.8%) e tyre janë ndjerë “të mërzitur”, duke zënë vendin e parë 
në renditje, rreth 40.6% e viktimave janë ndjerë “të zemëruar”, duke zënë vendin e dytë në 
renditje, dhe 28.7% e nxënësve viktima janë ndjerë “të turpëruar”, duke zënë vendin e tretë 
në renditje. 

Nga pikëpamja gjinore vajzat viktima që shprehen se janë “të mërzitura” arrijnë në 
31.5%  dhe ato që shprehen se janë “të stresuara” arrijnë në vlerën e 12.7% të numrit të 
përgjithshëm (251). Këto shifra janë më të larta se te djemtë viktima. 

Djemtë viktima që shprehen se janë “të mërzitur” arrijnë në 20.3% (51 djem) të numrit 
të përgjithshëm (251) dhe ata që shprehen se janë “të stresuar” arrijnë 6.4% (16 djem) të 
numrit të përgjithshëm (251). 

Ndërsa 9.2% (23 nxënës dhe nxënëse) e nxënësve viktima kanë thënë se “nuk kanë 
ndjerë asgjë” dhe në këtë rast përqindja e vajzave dhe e djemve është pak a shumë e njëjtë 
(4.8% për 12 vajza dhe 4.4% për 11 djem). Vetëm 1.2% e vajzave dhe e djemve të marrë së 
bashku kanë dhënë një kategori tjetër që nuk ishte e renditur tek alternativat e kësaj pyetjeje, 
si dhe kanë specifikuar si raste: “jam përpjekur ta anashkaloj”, “kam qarë” dhe vetëm një 
rast (një djalë) ka thënë “do të vrisja veten”.
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Diferenca midis djemve dhe vajzave mbi efektet që ka bullizmi tregoi se ka një lidhje 
domethënëse ku  (X2 ( 7, 251) = 14,484, p=0,002).

Tabela 4.6. Efektet e të ndjerit viktima të bullizmit sipas gjinisë 
 (e dikotomizuar).

marrë së bashku kanë dhënë një kategori tjetër që nuk ishte e renditur tek alternativat e 
kësaj pyetjeje, si dhe kanë specifikuar si raste: “jam përpjekur ta anashkaloj”, “kam qarë” 
dhe vetëm një rast (një djalë) ka thënë “do të vrisja veten”.

Diferenca midis djemve dhe vajzave mbi efektet që ka bullizmi tregoi se ka një 
lidhje domethënëse ku (X2 ( 7, 251) = 14,484, p=0,002).

Tabela 4.6 Efektet e të ndjerit viktima të bullizmit sipas gjinisë dhe numrit (e 
dikotomizuar)

Si jeni ndjerë kur keni 
qenë viktimë e bullizmit?

Gjinia e nxënësve, numri i tyre sipas 
gjinisë (i dhënë kllapa) dhe përqindja 

përkatëse Numri i 
përgjithshëm i 

kampionitVajzë Djalë

Numri % Numri % Numri %

Të mërzitur/të mërzitura (79) 31.5 (51) 20.3 (130) 51.8

Të zemëruar/të zemëruara (47) 18.7 (55) 21.9 (102) 40.6

Të turpëruar/të turpëruara (39) 15.5 (33) 13.1 (72) 28.6

Të stresuar/të stresuara (32) 12.7 (16) 6.4 (48) 19.1

Të shqetësuar/të shqetësuara (26) 10.4 (17) 6.8 (43) 17.2

Të frikësuar/të friksuara (17) 6.8 (16) 6.4 (33) 13.2

S`kam ndjerë asgjë (12) 4.8 (11) 4.4 (23) 9.2

Tjetër (2) 0.8 (1) 0.4 (3) 1.2

Mungesa në shkollë e nxënësve sipas kategorive dhe formave të bullizmit
Sikurse e shohim në Grafikun 4.9, 751 (88%) nxënës nuk kanë munguar në shkollë për 
shkak të bullizmi dhe vetëm 102  (12%) nxënës kanë munguar në shkollë për shkak të 
këtij fenomeni. 

Grafiku 4.9 Numri i nxënësve që kanë munguar në shkollë për shkak të bullizmi
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Në grafikun 4.10 jepet shpërndarja në përqindje e nxënësve që kanë thënë se kanë 
munguar në shkollë si pasojë e bullizmit, kjo e ndarë sipas kategorive. Testi ki në katror 
tregoi se ka një lidhje të rëndësishme midis faktit nëse nxënësit kanë munguar në shkollë për 
shkak të bullizmit dhe kategorive të tij (χ2 (3, n=102 nxënës) = 92.818 p<0.001).

Sikurse mund ta shohim edhe nga grafiku, vendin e parë , pra dhe përqindjen më të lartë 
të nxënësve që kanë thënë se kanë munguar në shkollë, janë viktimat, të cila arrijnë në 48.1% 
(49 viktima) të numrit prej 102 nxënësve të kampionit të marrë në studim, vendin e dytë për 
mungesën në shkollë, që i përket një vlere prej 21.6% (22 agresorë-viktima) të numrit prej 
102 nxënësve të kampionit të marrë në studim, e zënë nxënësit që kanë qenë edhe viktima, 
edhe dhe agresorë, ndërsa vendin e tretë për mungesën në shkollë, që i përket një vlere 
prej 7.8% (8 agresorë) të numrit prej 102 nxënësve të kampionit të marrë në studim, e zënë 
nxënësve që kanë qenë vetëm agresorë.

Një dukuri që vihet re në këtë shpërndarje është se ka një kategori nxënësish që nuk 
janë përfshirë në dukurinë e bullizmit, që arrin një vlerë prej 22.5% (23 nxënës) të numrit 
prej 102 nxënësve të kampionit të marrë në studim,por kanë munguar në shkollë si pasojë e 
frikës që të mos jenë viktima të bullizmit.

Në grafikun 4.10 jepet shpërndarja në përqindje e nxënësve që kanë thënë se kanë 
munguar në shkollë si pasojë e bullizmit, kjo e ndarë sipas kategorive. Testi ki në katror 
tregoi se ka një lidhje të rëndësishme midis faktit nëse nxënësit kanë munguar në shkollë 
për shkak të bullizmit dhe kategorive të tij (χ2 (3, n=853 nxënës) = 92.818 p<0.001).

Sikurse mund ta shohim edhe nga grafiku, vendin e parë , pra dhe përqindjen më 
të lartë të nxënësve që kanë thënë se kanë m22  2në shkollë, janë viktimat, të cila 
arrijnë në 48.1% (49 viktima) të numrit prej 102 nxënësve të kampionit të marrë në 
studim, vendin e dytë për mungesën në shkollë, që i përket një vlere prej 21.6% (22 
agresorë-viktima) të numrit prej 102 nxënësve të kampionit të marrë në studim, e zënë 
nxënësit që kanë qenë edhe viktima, edhe dhe agresorë, ndërsa vendin e tretë për 
mungesën në shkollë, që i përket një vlere prej 7.8% (8 agresorë) të numrit prej 102 
nxënësve të kampionit të marrë në studim, e zënë nxënësve që kanë qenë vetëm agresorë.

Një dukuri që vihet re në këtë shpërndarje është se ka një kategori nxënësish që 
nuk janë përfshirë në dukurinë e bullizmit, që arrin një vlerë prej 22.5% (23 nxënës) të 
numrit prej 102 nxënësve të kampionit të marrë në studim,por kanë munguar në shkollë si 
pasojë e frikës që të mos jenë viktima të bullizmit.

Grafiku 4.10 Përqindja e nxënësve që kanë munguar në shkollë sipas katër 
kategorive të treguara në grafik: jo të përfshirë, vetëm viktima, vetëm shkaktues 

(agresorë) dhe shkaktues (agresorë)-viktima të bullizmit

Viti/ mosha, gjinia dhe numri i agresorëve që kanë sulmuar viktimat e bullizmit
Lidhja midis  klasës që frekuentojnë autorët e këtyre sjelljeve agresore dhe 

gjinisë së nxënësve janë përmbledhur në Tabelën 4.7. Ekziston një lidhje jo shumë 
domethënëse midis gjinisë së viktimave dhe klasës në të cilin ndodhen  agresorët ( X2 (5, 
853) = 11,396 p=0,044). Si vajzat dhe djemtë sulmohen më shumë nga nxënës që 
ndodhen në klasën e tyre në 34.6% të rasteve e ndjekur nga nxënës në një klasë më të 
lartë me 6,7%. Vajzat kanë një tendencë më të madhe të raportojnë se sulmohen nga 
nxënës të të njëjtit vit (6.6%) por në klasa të ndryshme, ndërsa djemtë kanë tendencë të 
sulmohen më shumë nga nxënës në klasa më të larta me 8,3% të rasteve.  Ndërsa vetëm 

22.5%

48.1%
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Jo të përfshirë Vetëm viktima Vetëm shkaktues Shkaktues - viktima

 

Grafiku 4.10. Përqindja e nxënësve që kanë munguar në shkollë sipas katër 
kategorive të treguara në grafik: jo të përfshirë, vetëm viktima, 

vetëm agresorë dhe agresorë-viktima të bullizmit.
 
Viti/ mosha, gjinia dhe numri i agresorëve që kanë sulmuar viktimat e bullizmit

Lidhja midis  klasës që frekuentojnë  autorët e këtyre sjelljeve agresore dhe gjinisë 
së nxënësve janë përmbledhur në Tabelën 4.7. Ekziston një lidhje jo shumë domethënëse 
midis gjinisë së viktimave dhe klasës në të cilin ndodhen  agresorët ( X2 (5, 853) = 11,396 
p=0,044). Si vajzat dhe djemtë sulmohen më shumë nga nxënës që ndodhen në klasën e 
tyre në 34.6% të rasteve e ndjekur nga nxënës në një klasë më të lartë me 6,7%. Vajzat kanë 
një tendencë më të madhe të raportojnë se sulmohen nga nxënës të të njëjtit vit (6.6%) por 
në klasa të ndryshme, ndërsa djemtë kanë tendencë të sulmohen më shumë nga nxënës në 

Jo të përshirë Vetëm viktima Vetëm agresorë Agresorë-viktima

de
sk

PDF S
tud

io 
Tria

l

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now


82

klasa më të larta me 8,3% të rasteve.  Ndërsa vetëm pesë nxënës janë shprehur se kanë qenë 
viktimë e bullizmit nga agresorë që frekuentojnë klasa më të ulëta, kjo sepse sikurse e kemi 
thënë viktimat e bullizmit kanë më pak fuqi dhe pushtet se agresorët.  

Tabela 4.7. Klasa në të cilën ndodhen agresorët.

Në tabelën 4.8 jepet numri dhe gjinia e agresorëve të nxënësve që kanë qenë të paktën 
një herë viktima të bullizmit. Sikurse e shohim nga kjo tabelë, ka një lidhje të rëndësishme 
ndërmjet gjinisë së viktimave dhe agresorit (χ2 (5, n=853) = 32.326, p < 0,001). Analizat e 
të dhënave tregojnë se vajzat që kanë qenë pre e sjelljeve bulliste “kryesisht nga një vajzë” 
në një shifër që arrin në 18% (72 vajza) të numrit të përgjithshëm të vajzave (407), e ndjekur 
nga “edhe djem, edhe vajza” me 12% (47 vajza), dhe “kryesisht nga një djalë “dhe nga 
“djem të ndryshëm” me përqindje të barabartë prej 9% (37 vajza). Ndërsa djemtë që kanë 
qenë pre e sjelljeve bulliste shprehen se janë sulmuar “kryesisht nga një djalë” me 15% (69 
djem) ) të numrit të përgjithshëm të djemve (446), e ndjekur nga “nga djem të ndryshëm” 
me 14% (64 djem) dhe ”edhe nga djem, dhe vajza” në 9% (40 djem).

Kjo tregon se dukuria e bullizmit te djemtë ndodh brenda gjinisë dhe ka prirje që të 
kryhet më individualisht. Përqindjen më të vogël e zënë alternativat që nxënësit si djem, 
edhe vajza kanë qenë viktima nga një vajzë ose një grup vajzash, duke na treguar se në 
përgjithësi këto të fundit kanë një probabilitet më të vogël për të qenë agresore në krahasim 
me djemtë. 

Gjithashtu, në tabelën 4.8 u gjet se ka një lidhje domethënëse ndërmjet gjinisë dhe numrit 
të agresorëve (χ2 (5, n=853) = 27.633, p<0.001). Kështu, pjesa dërmuese e subjekteve vajza, 
pra 28% (114 vajza nga 407 gjithsej), shprehen se ato janë sulmuar më shumë nga një” grup 
prej 2-3 nxënësish”, pastaj kjo ndiqet me “kryesisht nga një nxënës” me 17% (70 vajza) të 
rasteve, dhe nga “nxënës të ndryshëm dhe grupe të ndryshme nxënësish” me 5,4% (22 vajza) 
të rasteve. Ndërsa pjesa më e madhe e djemve sulmohen “kryesisht nga një nxënës” në 19% 
(83 djem nga 446 gjithsej) të rasteve, pastaj kjo ndiqet nga “një grup prej 2-3 nxënësish” në 
15% (69 djem) të rasteve, dhe “nga një grup prej 4-9 nxënësish” në 8% (37 djem) të rasteve. 

Numri i 
përgjithshëm

% % %Numri

Vajzë

Numri Numri

(180)

(157)

(20)

(27)

(20)

(3)

407

44.3

38.6

4.9

6.6

4.9

0.7

100

(229)

(138)

(37)

(25)

(15)

(2)

446

51.3

30.9

8.3

5.6

3.4

0.4

100

(409)

(295)

(57)

(52)

(35)

(5)

853

47.9

34.6

6.7

6.1

4.1

0.6

100

Në cilën klasë ndodhet  nxënësi 
apo nxënësit që të kanë shkaktuar 
bullizëm? Djalë

Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit 
në muajt e fundit.

Ai/ ajo ka qenë në klasën time.

Ai/ajo ka qenë në një klasë më të madhe 
se unë.

Ai/ajo ka qenë në një klasë tjetër, por i 
njëjtit vit.

Si një klasë më të madhe, ashtu edhe në 
një klasë më të vogël.

Ai/ajo ka qenë në një klasë më të vogël 
se unë.

Numri i përgjithshëm

Gjinia e nxënësve
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Tabela 4.8. Gjinia dhe numri i agresorëve që kanë sulmuar viktimat e bullizmit.

Kohëzgjatja e bullizmit 

Nga grafiku 4.11 del se nga shifra e përgjithshme e 47% (120) të nxënësve viktima 
të bullizmit, ku përkatësisht (63) janë vajza dhe (57) janë djem, raportojnë se kjo dukuri 
zgjati “një ose dy javë”, 16.3% (41) e nxënësve viktima, ku përkatësisht (21) janë vajzat 
dhe (20) janë djem, raportojnë se kjo dukuri zgjati “pothuajse një muaj”, ndërsa 11.2% 
(30) e nxënësve viktima, ku përkatësisht (15) janë vajzat dhe (15) janë djem, raportuan se 
kjo dukuri zgjati “rreth 6 muaj”. Kjo shpeshtësi e shfaqjes në kohë të bullizmit ulet pak 
për alternativën “zgjati rreth një vit” dhe rritet ndjeshëm nga 6.8% (19) në 15.5% (41) për 
alternativën “zgjati disa vjet”.

Numri i 
përgjithshëm i 

kampionit

% % %Numri

Vajzë

Numri Numri

  (184)

  (72) 

(30)

( 37) 

(37)

(47)

(407)

45

18

7

9

9

12

100

(234)

(23)

(16)

(69)

(64)

(40)

(446)

52

5
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15
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9

100

418

(95)

(46)

    (106)

(101)

(87)

(853)

49
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5

12
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100

A keni qenë viktimë e bullizmit nga 
një vajzë apo nga një djalë?

Gjinia e nxënësit

Djalë

Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit 
në muajt e fundit.

Unë kam qenë viktimë e bullizmit 
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Nga vajza të ndryshme.

Kryesisht nga një djalë.

Nga djem të ndryshëm.

Edhe nga djem, edhe nga vajza.

Shuma e përgjithshme

Numri i 
përgjithshëm i 
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% % %Numri

Vajzë

Numri Numri

(179)

(70)

(114)

(19)

(3)

(22)

407

44

17

28

4.6

1

5.4

100

(233)

(83)

(69)

(37)

(9)

(15)

446

52

19

15

8

2
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(412)

(153)

(183)

(56)

(12)

(37)

853

48

18
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7

1

4

100

Zakonisht nga sa nxënës keni qenë 
viktimë e bullizmit?

Gjinia e nxënësit

Djalë

Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit 
në muajt e fundit.

Kryesisht nga një nxënës.

Nga një grup prej 2-3 nxënësish.

Nga një grup prej 4-9 nxënësish.

Nga një grup me më shumë se 10 
nxënës.

Nga nxënës të ndryshëm dhe grupe të 
ndryshme nxënësish.

Shuma e përgjithshme
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Kohëzgjatja e bullizmit
Nga grafiku 4.11 del se nga shifra e përgjithshme e 47% (120) të nxënësve 

viktima të bullizmit, ku përkatësisht (63) janë vajza dhe (57) janë djem, raportojnë se kjo 
dukuri zgjati “një ose dy javë”, 16.3% (41) e nxënësve viktima, ku përkatësisht (21) janë 
vajzat dhe (20) janë djem, raportojnë se kjo dukuri zgjati “pothuajse një muaj”, ndërsa 
11.2% (30) e nxënësve viktima, ku përkatësisht (15) janë vajzat dhe (15) janë djem, 
raportuan se kjo dukuri zgjati “rreth 6 muaj”. Kjo shpeshtësi e shfaqjes në kohë të 
bullizmit ulet pak për alternativën “zgjati rreth një vit” dhe rritet ndjeshëm nga 6.8% (19) 
në 15.5% (41) për alternativën “zgjati disa vjet”.

Grafiku 4.11 Kohëzgjatja e bullizmit (dikotomizuar)

Duke eksploruar marrëdhënien midis frekuencës dhe kohëzgjatjes së bullizmit, 
zbulojmë se ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet përgjigjeve të pyetjeve “Sa shpesh 
keni qenë viktimë e bullizmit në shkollë muajt e fundit?” dhe “Sa gjatë zgjati 
bullizmi?” (χ2 (6, n=131) = 781.990, p<0.001) me një prirje për të zgjatur më shumë 
bullizmi, sidomos në ata nxënës që ishin më shpesh viktima të kësaj dukurie. Kjo tregon 
qartë nevojën për të nisur apo për të forcuar përpjekjet për të parandaluar dhe ndaluar 
bullizmin.
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Grafiku 4.11. Kohëzgjatja e bullizmit (dikotomizuar).

Duke eksploruar marrëdhënien midis frekuencës dhe kohëzgjatjes së bullizmit, zbulojmë 
se ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet përgjigjeve të pyetjeve “Sa shpesh keni qenë 
viktimë e bullizmit në shkollë muajt e fundit?” dhe “Sa gjatë zgjati bullizmi?” (χ2 (6, 
n=131) = 781.990, p<0.001) me një prirje për të zgjatur më shumë bullizmi, sidomos në ata 
nxënës që ishin më shpesh viktima të kësaj dukurie. Kjo tregon qartë nevojën për të nisur 
apo për të forcuar përpjekjet për të parandaluar dhe ndaluar bullizmin. 

Grafiku 4.12 Lidhja midis kohëzgjatjes së bullizmit dhe shpeshtësisë së tij

Vendet ku ndodh më shumë fenomeni i bullizmit
Për të zbuluar se ku ndodhin më shpesh veprimtaritë bulliste, nxënësit u pyetën 

për vendet ku ata kanë qenë pre e këtyre veprimtarive.  Duke qenë se nxënësit mund të 
bëhen pre e bullizmit në vende të ndryshme, ata u udhëzuan që të shënojnë më shumë se 
një përgjigje. 

Rezultatet e grafikut 4.13 treguan se pjesa dërrmuese e nxënësve 64.1% (161) u 
shprehen se ata kishin qenë viktima të bullizmit “në klasë, kur mësuesja nuk ishte e 
pranishme”. Zona e dytë më e nxehtë ku shfaqet kjo dukuri ishte “në oborr/ ose fushën e 
sportit” me një shifër prej 29.5% (74).

Ashtu siç tregohet edhe në tabelën e mëposhtme, vendi i tretë më i përhapur i 
kësaj dukurie ishte “në korridore/ shkallë” me 27.5% (69) të rasteve. Nga studimi u pa se 
vajzat kanë një prirje më të madhe për të raportuar se kanë qenë më shpesh viktima të 
bullizmit “kur mësuesja nuk ka qenë e pranishme”, në krahasim me djemtë. E shprehur 
në shifra, kjo shkon përkatësisht 37.1% (93) për vajzat dhe 27.1% (68) për djemtë. 
Megjithatë, djemtë janë më të prirë se vajzat që të raportojnë se janë viktima “në oborrin 
e shkollës” (me 17.9%, krahasuar me 11.6% për vajzat) dhe “gjatë orës së fizkulturës” 
(14.7%, krahasuar me 8.8% për vajzat), dhe këtë e tregon edhe ki në katror (χ2(1, n=251) 
= 9.225, p=0.002). 
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Grafiku 4.12. Lidhja midis kohëzgjatjes së bullizmit dhe shpeshtësisë së tij.
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Vendet ku ndodh më shumë fenomeni i bullizmit

Për të zbuluar se ku ndodhin më shpesh veprimtaritë bulliste, nxënësit u pyetën për 
vendet ku ata kanë qenë pre e këtyre veprimtarive.  Duke qenë se nxënësit mund të bëhen 
pre e bullizmit në vende të ndryshme, ata u udhëzuan që të shënojnë më shumë se një 
përgjigje. 

Rezultatet e grafikut 4.13 treguan se pjesa dërrmuese e nxënësve 64.1% (161) u shprehen 
se ata kishin qenë viktima të bullizmit “në klasë, kur mësuesja nuk ishte e pranishme”. Zona 
e dytë më e nxehtë ku shfaqet kjo dukuri ishte “në oborr/ ose fushën e sportit” me një shifër 
prej 29.5% (74).

Ashtu siç tregohet edhe në tabelën e mëposhtme, vendi i tretë më i përhapur i kësaj 
dukurie ishte “në korridore/ shkallë” me 27.5% (69) të rasteve. Nga studimi u pa se vajzat 
kanë një prirje më të madhe për të raportuar se kanë qenë më shpesh viktima të bullizmit 
“kur mësuesja nuk ka qenë e pranishme”, në krahasim me djemtë. E shprehur në shifra, kjo 
shkon përkatësisht 37.1% (93) për vajzat dhe 27.1% (68) për djemtë. Megjithatë, djemtë 
janë më të prirë se vajzat që të raportojnë se janë viktima “në oborrin e shkollës” (me 
17.9%, krahasuar me 11.6% për vajzat) dhe “gjatë orës së fizkulturës” (14.7%, krahasuar 
me 8.8% për vajzat), dhe këtë e tregon edhe ki në katror (χ2(1, n=251) = 9.225, p=0.002). 

Grafiku 4.13 Vendet në shkollë ku ndodhin aktivitet bulliste (dikotomizuar)

A  kanë raportuar viktimat rreth faktit që ata kanë qenë pre e bullizmit? Nëse po, 
kujt?

Pjesa më e madhe e nxënësve (pra 60% (150) e tyre) që janë shprehur se kanë 
qenë pre e veprimtarive të bullizmit pohojnë se i kanë treguar dikujt për këtë dukuri,
ndërsa 40% (101)  e nxënësve nuk kanë parapëlqyer që t’i tregojnë dikujt. Duket se ka 
një lidhje mjaft të rëndësishme ndërmjet gjinisë së nxënësve dhe faktit nëse ata i kanë 
treguar dikujt apo jo që kanë qenë viktima të bullizmit (χ2 (1, n=251) = 19.467, p<0.001), 
ku vajzat kanë një prirje më të madhe se djemtë për t’i treguar dikujt.

17.9%

15.1%

7.6%

27.1%

7.2%

14.7%

12.4%

8.8%

5.2%

11.6%

12.4%

7.2%

37.1%

5.2%

8.8%

12.4%

10.4%

3.2%

29.5%

27.5%

14.8%

64.2%

12.4%

23.5%

24.8%

19.2%

8.4%

Në oborr/ ose fushën e sportit

Në korridore/ shkallë

Në klasë (kur mësuesja ishte prezent)

Në klasë (kur mësuesja nuk ishte 
prezent)

Në tualet

Në orën e fizkulturës

Gjatë pushimit të drekës

Gjatë rrugës për në shkollë

Diku tjetër në shkollë

Total

Vajzë

Djalë

Grafiku 4.13. Vendet në shkollë ku ndodhin aktivitet bulliste (dikotomizuar).
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A  kanë raportuar viktimat rreth faktit që ata kanë qenë pre e bullizmit? Nëse po, 
kujt?

Pjesa më e madhe e nxënësve (pra 60% (150) e tyre) që janë shprehur se kanë qenë pre 
e veprimtarive të bullizmit pohojnë se i kanë treguar dikujt për këtë dukuri, ndërsa 40% 
(101)  e nxënësve nuk kanë parapëlqyer që t’i tregojnë dikujt. Duket se ka një lidhje mjaft të 
rëndësishme ndërmjet gjinisë së nxënësve dhe faktit nëse ata i kanë treguar dikujt apo jo që 
kanë qenë viktima të bullizmit (χ2 (1, n=251) = 19.467, p<0.001), ku vajzat kanë një prirje 
më të madhe se djemtë për t’i treguar dikujt.

Grafiku 4.14 Përqindja e nxënësve viktima që kanë raportuar se kanë qenë viktima 
të bullizmit (e dikotomizuar)

Vajzat raportojnë një përqindje më të lartë se djemtë të faktit se që kanë qenë 
viktima të bullizmit, duke ia treguar këtë gjë një prindi ose një personi që kujdeset për të 
dhe duke kapur një shifër prej 44.1%, krahasuar me 17.5% të djemve. Po kështu, vajzat 
raportojnë një përqindje më të lartë se djemtë të faktit se që kanë qenë viktima të 
bullizmit , duke ia treguar këtë gjë mësuesit kujdestar apo ndonjë mësuesi tjetër dhe duke 
kapur një shifër prej 37.6%, krahasuar me 31.6%  të djemve (χ2 (1, n=150) = 11.095, 
p=0.001). Ndërsa faktit se nxënësit parapëlqejnë t’i tregojnë një shoku, duket se nuk ka 
një lidhje të rëndësishme midis gjinisë, pasi 45.6% e djemve parapëlqejnë t’i tregojnë një 
shoku kundrejt 35.5% të vajzave (χ2 (1, n=150) = 1.502, p=0.218)

Tabela 4.9 Personat ku nxënësit kanë raportuar (dikotomizuar)

Kujt i kanë treguar që janë viktima të bullizmit?
Gjinia e nxënësit

Numri i përgjithshëm
Vajzë Djalë

Mësuesit tuaj kujdestar ose ndonjë mësuesi tjetër. (35)
37.6%

(18)
31,6%

(53)
35.3%

Një personi tjetër madhor brenda shkollës. (3)
3.2%

(9)
15,8%

(12)
8.0%

Prindit ose personit që kujdesit për ty. (41)
44.1%

(10)
17.5%

(51)
34.0%

Vëllait ose motrës tënde. (18)
19.4%

(7)
12.3%

(25)
16.7%

Shokut tënd. (33)
35.5%

(26)
45.6%

(59)
39.3%

Dikujt tjetër. (6)
6.5%

(8)
14.0%

(14)
9.3%

Numri i përgjithshëm (136) (78) (214)

14%

36%

26% 22%

40%

60%

Unë kam qenë viktimë e bullizmit, por 
nuk i kam thëne askujt

Unë kam qenë viktimë e bullizmit, por 
i kam thënë dikujt

Vajzë

Djalë

Total

 

Grafiku 4.14. Përqindja e nxënësve viktima që kanë raportuar se kanë qenë viktima 
të bullizmit (e dikotomizuar).

Vajzat raportojnë një përqindje më të lartë se djemtë të faktit se që kanë qenë viktima 
të bullizmit, duke ia treguar këtë gjë një prindi ose një personi që kujdeset për të dhe duke 
kapur një shifër prej 44.1%, krahasuar me 17.5% të djemve. Po kështu, vajzat raportojnë një 
përqindje më të lartë se djemtë të faktit se që kanë qenë viktima të bullizmit , duke ia treguar 
këtë gjë mësuesit kujdestar apo ndonjë mësuesi tjetër dhe duke kapur një shifër prej 37.6%, 
krahasuar me 31.6%  të djemve (χ2 (1, n=150) = 11.095, p=0.001). Ndërsa faktit se nxënësit 
parapëlqejnë t’i tregojnë një shoku, duket se nuk ka një lidhje të rëndësishme midis gjinisë, 
pasi 45.6% e djemve parapëlqejnë t’i tregojnë një shoku kundrejt 35.5% të vajzave (χ2 (1, 
n=150) = 1.502, p=0.218)de
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Tabela 4.9. Personat ku nxënësit kanë raportuar (dikotomizuar).

Nga të dhënat e nxjerra nga tabela 4.10, shihet qartë se nxënësit-viktima të klasës VI 
parapëlqejnë më shumë që rastet e bullizmit t’i raportojnë te prindërit ose te personi që 
kujdeset për të (12.0%). Në vendin e dytë vjen raportimi te mësuesit kujdestarë (8.7%). 
Ndërsa nxënësit-viktima të klasave VII pohojnë se kanë raportuar më shumë te mësuesit 
(11.3%), kurse vendin e dytë e zë raportimi te prindërit me një vlerë shumë të përafërt 
(10.7%) me atë të raportimit te mësuesit. Nxënësit-viktima të klasave VIII parapëlqejnë të 
raportojnë më shumë te shokët (16.7%), ndërsa vendin e dytë e zë raportimi te mësuesit, 
që arrin në 8% të rasteve. Shumica e nxënësve -viktima të klasave IX-të parapëlqejnë që, 
së pari, rastet e bullizmit t’i ndajnë me mësuesit/shokët ose shoqet (7.3%) dhe, së dyti, me 
shokë/shoqet/mësuesit (6.7%), duke treguar se me rritjen e moshës nxënësit parapëlqejnë 
gjithnjë e më pak t’u tregojnë prindërve (që zënë vendin e tretë me 5.3% të rasteve) për rastet 
e bullizmit që ushtrohet ndaj tyre, pasi mësuesit mbeten gjithmonë një burim mbështetës për 
nxënësit e të gjitha klasave, duke zënë vendin e parë për klasat VII dhe vendin e dytë për 
klasat VI, VIII dhe IX. 

Pasi u krye testi ki-katror për secilin rast të tabelës 4.10, u vu re se nuk ka një lidhje 
të rëndësishme ndërmjet klasës në të cilën ndodhen nxënësit dhe nëse ata i kanë treguar 
mësuesit kujdestar apo një mësuesi tjetër (χ2 (3, n=150) = 0.393 p=0.942). Gjithashtu, lidhja 
është pak domethënëse për shpërndarjen sipas klasave dhe raportimit te një shok (X2 (3, 
n=150) = 3.680 p=0.298). 

Mësuesit tuaj kujdestar ose ndonjë mësuesi tjetër.

Një personi tjetër madhor brenda shkollës.

Prindit ose personit që kujdesit për ty.

Vëllait ose motrës tënde.

Shokut tënd.

Dikujt tjetër. 

Numri i përgjithshëm

Gjinia e nxënësit

Vajzë

Kujt i kanë treguar që janë viktima të 
bullizmit? Djalë

(18)
31,6%

(9)
15,8%

(10)
17.5%

(7)
12.3%

(26)
45.6%

(8)
14.0%

(78)

(53)
35.3%

(12)
8.0%

(51)
34.0%

(25)
16.7%

(59)
39.3%

(14)
9.3%

(214)

(35)
37.6%

(3)
3.2%

(41)
44.1%

(18)
19.4%

(33)
35.5%

(6)
6.5%

(136)

Numri i 
përgjithshëm
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Tabela 4.10. Përqindja  dhe numri i nxënësve që i kanë treguar dikujt sipas klasave (dikotomizuar).

Shpeshtësisë e bullizmit sipas agresorëve 
Kur nxënësit u pyetën për përfshirjen e tyre në dukurinë e bullizmit, duke qenë vetë 

ata si agresorë, 63.4% e tyre pranojnë se nuk kanë shkaktuar bullizëm tek të tjerët, ndërsa 
36.7% kanë thënë se kanë shkaktuar bullizëm te nxënësit e tjerë, nga ku 16.1% e tyre kanë 
deklaruar se kjo gjë ka ndodhur vetëm një herë. Ndërsa 20.6% e nxënësve pohuan se kishin 
shkaktuar bullizëm tek të tjerët të paktën dy ose më shumë herë në muajt e fundit. Përgjigjet 
e pyetjes “Sa shpesh keni shkaktuar bullizëm te një ose disa nxënës në shkollë në muajt e 
fundit?” janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme, duke u ndarë sipas gjinisë. 

Tabela 4.11. Përqindja dhe numri i nxënësve që kanë qenë agresor.

Shpeshtësia e të qenët agresorë nga 
ana e nxënësve.

Numri, përqindja dhe ndarja sipas 
gjinisë së nxënësve

Numri i 
përgjithshëm i 

kampionit

Të pa 
përfshirë
(nxënës 
joagresor)

% % %Vajzë Djalë Numri

Nuk kam shkaktuar 
bullizmit në muajt e fundit.
Vetëm një ose dy herë 
në muajt e fundit.

Totali i grupit
Dy ose tri herë në muaj 
në muajt e fundit.

Rreth një herë në javë 
në muajt e fundit.

Disa herë gjatë javë në 
muajt e fundit.

Numri i përgjithshëm i kampionit

298

63

361

18

13

15

46

407

73.2

15.5

88.7

4.4%

3.2

3.7

11.3

100

242

74

316

60

27

43

130

446

54.3

16.6

70.9

13.5

6.1%

9.6

29.2

100

540

137

677

78

40

58

176

853

63.3

16.1

79.4

9.1

4.7%

6.8

20.6

100

Të 
përfshirë
(agresorë)

Totali i grupit

Kujt i kanë treguar

Shokut/ shoqen tënd

Mësuesit tuaj kujdestar ose 
ndonjë mësuesi tjetër

Prindit ose personit që kujdesit 
për ty

vëllait ose motrës tënde

Dikujt tjetër 

Një personi tjetër madhor 
brenda shkollës

Klasa VI

(10)
6.7%

(13)
8.7%

(18)
12.0%

(7)
4.7%

(1)
0.7%

(5)
3.3%

Klasa VII

(14)
9.3%

(17)
11.3%

(16)
10.7%

(5)
3.3%

(1)
0.7%

(3)
2.0%

Klasa VIII

(25)
16.7%

(12)
8.0%

(9)
6.0%

(7)
4.7%

(7)
4.7%

(3)
2.0%

Klasa IX

(11)
7.3%

(10)
6.7% 

(8)
5.3%

(6)
4.0%

(5)
3.3%

(1)
0.7%

Numri i 
përgjithshëm

(60)
39.3%

(52)
35.3%

(51)
34.0%

(25)
16.7%

(14)
9.3%

(12)
8.0%

Numri i nxënësve dhe klasa që ndjekin ata
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Duke u nisur sipas klasave dhe gjinisë, na del se përqindja e nxënësve që kanë shkaktuar 
bullizëm ndjek pothuajse të njëjtën prirje. Nga rezultatet u vu re se ka një lidhje mjaft të fortë 
ndërmjet përgjigjeve të nxënësve dhe gjinisë, gjë që duket tek testi statistikor ki-katror (χ2(4, 
n= 853) = 46.036 p<0.001). Kjo lidhje dukej se ishte më e madhe për djemtë, ku 29.2% e 
tyre shkaktojnë bullizëm te një ose disa nxënës në shkollë në muaj e fundit të paktën dy ose 
tri herë në muaj nga ku: (13.5%) rreth një herë në javë në muajt e fundit (6.1%) dhe disa 
herë në javë në muajt e fundit (9.6%) të marrë së bashku, ndërsa për vajzat, po për këto 
shpeshtësi të marra së bashku, shifra është në nivelin prej 11.3%. 

Djemtë agresorë kanë një prirje në rritje për bullizëm  nga klasa e gjashtë deri në të 
tetën, por më pas ka një rënie të shfaqjes së kësaj dukurie. Ndërsa për gjininë femërore duket 
se nuk ndodh e njëjta prirje. Përqindja e vajzave që raportojnë se kanë shkaktuar bullizëm 
te nxënësit e tjerë është pothuajse e pandryshueshme, duke qenë midis vlerave 1.7% (7) dhe 
3.2% (13). 

Testi ki-katror për vajzat tregon se nuk ka një lidhje të rëndësishme midis klasës që 
ato ndjekin dhe faktit se sa shpesh ato kanë shkaktuar bullizëm te nxënësit e tjerë (χ2 (3, 
n=407)=2.797 p=0.424). Ndërsa për djemtë ky test tregon se ka një lidhje të rëndësishme 
ndërmjet klasës që ata ndjekin dhe shpeshtësisë së shfaqjes së sjelljeve bulliste. Me rritjen e 
moshës, rritet edhe mundësia që djemtë të përfshihen edhe më shumë në këto lloje sjelljesh 
agresive, gjë që e tregon edhe testi ki-katror (χ2 (3, n=446) = 6.002 p=0.111).

Në të kundërt nga dukuria e viktimave të bullizmit, tek agresorët e bullizmit përqindja e 
djemve është më e lartë se e vajzave, pavarësisht se cilën klasë ndjekin. Në rastin e viktimave 
të bullizmit, ndryshimi absolut ndërmjet gjinive ishte në kufijtë e shifrës prej 1.6%, ndërsa 
në rastin e agresorëve ky ndryshim është në vlerën e 6.2% (shih grafikun 4.15). Në klasat 
e gjashta dhe të shtata ndryshimi në përqindje i meshkujve si agresorë dhe i femrave si 
agresore është pothuajse i njëjtë, duke shkuar përkatësisht në kufijtë 3.5% dhe në 3.1% , 
ndërsa në klasën e tetë vërehet se ky ndryshim thellohet më shumë, duke e arritur vlerën e tij 
më të madhe në shifrën prej 6.2%, por në klasat IX ky ndryshim zë vendin e dytë me 5.1%. 
Si përfundim mund të themi se djemtë kanë më gjasa sesa vajzat të përfshihen në bullizëm si 
agresorë dhe se kjo përfshirje rritet me rritjen e moshës, ndërsa vajzat përfshirja në bullizëm 
nuk ka ndryshuar me rritjen e moshës, por ka qenë e pandryshueshme dhe e barabartë me 
3.2% që nga klasat VII deri te klasat IX.

rëndësishme ndërmjet klasës që ata ndjekin dhe shpeshtësisë së shfaqjes së sjelljeve 
bulliste. Me rritjen e moshës, rritet edhe mundësia që djemtë të përfshihen edhe më 
shumë në këto lloje sjelljesh agresive, gjë që e tregon edhe testi ki-katror (χ2 (3, n=446) = 
6.002 p=0.111).

Në të kundërt nga dukuria e viktimave të bullizmit, tek agresorët e bullizmit 
përqindja e djemve është më e lartë se e vajzave, pavarësisht se cilën klasë ndjekin. Në 
rastin e viktimave të bullizmit, ndryshimi absolut ndërmjet gjinive ishte në kufijtë e 
shifrës prej 1.6%, ndërsa në rastin e agresorëve ky ndryshim është në vlerën e 6.2% ( shih 
grafikun 4.13). Në klasat e gjashta dhe të shtata ndryshimi në përqindje i meshkujve si 
agresorë dhe i femrave si agresore është pothuajse i njëjtë, duke shkuar përkatësisht në 
kufijtë 3.5% dhe në 3.1% , ndërsa në klasën e tetë vërehet se ky ndryshim thellohet më 
shumë, duke e arritur vlerën e tij më të madhe në shifrën prej 6.2%, por në klasat IX ky 
ndryshim zë vendin e dytë me 5.1%. Si përfundim mund të themi se djemtë kanë më 
gjasa sesa vajzat të përfshihen në bullizëm si agresorë dhe se kjo përfshirje rritet me 
rritjen e moshës, ndërsa vajzat përfshirja në bullizëm nuk ka ndryshuar me rritjen e 
moshës, por ka qenë e pandryshueshme dhe e barabartë me 3.2% që nga klasat VII deri te 
klasat IX.

Grafiku 4.13 Përqindja e nxënësve që janë agresorë e ndarë sipas gjinisë dhe sipas klasës që 
ndjekin ata (e dikotomizuar)

Në grafikun e 4.14 shohim se 34.7% e të gjithë nxënësve raportojnë se kanë qenë 
viktima kundrejt 20.7% që pohojnë se kanë qenë agresorë, pra, shkaktarë të bullizmit. 
Përqindja e nxënësve që raportojnë se kanë qenë viktima dhe agresorë pëson një rritje 
pothuajse  të dyfish nga klasat VI deri në klasat VIII, por më pas ulet në klasat IX. 
Gjithsesi, nga grafiku shohim se përqindja e nxënësve që raportojnë se kanë qenë 
agresorë është më e qëndrueshme përgjatë klasave, duke arritur vlerën maksimale në 
klasat VIII me 6.5%, ndërsa më pas ka një rënie të lehtë në klasat IX, me 5.9%.

5.2%
6.3%

9.4% 8.3%

1.7%
3.2% 3.2%

3.2%

Djem Vajza

Grafiku 4.15. Përqindja e nxënësve që janë agresorë e ndarë sipas gjinisë dhe sipas 
klasës që ndjekin ata (e dikotomizuar).
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Në grafikun e 4.16 shohim se 29,3% e të gjithë nxënësve raportojnë se kanë qenë viktima 
kundrejt 20.7% që pohojnë se kanë qenë agresorë, pra, shkaktarë të bullizmit. Përqindja e 
nxënësve që raportojnë se kanë qenë viktima dhe agresorë pëson një rritje pothuajse  të 
dyfish nga klasat VI deri në klasat VIII, por më pas ulet në klasat IX. Gjithsesi, nga grafiku 
shohim se përqindja e nxënësve që raportojnë se kanë qenë agresorë është më e qëndrueshme 
përgjatë klasave, duke arritur vlerën maksimale në klasat VIII me 6.5%, ndërsa më pas ka 
një rënie të lehtë në klasat IX, me 5.9%.

Grafiku 4.14 % e nxënësve që kanë qenë viktima dhe agresor sipas klasës (e 
dikotomizuar)

Format e bullizmit që kanë kryer agresorët
Format e bullizmit më specifikisht janë përmbledhur në tabelën më poshtë.  

Analizat statistikore të deri tanishme rreth formave të bullizmit kanë treguar se në 
përgjithësi, nxënësit që raportojnë se kanë qenë viktima në një formë të caktuar shpesh 
kanë qenë viktima edhe në forma të tjera.

Është e rëndësishme të kuptojmë se disa forma të bullizmit nuk mund të 
konsiderohen si të ndara sepse pothuajse ndodhin së bashku. Një nxënës që ka qenë 
viktimë e bullizmit  për shkak të racës, ka shumë të ngjarë të raportojë se ka qenë edhe 
viktimë e bullizmit verbal dhe përjashtimit social. E njëjta gjë ndodh edhe kur nxënësit që 
raportojnë se kanë pësuar bullizëm fizik raportojë edhe se nxënësit e tjerë i kanë dëmtuar 
sendet personale apo i kanë kërcënuar.

Në kampionin tonë forma më e përhapur e bullizmit është ai verbal: “Unë kam 
thëne gjëra fyese ose  kam vënë në lojë ose kam përqeshur një ose disa nxënës” ka 
ndodhur më shpesh si për djemtë ashtu edhe për vajzat me 37,6% (239); nga ku, 14,8% 
(126) të rasteve kjo gjë ka ndodhur vetëm një ose dy herë në muaj, ndërsa 13,2% (113). të 
rasteve kjo ka ndodhur të paktën 2 ose 3 herë në muaj. 

Përgjigjja e dytë më e zakonshme midis nxënësve është: “Unë jam thirrur me 
nofka, komente ose gjeste që kanë pasur një ngjyrim seksual” me 19,7% (168) në total 
për djemtë dhe vajzat. Nga ku në 9,3% (79) të rasteve nxënësit kanë raportuar se kjo i ka 
ndodhur të paktën një herë dhe 10,4% (89) kjo gjë ka ndodhur të paktën 2 ose 3 herë 
gjatë muajve të fundit. 

Si mënyra e tretë më e përhapur për të shkaktuar bullizëm ishte: “Unë kam 
goditur, shkelmuar, shtyrë ose mbyllur brenda një nxënës ose disa” me 15.6% (133); nga 
ku në 6.2 % (53) të rasteve nxënësit kanë raportuar se kjo i ka ndodhur të paktën një herë 
dhe 9,4% (80) kjo gjë ka ndodhur të paktën 2 ose 3 herë gjatë muajve të fundit. 

Si mënyra e tretë më e përhapur për të shkaktuar bullizëm ishte: “Unë kam 
goditur, shkelmuar, shtyrë ose mbyllur brenda një nxënës ose disa”, në 15,6% (133) të 
rasteve ku 6.2% (53) raportuan se kjo i ka ndodhur të paktën një herë dhe 9,4% (80) kjo 
gjë ka ndodhur të paktën 2 ose 3 herë gjatë muajve të fundit. 

5.4%

7.7%

9.6%

6.6%

3.5%
4.8%

6.5% 5.9%

viktima të bullizmit shkaktues të bullizmit

 

Grafiku 4.16. Përqindja e nxënësve që kanë qenë viktima dhe agresor 
sipas klasës (e dikotomizuar).

Format e bullizmit që kanë kryer agresorët

Format e bullizmit më specifikisht janë përmbledhur në tabelën më poshtë.  Analizat 
statistikore të deri tanishme rreth formave të bullizmit kanë treguar se në përgjithësi, nxënësit 
që sulmojnë viktimën në një formë të caktuar shpesh e sulmojnë edhe në forma të tjera.

Është e rëndësishme të kuptojmë se disa forma të bullizmit nuk mund të konsiderohen si 
të ndara sepse pothuajse ndodhin së bashku. Një nxënës që sulmon bashkëmoshatarin  për 
shkak të racës, ka shumë të ngjarë të raportojë se e ka sulmuar atë edhe në formë verbale 
dhe përjashtimin social. E njëjta gjë ndodh edhe kur nxënësi që raporton se ka sulmuar  
përmes bullizmit fizik raporton edhe se ka dëmtuar sendet personale apo i ka kërcënuar
nxënësit e tjerë.

Në kampionin tonë forma më e përhapur e bullizmit është ai verbal: “Unë kam thëne 
gjëra fyese ose  kam vënë në lojë ose kam përqeshur një ose disa nxënës” ka ndodhur më 
shpesh si për djemtë ashtu edhe për vajzat me 28,1% (239); nga ku, 14,8% (126) të rasteve 
kjo gjë ka ndodhur vetëm një ose dy herë në muaj, ndërsa 13,2% (113). të rasteve kjo ka 
ndodhur të paktën 2 ose 3 herë në muaj. 

Përgjigjja e dytë më e zakonshme midis nxënësve është: “Unë kam thirrur me nofka, 
komente ose gjeste që kanë pasur një ngjyrim seksual” me 19,7% (168) në total për djemtë 
dhe vajzat. Nga ku në 9,3% (79) të rasteve nxënësit kanë raportuar se kjo ka ndodhur të 
paktën një herë dhe 10,4% (89) kjo gjë ka ndodhur të paktën 2 ose 3 herë gjatë muajve të 
fundit. 

Viktima Agresor
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Si mënyra e tretë më e përhapur për të shkaktuar bullizëm ishte: “Unë kam goditur, 
shkelmuar, shtyrë ose mbyllur brenda një nxënës ose disa” me 15.6% (133); nga ku në 6.2 
% (53) të rasteve nxënësit kanë raportuar se kjo i ka ndodhur të paktën një herë dhe 9,4% 
(80) kjo gjë ka ndodhur të paktën 2 ose 3 herë gjatë muajve të fundit. 

Si forma më pak e shpeshtë e shkaktimit të fenomenit të bullizmit ishte: “Unë i kam 
marrë para ose sende të ndryshme nxënësve të tjerë ose i kam dëmtuar ato me qëllim”, në 
6,9% (52) të rasteve nga ku 2,1% (18) kanë deklaruar se ka ndodhur vetëm një herë ndërsa 
4,8% (41) kanë deklaruar se kjo gjë u ka ndodhur 2,3 ose më shumë herë gjatë muajit të 
fundit.

Mënyra e dytë më pak e përhapur ndër format e bullzimit ishte: “Unë i kam kërcënuar 
ose detyruar qe të tjerët të bëjnë  gjëra kundër dëshirës së tyre”, në 9.1%  (77) të rasteve; ku 
3,9% (33) të rasteve kjo u ka ndodhur vetëm një herë, ndërsa 5,2% (44) të rasteve kjo gjë ka 
ndodhur 2, 3 ose më shumë herë gjatë muajve të fundit. 

Testi Ki-Katror tregoi se ka një lidhje të rëndësishme midis gjinisë dhe përgjigjet e 
pyetjeve të seksionit për mënyrat se si nxënësit kanë shkaktuar bullizëm. Djemtë kanë një 
tendencë më të lartë në krahasim me vajzat që të shkaktojnë bullizëm përmes “Unë kam 
thëne gjëra fyese ose kam vënë në lojë ose kam përqeshur një ose disa nxënës” (X2 (4, 176) 
= 37,026  p<0,001).

Gjithashtu edhe në rastin e “Unë kam goditur, shkelmuar, shtyrë ose mbyllur brenda një 
nxënës ose disa.” djemtë kanë një tendencë më të lartë për të shkaktuar bullizëm në këtë 
formë në krahasim më vajzat (përkatësisht 15,3% djemtë kundrejt 2,9% e vajzave) (X2 (4, 
176) = 60,071  p<0,001). Gjithsesi, mund të themi se në të gjitha format, duket se djemtë 
kanë një tendencë më të madhe për të shkaktuar bullizëm në krahasim me vajzat, ashtu siç 
e treguam edhe në Grafikun 4.13.

Tabela 4.12. Format e bullizmit sipas agresorëve.

 Llojet e bullizmit

Bullizëm verbal:
Unë kam përqeshur, kam thënë 
gjëra fyese, ose kam vënë në lojë  
një ose disa nxënës.

Përjashtues:
Nxënësit e tjerë i kam shpërfillur me 
qëllim, i kam përjashtuar nga grupet 
e tyre të shokëve ose i kam injoruar 
tërësisht.

Fizik:
Unë kam goditur, shkelmuar, shtyrë 
ose mbyllur brenda një nxënës ose 
disa nxënës.

Gjinia Nuk ka 
ndodhur 

gjatë 
muajve të 

fundit

Vetëm një 
ose dy herë

2 ose 3 
herë në 
muaj

Rreth një 
herë në 

javë

Disa herë 
në javë

Vajzë

Djalë

Total

Vajzë

Djalë

Total

Vajzë

Djalë

Total

80,6%

64,1%

72,0%

89,7%

82,1%

85,7%

94,3%

75,3%

84,4%

12,3%

17,0%

14,8%

5,9%

9,6%

7,9%

2,7%

9,4%

6,2%

4,9%

8,5%

6,8%

1,7%

3,8%

2,8%

0,5%

6,1%

3,4%

0,7%

3,1%

2,0%

1,2%

1,3%

1,3%

0,7%

2,7%

1,8%

1,5%

7,2%

4,5%

1,5%

3,1%

2,3%

1,7%

6,5%

4,2%
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Rrugët që përdoren nga agresorët për të shfaqur sjelljet bulliste

Në grafikun 4.17 janë paraqitur përqindjet dhe shpeshtësia e formave të ndryshme të 
shkaktimit të bullizmit. Bullizmi drejtpërdrejt ose ballë për ballë është forma më e përhapur 
midis nxënësve me 69% (218), dhe në të dyja mënyrat si drejtpërdrejt dhe virtuale në 26% 
(81) të rasteve.  Ndërsa nxënësit që shkaktojnë vetëm bullizëm virtual 5% (14) është shumë 
i ulët si për grupin e vajzave agresore ashtu edhe të djemve. 

rreme rreth meje dhe janë 
përpjekur që të tjerët të më 
marrin inat

Total 90,4% 4,9% 1,4% 0,8% 2,5%

Dëmtim i sendeve:
Nxënësit e tjerë më kanë 
marrë paratë ose sende të 
tjera ose i kanë dëmtuar ato 
me qëllim.

Vajzë 97,3% 0,5% 0,2% 0,2% 1,7%

Djalë 89,2% 3,6% 2,9% 2,0% 2,2%

Total 93,1% 2,1% 1,6% 1,2% 2,0%

Kërcënim:
Unë jam kërcënuar ose 
detyruar të bëj gjëra  
kundër dëshirës sime.

Vajzë 96,6% 1,7% 0,5% 0,2% 1,0%

Djalë 85,9% 5,8% 2,9% 2,0% 3,4%

Total 91,0% 3,9% 1,8% 1,2% 2,2%
Racor:
Unë jam përqeshur me 
emra fyes ose komentuar 
rreth 
prejardhjes ose ngjyrës 
sime.

Vajzë 92,9% 4,7% 1,2% 0,7% 0,5%

Djalë 80,7% 9,4% 2,9% 2,7% 4,3%

Total 86,5% 7,2% 2,1% 1,8% 2,5%
Seksual:
Unë jam thirrur me nofka, 
komente ose gjeste qe kanë 
pasur një ngjyrim seksual. 
(kam ngacmuar me fjalë të 
pista, gjeste apo kam prekur 
nxënësit e tjerë ne vende 
intime)

Vajzë 89,9% 6,1% 2,0% 0,0% 2,0%

Djalë 71,5% 12,1% 5,2% 3,8% 7,4%

Total 80,3% 9,3% 3,6% 2,0% 4,8%

Rrugët që përdoren për të shfaqur sjelljet bulliste

Në grafikun 4.15 janë paraqitur përqindjet dhe shpeshtësia e formave të ndryshme 
të shkaktimit të bullizmit. Bullizmi drejtpërdrejt ose ballë për ballë është forma më e 
përhapur midis nxënësve me 68% (218), dhe në të dyja mënyrat si drejtpërdrejt dhe 
virtuale në 26% (81) ë rasteve.  Ndërsa nxënësit që shkaktojnë vetëm bullizëm virtual 
5% (14) është shumë i ulët si për grupin e vajzave agresore ashtu edhe të djemve. 

Bullizmit  i 
drejtpërdrejtë (ballë 

për ballë)

Bullizmit virtual 
(përmes telefonit dhe 

kompjuterit)

Në të dyja mënyrat

2  7%

3% 7%

43%

3%
1  9%

69%

5%

2  6%

Vajzë Djalë Total

 

Grafiku 4.17. Rrugët përmes së cilës shfaqen sjelljet bulliste.

Përhapje e thashethemeve:
Nxënësit e tjerë i kam përgojuar 
ose i kam përhapur thashetheme të 
rreme rreth tyre dhe jam përpjekur 
që të tjerët ti marrin inat.

Dëmtim i sendeve:
Nxënësve të tjerë i kam marrë 
paratë ose sende të tjera ose i kam 
dëmtuar ato me qëllim.

Kërcënim:
Unë i kam kërcënuar ose detyruar të 
bëjnë gjëra  kundër dëshirës.

Racor:
Unë kam përqeshur me emra fyes 
ose komentuar rreth prejardhjes ose 
ngjyrës së tyre.

Seksual:
Unë kam thirrur me nofka, komente 
ose gjeste qe kanë pasur një ngjyrim 
seksual. (kam ngacmuar me fjalë të 
pista, gjeste apo kam prekur nxënësit 
e tjerë ne vende intime).

Vajzë

Djalë

Total

Vajzë

Djalë

Total

Vajzë

Djalë

Total

Vajzë

Djalë

Total

Vajzë

Djalë

Total

94,1%

87,0%

90,4%

97,3%

89,2%

93,1%

96,6%

85,9%

91,0%

92,9%

80,7%

86,5%

89,9%

71,5%

80,3%

3,9%

5,8%

4,9%

0,5%

3,6%

2,1%

1,7%

5,8%

3,9%

4,7%

9,4%

7,2%

6,1%

12,1%

9,3%

0,7%

2,0%

1,4%

0,2%

2,9%

1,6%

0,5%

2,9%

1,8%

1,2%

2,9%

2,1%

2,0%

5,2%

3,6%

0,5%

1,1%

0,8%

0,2%

2,0%

1,2%

0,2%

2,0%

1,2%

0,7%

2,7%

1,8%

0,0%

3,8%

2,0%

0,7%

4,0%

2,5%

1,7%

2,2%

2,0%

1,0%

3,4%

2,2%

0,5%

4,3%

2,5%

2,0%

7,4%

4,8%
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Mënyra më e përhapur përmes së cilës nxënësit kanë shkaktuar bullizëm virtual si për 
vajzat, ashtu dhe për djemtë është ajo përmes fejcbukut (facebook), e cila arrin në shifrën e 
përgjithshme prej 85.9% (81), ku 23.4 %  e tyre janë vajza dhe 62.5% e tyre janë meshkuj. 
Në këtë rast, testi statistikor ki-katror është (χ2 (6, n=95) = 3.152, p= 0.79).

Si dy mënyrat e tjera më të përhapura të bullizmit virtual vetëm midis djemve, janë ato 
përmes telefonatave dhe postës elektronike (e-mail) me 3,1% (3) pasi, sikurse e shohim 
edhe nga grafiku 4.18, përqindja e vajzave për këtë alternativë është 0%. Më pak se 5% (5) 
e tyre kanë thënë se kanë shkaktuar bullizëm përmes fotove, pikturave, videove, dhomave 
të bashkëbisedimeve (chat) apo të ndonjë mënyre tjetër.

Grafiku 4.15 Rrugët përmes së cilës shfaqen sjelljet bulliste

Mënyra më e përhapur përmes së cilës nxënësit kanë shkaktuar bullizëm virtual si 
për vajzat, ashtu dhe për djemtë është ajo përmes fejcbukut (facebook), e cila arrin në 
shifrën e përgjithshme prej 85.9% (81), ku 23.4 %  e tyre janë vajza dhe 62.5% e tyre 
janë meshkuj. Në këtë rast, testi statistikor ki-katror është (χ2 (6, n=95) = 3.152, p= 0.79).

Si dy mënyrat e tjera më të përhapura të bullizmit virtual vetëm midis djemve, 
janë ato përmes telefonatave dhe postës elektronike (e-mail) me 3,1% (3) pasi, sikurse e 
shohim edhe nga grafiku 4.16, përqindja e vajzave për këtë alternativë është 0%. Më pak 
se 5% (5) e tyre kanë thënë se kanë shkaktuar bullizëm përmes fotove, pikturave, 
videove, dhomave të bashkëbisedimeve (chat) apo të ndonjë mënyre tjetër.

Grafiku 4.16 Format e bullizmit virtual sipas agresorëve 

Format e bullizmit që përdorin agresorët sipas klasave

Në Grafiku 4.17 janë paraqitur format e bullizmit për agresorët, kjo e ndarë sipas 
klasave që ata ndjekin. Tek të gjitha klasat e marra në studim, doli se forma më e 
përhapur është  bullizmit verbal, i cili, për klasat VI ishte 29% (19 nxënës), për klasat VII 
ishte 21(22 nxënës) %, për klasat VIII ishte 18% (34 nxënës) dhe për klasat IX ishte 27% 
(32 nxënës)  për një kampion prej 176 nxënësish që kanë qenë agresor të paktën 2, 3 herë 
në muaj.

Forma e dytë më përhapur në klasën e VI dhe të VII-ta është bullizmi fizik me 
përkatësisht 18% (12 nxënës) dhe 19% (20 nxënës). Ndërsa në klasën e VIII-të dhe në të
IX-ën vendin e dytë e ze bullizmi seksual me përkatësisht 17% (31 nxënës) dhe 23% (27 
nxënës). 

Forma e tretë më e përhapur e bullizmit tek agresorët, është ajo e bullizmi fizik, 
ku më e përhapur kjo formë vihet re në klasat e teta, duke e arritur vlerën e tij në shifrën 
prej 15.3%. Testi ki në katror tregoi se ka një lidhje statistikisht domethënë ndërmjet 
formave të dhe klasës që ndjekin nxënësit (χ)2 (6, 251) = 14.484, p=0.002.

0.0% 0.0% 1.6% 0.0%

23.4%

0.0% 0.0%3.1% 1.6% 1.6% 3.1%

62.5%

1.6% 1.6%3.1% 1.6%
3.1% 3.1%

85.9%

1.6% 1.6%

rmes telefonataveMesazheve në celularFotove, pikturave, videoveE-mail Facebook-utDhomave të Chatit Tjetër

Vajzë Djalë Total

Grafiku 4.18. Format e bullizmit virtual sipas agresorëve.

Format e bullizmit që përdorin agresorët sipas klasave

Në Grafiku 4.19 janë paraqitur format e bullizmit për agresorët, kjo e ndarë sipas 
klasave që ata ndjekin. Tek të gjitha klasat e marra në studim, doli se forma më e përhapur 
është  bullizmit verbal, i cili, për klasat VI ishte 29% (19 nxënës), për klasat VII ishte 21(22 
nxënës) %, për klasat VIII ishte 18% (34 nxënës) dhe për klasat IX ishte 27% (32 nxënës)  
për një kampion prej 176 nxënësish që kanë qenë agresor të paktën 2, 3 herë në muaj.

Forma e dytë më përhapur në klasën e VI dhe të VII-ta është bullizmi fizik me përkatësisht 
18% (12 nxënës) dhe 19% (20 nxënës). Ndërsa në klasën e VIII-të dhe në të IX-ën vendin e 
dytë e ze bullizmi seksual me përkatësisht 17% (31 nxënës) dhe 23% (27 nxënës). 

Forma e tretë më e përhapur e bullizmit tek agresorët, është ajo e bullizmi fizik, ku më e 
përhapur kjo formë vihet re në klasat e teta, duke e arritur vlerën e tij në shifrën prej 15.3%. 
Testi ki në katror tregoi se ka një lidhje statistikisht domethënë ndërmjet formave të dhe 
klasës që ndjekin nxënësit (χ)2 (6, 176) = 14.484, p=0.002.

TjetërDhomave 
të Chatit

Facebook-utE-mailFotove, 
pikturave, 
videove

Mesazheve 
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Grafiku 4.19. Format e bullizmit që përdorin agresorët sipas klasave (dikotomizuar).

Arsyet kryesore pse nxënësit kanë sulmuar të tjerët

Grafiku 4.20 përmbledh numrin dhe përqindjet e nxënësve që shkaktojnë bullizëm 
(n=176), duke dhënë edhe arsyet kryesore të shkaktimit të kësaj dukurie prej tyre. Arsyeja 
kryesore pse nxënësit kanë shkaktuar bullizëm është për shkak të pamjes së jashtme, (veshë 
të mëdha, mbajtja e syzeve, hundë e madhe, peshës trupore etj) e cila arrin nivelin 38% 
(66). Një shifër e lartë prej 15% (26) e nxënësve kanë pohuar se kanë shkaktuar bullizëm 
“pa asnjë arsye kryesore”, ndërsa kanë shkaktuar bullizëm për shkak të “racës” 11% (20 
nxënës). Nga grafiku 4.20 shohim se arsyeja më pak e përhapur për të shkaktuar bullizëm 
është për shkak të “gjendjes ekonomike” me 1.2% (2) ndërsa 5% (9) e nxënësve kanë 
zgjedhur si arsye alternativën “për shkaqe të tjera”, ku ndër tri arsyet e renditura në këtë 
alternativë ishin: 4 nxënës pohuan se kishin shkaktuar bullizëm sepse viktimën i / e tallin 
të gjithë ndaj dhe unë e tall; 4 nxënës ishin ndjerë të detyruar nga shoqëria dhe 1 nxënës 
mendonte se viktima e tij/ saj ishte ai/ajo është i/e pisët.

Grafiku 4.17 Format e bullizmit që përdorin agresorët sipas klasave (dikotomizuar)

Arsyet kryesore pse nxënësit kanë sulmuar të tjerët

Grafiku 4.18 përmbledh numrin dhe përqindjet e nxënësve që shkaktojnë bullizëm 
(n=176), duke dhënë edhe arsyet kryesore të shkaktimit të kësaj dukurie prej tyre. 
Arsyeja kryesore pse nxënësit kanë shkaktuar bullizëm është për shkak të pamjes së 
jashtme, (veshë të mëdha, mbajtja e syzeve, hundë e madhe, peshës trupore etj) e cila 
arrin nivelin 38% (66). Një shifër e lartë prej 15% (26) e nxënësve kanë pohuar se kanë 
shkaktuar bullizëm “pa asnjë arsye kryesore”, ndërsa kanë shkaktuar bullizëm për shkak 
të “racës” 11% (20 nxënës). Nga grafiku 4.18 shohim se arsyeja më pak e përhapur për 
të shkaktuar bullizëm është për shkak të “gjendjes ekonomike” me 1.2% (2) ndërsa 5% 
(9) e nxënësve kanë zgjedhur si arsye alternativën “për shkaqe të tjera”, ku ndër tri arsyet 
e renditura në këtë alternativë ishin: 4 nxënës pohuan se kishin shkaktuar bullizëm sepse 
viktimën i / e tallin të gjithë ndaj dhe unë e tall; 4 nxënës ishin ndjerë të detyruar nga 
shoqëria dhe 1 nxënës mendonte se viktima e tij/ saj ishte ai/ajo është i/e pisët.
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Grafiku 4.20. Arsyeja kryesore që nxënësit kanë sulmuar nxënësit e tjerë (dikotomizuar).

Shpeshtësia e bullizmit sipas kategorive: viktimë, agresor dhe agresor-viktima 

Numri i përgjithshëm i nxënësve të klasave të gjashta deri te klasat e nënta që janë përfshirë 
në dukurinë e bullizmit është gjithsej 361, që përbëjnë 42.3% të numrit të përgjithshëm (853) 
të kampionit të marrë në studimin tonë (shiko shiko Grafikun 4.21, 4.22 dhe 4.23). Nga 
pikëpamja gjinore del se në këtë numër (361) janë përfshirë në dukurinë e bullizmit 38.1% e 
vajzave, pra, gjithsej 137 vajza, dhe 61.9% e djemve, pra, gjithsej 224 djem.

Nga numri i përgjithshëm (853) i kampionit të marrë në studim del se 7.7% (66) e 
nxënësve kanë qenë agresorë - viktima të dukurisë së bullizmit, 12.9% (110) e nxënësve kanë 
qenë vetëm agresorë të dukurisë së bullizmit, 21.7% (185) e nxënësve kanë qenë viktima të 
dukurisë së bullizmit dhe vetëm 57.7% (492) e nxënësve nuk kanë qenë të përfshirë në këtë 
dukuri (shih grafikun 4.21). 

Testi statistikor ki-katror tregoi se ka një lidhje ndërmjet gjinisë dhe përfshirjes në 
dukurinë e bullizmit ( χ2 (3, n=853)= 44.635, p<0.001), ku djemtë janë më shumë të përfshirë 
në krahasim me vajzat në kategorinë e agresorëve, duke kapur një shifër prej 18.4% (82) të 
numrit të përgjithshëm të djemve (446) (shih grafikun 4.20), ndërsa vajzat agresore kapin 
një shifër prej 6.9% (28) të numrit të përgjithshëm të vajzave (407) (shih grafikun 4.19). Po 
të krahasohet me numrin e përgjithshëm (853) të kampionit të marrë në studim, del se 9.6% 
e djemve janë agresorë dhe 3.3% e vajzave janë agresore. Pra, numri i djemve agresorë 
është sa gati trefishi i numrit të vajzave agresore. 

Për sa i përket kategorisë së viktimave, vajzat janë më shumë të përfshira në këtë lloj 
kategorie sesa djemtë, duke kapur një shifër prej 26.8% (109) të numrit të përgjithshëm (407) 
të vajzave të kampionit të marrë në studim, ndërsa djemtë viktima kapin një shifër prej 17% 
(76) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të marrë në studim. Gjithashtu, 
djemtë në krahasim me vajzat janë më shumë të përfshirë në kategorinë e viktimave dhe të 

Grafiku 4.18 Arsyeja kryesore që nxënësit kanë sulmuar nxënësit e tjerë 
(dikotomizuar)

Kategoritë e nxënësve të bullizmit: viktimë, agresor dhe agresor-viktima 
Numri i përgjithshëm i nxënësve të klasave të gjashta deri te klasat e nënta që janë 

përfshirë në dukurinë e bullizmit është gjithsej 361, që përbëjnë 42.3% të numrit të 
përgjithshëm (853) të kampionit të marrë në studimin tonë (shiko shiko Grafikun 4.19, 
4.20 dhe 4.21). Nga pikëpamja gjinore del se në këtë numër (361) janë përfshirë në 
dukurinë e bullizmit 38.1% e vajzave, pra, gjithsej 137 vajza, dhe 61.9% e djemve, pra, 
gjithsej 224 djem.

Nga numri i përgjithshëm (853) i kampionit të marrë në studim del se 7.7% (66) e 
nxënësve kanë qenë agresorë - viktima të dukurisë së bullizmit, 12.9% (110) e nxënësve 
kanë qenë vetëm agresorë të dukurisë së bullizmit, 21.7% (185) e nxënësve kanë qenë 
viktima të dukurisë së bullizmit dhe vetëm 57.7% (492) e nxënësve nuk kanë qenë të 
përfshirë në këtë dukuri (shih grafikun 4.21). 

Testi statistikor ki-katror tregoi se ka një lidhje ndërmjet gjinisë dhe përfshirjes në 
dukurinë e bullizmit ( χ2 (3, n=853)= 44.635, p<0.001), ku djemtë janë më shumë të 
përfshirë në krahasim me vajzat në kategorinë e agresorëve, duke kapur një shifër prej 
18.4% (82) të numrit të përgjithshëm të djemve (446) (shih grafikun 4.20), ndërsa vajzat 
agresore kapin një shifër prej 6.9% (28) të numrit të përgjithshëm të vajzave (407) (shih 
grafikun 4.19). Po të krahasohet me numrin e përgjithshëm (853) të kampionit të marrë 
në studim, del se 9.6% e djemve janë agresorë dhe 3.3% e vajzave janë agresore. Pra, 
numri i djemve agresorë është sa gati trefishi i numrit të vajzave agresore. 

Për shkak të pamjes së jashtme (veshë të mëdhenj, mbajtja e 
syzeve, hundë e madhe, peshës trupore e madhe etj.).

Pa asnjë arsye specifike

Për shkak të racës.

Për shkak të orientimit seksual 
(homoseksual, biseksual, lesbike).

Për shkak të sjelljes / karakterit.

Për shkak të gjinisë së tyre (të qenët vajzë ose djalë).

Për shkak të rezultateve në mësime.

Për shkaqe të tjera.

Për shkak të gjendjes ekonomike.
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agresorëve, pra në kategorinë që janë agresorë-viktima. Nga grafiku 4.20 del se djemtë që 
sillen si agresorë- viktima kapin një shifër prej 10.8% (48) të numrit të përgjithshëm (446) 
të djemve të kampionit të marrë në studim, ndërsa nga grafiku 4.19 del se vajzat që sillen si 
agresore- viktima kapin një shifër prej 4.4% (18) të numrit të përgjithshëm (407) të vajzave 
të kampionit të marrë në studim. 

Grafiku 4.22. Përqindja e vajzave të përfshira 
në bullizëm, e ndarë sipas klasës që ndjekin ato  

Grafiku 4.23. Përqindja e djemve të përfshirë në 
bullizëm, e ndarë sipas klasës që ndjekin ata

SEKSIONI II. NDJENJA DHE QËNDRIMET E NXËNËSVE LIDHUR 
ME ASPEKTET TË NDRYSHME TË BULLIZMIT 

Përfshirja e mundshme e nxënësve në bullizëm në të ardhmen
Kur të 853 nxënësit e kampionit të marrë në studim pyeten nëse ata do të bëhen 

pjesë e dukurisë së bullizmit kur do të kenë një nxënës që nuk do e pëlqejnë, pjesa dërrmuese 
prej 54.5% pohojnë se nuk do përfshihen, e ndarë si më poshtë vijon:

a) Me “absolutisht jo” janë 23.3% (pra: 199 nxënës dhe nxënëse) e numrit të 
përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

b) Me “jo” janë 21.7% (pra: 185 nxënës dhe nxënëse) e numrit të përgjithshëm të 
nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

c) Me “Jo, nuk mendoj se do të ndodhë” janë 9.5% (pra: 81 nxënës dhe nxënëse) 
e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

d) Mendojnë se do të përfshihen i është përgjigjur 25.4% (pra: 217 nxënës dhe 
nxënëse) e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në 
studim. 

e) Mbajnë qëndrim asnjanës (neutral) rreth 20.0% (pra: 171 nxënës dhe nxënëse) 
e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

Vajzat pjesëmarrëse në studim (407) shprehen në 59.0% (240) të rasteve që nuk 
do përfshiheshin në bullizëm, në rast se nuk do ta pëlqenin një nxënës tjetër, ndërsa 
vetëm 22.6% (92) e tyre shprehen se do të përfshiheshin në bullizëm dhe 18.4% (75) e 
tyre mbajnë qëndrim asnjanës (neutral). 

Djemtë pjesëmarrës në studim (446) shprehen në 50.4% (225) të rasteve se nuk do 
përfshiheshin në bullizëm, vetëm 28% (125) e tyre shprehen se do të përfshiheshin në 
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Përqindja e nxënësve të përfshirë në sjellje bulliste është më e lartë te nxënësit e klasave 
të teta, ku gati 1 në 2 nxënës raportojnë se janë pjesë e dukurisë së bullizmit, duke qenë ose 
agresorë, ose viktima, ose agresorë – viktima. Kjo përqindje zvogëlohet në klasat më të 
ulëta dhe është më e ulët për vajzat sesa për djemtë. 

Testi ki-katror i bërë tek te dyja gjinitë për kategorinë e bullizmit, ku përfshihen 
edhe klasat në të cilat ndodhen, tregoi se për vajzat ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet 
kategorisë se ku bien (pra, ose  viktima,ose  agresore, ose agresore – viktima)  dhe klasës në 
të cilën ndodhen ato (χ2 (9, n=407) = 21.336, p=0.011). Për djemtë lidhja midis kategorive 
të bullizmit (pra, ose viktima, ose agresorë, ose agresorë – viktima) dhe klasës në të cilin ata 
ndodhej ishte më pak rëndësishme (χ2 (9, n=446) = 13.815, p=0.129).

Për sa i përket kategorisë së viktimave, vajzat janë më shumë të përfshira në këtë 
lloj kategorie sesa djemtë, duke kapur një shifër prej 26.8% (109) të numrit të 
përgjithshëm (407) të vajzave të kampionit të marrë në studim, ndërsa djemtë viktima 
kapin një shifër prej 17% (76) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të 
marrë në studim. Gjithashtu, djemtë në krahasim me vajzat janë më shumë të përfshirë në 
kategorinë e viktimave dhe të agresorëve, pra në kategorinë që janë agresorë-viktima. 
Nga grafiku 4.20 del se djemtë që sillen si agresorë- viktima kapin një shifër prej 10.8% 
(48) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të marrë në studim, ndërsa 
nga grafiku 4.19 del se vajzat që sillen si agresore- viktima kapin një shifër prej 4.4% 
(18) të numrit të përgjithshëm (407) të vajzave të kampionit të marrë në studim. 

Përqindja e nxënësve të përfshirë në sjellje bulliste është më e lartë te nxënësit e 
klasave të teta, ku gati 1 në 2 nxënës raportojnë se janë pjesë e dukurisë së bullizmit, 
duke qenë ose agresorë, ose viktima, ose agresorë – viktima. Kjo përqindje zvogëlohet në 
klasat më të ulëta dhe është më e ulët për vajzat sesa për djemtë. 

Testi ki-katror i bërë tek te dyja gjinitë për kategorinë e bullizmit, ku përfshihen 
edhe klasat në të cilat ndodhen, tregoi se për vajzat ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet 
kategorisë se ku bien (pra, ose  viktima,ose  agresore, ose agresore – viktima) dhe klasës 
në të cilën ndodhen ato (χ2 (9, n=407) = 21.336, p=0.011). Për djemtë lidhja midis 
kategorive të bullizmit (pra, ose viktima, ose agresorë, ose agresorë – viktima) dhe klasës 
në të cilin ata ndodhej ishte më pak rëndësishme (χ2 (9, n=446) = 13.815, p=0.129).
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Për sa i përket kategorisë së viktimave, vajzat janë më shumë të përfshira në këtë 
lloj kategorie sesa djemtë, duke kapur një shifër prej 26.8% (109) të numrit të 
përgjithshëm (407) të vajzave të kampionit të marrë në studim, ndërsa djemtë viktima 
kapin një shifër prej 17% (76) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të 
marrë në studim. Gjithashtu, djemtë në krahasim me vajzat janë më shumë të përfshirë në 
kategorinë e viktimave dhe të agresorëve, pra në kategorinë që janë agresorë-viktima. 
Nga grafiku 4.20 del se djemtë që sillen si agresorë- viktima kapin një shifër prej 10.8% 
(48) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të marrë në studim, ndërsa 
nga grafiku 4.19 del se vajzat që sillen si agresore- viktima kapin një shifër prej 4.4% 
(18) të numrit të përgjithshëm (407) të vajzave të kampionit të marrë në studim. 

Përqindja e nxënësve të përfshirë në sjellje bulliste është më e lartë te nxënësit e 
klasave të teta, ku gati 1 në 2 nxënës raportojnë se janë pjesë e dukurisë së bullizmit, 
duke qenë ose agresorë, ose viktima, ose agresorë – viktima. Kjo përqindje zvogëlohet në 
klasat më të ulëta dhe është më e ulët për vajzat sesa për djemtë. 

Testi ki-katror i bërë tek te dyja gjinitë për kategorinë e bullizmit, ku përfshihen 
edhe klasat në të cilat ndodhen, tregoi se për vajzat ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet 
kategorisë se ku bien (pra, ose  viktima,ose  agresore, ose agresore – viktima) dhe klasës 
në të cilën ndodhen ato (χ2 (9, n=407) = 21.336, p=0.011). Për djemtë lidhja midis 
kategorive të bullizmit (pra, ose viktima, ose agresorë, ose agresorë – viktima) dhe klasës 
në të cilin ata ndodhej ishte më pak rëndësishme (χ2 (9, n=446) = 13.815, p=0.129).
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Për sa i përket kategorisë së viktimave, vajzat janë më shumë të përfshira në këtë 
lloj kategorie sesa djemtë, duke kapur një shifër prej 26.8% (109) të numrit të 
përgjithshëm (407) të vajzave të kampionit të marrë në studim, ndërsa djemtë viktima 
kapin një shifër prej 17% (76) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të 
marrë në studim. Gjithashtu, djemtë në krahasim me vajzat janë më shumë të përfshirë në 
kategorinë e viktimave dhe të agresorëve, pra në kategorinë që janë agresorë-viktima. 
Nga grafiku 4.20 del se djemtë që sillen si agresorë- viktima kapin një shifër prej 10.8% 
(48) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të marrë në studim, ndërsa 
nga grafiku 4.19 del se vajzat që sillen si agresore- viktima kapin një shifër prej 4.4% 
(18) të numrit të përgjithshëm (407) të vajzave të kampionit të marrë në studim. 

Përqindja e nxënësve të përfshirë në sjellje bulliste është më e lartë te nxënësit e 
klasave të teta, ku gati 1 në 2 nxënës raportojnë se janë pjesë e dukurisë së bullizmit, 
duke qenë ose agresorë, ose viktima, ose agresorë – viktima. Kjo përqindje zvogëlohet në 
klasat më të ulëta dhe është më e ulët për vajzat sesa për djemtë. 

Testi ki-katror i bërë tek te dyja gjinitë për kategorinë e bullizmit, ku përfshihen 
edhe klasat në të cilat ndodhen, tregoi se për vajzat ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet 
kategorisë se ku bien (pra, ose  viktima,ose  agresore, ose agresore – viktima) dhe klasës 
në të cilën ndodhen ato (χ2 (9, n=407) = 21.336, p=0.011). Për djemtë lidhja midis 
kategorive të bullizmit (pra, ose viktima, ose agresorë, ose agresorë – viktima) dhe klasës 
në të cilin ata ndodhej ishte më pak rëndësishme (χ2 (9, n=446) = 13.815, p=0.129).
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Për sa i përket kategorisë së viktimave, vajzat janë më shumë të përfshira në këtë 
lloj kategorie sesa djemtë, duke kapur një shifër prej 26.8% (109) të numrit të 
përgjithshëm (407) të vajzave të kampionit të marrë në studim, ndërsa djemtë viktima 
kapin një shifër prej 17% (76) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të 
marrë në studim. Gjithashtu, djemtë në krahasim me vajzat janë më shumë të përfshirë në 
kategorinë e viktimave dhe të agresorëve, pra në kategorinë që janë agresorë-viktima. 
Nga grafiku 4.20 del se djemtë që sillen si agresorë- viktima kapin një shifër prej 10.8% 
(48) të numrit të përgjithshëm (446) të djemve të kampionit të marrë në studim, ndërsa 
nga grafiku 4.19 del se vajzat që sillen si agresore- viktima kapin një shifër prej 4.4% 
(18) të numrit të përgjithshëm (407) të vajzave të kampionit të marrë në studim. 

Përqindja e nxënësve të përfshirë në sjellje bulliste është më e lartë te nxënësit e 
klasave të teta, ku gati 1 në 2 nxënës raportojnë se janë pjesë e dukurisë së bullizmit, 
duke qenë ose agresorë, ose viktima, ose agresorë – viktima. Kjo përqindje zvogëlohet në 
klasat më të ulëta dhe është më e ulët për vajzat sesa për djemtë. 

Testi ki-katror i bërë tek te dyja gjinitë për kategorinë e bullizmit, ku përfshihen 
edhe klasat në të cilat ndodhen, tregoi se për vajzat ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet 
kategorisë se ku bien (pra, ose  viktima,ose  agresore, ose agresore – viktima) dhe klasës 
në të cilën ndodhen ato (χ2 (9, n=407) = 21.336, p=0.011). Për djemtë lidhja midis 
kategorive të bullizmit (pra, ose viktima, ose agresorë, ose agresorë – viktima) dhe klasës 
në të cilin ata ndodhej ishte më pak rëndësishme (χ2 (9, n=446) = 13.815, p=0.129).
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Grafiku 4.24. Përqindja e vajzave të përfshira  

në bullizëm, e ndarë sipas klasës që ndjekin ato  
Grafiku 4.25. Përqindja e djemve të përfshirë 

në bullizëm, e ndarë sipas klasës që ndjekin ata
Grafiku 4.22. Përqindja e vajzave të përfshira 
në bullizëm, e ndarë sipas klasës që ndjekin ato  

Grafiku 4.23. Përqindja e djemve të përfshirë në 
bullizëm, e ndarë sipas klasës që ndjekin ata

SEKSIONI II. NDJENJA DHE QËNDRIMET E NXËNËSVE LIDHUR 
ME ASPEKTET TË NDRYSHME TË BULLIZMIT 

Përfshirja e mundshme e nxënësve në bullizëm në të ardhmen
Kur të 853 nxënësit e kampionit të marrë në studim pyeten nëse ata do të bëhen 

pjesë e dukurisë së bullizmit kur do të kenë një nxënës që nuk do e pëlqejnë, pjesa dërrmuese 
prej 54.5% pohojnë se nuk do përfshihen, e ndarë si më poshtë vijon:

a) Me “absolutisht jo” janë 23.3% (pra: 199 nxënës dhe nxënëse) e numrit të 
përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

b) Me “jo” janë 21.7% (pra: 185 nxënës dhe nxënëse) e numrit të përgjithshëm të 
nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

c) Me “Jo, nuk mendoj se do të ndodhë” janë 9.5% (pra: 81 nxënës dhe nxënëse) 
e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

d) Mendojnë se do të përfshihen i është përgjigjur 25.4% (pra: 217 nxënës dhe 
nxënëse) e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në 
studim. 

e) Mbajnë qëndrim asnjanës (neutral) rreth 20.0% (pra: 171 nxënës dhe nxënëse) 
e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

Vajzat pjesëmarrëse në studim (407) shprehen në 59.0% (240) të rasteve që nuk 
do përfshiheshin në bullizëm, në rast se nuk do ta pëlqenin një nxënës tjetër, ndërsa 
vetëm 22.6% (92) e tyre shprehen se do të përfshiheshin në bullizëm dhe 18.4% (75) e 
tyre mbajnë qëndrim asnjanës (neutral). 

Djemtë pjesëmarrës në studim (446) shprehen në 50.4% (225) të rasteve se nuk do 
përfshiheshin në bullizëm, vetëm 28% (125) e tyre shprehen se do të përfshiheshin në 
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SEKSIONI II. NDJENJA DHE QËNDRIMET E NXËNËSVE LIDHUR 
ME ASPEKTET TË NDRYSHME TË BULLIZMIT 

Përfshirja e mundshme e nxënësve në bullizëm në të ardhmen
Kur të 853 nxënësit e kampionit të marrë në studim pyeten nëse ata do të bëhen 

pjesë e dukurisë së bullizmit kur do të kenë një nxënës që nuk do e pëlqejnë, pjesa dërrmuese 
prej 54.5% pohojnë se nuk do përfshihen, e ndarë si më poshtë vijon:

a) Me “absolutisht jo” janë 23.3% (pra: 199 nxënës dhe nxënëse) e numrit të 
përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

b) Me “jo” janë 21.7% (pra: 185 nxënës dhe nxënëse) e numrit të përgjithshëm të 
nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

c) Me “Jo, nuk mendoj se do të ndodhë” janë 9.5% (pra: 81 nxënës dhe nxënëse) 
e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

d) Mendojnë se do të përfshihen i është përgjigjur 25.4% (pra: 217 nxënës dhe 
nxënëse) e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në 
studim. 

e) Mbajnë qëndrim asnjanës (neutral) rreth 20.0% (pra: 171 nxënës dhe nxënëse) 
e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

Vajzat pjesëmarrëse në studim (407) shprehen në 59.0% (240) të rasteve që nuk 
do përfshiheshin në bullizëm, në rast se nuk do ta pëlqenin një nxënës tjetër, ndërsa 
vetëm 22.6% (92) e tyre shprehen se do të përfshiheshin në bullizëm dhe 18.4% (75) e 
tyre mbajnë qëndrim asnjanës (neutral). 

Djemtë pjesëmarrës në studim (446) shprehen në 50.4% (225) të rasteve se nuk do 
përfshiheshin në bullizëm, vetëm 28% (125) e tyre shprehen se do të përfshiheshin në 
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vajzave sipas kategorive.
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SEKSIONI II. NDJENJAT E NXËNËSVE NË LIDHJE ME VIKTIMËN 
DHE AGRESORIN DHE qËNDRIMET E TyRE LIDHUR

ME VEPRIMTARITË BULLISTE

Përfshirja e mundshme e nxënësve në bullizëm në të ardhmen

Kur të 853 nxënësit e kampionit të marrë në studim pyeten nëse ata do të bëhen pjesë 
e dukurisë së bullizmit kur do të kenë një nxënës që nuk do e pëlqejnë, pjesa dërrmuese prej 
54.5% pohojnë se nuk do përfshihen, e ndarë si më poshtë vijon:

a) Me “absolutisht jo” janë 23.3% (pra: 199 nxënës dhe nxënëse) e numrit të 
përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

b) Me “jo” janë 21.7% (pra: 185 nxënës dhe nxënëse) e numrit të përgjithshëm të 
nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

c) Me “Jo, nuk mendoj se do të ndodhë” janë 9.5% (pra: 81 nxënës dhe nxënëse) e 
numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

d)  Mendojnë se do të përfshihen i është përgjigjur 25.4% (pra: 217 nxënës dhe nxënëse) 
e numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

e) Mbajnë qëndrim asnjanës (neutral) rreth 20.0% (pra: 171 nxënës dhe nxënëse) e 
numrit të përgjithshëm të nxënësve (853) të kampionit të marrë në studim. 

Vajzat pjesëmarrëse në studim (407) shprehen në 59.0% (240) të rasteve që nuk do 
përfshiheshin në bullizëm, në rast se nuk do ta pëlqenin një nxënës tjetër, ndërsa vetëm 
22.6% (92) e tyre shprehen se do të përfshiheshin në bullizëm dhe 18.4% (75) e tyre mbajnë 
qëndrim asnjanës (neutral). 

Djemtë pjesëmarrës në studim (446) shprehen në 50.4% (225) të rasteve se nuk do 

Tabela 4.13. Përqindja dhe numri i nxënësve që do përfshihen në bullizëm.

A mendoni se ju mund të bëheni 
pjesë e dukurisë së bullizmit, nëse 
do të keni një nxënës që nuk do t’iu 
pëlqejë?

Gjinia e nxënësit
Numri i 

përgjithshëm i 
kampionit

Do të 
përfshihen

% % %Numri Numri Numri

Po

Ndoshta po

Shuma e përgjithshme e grupit 
që do të përfshihet

Grupi asnjanës (neutral)

Jo, nuk mendoj se do 
të ndodhte

Jo

Absolutisht jo

Shuma e përgjithshme e grupit 
që nuk do që të përfshihet

Numri i përgjithshëm i të tria grupeve

(36)

(56)

92

(75)

(43)

(80)

(117)

240

407

8.8%

13.8%

22.6 %

18.4%

10.6%

19.7%

28.7%

59%

100%

(70)

(55)

125

(96)

(38)

(105)

(82)

225

446

15.7%

12.3%

28.1%

21.5%

8.5%

23.5%

18.4%

50.4

100%

(106)

(111)

217

(171)

(81)

(185)

(199)

465

853

12.4%

13.0%

25.4

20.0%

9.5%

21.7%

23.3%

54.6

100%

Nuk do të 
përshihen 
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Tabela 4.14. Empatia kundrejt viktimave të bullizmit, e ndarë sipas gjinisë.

përfshiheshin në bullizëm, vetëm 28% (125) e tyre shprehen se do të përfshiheshin në bullizëm, 
nëse do të kishin një nxënës që nuk do ta pëlqenin, dhe 21.5% (96) e djemve mbajnë qëndrim 
asnjanës (neutral). Në këtë rast, testi statistikor ki-katror tregoi se ka një lidhje domethënëse 
midis gjinisë dhe përfshirjes në dukurinë e bullizmit në të ardhmen ku djemtë kanë probabilitet 
më të madh të përfshihen në këtë dukuri (χ2 (5, n=853) = 21.598 p=0.001).

Empatia kundrejt viktimave 

Numri i përgjithshëm i nxënësve që raportuan se në rastet kur janë ndodhur para një 
ngjarje bulliste, atyre u ka ardhur keq dhe kanë dashur ta ndihmojnë personin viktimë të kësaj 
dukurie, duke shprehur në këtë mënyrë edhe një qëndrim pro- viktimë, është 662 ose 77,6% e 
numrit të përgjithshëm (853) të kampionit të marrë në studim (shih tabelën 4.13). 

Nga pikëpamja gjinore, dhe kjo u vu re edhe nga rezultatet, doli se vajzat  ishin ato që 
kishin përqindje më të lartë për të ndihmuar të tjerët, në rast se këta të fundit janë viktima 
të kësaj dukurie. Nga tabela 4.14 del se 85.8% e 407 vajzave, pra, 349 të tilla, kanë një 
qëndrim në përkrahje të viktimës, në rastin kur shohin një nxënës a nxënëse që bëhet 
viktimë e bullizmit, pra, ato ndjejnë keqardhje dhe dëshirojnë ta ndihmojnë. Në këtë rast 
ato raportojnë një shifër më të lartë se djemtë. Nga tabela 4.13 del se 70.2% e djemve, pra, 
313 të tillë, nga 446 që janë gjithsej, ndjejnë empati për viktimën. Pra, ndryshimi midis dy 
grupeve gjinore është prej 85.8%-70.2%=15.3%. Ku testi Ki katror tregoi se ka një lidhje 
shume domethënëse (χ2 (3, n=853= 33.646, p<0.001)

Gjithashtu nga tabela shohim se grupi i djemve raportojnë një qëndrim kundër viktimës 
në 29.8% (133 djem) të rasteve, krahasuar me 14.3% (58 vajza) të grupit të vajzave, duke 
pasur kështu një diferencë domethënëse prej 15.5%.

Kur ju shikoni një nxënës të moshës 
tënde që po pëson bullizëm, çfarë 
mendoni ose ndjeni?

Gjinia
Numri i 

përgjithshëm i 
kampionit

Qëndrim në 
përkrahje të 
agresorit

% % %Vajzë Djalë Numri

Ai/ ajo e meriton 
të trajtohet në këtë 
mënyrë

Unë nuk ndjej asgjë

Shuma e përgjithshme e grupit me 
qëndrim në përkrahje të agresorit

Qëndrim në 
përkrahje të 
viktimës

Ndjej pak keqardhje 
për të

Më vjen keq për 
të dhe dëshiroj ta 
ndihmoj

Shuma e përgjithshme e grupit me 
qëndrim në përkrahje të viktimës

Numri i përgjithshëm i dyja grupeve

(35)

(23)

58

(147)

(202)

349

407

8.6

5.6

14.2

36.2

49.6

85.8

100

(80)

(53)

133

(156)

(157)

313

446

17.9

11.9

29.8

35.0

35.2

70.2

100

(115)

(76)

191

(303)

(359)

662

853

13.5

8.9

22.4

35.5

42.1

77.6

100
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Në tabelën 4.15 janë paraqitur rezultatet e reagimeve të nxënësve ndaj rasteve të 
bullizmit.

Nga tabela e sipërpërmendur del se, për sa i përket qëndrimit që mbajnë nxënësit dhe 
nxënëset kur kanë qenë dëshmitarë të veprimtarive bulliste, vajzat raportojnë një shifër 
në përqindje më të lartë sesa djemtë në ndihmën që do të jepnin në një mënyrë a në një 
tjetër nxënësit/nxënëses që po pëson bullizëm. Konkretisht, 33.4% e 407 vajzave (pra: 136 
të tilla) do ta ndihmonin nxënësin/nxënësen që po pëson bullizëm, kundrejt 20.6% e 446 
djemve, pra, 92 të tillë. 

Nga tabela 4.15 del gjithashtu se 14.5% e nxënësve të të gjithë kampionit prej 853 
vetave, pra, 124 të tillë, raportojnë se asnjëherë nuk e kanë vënë re që një nxënës i moshës së 
tyre po pëson bullizëm. Nga kjo del se, me sa duket, kemi një përqindje të lartë të nxënësve 
që ose nuk e kuptojnë kur një shok i tyre po pëson bullizëm, ose nuk kanë dëshiruar të 
pohojnë se kjo ndodh në shkollën e tyre, thjesht për të ruajtur imazhin e saj. 

Po nga tabela e sipërpërmendur del edhe një e dhënë tjetër interesante, që 14.0% e të 
gjithë nxënësve të kampionit të marrë në studim (pra, 119 nga 853 nxënës dhe nxënëse) 
mendojnë se bullizmi është diçka normale, dhe kjo gjë ndodh më shpesh te djemtë se te 
vajzat. Për djemtë kemi një shifër prej 15.7% (pra, me 70 djem nga 446 të tillë) në krahasim 
me vajzat me 12% (pra, me 49 vajza nga 407 të tilla).

Po nga tabela e sipërpërmendur del edhe një e dhënë tjetër, që 16.3% e të gjithë nxënësve 
të kampionit të marrë në studim (pra, 139 nga 853 nxënës dhe nxënëse) mendojnë se kur 
ndodh dukuria e bullizmit, ata thjesht shikojnë se çfarë po ndodh. Kjo gjë vihet re më shpesh 
te djemtë se te vajzat. Për djemtë kapet një shifër prej 19.3% (pra, me 86 djem nga 446 të 
tillë) në krahasim me vajzat me 13% (pra, me 53 vajza nga 407 të tilla).

Nga tabela 4.15 del se 21.9% (pra me 187 nxënës e nxënëse ) e nxënësve në kampionin 
prej 853 nxënësve dhe të nxënëseve nuk bëjnë asgjë, por mendojnë se duhet ta ndihmojnë 
nxënësin a nxënësen që po pëson bullizëm. Po ky problem i parë nga pikëpamja gjinore 
na thotë se vajzat janë më shumë të prira për të ndihmuar personin që pëson sesa djemtë. 
Konkretisht, del se kemi 28% të 407 vajzave (pra, 114 të tilla) dhe 16.4% (pra, 73 të tillë) 

Tabela 4.15. Reagimi i nxënësve ndaj rasteve të bullizmit.

Si reagoni zakonisht nëse shikoni ose mësoni që një 
nxënës i moshës suaj ka qenë viktimë e bullizmit 
nga një nxënës tjetër?

Asnjëherë nuk e kam vënë re që një nxënës i 
moshës sime ka pësuar bullizëm.

Mundohem të ndihmoj nxënësin që po pëson 
bullizëm në një mënyrë ose tjetër.

Nuk bëj asgjë, por mendoj se duhet të 
ndihmoj nxënësin që po pëson bullizëm.

Numri i përgjithshëm

Gjinia

Vajzë Djalë

Numri i 
përgjithshëm
i kampionit
F

(124)

(119)

(139)

(56)

(187)

(228)

853

%

14.5

14.0

16.3

6.6

21.9

26.7

100

Nuk bëj asgjë dhe mendoj se bullizmi është 
diçka normale.

Unë thjesht shikoj se çfarë po ndodh.

Unë marr pjesë në bullizëm.

F

(45)

(49)

(53)

(10)

(114)

(136)

407

%

11.1

12.0

13.0

2.5

28.0

33.4

100

F

(79)

(70)

(86)

(46)

(73)

(92)

446

%

17.7

15.7

19.3

10.3

16.4

20.6

100
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të 446 djemve. Për të gjithë analizën e mësipërme mbi ndarjen gjinore testi ki-katror tregoi 
se ka një lidhje domethënëse  (χ2 (5, n=853) = 59.828, p<0.001) për të gjithë kampionin e 
marrë në studim. 

Tabela 4.16 tregon lidhjen që ka ndërmjet nivelit të empatisë së pjesëmarrësve në studim, 
por e ndarë sipas kategorive apo të qëndrimit ku ata përfshihen. Testi ki-katror (χ2 (9, n=853) 
= 70.522, p <0.001) tregoi se ka një lidhje mjaft të rëndësishme ndërmjet këtyre dy pyetjeve 
midis nivelit të empatisë dhe qëndrimit në ndihmë të agresorit dhe të qëndrimit në ndihmë 
të viktimës. Kështu, nga tabela 4.16 del se kategoritë që janë më empatike me viktimën, pra 
që mbajnë edhe një qëndrim në ndihmë të saj, janë nxënësit e papërfshirë (vëzhguesit) dhe 
ata që kanë qenë viktima. Ndërsa nxënësit që janë të përfshirë në kategorinë e agresorëve 
dhe agresorë-viktimave kanë më pak qëndrim empatik ndaj viktimave. Kjo përputhet edhe 
me të dhënat e literaturës.

Tabela 4.16. Empatia kundrejt viktimave të bullizmit sipas kategorive.

Frika e nxënësve se mos bëhen viktima të bullizmit

Në tabelën 4.17 jepet përqindja dhe numri i nxënësve që janë në një shkallë të caktuar 
të frikësuar se mos bëhen viktima të bullizmit nga nxënës të tjerë. Rezultate e kësaj tabele 
mund të shihen si një tregues i një aspekti të rëndësishëm sikurse është klima ose kultura e 
shkollës. Sikurse e shohim edhe nga rezultatet e tabelës në fjalë, pjesa dërrmuese e nxënësve 
të të gjithë kampionit prej 853 vetave të marrë në studim, pra 64.3% e tyre (548 nxënës dhe 
nxënëse), shprehen se nuk kanë kurrë frikë se mos bëhen viktima të bullizmit (42.7% ose 
364 nxënës dhe nxënëse) dhe rrallëherë kanë frikë (21.6% ose 184 nxënës dhe nxënëse). 
Gjithsesi, janë një numër i mjaft i madh prej 35.8 % e pjesëmarrësve të të gjithë kampionit 
(853) që shprehen që kanë ndonjëherë frikë (18.1% ose 154 nxënës dhe nxënëse), kanë 
shpesh frikë (9.7% ose 83 nxënës dhe nxënëse dhe shumë shpesh frikë (8% ose 68 nxënës 
dhe nxënëse) se mos bëhen viktima të bullizmit. Nga rezultatet duket se vajzat janë më 
shumë të frikësuara se mund të jenë viktimë e bullizmit në krahasim me djemtë, gjë që e 
tregon testi statistikor ki-katror (χ2 (4, n=853) = 13.016,  p=0.011).

Pyetja e shtruar dhe përgjigjet e marra
Çfarë ndjeni ose mendoni kur ju shikoni një 
nxënës të moshës tënde që po pëson bullizëm?

Ai/ ajo e meriton të 
trajtohet në këtë mënyrë.Qëndrim në 

ndihmë të itagresor
Unë nuk ndjej asgjë.

Shuma e përgjithshme e grupit në ndihmë të 
agresorit

Jo të 
përfshirë/
vëzhgues

(53)
10.7%
(34)
7%
87

17.7%
(156)
31.7%
(249)
50.6%

405
82.3%

492
100%

Vetëm 
viktima

(17)
9.2
(17)
9.2
34

18.4
(88)
47.5
(63)
34
151
81.6
185

100%

Vetëm 
agresorë

(34)
30.9
(35)
31.8
69

62.7
(27)
24.6
(14)
12.7
41

37.3
110

100%

Agresorë - 
viktima

(24)
36.3
(20)
30.5
44

66.8
(11)
16.6
(11)
16.6
22

33.2
66

100%

Kategoria

Ndjej pak keqardhje 
për të.Qëndrim në 

ndihmë të viktimës Më vjen keq për të dhe 
dëshiroj ta ndihmoj.

Shuma e përgjithshme e grupit në ndihmë të 
viktimës

Numri i përgjithshëm i kampionit
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Tabela 4.17. Frika nga bullizmit sipas gjinisë.

Në tabelën 4.18 është kryqëzuar pyetja sa shpesh nxënësit kanë frikë se mos bëhen 
viktima të bullizmit nga një ose disa nxënës të tjerë me kategorinë e bullizmit. 

Nga rezultatet shohim se personat që nuk janë të përfshirë në bullizëm nuk janë kurrë të 
frikësuar se mund të bëhen viktima të kësaj dukurie, duke kapur një shifër prej gati 52.2% 
(257 nxënës dhe nxënëse) të tyre (pra, të 492 vetave që nuk janë të përfshirë në dukurinë 
e bullizmit), ndërsa vetëm 4.9% (24 nxënës dhe nxënëse) e tyre (pra, të 492 vetave që nuk 
janë të përfshirë në dukurinë e bullizmit) kanë shumë shpesh frikë se mund të bëhen viktima 
të bullizmit nga një ose disa nxënës të shkollës së tij/saj. 

Po nga tabela 4.18 del se 19.5%  (36) e të gjithë nxënësve që kanë qenë vetëm viktima 
të bullizmit (pra e 185 nxënës dhe nxënëse), kanë deklaruar se nuk kanë kurrë frikë se mund 
të bëhen përsëri viktima të kësaj dukurie, kundrejt 80.5% e tyre janë të frikësuar se kjo gjë 
mund t’u ndodhë përsëri (nga ku 17.3%% e tyre janë të frikësuar se kjo gjë mund t’u ndodhë 
rrallëherë, 19.2% e tyre janë të frikësuar se mund t’u ndodhë ndonjëherë, 16.2% e tyre kanë 
frikë se mund t’u ndodhë shpesh dhe 17.8% e tyre kanë frikë se mund t’u ndodhë shumë 
shpesh).

Gati 60% e 110 nxënësve të kategorizuar vetëm si agresorë nuk kanë frikë se mund të 
bëhen viktima të dukurisë së bullizmit dhe vetëm 15.4% (17 nxënës dhe nxënëse) e po kësaj 
kategorie kanë frikë se kjo mund t’u ndodhë shpesh (10.9% ose 12 nxënës dhe nxënëse) apo 
shumë shpesh (4.5% ose 5 nxënës dhe nxënëse). 

Pjesa më e madhe (64.6% ose 42 nxënës dhe nxënëse) e 66 nxënësve të kategorizuar si 
agresorë-viktima kanë frikë se mund të bëhen viktima rrallëherë në të ardhmen, duke kapur 
shifrën prej 31.8% (21 nxënës dhe nxënëse), apo ndonjëherë, duke kapur shifrën po 31.8% 
(21 nxënës dhe nxënëse). Ka edhe një grup të përbashkët (shpesh dhe shumë shpesh) me 
27.3% (18 agresorë-viktima) të kategorisë prej 66 agresorë-viktimave që kanë frikë se kjo 
gjë mund t’u ndodhë shumë shpesh, duke kapur përkatësisht shifrën prej 9.1% (6 agresorë-
viktima), apo mund t’u ndodhë shpesh, duke kapur shifrën prej 18.2% (12 agresorë-viktima). 

Testi ki-katror zbuloi se ka një lidhje mjaft të rëndësishme midis faktit se sa shpesh 
nxënësit e kategorive të ndryshme kanë frikë se mund të bëhen viktima të kësaj dukurie (χ2 

(12, n=853) = 144.561, p<0.001).

Kurrë.

Ndonjëherë.

Rrallëherë.

Numri i përgjithshëm

Gjinia

Vajzë

Shpesh.

Shumë shpesh.

Sa shpesh keni frikë se mos bëheni 
viktimë e bullizmit nga një ose disa 
nxënës të tjerë në shkollën tuaj? Djalë

Numri i 
përgjithshëm i 

kampionit

(213)
58.6%

(93)
50.6%

(72)
46.8%

(33)
39.8%

(35)
51.5%

(446)

(364)
42.7%

(184)
21.6%

(154)
18.1%

(83)
9.7%

(68)
8.0%

(853)
100%

(151)
41.4%

(91)
49.4%

(82)
53.2%

(50)
60.2%

(33)
48.5%

(407)
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Tabela 4.18. Frika nga bullizmit sipas kategorive.

SEKSIONI I III: PERCEPTIMET E NXËNËSVE MBI REAGIMET 
 E MJEDISIT SOCIAL (STAFIT SHKOLLOR, TË PRINDËRVE DHE 
 TË  BASHKËMOSHATARËVE ) PËR TË NDALUAR BULLIZMIN   

Ndërhyrja e mësuesve dhe e bashkëmoshatarëve 

Perceptimet e nxënësve për dukurinë e bullizmit sipas gjinisë janë përmbledhur në 
tabelën 4.19. Nga përqindjet vihet re se shumica e nxënësve (60%) kanë perceptimin se 
mësuesit nuk kanë bërë asnjëherë, rrallëherë dhe ndonjëherë përpjekje për të ndaluar dukurinë 
e bullizmit, ndërsa 40% e tyre kanë perceptimin se mësuesit janë përpjekur gjithmonë dhe 
shpeshherë që ta ndalojnë dukurinë e bullizmit.

Testi ki-katror (χ2) tregoi se ka një lidhje të rëndësishme ndërmjet perceptimeve që kanë 
nxënësit mbi shpeshtësinë e parandalimit të rasteve të bullizmit nga mësuesit dhe gjinisë së 
tyre (χ2 (4, n=853) = 10.968, p= 0.027). Nga pikëpamja gjinore del se vajzat mendojnë se 
mësuesit ndihmojnë gjithmonë apo shpesh, kurse djemtë e kanë në një shifër më të ulët këtë 
perceptim. Konkretisht, për grupin e përbashkët ndihmojnë gjithmonë plus shpesh, vajzat janë 
të perceptimit në një shifër që kap 45.5%, krahasuar me  24.2% të djemve. Rreth 62.8% e 
djemve mendojnë se mësuesit “asnjëherë, rrallëherë apo ndonjëherë” kanë bërë diçka për të 
parandaluar bullizmin, ndërsa vajzat kanë një përqindje më të vogël, që shkon te rreth 54.5%. 

Gjithashtu, në tabelën 4.19 jepet edhe perceptimi që kanë nxënësit mbi ndihmën që 
ofrojnë bashkëmoshatarët dhe, sikurse e shohim nga rezultatet e kësaj tabele, ata mendojnë 
se nxënësit e tjerë bëjnë shumë pak (asnjëherë, rrallëherë, ndonjëherë) përpjekje për të 
ndaluar veprimtarinë balliste, duke kapur një shifër prej 77.4% të nxënësve. Vetëm 24.6% 
nxënësve e kanë perceptimin se gjithmonë është bërë diçka për të parandaluar dukurinë e 
bullizmit nga nxënësit e tjerë (ku 8.9% “gjithmonë” dhe 13.7% “shpesh”). 

Perceptimet e djemve dhe të vajzave janë shumë të ngjashme për këtë situatë. 
Testi statistikor ki-katror (χ2 ) tregoi se nuk ka ndonjë një lidhje domethënëse ndërmjet 
perceptimeve që kanë djemtë dhe vajzat për faktin nëse nxënësit e tjerë kanë bërë diçka për 
të parandaluar dukurinë e bullizmit (X2 (4, n=853) = 5.485 p=0.241)

Sa shpesh keni frikë se mos 
bëheni viktimë e bullizmit nga 
një ose disa nxënës të tjerë në 
shkollën tuaj?

Kurrë.

Rrallëherë.

Ndonjëherë

Shpesh.

Shumë shpesh.

Numri i përgjithshëm 

Jo të 
përfshirë/
vëzhgues

(257)
52.2%

(112)
22.8%

(70)
14.2%

(29)
5.9%

(24)
4.9%

(492)
100%

Vetëm 
viktima

(36)
19.5%

(32)
17.3%

(54)
19.2%

(30)
16.2%

(33)
17.8%

(185)
100%

Vetëm 
agresorë

(65)
59.1%

(19)
17.3%

(9)
8.2%

(12)
10.9%

(5)
4.5%

(110)
100%

Agresorë - 
viktima

(6)
9.1%

(21)
31.8%

(21)
31.8%

(12)
18.2%

(6)
9.1%

(66)
100%

Numri i 
përgjithshëm 
i kampionit

(364)
42.7%

(184)
21.6%

(154)
18.1%

(83)
9.7%

(68)
8.0%

(853)
100%

Kategoria
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Tabela 4.19. Perceptimi i nxënësve për ndërhyrjen e mësuesve dhe të 
bashkëmoshatarëve të tyre në dukurinë e bullizmit, ndarë sipas gjinisë së tyre.

Në tabelën 4.20 jepet lidhja ndërmjet perceptimit që kanë nxënësit mbi ndërhyrjen e 
mësuesve dhe të bashkëmoshatarëve, ndarë sipas klasave që ndjekin ata. Testi ki-katror 
tregoi se ka një lidhje mjaft domethënëse ndërmjet shpeshtësisë që një prind apo mësues ka 
kontaktuar me nxënësit sipas klasave që ndjekin ata (χ2 (12, n=853) = 27.063,  p= 0.008). 
Po ky test tregon edhe një lidhje mjaft domethënëse midis shpeshtësisë që një nxënës është 
përpjekur për të parandaluar bullizmin me klasat në të cilën ndodhen ata (χ2 (12, n=853) 
= 33.905,  p=0.001). Sikurse shihet edhe nga tabela 4.19, nxënësit e klasave më të larta e 
ndjejnë më pak nevojën për ndërhyrjen e mësuesve dhe të bashkëmoshatarëve. Me rritjen 
e moshës, pra edhe të klasës që ndjekin nxënësit, ulet edhe perceptimi që ata kanë mbi 
përpjekjen që mësuesit dhe bashkëmoshatarët duhet të bëjnë për të ndaluar apo parandaluar 
bullizmin

(90)
22.1%

(52)
12.8%

(80)
19.6%

(70)
17.3%

(115)
28.2%

(407)

(222)
26.0%

(125)
14.7%

(155)
18.2%

(135)
15.8%

(216)
25.3%

(853)

(132)
29.6%

(73)
16.4%

(75)
16.8%

(65)
14.6%

(101)
22.6%

(446)

Pyetjet e shtruara dhe përgjigjet e marra

Asnjëherë

Ndonjëherë

Rrallëherë

Numri i përgjithshëm për pyetjen e parë

Gjinia

Vajzë

Shpesh

Gjithmonë

1. Sa shpesh mësuesit ose të rriturit brenda 
shkollës janë përpjekur ta ndalojnë bullizmin, kur 
ai ka ndodhur në shkollën tuaj?

Djalë

Numri i 
përgjithshëm i 

kampionit

Asnjëherë

Ndonjëherë

Rrallëherë

Numri i përgjithshëm për pyetjen e dytë

Gjinia

Vajzë

Shpesh

Gjithmonë

2. Sa shpesh nxënësit e tjerë janë përpjekur 
të ndalojnë bullizmin, kur ai ka ndodhur në 
shkollën tuaj? Djalë

Numri i 
përgjithshëm i 

kampionit

(159)
35.7%

(102)
22.9%

(93)
20.9%

(54)
12%

(38)
8.5%

(446)

(292)
34.2%

(177)
20.8%

(191)
22.4%

(117)
13.7%

(76)
8.9%

(853)

(133)
32.7%

(75)
18.5%

(98)
24%

(63)
15.5%

(38)
9.3%

(407)
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Në tabelën 4.21 jepen shpërndarjet në numër dhe në përqindje për pyetjet nëse një 
person më i rritur (mësuesit dhe nxënësit e tjerë) janë përpjekur apo jo ta ndalojnë dukurinë 
e bullizmit, duke e parë këtë nga këndvështrimi i kategorive të personave që janë të përfshirë 
ose jo në këtë dukuri. Analizat treguan se testi ki-katror (χ2) jep një lidhje mjaft rëndësishme 
ndërmjet faktit nëse mësuesit apo të rriturit brenda shkollës janë përpjekur apo jo për të 
parandaluar dukurinë e bullizmit me kategoritë e tij (χ2 (12, n=853) = 43.073, p < 0.001). 

Nga tabela 4.21 shohim se pyetjes së parë 3.6% e nxënësve vetëm viktimave mendojnë 
se mësuesja gjithmonë është përpjekur të bëjë diçka për të parandaluar bullizmin, ndërsa 
4.8% e tyre mendojnë se mësuesja asnjëherë nuk bën asgjë. 

Për pyetjen e parë duket që kategoria vetëm agresorë e ka përqindjen më të lartë, duke 
thënë se mësuesja nuk ka bërë asnjëherë asnjë përpjekje për të parandaluar dukurinë e 
bullizmit e duke kapur kështu një shifër prej 4.5%. Ndërsa po për pyetjen e parë del se 1.8% 

Tabela 4.20.  Lidhja ndërmjet perceptimit që kanë nxënësit mbi ndërhyrjen e 
mësuesve dhe të bashkëmoshatarëve, ndarë sipas klasave që ndjekin ata.

(56)
27,1%

(21)
10,1%

(34)
16,4%

(28)
13,5%

(68)
32,9%

207
100%

(67)
30,9%

(37)
17,1%

(39)
18,0%

(35)
16,1%

(39)
18,0%

217
100%

(43)
20,9%

(26)
12,6%

(49)
23,8%

(32)
15,5%

(56)
27,2%

206
100%

(56)
25,1%

(41)
18,4%

(33)
14,8%

(40)
17,9%

(53)
23,8%

223
100%

Pyetjet e shtruara dhe përgjigjet e marra

Asnjëherë

Ndonjëherë

Rrallëherë

Numri i përgjithshëm i kampionit 
për pyetjen e parë

Klasa që ndjekin nxënësit

Klasa VI

Shpesh

Gjithmonë

1.Sa shpesh mësuesit ose të rriturit brenda 
shkollës janë përpjekur ta ndalojnë bullizmin 
kur ai ka ndodhur në shkollë

Klasa VII Klasa VIII Klasa IX

(59)
29,0%

(38)
19%

(50)
24,2%

(26)
13%

(33)
2.4%

207
100%

(82)
38%

(56)
26%

(37)
17,1%

(33)
15,2%

(9)
3.7%

217
100%

(65)
32%

(36)
18%

(52)
25,2%

(35)
17,0%

(18)
7.8%

206
100%

(85)
38,1%

(47)
21,1%

(52)
23,3%

(23)
10,3%

(16)
6.3%

223
100%

Asnjëherë

Ndonjëherë

Rrallëherë

Numri i përgjithshëm i kampionit 
për pyetjen e dytë

Klasa VI

Shpesh

Gjithmonë

2.Sa shpesh nxënësit e tjerë janë përpjekur 
të ndalojnë bullizmin kur ai ka ndodhur në 
shkollën tuaj?

Klasa VII Klasa VIII Klasa IX
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e nxënësve agresorë mendojnë se mësuesja është përpjekur rrallëherë që ta parandalojë 
bullizmin, 2.2% mendojnë se mësuesja ka bërë gjithmonë përpjekje për të parandaluar 
dukurinë e bullizmit dhe 1.9% mendojnë se mësuesja është përpjekur shpesh që ta 
parandalojë bullizmin. Kjo tregon se agresorët i kryejnë këto sjellje agresive, duke ditur se 
ndaj tyre nuk do të merren masa, për shkak se e perceptojnë se pak mësues ndërhyjnë për 
ndalimin bullizmit.

Për pyetjen e parë del se përqindjen më të lartë në kategorinë e agresorë–viktimave 
e kanë nxënësit që kanë thënë se mësuesja është përpjekur  rrallëherë  që ta parandalojë 
dukurinë e bullizmit, duke kapur një shifër prej 2.1%, ndërsa 0.9% e tyre kanë dhënë si 
përgjigje se mësuesja nuk është përpjekur asnjëherë që ta parandalojë bullizmin dhe 1.9% 
ka thënë se mësuesja është përpjekur gjithmonë që ta parandalojë bullizmin.

Tabela 4.21. Perceptimi i nxënësve për ndërhyrjen e bashkëmoshatarëve dhe të 
mësuesve të tyre për ndalimin e bullizmit, e ndarë sipas kategorive.

(135)
1.8%

(57)
6.7%

(82)
9.6%

(68)
8.0%

(150)
17.6%

(492)

(160)
18.8%

(91)
10.7%

(112)
13.1%

(73)
8.6%

(56)
6.6%

(492)

Pyetjet e shtruara dhe përgjigjet e 
marra

1. Sa shpesh janë përpjekur mësuesit ose 
të rriturit brenda shkollës që ta ndalojnë 
bullizmin, kur ai ka ndodhur në shkollë?

2. Sa shpesh janë përpjekur nxënësit e 
tjerë që të ndalojnë bullizmin, kur ai ka 
ndodhur në shkollën tuaj?

Asnjëherë

Asnjëherë

Ndonjëherë

Ndonjëherë

Rrallëherë

Rrallëherë

Numri i përgjithshëm 
për pyetjen e parë

Numri i përgjithshëm për pyetjen e 
dytë

Kategoria
Numri i 

përgjithshëm 
i kampionit

Numri i 
përgjithshëm 
i kampionit

Jo të 
përfshirë/
vëzhgues

Jo të 
përfshirë/
vëzhgues

Vetëm 
viktima

Vetëm 
viktima

Vetëm 
agresorë

Vetëm 
agresorë

Agresorë 
viktima

Agresorë - 
viktima

(41)
4.8%

(35)
4.1%

(37)
4.3%

(41)
4.8%

(31)
3.6%

(185)

(65)
7.6%

(41)
4.8%

(42)
4.9%

(26)
3.0%

(11)
1.3%

(185)

(38)
4.5%

(15)
1.8%

(22)
2.6%

(16)
1.9%

(19)
2.2%

(110)

(52)
6.1%

(26)
3.0%

(19)
2.2%

(8)
0.9%

(5)
0.6%

(110)

(8)
0.9%

(18)
2.1%

(14)
1.6%

(10)
1.2%

(16)
1.9%

(66)

(15)
1.8%

(19)
2.2%

(18)
2.1%

(10)
1.2%

(4)
0.5%

(66)

(222)

(125)

(155)

(135)

(216)

853

(292)

(177)

(191)

(117)

(75)

(853)

Shpesh

Shpesh

Gjithmonë

Gjithmonë
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Testi ki-katror tregoi se gjithashtu ka një lidhje mjaft rëndësishme ndërmjet pyetjes se 
sa shpesh bashkëmoshatarët në shkollë kanë bërë diçka për të parandaluar bullizmin me 
kategoritë ku ata bëjnë pjesë, duke pasur një (χ2 (12, n=853)=26.436 p = 0.009). Nxënësit 
që janë vetëm viktima të bullizmit kanë një përqindje më të lartë (me 7.6%) në krahasim me 
kategoritë e tjera bulliste (6.1% vetëm shkaktarë të bullizmit, 1.8% agresorë–viktima), për 
sa i përket faktit që një nxënës tjetër nuk ka bërë asgjë për të parandaluar bullizmin. 

Edhe për kategoritë e tjera të kësaj pyetjeje, përqindje më të lartë e kanë vetëm nxënësit 
që kanë qenë viktima të bullizmit. Ajo që vihet re tjetër është se, për të gjitha kategoritë e 
bullizmit, duket që ka një perceptim të ulët të këtyre kategorive për faktin që nxënësit e tjerë 
brenda shkollës kanë bërë gjithmonë diçka ose shpesh diçka për të parandaluar bullizmin.

Kontakti i familjes së viktimës me shkollën

Rezultatet e treguara në tabelën 4.22 na sigurojnë informacion rreth marrëdhënies 
shtëpi-shkollë, në veçanti, pritshmërinë e shkollës për tu marrë me shqetësimet e prindërve 
që dyshojnë ose që fëmija i tyre i është ankuar se ka qenë viktimë e bullizmit. Për pyetjen 
nëse ka kontaktuar ndonjë person madhor i familjes më shkollën për të ndaluar bullizmin 
duket se perceptimet nga djemtë dhe vajzat janë shumë të përafërta. 

Ndërkohë Testi Ki- Katror tregoi se nuk ekziston një lidhje domethënëse midis gjinisë 
se viktimave te bullizmit dhe faktit nëse prindërit e tyre kane kontaktuar ndonjëherë me 
shkollën për tu përpjekur te ndalojnë bullizmin (X2 (251, 3) = 1,350  p=0,717).

Për të dyja gjinitë shumica e prindërve rreth 59% nuk kanë komunikuar me nxënësit për 
faktin se ata kanë qenë viktima të bullizmit, 22,7% kanë komunikuar vetëm një herë dhe 
këtu dhe vetëm 18,3% kanë komunikuar disa herë. Sikurse shihet prindërit e fëmijëve vajza 
komunikojnë më shumë me shkollën për faktin se fëmija i tyre është viktimë.

Tabela 4.22. Kontakti i familjes së viktimës me shkollën sipas gjinisë (dikotomizuar).

Kontaktimi i mësuesve dhe i prindërve me nxënësit agresorë 
Sipas raportimit të bërë nga nxënësit agresorëve për pyetjen e parë dhe siç del edhe nga 

tabela 4.23 (kontaktimi i mësuesve dhe i prindërve me nxënësit agresorë), rreth 55,7% e 
prindërve apo ndonjë person tjetër i rritur në familjen e nxënësve që kanë shkaktuar bullizëm 
kanë folur me ta rreth faktit që po shkaktojnë bullizëm te nxënësit e tjerë, ku në 18,7% të 
rasteve ata kanë folur vetëm një herë, ndërsa në 25,6% të rasteve ata kanë folur me nxënësit 
disa herë, duke treguar se në pjesën më të madhe ngjarjet bulliste përsëriten.

A ka kontaktuar ndonjë person madhor i familjes 
suaj me shkollën për tu përpjekur të ndalojë 
bullizmin tek ju gjatë muajve të fundit?

Jo, ata nuk kanë kontaktuar me shkollën

Po, ata kanë kontaktuar me shkollën disa herë

Po, ata kanë kontaktuar me shkollën një herë

Numri i përgjithshëm i viktimave

(70)
55,1%

(31)
24,4%

(26)
20,5%

127
100%

Vajzë Djalë
Numri i 

përgjithshëm
i viktimave

(78)
63%

  (26)
21%

(20)
16%

124
100%

(148)
59%

(57)
22,7

(46)
18,3

251
100%
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Sipas raportimit të bërë nga nxënësit agresorëve për pyetjen e dytë dhe siç del edhe 
nga tabela 4.23 (kontaktimi i mësuesve dhe i prindërve me nxënësit agresorë), duket se një 
përqindje pak më të lartë e kanë pasur kontaktimin me mësuesve me 49% (, ku në 22.8% të 
rasteve mësuesit kanë folur vetëm një herë për çështjen e bullizmit dhe në 26.2% të rasteve 
mësuesit kanë folur disa herë për çështjen e bullizmit). 

Nga pikëpamja gjinore del se djemtë agresorë në krahasim me vajzat agresore, kishin 
përqindjen më të lartë në të dyja rastet; mësues ose mësuesja kujdestare (X2 (3, n=176) 
= 4.620, p=0.202) i ka folur dhe po ashtu dhe prindër apo ndonjë person tjetër i rritur në 
familje (X2 (3, n=176) = 2.873, p=0.412) kjo dhe sepse djemtë janë më shumë të përfshirë 
si agresor në dukurinë e bullizmit. 

Tabela 4.23. Kontaktimi i mësuesve dhe i prindërve me nxënësit agresorë (e dikotomizuar).

Përpjekjet e mësuesve për të ndaluar bullizmin, sipas perceptimit të nxënësve 

Tabela e mëposhtme (4.24) siguron një vlerësim të përpjekjeve që bëjnë mësuesit për të 
ndaluar bullizmin në klasë. Sikurse e shohim, nxënësit që janë shprehur pozitivisht përbëjnë 
pjesën dërrmuese me rreth 56.7 % [mësuesja ka bërë shumë (35.4%) ose diçka (21.3%)]. 
Ndërsa nxënësit që kanë një përgjigje negative (pra, që mësuesja nuk ka bërë asgjë (27.4%) 
dhe ka bërë shumë pak (15.8%) përbëjnë 43.2% të kampionit të marrë në studim (853 nxënës 
dhe nxënëse). 

Pyetjet e shtruara nxënësit agresor dhe 
përgjigjet e marra prej tij

1. A kanë kontaktuar prindërit me ju? 

Jo, ata nuk kanë folur me mua për këtë çështje.

Po, ata kanë folur me mua për këtë çështje disa herë.

Po, ata kanë folur me mua rreth kësaj çështje 
vetëm një herë.

Numri i përgjithshëm i agresorëve për 
pyetjen e parë

Nr

(25)

(11)

(10)

46

Gjinia e nxënësit agresor

Vajzë Djalë

Numri i 
përgjithshëm
i agresorëve

%

54,3

24

21,7

100

Nr.

(73)

(22)

(35)

130

%

56,1

16,9

27

100

Nr

(98)

(33)

(45)

176

%

55,7

18,7

25,6 

100

 2. A ka kontaktuar mësuesi/ja me ju?

Jo, ata nuk kanë folur me mua për këtë çështje.

Po, ata kanë folur me mua për këtë çështje disa herë.

Po, ata kanë folur me mua rreth kësaj çështje 
vetëm një herë.

Numri i përgjithshëm i agresorëve për 
pyetjen e dytë.

Nr

(27)

(9)

(10)

46

Vajzë Djalë
Numri i 

përgjithshëm
i agresorëve

%

58,7

19,6

21,7

100

Nr.

(63)

(31)

(36)

130

%

48,5

23,8

27,7

100

Nr

(90)

(40)

(46)

176

%

50,6

22,8

26,2 

100
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Djemtë duket se kanë përqindje më të lartë (46.8%) të perceptimit negativ (pra që 
mësuesit nuk kanë bërë asgjë apo kanë bërë shumë pak) në krahasim vajzat, që e kanë 
atë me 39.3% . Gjithashtu ,vajzat kanë një përqindje më të lartë (60.7%) të perceptimeve 
pozitive (pra, që mësuesit kanë bërë diçka apo kanë bërë shumë) në krahasim me djemtë 
(53.2%). Testi statistikor ki-katror në këtë rast del (χ2 (3, n=853) = 5.571,  p=0.134). 

Tabela 4.24. Perceptimi i nxënësve për ndërhyrjen e mësuesve 
për të ndaluar bullizmin.

Nëse i referohemi tabelës 4.25, del se testi ki - katror (χ2 (9, n=853) = 26.900, p<0.001) 
tregoi se ka një lidhje shumë rëndësishme ndërmjet perceptimeve për ndërhyrjen e mësuesve 
dhe të klasave që ndjekin nxënësit. Nxënësit e klasave të teta dhe të nënta e perceptojnë më 
shumë se nxënësit e klasave të gjashta dhe të shtata faktin që mësuesit nuk kanë bërë asgjë 
ose kanë bërë pak për të parandaluar bullizmin në klasat e tyre. Nxënësit e klasave të gjashta 
dhe të shtata e kanë përqindjen më të lartë ndërmjet të gjithë nxënësve, për sa i përket faktit 
të perceptimeve se mësuesit kanë bërë shumë apo diçka për të parandaluar bullizmin në 
klasat e tyre. 

Tabela 4.25. Perceptimi i nxënësve për ndërhyrjen e mësuesve sipas klasave.

Sa mendoni se mësuesit/
mësueset kanë bërë diçka 
për të ndaluar bullizmin në 
klasën tuaj?

Sa ka ndërhyrë mësuesi/ja 
kujdestare për të ndaluar 
bullizmin në klasën tuaj?

Asgjë

Asgjë

Diçka

Diçka

Pak

Shumë pak

Ka bërë shumë

Ka bërë shumë

Numri i përgjithshëm

Numri i përgjithshëm

Klasat VI

(59)
25.2%

(24)
17.8%

(39)
21.4%

(85)
28.1%

(207)

F

(100)

(60)

(89)

(158)

407

%

24.6

14.7

21.9

38.8

100

Klasat VII

(49)
21.0%

(30)
22.2%

(38)
29.7%

(89)
29.5%

(206)

Klasat VIII

(67)
28.6%

(40)
29.6%

(60)
33.0%

(50)
16.5%

(217)

Klasat IX

(59)
25.2%

(41)
30.4%

(45)
24.7%

(78)
5.4%

(223)

Numri i 
përgjithshëm 
i kampionit

(234)
27.4%

(135)
15.8%

(182)
21.3%

(302)
35.4%

(853)

Klasat që ndjekin nxënësit

Gjinia e nxënësit

Vajzë Djalë

F

(134)

(75)

(93)

(144)

446

%

30.0

16.8

20.9

32.3

100

F

(234)

(135)

(182)

(302)

853

%

27.4

15.8

21.3

35.5

100

Numri i përgjithshëm 
i kampionit
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SEKSIONI IV. MARRËDHËNIET QË EKZISTOJNË MIDIS 
KARAKTERISTIKAVE TË NXËNËSVE DHE PËRFSHIRJES NË 

BULLIZËM  

Lidhja midis numrit të shokëve dhe përfshirjes në bullizëm
Në një pamje të përgjithshme duket se përqindja e vajzave të cilët kanë më pak se 

2 deri në 3 shokë të ngushtë në klasë është pak më e lartë se përqindja e djemve për këto 
kategori. Përqindja e vajzave që deklarojnë se nuk kanë asnjë shokë / shoqe të ngushtë në 
klasë është e barabartë me djemtë që për këtë alternative janë 2%.  Ndërsa me rritjen e 
numrit të shokëve me mbi katër, djemtë duken se janë në përqindje më të lartë sesa vajzat 
(χ2 (4, n=853) = 21.502, p< 0.001), ku 16% e djemve kanë 5 ose 6 shokë të ngushtë në 
klasë në krahasim me vajzat ku kjo përqindje është 11%

Grafiku 4.24 Popullariteti i nxënësve sipas gjinisë

Testi ki - katror (χ2 (12, n=853) = 22.128, p = 0.036) tregoi se ka një lidhje të 
rëndësishme ndërmjet numrit të shokëve që nxënësit kanë në klasë dhe kategorive të 
bullizmit. Vihet re se përqindja e nxënësve që kanë thënë se nuk kanë asnjë shok apo 
kanë vetëm një shok të ngushtë, është më e lartë te nxënësit viktima të bullizmit dhe te 
nxënësit agresorë-viktima (shih tabelën 4.26). Ndërsa nxënësit agresorë shprehen se kanë 
2-3 shokë ose më shumë në krahasim me dy kategoritë e tjera, duke treguar se viktimat 
kanë më pak popullaritet në krahasim me agresorët dhe se kategoria agresorë-viktima 
është më pak e përkrahur. ndaj edhe vajzat kanë më probabilitet të jenë viktima duke 
qenë se kanë tendencën të kenë më pak shokë/ shoqe.

Asnjë. Unë kam një 
shok në klasën 

time.

Unë kam 2 ose 
3 shokë në 

klasën time.

Unë kam 4 ose 
5 shokë në 

klasën time.

Unë kam 5 ose 
6 shokë në 

klasën time.

2%

12%
16%

8%
11%

2%
8%

15%
12%

16%

4%

20%

31%

19%

26%

Vajza Djem Total

SEKSIONI IV. MARRËDHËNIET QË EKZISTOJNË 
MIDIS KARAKTERISTIKAVE TË NXËNËSVE 

DHE PËRFSHIRJES NË BULLIZËM  

Lidhja midis numrit të shokëve dhe përfshirjes në bullizëm

Në një pamje të përgjithshme duket se përqindja e vajzave të cilët kanë më pak se 2 deri 
në 3 shokë të ngushtë në klasë është pak më e lartë se përqindja e djemve për këto kategori. 
Përqindja e vajzave që deklarojnë se nuk kanë asnjë shokë / shoqe të ngushtë në klasë 
është e barabartë me djemtë që për këtë alternative janë 2%.  Ndërsa me rritjen e numrit 
të shokëve me mbi katër, djemtë duken se janë në përqindje më të lartë sesa vajzat (χ2 (4, 
n=853) = 21.502, p< 0.001), ku 16% e djemve kanë 5 ose 6 shokë të ngushtë në klasë në 
krahasim me vajzat ku kjo përqindje është 11%

Grafiku 4.26. Popullariteti i nxënësve sipas gjinisë.

Testi ki - katror (χ2 (12, n=853) = 22.128, p = 0.036) tregoi se ka një lidhje të rëndësishme 
ndërmjet numrit të shokëve që nxënësit kanë në klasë dhe kategorive të bullizmit. Vihet re 
se përqindja e nxënësve që kanë thënë se nuk kanë asnjë shok apo kanë vetëm një shok të 
ngushtë, është më e lartë te nxënësit viktima të bullizmit dhe te nxënësit agresorë-viktima 
(shih tabelën 4.26). Ndërsa nxënësit agresorë shprehen se kanë 2-3 shokë ose më shumë 
në krahasim me dy kategoritë e tjera, duke treguar se viktimat kanë më pak popullaritet në 
krahasim me agresorët dhe se kategoria agresorë-viktima është më pak e përkrahur. Ndaj 
edhe vajzat kanë më probabilitet të jenë viktima duke qenë se kanë tendencën të kenë më 
pak shokë/ shoqe.
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Numri i përgjithshëm 

Tabela 4.26. Përqindja dhe numri i nxënësve, ndarë sipas numrit të shokëve dhe 
përfshirjes në bullizëm.

Gjithashtu edhe testi i Kruskal Wallis tregoi se ekziston një lidhje shumë të rëndësishme 
midis këtyre dy variablave H(3) = 13,028  p=0, 005. 

Tabela 4.27. Testi Kruskal Wallis mbi lidhejn e popullaritetit në shkollë dhe 
përfshirjen në bullizëm.

Testi statistikora,b,c.

Lidhja midis shkallës së nivelit të pëlqimit të shkollës me përfshirjen në bullizëm 

Nëse pyesim se sa shumë e pëlqejnë shkollën, për përgjigjen e pëlqejnë shkollën djemtë 
dhe vajzat kanë përkatësisht këto përqindje: 23.2% vajzat dhe 27.2% djemtë (χ2 (4, n=853) 
= 21.168, p< 0.001). Ndërsa përqindja e vajzave që e pëlqejnë shumë shkollën është më e 
lartë në krahasim me djemtë (11.5% për vajzat dhe 8.4% për djemtë). 

Sa shokë të ngushtë keni 
në klasën tuaj?

Asnjë shok të ngushtë

Unë kam 2 ose tre shokë të 
ngushtë. 

Unë kam një shok të ngushtë. 

Jo të 
përfshirë/
vëzhgues

(15)
1.8%

(66)
7.7%

(170)
19.9%

(102)
12.0%

(139)
16.3%

(492)

Vetëm 
viktima

(7)
0.8%

(42) 
4.9%

(71)
8.3%

(28)
3.3% 

(37)
4.3% 

(185)

Vetëm 
agresorë

(6)
0.7%

(8)
0.9%

(43)
5.0%

(23)
2.7%

(30)
3.5%

(110)

Agresorë - 
viktima

(2)
0.2%

(8)
3.2% 

(27)
3.1%

(11)
1.3%

(18)
2.1%

(66)

Numri i 
përgjithshëm 
i kampionit

(30)
3.5%

(172)
20.1%

(263)
30.7%

(164)
19.2%

(224)
26.3%

(853)

Kategoria

Emërtimi

Testi statistikor ki-katror

Shkallët e lirisë (df)c

Lloji i lakores-asimptotik (asymp. sig.)

a) Kruskal Wallis Test.
b) Ndryshori grupues: Kategoritë e bullizmit.
c) df-degree of freedom-shkallët e lirisë.

Sa shokë të ngushtë keni në klasën tuaj?

13.028

3

0.005

Unë kam 4 ose 5 shokë të 
ngushtë. 

Unë kam 5 ose 6 shokë të 
ngushtë.
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Grafiku 4.25 Niveli pëlqimit të shkollës i ndarë sipas gjinisë së nxënësve

Testi ki - katror tregoi se ka një lidhje mjaft të rëndësishme ndërmjet nivelit të 
pëlqimit të shkollës dhe kategorive të bullizmit (χ2(6, n=853) = 73.821, p<0.001). E 
marrë në tërësi shohim se 12.1% (7.2% nuk e pëlqejnë aspak shkollën dhe 4.9% nuk e 
pëlqejnë shkollën) e nxënësve kanë thënë se nuk e pëlqejnë shkollën, ku 4% e tyre janë 
agresorë-viktima; 3.8% e tyre janë vetëm viktima dhe 3.2% janë vetëm agresorë (shih 
tabelën 4.28). Por shihet se 17.6% e nxënësve kanë një qëndrim asnjanës (pra, as nuk e 
pëlqejnë shkollën, por edhe nuk është se nuk e pëlqejnë shkollën, tabela 4.28) për faktin 
nëse e pëlqejnë apo jo shkollën, bile ndërmjet kategorive të bullizmit ata kanë një 
shpërndarje pak a shumë të njëjtë.

Ndërsa pjesa dërrmuese e nxënësve kanë thënë se e pëlqejnë shkollën, gjithsej me
70.3% të tyre [ku 50.4% e pëlqejnë shkollën dhe 19.9% e pëlqejnë shumë shkollën, ku 
26.5% e tyre nuk janë të përfshirë në bullizëm, 23,4% janë vetëm agresor, 13,4% janë 
vetëm viktima ndërsa 7,0% hyjnë në të dyja kategoritë, pra janë agresorë-viktima.

Tabela 4.28 % dhe numri i nxënësve sipas nivelit të pëlqimit të shkollës së shkollës 
dhe përfshirjes në bullizëm 

Pyetja e shtruar nxënësit dhe 
përgjigjet e marra

Kategoria
Numri i përgjithshëm

i kampionitJo të 
përfshirë/
vëzhgues

Vetëm 
viktim

a

Vetëm 
agresorë

Agresorë 
- viktima

Unë nuk e pëlqej shkollën. (10)
1.2%

(32)
3.8%

(27)
3.2% (34)

4.0%
(103)

12.1%

Unë as e pëlqej as nuk është se 
nuk e pëlqej shkollën.

(35)
4.1%

(37)
4.3%

(32)
3.8%

(46)
5.4%

(150)
17.6%

Unë e pëlqej shkollën. (226)
26.5%

(114)
13.4%

(200)
23.4% (60)

7.0%
(600)

70.3%

1.8% 2.2%
9.0%

23.2%

11.5%
5.4% 2.7%

8.6%

27.2%

8.4%7.2% 4.9%

17.6%

50.4%

19.9%

Unë nuk e 
pëlqej aspak 

shkollën

Unë nuk e 
pëlqej shkollën

Unë as e pëlqej 
as nuk është se 

nuk e pëlqej 
shkollën

Unë e pëlqej 
shkollën

Unë e pëlqej 
shumë shkollën

Vajzë

Djalë

Total

Grafiku 4.27. Niveli pëlqimit të shkollës i ndarë sipas gjinisë së nxënësve.

Testi ki - katror tregoi se ka një lidhje mjaft të rëndësishme ndërmjet nivelit të pëlqimit 
të shkollës dhe kategorive të bullizmit (χ2(6, n=853) = 73.821, p<0.001). E marrë në tërësi 
shohim se 12.1% (7.2% nuk e pëlqejnë aspak shkollën dhe 4.9% nuk e pëlqejnë shkollën) e 
nxënësve kanë thënë se nuk e pëlqejnë shkollën, ku 3.1% e tyre janë agresorë-viktima; 3.8% 
e tyre janë vetëm viktima dhe 3.9% janë vetëm agresorë (shih tabelën 4.28). Por shihet se 
17.6% e nxënësve kanë një qëndrim asnjanës (pra, as nuk e pëlqejnë shkollën, por edhe nuk 
është se nuk e pëlqejnë shkollën, tabela 4.28) për faktin nëse e pëlqejnë apo jo shkollën, bile 
ndërmjet kategorive të bullizmit ata kanë një shpërndarje pak a shumë të njëjtë.

Ndërsa pjesa dërrmuese e nxënësve kanë thënë se e pëlqejnë shkollën, gjithsej me 70.3% 
të tyre [ku 50.4% e pëlqejnë shkollën dhe 19.9% e pëlqejnë shumë shkollën, ku 52.4% e tyre 
nuk janë të përfshirë në bullizëm, 3,5% janë vetëm agresor, 13,6% janë vetëm viktima 
ndërsa 0,8% hyjnë në të dyja kategoritë, pra janë agresorë-viktima.

Tabela 4.28. Përqindja dhe numri i nxënësve sipas nivelit të pëlqimit të shkollës 
së shkollës dhe përfshirjes në bullizëm. 

 Pyetja e shtruar nxënësit 
dhe përgjigjet e marra

Unë nuk e pëlqej shkollën.

Unë e pëlqej shkollën.

Unë as e pëlqej as nuk është se 
nuk e pëlqej shkollën.

Numri i përgjithshëm 

Jo të 
përfshirë/
vëzhgues

(10)
1.2%

(35)
4.1%

(447)
52.4%

(492)

Vetëm 
viktima

(32)
3.8%

(37)
4.3%

(116)
13.9%

(185)

Vetëm 
agresorë

(34)
3.9%

(46)
5.4%

 (30)
3.5%

(110)

Agresorë - 
viktima

(27)
3.1%

(32)
3.7%

(7)
0.8%

(66)

Numri i 
përgjithshëm 
i kampionit

(103)
12.1%

(150)
17.6%

(600)
70.3%

853

Kategoria
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Numri i përgjithshëm
(271) (183) (173) (140) 853

Gjithashtu edhe testi Kruskal Uollis (H(3) = 67.979, p<0.001) tregoi se statistikisht ka një 
lidhje të rëndësishme si për djemtë, dhe për vajzat, për sa i përket faktit se e pëlqejnë 
shumë shkollën dhe kategorive të bullizmit ku bëjnë pjesë këta djem apo këto vajza.

Lidhja midis racës dhe përfshirjes në bullizëm
Sikurse e shohim ne grafikun 4.26 pjesa më e madhe e nxënësve 92 % e të gjithë 

kampionit janë pjesë e popullsisë së përgjithshme. Vetëm 5 % të të intervistuarve kanë 
deklaruar se i përkasin etnisë Egjiptiane dhe vetëm 2 % i përkasin etnive të tjera Rome 
dhe 1% e pjesëmarrëse nuk kanë pasur dëshirë ti përgjigjen kësaj pyetje.

Grafiku 4.26 Raca 

Testi ki - katror tregoi se ka një lidhje mjaft të rëndësishme ndërmjet kombësisë së 
nxënësve dhe kategorive të bullizmit (χ2 (9, n=853) = 41.161, p <0.001). Brenda secilës 
kombësi shohim se përqindja më e lartë te kategoria e viktimave i përket nxënësve që 
kanë kombësi egjiptiane dhe rome, te shkaktarët janë nxënësit me kombësi shqiptare dhe 
brenda kategorisë shkaktarë – viktima del se përsëri egjiptianët dhe romët kanë përqindjet 
më të larta. 

92%

5% 2% 1% Popullsi e 
përgjithshme

Egjiptian

Rom

Pa përgjigje

Tabela 4.29 Testi Kruskla Wallis për lidhjen midis nivelit të pëlqimit të shkollës dhe përfshirjes në 
bullizëm

Testi statistikora,b,c

Emërtimi Sa shumë e pëlqeni shkollën ?
Ki-katrori (Chi-Square) 67.979
Df (shkallët e lirisë) 3
Asymp. Sig. (lakore asimptotike) 0.000
a. Kruskal Wallis Test
b. Ndryshori grupues: Kategoritë e bullizmit
c. df-degree of freedom-shkallët e lirisë.

 

Gjithashtu edhe testi Kruskal Uollis (H(3) = 67.979, p<0.001) tregoi se statistikisht ka 
një lidhje të rëndësishme si për djemtë, dhe për vajzat, për sa i përket faktit se e pëlqejnë 
shumë shkollën dhe kategorive të bullizmit ku bëjnë pjesë këta djem apo këto vajza.

Tabela 4.29. Testi Kruskla Wallis për lidhjen midis nivelit të pëlqimit 
të shkollës dhe përfshirjes në bullizëm.

Testi statistikora,b,c.

Lidhja midis racës dhe përfshirjes në bullizëm

Sikurse e shohim ne grafikun 4.28 pjesa më e madhe e nxënësve 92 % e të gjithë 
kampionit janë pjesë e popullsisë së përgjithshme. Vetëm 5 % të të intervistuarve kanë 
deklaruar se i përkasin etnisë Egjiptiane dhe vetëm 2 % i përkasin etnive të tjera Rome dhe 
1% e pjesëmarrëse nuk kanë pasur dëshirë ti përgjigjen kësaj pyetje.

Grafiku 4.28. Raca. 

Testi ki - katror tregoi se ka një lidhje mjaft të rëndësishme ndërmjet kombësisë së nxënësve 
dhe kategorive të bullizmit (χ2 (9, n=853) = 41.161, p <0.001). Brenda secilës kombësi shohim 
se përqindja më e lartë te kategoria e viktimave i përket nxënësve që kanë kombësi egjiptiane 
dhe rome, te shkaktarët janë nxënësit me kombësi shqiptare dhe brenda kategorisë shkaktarë 
– viktima del se përsëri egjiptianët dhe romët kanë përqindjet më të larta. 

Për sa i përket popullsisë me kombësi (racë) egjiptiane, mund të bëjmë komentet e 
mëposhtme:

Shuma e përgjithshme prej 54.8%, ku futen ata që janë vetëm viktima të bullizmit, 
i përket 23 nxënësve që kanë deklaruar se janë të kombësisë (racës) egjiptiane, nga 42 

Emërtimi

Ki-katrori (Chi-Square) 

Df (shkallët e lirisë) 

Asymp. Sig. (lakore asimptotike) 

a. Kruskal Wallis Test
b. Ndryshori grupues: Kategoritë e bullizmit
c. df-degree of freedom-shkallët e lirisë.

Sa shumë e pëlqeni shkollën ?

67.979

3

0.000
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që janë gjithsej në këtë popullsi. Prej nxënësve që janë të kombësisë egjiptiane, del 
se 4.8% e tyre janë vetëm agresorë, pra në 42 nxënës të kombësisë (racës) egjiptiane, 
vetëm 2 nxënës të kësaj kombësie janë shkaktarë (agresorë) të bullizmit tek të tjerët, 
ndërsa 11.9% e tyre bien në të dyja kategoritë, pra janë edhe shkaktarë (agresorë), edhe 
viktima të bullizmit (agresorë-viktima), që kap si shifër 5 nxënës gjithsej nga 42 që ka 
ky grup. Po ashtu, në popullsinë me kombësi egjiptiane del se vetëm 28.6% e tyre, që i 
përket 12 nxënësve të kësaj popullsie, nga 42 gjithsej, nuk janë përfshirë në veprimtari 
bulliste.

Për sa i përket popullsisë me kombësi (racë) rome shuma e përgjithshme prej 42.9%, 
ku futen ata që janë vetëm viktima të bullizmit, i përket 6 nxënësve që kanë deklaruar se 
janë të kombësisë (racës) rome, nga 14 që janë gjithsej në këtë popullsi. Prej nxënësve 
që janë të kombësisë rome, del se 0% e tyre janë vetëm agresorë, pra në 14 nxënës të 
kombësisë rome, nuk ka asnjë nxënës të kësaj kombësie që të jetë shkaktar (agresor) 
i bullizmit tek të tjerët, ndërsa 14.3% e tyre bien në të dyja kategoritë, pra janë edhe 
shkaktarë (agresorë), edhe viktima të bullizmit (agresorë-viktima), që kap si shifër 2 
nxënës gjithsej nga 14 që ka ky grup. Po ashtu, në popullsinë me kombësi rome del se 
vetëm 42.9% e tyre, që i përket 6 nxënësve të kësaj popullsie, nga 14 gjithsej, nuk janë 
përfshirë në veprimtari bulliste.

Për sa i përket popullsisë me kombësi (racë) shqiptare, mund të bëjmë komentet e 
mëposhtme:

Shuma e përgjithshme prej 19.6%, ku futen ata që janë vetëm viktima të bullizmit, i 
përket 154 nxënësve që kanë deklaruar se janë të kombësisë (racës) shqiptare, nga 787 
që janë gjithsej në këtë popullsi. Prej nxënësve që janë të kombësisë shqiptare, del se 
13.6% e tyre janë vetëm shkaktarë (agresorë), pra në 787 nxënës të kombësisë shqiptare, 
ka 107 nxënës të kësaj kombësie që të janë shkaktarë (agresorë) të bullizmit tek të tjerët, 
ndërsa 7.2% e tyre bien në të dyja kategoritë, pra janë edhe shkaktarë (agresorë), edhe 
viktima të bullizmit (agresorë-viktima), që kap si shifër 57 nxënës gjithsej nga 787 që 
ka ky grup. Po ashtu, në popullsinë me kombësi shqiptare del se vetëm 59.6% e tyre, 
që i përket 469 nxënësve të kësaj popullsie, nga 787 gjithsej, nuk janë përfshirë në 
veprimtari bulliste.

Për sa i përket kategorisë së popullsisë që nuk i ka dhënë përgjigje se kujt kombësie 
(race) i përket, mund të bëjmë komentet e mëposhtme:

Shuma e përgjithshme prej 20%, ku futen ata që janë vetëm viktima të bullizmit, i 
përket 2 nxënësve të popullsisë që nuk ka deklaruar se e kujt kombësie (race) është, nga 
10 që janë gjithsej në këtë popullsi. Prej nxënësve që janë të këtij grupi, del se 2% e tyre 
janë vetëm shkaktarë (agresorë), pra në 10 nxënës, ka 2 nxënës të këtij që janë shkaktarë 
(agresorë) të bullizmit tek të tjerët, ndërsa po 20% e tyre bien në të dyja kategoritë, pra 
janë edhe shkaktarë (agresorë), edhe viktima të bullizmit (agresorë-viktima), që kap si 
shifër 2 nxënës gjithsej nga 10 që ka ky grup. Po ashtu, në këtë grup popullsie del se 
vetëm 50% e tyre, që i përket 5 nxënësve të këtij grupi, nga 10 gjithsej, nuk janë përfshirë 
në veprimtari bulliste.
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Tabela 4.30. Përfshirja e nxënësve në bullizëm sipas racës.

Testi Kruskal Wallis H(3) = 68,518 p<0,001, tregoi se ekziston një lidhje mjaft 
sinjifikative midis perceptimeve të nxënësve për disiplinën në shkollë dhe kategorive të 
bullizmit

Tabela 4.31. Testi Kruskla Wallis per lidhjen midis racës dhe përfshirjes në bullizëm. 
Test Statisticsa,b,c.

Lidhja ndërmjet rezultateve në mësime të nxënësve dhe përfshirjes së tyre në 
bullizëm 

Sikurse e shohim pjesa më e madhe e nxënësve 54% (463) pohojnë se janë nxënës 
me nota mesatare, 35% (298) pohojnë se janë nxënës me nota të larta dhe vetëm 11% (92) 
pohojnë se janë me nota të ulta. 

Emërtimi

Chi-Square (ki-katrori)

Df (shkallët e lirisë)

Asymp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Kategoritë e bullizmit
c. df-degree of freedom-shkallët e lirisë.

Cilës racë i përkisni?

68,518

3

0.000

Lloji i kombësisë (racës) së 
popullsisë

Popullsi e përgjithshme me 
kombësi (racë) shqiptare

Popullsi me kombësi (racë) 
rome

Popullsi me kombësi (racë) 
egjiptiane

Popullsi pa përgjigje të 
kombësisë (racës) që i përket

Numri i përgjithshëm

Jo të 
përfshirë/
vëzhgues

(469)
59.6%

(12)
28.6%

(6)
42.9%

(5)
50.0%

(492)

Vetëm 
viktima

(154)
19.6%

(23)
54.8%

(6)
42.9%

(2)
20.0%

(185)

Vetëm 
agresorë

(107)
13.6%

(2)
4.8%

(0)
0.0%

(1)
10.0%

(110)

Agresorë - 
viktima

(57)
7.2%

(5)
11.8%

(2)
14.2%

(2)
20.0%

(66)

Numri i 
përgjithshëm 
i kampionit

(787)
100%

(42)
100%

(14)
100%

(10)
100%

(853)

Kategoria
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Grafiku 4.27 Vetvlerësimi mbi rezultatet në mësime

Testi ki-katror (χ2 (6, n=853) = 46.060, p <0.001) tregoi se ka një lidhje mjaft 
domethënëse ndërmjet vetëvlerësimit të nxënësve për mesataren në mësime dhe 
kategorive të bullizmit. 

Për grupin që bën pjesë në nxënësit me nota të ulëta, mund të bëjmë komentet e
mëposhtme:

Ndërmjet nxënësve me nota të ulëta, shifrën më të lartë e kanë nxënësit që janë 
vetëm viktima të bullizmit, duke kapur një vlerë prej 4.5% (38 nxënës dhe nxënëse) të 
numrit të përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota 
të ulëta, por që janë vetëm shkaktarë (agresorë) kanë një përqindje prej 2.1% (18 nxënës 
dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim, 
ndërsa nxënësit po me nota të ulëta, por që janë njëkohësisht edhe shkaktarë (agresorë), 
edhe viktima të bullizmit, janë në nivelin e shifrës prej 1.3% (11 nxënës dhe nxënëse) të 
numrit të përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota 
të ulëta, por që nuk janë të përfshirë në dukurinë e bullizmit, përbëjnë 2.9% (25 nxënës 
dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim.

Për grupin që bën pjesë në nxënësit me nota mesatare, mund të bëjmë komentet e 
mëposhtme:

Ndërmjet nxënësve me nota mesatare, shifrën më të lartë e kanë nxënësit që janë 
vetëm viktima të bullizmit, duke kapur një vlerë prej 10.6% (90 nxënës dhe nxënëse) të 
numrit të përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota 
mesatare, por që janë vetëm shkaktarë (agresorë) kanë një përqindje prej 7.0% (60 nxënës 
dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim, 
ndërsa nxënësit po me nota mesatare, por që janë njëkohësisht edhe shkaktarë (agresorë), 
edhe viktima të bullizmit, janë në nivelin e shifrës prej 3.6% (31 nxënës dhe nxënëse) të 
numrit të përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota 
mesatare, por që nuk janë të përfshirë në dukurinë e bullizmit, përbëjnë 33.1% (282 
nxënës dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në 
studim.

11%

54%

35%

Vetvlerësimi mbi rezultatet në mësime

Nxënës/e me nota 
të ulëta

Nxënës/e me nota 
mesatare

Nxënës/e me nota 
të larta

Grafiku 4.29. Vetvlerësimi mbi rezultatet në mësime.

Testi ki-katror (χ2 (6, n=853) = 46.060, p <0.001) tregoi se ka një lidhje mjaft domethënëse 
ndërmjet vetëvlerësimit të nxënësve për mesataren në mësime dhe kategorive të bullizmit. 

Për grupin që bën pjesë në nxënësit me nota të ulëta, mund të bëjmë komentet e 
mëposhtme:

Ndërmjet nxënësve me nota të ulëta, shifrën më të lartë e kanë nxënësit që janë vetëm 
viktima të bullizmit, duke kapur një vlerë prej 4.5% (38 nxënës dhe nxënëse) të numrit të 
përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota të ulëta, por 
që janë vetëm shkaktarë (agresorë) kanë një përqindje prej 2.1% (18 nxënës dhe nxënëse) të 
numrit të përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim, ndërsa nxënësit po me 
nota të ulëta, por që janë njëkohësisht edhe shkaktarë (agresorë), edhe viktima të bullizmit, 
janë në nivelin e shifrës prej 1.3% (11 nxënës dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm (853) 
të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota të ulëta, por që nuk janë të 
përfshirë në dukurinë e bullizmit, përbëjnë 2.9% (25 nxënës dhe nxënëse) të numrit të 
përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim.

Për grupin që bën pjesë në nxënësit me nota mesatare, mund të bëjmë komentet e 
mëposhtme:

Ndërmjet nxënësve me nota mesatare, shifrën më të lartë e kanë nxënësit që janë 
vetëm viktima të bullizmit, duke kapur një vlerë prej 10.6% (90 nxënës dhe nxënëse) të 
numrit të përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota 
mesatare, por që janë vetëm shkaktarë (agresorë) kanë një përqindje prej 7.0% (60 nxënës 
dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim, 
ndërsa nxënësit po me nota mesatare, por që janë njëkohësisht edhe shkaktarë (agresorë), 
edhe viktima të bullizmit, janë në nivelin e shifrës prej 3.6% (31 nxënës dhe nxënëse) të 
numrit të përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota 
mesatare, por që nuk janë të përfshirë në dukurinë e bullizmit, përbëjnë 33.1% (282 nxënës 
dhe nxënëse) të numrit të përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim.

Për grupin që bën pjesë në nxënësit me nota të larta, mund të bëjmë komentet e 
mëposhtme:

Ndërmjet nxënësve me nota të larta, shifrën më të lartë e kanë nxënësit që janë vetëm 
viktima të bullizmit, duke kapur një vlerë prej 6.7% (57 nxënës dhe nxënëse) 
të numrit të përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me 
nota mesatare, por që janë vetëm viktima kanë një përqindje prej 10.6% (90 nxënës dhe 
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nxënëse) të numrit të përgjithshëm  (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim, ndërsa 
nxënësit po me nota të larta, por që janë njëkohësisht edhe agresorë, edhe 
viktima të bullizmit, janë në nivelin e shifrës prej 2.8% (24 nxënës dhe nxënëse) të numrit të 
përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim. Nxënësit me nota të larta, por 
që nuk janë të përfshirë në dukurinë e bullizmit, përbëjnë 21.7% (185 nxënës dhe nxënëse) 
të numrit të përgjithshëm (853) të të gjithë kampionit të marrë në studim.

E njëjtë prirje vihet re edhe për nxënësit e përfshirë në bullizëm me nota mesatare e 
kanë viktimat janë me përqindje më të lartë. Ndërsa në rastin e nxënësve me nota të ulta 
midis nxënësve të përfshirë në bullizëm e kanë viktimat. 

Tabela 4.32.  Lidhja ndërmjet vetëvlerësimit të nxënësve mbi rezultatet në mësime 
dhe përfshirjes së tyre në bullizëm.

Edhe testi i Kruskal Uollisit H(3) = 17.268, p=0.001, tregoi se ka një lidhje mjaft e 
rëndësishme ndërmjet vetëvlerësimit të nxënësve për performancën akademike/rezultatet e 
tyre në shkollë dhe kategorive të bullizmit.

Tabela 4.33. Testi Kruskal Wallis për lidhjen që ekziston rreth rezultateve në mësime 
dhe përfshirjes në fenomenin e bullizmit.

Testi statistikora,b,c.

Emërtimi

Chi-Square (ki-katrori)

Df (shkallët e lirisë)

Asymp. Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Ndryshori grupues: Kategoritë e bullizmit
c. df-degree of freedom-shkallët e lirisë.

Si e klasifikoni veten?

17.267

3

0.001

Niveli i notës së nxënësve
Kategoria

Numri i përgjithshëm 

Nxënës/e me nota të ulëta.

Nxënës/e me nota mesatare.

Nxënës/e me nota të larta.

Jo të 
përfshirë

(25)
2.9%

(282)
33.1%

(185)
21.7%

(492)
57.7%

Vetëm 
viktima

(38)
4.5%

(90)
10.6%

(57)
6.7%

(185)
21.8%

Vetëm 
agresorë

(18)
2.1%

(60)
7.0%

(32)
3.8% 

(110)
12.9%

Agresorë - 
viktima

(11)
1.3%

(31)
3.6%

(24)
2.8%

(66)
7.7%

Numri i 
përgjithshëm 
i kampionit

(92)
10.8%

(463)
54.3%

(298)
34.9%

(853)
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KREU V

QËNDRIMET, PERCEPTIMET DHE REAGIMET E 
MËSUESVE TË SHKOLLAVE 9-VJEÇARE 

NDAJ DUKURISË SË BULLIZMIT

“Bullizmi është një problem shumë serioz dhe ka ekzistuar gjithmonë në shkolla. Viktimat 
janë të traumatizuara dhe, në rastin më të keq, orvaten të vetëvriten, sikurse kam pasur 
unë një rast para dy vjetësh, ndërsa agresori bëhet një individ i dhunshëm edhe nesër në 
shoqëri, edhe familje  Nëse duam që të kemi një shoqëri më pak të dhunshme, duhet ta 

fillojmë edukimin që në shkollë.” (mësuese kujdestare e klasës VI)
 
Prania e dhunës ndikon negativisht në klimën e shkollës, pasqyrohet në rritjen e shkallës 

së frikës, depresionit, të çrregullimeve psiko-somatike dhe keqësimit të shëndetit fizik të 
nxënësve. Këta faktorë, nga ana tjetër, ndikojnë në vëmendjen, në përqendrimin e nxënësve 
dhe, në fund, në rezultatet shkollore të tyre (Bauman & Del Rio, 2005). Mësuesit kanë 
një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e nxënësve dhe mund të luajnë një rol kryesor në 
njohjen dhe në reagimin ndaj ngjarjeve bulliste (Dake,Telljohann, & Funk, 2003; Smith 
& Sharp, 1994).

Mësuesit gjithashtu luajnë një rol kyç në identifikimin e shenjave të bullizmit dhe në 
thyerjen e kulturës së heshtjes te viktimat e bullizmit dhe te vëzhguesit (Smith & Shu, 
2000). Një metaanalizë e trembëdhjetë studimeve arriti në përfundimin se një përbërës i 
rëndësishëm në arritjen e rezultateve të suksesshme në uljen e bullizmit në shkollë është i 
lidhur me shkallën e angazhimit të mësuesit për t’i dhënë fund dhunës (Pepler, Smith, & 
Rigby, 2004).

Qëllimi i këtij kreu është eksplorimi i qëndrimeve të mësuesve ndaj dukurisë së bullizmit 
në arsimin e mesëm të ulët të bashkisë së Tiranës. Ky objektiv i studimit është mbështetur në 
dy aspekte të bullizmit, si e shohin mësuesit këtë dukuri dhe si reagojnë ata ndaj tij. Pyetjet 
e kërkimit janë formuluar si më poshtë vijon:

(1) Çfarë qëndrimi dhe perceptimi mbajnë mësuesit ndaj formave të ndryshme të 
bullizmit?

(2) Si reagojnë ata ndaj sjelljeve bulliste?
Studiuesja i analizoi të dhënat e intervistave në tema, duke u bazuar në këto dy pyetje 

kryesore. Gjatë analizës përgjigjet e ngjashme u integruan së bashku, por përgjigjet e 
ndryshme u ruajtën dhe janë paraqitur përgjatë materialit të mëposhtëm. Fushat kryesore që 
mbulonte intervista ishin si më poshtë:
 Përkufizimi që dinë mësuesit/mësueset për termin e bullizmit.
 Perceptimi i tyre rreth karakteristikave të viktimave dhe të agresorëve.
 Qëndrimet që mbajnë mësuesit/mësueset ndaj viktimave dhe ndaj agresorëve. 
 Reagimi e mësuesve ndaj dy formave kryesore të bullizmit: atij të drejtpërdrejtë dhe 

atij jo të drejtpërdrejtë.
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	Ndërhyrja e mësuesve ndaj formave të ndryshme të bullizmit.
	Besimi i mësuesve rreth aftësisë për t’u përballur me dukurinë e bullizmit.
	Perceptimi i mësuesve mbi aftësinë e shkollës për t’u përballur me dukurinë e 

bullizmit.
	Gatishmëria e mësuesve për të marrë më shumë informacion për bullizmin dhe 

strategjitë që duhen ndjekur për ta luftuar atë.

Tabela 5.30. Të dhënat e kampionit të të intervistuarve.

5.1 ÇFARË QËNDRIMI DHE PERCEPTIMI KANË MËSUESIT NDAJ FORMAVE 
DHE SHKALLËVE TË NDRYSHME TË BULLIZMIT?

5.1.1. Përkufizimi që dinë mësuesit për bullizmin 

Përpara se të punojmë për hartimin e një strategjie dhe zhvillimin e politikave për ta 
ndaluar apo parandaluar bullizmin, një parakusht kryesor është adaptimi i një përqasje 
mbarëshkollore në parandalimin tij, e cila arrihet fillimisht duke rënë në një mendim 
të përbashkët mbi atë se çfarë do të quajmë “bullizëm”. Në mungesë të politikave 
kundërbulliste, përkufizimi që dinë mësuesit mbi atë që se çfarë  do të quajnë bullizëm është 
kyç në vlerësimin e qëndrimeve të tyre ndaj kësaj sjelljeje. Nëse mësuesit, për shembull, 
nuk e quajnë bullizëm një tallje të vazhdueshme që i ndodh një nxënësi, ka shumë të ngjarë 
që ata të mos e marrin seriozisht dhe të mos ndërhyjnë në këto raste. Sipas disa studiuesve, 

Intervista

Numër 1

Numër 2

Numër 3

Numër 4

Numër 5

Numër 6

Numër 7

Numër 8

Numër 9

Numër10

Numër11

Mosha

53

50

40

60

40

38

47

52

48

50

35

Përvojat e punës 
në mësimdhënie 
(në vjet)

32

30

15

35

10

8

14

28

23

30

6

Lënda për të cilën 
ka mbaruar shkollën 
ku ka studiuar a ku 
është kualifikuar

Matematikë

Edukim fizik

Histori-gjeografi

Matematikë 

Lëndë shoqërore

Gjeografi

Fizikë

Gjuhë

Gjuhë-letërsi

Matematikë

Anglisht

Pozicioni në shkollë

Nuk ka

Koordinatore e qeverisë së 
nxënësve 

Nuk ka

Nëndrejtor

Drejtor

Nuk ka

Nëndrejtoreshë

Anëtare e komisionit të etikës

Anëtare e komisionit të etikës

Drejtoreshë

Nuk ka
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si Nejlorit (Naylor), Kaujit (Cowie), Kosinit (Cossin), dë Betenkyrit (de Bettencourt) dhe 
Lemit (Lemme, 2006), del se shumica e mësuesve nuk e shihnin përjashtimin social si 
bullizëm dhe nuk ndërhynin në këto raste, pavarësisht të dhënave që tregojnë se ky lloj 
bullizmi ka pasoja psikologjike të parikthyeshme për viktimën.

Kështu, mësuesve iu kërkua të përcaktonin nëse e kishin dëgjuar ndonjëherë termin 
bullizëm dhe nëse po, çfarë kuptonin ata me këtë dukuri. Pothuajse pjesa dërrmuese e 
mësuesve e kishin për herë të parë që e dëgjonin këtë term, pavarësisht se shumica e të 
intervistuarve kishin më shumë se 10 vjet në arsim. Megjithatë, pasi iu shpjegohej nga 
studiuesja se çfarë nënkuptonte termi, ata ishin në dijeni të këtyre sjelljeve, por nuk ishin 
në dijeni të një termi për ta përshkruar atë, pasi këto lloje sjelljesh ata i quanin ngacmime. 
Vetëm tri nga mësueset e intervistuara e kishte dëgjuar si term dhe bënë një përshkrim që i 
afrohej shumë përcaktimit që është bërë në kreun e literaturës. 

“Bullizëm quhet kur një nxënës ose disa të tillë sulmojnë një nxënës tjetër për ta frikësuar 
atë. Ata e shajnë, e ofendojnë,i  përhapin thashetheme ose e godasin nxënësin dhe duan 
që ai të reagojë emocionalisht, si për shembull,të qajë, dhe në këtë mënyrë të ndjehen 

superior.” (Mësuese, klasa VII, 2)

“ ..po e kam dëgjuar këtë term nga televizionet italiane dhe bullizmi ndodh kur disa nxënës 
kanë dëshirë ta turpërojnë apo ta vendosin në pozitë të vështirë një nxënës tjetër që është 
më i dobët se ata, për shembull, është i shkurtër, ose për faktin se ka një prejardhje tjetër. 
Ose, sikurse ka ndodhur në klasën time, disa nxënës tallnin dhe ngacmonin një djalë të 

klasës që kishte probleme me të lexuarin, pasi ishte nxënës i dobët.” (Mësuese,klasa VI,I)

“..po e kam dëgjuar si term dhe është kur një ose disa nxënës i vjedhin lekët një nxënësi 
tjetër, e detyrojnë t’u të tjerëve japë gjëra personale.” (Mësuese, klasa IX, 8)

Të gjithë mësuesit ishin në dijeni se kjo dukuri nuk ishte vetëm fizike, por përfshinte 
edhe formën verbale dhe atë emocional. Ata ishin në dijeni se disa nxënës që ata i quanin “të 
fortët e klasës” tallnin, shanin apo përhapnin thashetheme te nxënësit që ata në shumicën e 
rasteve i quanin “ të urtët e klasës”. 

5.1.2. Perceptimi i mësuesve mbi karakteristikat e viktimave dhe të agresorëve

Identifikimi i agresorëve dhe i viktimave, ose i atyre potencialë, shpesh përdoret si 
një strategji për të parandaluar dhe për të ndërhyrë në rastet e bullizmit. Mësuesit duhet të 
vëzhgojnë karakteristikat që lidhen më shpesh me këto dy role kryesore. Mësuesit duhet të 
njohin karakteristikat e agresorëve dhe të kuptojnë natyrën fluide të marrëdhënies ndërmjet 
agresorit dhe viktimës( Piotrowski & Hoot 2008).  

Çdo mësues pjesëmarrës kishte konceptin e tij se cilat ishin karakteristikat e një viktime 
dhe të një agresori tipik. Gjithsesi, kur vinte puna te karakteristikat e agresorit, shumica e 
mësuesve kishin më shumë përputhje mendimesh.

“ Nxënësi që ngacmon të tjerët është agresiv, zakonisht vjen nga familje problematike, ka 
qejf të jetë në qendër të vëmendjes, ka rezultate të dobëta në mësime, ..., ndërsa viktima është 

zakonisht i qetë, i mefshtë, shumë i urtë e që nuk kthen përgjigje.” (Mësuese, klasa VII, 6)
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“ 
që sheh si të dobët, por ngacmon këdo, ka probleme me përqendrimin, nuk bindet, sado 

tjerë..., ndërsa viktima është nxënës i urtë, nxënës ose shumë i mirë ose shumë i dobët në 
mësime, nxënës me ngjyrë...ai, edhe po t’i gjuash, nuk e mbron veten, jo më ta ofendosh, 

që nuk reagon fare ...zakonisht kanë karakter të dobët.” (Mësuese, klasa VI,9)

“...agresorët janë nxënës që nuk mësojnë fare, që vijnë nga familje me probleme sociale, 
por ka edhe nga ata që i kanë të gjitha dhe e bëjnë për të tërhequr vëmendjen, ndoshta 
kjo vëmendje i mungon në mjedise të tjera, si për shembull në familje, dhe këtu i vendos 

nxënësit e tjerë në rresht, në mënyrë që ta vlerësojnë dhetë  respektojnë. ., ndërsa viktima 
zakonisht është i vetmuar nuk shoqërizohet me fëmijët e tjerë dhe zakonisht janë fëmijë 
që kanë dhunë në familje dhe kështu ndrydhen në vetvete. Nuk janë nxënës të mirë (se 
nxënësit e mirë nuk i ngacmojnë se kanë interes për t’i marrë detyra, për të kopjuar), 

mëdhenj, syze, është pak më i/e shëndoshë se të tjerët, vishet pak më keq se të tjerët.” 
(Mësuese, klasa IX, 8)

Nga këto tri pohime të mësipërme përmblidhen të gjitha përgjigjet e mësuesve të tjerë. 
Sikurse shihet, mësuesit japin përshkrime dhe hollësi të ndryshme vetëm mbi agresorin, 
ndërsa për viktimën ka përputhje perceptimesh. Disa mësues mendonin se agresori ishte 

ndikim. Disa mësues të tjerë mendonin se agresori kishte karakter agresiv, i prirë për të 

shumica e nxënësve problematikë vinin nga familje problematike dhe që nuk interesoheshin 
shumë për mbarëvajtjen e fëmijës së tyre në shkollë. Sikurse u shpreh një mësuese klasa 9:

“...që nga klasa V deri më tani, prindin e A-së, që është më problematiku i klasës sime, 
e kam parë vetëm dy herë kur ja kam kërkuar unë, sepse ai ngacmonte vazhdimisht një 

nxënësit më të urtë dhe shumë të edukuar në klasën time...kanë ardhur dhe nuk e besonin 
që fëmija e tyre i bënte këto veprime, sepse, sipas tyre, në shtëpi ishte shumë i urtë... nuk e 

besonin kurrë...ka faj familja shumë...” (6)

Vetëm një mësues shprehu idenë se viktima ka raste që është nxënës provokues, që e 
ngacmon agresorin vetë dhe pastaj bën viktimën. “ Ka ndodhur shumë herë që viktima ta 
ketë ngacmuar vetë agresorin...ai e ngacmon atë në diçka që e di që s’i pëlqen dhe pastaj 
bën viktimën, duke u ankuar tek mua, duke qarë...se di pse e bën, ndoshta për të tërhequr 
vëmendjen.”. (Mësues klasa VI,5)

Shumica e mësuesve ishin të një mendimi të përbashkët për karakteristikat 
e viktimës që, sipas tyre, ishte zakonisht i qetë në natyrë, i edukuar, që kishte pak vetëbesim 
në vetvete se mund t`ia dilte vetë në zgjidhjen e situatës. Disa mësues pohuan se zakonisht 

vetvete, është me ngjyrë, vjen nga familje me probleme (p.sh. prindër të ndarë, gjendje e 
vështirë ekonomike etj.) apo ka gjeste femërore. 
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5.1.3. Qëndrimet e mësuesve kundrejt viktimës dhe agresorit

Pjesa më e madhe e mësuesve të intervistuar mendonin se agresori duhet të dënohej kur 
situata ishte serioze. Ai duhet të merrte një dënim sipas rregullores së shkollës, kur mësuesi 
ka bërë të pamundurën për të rregulluar situatën dhe ai sërish bën të njëjtat veprime. Ajo 
që doli si një fakt i rëndësishëm ishte se shumica e mësuesve të intervistuar mendonin se 
agresori duhej ofenduar dhe sharë në sy të klasës, sepse kjo do t’i ulte statusin dhe do t’i 
thyente krenarinë. 

“...ta mbash afër agresorin, është gjëja më e mirë, por ka raste që ne dalim nga vetja dhe unë 
për shembull e kam ofenduar në mes të klasës, në mënyrë që ai të turpërohej...se për vëmendje 

e bën dhe kur t’i e ofendon, klasa qesh dhe atij i bie statusi...” (Mësuese klasa VIII,3)

“...fillimisht agresorin duhet ta këshillosh, t’i tregosh që kjo nuk është një gjë e mirë 
dhe nëse sjellja vazhdon, të thërrasim prindin dhe pastaj e çojmë në drejtori..., por ka 
një problem, se nxënësi e di që ne nuk kemi të drejtë ta përjashtojmë. Ky është gjithë 

problemi...”  (Mësuese, klasa VII, 10)

Ajo që vlen të përmendet gjatë intervistave me mësuesve është fakti se një pjesë jo e 
vogël (rreth 4 mësues) kishin një qëndrim jo shumë përkrahës a në ndihmë të viktimave. 
Atyre u mungonte simpatia dhe empatia ndaj tyre. 

“...viktima është i dobët, e ka fajin vetë, është frikacak...” (Mësues, klasa IX,4)

“...viktima zakonisht e kërkon vetë dhe pastaj ankohet, e ka fajin vetë... s`duron fare, për 
çdo gjë vjen tek mua dhe kështu ma bëri ai, kështu ky....pastaj, si ka mundësi që e gjitha 
klasa e ka me të, të gjithë e shajnë, e ngacmojnë...ndaj mendoj se ai e ka vetë fajin....” 

(Mësuese, klasa VIII, 11)

Mirëpo shtatë mësues mendojnë se viktima duhet të mbështet. Ata kishin ndjenja 
simpatie dhe mendonin se viktima duhej trajtuar nga psikologja e shkollës. Pjesa më e 
madhe rekomandonin që viktimat të mbaheshin afër dhe t’u bëheshin të ditura aftësitë që 
kishin dhe, në këtë mënyrë, atyre t’u rritej vetëvlerësimi për veten.

“ Viktima duhet të inkurajohet dhe të sigurohet që do të ndihmohet. Ne duhet ta motivojmë 
që ai të reagojë ndaj këtyre nxënësve, ta mbrojmë atë përpara klasës, që ata ta dëgjojnë që 
kjo sjellje është e gabuar dhe agresori pastaj detyrimisht ndjehet i turpëruar…” (Mësuese 

klasa IX, 8)

“..viktimës duhet t’i tregojmë se ka vlera, t’i bësh të qartë se ai nuk i ka ato elemente për të 
cilat nxënësit e shajnë dhe e ofendojnë, por, nëse i ka, i tregon se nuk duhet të ndjehet keq 
për shembull se të tjerë e ngacmojnë se vishet keq, sepse nuk ke para për t’u veshur si të 
tjerët, por t’i tregosh se ka cilësi të tjera të mira, si: i edukuar, inteligjent etj....ta fuqizosh 

” (Mësuese klasa VII,2)

“...unë zakonisht i them klasës që, nëse ka një nxënës që është i tërhequr, ta mbajnë afër...
kur e shoh p.sh. në oborrin e shkollës që rri vetëm,...i them disa nxënësve të klasës të 
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shkojnë tek ai/ajo që t’i bëjnë shoqëri...dhe ka funksionuar” (Mësuese klasa VI,1)

Mirëpo kishte edhe nga ata mësues/mësuese që mendonin se edhe agresori duhej 
mbështetur dhe duhej mbajtur afër, sepse, sikurse pohon një mësuese e klasës VIII “..mendoj 
se agresori ka më shumë nevojë se viktima…në rastin tim ai vjen nga familje me probleme, 
e kam çuar disa herë tek psikologja për agresivitetin që ka, se mendoj se i buron nga dhuna 
në familje,…ndërsa viktimën e mbron klasa, mjafton që t’u them dy-tre vetave në klasë që 
ma mbroni X-in, dhe ata do e bëjnë këtë, se i ka thënë zysha…” (Mësuese, klasa VIII, 11)

5.1.4. Besimet që kanë mësuesit mbi aftësinë e tyre për të trajtuar sjelljet bulliste

Mësuesit janë të rëndësishëm në pakësimin a zvogëlimin e dukurisë së bullizmit dhe 
në krijimin e një klime pozitive në shkollë. Pavarësisht thirrjes në mbarë botën kundër 
bullizmit dhe efekteve të tij negative, ka ende mësues që nuk marrin masa për ta frenuar 
këtë. Studiues si Havardi,Horni dhe Xholifi ( Howard, Horne & Jolliff, 2001) shprehen se 
disa nga arsyet për këtë reagim janë: mësuesit mendojnë se ata nuk janë të kualifikuar për 
të trajtuar bullizmin; të tjerët besojnë se ndërhyrja e tyre mund ta përkeqësojë situatën; disa 
mësues nuk janë plotësisht në dijeni të madhësisë dhe të të pasojave shumë të dëmshme e 
të rrezikshme të problemit.

Shumica e mësuesve nuk mendonin se kishin marrë trajnime për ta zgjidhur efektivisht 
bullizmin. Ata shpreheshin që rastet i zgjidhnin sipas intuitës dhe nga përvoja që kishin në 
punë. Disa mësuese mendonin se kishin aftësi, por kishin nevojë për më shumë informacion.  
Vetëm dy mësues u shprehën se e kishin të gjithë informacionin e duhur për t’i trajtuar 
efektivisht këto situata. Ato nuk mendonin se kishte nevojë për trajnime shtesë për to. 

“...ka gjithmonë në klasë raste bullizmi dhe unë mendoj se i kam zgjidhur efektivisht, dhe 
bullizmi ka ndaluar. Por mendoj se ka vend për përmirësim, se ne i bëjmë si ta mendojmë 

nga mendja...”(Mësuese, klasa VI, 9)

“...Ne nuk marrim trajnime për këto tema psikologjike,...por i kam zgjidhur në bazë të 
përvojës, kam ftuar punonjësen sociale t’i trajtojë këto tema, nëse ka ndodhur ndonjë 
rast në klasën time,....por nuk mund të them që jam e pajisur me aftësitë e duhura për 

t’i trajtuar këto raste... Unë mendoj se ndonjëherë agresorit duhet t’i japësh përgjegjësi 
në klasë (të mbajë mungesat, të ruajë qetësinë gjatë orëve të pushimit, të merret me 

rregullimin e klasës), por ka raste që kjo e bën edhe më agresiv, se bëhet si mësues...Ndaj 
mendoj që të marrim trajnime si të sillemi me agresorin sipas karakterit të tij...”(Mësuese 

klasa IX, 8)

Mirëpo katër mësues mendonin se nuk ishin fare të përgatitur për t’i trajtuar këto raste.

“...Jo nuk jam fare e përgatitur...do ishte mirë të merrnim trajnime...p.sh. të shkonim në 
Fakultetin e Shkencave Sociale apo të vinin ato në shkollë dhe të na tregonin si të sillemi 

me këta fëmijë problematikë...” (Mësuese klasa VII, 6)

“...Jo nuk jam e përgatitur...se frikën më të madhe e kam si të sillem me agresorin...se edhe 
familja mund ta kapë me mua...edhe kam dëgjuar raste që kanë kërcënuar dhe mësuesin.” 

(Mësuese, klasa VIII,3 )
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5.1.5. Perceptimi i mësuesve për aftësinë e shkollës për të ndaluar bullizmin

Shumica e mësuesve mendon se shkolla ka struktura për ta ndaluar dukurinë e bullizmit. 
Ata u shprehen se Dispozitat Normative të Arsimit Parauniversitar i kanë të parashikuara 
shumë mirë masat që duhet të merren kur nxënësit hyjnë në konflikt me njëri-tjetrin.

“...Tani nuk është se është e shkruar për bullizmin,...por është një rregullore që 
përfshin edhe probleme të tjera. Në rregullore është parashikuar që thirren nxënësit, 
pastaj prindërit, pastaj çështja shkon në Komisionin e Etikës dhe të Sjelljes, më pas, 
në Komisionin e Disiplinës dhe merren masat, që fillon me qortim, me vërejtje, me 

paralajmërim dhe me ulje e shkallës së notës. Përjashtimi nuk na lejohet...këto besoj se 
mjaftojnë,...ndërsa politikë vetëm për këtë nuk kemi...” (Mësuese klasa IX, 8)

Megjithatë,  pjesa më e madhe e mësuesve mendonin se shkolla i kishte shumë të mira 
këto masa, por nuk zbatoheshin.

‘...Struktura është, por si gjithmonë në Shqipëri problemi është sa zbatohet. Ne i kemi 
hapat që duhen marrë nga mësuesi, nëse nxënësit futen në konflikt me njëri-tjetrin, 

por shumica e mësuesve nuk shkojnë tek masat e tjera, mjaftohen me thirrjen e palëve, 
pastaj të prindërve ...tani, ose përtojnë, ose nuk duan të tregohen si mësues të paaftë 
për të zgjidhur problemet e klasës në sy të drejtorit apo të kolegëve...Pastaj këto raste 

regjistrohen dhe vetë drejtori nuk dëshiron t’i dalë emri shkollës tek instancat më të larta...
dhe ndaj nuk bëhet asgjë...dhe nxënësit vuajnë...” (Mësuese klasa VIII,7)

Kjo bënte që shkolla të mos e trajtonte në mënyrë të efektshme problemin e bullizmit. 
Mungesa e politikës për të ndaluar bullizmin u citua nga pothuajse të gjithë mësuesit si 
arsye për të mos pasur aftësi për ta ndaluar bullizmin. Mësuesit pohonin se bullizmi trajtohej 
si një rast i izoluar e që zgjidhej brenda klasës dhe prindërve. Ai nuk shihej si një dukuri që 
prek shumë nxënës, dhe prandaj duhet një politikë apo një rregullore e veçantë vetëm për 
këto raste.

5.1.6. Perceptimi i mësuesve se si ngarkesa e punës ndikon në aftësinë e tyre për të 
reaguar në mënyrë të efektshme në rastet e bullizmit 

Shumica e mësuesve të intervistuar i shihnin rastet e trajtimit të dhunës dhe të bullizmit 
si detyra të ndara nga puna e tyre si mësimdhënës. Ata mendonin se ishin aq shumë të 
ngarkuar me punë administrative, saqë kjo ndikonte edhe në mungesën e tyre të kohës për 
të trajtuar deri në fund raste të tilla. 

“Po, nëse do të isha pjesë e ndonjë ekipi për t’u marrë me këto raste (i referohet bullizmit), 
do të ishte shtesë në punën time. Ne jemi deri në fyt me punë, edhe kjo na duhet. Jam 

dakord që të merren mësuesit që merrem me lëndë shoqërore, ose mësuesja fizkulturës, se 
e bëjnë si proces të punës së tyre,…jo punë shtesë” (Mësuese, klasa VII, 6)

Por kishte edhe pesë mësues që mendonin se kjo nuk do të ndikonte në ngarkesën e 
punës së tyre. 
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“Jo, nuk besoj. Këto gjëra do të bënin që të kishim fëmijë më të edukuar, të qetë, 
joagresivë, ndoshta kjo do të ndihmonte edhe në uljen e punës sonë, se ne, jo çdo ditë, po 
një herë në javë do të merremi me ndonjë nxënës problematik…është e pashmangshme, se 

edhe mosha që kanë është problematike…”(Mësuese, klasa VI, 1)

Programet e sotme në shkolla janë një sfidë e madhe për mësuesit. Një arsye e kësaj 
sfide është barra administrative që kanë mësuesit. Strategjitë për parandalimin e bullizmit 
mbarëshkollor kanë elemente administrative dhe mësuesit nuk do të dëshironin ngarkesa 
shtesë administrative. Kjo është arsyeja që një pjesë e mirë e mësuesve të intervistuar 
mendonin se, nëse ata do të merreshin çdo ditë me këtë dukuri, kjo do të ndikonte në 
rezultatet e tyre për të dhënë mësime. 

5.1.7. Përfshirja e mësuesve për të marrë trajnime shtesë

Trajnimi i mësuesve për të mësuar strategji për të luftuar bullizmin është thelbësor 
që ata të luftojnë në mënyrë sa më efektive bullizmin dhe të merren me dinamikën e tij 
komplekse. Mësuesit jo të trajnuar nuk ndjenë vetëm një ndjenjë zhgënjimi, dëshpërimi, 
pështjellimi dhe lodhjeje për paaftësinë e tyre për të perceptuar dhe për të ndihmuar në të 
tillë situata, por disa mbajnë edhe një barrë të fajit që braktisin viktimat e kësaj lloj dhune. 
Shumë përpiqen të ndërhyjnë, por mungesa e besimit në aftësinë e tyre për të rregulluar 
problemin, kjo e shoqëruar edhe me natyrën e ndërlikuar të sjelljeve bulliste, bën që shumë 
mësues të ngurojnë për të dhënë ndihmën dhe për të ndërhyrë (Howard, 2001).

Të gjithë mësuesit në studim u shprehën ata nuk kishin marrë trajnime mbi këto tema. 
Sipas tyre ata parapëlqenin të merrnin trajnime që lidheshin më shumë me punën e tyre të 
përditshme si mësues. Shumica e tyre pohuan se kishin nevojë për trajnime për të marrë më 
shumë informacion për këtë dukuri dhe se si të reagonin ndaj agresorit apo viktimës. Por të 
gjithë pohuan se këto trajnime duhet të paguheshin nga Ministria e Arsimit dhe jo nga paratë 
e tyre dhe të ishin brenda orarit të tyre të punës dhe jo në fundjavë. 

“...Po, do të doja më shumë informacion,...por këto trajnimet bëhen ose në fundjavë ose 
pas orës 14.00, ku unë kam punuar gjithë ditën dhe informacioni që marr më futet nga një 

vesh dhe më del nga tjetri...shkojmë vetëm për kreditet...”  (Mësues, klasa VI, 5)

“...Po, do të donim të merrnim informacion për këto sjellje dhe si t’i trajtojmë...se ne kemi 
trajnime që na duhen për të marrë kredite, por zgjedhim tema që na duhen për punën tonë 
të përditshme dhe shumë rrallë mësuesit zgjedhin tema psikologjike...” (Mësuese, klasa 

VII, 10)

“...e mira do të ishte të merrnin trajnime për këto çështje psikologjike, ku trajnerët 
psikologë, mjekët të na tregojnë se pse ndodhin këto gjëra dhe si të reagojmë në çdo rast...
do të ishte shumë ndihmuese,...por të jenë serioze, se ne nëpër trajnime rrimë kot, jemi aq 

të lodhur sepse bëhen pas orës së punës...” (Mësuese, klasa VIII, 11)

Vetëm një mësuese e klasës së gjashtë u shpreh në këtë mënyrë: “Jo, nuk kam nevojë për 
më shumë informacion, kam lexuar shumë material në internet për këtë problem, por edhe 
kam parë në televizion...mendoj se i di të gjitha për koleget e mia, po ato se njohin fare, e 
quajnë normale si proces.” (9)
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5.2 ÇFARË REAGIMI KANË MËSUESIT NDAJ TRI FORMAVE 
    KRYESORE TË BULLIZMIT (BULLIZMIT FIZIK/ TË DREJTËPËRDREJTË, 

BULLIZMIT EMOCIONAL DHE BULLIZMIT VIRUTAL)?

5.2.1. Reagimi i mësuesve ndaj bullizmit të drejtpërdrejtë

Mësuesit e intervistuar u pyetën se si do të kishin reaguar ata ndaj një situate që janë 
dëshmitarë ku një nxënës godet, shkelmon apo po shtyn një nxënës tjetër (dhe kjo është 
një situatë që ka kohë që ndodh). Pothuajse të gjithë përgjigjet e mësuesve kishin të njëjtin 
reagim ndaj bullizmit të drejtpërdrejtë. Ata parapëlqenin të dëgjonin të dyja palët dhe, nëse 
do të ishte e nevojshme, thërrisnin prindin dhe shpresonin se këtu çdo gjë do të mbaronte. Një 
mësuese u shpreh se, nëse masat e mësipërme nuk e zgjidhnin situatën, atëherë parapëlqente 
që në raste të tilla të bënte një mbledhje klase dhe të ishin vetë nxënësit që t’i jepnin zgjidhje 
problemit. Ndërsa një mësuese u shpreh që kishte parapëlqyer që t’i kërkonte prindit që të 
mos e sillte fëmijën për një periudhë të caktuar kohe në shkollë, në mënyrë që ai ta ndjente 
rëndësinë e saj. 

“Unë i marr të dy palët, i dëgjoj dhe marr vesh çfarë ka ndodhur. Dhe i them ta zgjidhin 
aty problemin. Nëse vazhdon, thërras prindin dhe, zakonisht, ardhja e prindërve bën që 

sjellja të ndalojë të paktën për një muaj.” (Mësues, klasa IX, 4)

“Gjëja e parë që bëj, është marrja e informacionit nga klasa, pa rënë në sy, pasi marr 

një, pastaj i ballafaqoj...” (Mësuese, klasa VI, 9)

Vetëm një mësuese u shpreh në këtë mënyrë: “Unë e kam zgjidhur këtë duke bërë një 
mbledhje klase, ku dy-tre nxënës drejtojnë mbledhjen. Unë qëndroj në fund dhe vetëm dëgjoj. 
Aty shoh edhe pr  

zgjidhë këtë situatë problematike…dhe ka funksionuar” (Mësuese, klasa VII, 10)

“...kjo më ka ndodhur vjet, kisha një nxënës që ishte shumë problematik dhe, pavarësisht 
se i thirrëm prindin, ai prapë godiste, rrihte fëmijët e tjerë...i thashë nënës së tij...që ta 
merrte dhe të mos e sillte nja dy javë në shkollë...që ta kuptonte rëndësinë e shkollës, 

klasës ...dhe funksionoi...Kur erdhi tha se e kishte marrë malli, gjithë kohës i ishte lutur 
mamasë ta çonte në shkollë...U bë pikë pastaj...” (Mësuese, klasa VIII, 11)

Vetëm dy mësues u shprehën se kishin pasur raste, kur nxënësit i detyronin 
bashkëmoshatarët e tyre t’u jepnin para dhe çështja kishte shkuar në thirrjen e forcave të 
policisë.

“..Vjet u krijua një grup djemsh i klasës së 8-të, që i detyronin nxënësit e klasës, por 
edhe fëmijë të tjerë në shkollë, t’u jepnin para. Mësuesja nuk arriti ta trajtonte sikurse 
duhej situatën dhe një ditë thirret policia, e cila thjesht i kërcënoi nxënësit dhe i tregoi 

pasojat që mund të kishin nëse ata vazhdonin këtë sjellje....po kjo gjë nuk zgjidhet 
kështu...”(Mësuese, klasa VIII, 3)
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5.2.2. Reagimi i mësuesve ndaj bullizmit jo të drejtpërdrejtë

Shumica e mësuesve, kur u pyetën se si reagonin kur fëmijët shanin, ofendonin, linin 
mënjanë nxënësit e tjerë, jepnin një shumë larmishmëri përgjigjesh.

“zbuloj nëse thashetheme është i vërtetë. Pastaj pyes nxënësin që ka shpifur pse e ka bërë…
filloj ta ofendoj edhe unë në klasë që ti bëj të ditur që ai nuk është më i mirë se të tjerët...nëse 

vazhdon thërras prindin…dhe zakonisht mbyllet me kaq. (Mësuese, klasa VII,6)

“Këto gjëra ndodhin shpesh dhe është e vështirë t’i ndalosh…po ja, do kritikosh nxënësin që 
i bën dhe kaq...s`ke çfarë bën më shumë...si ndalon dot të flasin...” (Mësues, klasa IX, 4)

“...këto janë të përditshme, si ndalon dot...” (Mësuese, klasa VIII,11)

Sikurse e shohim edhe nga përgjigjet e mësipërme, pjesa më e madhe mendonin se kjo 
ishte diçka normale për moshën e fëmijëve dhe ata nuk kishin asnjë mënyrë për të ndaluar 
bullizmin jo të drejtpërdrejtë. 

Mësuesit e intervistuar u pyetën se si do kishin reaguar ato ndaj një situate ku marrin 
vesh që një nxënës ka përhapur thashetheme që një vajzë e klasës ka një lidhje dashurore 
me një burrë të rritur. Pjesa më e madhe e mësuesve kujdestarë u shprehën se kjo i kishte 
ndodhur të paktën një herë këto vitet e fundit. Dhe ky lloj bullizmi, në shumicën e rasteve, 
kishte ndodhur në rrjetet sociale. Këtu mësuesit ndaheshin në dy qëndrime: ata që e trajtonin 
dhe ata që nuk merrnin asnjë hap për ta zgjidhur, sepse ishte ose çështje delikate, ose sepse 
kishte ndodhur jashtë mjedisit të shkollës.

“...Kjo gjë me ndodhi vjet dhe gjëja e parë që bëra ishte të marrje vesh nëse kjo është e 
vërtetë. Nëse është e vërtetë, thërras prindërit, nëse është shpifje, thërras palët dhe dua të 

di pse ndodhi kjo...” (Mësuese klasa VIII, 11)

“...Po këto gjëra ndodhin në fejcbuk (facebook) dhe kur unë kam thërritur prindin, ai s`më 
besonte; thonin s`ka mundësi, se fëmija im nuk ka fejcbuk (facebook), s’ka internet në 

shtëpi....epo e kam lënë, pastaj të bëjnë ç`të duan...” (Mësuese klasa VII, 6)

Nga intervistat u vu re se mësuesit trajtonin dhe merrnin më seriozisht bullizmin e 
drejtpërdrejtë/fizik sesa atë jo të drejtpërdrejtë. Sikurse u shpreh një mësues i klasës së 
9-të:

“...Kur fëmijët konfliktohen fizikisht, është me rrezik, sepse ka të bëjë me jetën, një 
goditje të merr syrin, dorën etj...” (4)

Ndërsa bullizmi jo i drejtpërdrejtë merrej nga shumica e mësuesve si më pak seriozisht, 
që ishte shumë e vështirë të trajtohej dhe zgjidhej sepse e shihnin si një sjellje normale që 
ndodhte mes nxënësve.

Edhe ndërhyrja e mësuesve në rastin e bullizmit të drejtpërdrejtë ishte e menjëhershme 
dhe merrej më seriozisht. Ata mendonin se agresori duhet të dënohej dhe ndoshta të trajtohej 
nga psikologu i shkollës, ndërsa në rastin e bullizmit jo të drejtpërdrejtë ata mendonin se 
agresorit vetëm i duhej folur dhe nuk duhej dënuar.
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Vetëm një mësues mendonte se të gjitha rastet e bullizmit duhen të trajtohen njësoj, 
sepse ishin njësoj të dëmshme.

5.2.3. Përvojat e mësuesve me bullizmin, kur kanë qenë vetë fëmijë, si dhe ndikimin 
që kjo ka te qëndrimet dhe te reagimet e tyre mbi bullizmin

Dy studiues, si Mishna dhe Alagjia (Mishna & Alaggia, 2005) raportojnë se përvojat 
personale të mësuesve me bullizmin në fëmijërinë e tyre është një karakteristikë individuale që 
ndikon qëndrimet e tyre ndaj bullizmit. Mësuesit që raportojnë se kanë pasur përvoja bullizmi 
ishin më të ndjeshëm dhe më të ndërgjegjshëm për natyrën e kësaj dukurie, për shenjat që shfaq 
bullizmi kur është i fshehur dhe i nxitnin nxënësit që të ishin më të hapur dhe ta raportonin 
agresorin (Dake 2003; Mishna,2005; Raj, Aluede, McEachern, & Kenny, 2005).

Vetëm katër mësues pohuan se kishin qenë viktima bullizmi në kohën kur kishin qenë 
vetë fëmijë, dhe nga këta, të gjithë mendonin se kjo ndikonte në mënyrën se si ata reagonin 
ndaj ngjarjeve bulliste.

“Po, kur kam qenë fëmijë, shkollën e mesme e bëra në Tiranë për gjuhë të huaj dhe aty më 
tallnin dhe më gjuanin nxënësit e konviktit, se ne jetonin në konvikt, aq të vegjël sa ishim. 
Dhe kam vënë re se këtu në shkollë jam më i prekur dhe i marr më seriozisht këto situata 

sesa mësuesit e tjerë. Por nuk e përkrah viktimën, i bërtas që t’i rritet vetëbesimi te vetja. I 
them që ai/ajo s`ka asnjë gjë më pak se të tjerët...” (Mësuese, klasa IX, 6)

“Po, kam qenë agresore. Kur isha në shkollë të mesme, unë nga Tirana, vishesha pak mirë 
dhe gjithë si klasë tallnim një gocë që ishte si e mefshtë. Ajo u bë keq, s`donte të vinte në 
shkollë....Sa keq që jam ndjerë dhe sa herë që e kujtoj ndjehem keq ...Se edhe tani kam 
marrë vesh që s`është mirë...Kjo më ka bërë shumë të ndjeshme ndaj viktimave...Tani e 
mendoj se ndoshta ajo goca ra në depresion nga ne dhe tani kam frikë nëse mos ndonjë 

nxënës im...Më ngel pishman gjithë jetën...” (Mësues, klasa VI, 5)

Pjesa tjetër e mësuesve të intervistuar pohuan se ata nuk kishin qenë pjesë e bullizmit 
në fëmijëri dhe mendonin se, nëse do të kishin qenë, kjo do të ndikonte në qëndrimet e tyre 
ndaj kësaj dukurie.
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KREU VI

DISKUTIME, PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Nё vijim tё paraqitjes dhe të analizёs sё tё dhёnave tё mbledhura nga grupet e 
shënjestruara, ky disertacion na ofron edhe një përmbledhje, si dhe një diskutim sipas 
strukturës konceptore të studimit. Pjesa e parë është një diskutim i rezultateve të studimit, 
por i ndërthurur me analizën sistematike të literaturës. Pjesa e dytë na paraqet përfundimet 
kryesore të nxjerra nga ky studim, ndërsa pjesa e fundit jep rekomandime për studime të 
mëtejshme dhe për aktorët kryesorë që mund të parandalojnë dhe të trajtojnë problemin e 
dukurisë së bullizmit. 

6.1. DISKUTIME

Ky studim analizon problemin e dukurisë së bullizmit në arsimin e mesëm të ulët të qytetit 
të Tiranës, si dhe perceptimin e reagimin e mësuesve ndaj kësaj dukurie. Sjelljet agresive të 
fëmijëve në shkollë kanë qenë në qendër të vëmendjes së studimeve empirike në dhjetëvjeçarët 
e fundit (Craig & Pepler, 1997; Crick & Howes, 1998; Pellegrini & Bartini, 1999). Si rrjedhojë, 
bullizmi, si një nënlloj i agresivitetit, është identifikuar si një problem madhor  e që ndikon 
në shëndetin fizik dhe psikosocial të atyre fëmijëve që janë viktima të vazhdueshme a të 
herëpashershme të bullizmit, si dhe të atyre nxënësve që janë agresorë që në moshë të hershme 
(Batsche & Knoff, 1994). Bullizmi mund të ketë disa forma, si fizike, verbale dhe emocionale 
(Olweus, 1993). Megjithëse nuk ka një përkufizim të saktë të kësaj dukurie, shumë studiues 
kanë rënë dakord që bullizmi përfshin një fëmijë që ngacmohet/ keqtrajtohet vazhdimisht; që ky 
lloj ngacmimi/ keqtrajtimi nuk është i provokuar; dhe që ka një pabarazi pushteti që e ndihmon 
sjelljen e agresorit dhe reagimin e viktimës (Olweus, 1999).

Nevoja për studimin e këtij problemi erdhi nga fakti se, së pari, bullizmi, si një nënlloj 
i agresivitetit në shkolla, është një dukuri shoqërore mjaft shqetësuese. Në vitet e fundit 
ka një perceptim tё pёrgjithshёm se dhuna është bërë më e përhapur në shoqëri, duke 
përfshirë edhe sistemin e arsimit. Në Shqipëri mungojnë studime në këtë fushë, pavarësisht 
se numri i ngjarjeve të tilla është në rritje dhe ka çuar edhe në plagosje dhe vrasje midis 
nxënësve. Rrjedhimisht, mësuesit, prindërit, si dhe vetë fëmijët, dinë shumë pak rreth kësaj 
dukurie dhe nuk janë në dijeni të shkaqeve, të karakteristikave dhe të pasojave që sjell ai. 
Së dyti, ёshtё e nevojshme qё tё kemi njё pamje të vërtetë dhe tё pёrditёsuar tё situatёs se 
si reagojnë mësuesit ndaj dukurisë në fjalë, si i zgjidhin ata këto situata dhe çfarë politikash 
apo rregulloresh kanë shkollat në zgjidhjen e problemeve të tilla.

Rezultatet e këtij studimi japin një pasqyrë të situatës së tanishme dhe krijojnë një profil 
të bullizmit për arsimin e mesëm të ulët të qytetit të Tiranës, por nuk kanë për qëllim që 
të pёrgjithësojnё dhe t’i ekstrapulojnё tё dhёnat dhe pёrfundimet e nxjerra nё Tiranё pёr tё 
gjitha shkollat e vendit, edhe pse gjasat janë të mundshme. Rezultatet e këtij studimi kanë 
qëllim që të rritin vetëdijen për çështjen e sigurisë në shkolla për individët që nuk janë të 
njohur me problemin dhe t’u kujtojnë atyre, të cilët janë duke u marrë me të, se ai është ende 
i pranishëm dhe në një shkallë të lartë përhapjeje. 
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6.1.1.  Shpeshtësia dhe karakteristikat e bullizmit:format, shkaqet, efektet, 
                vendodhja, kohëzgjatja dhe raportimi

Shpeshtësia  e përhapjes së dukurisë

Dukuria e bullizmit është një problem i shëndetit publik e që prek një numër të madh 
fëmijësh. Nё studime tё ndryshme nё vende tё tjera bullizmi mendohet si një shqetësim 
kryesor për shëndetin e fëmijëve (Holestein & Lynch, 2006). Në kreun e literaturës pamë se 
ka shumë pak konsensus ndërkombëtar për shkallën e shpeshtësisë së bullizmit, për shkak 
të vështirësisë së përcaktimit të termit bullizëm në kultura të ndryshme. Kështu, të dhënat 
statistikore për shumë vende që e studiojnë këtë dukuri janë të ndryshme, duke krijuar një 
boshllëk të madh në krahasimin e rezultateve, sepse ato përdorin një larushi metodash për 
matjen e shpeshtësisë së përhapjes së bullizmit. 

Megjithatё ka pasur përpjekje për të kryer studime krahasuese rreth kёtij problemi. Një i 
tillë është studimi i quajtur “Sjelljet e Shëndetshme te Fëmijët në Moshë Shkollore (11 vjeç-
15 vjeç), 2005-2006”, i cili ofroi një mundësi për ta studiuar bullizmin në një kampion të 
madh ndërkombëtar, ku u përfshinë 202 056 nxënës nga 40 vende të ndryshme të Evropës, të 
Amerikës së Veriut dhe të Izraelit, që kishin përdorur pyetësorin e standardizuar të Olveusit 
(Olweus). Në këto 40 vende doli se 26.4 % e pjesëmarrësve (n=53 249) raportuan përfshirjen 
në bullizëm. Nga kjo shifër doli se 10.4% (n=21 192) e 202 056 nxënësve raportuan se 
kishin shkaktuar bullizëm tek të tjerët, 12.3% (n = 24 919) raportuan se kishin qenë viktima 
dhe 3.5% (n = 7138) raportuan se kishin qenë edhe viktima, edhe agresorë.

Në këtë studim del se  vendet e para për  nivelin më lartë të nxënësve të përfshirë në 
bullizëm i mbanin vende tё tilla, si : Lituania (45.2 %), Letonia (43.5%), Estonia (41.3%), 
Greqia (41.3%), Groenlanda (38.2%), Rumania (38.0%), Turqia (26.4%) dhe Ukraina 
(34.4%). Ndërsa vendet që kishin nivelet më të ulëta ishin: Hungaria (12.0%), Norvegjia 
(15.3%), Irlanda (14.8%), Finlanda (13.3%), Suedia (8.6%), Islanda (14.8%) dhe Çekia 
(9.7%). 

Sipas studiuesve del se këto përqindje ndryshojnë për dy arsye kryesore: së pari, për 
shkak të ndryshimeve në përcaktimin e termit bullizëm nga një vend në tjetrin. Kjo është 
edhe arsyeja që interpretimi i gjetjeve mbi dallimet ndërkombëtare duhet të interpretohet 
me kujdes, sepse diferencat e vërejtura në shpeshtësinë e përhapjes së bullizmit mund të 
jenë për shkak të dallimeve ndërkulturore në të kuptuarit e termit në fjalë. Megjithatë, ajo 
që ndikohet më pak nga këto dallime ndërkulturore janë ndryshimet e bullizmit përmes 
moshave dhe gjinisë. Studiuesi Smith pohon se fotografitë janë e vetmja metodë e besueshme 
për të mbledhur të dhëna të krahasueshme ndërkombëtare.

Së dyti, në pjesën më të madhe të vendeve me shpeshtësi të ulët të dukurisë së bullizmit 
janë në zbatim politika dhe programe kombëtare kundërbulliste. Për shembull, në shtetet 
skandinave ka programe kombëtare që adresojnë bullizmin, ndërsa në vendet e Evropës 
Lindore nuk ka fushata kombëtare për të luftuar bullizmin. Ndryshimet në përhapjen e kësaj 
dukurie në të vërtetë mund të pasqyrojnë suksesin e këtyre nismave kombëtare, të cilat kanë 
qenë të vazhdueshme për shumë vite ( Olweus, 1993).56

56 Olweus D. (1993). Bullying at School: what we know and what we can do.  Cambridge, MA: Blackwell 
Publishers.
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Ndërsa studime të  tjera në vende, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të vendeve 
të gadishullit të Skandinavisë kanë treguar se 1/3 e nxënësve të moshës 10 vjeç-16 vjeç 
përfshihen në dukurinë e bullizmit në një nga tri kategoritë e tij (Nansel, Overpeck, 
Ramani, Pilla, Ruan, 2001). Duket se veçanërisht agresorët përbëjnë 7%-15% të popullatës 
së nxënësve, ndërsa viktimat përbëjnë 11%-20% të popullatës dhe agresorë-viktimat 
përbëjnë 5%-10% të kësaj popullate (Holt, Finkelhor, & Kantor, 2007; Cillessen & Smith, 
2004;Pellegrini, 2004; Pellegrini, Bartini, & Brooks, 1999; Stonewall, 2003). 

Në Greqi dhe në Qipro, përqindja e nxënësve që e identifikojnë veten si viktima shkon 
nga 8.2% deri në 21.5%, ndërsa përqindja e agresorëve shkon nga 5.8 deri në 18.4%, kurse e 
agresorë-viktimave shkon nga 1.1% deri në 15.2% (Kokkinos & Panayiotou, 2004; Pateraki 
&Houndoumadi, 2001; Sapouna, 2008).

Duke u bazuar në pёrkufizimin e bullizmit, në këtë studim del se shuma e përgjithshme 
prej 42.3% e nxënësve nga klasa e gjashtë deri në të nëntën janë përfshirë në dukurinë e 
bullizmit 2 herë-3 herë, ose më shumë herë, nga ku: 12.9% kanë qenë vetëm agresorë; 
21.7% e tyre kanë qenë viktima dhe 7.7% janë agresorë-viktima. Sikurse e shohim, këto 
përqindje përputhen me vendet me nivel të lartë të shfaqjes së bullizmit, por ky krahasim 
duhet të merret me rezerva, sepse ai nuk është përfaqësues për tërë vendin, por vetëm për 
bashkinë e Tiranës. 

Rezultatet e studimit tregojnë se dukuria e bullizmit është shumë e pranishme dhe pjesë 
përbërëse e arsimit të mesëm të ulët të qytetit të Tiranës. Pavarësisht se numri i viktimave 
përbëjnë pakicën e nxënësve të përfshirë në bullizëm (21.7%), kjo pakicë mendohet të jetë 
thelbësore, pra, që ka peshën dhe ndikimin e saj. 

Gjithashtu është e rëndësishme të vëmë re se nxënësit që janë shprehur se kanë pësuar 
bullizëm “një ose dy herë”, përbëjnë një numër të mjaftueshëm  (24.2%), gjë që kërkon 
mbrojtje, në mënyrë që ata të mos bëhen subjekte të sulmeve më të ashpra, pavarësisht se 
studiuesit nuk i fusin në kategorinë e viktimave. Kjo sjell në vëmendje se çdo shkollë ka 
nevojë për dy politika të veçanta:  atё për mbrojtjen e fëmijëve dhe atë për parandalimin e 
bullizmit. Mbrojtja kërkohet, kur pasi ka ndodhur bullizmi, të ketë masa të përshtatshme për 
të adresuar dëmin dhe ankthin e shkaktuar.  

Sikurse e përmendëm më lart, nga studimi doli se 7.7% e të gjithë nxënësve të kampionit 
prej 853 nxënësish janë edhe agresorë, edhe viktima, nga ku djemtë janë dy herë më të prirë 
të futen në kategorinë agresorë-viktima sesa vajzat, por që të dyja gjinitë përbëjnë një pakicë 
ndaj kategorive të tjera. 

Kjo kategori nxënësish kërkon një vëmendje të veçantë, pasi përjeton si problemet 
socio-emocionale të viktimës, ashtu dhe problemet e sjelljes si agresor (Nansel, 2003). Në 
mënyrë të vazhdueshme studiuesit kanë zbuluar se agresorët-viktima, veçanërisht djemtë e 
kësaj kategorie, mund të përjetojnë mungesë shoqërie në klasë, vetmi, arritje të dobëta në 
rezultatet shkollore, pra janë një grup që kanë nota të ulëta në mësime, përdorim më të madh 
të alkoolit dhe të duhanpirjes, kanë shëndet mendor më të keq dhe përfshihen më shumë 
në konflikte sesa nxënësit e tjerë (Stein, Dukes, & Warren, 2007). Kështu që, pavarësisht 
numrit të vogël të kësaj kategorie, duke parë problematikat dhe sfidat me të cilat këta fëmijë 
duhet të përballen, sipas studiuesve ka një nevojë të ngutshme për t’u marrë me sjellje të 
tilla, pasi ato dëmtojnë jo vetëm vetë nxënësit e kësaj kategorie, por edhe fëmijët që ata 
sulmojnë (Nansel et al., 2001; Renda, Vassallo, & Edwards, 2011). 

Si përfundim mund të themi se kjo shpeshtësi e lartë e bullizmit në shkolla vjen për 
shkak të normave autoritare dhe patriarkale të vendit tonë, të cilat diktojnë me dhunë a 
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me forcë steriotipizimin e dukurive dhe të fakteve në marrëdhëniet bashkëmoshatare, duke 
pasur si pasojë diskriminimin dhe paragjykimet.

Gjithashtu, midis të tjerash, shkaktar për këtë dukuri është edhe periudha kalimtare 
e stërzgjatur e shkuarjes nga diktatura komuniste në tregun e lirë kapitalist e shoqërisë 
shqiptare, e cila dikton dhe përhap pabarazinë e vlerave sociale, kulturore dhe morale dhe, 
si pasojë, brezi i ri i moshatarëve nuk përdor referencat e vlerave morale, por i nënshtrohet 
spontanitetit dhe kaosit në komunikimin ndërpersonal. Në shoqërinë tonë vlerësohet 
pozitivisht suksesi dhe fitorja mbi të tjerët, ndërsa agresiviteti pranohet si një mjet për t`i 
arritur ato. Modeli normativ i agresivitetit parakupton që rregullat e lojës duhet të ndryshojnë. 
Mirëpo normat e shoqërisë, që na mësojnë se agresiviteti mund të jetë një rrugë për arritjen 
e qëllimit, i kundërvihet ligjit. Për këtë ndihmojnë modelet e sjelljes së njerëzve në shoqëri, 
si televizioni, radioja, gazetat dhe masmedia (Dragoti, 2011).

Sipas studiuesve del se bullizmi në mes nxënësve ka si burim të përhapjes dështimin 
për të krijuar një bazë të qëndrueshme të komunikimit dhe të bashkëpunimit ndërmjet 
autoriteteve të shkollëse, nxënësve dhe prindërve, mungesёn e aftësive të mësimdhënësve 
për të menaxhuar konfliktet, si dhe pamundësinё e tyre për të pasur një mbarëvajtje të mirë 
të klasës.

Format e bullizmit sipas gjinisë dhe klasave

Studimet kanë treguar se ka dallime të qarta midis vajzave dhe djemve si nga pikëpamja 
e dendurisë së ushtrimit të bullizmit nga ana e tyre, ashtu edhe nga format e ndryshme që 
përjetojnë apo përdorin për të sulmuar të tjerët (Boulton & Flemington, 2002; Nansel, 2001).  

Nga studimi doli se në të gjitha klasat vajzat bien më shumë viktima të bullizmit sesa 
djemtë, ndërsa djemtë janë më shumë agresorë sesa vajzat, dhe kjo është në vijim edhe me 
studimet të tjera ndërkombëtare.  Aty ku dhuna duket sikur është e lidhur me mashkulloritetin 
(të qenit mashkull, me karakter dhe fizik mashkullor/ burrëror) (Deliyanni, Sakka, & Koureta, 
2005), sikurse është shprehur Salmivali (Salmivalli, 1996), aty edhe agresiviteti ndërmjet 
djemve është më i idealizuar, gjë që është një mënyrë e krijimit të një rendi social, prandaj 
edhe pranimi i tyre në grupin bashkëmoshatar shpesh kërkon përfshirjen në sjellje agresive.

Në një studim të bërë në Angli nga Bentoni (Benton ,2011), u pyetën nxënësit nga 
mosha 10 vjeç-16 vjeç rreth llojit të bullizmit që kishin përjetuar, si atë verbal dhe fizik, 
atë të marrjes së sendeve, atë të përjashtimit social, atë të racizmit, atë seksual dhe atë të 
dëmtimit apo të vjedhjes së sendeve personale. Lloji më i shpeshtë i bullizmit për të dyja 
gjinitë ishte ai verbal, pas tij vinte bullizmi nga përjashtimi social (veçanërisht për vajzat), 
bullizmi fizik (veçanërisht për djemtë) dhe bullizmi i dëmtimit të sendeve personale dhe 
virtuale, që ishte më pak i shpeshtë. 

Një tjetër studim i kryer nga Holkom dhe Vangu (Holcom& Wang, 2010) në Spanjë 
raportoi mbi shtatë llojet e mësipërme të bullizmit. Ky studim tregoi se bullizmi verbal dhe 
ai përmes përhapjes së thashethemeve ishte forma më e raportuar si për të dyja gjinitë, ashtu 
dhe ndërmjet moshave të ndryshme.

Nё një studim tjetër kombëtar, i cili u krye në Finlandë (2012) me 17 627 nxënës të 
moshës 8 vjeç-15 vjeç dhe që ishte shtrirë në 156 shkolla duke përdorur pyetësorin e Olveusit 
(Olweus), dolën këto rezultate të shprehura në përqindje: bullizmi verbal me 9.2%, bullizmi 
seksual me 7.1%, përjashtimi social me 5.6%, përhapja e thashethemeve me 4.9%, bullizmi 
fizik me3.8%, bullizmi racial me 3% dhe bullizmi në formën e dëmtimit ose të marrjes me 
forcë të sendeve personale me 1.6%.
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Nga pikëpamja e raportimit të nxënësve viktima të bullizmit, në studim dolën këto forma 
të kësaj dukurie: bullizëm verbal - 19.3%; bullizëm në formën e përhapjes së thashethemeve 
- 12.7%; bullizëm seksual - 12%; bullizëm përjashtues - 8%; bullizëm racial - 10.7%; 
bullizëm fizik - 6.1; bullizëm në formën e dëmtimit të sendeve personale - 6% dhe bullizëm 
në formën e kërcënimit - 2.4%. 

Sikurse e shohim, gjetjet e këtij studimi janë në një vijim me studimet e tjera, duke 
treguar se për të dyja gjinitë, nxënësit janë më shumë pre e bullizmit verbal, ku ata janë 
ofenduar, apo u janë vënë nofkat fyese, duke u ndjekur nga bullizmi emocional, ku përfshihet 
përhapja e thashethemeve dhe përjashtimi  social. 

Ky mbizotërim i talljeve, i ofendimeve apo i vendosjes së nofkave fyese, mund të 
sjellë ose të përforcojë modelet e përjashtimit social, të cilat çojnë më pas në vetmi, në 
vetëvlerësim të ulët dhe në probleme me shëndetin. Paraadoleshenca dhe adoleshenca është 
periudha ku shfaqet formimi i identitetit, pra, është periudha kur të rinjtë përballen me sfida 
domethënëse të krijimit dhe të ruajtjes së vetëvlerësimit, kur ata reagojnë ndaj ndikimeve 
të jashtme. Kjo i ngushton mundësitë që adoleshenti të rritet dhe të zhvillohet, për aq kohë 
sa ata mendojnë dhe e ndjejnë se duhet të të përshtaten dhe të ndjekin, ndoshta edhe sa 
për sy e faqe, qëllimet, synimet, interesat dhe normat e grupit, nëse duhet të shmangin 
sjelljet agresive. Tallja është një veprimtari në të cilin fëmijët përfshihen pa e kuptuar që po 
shkaktojnë bullizëm dhe pa e kuptuar plotësisht dëmin që po shkakton te shokët.  

Këto forma shfaqin një sfidë për shkollat, sepse, nё kёto raste, bullizmi është shumë i 
vështirë të identifikohet, duke qenë se ndodh jashtë syrit të mësuesve, por që është një nga 
format që ka shumë pasoja te fëmijët (Richter, 2000; Seals & Young, 2003; Zindi,1994). 
Këto janë përmendur në kreun e rishikimit të literaturës. 

Po ashtu, nëse bullizmi verbal është forma më e zakonshme e bullizmit si për vajzat, edhe 
për djemtë, Olveusi (Olweus, 2010) vëzhgoi se djemtë përgjithësisht janë viktima të sjelljeve 
bulliste më të dhunshme dhe më destruktive sesa vajzat. Kështu, ata e përjetonin më shumë 
bullizmin fizik, ku përfshihen veprime që shkaktojnë dëmtime fizike, si shkelmimi, goditjet 
me grusht dhe shuplaka; marrja e parave, e drekës apo e detyrave të shtëpisë, dëmtimi i 
sendeve të të tjerëve (Selekman & Vessey, 2004). Ndërkohë vajzat përpiqen dhe provojnë 
që të jenë viktima të fshehura të bullizmit, ku futen përhapja e thashethemeve dashakeqe, 
manipulimi i marrëdhënieve dhe përjashtimi social (Selekman&Vessey et.al,2004).Ky lloj 
bullizmi quhet bullizëm instrumental/ social dhe karakterizohet nga sjellje që orvaten të 
dëmtojnë miqësinë e një fëmije ose ndjenjat e tij apo të saj, duke e përjashtuar nga grupi 
bashkëmoshatar  (Crick & Grotpeter, 1995). 

Të dhënat e këtij studimi zbuluan rezultate të ngjashme me ato që u përmendën më sipër, 
ku djemtë (17.4 %) raportojnë se kanë qenë pre e bullizmit fizik (pra, janë goditur, janë shtyrë 
dhe janë mbyllur brenda një dhome) më shumë sesa vajzat (12.0%). Edhe në rastin e matjes 
së shpeshtësisë së nxënësve që kanë qenë agresorё, djemtë përpiqen të përdorin bullizëm 
fizik më shumë sesa vajzat, ndërsa këto të fundit janë më shumë të përfshira në bullizëm 
verbal dhe në përjashtimin social sesa djemtë. Nё kёto raste djemtë kanë një prirje më të 
madhe për të shkaktuar bullizëm. Ata kanë goditur, shkelmuar, shtyrë ose mbyllur brenda 
një nxënës ose disa nxënës ” më shumë në krahasim me vajzat (përkatësisht 15.3% djemtë, 
kundrejt 2.9% që e kanë vajzat). Gjithashtu, nga një analizë më e thelluar  e ndryshimeve të 
mundshme gjinore të bërë në këtë studim, doli se kur vajzat sulmojnë vajzat, ato përpiqen 
të përdorin forma më të stërholluara, sikurse është bullizmi jo i drejtpërdrejtë, ku përfshihet 
përjashtimi social dhe përhapja e thashethemeve. Ndërsa kur djemtë sulmojnë djemtë e 
tjerë, ata të parët përdorin kryesisht bullizmin verbal, atë fizik dhe më pas atë përjashtues. 
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Por kur sulmojnë vajzat, djemtë kryesisht përdorin bullizmin verbal, bullizmin në formën e 
përhapjes thashethemeve dhe bullizmin fizik. Ndërsa bullizmi përjashtues pothuajse është 
në përqindje të papërfillshme.

Sipas hulumtimeve të bëra nga Lagershpetzi, Bjorkuisti dhe Peltoneni (Lagerspetz, 
Bjorkqvist & Peltonen të Universitetit të Miamit ,1988), taktikat e përdorura nga vajzat 
agresore janë versione të shtrembëruara të disa mekanizmave normalë të zhvillimit njerëzor, 
kur vajzat sulmojnë të tjerët, ato përdorin sjellje të tilla, si tjetërsimi, izolimi, përjashtimet e 
paramenduara dhe përhapja e thashethemeve për të kërcënuar bashkëmoshatarët. Studiues të 
tjerë argumentojnë se vajzat përfshihen më shumë në këto forma bullizmi, sepse zakonisht 
ndërveprimet e tyre gjatë kësaj moshe janë më fizike, ato zhvillojnë ndjenja intimiteti dhe 
afërsie më shumë sesa djemtë, si përshembull përqafohen, puthen dhe përkëdhelen me njëra-
tjetrën (Cotterell, 1996). Këto elemente janë shumë të rëndësishme, sepse i bën vajzat të 
ndjehen të dëshiruara dhe të rëndësishme. Kur shfaqet bullizmi, kontakti humbet, duke qenë 
se grupi i vajzave i shpërfill, i izolon dhe i përjashton individët, nga qё kështu ato lëndohen 
më shumë sesa po të sulmoheshin fizikisht (Crick & Gratpeth, 1995). Ndërsa djemtë i japin 
më shumë rëndësi cilësive të tilla, si forca fizike dhe trimëria, që në fakt janë cilësi dytësore, 
ndërkohë që vajzat i vënë në vend të fundit. Siç duket, këto cilësi me natyrë burrërore u 
japin mundësi djemve që të tregohen të rritur, burra të vërtetë, ndërsa vajzat e kuptojnë 
shpejt se për to këto cilësi kanë vlera sipërfaqësore, vlera të jashtme (Dragoti, 2005) 

Megjithatë mund të themi se në të gjitha format, duket se djemtë kanë një prirje më të 
madhe për të shkaktuar bullizëm në krahasim me vajzat. Literatura tregon se ky mbizotërim 
më i madh i bullizmit te djemtë, mund të jetë sepse ata kanë nevojë të ndërtojnë dominancën 
e tyre brenda grupit bashkëmoshatar. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është duke treguar 
fuqinë, pushtetin (Baldry & Farrington, 1999). Duke qenë se djemtë shkaktojnë bullizëm 
më shumë sesa vajzat, tek ata, trysnia për t’u konformuar brenda grupit bashkëmoshatar 
duhet të jetë shumë më e madhe. Gjatë adoleshencës sjelljet agresive mund të shihen si të 
fuqishme dhe joshëse dhe si një mënyre efektive dhe e pranueshme për të arritur qëllimet. 
Grupet e fëmijëve formojnë aleanca pjesërisht të bazuara në sjelljet e tyre agresive (Eagle 
2001).

Por ka edhe shumë studiues që mendojnë se djemtë dhe vajzat përfshihen njëlloj në 
bullizëm. Vetëm se te vajzat ai është shumë më i vështirë të identifikohet nga mësuesit, 
sepse vajzat pësojnë bullizëm në vende brenda shkollës që janë më të fshehura dhe të 
padukshme nga syri i të rriturve. Po ashtu është vënë re se studimi i sjelljeve agresive te 
vajzat është më i vogël, sepse shoqërisë i mungojnë mjetet e duhura për të kuptuar dhe për 
të hetuar agresivitetin e tyre (Ahmad & Smith, 2006). Duke përdorur një metodologji 
vëzhguese, studiuesit arritën në përfundimin se me këtë metodë të pasur e natyraliste, ata 
ishin në gjendje të vëzhgonin disa nënforma të sjelljeve agresive, që ishin të lidhura në 
mënyrë tipike vetëm me vajzat. Ata mendojnë se bullizmi te vajzat është në të njëjtat nivele 
sikurse te djemtë. Këto gjetje mund të sugjerojnë se metodat e përdoruar për të zbuluar 
bullizmin te vajzat, nuk kanë qenë të përshtatshme dhe prandaj janë të nevojshme zhvillime 
të mëtejshme në metodologji. 

Gjithashtu, po sipas studiuesve, është shumë e vështirë të dallosh një grup vajzash 
bulliste nga një grup vajzash jo të përfshira, sepse vajzat, ndryshe nga djemtë, ndërveprimet 
i kanë më pak fizike dhe më shumë mendore. Ato përfshihen në lidhje verbale ku tregojnë 
histori, ndajnë mendime dhe ëndrra. Prandaj, nëse ndërveprimet e tyre janë të ndryshme, 
edhe format e bullizmit ka shumë gjasa të jenë të tilla.
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Mësuesit janë mësuar të quajnë bullizëm sjellje dukshëm të qarta, si dhunën fizike, 
vjedhjen dhe dëmtimin e sendeve të të tjerëve apo vendosjen e nofkave fyese. Por vajzat 
shkaktojnë bullizëm jo kaq të dukshëm dhe të qartë, ato mund të jenë shumë të qeta me 
viktimat e tyre, prandaj ndodh që të rriturit nuk kanë sukses që t’i trajtojnë këto sjellje si 
bullizëm. 

Gjithashtu, nga studimi doli se djemtë priren më shumë të marrin komente apo gjeste 
me ngjyrim seksual dhe ta shkaktojnë këtë lloj bullizmi tek të tjerët, gjë që bien disi ndesh 
me të dhënat që vijnë nga rishikimi i literaturës. Pyetja e pyetësorit tonё nuk kishte si qëllim 
të maste homofobinë57, por mund të ndodhë që komentet të natyrës seksuale, në disa raste 
mund të kenë qenë me qëllime homofobike, prandaj kjo mund të shpjegojë arsyen pse djemtë 
kanë përqindje më të lartë për këtë lloj bullizmi. Nga të dhënat e pyetësorit shohim se rreth 
1.2 % e viktimave kanë qenë pre e bullizmit për shkak të orientimit seksual dhe rreth 9.3% 
e agresorëve kanë shkaktuar bullizëm me këtë motivacion. Këto gjetje mbështeten edhe nga 
studiues si Henkini (Henkin, 2005) dhe nga Faji (Phye, 2004), të cilët pohojnë se çdo djalë 
që ka disa karakteristika që janë të ndryshme nga pjesa tjetër e grupit bashkëmoshatar të 
meshkujve në shkollë, është burim bullizmi. Djemtë që rrinë më shumë me vajza, që pëlqejnë 
të ndjekin modën në veshje, që nuk reagojnë me agresivitet, kur të tjerët i ngacmojnë, që nuk 
dinë të luajnë futboll apo nuk marrin pjesë në veprimtaritë e djemve brenda shkollës, kanë 
më shumë probabilitet që të jenë pre e kësaj forme bullizmi. Ndonëse në Shqipëri ka pasur 
progres të ndjeshëm gjatë viteve të fundit në raport me rritjen e sensibilizimit mbi të drejtat 
e komuniteti LGBT, realiteti kulturor, tradita patriarkale dhe paragjykimet bëjnë që shumë 
të rijnë LGBT ose të perceptuar si të tillë të bëhen viktima të një bullizmi të vazhdueshëm 
nga bashkëmoshatarët e tyre dhe për djemtë ky qëndrim është edhe më i ashpër. 

Për sa i përket shkallës se si ndryshon  shpeshtësia e shfaqjes së bullizmit sipas klasave, 
studiuesi Borg (Borg, 1998) raporton se kjo shpeshtësi e bullizmit jo vetëm që ulet me 
rritjen e moshës së nxënësve, por ndryshon edhe formë, pasi nga bullizëm agresiv dhe fizik, 
kthehet në bullizëm pasiv dhe verbal (Lösel & Bliesener, 1999). Pothuajse të gjitha studimet 
e deritanishme, të bazuara në vetëraportim, tregojnë se ka një ulje të shkallës së viktimizimit, 
kur nxënësit rriten dhe kalojnë në klasa më të larta. Nga studimet del se viktimizimi arrin 
majën në fazën e ndërmjetme, e cila është faza midis shkollës fillore dhe asaj 9-vjeçare, 
por ulet kur nxënësit shkojnë në shkollë të mesme ( Andreou, 2004; Pateraki, 2001; 
Salmivalli, 2012; Seals & Young, 2013; Selekman & Vessey, 2004).

Studimi pothuajse është në një drejtim me studimet e deritanishme ndërkombëtare. Sipas 
tij, përqindja e nxënësve që raportojnë se kanë qenë viktima dhe agresorё pëson një rritje në 
klasën VII, duke arritur majën në klasën VIII e duke pësuar më pas ulje të tij. Gjithashtu, po 
sipas studimeve, bullizmi fizik ulet me rritjen e moshës, ndërsa ai verbal, social dhe virtual 
pësojnё një rritje midis moshës 11 vjeç-15 vjeç (Archer & Cote, 2005; Espelage, 2003; & 
Swearer, 2008). Nëse e shohim nga këndvështrimi i viktimave dhe i agresorëve, rezultatet 
e studimit treguan se bullizmi fizik është më pak i pranishëm në klasat e ulëta, arrin kulmin 
në klasën e shtatë dhe të tetë dhe më pas fillon të pësojë ulje. 

57 Homofobi-fjalë që rrjedh nga bashkimi i fjalëve greko-latine homoseksual+fobi, që do të thotë një njeri që 
ka frikë, një urrejtje joracionale, që nuk i aprovon dhe që nuk ipëlqen hiç fare homoseksualët, gejët, lesbikët, 
transgjenikët dhe kulturën e tyre.
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Bullizmi kiberentik

Njëzet vjet më parë, kur dikush përmendte fjalën “agresor”, mendja të shkonte te një 
nxënës që abuzonte me nxënësit e tjerë në klasë apo në oborrin e shkollës. Por sot nxënësit 
përballen me bullizmin emocional dhe atë fizik përmes një burimi tjetër, sikurse është ai 
virtual. Bullizmi virtual është i  ndryshëm nga ai tradicional për tri arsye kryesore: 

(1). Aksesi58 
(2). Përhapja.
(3). Anonimiteti.

(1) Aksesi. Viktima e ka virtualisht të pamundur që të largohet nga bullizmi virtual. 
Duke qenë se shumica e nxёnёsve kanë akses në kompjuter dhe në celularë, bullizmi 
virtual bën që viktima të pësojë bullizëm në çdo kohë dhe pa pasur mundësi të 
largohet. Viktima nuk ka një vend të sigurt si në bullizmin tradicional.

(2) Përhapja. Ndryshe nga bullizmi tradicional, për shkak të teknologjisë, audienca59 e 
bullizmit virtual ka shumë pak pengesa dhe, në këtë mënyrë, ajo rritet shumë shpejt 
e në mënyrë të jashtëzakonshme.

 (3) Paautorësia. Bullizmi virtual nuk ndodh ballë për ballë dhe personi që e kryen 
këtë lloj bullizmi fshihet pas teknologjisë. Paautorësia, që është karakteristikë e 
komunikimit elektronik, i lë vend mungesës së ndërgjegjes për të pasur turp. Si 
rrjedhim i kësaj, fëmijët mund të veprojnë më ashpër sesa do të bënin në jetën reale.

Për t’i parandaluar fëmijët nga bullizmi tradicional dhe ai virtual, është e rëndësishme 
marrja e informacionit rreth nxënësit dhe sjelljes së tij të padëshiruar. Shumë nxënës që 
kryejnë bullizëm virtual janë edhe kryerës të atij tradicional. Megjithatë, ka një grup të vogël 
që kryen vetëm këtë lloj bullizmi. Bullizmi virtual dhe ai tradicional është një problem në 
rritje. Faktet e pasura në këtë drejtim se ai ndikon në jetën e nxënësve janë të mirëpranuara 
kudo në botë dhe nuk mund të shpërfillen, të nënçmohen a të mos u kushtohet vëmendje nga 
personeli administrativ i shkollës.

Mirëpo bullizmi virtual/ kibernetik, pavarësisht vëmendjes së madhe që i kushton 
media dhe shqetësimit të madh që ka komuniteti, nuk është aq i zakonshëm sa format e 
tjera të bullizmit. Studimet, kryesisht të viteve të fundit, na japin të dhëna të ndryshme për 
numrin e nxënësve që përjetojnë bullizmin virtual, ndryshime që vijnë nga diferencat në në 
zgjedhjen e kampionit të marrë në studim dhe në teknikat metodologjike. Megjithatë ka një 
mendim të përbashkët të shumicës së studiusve, që shprehet se numri i nxënësve në botë 
që raportojnë se kanë përjetuar bullizmin virtual është sa një e treta e atyre që përjetojnë 
bullizmin tradicional. (Manson, 2010)

Sipas një studimi të realizuar nga organizata “World Vision”, i kryer në dhjetor 2013 – 
janar 2014, ku u intervistuan 900 fëmijë të moshës 13–18 vjeç, në lidhje me internetin në 
Tiranë, Korçë, Shkodër, Vlorë, Elbasan dhe Peshkopi tregoi se tri pajisjet më kryesore, që 
përdoren nga fëmijët shqiptarë, që i përkasin moshës 13-18 vjeç, për të përdorur mediumet 

58 Akses-Mundësia dhe liria e hyrjes dhe e pasjes për të bërë diçka me atë që ke, si dhe mundësia dhe liria për 
të hyrë në kontakt me një person, me një grup personash, me një mjedis social, me një institucion etj.
59 Audienca-fjalë që rrjedh nga latinishtja audentia-dëgjesë, dëgjim. Këtu ne e kemi përdorur me kuptimin 
e një grupi të veçantë njerëzish (dëgjuesish, lexuesish dhe shikuesish) që shikojnë, dëgjojnë ose lexojnë të 
njëjtën gjë.
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ose për të luajtur online janë telefonat celularë (65%), kompjuterët personalë (PC-të) 
(59%), dhe laptop-ët (43%). Të dhënat tregojnë se 62% e fëmijëve që kanë akses në internet 
kanë një kompjuter në dhomën e tyre të gjumit”, thuhet në studim. Referuar të dhënave të 
studimit të “World Vision”, ngacmimet (bullying), vjedhja e fjalëkalimeve, si dhe shikimi i 
paqëllimshëm i materialeve pornografike gjatë përdorimit të internetit janë çështje serioze, 
me të cilat përballen fëmijët aktualisht. “45% e të përgjigjedhënësve vunë në dukje se 
fëmijëve u duhet të përballen me të tilla çështje çdo ditë.60

Në studimin tonë nxënësit viktima pohojnë se 65% janë pre e bullizmit tradicional 
(ballë për ballë), vetëm 10% e nxënësve përjetojnë bullizëm në formë virtuale, ndërsa për të 
dyja format kemi një shifër prej 25%.

Të njëjtat rezultate marrim edhe në rastin e nxënësve agresorë, ku bullizmi i drejtpërdrejtë 
ose i ballëpërballshëm është forma më e përdorur, duke kapur shifrën prej 69%, ndërsa për 
bullizmin e të dyja mënyrave, pra si bullizmin e drejtpërdrejtë, ashtu edhe për atë virtual, 
kjo shifër shkon në 26% të rasteve dhe vetëm 5% janë shprehur se kanë shkaktuar vetëm 
bullizëm virtual. 

Sikurse shihet, të dhënat e marra nga nxënësit viktima dhe nga nxënësit agresorë janë në 
një drejtim me studimet ndërkombëtare, pra që pak fëmijë janë përfshirë vetëm në bullizmin 
virtual. Megjithëse bullizmi virtual mund të jetë shumë shkatërrues për ata që e përjetojnë 
atë, prapë ka një numër të vogël fëmijësh që preken prej tij, nëse e krahasojmë me format 
e tjera të bullizmit, kështu që studiuesi Olveus (Olweus, 2009) na këshillon që nuk është e 
nevojshme të mbivlerësohet një dukuri i tillë.

Por, gjithsesi, nuk mund të rrimë pa përmendur faktinse bullizmi elektronik po rritet 
gjithnjë e më shumë me një shpejtësi marramendëse dhe ku forma më e përhapur e tij është 
përmes faqeve të internetit, si fejcbuku (facebook) etj. (Hinduja & Patchin, 2010).

Edhe nga ky studim doli se mënyra më e përhapur për djemtë dhe vajzat viktima, të 
cilët kanë raportuar se kanë qenë viktima të bullizmit në formë virtuale, ka qenë fejcbuku 
(facebook), ku si shumë e përgjithshme del se në rreth 87.3% të rasteve nxënësit kësaj 
kategorie e kanë raportuar këtë lloj bullizmi si alternativë. E njëjta situatë paraqitet edhe 
për nxënësit agresorë, ku si shumë e përgjithshme del se në rreth 85.9% të rasteve nxënësit 
kësaj kategorie e kanë raportuar këtë lloj bullizmi si alternativë, pra, që ata kanë shkaktuar 
bullizëm virtual përmes fejcbukut (facebook).

Studimet e para kanë treguar se të qenët viktimë e bullizmit virtual mund të ndikojë 
negativisht në funksionimin fizik, social, emocional dhe kognitiv (njohës) (Hindjua & 
Patchin, et. al., 2010). Një temë e zakonshme në kërkimet për bullizmin ka treguar se 
fëmijët që kanë qenë pre e bullizmit virtual shihnin si mënyrën më e mirë për ta ndaluar atë 
“bllokimin e mesazheve ose të identitetit/ profilit”, më pas ndiqej nga mënyra “t’i tregosh 
dikujt”; “të ndryshosh adresën e postës elektroike (e-mail) ose numrin e telefonit” dhe 
“ruajtja e asaj që është shkruar në i-mail (e-mail) dhe e mesazheve fyese”. 

Ekspertët thonë se është e rëndësishme për shkollën që të sigurojë se ata marrin masa 
për t’i mbrojtur nxënësit nga agresiviteti onlajn (online) dhe se reagojnë ndaj rasteve 
të raportuara, në mënyrë që të ruajnë një mjedis të sigurt shkollor. Ekspertët gjithashtu 
theksojnë se është e rëndësishme që personeli i shkollës të kuptojë se çfarë është bullizmi 
virtual, çfarë ndikimi ka ai te studentët dhe çfarë mund të bëjnë për të krijuar një mjedis të 
sigurt. 

60 World Vision (2013-2014). A study on child  online safety in  Albania.  Publication type: Research Report
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Politikat e shkollave duhet të ta kenë në vëmendje qendrore bullizmin virtual, duke 
i bërë nxënësit dhe personelin mësimor më të ndërgjegjshëm për problemin dhe duke u 
dhënë ndihmë atyre që e përjetojnë këtë lloj dukurie tashmë sociale. Prindërit dhe personeli 
i shkollës mund të mos jenë të ndërgjegjshëm për gamën e gjerë të teknologjive të përdorura 
nga fëmijët e tyre. Prandaj duhen shtuar dhe janë të nevojshme përpjekjet që bëhen për të 
rritur njohuritë e tyre, për rreziqet, si dhe për përfitimet që lidhen me teknologji të tilla. Një 
ndërgjegjësim dhe këshillim i tillë duhet të përfshijë informacionin mbi çështjet ligjore dhe 
mbi mënyrat e kontaktimit të kompanive të telefonisë celulare dhe të ofruesve të shërbimeve 
të internetit. 

Cilat janë“zonat e nxehta” të bullizmi?

Deri rreth viteve 80 të shekullit XX ishte e pranuar gjerësisht se sjelljet agresive 
ndodhnin jashtë mjedisit të shkollës, por kjo gjë nuk u pranua kur studiues të ndryshëm 
treguan se këto sjellje shfaqeshin shumë më shpesh brenda mjedisit të shkollës, sesa gjatë 
rrugës për në shkollë ose përreth saj (Olweus, 2007; Rivers & Smith, 1994; Wolke, Woods, 
Stanford & Schultz, 2001; Ziegler & Rosenstein -Manner, 1991). Shumica e veprimtarive 
bulliste ndodhin jashtë syrit të të rriturve në vende të tilla, si: qoshja e klasës, një korridor 
i shkretuar, përgjatë shkallëve, në tualete, në dhomat e zhveshjes, në oborrin e shkollës, në 
fushat sportive etj. Këto janë të gjitha vendet në të cilat bullizmi ndodh sepse mbikëqyrja ose 
mungon, ose është e pamjaftueshme. Pjesa më e madhe e nxënësve pohojnë se kanë qenë 
viktima të bullizmit në klasë, kur mësuesi/mësuesja nuk ka qenë i pranishëm/e pranishme. 
Kjo do të thotë që këto sjellje ndodhin nën hundën e të rriturve, por personeli i shkollës e ka 
të pamundur t’i vëzhgojë të gjithë nxënësit në të njëjtën kohë.

Gjetjet kanë treguar se bullizmi zakonisht shfaqet në klasë e ndjekur nga oborri i shkollës, 
shkallët dhe tualetet  (Seals & Young, 2003; Smith & Shu, 2000; Wolke et al., 2001). 

Për shembull, Genta (1996) zbuloi se më shumë se 50% e viktimave kishin qenë pre e 
bullizmit brenda klasës së tyre. Statistikat e fundit gjithashtu kanë treguar se rreth 47.2% 
e bullizmit ndodh në oborrin e shkollës dhe 33.6%  në klasë, kur mësuesja nuk është i 
pranishme (Mahoney, 2012), ndërsa rreth 20% e veprimtarive bulliste ndodhin në korridoret 
e shkollës (Garbarino & deLara, 2002). 

Gjetjet e këtij studimi përputhen me literaturën, gjë që tregon se agresorët përpiqen 
t’i sulmojnë viktimat e tyre në klasë, duke u ndjekur nga sulmet tek oborri i shkollës. Nga 
studimi doli se pjesa dërrmuese e nxënësve, pra 64.1%, u shprehen se ata kishin qenë 
viktima të bullizmit “në klasë, kur mësuesja nuk ishte e pranishme”. Zona e dytë më e 
nxehtë ku shfaqet dukuria e bullizmit ishte “në oborr/ ose në fushën e sportit (gjatë kohës 
së pushimit)”, duke kapur një shifër prej 29.5%. Vendi i tretë më i përhapur i kësaj dukurie 
ishte “në korridore dhe në shkallë”. 

Vajzat kanë një prirje më të madhe të pohojnë se ato kanë qenë viktima të bullizmit më 
shumë në klasë, kur mësuesi/mësuesja nuk ishte i pranishëm/e pranishme, ndërsa djemtë 
pohojnë se ata kanë qenë viktima të bullizmit më shumë në oborrin e shkollës dhe gjatë orës 
së fizkulturës. 

Studiuesit e vënë shumё theksin për të ditur se kush janë “zonat e nxehta” në një shkollë, 
sepse shkolla mund të bëjë shumë për ta pakësuar a zvogëluar bullizmin, nëse ata identifikojnë 
ku ndodh ai më së shpeshti, që pastaj të marrin hapa për ta ndryshuar klimën në këto zona. 
Në të vërtetë, hulumtimet kanë treguar se kur të rriturit mbikëqyrin një zonë të caktuar dhe 
ndërhyjnë shpejt, shkalla e bullizmit në ato zonat ulet ndjeshëm. Gjetjet tregojnë se 
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bullizmi ndodh në zona që janë lehtësisht të arritshme dhe të kontrollueshme, kështu që, 
nëse mësuesit trajnohen si agjentë aktivë në njohjen, në reagimin dhe në parandalimin e 
sjelljeve bulliste, kjo dukuri do tё pakësohet. 

Mënyra më e mirë për të kuptuar se ku ndodh më shpesh bullizmi në një shkollë të 
caktuar, është duke i anketuar nxënësit përmes pyetësorëve të paemër se ku ata kanë qenë 
pre e bullizmit. Studimet kanë treguar se zakonisht një shkollë ka një ose dy zona të nxehta.  

Efektet e bullizmit te viktimat

Shumë studiues kanë zbuluar se viktimat e bullizmit shpesh e kthejnë zemërimin në 
brendësi të vetes së tyre. Dhe si pasojë, ata përjetojnë depresion, ankth, skizofreni, orvaten 
të kryejne vetëvrasje, përjetojnë frikë, zemërim, tension, vetëvlerësim të ulët, izolim social, 
vetmi dhe probleme në ndërveprimin me të rriturit apo me fëmijët e tjerë. Ata mund të kenë 
një ndjenjë turpi, pasigurie, palumturie dhe përjashtimi nga të tjerët. Disa viktima bëhen 
agresivë dhe të zemëruar, kështu që edhe ata fillojnë të shkaktojnë bullizëm tek të tjerët.

Viktimat mund të vuajnë dhe nga mungesa e përqendrimit në shkollë, dhe si pasojë kanë 
arritje të ulëta në rezultatet shkollore dhe përjetojnë ankth, kur i duhet të zgjohen në mëngjes 
dhe të shkojnë në shkollë. 

Pjesa më e madhe e viktimave në këtë studim janë shprehur se, gjatë kohës që kanë 
qenë viktima, janë ndjerë të mërzitur në 51.8% të rasteve, 40.6% e viktimave janë ndjerë të 
zemëruar dhe 28.7%  e viktima janë ndjerë të turpëruar. Vetëm 1.2% e tyre kanë dhënë një 
kategori tjetër, e cila nuk ishte e renditur tek alternativat e kësaj pyetjeje, duke specifikuar 
si raste jam përpjekur ta anashkaloj, kam qarë dhe vetëm në një rast (djalë) ka thënë se doja 
“të vrisja veten”.

Hejzleri (Hazler, 1992) shpjegon se arsyeja që këta fëmijë ndjehen të mërzitur vjen nga 
fakti se ata mendojnë se nuk kanë asnjë mundësi për të fituar më shumë kontroll mbi jetën 
e tyre. Kjo mërzi, që mund të shkojë deri në depresion, rritet edhe nga fakti se etiketimet që 
theksojnë pafuqinë e tyre i stigmatizojnë viktimat e bullizmit. Disa viktima janë të mbushur 
me urrejtje dhe me ndjenja hidhërimi ndaj agresorit. Studiuesi Ahmed (Ahmed, 2006) pohon 
se viktimat kanë nevojë që t’i shkaktojnë këto ndjenja, në mënyrë që ta shohin jetën nga një 
perspektivë e re. 

Për mendimin e shumë studiuesve është e rëndësishme që këshilluesi shkollor 
të kuptojë pse viktima po pëson bullizëm, sepse kjo do të ndikonte shumë në procesin e 
zgjidhjes së problemit.

Edhe nga studimet del se është e logjikshme të pohosh se viktimat janë të mbushur me 
frikë dhe ankth. Sipas tyre nxënësit që janë në shënjestër të sjelljeve bulliste kanë frikë të 
shkojnë në shkollë dhe janë të mbushur me stres. Ata shpesh kanë frikë të shkojnë në disa zona 
të shkollës dhe mund të shfaqin simptoma somatike, si dhe nuk janë të aftë të përqendrohen 
në mësime (Batsche & Knoff, 1994). Koterel (Cotterel, 2007) krijoi një faqe elektronike, ku 
viktimat e bullizmit mund të shkruanin dhe të ndanin përvojat e tyre, duke zbuluar se një numër 
i madh nxënësish qëndronin në shtëpi sepse kishin frikë ose turp të shkonin në shkollë. Zorzuri 
(Zorzour, 2002) zbuloi rezultate të ngjashme, duke pohuar se stresi psikologjik i viktimave 
mund të shkaktonte një ulje të dëshirës për të shkuar në shkollë. 

Viktimat e bullizmit mund të mungojnë me ditë në shkollë ose edhe e braktisin atë. 
Vangu (Wang, 2007) pohoi se në shkollat amerikane ka rreth 160 000 nxënës që mungojnë 
në shkollë çdo ditë, për shkak të frikës se mos sulmohen ose turpërohen nga nxënësit e tjerë. 
Ata pësojnë një ulje të menjëhershme të notave në të gjithë lëndët. Studimet kanë treguar 
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një lidhje të fortë midis të qenët viktimë e bullizmit dhe mungesës së dëshirës për të shkuar 
në shkollë. Për shembull, në një studim të bërë me 1422 nxënës të moshës 12 vjeç-15 vjeç, 
u zbulua se 15% e tyre pohonin se kishin qëndruar në shtëpi për shkak të bullizmit (Ladd& 
Kochenderfer, 1997). 

Gjithashtu, një tjetër studim i kryer në vitin 2009 zbuloi se viktimat shpesh kanë frikë 
nga shkolla dhe e mendojnë atë si një vend të pasigurt dhe të mërzitshëm. Rreth 7% e të 
rinjve amerikanë nga mosha 10 vjeç-16 vjeç qëndrojnë në shtëpi të paktën një herë në muaj, 
për shkak të bullizmit. Veprimtaritë bulliste çojnë drejt rritjes së izolimit të nxënësve, 
sepse ose bashkëmoshatarët nuk duan të humbasin statusin duke lidhur miqësi me ta, ose 
sepse ata nuk duan të rrisin rrezikun që edhe vetë mund të bëhen viktimat e radhës (Glasgow 
& Whitney, 2009).

Nga ky studimi doli se rreth 12% e pjesëmarrësve kishin munguar në shkollë për shkak 
të bullizmit. Nga këto, 48% janë viktima, 7.8% ishin agresorë dhe 21.6% kishin qenë edhe 
viktima, dhe agresorë. Një dukuri që vihet re në këtë shpërndarje është se një shifër prej 
22.5% e nxënësve që nuk janë të përfshirë në këtë dukuri kanë munguar në shkollë si 
pasojë e bullizmit. Sipas studiuesve kjo vjen nga fakti se nxënësit që vëzhgojnë të tjerët 
që po bëhen viktima mund të përjetojnë ndjenja frike dhe ankthi se mos janë shënjestra e 
ardhshme, sidomos kur ndajnë karakteristika të ngjashme me viktimën. Për shembull, nëse 
një nxënës është mbipeshë dhe ai tallet nga të tjerët, një nxënës tjetër që është mbipeshë 
nuk do të ndërhyjë për ta ndihmuar sepse ka frikë se mos bëhet edhe ai vetë viktimë. Në 
shumë studime që janë kryer vëzhguesit pohojnë se bullizmi ndikon në marrëdhëniet e tyre 
me bashkëmoshatarët. Ndonjëherë vëzhguesit që janë të pranishëm në një sjellje bulliste 
nuk dinë anën e cilit të mbajnë dhe, si përfundim, ata ndahen disa me viktimën dhe disa me 
agresorin, duke bërë që brenda klasës nxënësit të ndahen në grupe dhe të mos flasin me njëri-
tjetrin. Ndonjëherë ata ia vënë fajin vetes që nuk e ndihmojnë dot viktimën. Ndonjëherë ata 
janë të mbushur me frikë dhe me ankth se çfarë mund t’u ndodhë edhe atyre. Këto gjetje 
mbështeten edhe nga Njuman-Karlsoni dhe Horni (Newman- Carlson & Horne, 2004). 
Nëse ne nuk krijojmë te nxënësit ndjesinë që shkolla është një mjedis i sigurt, atëherë shumë 
nxënës kanë ndjenja ankthi dhe frike se mos janë shënjestër në të ardhmen, dhe kjo gjë 
ndikon shumë përqendrimin në mësime. 

Stusiuesi Li (Lee, 2004) pohoi se ka pak kërkime mbi efektet afatgjata që ka bullizmi te 
vëzhguesit që nuk veprojnë për shkak të frikës, por që vuajnë nga ndjenjat e pafuqisë së tyre 
për të reaguar njësoj si viktima.

Arsyet e viktimizimit/rënies viktimë 

Një nga elementet e rëndësishme për të parandaluar bullizmin, është të kuptojmë pse 
agresorët sulmojnë, në mënyrë që të kuptojmë se si i zgjedhin viktimat. Sipas studimeve 
ndërkombëtare, kur nxënësit pyeten pse kanë rënë pre e bullizmit, pjesa më e madhe janë 
përgjigjur sipas kategorive të mëposhtme:

•	 Paraqitja e viktimës: e dobët, e shëndoshë, e shëmtuar.
•	 Sjellja e viktimës: e çuditshme, flet në mënyrë të ndryshme nga shumica, i turpshëm/e 

turpshme, i/e pasigurt.
•	 Prejardhja sociale: kulturë të ndryshme, situata ekonomike, raca.
•	 Të tjera: mospasja e shokëve, për të kaluar kohën apo vetë viktima është agresor 

(Frissen, 2007).
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Edhe nga studimi doli se nga këndvështrimi i viktimave, shumica e nxënësve kishin 
qenë pre e bullizmit për shkak të pamjes së jashtme dhe të racës. Ndërsa nga pikëpamja 
e agresorëve arsye kryesore është për shkak të pamjes së jashtme dhe, së dyti, pa ndonjë 
arsye të veçantë, por “për qejf”. Pra, në pjesën më të madhe viktimat ishin nxënësit që 
“janë të ndryshëm” nga shumica (Olweus, 2009). Ata kanë tipare fizike pak më të mëdha se 
normalja, si veshë të mëdhenj, mbajnë syze, mbajnë aparat dhëmbësh, vishen jashtë mode 
ose çuditshëm, mendohen nga shumica si jo të paraqitshëm/paraqitshme, janë ose shumë të 
shëndoshë ose shumë të dobët. 

Mirëpo lind edhe një pyetje:
Po nxënësit që i kanë këto cilësi dhe nuk janë potencial i sjelljeve bulliste? 
Kësaj pyetjeje i janë përgjigjur shumë studiues, të cilët pohojnë se tipari që agresorët 

kërkojnë te viktimat nuk është që janë të ndryshëm, por janë më vulnerabël61.
Vulnerabiliteti e lejon agresorin të abuzojë me fëmijën, por pa pasur një arsye të veçantë. 

Një fëmijë që pёrdor veshje jo shumë në modë, por që ka aftësi të mira sociale, nuk është 
shënjestër e sjelljeve abuzive. Në të kundërt, një nxënës që ka veshje jo shumë të modës por 
që është i izoluar dhe i tërhequr, është një shënjestër e shkëlqyer e kësaj sjelljeje abuzive 
(Sheras, 2002).

Po e njëjta gjë e ngjashme ndodh me një vajzë që nuk është tërheqëse, e cila, nëse ka një 
imazh pozitiv dhe të shëndetshëm për veten, si dhe aftësi të mira sociale, mund ta shmangë 
të qenët viktimë e bullizmit. 

Studimet kanë treguar se karakteristikat e mëposhtme, të cilat edhe shënojnë 
vulnerabilitetin, janë elementet që e bëjnë një nxënës më vulnerabël ndaj viktimizimit/të 
rënit viktimë: 

1. Pafuqia fizike.
2. Të qenët i turpshëm.
3. Shtati i vogël.
4. Vetëvlerësim dhe vetëbesim i ulët. 
5. Zotërimi i një elementi material (si paratë) që agresorët e dëshirojnë.
6. Aftësi të dobëta sociale. 
Te studiuesit ka një mendim: se viktimat kanë prirje të kenë aftësi të dobëta ndërpersonale, 

nuk janë shumë në gjendje të përdorin mekanizma të përshtatshëm përballues dhe janë më 
të prirë që të përjetojnë nga brenda probleme psikologjike, si ankthi dhe depresioni (Bond, 
2001). Është shumë e vështirë të përcaktohet nëse këto karakteristika veprojnë si një shkak 
për agresorët apo ato vijnë si rrjedhim a pasojë e të qenët viktima. 

Gjithashtu, shumë studime kanë dokumentuar faktin se agresorët i sulmojnë të tjerët 
si një mënyrë për të fshehur problemet ose ata imitojnë atë që shohin në familje. Ata janë 
fëmijë që në të shumtën e rasteve kanë pësuar dhunë në familjen e tyre. Kur vijnë në shkollë, 
ata e çlirojnë frustacionin e tyre duke sulmuar më të dobëtit e klasës. Në këtë studim këto 
përfundime dalin edhe nga intervistat e kryera me mësuesit. Gjithsesi është e nevojshme 
që të studiohet më tej se si karakteristikat e familjes ndikojnë në përfshirjen e nxënësve në 
bullizëm. 

61 Vulnerabilitet-1. cenueshmëri; prekshmëri; lëndueshmëri; i pambrojtur; 2. I ekspozuar ndaj rreziqeve emo-
cionale, fizike, psikologjike etj; 3. I ekspozuar ndaj një sulmi , ndaj një ofendimi ose ndaj një dëmtimi të 
mundshëm edhe për shkak të mungesës a të pamundësisë së mjeteve mbrojtëse; 4. Një person që është shumë 
i ndjeshëm, i brishtë, i dobët etj. ndaj përballimit të rreziqeve të ndryshme.
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Profesionistët sugjerojnë se çdo shkollë duhet të ketë projekte të planifikuara këshillimi 
për nxënësit që vijnë nga familje problematike, në mënyrë që t’i ndihmojnë ata në zhvillimin 
e tyre psikologjik, dhe sidomos kur nuk kanë prindër që t’ia sigurojë këtë gjë në këtë moshë 
delikate. Ndërsa viktimat duhet të trajnohen, në mënyrë që të mësojnë aftësi sociale, si dhe 
të punohet me ta për t’u rritur vetëbesimin dhe vetëvlerësimin e tyre. 

Viti, gjinia dhe numri i agresorëve

Një nga qendrat e vëmendjes së këtij disertacioni ishte edhe studimi i numrit, i gjinisë 
dhe i klasës/moshës së  agresorëve, të para nga këndvështrimi i viktimave. 

Rezultatet treguan se përqindja më e madhe e nxënësve, pra, 34.6% (si djem, dhe vajza) 
raportuan se ishin keqtrajtuar nga nxënësit e klasës së tyre. Një shpjegim i mundshëm për 
këtë gjetje mund të jetë se nxënësit janë në afërsi të ngushtë fizike me njëri-tjetrin në klasë, 
prandaj mundësia më e madhe është që bullizmi të ndodhë aty. Për më tepër, që agresori 
të përzgjedhë viktimën, atij i duhet ta njohë mirë atë, dhe bashkëmoshatarët e një klase ta 
ofrojnë këtë mundësi (Olweus, 2012). 

Megjithatë, vajzat kanë një prirje më të madhe të raportojnë se sulmohen nga nxënës 
të të njëjtit vit (6.6%), por në klasa të ndryshme, ndërsa djemtë kanë prirje të sulmohen më 
shumë nga nxënës në klasa më të larta, gjë që ka ndodhur në 8.3% të rasteve. Kjo mund 
të jetë për shkak se studimet shpesh kanë zbuluar se djemtë agresorё janë fizikisht më të 
mëdhenj dhe më të fortë sesa moshatarët e tyre. Agresorët ndjejnë një nevojë të madhe për 
të dominuar të tjerët dhe për këtë arsye ata sulmojnë fëmijët që janë më të vegjël, të rinj dhe 
të dobët (Olweus, 1993). 

Gjithashtu, analiza e të dhënave tregoi se vajzat janë pre e sjelljeve bulliste “kryesisht 
nga një vajzë”, duke kapur shifrën prej 18% të rasteve, e ndjekur  nga “edhe djem, edhe 
vajza” , që kap një shifër prej 12% të rasteve. Ndërsa djemtë që janë viktima shprehen se 
janë sulmuar “kryesisht nga një djalë” , duke kapur shifrën prej 15% të rasteve, e ndjekur 
nga “nga djem të ndryshëm”, që kap një shifër prej 14% të rasteve.  Kjo tregon se tek 
djemtë dukuria e bullizmit kryesisht orvatet të ndodhë brenda gjinisë.  Përqindjen më të 
vogël e zënë alternativat që nxënësit (si djem, edhe vajza) kanë qenë viktima nga një vajzë 
ose një grup vajzash, duke na treguar se në përgjithësi këto të fundit kanë një probabilitet 
më të vogël për të qenë agresore në krahasim me djemtë. 

Edhe sipas studimeve ndërkombëtare del se djemtë kanë më shumë gjasa të ngacmohen 
nga djemtë e tjerë, por vajzat mund të viktimizohen nga djem, nga vajza apo nga grupe 
të përziera (Schuster, 2003). Gjithsesi mund të theksojmë se është shumë i rëndësishëm 
monitorimi i formave nga ana e personelit të shkollës të miqësisë, si për djemtë, ashtu 
edhe për vajzat. Duke qenë se nga studimi doli se vajzat kishin gjasa të ishin viktima edhe 
nga djem, edhe nga vajza, është e rëndësishme të marrim parasysh se si mund të mbrohen 
vajzat, duke qenë se viktimizimi për të dyja gjinitë është shumë i vështirë, por te vajzat është 
traumatik. 

Gjithashtu, në qendër të studimit ishte vlerësimi i faktit nëse kjo dukuri ndodhte në grup 
apo individualisht. Në moshën e pjesëmarrësve në studim ndjesia e pranimit dhe të qenët 
pjesë e një grupi bashkëmoshatar është e një rëndësie të madhe. Një burim i madh bullizmi 
në shkollë është edhe formimi i “grupeve bashkëmoshatare”, ku Filipi (Philip, 2009) pohon 
se, për shkak të trysnisë së madhe të grupit, nxënësit sillen në mënyrën që grupi pret që ai/ 
ajo të sillet dhe përpiqet ta identifikojë vetveten me ta. Grupet shpesh i detyrojnë anëtarët 
e tyre që të thyejnë rregullat apo të sillen agresivisht me nxënësit e tjerë për t’u pranuar në 
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grup. Nëse mësuesit nuk marrin masa apo nuk janë në dijeni të formimit të grupeve të tilla, 
atëherë tërë klima e klasës është e rrezikuar dhe grupi mund të bëhet forca mbizotëruese dhe 
më e pushtetshme në klasë.

Sipas të dhënave del se pjesa dërmuese e subjekteve vajza (28%) shprehen se ato janë 
sulmuar më shumë nga një grup prej 2-3 nxënësish, duku u ndjekur nga sulmet me kryesisht 
një nxënës, që kap shifrën prej 17% të rasteve. Ndërsa pjesa më e madhe e djemve sulmohen 
kryesisht nga një nxënës, duke kapur nj ë shifër prej 19% të rasteve, e ndjekur nga një grup 
prej 2-3 nxënësish, që kap një shifër prej 15% të rasteve. 

Duket qartë se vajzat, ndryshe nga djemtë, kanë prirje që të sulmohen në grup. Kjo 
ndodh sepse, sipas studimeve të kryera, vajzat, ndryshe nga djemtë, përpiqen të shkaktojnë 
forma të ndryshme bullizmi, të cilat kërkojnë pjesëmarrjen e grupit bashkëmoshatar. Më 
shumë sesa vënia në shënjestër të drejtpërdrejtë e një fëmije, ato më shpesh ndajnë me 
vajzat e tjera (ose djemtë) thashetheme apo informacione fyese rreth një nxënësi tjetër, 
orvaten të përjashtojnë anëtarë të rinj të grupit, duke i zëvendësuar me të rinj të tjerë, por 
pa ndonjë arsye veçantë (Garandeau & Cillessen ,2006). Të gjitha taktikat e mësipërme 
kërkojnë që viktima të sulmohet në grup prej më shumë se dy nxënësish. 

Raportimi i bullizmit

Në mënyrë që të luftohet bullizmi në shkollë, është e rëndësishme që fëmijët të informojnë 
të rriturit. Sistemi i raportimit është shumë i rëndësishëm, sepse në këtë mënyrë nxënësit 
duhet të dinë se ku të shkojnë dhe me kë të flasin, nëse ata duan mbështetje emocionale dhe 
psikologjike. 

Në shumë studime ndërkombëtare del se shumica e nxënësve nuk e raportojnë bullizmin 
tek të rriturit. Studimet e kryera nga një shumëllojshmëri e vendeve konfirmojnë se shumë 
viktima dhe dëshmitarë nuk arrijnë t’ua tregojnë mësuesve apo edhe prindërve. Një gjë e 
tillë sjell si pasojë atë që mësuesit mund ta nënvlerësojnë shkallën e përhapjes së bullizmit 
në shkollën e tyre dhe mund të jenë në gjendje të identifikojnë vetëm një pjesëz të tij të vogël 
(Banks, Kaplan & Groves, 2001). 

Kjo mungesë raportimi mund të ketë disa arsye. Studiues të tillë, si Memullen (McMullen, 
2005), Limberi (Limber, 2003) dhe Olveusi (Olweus, 1999) kanë zbuluar se viktimat nuk 
raportonin sepse historikisht reagimi i të rriturve ka qenë shumë zhgënjyes për raste të 
ngjashme, nuk besonin se mësuesit do t’i ndihmonin, nuk duan që nxënësit e tjerë të marrin 
vesh që ata kanë probleme, kanë frikë se mos bëhen objekt talljesh ose nuk do tё besohen, 
kanë frikë se kjo do ta përkeqësonte situatën dhe nuk duan që të rriturit t’i thonë që “shpërfille 
ose mos ia var fare atij”.

Studiuesi Sharp (Sharp, 1999) ka zbuluar se në Britani vetëm 3% e viktimave kanë 
kërkuar ndihmë te prindërit. Uitni dhe Smithi (Whitney & Smith, 2003) treguan se më 
shumë se gjysma e viktimave nuk u tregojnë të rriturve, bile edhe ata që tregojnë, më shumë 
parapëlqejnë t’u tregojnë prindërve sesa mësuesve. Në të kundërt, në Greqi doli se shumica 
e nxënësve i diskutojnë këto probleme me prindërit (Kalliotis, 2000). Në veçanti, fëmijët më 
të mëdhenj në moshë dhe djemtë kanë më pak gjasa që ta raportojnë bullizmin. 
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Nga studimi del se shumica e nxënësve viktima parapëlqejnë që ta raportojnë bullizmin, 
kur ai ndodh. Aty ku pjesa më e madhe e nxënësve (60%) shprehen se kanë qenë pre e 
veprimtarive të bullizmit, po aty pohojnë se i kanë treguar dikujt, kundrejt 40% që nuk kanë 
parapëlqyer t’i tregojnë dikujt. Nga pikëpamja gjinore del se vajzat janë më të prirë sesa 
djemtë t’i tregojnë dikujt që kanë qenë viktima të bullizmit, kryesisht prindit dhe mësuesit. 
Studimet ndërkombëtare argumentojnë se kultura e djemve e pranon më shumë bullizmin 
dhe tregon se ndjeshmëria e normave të grupit te djemtë, të cilët kanë kulturën e heshtjes, 
është më e madhe sesa te e vajzave. Ndërsa nënkultura në të cilën jetojnë vajzat, por e 
krahasuar me atë të djemve, karakterizohet nga grupe të vogla dhe intime, si dhe nga një 
afërsi më e madhe dhe një lidhje më e fortë me të rriturit, kështu që ato shoqërizohen që në 
fëmijëri që të ankohen dhe të kërkojnë ndihmë më shumë tek të rriturit. 

Në të gjithë kampionin e marrë në studim del se fëmijët parapëlqejnë t’i tregojnë, 
së pari,shokut/shoqes, së dyti, mësuesve dhe në vend të tretë janë prindërit. Mirëpo kjo 
përqindje ndryshon sipas klasave që ndjekin nxënësit. Për shembull, nxënësit e klasës VI 
dhe VII  parapëlqejnë t’u tregojnë prindërve, ndërsa nxënësit e klasës VIII dhe të klasës IX 
parapëlqejnë t’i tregojnë shokut ose shoqes. 

Psikologët shprehen se me rritjen e moshës kontakti me të rriturit për të dyja gjinitë 
fillon të ulet dhe gjatë adoleshencës bashkëmoshatarët shërbejnë si një faktorë të fuqishëm 
shoqërizues. Trysnia e tyre është më e fortë dhe më efektive sesa trysnia e prindërve ose e 
mësuesve. Kjo do të thotë se të rriturit brenda shkollës, në mënyrë që të kenë sukses, duhet 
t’i marrin parasysh diferencat gjinore dhe ato të moshës, kur japin mesazhe apo kur krijojnë 
strategji kundërbulliste. 

Gjithsesi një përqindje e mjaftueshme nxënësish që kanë qenë viktima nuk kanë 
raportuar, gjë që përfaqëson një tregues për autoritetet e shkollës, pasi një gjë e tillë flet për 
faktin që viktimat nuk kanë besim ose nuk mendojnë se raportimi do të ndryshonte ndonjë 
gjë. Gjithashtu,, nga ana tjetër, kjo gjë i nxit agresorët që t’i vazhdojnë sjelljet e tyre abuzive 
ndaj bashkëmoshatarëve, pasi e dinë se nuk do merret asnjë masë kundër tyre. 

Mësuesi është në vijën e parë të betejës e të luftës kundër bullizmit. Por edhe psikologët, 
punonjësit socialë të shkollë së dhe prindërit duhet të jenë të ndërgjegjshëm për këtë fakt 
dhe të pyesin në mënyrë të veçantë rreth përvojave të fëmijëve, sepse kur ata nuk pyesin 
fëmijët, ka pak gjasa që ata të tregojnë atë që i ka ndodhur rastësisht. 

Prania e disa treguesve, si: mungesa apo dëmtimi i gjërave personale, shenjat të 
pashpjegueshme të dhunës, gërricjet në lëkurë, izolimit social, shmangia e shkollës, humbja 
e interesit për të detyrat në shkollë, rënia nga mësimet, ankesat somatike, si dhimbje koke 
apo stomaku pa shkak, vështirësitë në të fjetur etj. janë tregues që çdo prind, mësues dhe 
profesionist  duhet t’i ketë parasysh, dhe nëse këto shfaqen te një fëmijë, ata duhet të 
eksplorojnë dhe t’i shkojnë më thellë çështjes, sepse secili nga elementet e mësipërme mund 
të tregojë se fëmija mund të jetë viktimë e mundshme (Limber, 2009).

6.1.2. Përcaktimi i ndjenjave të nxënësve në lidhje me viktimën dhe me agresorin, 
si dhe përcaktimi i qëndrimeve të nxënësve lidhur me veprimtaritë bullsite

Empatia, në thelb, është aftësia për të vendosur veten në pozicionin e tjetrit. Pavarësisht 
se duhen më shumë të dhëna empirike për të studiuar efektet e mundshme që ka empatia në 
zvogëlimin e sjelljeve bulliste, është guximdhënëse fakti që ne duhet të dimë se shumica e 
nxënësve në këtë studim raportojnë ndjenja empatie kundrejt viktimave. 
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Në studimin tonë doli se gjithsej 77.6% e nxënësve raportuan se në rastet kur janë 
ndodhur para një situate bullizmi, atyre u ka ardhur keq dhe kanë dashur ta ndihmojnë 
personin viktimë të kësaj dukurie, duke shprehur në këtë mënyrë një qëndrim në përkrahje 
të viktimës. Ky nivel i lartë empatie do të thotë se shumë nxënës nuk e pranojnë që bullizmi 
të ndodhë në shkollën e tyre. Por, pavarësisht se në përgjithësi nxënësit kishin një qëndrim 
në përkrahje të viktimës, ky nivel empatie binte me rritjen e moshës, gjë kjo që përputhet 
edhe me gjetjet e Rigbit (Rigby), i cili pohon se, kur nxënësit rriten, ata bëhen më pak 
emfatikë kundrejt viktimës (Rigby, 2007). 

Megjithatë, pavarësisht niveleve të larta të empatisë, një numër i mjaftueshëm nxënësish, 
që kap një shifër prej 22.4%, kanë qëndrime në përkrahje të agresorit, duke u shprehur se 
viktima e meritonte të trajtohej në atë mënyrë dhe se ata nuk ndienin asgjë për ta. 

Ndërsa për sa i përket qëndrimit që mbajnë nxënësit kur kanë qenë dëshmitarë të 
veprimtarive balliste, në studimin tonë del se 26.7 % e tyre shprehen se mundohen ta 
ndihmojnë nxënësin që po pëson bullizëm në një mënyrë ose tjetër, duke u ndjekur nga 
21.9% e nxënësve që nuk bëjnë asgjë, por mendojnë se duhet të ndihmojnë nxënësin që po 
pëson bullizëm, dhe në fund kemi 16% të nxënësve që thjesht shikojnë se çfarë po ndodh. 
Nëse ata që shkaktojnë bullizëm ose ata që e mbështesin në mënyrë jo të drejtpërdrejtë 
bullizmin bëhen forca mbizotëruese në një klasë, atëherë ekziston rreziku që edhe kultura e 
bullizmit të bëhet po mbizotëruese.

Prirje të ngjashme në moshë dhe në gjini shihen te nxënësit që pohojnë se “ata vetëm 
shohin” dhe nuk reagojnë ndaj bullizmit, kur ata janë dëshmitarë. Djemtë janë më të prirë 
sesa vajzat që të mos reagojnë, ndërsa përqindja rritet me moshën. Djemtë janë gjithashtu 
më të prirë se vajzat të pohojnë se do të përfshiheshin në bullizëm, kur kanë një nxënës 
që nuk e pëlqejnë. Numri i nxënësve që tregojnë se mund të behën agresorë është më i 
madh sesa vetë agresorët. Kjo tregon se ka nxënës të tjerë që janë të prirë të përfshihen në 
bullizëm, por që tani për tani nuk po e bëjnë (Olweus, 2012). 

Megjithatë, kjo mospërputhje midis empatisë dhe veprimit tregon se nxënësit kanë 
nevojë të mësojnë mjetet efektive për të reaguar ndaj bullizmit (Ttofi & Farrington 2009, 
2011). Rigbi (Rigby, 2012) zbuloi se një numër i lartë nxënësish dëshironin që kjo dukuri 
të ndalonte, prandaj një pikënisje mjaft frytdhënëse do të ishte promovimi i veprimeve 
pozitive të dëshmitarëve. 

Espelejxhi (Espelage, 2003) zbuloi se ndikimi i grupit kishte veprim edhe te nxënësit 
që nuk ishin fillimisht të përfshirë në bullizëm, por që rrinin dhe nuk e ndihmonin viktimën, 
pra dhe dukeshin se e pranonin bullizmin si një pjesë tërësore e përbërëse e kulturës në 
shkollë. Kjo ide mbështetet edhe nga studiues të tillë, si Gallouej dhe Rolandi (Galloway 
& Roland,2004), të cilët pohojnë se bullizmi ka të ngjarë të ndikohet nga klima sociale 
dhe edukuese në klasë dhe në shkollë. Një klimë pozitive, sikurse është pohuar edhe nga 
Pepleri (Pepler, 2006), e shkurajon bullizmin dhe mbështet grupet bashkëmoshatare që të 
ndihmojnë nxënësit vulnerabël.

Sot ka një marrëveshje gjithnjë e në rritje ndërmjet studiuesve dhe politikbërësve, 
që ndërhyrjet në luftën kundër dukurisë së bullizmit duhet ta vënë më shumë shënjestrën 
në nivel bashkëmoshatarësh sesa në nivel individual (viktime ose agresori), duke qenë 
se pjesa më e madhe e veprimtarive të bullizmit ndodh në prani të nxënësve të tjerë dhe 
ka pak gjasa të ndodhë pa këta të fundit, si dhe duke qenë se agresori është pjesërisht i 
motivuar nga kërkesa për status të lartë dhe për pozitë të fuqishme brenda grupit të tij 
bashkëmoshatar.
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Duke qenë se statusi mund të ekzistojë vetëm brenda grupit dhe është ky i fundit që 
i cakton statusin pjesëtarëve te tij, atëherë është grupi që luan rolin e rregullatorit për 
sjelljet abuzive që ngjasin ndëmjet pjesëtarëve të tij. Nëse agresorët dëshirojnë status, 
atëherë ata zgjedhin viktimat që janë pasivë, të pasigurt në vetvete, fizikisht të dobët dhe 
me një fuqi të pakët ose në një pozitë përjashtuese nga grupi (Salmivalli &Isaacs, 2005). 
Duke dominuar viktima të tilla, agresorët vazhdimisht mund t’ia tregojnë haptas fuqinë e 
tyre pjesës tjetër të grupit dhe kështu ata mund të riafirmojnë pozitën e tyre me status të 
lartë, pa pasur frikën e përballjes. 

Bashkëmoshatarët kanë fuqinë që ta ristrukturojnë dhe të fuqizojnë mjedisin e shkollës, 
duke i mësuar nxënësit që t’i identifikojnë veprimet bulliste, të mësojnë se si të reagojnë ndaj 
bullizmit dhe se si të punojnë së bashku për të ulur mundësitë e shfaqjes së kësaj dukurie.

Një nga funksionet themelore të shkollës është që të sigurojë një mjedis të sigurt për të 
gjithë nxënësit. Një mënyrë që shërben për të matur klimën e sigurt dhe të shëndetshme në 
shkollë, është ajo e përcaktimit të përqindjes së nxënësve që shprehen se kanë frikë se mos 
bëhen objekt bullizmi në shkollë. Gjetjet zbuluan se pjesa dërrmuese e nxënësve, që arrin 
në shifrën prej 64.3%, shprehen se nuk kanë kurrë frikë se mos bëhen viktima të bullizmit 
dhe rrallëherë kanë frikë. Gjithsesi janë një numër jo dhe aq i vogël, që përbëjnë 35.8% të 
pjesëmarrësve, të cilët shprehen se kanë ndonjëherë frikë se mos bëhen viktima të bullizmit 
(18.1%). Gjithashtu ka një shifër prej 9.7% të nxënësve që shprehen se kanë frikë shpesh se 
mos bëhen viktima të bullizmit dhe të atyre që shprehen se kanë shumë shpesh frikë se mos 
bëhen viktima (8%). 

Nga rezultatet duket se vajzat janë më shumë të frikësuara se mund të jenë viktimë e 
bullizmit në krahasim me djemtë. Jo çuditërisht përfshirja e nxënësve në bullizëm lidhet 
ngushtë me frikën e pësimit të bullizmit në shkollë. Gjetjet tregojnë se 19.5% e nxënësve 
që kanë qenë vetëm viktima të bullizmit kanë deklaruar se nuk kanë kurrë frikë se mund 
të bëhen përsëri viktima, kundrejt 80.5% e tyre që janë të frikësuar se kjo gjë mund t’u 
ndodhë përsëri. Ndërkohë që kategoritë që shprehen se nuk kanë frikë kurrë se mund të jenë 
viktima të bullizmit janë agresorët dhe nxënësit jo të përfshirë (vëzhguesit), të cilët arrijnë 
në një shifër të përbashkët me mbi 50% të rasteve. Kjo frikë mund të ketë pasoja negative 
në arritjet e rezultateve të duhura në procesin e të mësuarit. 

6.1.3.  Perceptimi i nxënësve mbi reagimet e personelit të shkollës, të bashkëmoshatarëve 
dhe të prindërve për të ndaluar bullizmin

Një tregues që na jep se sa mirë shkolla e adreson bullizmin në mjediset e saj, është 
shkalla në të cilën nxënësit raportojnë se sa mësuesit dhe bashkëmoshatarët e tyre reagojnë 
efektivisht ndaj bullizmit. Nga studimi doli një fakt shumë pozitiv: se në përgjithësi mësuesit, 
prindërit dhe më pak bashkëmoshatarët ndërhyjnë dhe reagojnë ndaj shfaqjeve bullistike në 
shkollë. 

Nga përqindjet vihet re se shumica e nxënësve, që arrin në 60% të tyre, e perceptojnë 
se mësuesit nuk kanë bërë asnjëherë, rrallëherë dhe ndonjëherë përpjekje për ta ndaluar 
dukurinë e bullizmit, ndërsa 40% e tyre e perceptojnë se mësuesit gjithmonë dhe shpesh 
herë janë përpjekur që ta ndalojnë këtë dukuri. 

Rezultate të ngjashme u morën edhe kur nxënësit u pyetën drejtpërdrejt se sa përpjekje 
kishte bërë mësuesja në rastet kur kishte ndodhur një veprimtari bulliste në klasën e tyre, ku 
nxënësit që shprehen pozitivisht përbëjnë pjesën dërrmuese, duke kapur një shifër prej rreth 
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56.7 % [mësuesja ka bërë shumë (35.4%) ose diçka (21.3%) ]. Ndërsa nxënësit që kanë një 
përgjigje negative (mësuesja nuk ka bërë asgjë (27.4%) dhe shumë pak (15.8%) përbëjnë 
rreth 43.2%. 

Po ashtu, nxënësit raportojnë se nxënësit e tjerë bëjnë pak (asnjëherë, rrallëherë, 
ndonjëherë) përpjekje për të ndaluar veprimtaritë balliste, duke arrirë në shifrën prej 77.4% 
të nxënësve. Vetëm 24.6% e nxënësve arrijnë ta perceptojnë se gjithmonë është bërë diçka 
për të parandaluar dukurinë e bullizmit nga nxënësit e tjerë. Kjo tregon se nxënësit mendojnë 
se mësuesit ndihmojnë më shumë se sa bashkëmoshatarët. 

Për sa i përket qëndrimit që kanë familjarët dhe mësuesit ndaj nxënësve agresorë sipas 
raportimit të agresorëve, del se rreth 55,7% e prindërve apo ndonjë person tjetër i rritur 
në familjen e nxënësve që kanë shkaktuar bullizëm kanë folur me ta rreth faktit që ata po 
shkaktojnë bullizëm te nxënësit e tjerë. Në 17% të rasteve ata kanë folur vetëm një herë, 
ndërsa në 26% të rasteve ata kanë folur me nxënësit disa herë, duke treguar se në pjesën më 
të madhe ngjarjet bulliste përsëriten. Duket se një përqindje pak më të lartë e kanë mësuesit, 
që kap një shifër prej 49% të rasteve, ku 26.2% e tyre kanë folur disa herë me nxënësit. 

Sikurse e shohim edhe nga të dhënat e deritanishme, del se përqasja që kanë mësuesit 
dhe prindërit ndaj ndihmës që ofrojnë është e ndryshme, ku prindërit i kushtojnë më shumë 
vëmendje rasteve kur fëmijët e tyre janë viktima, ndërsa mësuesit i kushtojnë më shumë 
vëmendje rasteve kur nxënësit e tyre janë agresorë. Ky fakt mbështetet edhe nga studime të 
kryera në shumë vende të tjera (Kalliotis, 2000). 

Në përgjithësi djemtë raportojnë më shpesh sesa vajzat se mësuesit kanë folur me ta, kur 
ata kanë shkaktuar bullizëm te një ose disa nxënës të tjerë, gjë kjo që e forcon edhe idenë 
se djemtë janë më të prirë të jenë agresorë, por që gjithashtu mund të jetë një fakt se djemtë 
kanë më pak turp në pranimin e këtyre sjelljeve, sepse ata rriten në një shoqëri ku dhuna e 
meshkujve tolerohet dhe, më e keqja, nxitet. 

Mësuesit luajnë një rol jetësor në identifikimin e bullizmit dhe në ndërmarrjen 
e veprimeve që mund ta parandalojnë problemin që në hapat e parë. Mësuesit duhet të 
trajnohen në lidhje me format e bullizmit që shfaqen në shkolla dhe si të përballen me to. 
Shpesh mësuesit janë në dijeni dhe ka raste që janë dëshmitarë dhe e lejojnë atë të ndodhë, 
sepse ata nuk janë të edukuar në lidhje me çështjet që përfshin bullizmi. Është e vështirë 
që mësuesit të përfshihen dhe të edukohen mbi çështjet e bullizmit, për shkak të natyrës 
së punës së tyre, e cila është shumë kërkuese dhe nën një trysni të paparë. Megjithatë, 
nëse mësuesit ndërgjegjësohen me faktin se parandalimi i bullizmit në shkollë e përmirëson 
punën e tyre, ata do të jenë më të prirë të shkojnë në një trajnim shtesë. Nga ana tjetër, 
mësuesit po përqendrohen më shumë drejt mësimdhënies, sepse nga shkollat po kërkohen 
standarde të reja, por duke e anashkaluar pjesën e shoqërizimit dhe të kujdesit social që 
duhet të kenë ndaj fëmijëve. Atyre u kërkohen standarde për arritjet në mësimdhënie, por u 
kërkohet shumë pak arritja e standardeve nga ana sociale.

Një tjetër gjë që doli nga studimi është se për të dyja gjinitë shumica e prindërve nuk 
kanë komunikuar me nxënësit për faktin se ata kanë qenë viktima të bullizmit. Prindërit 
luajnë një rol kyç dhe kryesor në problemet e bullizmit. Prindërit mund të kenë një fëmijë që 
është viktimë ose agresor. Prindërit duhet të ndërmarrin veprime pozitive kundër bullizmit 
dhe të bëhen të ndërgjegjshëm për sjelljen e fëmijës së tyre. Nëse ata vënë re ndryshime të 
jashtëzakonshme të menjëhershme në sjelljen e përditshme të fëmijës, atëherë është shumë 
e rëndësishme ta eksplorojnë më tej atë. 

Për prindërit është shumë e rëndësishme përfshirja e tyre në jetën e fëmijës, në mënyrë 
që të kuptojnë se çfarë po ndodh në shkollë, si dhe t’i nxitin fëmijët që të jenë të hapur. Në 
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fillim të adoleshencës dhe gjatë saj fëmijët kanë prirje që t’i mbajnë prindërit larg jetës dhe 
problemeve të tyre, por e rëndësishme është që prindërit të jenë të vazhdimisht të pranishëm. 
Nëse një fëmijë në një çast të caktuar nuk dëshiron të shkojë në shkollë, të marrë pjesë në 
sport, të ndjekë një veprimtari sociale ose fillon të shfaqë sëmundje psikometrike, atëherë 
prindërit duhet t’i eksplorojnë ata më tej (Olweus, 2014). 

Kështu, mund të themi se dukuria e bullizmit në shkolla është pasojë edhe e dobësisë së 
lidhjeve mësues-nxënës-prindër-administrim i shkollës, paaftësi e mësuesve për të punuar 
dhe e mungesës së vullnetit për të ndikuar. Mjaft mësues nuk e njohin sa duhet moshën e 
tyre dhe nuk janë të motivuar sa duhet për të ndikuar në këtë moshë te fëmijët. Në anën 
tjetër, edhe mosinteresimi i prindërve po ndikon që të ketë dhunë nëpër shkolla. Për fëmijët 
e tyre prindërit interesohen vetëm atëherë kur ftohen nga mësuesit për ndonjë problem të 
shkaktuar apo edhe për notat. Mungesa e kujdesit familjar bën që nxënësit të ndihen pa 
mbështetje. Pastaj, ndodh që ata mbështetjen ta gjejnë në shoqëri, por që rezulton të jetë e 
keqe. Bullizmi ndërmjet fëmijëve është pasqyra e asaj që ndodh në shoqëri.

6.1.4. Shpjegimi i marrëdhënies që ekziston ndërmjet shkallës së përhapjes së 
bullizmit dhe karakteristikave të nxënësve të marrë në studim

Raporti i shpeshtësisë së bullizmit sipas katër kategorive u studiua edhe sipas disa 
ndryshoreve të pavarura, si popullariteti në shkollë, niveli i pëlqimit të shkollës, arritjet në 
mësime dhe raca.

Popullariteti në shkollë

Grupi bashkëmoshatar ka rëndësi të madhe për formimin e personalitetit të nxënësve, 
pasi ai shërben si mjedis i rëndësishëm socio-psikologjik ku fëmija afirmon rritjen e vet, 
pozitën e re shoqërore që ka arritur, ku vë në provë vlerat morale të vetes dhe të shokëve. 

Kështu, pakënaqësia e adoleshentit me gjendjen e vet në grup pasqyrohet edhe në 
prapambetjen në mësime, në sjelljen e jashtme e në qëndrimin indiferent ndaj shkollës, bile 
deri në braktisjen e saj. 

Izolimi e mospranimi i nxënësit nga grupi mund të ulë efektivitetin e tij, të rrisë 
çekulibrin emocional, irritimin, gjaknxehtësinë, dobësimin e vullnetit ose largimin nga 
shkolla. Ndërkohë që niveli i lartë i statusit social të nxënësit në grup tregon se ai gjen 
atmosferën e duhur emocionale, ai përfiton vlera morale, sociale dhe psikologjike për 
realizimin qëllimeve të tij (Dragoti, 2005).

Smithi (Smith, 2000) pohoi se një faktor rreziku për të qenë viktima të bullizmit është 
pasja e shumë pak shokëve. Por gjithsesi ai besonte se, kur një grup shokësh përjashtojnë një 
nxënës, ata e bëjnë këtë të fundit ta shohë veten vetëm, pa shokë, duke u bërë për rrjedhojë 
pre e formave të tjera të bullizmit nga nxënës të tjerë.

Nga studimet del se nxënësit që janë shprehur se kanë më shumë se 4 shokë kanë 
probabilitet më të madh që të jenë agresorё. Arsyeja qëndron në aktin se numri i miqve 
brenda shkollës është shumë i rëndësishëm për të përcaktuar nëse një nxënës është më i 
prirë të jetë viktimë apo agresor. Pasja e shumë shokëve e ul mundësinë për të qenë viktima 
të bullizmit. 
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Edhe studimi ynë zbuloi rezultate të ngjashme, ku përqindja e nxënësve që kanë thënë se 
nuk kanë asnjë shok apo kanë vetëm një shok të ngushtë, është më e lartë te nxënësit viktima 
të bullizmit, duke u ndjekur nga grupi agresorë-viktima. Në një tjetër studim afatgjatë i kryer 
në Amerikë (Juvonen, 2003) gjeti se fëmijët që futeshin në kategorinë agresorë-viktima 
quheshin nga nxënësit e tjerë si më pak të dëshirueshmit dhe që shpesh shmangeshin nga të 
tjerët, prandaj në kategorinë agresorë-viktima ndodhen nxënësit më pak popullorё dhe që 
citohen nga mësuesit si më problematikë, gjë  që është në të njëjtin drejtim edhe me gjetjet e 
studimit tonë. Kjo do të thotë që çdo shkollë duhet me patjetër ta identifikojë këtë kategori, 
pasi këta fëmijë përjetojnë probleme serioze me vetëvlerësimin e tyre.

Studiuesit theksojnë se është shumë e rëndësishme të themi se një grup prej më shumë 
se 4 nxënësish përpiqen që të formojnë atë që quhet “bandё” (gang në anglisht), ku ata 
orvaten të lidhen me të ngjashmit e tyre. Dhe kjo është arsyeja që studiuesit theksojnë se 
fëmijët agresivë mund të bëhen grupi mbizotërues në një klasë, nëse nuk merren masa për 
t’i frenuar ata. 

Një studim amerikan (Rodkin, 2000) zbuloi se djemtë me nivelet më të larta të agresivitetit 
mund të ishin midis nxënësve më popullorё në shkollë dhe shiheshin si modele pozitive si 
nga mësuesit, ashtu edhe nga nxënësit. Kjo sipas studiuesve tregon se djemtë agresorë kanë 
fituar një shkallë aftësish sociale dhe ndërpresonale që i lejon ata të përfshihen në bullizëm, 
duke shmangur zbulimin nga mësuesit thjesht për shkak të popullaritetit që gëzojnë midis 
nxënësit. Në këtë rast është shumë i rëndësishëm monitorimi i lidhjeve që formohen në 
klasë, në mënyrë që të përcaktojmë nëse këto sjellje bulliste maskohen nga paraqitja e vetes 
si person pozitiv, gjë që mund të karakterizojë disa djem agresorë. 

Kjo thekson idenë se mësuesit duhet të marrin trajnime, në mënyrë që t’i lejojë ata të 
identifikojnë karakteristikat e agresorëve dhe të viktimave të mundshme. 

Personeli i shkollës duhet të ndihmojë që të krijohet një marrëdhënie dhe forma 
miqësie natyrale brenda shkollës dhe klasës. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse numri 
dhe cilësia e shokëve i mbron fëmijët nga të qenët viktima të bullizmit. Ata që kanë një 
numër shokësh, sidomos shokë që janë të fortë dhe popullorë, janë më pak të prirë të bëhen 
shënjestër e bullizmit (Pelligrini & Long, 2004). Kur krijohet kjo ndjenjë komuniteti dhe 
kujdesie, viktimat do tё ndjehen më të pushtetshme dhe do tё kenë mbështetjen dhe aftësitë 
e nevojshme për t`ia dalë mbanë, nëse gjenden në situata të sulmeve bulliste.

Mësuesit mund t’i njohin shumë mirë tiparet dhe vlerat e çdo nxënësi në klasën e vet, 
por një gjë e tillë nuk mjafton. Duke njohur çdo individ, ende nuk je në gjendje të krijosh 
pamjen e plotë të grupit, të jetës së tij kolektive. Njohja e marrëdhënieve personale të 
grupit bashkëmoshatar i jep mundësi mësuesit që ta organizojë më mirë atë, ta drejtojë 
dhe të formojë një grup unik dhe homogjen që, për rrjedhojë, do të sjellë përmirësime në 
marrëdhëniet dhe në atmosferën emocionale e sociale të individëve në grup. 

Për shembull, mësuesi, duke u nisur nga pamja e disiplinuar e një nxënësi, apo nga 
preferenca e vet personale ndaj tij, e mbivlerëson pozitën e nxënësit në grup. Në të kundërt, 
mësuesi, kur njeh strukturën e brendshme të grupit, grupimet e mundshme në të, nxënësit 
më të parapëlqyer, udhëheqësit e drejtuesit kryesorë të grupit, kur njeh ata që parapëlqehen 
më pak ose aspak, si dhe kur njeh ata që izolohen apo përbuzen nga grupi, mund të bëjë 
një punë shumë më të mirë duke forcuar unitetin e grupit, duke përcaktuar bërthamën rreth 
të cilës do të formohen grupet brenda klasës apo shkollës, gjë që do tё krijonte mjedisin e 
duhur psikologjik edhe për nxënësit e përjashtuar nga grupi (Dragoti, 2005).
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Niveli i pëlqimit të shkollës dhe rezultatet në mësime

Shkolla luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e bullizmit. Meqë shkolla është 
vendi ku fëmijët e kalojnë një pjesë të mirë të kohës së tyre, mësuesit duhet të sigurohen se 
nxënësit e kalojnë këtë kohë në mënyrë të përgjegjshme. Për një numër nxënësish shkolla 
paraqet një mjedis të këndshëm, ku kanë mundësi të nxënë dijen që ju nevojitet për tërë 
jetën dhe  të gjejnë mjedisin, ku ata krijojnë lidhje miqësie dhe lidhje intime duke ju gëzuar  
çdo çasti të jetës. Mirëpo ka nxënës për të cilët shkolla paraqet një mjedis ku ata mbesin 
të paemër. Dhe kjo paemërsi  te disa prej tyre shpesh shkakton keqkuptime me të tjerët, 
zemërim dhe, padyshim, edhe përdorim të dhunës. Kështu, nga studimi doli se, krahasuar 
me nxënësit që nuk janë të përfshirë në bullizëm, nxënësit që janë të përfshirë në këtë 
dukuri si agresor, si viktima apo si agresorë – viktima, janë më të prirë të mos e pëlqejnë 
shkollën. Dhe kategoria agresorë-viktimave është kategoria që e pëlqen më pak shkollën, 
gjë që përputhet edhe me gjetjet ndërkombëtare, ku kategoria agresorë - viktima e pëlqen 
më pak shkollën dhe ka më pak shokë (Stein, 2007).

Marrëdhënia ndërmjet vetëvlerësimit që kanë nxënësit mbi rezultatet e tyre në mësime 
dhe përfshirjes në bullizëm tregoi se ka një lidhje mjaft të qenësishme. Përqindjen 
më të lartë midis nxënësve me nota të ulëta dhe me nota mesatare e kanë nxënësit që janë 
vetëm viktima të bullizmit.   

Kjo mund të shpjegohet me faktin se viktimat e bullizmit përjetojnë ndjenja përjashtimi 
dhe izolimi nga grupi bashkëmoshatar, gjë kjo që ndikon te motivimi dhe te përqendrimi 
në shkollë. Psikologët pohojnë se bullizmi ka një ndikim negativ shumë të madh në 
vetëvlerësimin dhe në vetëbesimin e nxënësve, gjë që prek edhe sferën intelektuale. Ata 
shprehen se një nxënës që e sheh veten jotërheqës dhe të përjashtuar nga këto ndjenja, e 
bëjnë të ndjehet i mërzitur dhe i depresuar, gjë që ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 
rezultatet në mësime. Ndërsa nxënësit që ndjehen mirë me veten dhe kanë vetëbesim të lartë 
sigurisht që shkojnë më mirë në mësime (Ros & Broh, 2000).

Nxënësit mund të arrijnë rezultate të mira në shkollë, kur janë të lumtur në mjedisin 
shkollor, por nëse shkolla bëhet një vend armiqësor, preket edhe përqendrimi i nxënësve. 
Kjo gjë mbështet edhe nga Bjuti dhe Aleksejeri (Beaty & Alexeyer, 2008), të cilët pohojnë 
se fëmijët që përjetojnë bullizmin kanë probleme me përqendrimin në mësime, për shkak të 
frikës ose të zemërimit që shkakton bullizmi. Po të njëjtim mendim të ngjashëm kanë edhe 
studiuesit Noks dhe Konti-Ramsden (Knox & Conti-Ramsden, 2007), të cilët pohojnë se 
viktimat që i nënshtrohen vazhdimisht bullizmit kanë nivele të ulëta të arritjeve në rezultatet 
shkollore.   

Raca 

Për sa i përket lidhjes ndërmjet përfshirjes në bullizëm dhe racës/etnisë, ka shumë pak 
studime që të kenë eksploruar këtë marrëdhënie. Ka disa studime që tregojnë se nxënësit 
e pakicave të racave të ndryshme apo të etnive të ndryshme përballen me një rrezik më të 
madh për të qenë viktima të bullizmit (Pepler, & Ziegler, 1995; Maharaj, Tie, 
& Ryba, 2000; Smith, Thompson, & Whitney, 1994; Wolke, Woods, Stanford, & 
Schulz, 2001) për shkak se këto lloje pakicash janë të ndryshme nga shumica (Espelage & 
Asidao, 2001; Smith, Nika, & Papasideri, 2004). Megjithatë, ka studime të tjerat që tregojnë 
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se një marrëdhënie e tillë ose nuk e qenë ose është e dobët (Losel & Bliesener, 1999; Nguy 
& Hunt, 2004). 

Studimi ynë tregoi se pakicat e racave apo të etnive të ndryshme që ndiqnin shkollat 
e marra në shqyrtim, kishin prirje të ishin në radhë të parë më shumë viktima të bullizmit. 
Në vend të dytë vinte një grup i po kësaj pakice, i cili  nuk ishte i përfshirë në bullizëm, 
ndërsa në vendin e tretë bënte pjesë edhe një përqindje e papërfillshme pakicash etnike, të 
cilët bënin pjesë në grupin e agresorëve. Nga studimi ynë doli se 54.8% e nxënësve që kanë 
deklaruar se janë të kombësisë egjiptiane janë vetëm viktima të bullizmit, ndërsa 4.8% e tyre 
janë vetëm agresorë, por 11.9% e tyre bien në të dyja kategoritë, pra, janë edhe agresorë, 
edhe viktima të bullizmit. Për sa i përket pakicës romë, nga studimi ynë doli se 42.9% e tyre 
nuk janë të përfshirë në bullizëm, por dhe po aq janë vetëm viktima të kësaj dukurie. Ajo që 
vihet re është se asnjë rom nuk ka qenë vetëm shkaktar i bullizmit. Këto të dhëna tregojnë 
se në arsimin e mesëm të ulët të bashkisë së Tiranës diskriminimi racor është pranishëm dhe 
shkolla ka dështuar në trajtimin e duhur e në mënyrë të suksesshme të këtij problemi. 

6.1.5. Qëndrimet, perceptimet dhe reagimet e mësuesve ndaj dukurisë së bullizmit

     
6.1.5.1. Qëndrimet dhe perceptimet e mësuesve ndaj dukurisë së bullizmit

Në mungesë të një strategjie kundërbulliste, siç është rasti i shkollave të marra në 
studim, pyetja që iu bë mësuesve nëse ata e njihnin termin dhe, nëse po, çfarë përfshinte ai, 
është një çështje kyçe për vlerësimin e qëndrimeve të këtyre mësuesve për sjelljet bulliste. 

Studiuesit mendojnë se për të ndryshuar dinamikat e bullizmit brenda shkollave puna 
duhet filluar nga ndërgjegjësimi i të rriturve, pasi, sipas gjykimit të tyre, kur të rriturit janë 
të ndërgjegjshëm për rreziqet dhe dëmet që shkakton kjo dukuri, ata kanë më shumë prirje 
për të ndërhyrë (Pepler, 1995 & Horne, 2001). 

Rezultatet e këtij studimi treguan se edhe pse dukuria e bullizmit është i pranishme në 
shkollat e qytetit të Tiranës, mungesa e njohjes së thelluar mbi këtë dukuri sociale i bën 
mësuesit dhe drejtuesit e shkollave që t’i kenë parasysh rastet si të izoluara dhe të marrin 
masa minimale që çojnë në zvogëlimin apo në parandalimin e tij. Pak mësues ishin në 
dijeni të këtij termi dhe shumica i quanin ngacmime normale që ndodhnin te nxënësit e 
kësaj moshe. Por, të gjithë mësuesit e intervistuar duket se janë në dijeni të faktit se kjo lloj 
sjelljeje është më shumë se thjesht një agresivitet fizik, por turpërimi, sharjet, nofkat midis 
nxënësve ishin pjesë e tij. 

Në mënyrë që mësuesit të jenë efektivë në parandalimin dhe në ndërhyrjen në ngjarjet e 
bullizmit, ata jo vetëm që duhet ta njohin dukurinë, por duhetedhe të dallojnë karakteristikat 
e nxënësve që mund të jenë burim rreziku për të qenë viktima apo agresorë.

Ka shumë studime që përcaktojnë cilat janë karakteristikat e viktimave dhe të 
agresorëve. Zakonisht, këto lloje studimesh pohojnë se nxënësit agresorë janë verbalisht 
abuzues, agresivë, kërkues dhe autoritarë. Varnava (2002) i referohet agresorëve si individë 
në kërkim të vëmendjes, në mënyrë që të sulmojnë të tjerët, si dhe për arsye që të marrin 
miratim dhe njohje prej tyre. Studiuesi Salivan (Sullivan, 2006) pohon se agresorët janë 
shpesh me temperament të rrëmbyer dhe kanë mungesë empatie. 

Kur mësuesit u pyetën për karakteristikat që kanë viktimat dhe agresorët, ata jepnin 
përshkrime dhe hollësira të ndryshme vetëm mbi agresorin, ndërsa për viktimën kishte më 
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shumë përputhje perceptimesh. Pjesa më e madhe e mësuesve u shprehën se një viktimë 
tipike ishte zakonisht e qetë, me mungesë vetëbesimi dhe vetëvlerësimi, i tërhequr dhe pa 
shumë shoqëri.  Edhe studiues të njohur si Ksoti (Csoti, 2008) pohonin se janë sjelljet e 
druajtura/ndjeshme që një nxënës shfaq në një situatë sociale, ato që bëhen shkak që ai të 
ketë gjasa për të qenë viktimë. 

Një nga mësueset pohoi se kishte raste që bullizmi ndodhte edhe nga xhelozia “...Për 
shembull, kur një vajzë është e bukur dhe mëson,…ajo bëhet objekt shënjestre për ndonjë 
vajzë që e bëhet xheloze…” (mësuese, klasa VI). Kjo bashkëlidhet edhe me gjetjet e bëra 
nga Rigbi (Rigby, 2002) i cili pohon se veçoritë pozitive të viktimave mund t’i bëjnë ato 
që të jenë në shënjestër, duke qenë se këto lloje kategorish viktimash shihen nga të tjerët si 
shembull suksesi. 

Ndërsa për sa i përket karakteristikave të agresorëve, arsyet që rendisin mësuesit 
kryesisht janë të lidhura me karakterin agresiv të nxënësve, të cilët janë të prirë që të 
kërkojnë konfliktin, vëmendjen dhe të cilëve u pëlqen vetja. Pothuajse të gjithë mësuesit 
pohojnë se shumica e nxënësve problematikë vinin nga familje problematike e me status 
socio-ekonomik të ulët, si dhe që nuk interesoheshin shumë për mbarëvajtjen e fëmijës së 
tyre në shkollë. Kjo i referohet edhe asaj që ka pohuar Xhuvenoni dhe Grahami (Juvonen 
& Graham, 2001), se sjelljet bulliste shpesh e kanë fillesën nga mungesa e ngrohtësisë 
emocionale dhe e vëmendjes familjare. 

Për sa i përket faktit se çfarë perceptimi kishin mësuesit për viktimat dhe agresorët, një 
pjesë e tyre në përgjithësi binin në një mendim të përbashkët me faktin se, që të ndryshonte 
sjellje, agresori fillimisht duhej përkrahur dhe mbështetur, por nëse kjo gjë nuk do të 
ndodhte, atëherë ai duhej të dënohej. Të gjithë mësuesit mendonin se agresorët, duke ardhur 
nga familje me probleme, duheshin mbështetur dhe ndihmuar. Kjo pikëpamje përputhet 
edhe me atë që thonë shumë studiues, pra, që një fëmijë nuk lind agresor, por ajo është një 
përvojë e mësuar, kështu që mund ta bëjë çdo fëmijë një shënjestër të mundshme. Sikurse 
është përmendur edhe në analizën e të dhënave, një nga mësueset pohoi se këto sjellje të 
agresorit, nëse nuk trajtohen që në moshë të vogël, do të kenë pasoja në marrëdhëniet që 
ky individ do të krijojë kur të rritet. Kjo është në një vazhdë me këndvështrimin e Salivanit 
(Sullivan, 2006), i cili ka pohuar se agresorët, përgjithësisht, djemtë, përfundojnë duke kryer 
akte kriminale.

Kur i referoheshin viktimave, mësuesit përgjithësisht ndjenin keqardhje dhe dëshirë 
për t’i ndihmuar viktimat. Kjo përputhet edhe me mendimin e përbashkët e të përgjithshëm 
që viktimave duhet t’u ofrohet mbështetje dhe t’u mësohen aftësi sociale, në mënyrë që 
të përmirësojnë vetëbesimin. Salivani (Sullivan, 2006) na këshillon se viktimat mund të 
kenë vështirësi në formimin e marrëdhënieve të mira sociale dhe orvaten që të kenë më pak 
suksese në jetë. Por kishte dhe mësues që e dënonin viktimën dhe mendonin se ata ishin vetë 
nxitësit e bullizmit. 

Studiues, si Pjotrovski dhe Huti (Piotrowski & Hoot, 2009) kanë pohuar se, në mënyrë 
që mësuesit të reagojnë në rastet e bullizmit, fillimisht ata duhet të marrin trajnime që t’i 
njohin këto lloje sjelljesh, të kuptojnë shkaqet, pasojat dhe masat që duhet të marrin hap pas 
hapi për t’i mposhtur ato.

Kur mësuesit u pyetën nëse kishin mjaftueshëm informacion dhe aftësi për t’i trajtuar 
këto raste, pjesa dërrmuese e tyre mendonin se ata kishin aftësi dhe njohuri për të trajtuar 
rastet e bullizmit (që ata i quanin ngacmime), por jo se ishin trajnuar apo kishin marrë 
informacione në lidhje me këtë dukuri, pasi i zgjidhnin rastet duke u bazuar te përvoja e tyre. 
Mirëpo të gjithë mësuesit (përveç njërit) pohuan se do ishin shumë të interesuar të merrnin 
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trajnime, në mënyrë që ta njihnin më mirë këtë dukuri. Kjo ka lidhje të ngushtë edhe me atë 
që studiuesi i njohur Maharaj (2000) ka pohuar: “Mësuesit përgjithësisht nuk janë të 
ndërgjegjshëm për shkallën e përhapjes së sjelljeve bulliste në shkollë dhe shpesh ata janë 
të gatshëm që të ndjekin trajnime, në mënyrë që të zbatojnë dhe të gjejnë mënyrat se si ta 
parandalojnë bullizmin dhe të mësojnë aftësi për ta trajtuar atë. 

Pavarësisht se shumë studime pohojnë se bullizmi ka pasoja të rënda për viktimën, por 
edhe për agresorin, shumë mësues nuk marrin masa për ta parandaluar apo trajtuar atë. Sipas 
Hauardit (Howard, 2001), kjo gjë ndodh sepse mësuesit mund të ndjejnë se nuk janë të 
pajisur me njohuri të mira për t’u marrë me rastet e bullizmit, të tjerët besojnë se ndërhyrja 
e tyre mund ta përkeqësojnë situatën dhe disa mësues nuk janë të ndërgjegjshëm plotësisht 
për madhësinë dhe rëndësinë e problemit. Në rastin e këtij studimi mësuesit u shprehën 
se ndërhynin në këto situata, por ama nuk ishin të sigurt se ndërhyrja e tyre kishte qenë 
profesionale. Prandaj është thelbësore që mësuesit të marrin trajnime për ta administruar në 
mënyrë efektive klasën, sepse, nëse e bëjnë këtë, një gjë e tillë do të sillte zvogëlimin më të 
madh të mundshëm të rasteve të bullizmit në shkollat ku japin mësim.

Shumica e atyre mësuesve që dhanë përgjigje binin në një mendim të përbashkët, që 
ishte: shkollat kishin struktura për të trajtuar dhunën në to, por ato bazoheshin vetëm te 
masat disiplinore që duheshin marrë kundrejt agresorit, ndërsa nuk kishte një politikë të 
qartë që të parashikonte parandalimin dhe trajtimin e rasteve të bullizmit. Të gjithë mësuesit 
nuk ishin në dijeni që këto sjellje kërkonin një trajtim të veçantë, ndryshe nga konfliktet e 
zakonshme mes nxënësve. 

Në shumë studime mungesa e një politike për të parandaluar bullizmin ishte një arsye 
thelbësore në paaftësinë për të frenuar ngjarjet bulliste. Të gjithë mësuesit pohuan se në fakt 
këto lloje ngjarjesh trajtoheshin kryesisht si dukuri të izoluara të dhunës fizike, të talljes apo 
të përhapjes së thashethemeve dhe që zgjidheshin sipas rregullores së shkollës. 

Shkolla ka për detyrë krijimin e një mjedisi të sigurt dhe mbështetës, ku të gjithë 
nxënësit të ndjehen të barabartë dhe të mos kenë frikë dhe të mos jenë të diskriminuar. Në 
mungesë të një mjedisi të tillë, do të lulëzojë devijimi social i bullizmit. Nëse ky mjedis 
negativ vazhdon, ngacmimi mund të rrënjoset në kulturën e shkollës, duke prekur të gjitha 
aspektet e jetës që bëhet në shkollë. Shumica e mësuesve që dhanë përgjigje në këtë studim 
e njohën në mënyrë të nënkuptuar dhe të fshehtë mungesën e sigurisë në shkollat që ishin të 
përfshira nga raste të tilla. 

Si përfundim mund të themi se në shkollat 9-vjeçare të bashkisë së Tiranës ka masa të 
kufizuara për të parandaluar dhe trajtuar bullizmin. Ajo që kanë në zotërim është rregullorja 
e shkollës, që përfaqëson një formë politike disiplinimi e që tregon se nuk është shumë 
efektive për të trajtuar problemin në fjalë. Rregullorja që është sot në fuqi duket se është 
e paqartë dhe rrjedhimisht aspak efektive, sepse ajo nuk siguron asnjë masë ligjore ose 
udhëzuese për nxënësit që janë të përfshirë në rastet e bullizmit.

Megjithatë, problemi i bullizmit kërkon përpjekje të përqendruara nga të gjithë 
stakeholderët (personat që janë të përfshirë dhe që ndajnë e që mbajnë përgjegjësi) për 
edukimin e fëmijëve. Të gjitha palët duhet të jenë të ndjeshme në lidhje me çështjen e 
dukurisë së bullizmit,  në mënyrë që të krijohet një vijë ndarëse midis praktikave që përbëjnë 
bullizmin dhe atyre që nuk e përbëjnë.

Mësuesit, nëpërmjet kualifikimeve të detyrueshme, duhet të njihen me ato ligje në fuqi 
që janë lidhura me mbrojtjen dhe me të drejtat e fëmijëve, ata duhet të ndërgjegjësohen për 
dhunën dhe dukurinë e bullizmit që shfaqet te fëmijët, në të gjitha format që ajo paraqitet.
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Fëmijët duhet të ndërgjegjësohen për të drejtat e tyre. Miratimi i rregulloreve që i dënojnë 
fëmijët që përdorin dhunën, frikën, fyerjet ndaj nxënësve të tjerë apo mësuesve, duhet të 
bëhet i detyrueshëm. Rregulloret e detyrueshme e që i përcaktojnë qartë këto të drejta dhe 
detyrime, duhet të jenë në dorë dhe në dijeni të të gjithëve: të nxënësve, të prindërve dhe të 
mësuesve të çdo shkolle. Ato duhet të bëhen publike, në mënyrë që edhe shkelja e këtyre 
rregulloreve të jetë e krejtësisht e qartë dhe pa keqinterpretime.

6.1.5.2. Reagimet e mësuesve ndaj dukurisë së bullizmit 

Nga intervistat doli se shumica e mësuesve pohojnë se bullizmi i drejtpërdrejtë/fizik 
kërkonte një ndërhyrje të menjëhershme, sepse kishte pasoja më serioze se bullizmi jo i 
drejtpërdrejtë. Duke qenë se bullizmi fizik është më i dukshëm, ai shihej nga mësuesit si 
më i rëndësishmi, ku masat dhe ndërhyrja e tyre duhet të ishte e menjëhershme. Shpesh 
ndodhte që, sa më e fshehur të ishte forma e bullizmit, si përhapja e thashethemeve, tallja, 
përjashtimi social, aq më lehtë trajtoheshin ose u lihej vetë nxënësve që ta zgjidhnin. 

Kështu, mësuesit pohuan se kur kishin qenë dëshmitarë apo kur ishin informuar se në 
klasën e tyre kishte ndodhur një formë e bullizmit të drejtpërdrejtë përgjigjet e tyre nuk 
ndryshonin shumë, pasi pothuajse të gjithë pohonin se do t’i thërrisnin palët në konflikt dhe 
do të mundoheshin ta zgjidhnin problemin. Për rastet më serioze çështja çohej te drejtori 
i shkollës, si shkalla më e lartë për të marrë vendime apo masa disiplinore ndaj nxënësit 
problematik. Vetëm në katër shkolla, ku ishin paraqitur raste të rënda, problemi kishte 
shkuar në thirrjen e forcave të policisë për të zgjidhur çështjen. Por, edhe në këtë rast, 
policia thjesht kishte krijuar ndjenjën e frikës te nxënësit agresorë, në mënyrë që ata të mos 
vepronin më agresivisht ndaj shokëve, dhe çështja ishte lënë me kaq. 

Kjo përqasje individuale me të cilën mësuesit i trajtojnë si të izoluara rastet e bullizmit, 
bie ndesh me përqasjen mbarëshkollore që propagandohet me të madhe nga të gjithë 
studiuesit  më në zë të kësaj fushe, e cila shihet si e vetmja mënyrë efektive për t’u përballur 
me problematikat në shkollë. Kjo metodë do të siguronte një nivel lidhshmërie të fortë 
të reagimeve të mësuesve ndaj bullizmit dhe do t’i jepte një mesazh shumë të fortë dhe 
qartë agresorëve, se sjellja e tyre dënohet nga të gjithë dhe se do të ketë masa ndëshkuese 
në vazhdim, nëse sjellja e tyre përsëritet. Një përqasje mbarëshkollore për të parandaluar 
bullizmin e lehtëson barrën e mësuesve për mënyrën se si ata duhet të reagojnë kur shfaqet 
një situatë e tillë.

Nëse shkolla do të kishte një politikë të caktuar dhe një kod sjelljeje që udhëheq 
parandalimin dhe ndërhyrjen ndaj bullizmit dhe një komunitet mbështetës të shkollës, 
mësuesit do të ishin në gjendje që efektivisht dhe në mënyrë të qëndrueshme t’i përballonin 
sjelljet bulliste. Mirëpo në shkollat e marra në studim nuk kishte aspak një politikë të tillë. 
Kjo sillte edhe pasigurinë, edhe mungesën e profesionalizmit në përgjigjet që mësuesit 
jepnin në lidhje me reagimet që kishin kur shfaqej një bullizëm i drejtpërdrejtë. 

Një tjetër fakt shqetësues që doli nga studimi ishte ai se mësuesit shpreheshin që, 
megjithëse shkolla kishte masa ndëshkuese për nxënësit problematikë,  ato rrallë merreshin, 
duke u përligjur me faktin e mosprishjes së imazhit të klasës apo të shkollës. Mësuesit pohuan 
se ato mundoheshin t’i zgjidhnin këto raste brenda klasës, por vetëm në raste shumë të rënda 
dhe të përsëritura e çonin punën te drejtuesit e shkollës, sepse nuk donin që të shiheshin 
si mësues që nuk e administronin dot klasën e tyre. Nga ana tjetër, edhe drejtuesit, sipas 
mësuesve nuk merrnin masa të tipit thyerje note në sjellje, si masa më e rëndë ndëshkuese e 
parashikuar nga rregullorja, sepse kështu prishej imazhi i shkollës. Këto pohime ngrenë një 
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problem të madh, sepse mosraportimi i rasteve të tilla u jep mesazhin nxënësve se ata mund 
të sillen në mënyrë agresive me të tjerët, sepse kjo sjellje nuk ka asnjë pasojë. 

Ndërsa në rastin kur mësuesve iu kërkua se si do të silleshin kur një nxënëse përhap 
thashetheme për një vajzë tjetër, përgjigjet e mësuesve ishin të ndryshme: nga adresimi i 
problemit deri te mosmarrja e asnjë veprimi, pasi kjo ishte një çështje e vështirë për t’u 
zgjidhur. Prandaj mund të themi se mësuesit mbanin një qëndrim më tolerant ndaj formave 
të bullizmit jo të drejtpërdrejtë. Pjesa dërrmuese e tyre mendonin se ai sillte më pak pasoja 
se bullizmi i drejtpërdrejtë, i cili ishte shumë i vështirë për t’u identifikuar dhe trajtuar. Kjo 
lidhet edhe me faktin shumë të rëndë që pohuan disa mësues: që në rastin e bullizmit fizik/ 
të dukshëm ata ishin të detyruar të ndërhynin sepse ia kërkonte rregullorja, por në rastin e 
formave të bullizmit të fshehur, shumë mësues, megjithëse ishin në dijeni, nuk parapëlqenin 
të ndërhynin, duke qëndruar mënjanës dhe mospërfillës. Këtë sjellje e përligjnin me faktin se, 
për pagën që merrnin, nuk ia vlente mundimi, ose e shihnin si çështje personale dhe normale 
ndërmjet nxënësve, ndërsa një pjesë tjetër e mësuesve pohonin se nuk kishin njohuri se si t’i 
trajtonin raste të tilla, pasi ishin delikate, madje dy mësuese u shprehën se ato ishin dorëzuar 
se kishin edhe vetë frikë se mos bëheshin objekte bullizmi nga nxënësit problematikë. Kjo 
mungesë e ndërhyrjes dhe ky qëndrim mënjanës a mospërfillës është shumë shqetësues, pasi 
në kreun ku ne kemi trajtuar të dhënat sasiore pamë se nxënësit raportuan se janë më shumë 
pre e bullizmit verbal, përmes përhapjes së thashethemeve dhe përjashtimit social, duke 
nënkuptuar kështu se një pjesë e bullizmit nuk trajtohet nga mësuesit. 

Ndërsa te mësuesit që ndërhynin, pjesa e tyre dërrmuese u shprehën se në rastin e 
bullizmit të fshehur ata flisnin me agresorin dhe e kërcënonin apo ofendonin për t’i ulur 
vetëvlerësimin ose statusin në prani të nxënësve të tjerë. Kjo ngre edhe një çështje tjetër, 
edhe më problematike, por që ka nevojë të studiohet më tej, pra bëhet fjalë për faktin se 
si mësuesit vetë janë modele të sjelljeve bulliste. Shkollat vlerësohen si mjedisi ideal për 
bullizmin. Ato janë institucione hierarkike, si përsa i përket statusit të stafit, ashtu edhe të 
nxënësve. Shkollat funksionojnë në bazë të dinamikave dhe fuqive të ndryshme. Sipas Lines 
(2008), nxënësit i shquajnë lojërat e forcës që zhvillohen midis anëtarëve të stafit në shkollë 
dhe i brendësojnë ato në një masë të caktuar ose të paktën, i reflektojnë ato në sjelljet e tyre 
ndërpersonale. Sipas një studimi të UNICEF-it, të bërë në bashkëpunim me Ministrinë e 
Arsimit dhe të Sportit, doli se mbi 50% e mësuesve të bashkisë së Tiranës përdorin dhunë 
për disiplinimin e nxënësve. Duke qenë se nxënësit në studim janë në moshën e formimit 
të identiteti të tyre, identifikimi me një model është thelbësor. Nëse një mësues është vetë 
përdorues i formave të bullizmit, do ta bënte të vështirë që ai t’i ndreqte këto sjellje te 
nxënësit e tij. Ky është një tregues i qartë i mungesës së njohjes së strategjive efektive për 
të zgjidhur situatat reale të bullizmit në shkolla, i cili ka lidhje edhe me mungesën e pajisjes 
teorike profesionale të mësuesve. 

Sikurse e pamë, na del se asnjë mësues nuk pohoi se në raste të tilla ata kërkonin 
ndihmën e profesionistit të shërbimit psikosocial të shkollës. Është po kjo mungesë njohjeje 
që përmendëm më sipër, arsyeja që i drejton mësuesit të mendojnë se këto situata janë në 
gjendje t’i zgjidhin vetë dhe në bashkëpunim me prindërit, por pa menduar të kërkojnë edhe 
mbështetjen e shërbimit psikosocial që ofron shkolla. 

Një zgjidhje e mirë për këtë do të ishte rritja e ndërgjegjësimit të mësuesve mbi ndikimin 
që ka bullizmi jo i drejtpërdrejtë te nxënësit. Kjo lidhet edhe me Junin (Yoon, 2004), i cili ka 
thënë se, duke rritur ndërgjegjësimin mbi pasojat negative të bullizmit jo të drejtpërdrejtë, 
gjasat që mësuesit të ndërhyjnë do të rriten.
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Gjithashtu është e rëndësishme që, përtej teorive, mësuesit kanë nevojë të njohin të 
gjitha llojet e bullizmit që ndodhin në shkollë dhe të marrin informacion si të ndërhyjnë me 
hapa konkretë praktikë për çdo rast. Mishna (Mishna, 2005) ka pohuar se papërputhshmëria 
midis përcaktimit të mësuesve mbi termin bullizëm dhe mënyrën se si ata e perceptojnë një 
situatë reale, na sugjeron se, pavarësisht se ata mund të kenë një përcaktim të saktë, që është 
thelbësore për edukimin, ndërhyrjen dhe parandalimin, mësuesit duhet të jenë në gjendje të 
zbulojnë dinamikën komplekse të një ngjarjeje dhe të njohin nëse ajo është ose jo për t’u 
quajtur bullizëm.

Baumani dhe Del Rioja (Bauman & Del Rio, 2005) kanë pohuar: “Në qoftë se mësuesit 
ishin dëshmitarë kur një nxënës përjashtohej nga të tjerët vazhdimisht, ata nuk dinin si të 
silleshin në këto raste, nëse nuk kishin një procedurë standarde të përcaktuar më parë në 
politikën e shkollës, duke pasur frikë se mos e përkeqësonin situatën.” Sipas tyre del se nëse 
dëmi i shkaktuar nga bullizmi i fshehur nuk mund të vëzhgohet drejtpërdrejt, atëherë kjo gjë 
duhet të arrihet të kuptohet nga sjella e viktimës ose nga gjykimi subjektiv i mësuesit, nëse 
personeli i shkollës mund të ndjehet jo i sigurt për të ndërhyrë. 

Gjithashtu, një element që ndikon në reagimin e mësuesve ndaj dukurisë së bullizmitt 
është ai që studiuesi Uajzmen (Wiseman, 2003) pohon: “Mësuesit duhet të drejtohen që 
të kuptojnë lidhjen ndërmjet përvojave të bullizmit në adoleshencën e tyre me qëndrimet 
që ata kanë në mësimdhënie.” Tuemlou Fonaxhi, Sakoja dhe Brethuri (Twemlow, Fonagy, 
Sacco, & Brethour, 2006) shtojnë edhe diçka tjetër: “Mësuesit që e kishin përjetuar që në 
fëmijëri bullizmin, shpesh rriteshin dhe bëheshin agresorë.” Shumë prej atyre që dhanë 
përgjigje u shprehën se nuk kishin pasur përvoja bullizmi në fëmijërinë e tyre dhe kjo nuk 
ndikonte pothuajse fare në qëndrimet që mbanin kundrejt kësaj dukurie. Katër mësuese 
u shprehën se kishin pasur përvoja personale me bullizmin dhe arritën në përfundimin që 
kjo gjë kishte një ndikim të padiskutueshëm në qëndrimet që mbanin kundrejt dukurisë 
në fjalë.

Këto rezultate përputhen me literaturën bashkëkohore, e cila na sugjeron se shumë 
mësueses kanë qenë të ekspozuar ndaj bullizmit të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejtë në 
fëmijëri dhe këto përvoja mund të kenë qenë të natyrës minimale, traumatike ose ndërmjet 
këtyre dy të fundit. Pavarësisht nivelit të seriozitetit, ajo ndikon pa dyshim në mënyrën se si 
mësuesi u përgjigjet rasteve të bullizmit në shkollë dhe në empatinë që ka ndaj viktimave. 
Nëse i referohemi  Elisit dhe Shutit (Ellis & Shute, 2007), mund të pohojmë se serioziteti 
me të cilin mësuesit i perceptonin rastet e bullizmi ishte i lidhur drejtpërdrejt me mundësinë 
për të ndërhyrë dhe me empatinë ndaj viktimave. Nga studimi ynë doli se, në përgjithësi, 
mësuesit ndjenin keqardhje dhe empati kundrejt viktimave të bullizmit, bile disa i zgjeronin 
këto ndjenja edhe për agresorët, sepse ata mendonin se shpesh sjellja e tyre ndikohet nga 
rrethanat e jetës. 

Duke u bazuar në gjetjet e mësipërme, mund të themi se do të ishte shumë i arsyeshëm 
organizimi i një fushatë për rritjen e ndjeshmërisë ndaj kësaj dukurie te nxënësit, te prindërit 
dhe te komuniteti, në mënyrë dukuria e bullizmit, format e tij dhe pasojat që ka te nxënësit 
të njihen akoma më mirë.
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6.2. GJETJET KRYESORE/ PËRFUNDIMET

 Duke u bazuar në përkufizimin e termit bullizëm, në këtë studim del se 42.3% e të 
gjithë nxënësve të kampionit tonë nga klasa e gjashtë deri në të nëntën janë përfshirë 
2, 3 ose më shumë herë në dukurinë e bullizmit, nga tё cilёt 12.9% kanë qenë vetëm 
agresorë, 21.7% e tyre kanë qenë vetëm viktima dhe 7.7% e tyre kanë qenë agresorë-
viktima. Në të gjitha klasat u vu re se prirjen më të madhe për të qenë viktima të 
bullizmit e kanë më shumë vajzat sesa djemtë.

 Forma më e përhapur e bullizmit që kanё provuar nxënësit është bullizmi verbal: 
“Unë jam përqeshur, më janë thënë gjëra fyese, ose jam vënë në lojë nga një ose disa 
nxënës.”. Kjo formё e bullizmit ka ndodhur në 37.6% tё nxёnёsve të kampionit të 
marrë në studim, ku në 18.3% të rasteve ka ndodhur vetëm një ose dy herë, ndërsa 
në 19.3% të rasteve është raportuar se kjo i ka ndodhur të paktën dy ose tri herë 
në muaj. Ndërsa forma e dytë më e zakonshme ishte: “Nxënësit e tjerë më kanë 
përgojuar ose kanë përhapur thashetheme të rreme rreth meje dhe janë përpjekur 
që të tjerët të më marrin inat.” Kjo formë është raportuar në një shifër prej 31.7% 
të nxënësve, ku 18.9% e tyre kanë raportuar se kjo gjë u ka ndodhur vetëm një ose 
dy herë në muaj dhe 12.7% e tyre u shprehen se kishin qenë viktima të kësaj forme 
të paktën dy ose tri herë në muajt e fundit. Përgjigjja e tretë më e zakonshme midis 
nxënësve ishte: “Unë jam thirrur me nofka, më janë bërë komente ose gjeste që kanë 
pasur një ngjyrim seksual.”, e cila kapte një shifër të përgjithshme prej 24.4% si për 
djemtë, ashtu edhe për vajzat. Në këtë shifër përfshihen 12.4% së të gjitha rasteve që 
kanë thënë se kjo gjë u ka ndodhur vetëm një ose dy herë në muaj në muajt e fundit 
dhe 12% së të gjitha rasteve që kanë thënë se kjo dukuri u ka ndodhur të paktën dy 
ose tri herë në muajt e fundit. 

 Forma më e përhapur që nxënësit përdorin për të ngacmuar të tjerët është: “Unë kam 
thënë gjëra fyese ose kam vënë në lojë ose kam përqeshur një ose disa nxënës.”, 
e cila është raportuar se ka ndodhur në 28,1% të rasteve.Nga ku,14.8% të rasteve 
raportuan se kjo gjë ka ndodhur vetëm një herë në muajt e fundit, ndërsa 13.3% të 
rasteve raportuan se kjo gjë u ka ndodhur të paktën dy ose tri herë në muaj në muaj 
e fundit. Si mënyra e dytë më e përhapur për të shkaktuar bullizëm ishte: “Unë kam 
thirrur një ose disa nxënës me nofka, u kam bërë komente ose gjeste që kanë pasur 
një ngjyrim seksual.” Kjo mënyrë arrin në një shifër prej 19.7% të rasteve, ku në 
10.4% të tyre nxënësit kanë deklaruar se kanë shkaktuar bullizëm në këtë mënyrë 
më shpesh se dy ose tri herë në muaj në muajt e fundit. Si mënyra e tretë më e 
përhapur për të shkaktuar bullizëm ishte: “Unë kam goditur, shkelmuar, shtyrë ose 
mbyllur brenda një nxënës ose disa.” Kjo mënyrë arrin në një shifër prej 15.6% të 
rasteve të nxënësve, të cilët kanë raportuar se kjo u ka ndodhur të paktën një herë në 
muajt e fundit dhe në 9.4% të rasteve të nxënësve, të cilët kanë raportuar se kjo gjë 
ka u ndodhur të paktën dy ose tri herë gjatë muajve të fundit.  

 Nga studimi doli se vajzat kanë një prirje më të madhe sesa djemtë për të qenë 
viktima të bullizmit verbal dhe përjashtues, ndërsa djemtë kanë një prirje më të 
madhe të jenë pre e bullizmit fizik apo dëmtimit të sendeve vetjake. 

 Arsyeja kryesore që viktimat raportojnë se janë bërë pre e bullizmit është për shkak 
të pamjes së jashtme, që arrin një shifër prej 40% të rasteve. Arsyeja e dytë më e 
përhapur ndërmjet nxënësve është për shkak të racës, që kap një shifër prej 18% . 
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Arsyeja e tretë më e përhapur është për shkak të sjelljes me 12%.
 Si vajzat, ashtu dhe djemtë orvaten të sulmohen më shumë nga nxënës që ndodhen 

në klasën e tyre, gjë që kryhet në 34.6% të rasteve.
 Në tërësi del se 47% e nxënësve viktima të bullizmit raportuan se kjo dukuri u 

zgjati “një ose dy javë”, e ndjekur me 16.3% të nxënësve viktima që raportuan se 
kjo dukuri u zgjati “pothuajse një muaj”, pastaj vjen rasti me 11.2% të nxënësve 
viktima që raportuan se kjo dukuri u zgjati “rreth 6 muaj”. Kjo denduri ulet pak për 
alternativën “zgjati rreth një vit” dhe rritet ndjeshëm për alternativën “zgjati disa 
vjet”, duke shkuar nga 6.8% në 15.5% 

 Pjesa dërrmuese e nxënësve, që arrin në 64.1%, shprehen se ata kanë qenë viktima 
të bullizmit “në klasë, kur mësuesi/mësuesi nuk ishte i pranishëm/e pranishme”. 
Zona e dytë më e nxehtë ku shfaqej dukuria e bullizmit ishte “në oborr ose fushën e 
sportit (gjatë kohës së pushimit)”, e cila është në një shifër prej 29.5%, ndërsa vendi 
i tretë më i përhapur i kësaj dukurie ishte “në korridore/ në shkallë”, e cila ndodhte 
në 27.5% të rasteve.

 Pjesa më e madhe, që kapte rreth 60% të nxënësve viktima, pohojnë se i kanë treguar 
dikujt, ndërsa 40% nuk kanë parapëlqyer t’i tregojnë dikujt. 

 Mësuesit kanë folur me nxënësit që kanë shkaktuar bullizëm tek të tjerët, gjë që 
ka ndodhur në 49% të rasteve. Në 22,8% të rasteve ata kanë folur vetëm një herë, 
ndërsa në 26.2% të rasteve ata kanë folur me nxënësit disa herë. Duket se ka një 
përqindje pak më të lartë të prindërve apo të ndonjë personi tjetër të rritur të familjes 
së nxënësve që kanë shkaktuar bullizëm, të cilët kanë folur një herë me këtë grup 
nxënësish, duke kapur një shifër prej 55.7%. Vetëm në 25,6% të rasteve ata kanë 
folur disa herë me nxënësit.

 Nga përqindjet vihet re se shumica e nxënësve (60%) kanë perceptimin se mësuesit 
nuk kanë bërë asnjëherë, kanë bërë ndonjëherë dhe kanë bërë  rrallëherë përpjekje 
për të ndaluar dukurinë e bullizmit, ndërsa 40% e tyre kanë perceptimin se mësuesit 
gjithmonë dhe shpesh janë përpjekur që ta parandalojnë bullizmin.

 Nga rezultatet e studimit tonë duket që shumica e nxënësve (77.4% e tyre) kanë 
perceptimin se nga ana e nxënësve të tjerë bëhet shumë pak (asnjëherë, rrallëherë apo 
ndonjëherë) për të parandaluar bullizmin. Vetëm 22.6% e tyre e kanë perceptimin se 
gjithmonë dhe shpesh është bërë diçka për të parandaluar dukurinë e bullizmit nga 
nxënësit e tjerë.

 Në tërësi del se 77.6% e nxënësve kanë raportuar se në rastet kur janë ndodhur para 
një situate bullizmi, atyre u ka ardhur keq dhe kanë dashur ta ndihmojnë personin 
viktimë të kësaj dukurie, prandaj nxënësit e intervistuar kishin në përgjithësi 
qëndrime në ndihmë të viktimës. 

 Nga studimi doli se nxënësit që kishin një numër të kufizuar shokësh në shkollë janë 
më të prirur të jen viktima të bullizmit.

 Nga studimi doli se, krahasuar me nxënësit që nuk janë të përfshirë në bullizëm, 
nxënësit që janë të përfshirë në këtë dukuri si agresor, si viktima apo si agresorë – 
viktima, janë më të prirë të mos e pëlqejnë shkollën.

 Studimi ynë tregoi se pakicat e racave apo të etnive të ndryshme që ndiqnin shkollat 
e marra në shqyrtim, kishin prirje të ishin në radhë të parë më shumë viktima të 
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bullizmit. Në vend të dytë vinte një grup i po kësaj pakice, i cili  nuk ishte i përfshirë 
në bullizëm, ndërsa në vendin e tretë bënte pjesë edhe një përqindje e papërfillshme 
pakicash etnike, të cilët bënin pjesë në grupin e agresorëve.

 Shumica e mësuesve nuk e kishin dëgjuar termin bullizëm, por pasi iu shpjegua, ata 
pranuan se ishin në dijeni të pranisë së këtyre sjelljeve midis nxënësve. Ata mësues 
që e kishin dëgjuar këtë term jepnin një përkufizim të bullizmit në përputhje edhe me 
përkufizimin e dhënë nga literatura. 

 Mësuesit ishin pothuajse në një mendje me faktin se agresori ishte zakonisht i ardhur 
nga familje me probleme, se ai kërkonte vëmendje, ishte me rezultate të këqija në 
mësime dhe se ishte më i zhvilluar fizikisht se fëmijët e tjerë. Ndërsa për sa u përket 
viktimave, mësuesit u shprehën se ata shiheshin si persona të tërhequr në vetvete, 
që nuk socializoheshin/shoqërizoheshin me të tjerët, që vinin nga familje të varfra 
dhe që ishin persona që kishin pak besim te vetja. Një pjesë e mësuesve pohuan se 
mundoheshin ta zgjidhnin një rast bullizmi duke ushtruar dhunë verbale tek agresori. 
Ndërsa një pjesë tjetër zbatonin bashkëbisedimin me nxënësit e përfshirë në bullizëm 
dhe, nëse situatat nuk ndryshonin, atëherë thërrisnin prindërit e ballistëve, duke 
shpresuar kështu që situata të ndryshonte. 

 Mësuesit u shprehën se rregulloja e shkollës parashikonte masa ndëshkimore për 
nxënësit agresorë, por ato nuk merreshin për arsye që të mos prishej imazhin i klasës 
apo i shkollës. 

 Pjesa më e madhe e mësuesve mendonin se kishin aftësi për ta trajtuar bullizmin, por 
jo mjaftueshëm, dhe që ishin të gatshëm të merrnin trajnime të mëtejshme për këtë 
dukuri, përveç një mësuesi që mendonte se nuk e kishte të nevojshme. 

 Pjesa më e madhe e mësuesve pohuan se nuk ka një program i të veçantë vetëm për 
bullizmin, por ai përfshihej në programet që kishte shkolla për të parandaluar dhe 
për të trajtuar rastet e dhunës. Prandaj shkollës i mungonte aftësia për ta trajtuar 
efektivisht problemin dhe se ajo e shihte bullizmin më shumë si një rast i izoluar sesa 
një dukuri. Kjo gjë ndodhte edhe për faktin se mungon një politikë kundërbulliste 
në shkollat shqiptare, e cila do ta përcaktonte më në veçanti edhe rolin e mësuesve, 
edhe rolin e individëve të tjerë në këtë dukuri. 

 Shumica e mësuesve e pohuan se bullizmi i drejtpërdrejtë/fizik kërkonte një ndërhyrje 
të menjëhershme, sepse kishte pasoja më serioze sesa bullizmi jo i drejtpërdrejtë. 

6.3. REKOMANDIME

Rekomandimi kryesor, që del natyrshëm nga gjithë trajtimi ynë i problemit të bullizmit në 
shkolla, është hartimi i një strategjie dhe zhvillimi i politikave bashkëkohore kundërbulliste 
nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit, të cilat do të synonin drejt rritjes së sigurisë në shkollë 
dhe drejt krijimit të një mjedisi mbështetës social.

I parë edhe nga një këndvështrim ekologjik (ku është mbështetur edhe ky studim) 
bullizmi është një çështje e organizimit të shkollës, një çështje zhvillimi profesional të 
mësuesve, një çështje burimesh dhe buxheti, një çështje sociale dhe marrëdhëniesh, një 
çështje që lidhet me familjen e nxënësve dhe një çështje komuniteti. 
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Adresimi i problemit nga ky këndvështrim i lejon mësuesit, bashkëmoshatarët, prindërit 
dhe anëtarët e komunitetit të jenë pjesë e zgjidhjes. Kështu, një përqasje holistike ndaj 
bullizmit ka prirjen që të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e performancës akademike, 
në rritjen e notave te nxënësit dhe në përmirësimin e marrëdhënieve, të lidhjeve sociale 
brenda shkollës.

Prandaj edhe rekomandimet e mëposhtme kanë pasur në qendër të vëmendjes këtë 
përqasje, duke i dhënë ato për aktorët kryesorë e që mund të bëjnë ndryshimin. 

6.3.1. Rekomandime për aktorët specifikë

Rekomandime për strukturat qendrore dhe vendore

 Rishikim i rregulloreve të brendshme të shkollave, ku të përkufizohet qartë sjellja 
bulliste dhe e masave për parandalimin e saj. Në këtë kuadër shkollat duhet të 
hartojnë një procedurë të qartë për raportimin e bullizmit, në mënyrë që nxënësit 
që kanë shkelur rregullat t’i caktohen detyrime të arsyeshme. Sistemi i raportimit 
ndihmon në regjistrimin e ngjarjes bulliste dhe në reagimin ndaj tij.

 Përgatitja e udhëzuesve a i doracakëve për mësuesit dhe drejtuesit, në mënyrë që 
ata t’i identifikojnë dhe t’i administrojnë sjelljet bulliste. Këta udhëzues a doracakë 
duhet të përgatiten nga bashkëpunimi i IZHA-s me Fakultet e Edukimit. Sjelljet 
bulliste dhe aspektet e ndryshme të saj të bëhen pjesë e programeve mësimore.

 Për të siguruar që përpjekjet për të parandaluar bullizmin të jenë të suksesshme, 
i gjithë personeli i shkollës duhet të jetë i trajnuar për çështje të tilla, si ç’është 
bullizmi, cilat janë  politikat dhe rregullat e shkollës dhe se si duhen zbatuar ato. 
Prandaj në nivel vendor rekomandohet që, në bashkëpunim me DAR-in/ZA-në 
të bëhen trajnime me drejtues dhe me mësues për njohjen në baza shkencore të 
dukurisë, për pasojat e tij afatgjata, si dhe për njohjen e mënyrave më efikase për 
trajtimin e nxënësve. 

Rekomandime për drejtoritë e shkollave

 Çdo shkollë duhet të hartojë dhe të miratojë një program kundër bullizmit 
“mbarëshkollor”, ku nxënësit, mësuesit, por veçanërisht viktimat, të dinë sesi të 
reagojnë kur të ndodhë një dukuri e tillë. Programet efektive duhet të përqendrohen 
te njohuritë, te ndryshimi i qëndrimeve dhe te mësimi i aftësive përmes modelimit, 
luajtjes së roleve dhe praktikës. Zakonisht praktika ka treguar se kur një shkollë ka 
zgjedhur një program parandalimi, ndryshimet do të shfaqen pas tre vjetësh, prandaj 
duhet që përpjekja të jetë e vazhdueshme, por dhe durimi, gjithashtu.

 Çdo shkollë duhet të kryejë një studim specifik mbi përhapjen e bullizmi, format më 
të shpeshta dhe vendet ku ai ndodh më shumë. Ky lloj studimi i ndihmon drejtuesit e 
shkollave që të marrin një informacion se çfarë po ndodh në mjediset e tyre. Shpesh 
të rriturit e nënvlerësojnë shkallën e përhapjes së bullizmit, sepse nxënësit rrallë e 
raportojnë atë dhe shpesh ai ndodh kur të rriturit nuk janë të pranishëm. Vlerësimi 
i bullizmit përmes pyetësorëve të paemër mund të na sigurojë një tablo të qartë 
të problemit. Të kuptuarit e prirjeve dhe të llojeve të bullizmit në shkollë, do të 

de
sk

PDF S
tud

io 
Tria

l

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now


160

ndihmonte personelin e saj për të zhvilluar një plan parandalimi dhe për të bërë 
ndërhyrje efektive në bazë të nevojave që shfaq shkolla. E vetmja mënyrë për të 
ditur se përpjekjet për të parandaluar dhe për të ndërhyrë kundër bullizmit kanë 
për të funksionuar, është përmes vlerësimit të përvitshëm të dukurisë. Pasi shkolla 
të përshtatë një program parandalimi, ajo duhet të kryejë vlerësime periodike, në 
mënyrë që të kuptojë se sa mirë po funksionon programi dhe se cilat pjesë nuk po 
funksionojnë dhe kanë nevojë për  t’u ndryshuar.  

 Krijimi i një kodi mirësjelljeje, i cili përshkruan sjelljet pozitive që pritet të kenë 
anëtarët e komunitetit në shkollë. Kodi i mirësjelljes vepron për të gjithë, vendos 
standarde sjelljeje dhe mbulon një tërësi sjelljesh pozitive të pritshme. Sot, në 
shumicën e shkollave në botë po zbatohet një mënyrë ku nxënësit firmosin një zotim, 
i cili përmban pohimet e mëposhtme: 
(a) Ne nuk do të shkaktojmë bullizëm te nxënësit e tjerë.
(b) Ne do të ndihmojmë nxënësit që janë viktima.
(c) Ne do të përfshijmë në grupin tonë çdo nxënës që është përjashtuar.
(d) Kur marrim vesh që dikush ka qenë viktimë e bullizmit, ne do t’i tregojmë 

mësueses, prindit dhe ndonjë të rrituri, por tek të cilët kemi besim.
 Një mjedis i sigurt dhe mbështetës në shkollë mund të ndihmojë në parandalimin 

e bullizmit. Siguria nis që në klasë, por nxënësit duhet të ndjehen të sigurt në çdo 
mjedis të shkollës, si: në oborr, në korridore, në dhomat e zhveshjes, në tualet etj. 
Prandaj monitorimi i “zonave të rrezikshme” në shkollë dhe përreth saj është i 
domosdoshëm. Nxënësit mund të jenë në rrezik të lartë për t’u sulmuar në mjedise 
ku ka pak ose aspak monitorim nga të rriturit. 

 Formimi i një grupi bashkërendues për parandalimin e bullizmit, i një grup të vogël 
me mësues energjikë, me psikologun dhe me punonjësin social të shkollës, të cilët 
do të planifikojnë dhe do të monitorojnë të gjitha veprimtaritë që do të kryen në 
shkollë. Ky grup duhet të zhvillojë rregullat dhe sanksionet kundër bullizmit, duhet 
të zhvillojë sisteme për të përforcuar sjelljet prosociale, si dhe të zhvillojë veprimtari 
që rrisin ndërgjegjshmërinë e shkollës dhe të komunitetit rreth dukurisë së bullizmit. 

 Çdo shkollë duhet të krijojë një agjendë me mbledhje të rregullta me klasën, ku 
nxënësit dhe mësuesit të përfshihet në diskutime, në veprimtari artistike dhe luajtje 
rolesh që lidhen me parandalimin e bullizmit apo të çdo lloj forme tjetër të dhunës 
midis nxënësve.

 Përkrahja dhe nxitja e përfshirjes së prindërve në procesin e edukimit, si dhe të 
ndihmës vullnetarisht në zhvillimin e veprimtarive dhe të projekteve të shkollës.

Rekomandime për mësuesit

 Mësuesit duhet të zhvillojnë veprimtari në klasë, si dhe diskutime periodike në 
lidhje me bullizmin dhe dhunën, duke përfshirë edhe dëmin që shkaktojnë, edhe 
strategjitë për të pakësuar rastet e ndodhjes së tyre. Këto veprimtari dhe diskutime 
do ta ndihmojnë mësuesin/mësuesen që të informohet rreth asaj se çfarë po ndodh 
në klasën e tij/e saj, por do të ndihmojë edhe nxënësit që të ndjehen të sigurt dhe të 
mbështetur. Diskutimet në klasë zakonisht janë të shkurtra dhe janë të përcaktuara 
sipas një kalendari javor ose mujor.
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 Nxënësit janë një çelës në formimin e normave të grupit. Nxënësit që janë vëzhgues 
(as viktima dhe as agresorë) përbëjnë shumicën e nxënësve në çdo shkollë.  Kjo 
popullatë duhet ta kuptojë se ka fuqinë për të krijuar dhe për të promovuar një shkollë 
ku bullizmi dhe dhuna nuk tolerohen. Nxënësit janë zëri më i vërtetë për këto raste 
dhe janë të aftë të ndihmojnë në përshtatjen dhe në përmirësimin e programeve të 
parandalimit dhe të ndërhyrjes. Mirëpo nxënësit, nëse janë dëshmitarë të një situate 
bullizmi apo kur janë viktima të tij, mund të mos dinë se çfarë duhet të bëjnë. Prandaj 
diskutimet dhe veprimtaritë që mund të bëhen në klasë mund t’i ndihmojnë ata që 
të zhvillojnë masa të përshtatshme, të cilat mund t’i ndërmarrin kur janë dëshmitarë 
apo viktima të bullizmit. Për shembull:
•	 T’i kërkojnë ndihmë të menjëhershme personelit të shkollës.
•	 Të shprehin mosaprovim të sjelljeve bulliste dhe të mos qeshin, të mos 

duartrokasin apo të mos përhapin thashetheme. 
•	 T’i mbështetin privatisht viktimat, duke i shprehur fjalë mirësie dhe ngushëllimi.

  Nxënësit mund të japin këndvështrimet dhe përvojën e tyre mbi bullizmin. Ata 
mund të marrin role drejtuese në shkollë për të promovuar një klimë respekti dhe 
përfshirjeje, të komunikojnë me bashkëmoshatarët rreth parandalimit të bullizmit 
dhe të ndihmojnë në zhvillimin e rregullave dhe të politikave kundër bullizmit në 
shkollë. Mësuesit duhet t’i përfshijnë vetë nxënësit në vendosjen e rregullave kundër 
bullizmit në klasë dhe në mënyrën se si ata duhet të ndërhyjnë në çastin që janë 
dëshmitarë të ngjarjeve bulliste në klasë. 

 Në rastin e shfaqjes së një rasti bullizmi, ndërhyrja duhet të jetë e menjëhershme. 
Ajo duhet të fillojë që në minutën e parë që bëhemi të ndërgjegjshëm për të. Të gjithë 
mësuesit duhet t’u lënë fëmijëve të kuptojnë se ata kujdesen për ta dhe që nuk do të 
lejojnë asnjë që t’i keqtrajtojë. Duke ndërhyrë menjëherë dhe duke u marrë menjëherë 
me agresorin, mësuesit mbështesin në këtë mënyrë viktimën dhe vëzhguesit. 

 Mësuesit duhet të përballen me agresorin në mënyrë private. Sfidimi i agresorit në 
sy të bashkëmoshatarëve mund të forcojë statusin e tyre dhe mund të çojë në një 
agresivitet edhe më të madh. 

 Është e rëndësishme që mësuesit të jenë të vetëdijshëm për praninë e bullizmit dhe 
të vënë re shenjat që shfaqin fëmijët kur janë viktima të bullizmit (Sullivan (2004); 
Rigby, 1997; Olweus, 1994). Sa më shpejt mësuesit arrijnë t’i vërejnë këto shenja, 
të cilat do t’i japim më poshtë, aq më pak pasoja do të ketë kjo sjellje negative 
te viktima dhe te agresori. Shenjat më të zakonshme që shfaq viktima janë si më 
poshtë:
1. Pjesëtarët e klasës fillojnë të qeshin ose të shtyhen lehtësisht me njëri-tjetrin, 

kur një nxënës i caktuar i klasës ngrihet në mësim apo futet në klasë.
2. Nxënësi duket i mërzitur, i pakënaqur dhe i pavëmendshëm. 
3. Kur një nxënës qëndron zakonisht vetëm dhe jashtë aktiviteteve të klasës. 
4. Kur një nxënës bien nga mësimet brenda një kohe të shkurtër. 
5. Kur nxënësi në shumicën e kohës duket sikur nuk ekziston.
6. Kur nxënësi ka pak shokë.
7. Ndryshimet në sjelljen e tij brenda klasës (për shembull, fëmija qëndron i 

tërhequr ose irritohet lehtësisht).
8. Nxënësi shfaqet i tensionuar dhe i kafshon vazhdimisht thonjtë. 
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9. Nxënësi tërhiqet nga veprimtaritë që kryen klasa dhe dëshiron të lihet i vetëm. 
10. Nxënësit bëjnë diçka që është jashtë karakterit të tyre.
11. Nxënësit nuk dëshirojnë ta festojnë ditëlindjen në mjedisin e klasës.

 Mësuesit duhet ta referojnë si agresorin, edhe viktimën te psikologu dhe te punonjësi 
social i shkollës dhe të  kenë një bashkëpunim të ngushtë me këta të fundit. Nëse 
shfaqet një situatë bullizmi, ata duhet të shmangin kryerjen e proceseve të meditimit. 
Ndryshimi në pushtet dhe në fuqi ndërmjet viktimës dhe agresorit mund ta bëjë 
viktimën të ndjehet edhe më i viktimizuar, për shkak të procesit, apo të ndjejnë se në 
një mënyrë janë disi në faj.

 Mësuesit duhet të zhvillojnë strategji për të shpërblyer nxënësit që shfaqin sjellje 
pozitive, si për shembull mund të shpërndajnë certifikata mirënjohjeje.

 Mësuesit duhet të lajmërojnë si prindërit e viktimës, ashtu edhe të agresorit, si dhe të 
kërkojnë që problemi të zgjidhet sa më shpejt në shkollë. Agresorët përpiqen që t’i 
mohojnë veprimet dhe përgjegjësitë e tyre. Por duhet t’i kujtohet se sjellja e tyre nuk 
do të tolerohet dhe t’i tregohet se çfarë pritet prej tyre. Kur është e mundur, prindërit 
ftohen që të ndihmojnë në krijimin e një plani veprimi për agresorët. Për agresorët 
është shumë e rëndësishme riedukimi i sjelljes së tyre. Pasojat të tilla, si heqja e 
privilegjeve, janë të detyrueshme të merren si masa ndëshkimi. 

 Mësuesit duhet të dëgjojnë me vëmendje çdo ankesë të prindërve, nëse ata raportojnë 
se fëmija e tyre mund të jetë viktimë e bullizmit, në mënyrë që të hetojnë nëse kjo 
është e vërtetë dhe shohin nëse duhet të merren hapa të menjëhershëm. 

 Një element tjetër shumë i rëndësishëm, por që shpesh shpërfillet a nuk  merret 
parasysh nga mësuesi apo nga këshilluesi i shkollës, është që, edhe pasi janë marrë 
të gjitha masat për të ndihmuar viktimën dhe për të ndëshkuar agresorin, sjellja e 
agresorit dhe siguria e viktimës duhet të monitorohen përgjatë gjithë kohës. Nëse 
agresori/agresorja nuk e ndryshon sjelljen e tij/e saj, pavarësisht përpjekjeve të 
personelit të shkollës, fëmija duhet të vendoset ose në një program alternativ, ose 
duhet të largohet nga klasa, ose duhet të largohet nga shkolla. 

Rekomandime për prindërit 

 Prindërit duhet të bisedojnë me fëmijët e tyre në lidhje me atë që u ka ndodhur. Ata 
duhet ta dëgjojnë të tërë tregimin e tyre, por pa e ndërprerë atë, të jenë të qetë dhe ta 
vlerësojnë atë që po thuhet. Prindërit duhet t’u kujtojnë fëmijëve që është normale 
që të ndjehen të mërzitur, por nuk është e drejtë të ngacmohen. Ata duhet ta pyesin 
fëmijën e tyre për atë që ai / ajo do të donte të ndodhte, para se të bëjnë ndonjë 
sugjerim.

 Prindërit nuk duhet të presin që fëmija i tyre ta zgjidhë vetë situatën. Ata asnjëherë 
nuk duhet të mos i kushtojnë vëmendje, t’i nënçmojnë ose t’i minimizojnë ankesat 
e fëmijëve sepse ata janë ngacmuar, janë fyer apo janë sulmuar fizikisht nga 
fëmijët e tjerë. Bullizmi nuk është një proces normal, por duhen të merren masa të 
menjëhershme, sepse ai ka pasoja afatgjata te çdo individ i përfshirë në këtë dukuri 
mbarëshoqërore.

 Prindërit nuk duhet të ballafaqohen asnjëherë vetë me agresorin e fëmijës së tyre 
apo me familjarët e tij. Gjëja e parë që duhet të bëjnë gjithmonë është kontaktimi 
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me shkollën, duke zbuluar nëse ajo është në dijeni të një rasti të tillë dhe, nëse po, 
a janë duke bërë diçka për ta trajtuar situatën. Prindërit duhet të kërkojnë të bëjnë 
gjithmonë një takim me mësuesin kujdestar, me psikologun dhe me punonjësin 
social të shkollës.

 Prindërit duhet të jenë në dijeni të shenjave që shfaqin fëmijët e tyre, sepse ato mund 
të tregojnë se ai mund të ketë qenë viktimë e mundshme e bullizmit. Sikurse doli 
dhe nga studimi ynë, ka shumë nxënës që nuk parapëlqejnë të raportojnë se janë 
viktima të bullizmit, prandaj prindërit duhet të jenë vigjilentë që, nëse fëmijët e tyre 
shfaqin shenjat e mëposhtme, atëherë ka mundësi që ata duhet të kenë qenë viktima 
të mundshme të bullizmit.
1. Fëmijët mund të kenë dëmtime fizike.
2. Disa nga rrobat e fëmijëve mund të mungojnë ose janë të grisura.
3. Gjërat personale të fëmijëve të tyre janë zhdukur.
4. Humori që shfaqin fëmijët është i tejskajshëm.
5. Fëmijët fillojnë të mos pranojnë  a të kundërshtojnë që të shkojnë në shkollë.
6. Fëmijët vijnë herët, kur kanë ndonjë takim ose mbledhje me shokët.
7. Fëmijët u kërkojnë prindërve kërkojnë që t’i shoqërojnë për në shkollë.
8. Fëmijët kanë shenja psikosomatike të pashpjegueshme, si dhimbje koke apo 

stomaku.
9. Fëmijët mund të fillojë të urinojnë në krevat, të flenë pak ose të qajnë gjatë gjumit.
10. Fëmijët ndalojnë së foluri për shokët ose për veprimtaritë e përditshme në shkollë 

etj.
11. Fëmijët përdorin fjalor poshtërues, kur flasin rreth bashkëmoshatarëve të shkollës.
12. Fëmijët kërkojnë para më shumë se zakonisht ose i vjedhin ato.

Rekomandime për punonjësit socialë të shkollës

 Punonjësit socialë të shkollës, në bashkëpunim me personelin drejtues të saj, duhet të 
krijojnë një modul trajnimi për bullizmin. I tërë personeli i shkollës (roja, sanitaret, 
mësueset kujdestare/mësuesit kujdestarë etj.) dhe prindërit duhet të trajnohen për të 
mësuar se si të parandalojnë dhe të ndërhyjnë në rastet e bullizmit.

 Punonjësit socialë duhet ta nxitin shkollën që të krijojë një program të gjerë për të 
zgjidhur konfliktet që lindin brenda saj.

 Punonjësit socialë duhet të marrin një rol aktiv në krijimin e një mjedisi pozitiv në 
shkollë. 

 Punonjësit socialë duhet të punojnë me drejtorët, me mësuesit dhe me personelin 
mbështetës, me synimin për t’i edukuar ata se si t’i dallojnë shenjat e hershme të 
bullizmit.

 Nëse punonjësit socialë janë dëshmitarë të një episodi bullizmi, atëherë ata duhet 
ta ndalojnë atë menjëherë dhe t’u kërkojnë nxënësve të përfshirë nëse dëshirojnë 
të vijnë dhe të bisedojnë me të. Nëse jo, ata duhet të mbajnë një bisedë shumë të 
shkurtër me ta në lidhje me sjelljen e tyre. 

 Punonjësit socialë duhet të bëjnë seanca individuale me agresorin dhe / ose me 
viktimën e dhunës psikologjike. Për agresorin, këto mund të jetë seanca për t’i 
mësuar atij strategji për zgjidhjen e konflikteve në mënyrë pozitive, strategji për të 
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administruar zemërimin dhe për të mësuar shprehi asertive, si dhe seanca trajnimi 
për të zhvilluar aftësi empatike. Për viktimën këto seanca mund të jenë një mënyrë 
për t’i mësuar atij se si t’i përgjigjet në mënyrë efektive dhunës, se si mund të rrisë 
vetëvlerësimin e tij dhe se si mund të pasurohet me aftësi sociale. 

6.3.2. Rekomandime për studime të mëtejshme

	Studimet që mund të kryhen në të ardhmen duhet të përfshijnë një sërë shkollash 
në të gjithë Shqipërinë. Ky kampion nuk është përgjithësues për arsimin e mesëm 
të ulët të Republikës së Shqipërisë, por vetëm për bashkinë e Tiranës. Ka mundësi 
që shkalla e përhapjes dhe format e bullizmit të ndryshojnë shumë jo vetëm nga 
njëra bashki në bashkinë tjetër, por mund të ketë edhe dallime në mes shkollave që 
ndodhen në zona rurale/fshatare dhe atyre që ndodhen në zonat urbane/qytetëse. 
Një studim i tillë është i nevojshëm për të zbatuar strategji të ndryshme lufte kundër 
bullizmit, duke pasur parasysh karakteristikat e shkollave sipas zonave ku ndodhen. 

	Studimet e ardhshme duhet t’i zgjerojnë parametrat e ndryshoreve, duke kërkuar 
futje të më shumë informacioneve për mjedisin familjar të nxënësve të përfshirë në 
bullizëm, me synimin për të hulumtuar karakteristikat e familjeve nga vijnë agresorët 
dhe viktimat. Megjithatë, disa studime kanë zbuluar se ka një lidhje shumë të fortë 
midis formës së prindërimit dhe bullizmit (Olweus, 2003).

	Studimet e ardhshme duhet të zgjerohen duke e studiuar më tej klimën e shkollës, si 
p.sh., duke studiuar karakteristikat e shkollave, të mësueseve, të stilit të mësimdhënies 
dhe të stilit të drejtimit të shkollës.

	Gjithashtu, një rekomandim tjetër për studime të tjera lidhet me metodën e përdorur. 
Studiuesja ka përdorur metodën sasiore për të studiuar qëndrimet dhe perceptimet e 
nxënësve për bullizmin. Megjithatë, gjatë administrimit të pyetësorit doli se nxënësit 
kishin nevojë dhe dëshirë për të diskutuar më tej për këtë dukuri. Për këtë arsye, ne 
sugjerojnë që të kryhen studime të mëtejshme me përdorimin e metodave cilësore.

6.4. PëRfundim 

Në të gjithë shkollat e marra në studim u duk qartë se bullizmi ekziston dhe nxënësit 
po vuajnë. Paragrafi 3 i nenit 54 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ndalet në të 
drejtën e fëmijëve për të gëzuar një mbrojtje të veçantë nga shteti, duke u shprehur në këtë 
mënyrë: “Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi ..., 
që mund të dëmtojë shëndetin, moralin ose të rrezikojë jetën a zhvillimin e tij normal.”. 
Kjo mbrojtje duhet të ofrohet nga shteti në çdo mjedis ku rriten, zhvillohen dhe edukohen 
fëmijët. Ky parim përforcohet në Kushtetutë nga sanksionimi i së drejtës për arsim (neni 
57), duke garantuar ofrimin dhe realizimin e kësaj të drejte në mënyrë të plotë dhe të 
hapur për të gjithë. Shteti jo vetëm që ia njeh të gjithë shtetasve të drejtën për arsimim, por 
gjithashtu u njeh atyre të drejtën për të shfrytëzuar të gjitha mundësitë që ai vetë ka detyrë 
t’i ofrojë. Mirëpo në rastin e shkollave të marra në studim doli se ka fëmijë që përjetojnë të 
gjithë format e dhunës të përmendura më sipër. Shkolla është një vend paqeje dhe harmonie, 
por kjo që po ndodh në shkolla krijon një mjedis të kundërt.
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Luftimi i bullizmit në shkollat e qytetit të Tiranës mbetet një sfidë për shumë nxënës 
dhe mësues. Pavarësisht se nxënësit kanë të drejtë të mbrohen nga dëmtimet, bullizmi e 
cenon këtë të drejtë. Gjithashtu, bullizmi, sikurse doli edhe nga studimi ynë, shfaqet në 
forma kryesisht të fshehura, duke e bërë të vështirë që ai të zbulohet nga të rriturit brenda 
dhe jashtë shkollës. 

Pasojat e bullizmit nuk mund të mohohen apo të minimizohen. Ekziston nevoja nga 
Ministria e Arsimit dhe e Sportit që të na paraqesë një politikë kundërbulliste në nivel 
kombëtar, në mënyrë që të udhëheqë mësuesit dhe nxënësit se si ta luftojnë këtë dukuri 
mbarëshoqërore.

Por mund të themi se lufta kundër bullizmit kërkon përfshirjen e të gjithë 
stekeholdersave, duke qenë se vetëm Ministria e Arsimit dhe e Sportit nuk mund ta luftojë 
e vetme këtë dukuri, pa mbështetjen e njerëzve dhe të organizatave të ndryshme. Sot më 
shumë se kurrë ka nevojë që të flitet për këtë dukuri, në mënyrë që njerëzit të kuptojnë 
pasojat dhe shkaqet e tij. Modeli ekologjik nga i cili u udhëhoq ky studim mund të përdoret 
për t’i bërë personat që janë të përfshirë dhe që ndajnë e që mbajnë përgjegjësi të kuptojnë se 
si mjediset e ndryshme në shoqëri ndikojnë te sjellja e nxënësve dhe se si mund të zbatohen 
politikat kundërbulliste. 
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Shtojca 1. 
Instrumenti i studimit

“Pyetësori i rishikuar i Agresor/ Viktimë e Olweus”

Udhëzim i plotësimit: Pyetjeve mund t’i përgjigjeni duke rrethuar O , kryquar X sugje-
ruar një ose më shumë alternativa për secilën nga pyetjet e mëposhtme, sipas indikacioneve.

1. Rretho numrin sipas klasës që i përket :          
                                                             

 1. Klasa 6-të    2. Klasa 7 -të    3. Klasa 8- të    4. Klasa 9- të

1/1. Jeni vajzë apo djalë?

 1. Vajzë       2.  Djalë

1/2. Cilës popullsi i përkisni:

 1. Popullsi e përgjithshme
 2. Egjiptiane
 3. Rome
 4. Tjetër_______________

2. Sa shokë të ngushtë keni në klasën tuaj?

 1. Asnjë.
 2. Unë kam një shok te ngushtë në klasën time.
 3. Unë kam 2 ose 3 shokë të ngushtë në klasën time.
 4. Unë kam 4 ose 5 shokë të ngushtë në klasën time.
 5. Unë kam 5 ose 6 shokë të ngushtë në klasën time. 

3. Sa shumë e pëlqeni shkollën?

 1. Unë nuk e pëlqej aspak shkollën
 2. Unë nuk e pëlqej shkollën
 3. Unë as e pëlqej as nuk është se nuk e pëlqej shkollën
 4. Unë e pëlqej shkollën
 5. Unë e pëlqej shumë shkollën

Ç`kuptojmë me bullizëm?
Në themi se një nxënës është viktimë e  bullizmit kur një nxënës tjetër, ose disa 

nxënës të tjerë:
• Thonë gjera fyese, tallen me të, e vënë  në lojë ose e  përqeshin.
• E  shpërfillin tërësisht ose e përjashtojnë atë nga grupi i shokëve ose e lënë mënjanë 

nga aktivitetet e klasës.
• E godasin, shkelmojnë, shtyjnë,  ose e mbyllin atë brenda një dhome. 
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• Përgojojnë  ose përhapin thashetheme të rreme për të ose dërgojnë shënime fyese dhe 
përpiqen që nxënësit e tjerë ta marrin inat.

• Dhe bëjnë gjëra të tjera që lëndojnë si më sipër.

Kur flasim për fenomenin e bullizmit këto gjëra ndodhin më shumë se një herë dhe 
nxënësi  që është viktimë e bullizmit  është  i paaftë të mbrojë veten e tij apo të saj. Quhet 
bullizëm edhe nëse ndodh vetëm një nga situatat e mësipërme. 

Nuk quhet bullizëm kur ngacmimi bëhet në mënyrë miqësore dhe për kënaqësi.  
Gjithashtu nuk quhet bullizëm kur dy nxënës  me pothuajse fuqi ose pushtet të pabarabartë 
ofendohen ose zihen fizikisht me njeri-tjetrin.

4. Sa shpesh keni qenë viktimë e bullizmit në shkollë muajt e fundit?

 1. Nuk kam qenë viktimë e bullizmit  në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

A keni qenë viktima të bullizmit në shkollë në muajt e fundit në një 
ose më shumë nga mënyrat e mëposhtme (pyetjet nga 5-24)?

5. Unë jam përqeshur, më janë thënë gjëra fyese, ose jam vënë në lojë nga një ose disa 
nxënës?

 1. Kjo gjë nuk më ka ndodhur në muaj te fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

6. Nxënësit e tjerë më shpërfillin me qëllim, më përjashtojnë nga grupet e tyre të shokëve 
ose më injorojnë tërësisht.

 1. Kjo gjë nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

7. Unë jam goditur, shkelmuar, shtyrë ose mbyllur brenda.

 1. Kjo gjë nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës
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8. Nxënësit e tjerë më kanë përgojuar ose kanë përhapur thashetheme të rreme rreth 
meje dhe janë përpjekur që të tjerët të më marrin inat. 

 1. Kjo gjë nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

9. Nxënësit e tjerë më kanë marrë paratë ose sende të tjera ose i kanë dëmtuar ato me 
qëllim.

 1. Kjo gjë nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

10. Unë jam kërcënuar ose detyruar të bëj gjëra  kundër dëshirës sime.

 1. Kjo gjë nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

11. Unë jam përqeshur me nofka fyese ose jam komentuar rreth prejardhjes ose ngjyrës 
sime. 

 1. Kjo gjë nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

12. Unë jam thirrur me nofka, komente ose gjeste qe kanë pasur një ngjyrim seksual. 
(jam ngacmuar me fjalë të pista, gjeste apo ju kanë prekur nxënësit e tjerë ne vende intime)

 1. Kjo gjë nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

13. Unë kam qenë viktimë e bullizmit në:

1. Formë virtuale (kur situatat e mësipërme kanë ndodhur përmes celularit tuaj ose ne 
internet)

 2. Formë të drejtpërdrejtë  (balle për ballë) (kalo në pyetjen 17)
 3. Të dyja së bashku
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13.1.  Nëse keni qenë viktimë e bullizmit përmes celularit ose përmes Internetit, si është 
bërë?

 1. Nuk kam qene viktimë e bullizmit përmes celularit ose internetit
 2. Përmes telefonatave 
 3. Mesazheve në celular
 4. Fotove, pikturave, videove
 5. E-mail
 6. Facebook-ut
 7. Dhomave të Chatit
 8. Tjetër (specifiko)______________________________

14. Në cilën klasë ndodhet  nxënësi /it që të kanë shkaktuar bullizëm?

 1. Unë nuk kam qenë viktimë e bullizëm në muajt e fundit.
 2. Ai/ ajo  ka qenë në klasën time
 3. Në një klasë tjetër por nga i njëjti vit
 4. Në një klasë më të madhe se mua
 5. Në një klasë më të vogël se mua
 6. Si një klasë më të madhe ashtu dhe në një klasë më të vogël.

15.  A keni qenë viktimë e bullizmit nga një vajzë apo nga një djalë?

 1. Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit.
 2. Unë kam qenë viktimë e bullizmit kryesisht nga një vajzë
 3. Nga vajza të ndryshme 
 4. Kryesisht nga një djalë
 5. Nga djem të ndryshëm
 6. Edhe nga djem edhe nga vajza

16. Zakonisht nga sa nxënës keni qenë viktimë e bullizmit?

 1. Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit.
 2. Kryesisht nga një nxënës
 3. Nga një grup prej 2-3 nxënësish
 4. Nga një grup prej 4-9 nxënësish
 5. Nga një grup me më shumë se 10 nxënës
 6. Nga nxënës të ndryshëm dhe grupe të ndryshme nxënësish.

17. Sa gjatë zgjati bullizmi?

 1. Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit
 2. Zgjati 1 ose 2 javë
 3. Zgjati pothuajse një muaj
 4. Zgjati rreth 6 muaj
 5. Zgjati rreth një vit
 6. Zgjati disa vjet
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18. Plotëso rrethin për të gjitha vendet kur ju keni qenë viktimë e bullizmit:

 1. Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit
 2. Në oborr/ ose fushën e sportit (gjatë kohës së pushimit)
 3. Në korridore/ shkallë
 4. Në klasë (kur mësuesja ishte prezent)
 5. Në klasë (kur mësuesja nuk ishte prezent)
 6. Në tualet
 7. Në orën e fizkulturës
 8. Gjatë pushimit të drekës
 9. Gjatë rrugës për në shkollë
 10. Diku tjetër në shkollë

19. Ai i keni treguar dikujt që ju keni qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit?

 1. Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit
 2. Unë kam qenë viktimë e bullizmit, por nuk i kam thëne askujt
 3. Unë kam qenë viktimë e bullizmit, por i kam thënë dikujt 

19/1. Ju lutem rrethoni numrin  për personin/ personat që ju i keni treguar rreth bul-
lizmit (me shume se 1):

 1. Mësuesit tuaj kujdestar ose ndonjë mësuesi tjetër
 2. Një personi tjetër madhor brenda shkollës
 3. Prindit ose personit që kujdesit për ty
 4. vëllait ose motrës tënde
 5. Shokut tënd
 6. Dikujt tjetër (specifiko)____________________________

20. Sa shpesh mësuesit ose të rriturit brenda shkollës janë përpjekur ta ndalojnë bul-
lizmin kur ai ka ndodhur në shkollën tuaj?

 1. Asnjëherë
 2. Rrallëherë 
 3. Ndonjëherë
 4. Shpesh
 5. Gjithmonë

21. Sa shpesh nxënësit e tjerë janë përpjekur të ndalojnë bullizmin kur ai ka ndodhur në 
shkollën tuaj?

 1. Asnjëherë
 2. Rrallëherë 
 3. Ndonjëherë
 4. Shpesh
 5. Gjithmonë
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22. A ka kontaktuar ndonjë person madhor i familjes suaj për tu përpjekur të ndalojë 
bullizmin tek ju gjatë muajve të fundit?

 1. Unë nuk kam qenë viktimë e bullizmit në muajt e fundit
 2. Jo, ata nuk kanë kontaktuar me shkollën
 3. Po, ata kanë kontaktuar me shkollën një herë
 4. Po, ata kanë kontaktuar me shkollën disa herë

23. Kur ju shikoni një nxënës, të moshës tënde që po pëson bullizëm çfarë ndjeni ose 
mendoni?

 1. Ai/ ajo e meriton të trajtohet në këtë mënyrë
 2. Unë nuk ndjej asgjë
 3. Ndjej pak keqardhje për të
 4. Më vjen keq për të dhe dëshiroj ta ndihmoj

23.1 Sipas jush pse keni qenë viktimë e bullizmit:

 1. Për shkak të gjinisë sime (të qenit vajzë ose djalë)
 2. Për shkak të orientimit seksual (homoseksual, biseksual, lesbike)
 3. Racës
 4. Pamjes së jashtme 
 5. Sjelljes sime (e urtë, e edukuar, nuk kundërshtoj, sjellje moderne) 
 6. Rezultateve në mësime
 7. Gjendjes ekonomike
 8. Tjetër _____________________________

23/1. Nëse keni qenë viktima të bullizmit si jeni ndjerë (edhe më shumë se një):

 1. Unë nuk kam qenë asnjëherë viktimë e bullizmit 
 2. Të mërzitur
 3. Të zemëruar
 4. Të frikësuar
 5. Të shqetësuar
 6. Të stresuar
 7. Të turpëruar
 8. S`kam ndjerë asgjë
 9. Tjetër (specifiko)_____________________________

23/2. A keni munguar ndonjëherë në shkollë për shkak të bullizmit:

 1. Po
 2. Jo
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Rreth shkaktimi të bullizmit tek nxënësit e tjerë

24. Sa shpesh keni shkaktuar bullizëm tek një ose disa nxënës në shkollë, në muajt e 
fundit?

 1. Unë nuk kam shkaktuar bullizëm tek asnjë nxënës në shkollë gjatë muajve të fundit
 2. Ka ndodhur vetëm një herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

A keni shkaktuar bullizëm tek  ndonjë nxënës në shkollë në muajt e fundit në një nga 
mënyrat e mëposhtme (pyetjet 25-40)?

25. Unë kam thëne gjëra fyese ose  kam vënë në lojë ose kam përqeshur  një ose disa 
nxënës.

 1. Kjo nuk ka ndodhur gjatë muajve të fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë në javë

26. Unë kam shpërfillur nxënësit e tjerë me qëllim, i kam përjashtuar nga grupi i 
shokëve ose i kam injoruar tërësisht.

 1. Kjo gjë nuk ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

27. Unë kam goditur, shkelmuar, shtyrë ose mbyllur brenda një nxënës ose disa.

 1. Nuk  ka ndodhur në muaj te fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

28. Unë kam përgojuar ose kam përhapur thashetheme të rreme për nxënësit e tjerë dhe 
jam përpjekur që të tjerët ta marrin inat atë ose ata. 

 1. Nuk ka ndodhur në muaj te fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës
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29. Unë i kam marrë para ose sende të ndryshme nxënësve të tjerë ose i kam dëmtuar 
ato me qëllim.

 1. Nuk  ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

30. Unë i kam kërcënuar ose detyruar qe të tjerët të bëjnë  gjëra kundër dëshirës së tyre.

 1. Nuk ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

31. Unë i  kam përqeshur ose komentuar rreth prejardhjes ose ngjyrës nxënësit e tjerë. 

 1. Nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj 
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

32. Unë kam thirrur një ose disa nxënës me nofka, komente ose gjeste që kanë pasur një 
ngjyrim seksual. (keni ngacmuar me fjalë të pista, gjeste apo keni prekur nxënësit e tjerë ne 
vende intime)

 1. Nuk më ka ndodhur në muajt e fundit
 2. Vetëm një ose dy herë
 3. 2 ose 3 herë në muaj
 4. Rreth një herë në javë
 5. Disa herë gjatë javës

33. Ju keni shkaktuar bullizëm  përmes:

 1. Bullizmit direkt (ballë për ballë)
 2. Bullizmit virtual (ne telefon dhe internet)
 3. Në te dyja mënyrat

33/1 Nëse keni shkaktuar bullizëm përmes celularit ose Internetit, si e keni bërë?

 1. Nuk kam shkaktuar bullizëm përmes celularit ose internetit
 2. Përmes telefonatave 
 3. Mesazheve në celular
 4. Fotove, pikturave, videove
 5. E-mail
 6. Facebook-ut
 7. Dhomave të Chatit
 8. Tjetër (specifiko)______________________________
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34. Cili ka qene arsyeja ose arsyet qe ju keni shkaktuar bullizëm tek një ose disa nxënës 
të tjerë:

 1. Për shkak të gjinisë së tyre (të qenit vajzë ose djalë)
 2. Për shkak të orientimit seksual (homoseksual, biseksual, lesbike)
 3. Racës
 4. Pamjes së jashtme
 5. Rezultateve në mësime
 6. Gjendjes ekonomike
 7. Tjetër _____________________________

35. A ju ka folur ndonjë mësues ose mësuesi/ja kujdestare me ju rreth faktit që ju po 
shkaktoni bullizëm tek një ose disa nxënës të tjetër në shkollë gjatë muajve të fundit?

 1. Unë nuk kam shkaktuar bullizëm tek  një ose disa nxënës gjatë muajve të fundit
 2. Jo ata nuk kanë folur me mua për këtë çështje
 3. Po, ata kanë folur me mua rreth kësaj çështje vetëm një herë
 4. Po, ata kanë folur me mua për këtë çështje disa herë

36. A ju ka folur ndonjë i rritur i familjes suaj me ju rreth faktit që ju po shkaktoni bul-
lizëm tek një ose disa nxënës të tjetër në shkollë gjatë muajve të fundit?

 1. Unë nuk kam trajtuar në mënyrë fyese dhe kërcënuese një ose disa nxënës gjatë mua-
jve të fundit

 2. Jo ata s`kanë folur me mua për këtë çështje
 3. Po, ata kanë folur me mua rreth kësaj çështje vetëm një herë
 4. Po, ata kanë folur me mua për këtë çështje disa herë

37. Mendoni se ju mund të bëheni pjesë e fenomenit të bullizmit nëse do keni një nxënës 
që nuk do ju pëlqejë?

 1. Po
 2. Po, ndoshta
 3. Nuk e di
 4. Jo, nuk mendoj se do ndodhte
 5. Jo
 6. Absolutisht jo

38. Zakonisht si reagoni nëse shikoni ose mësoni që një nxënës i moshës suaj ka qenë 
viktimë e bullizmit nga një nxënës tjetër?

 1. Asnjëherë nuk e kam vënë re që një nxënës i moshës sime ka pësuar bullizëm
 2. Unë marr pjesë në bullizëm
 3. Nuk bëj asgjë, por mendoj se bullizmi është diçka normale
 4. Unë thjesht shikoj se çfarë po ndodh
 5. Nuk bëj asgjë, por mendoj se duhet të ndihmoj nxënësin që po pëson bullizëm
 6. Mundohem të ndihmoj nxënësin që po pëson bullizëm në një mënyrë ose tjetër.
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39. Sa shpesh keni frikë se mos bëheni viktimë e bullizmit nga një ose disa nxënës të tjerë 
në shkollën tuaj?

 1. Kurrë
 2. Rrallëherë
 3. Ndonjëherë
 4. Shpesh
 5. Shumë shpesh

40. Në përgjithësi, sa mendoni se mësuesit apo mësuesi/ja kujdestare ka bërë diçka për të 
ndaluar bullizmin në klasën tuaj në muajt e fundit?

 1. Asgjë
 2. Pak
 3. Diçka
 4. Ka bërë shumë

de
sk

PDF S
tud

io 
Tria

l

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now


194

Shtojca 2. 
Pyetjet orientuese dhe miratimi i lejes 

për intervistat me mësuesit

Nr.  Pyetjet udhëzuese

1.   Keni dëgjuar ndonjëherë për fenomenin e bullizmit? Nëse po si do e përcaktoni atë?

2.   Cilat do të ishin karakteristikat e një viktime dhe agresori tipike? 

3.   Çfarë mendimi keni për agresorin dhe si mendoni se duhet trajtuar? 

4.   Çfarë mendimi keni për viktimën dhe si mendoni se duhet trajtuar?

5.   Si do të reagonit ju në skenarin e mëposhtëm? Ngacmimi drejtpërdrejtë: Ju jeni 
dëshmitarë i skenës ku një nxënës  sulmon fizikisht një nxënës tjetër  dhe zbuloni se 
kjo gjë ka kohë që zgjat. 

6.   Si do të reagoni në skenarin e mëposhtëm? Ngacmimi i tërthortë: Një vajzë vjen tek 
ju për tu ankuar se një tjetër vajzë ka përhapur thashetheme rreth saj – se ajo kryen 
marrëdhënie intime me një burrë të rritur. 

7.   Ju mendoni se jeni të pajisur dhe në gjendje të merreni me sjelljet bulliste apo ndjeni 
se keni nevojë për trajnime? 

8.   Si do të ndërhyni / reagoni në secilën nga situatat e mëposhtme bulliste: a) sulm fizik 
b) sharjet/ofendimetc) bullizmi kibernetike?

9.   A ka shkolla juaj struktura që të merren/ trajtojnë fenomenin e bullizmit? A janë ato në 
gjendje ta trajtojnë efektivisht bullizmin? Nëse po-si? Dhe nëse jo, si?

10.   A do ishit të interesuar në marrjen e trajnimeve/ workshop-eve mbi sjelljet bulliste apo 
ndjeni se jeni shumë të përgatitur në trajtimin e kësaj sjellje?

11.   Mendoni se bullizmi nuk është një problem serioz dhe se nxënësit duhet të lihen ta 
zgjidhin vetë problemin?

12.  Keni ndonjë koment apo opinion të fundit për të shtuar ne lidhje me ketë çështje?de
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Letër miratimi të informuar për mësuesit

Të dhënat e përgjithshme

Mosha__________________

Eksperiencë pune në mësimdhënie_____________________

Kualifikimi/edukimi_________________________________

Pozicioni në shkollë__________________________________

Unë _____________________________pranoj të marr pjesë në studimin “Bullizmi tek shkol-
lat 9-vjeçare të Tiranës”(Natyra, shkalla e përhapjes, qëndrimet dhe reagimet e mësuesve ndaj 
kësaj dukurie”

Unë jam informuar për procedurat dhe qëllimin e intervistës.

Unë jap leje që informacioni i marrë nga intervista të përdoret për qëllimet e këtij studimi.

Unë jam siguruar për të drejtat e mia në lidhje me intervistën dhe më është siguruar konfiden-
cialitet i plotë.

Unë kam të drejtë të shikoj transkriptimin në fund të intervistës dhe kam të drejtën të kërkoj 
që ai të mos përdoret nëse e shoh të nevojshme.

Unë gjithashtu kam të drejtën të refuzoj ti përgjigjem një pyetje ose disa dhe ta ndërpres in-
tervistën nëse e shoh të nevojshme pa u paragjykuar.

Firma_________________                                                                    

Data__________________
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Shtojca 3. 
Karakteristikat e popullatës dhe kampionit

Popullata e studimit sipas madhësisë (klasa I-rë deri në klasën e IX-të) dhe nota mesatare 
vjetore 2012-2013

Shkolla  të 
mëdha mbi 
1000 nxënës

ALI DEMI

FAN NOLI

MIHAL 
GRAMENO

GJON 
BUZUKU

EDITH 
DURHAM

EMIN 
DURAKU

VASIL 
SHANTO

LASGUSH 
PORADECI

SHYQYRI 
PEZA

MYSINE 
KOKALARI

SKENDER 
CACI

J.DE RADA

QAZIM 
TURDIU

28 NENTORI

ISA 
BOLETINI

KONGRESI I 
MANASTIRIT

HASAN 
PRISHTINA

Shkolla të 
mesme 600-
1000 nxënës

KUSHTRIMI 
I LIRISE

MUSTAFA 
GREBLLESHI

OSMAN 
MYDERIZI

BAJRAM 
CURRI

RAMAZAN 
JARANI

DESHMORET 
E LIRISE

1 QESHORI

PJETER PUDI

E KUQE

HASAN 
VOGLI

7 MARSI

LIDHJA E 
PRIZRENTI

AVNI 
RUSTEMI

DORA 
D`ISTRIA

AHMET 
GASHI

MISTO 
MAME

KOL JAKOVA

AT ZEF 
PELLUMBI

Shkolla 
të vogla 
0- 600

HASAN 
TAHSIM

NIKET 
DARDANI

26 NENTORI

4 DESHMORET

SIRI KODRA

SERVETE 
MACI

KONFERENCA 
E PEZES

SKENDER 
LUARASI

M.Q ATATURK

IBRAHIM 
BRAHJA

DHORI LEKA 

Popu-
llata e 

shkollës

1021

1287

1288

1300

1459

1320

1159

1410

1285

1160

1142

1104

1422

1204

1148

1348

1062

Popu-
llata e 

shkollës

955

617

700

817

998

955

683

777

902

634

872

766

853

826

848

846

861

813

Popu-
llata e 

shkollës

170

476

564

527

546

553

573

533

585

386

592

Nota 
mesatare

8.4

8.8

8.2

7.8

9.1

8.7

8.3

7.7

7.6

7.7

8.3

8.7

8

7.8

7.5

7.8

8.1

Nota 
mesatare

7.7

7.5

8

7.2

8.1

8.5

7.6

8.1

8.9

8.2

8

8.4

8.9

8.7

8.8

8.7

7.5

8.1

Nota 
mesatare

8.3

8.1

7.9

8.1

7.6

8.7

8.2

7.9

7.9

7.8

7.8
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Popullata e studimit sipas numrit të nxënësve nga klasa e VI-të deri në klasën e IX-të dhe sipas njësive bashkiake.

Njesia             Shkollat     Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Klasa 9 Total
bashkiake
Njësia  1  1. ALI DEMI    127 141 116 96 480
   2. KUSHTRIMI I LIRISE   103 96 112 113 424
Njësia  2 3. FAN NOLI    131 157 154 156 598
   4. HASAN TAHSINI   27 32 32 34 125
   5. MIHAL GRAMENO   110 174 152 128 564
   6. MUSTAFA GREBLLESHI  63 92 70 74 299
   7. OSMAN MYDERIZI   73 91 91 105 360
   8. IBRAHIM BRAHJA   38 50 40 49 177
   9. M.A. ATATURK   72 73 74 63 282
 Njësia  3 10. NIKET DARDANI   46 60 56 67 229
   11. HASAN PRISHTINA   115 118 126 114 473
Njësia 4 12. BAJRAM CURRI   94 92 94 61 341
   13. GJON BUZUKU   140 160 171 155 626
   14. RAMAZAN JARANI   121 127 120 129 497
Njësia 5 15. DESHMORET E LIRISE  103 96 112 113 424
   16. EDITH DURHAM   149 188 146 162 645
   17. EMIN DURAKU   129 186 141 136 592
   18. 26 NENTORI    130 148 161 102 541
   19. VASIL SHANTO   100 153 146 152 551
   20. AT ZEF PELLUMBI   101 94 67 96 358
Njësia  6 21. LASGUSH PORADECI  165 147 182 164 658
   22. SHYQYRI PEZA   123 158 155 141 577
   23. 1 QESHORI    59 121 128 110 418
   24. KONGRESI I MANASTIRIT  143 132 137 113 525
   25. MYSINE KOKALARI  114 150 125 116 505
Njësia  7 26. PJETER PUDI   90 93 90 80 353
   27. DHORI LEKA   58 65 80 71 274
Njësia  8 28. E KUQE    98 110 103 95 406
   29. 4 DESHMORET   38 66 60 63 227
   30. MISTO MAME   97 86 79 69 331
   31. SIRI KODRA    65 89 74 60 288
   32. SKENDER CACI   133 112 148 146 539
Njësia 9 33. HASAN VOGLI   73 68 95 74 310
   34. J.DE RADA    136 139 167 141 583
   35. SERVETE MACI   53 76 63 72 264
   36. 7 MARSI    97 114 112 107 430
   37. QAZIM TURDIU   129 197 186 201 713
   38. LIDHJA E PRIZRENTI  84 112 73 75 344
Njësia  10 39. AVNI RUSTEMI   80 104 105 105 394
   40. DORA D`ISTRIA   90 112 97 95 394
   41. KONFERENCA E PEZES  66 72 61 60 259
Njësia  11 42. AHMET GASHI   90 98 96 126 410
   43. 28 NENTORI    130 148 161 102 541
   44. SKENDER LUARASI   51 88 65 73 277
   45. ISA BOLETINI   126 161 135 130 552
   46. KOL JAKOVA   85 100 99 100 384

de
sk

PDF S
tud

io 
Tria

l

http://www.docudesk.com/deskpdf/pdf-studio/buy-studio-x-now


198

Shtojca 4. 
Letër e miratimi prindëror

Unë, Emanuela Shyqyri Ismaili, jam studente Doktorante pranë Departamentit të Punës dhe 
Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale. Jam duke zhvilluar një studim në lidhje me 
fenomenin e bullizmit në shkolla, si pjesë e procesit të doktoratës me temë: “Bullizmi tek shkollat 
9-vjeçare të Tiranës” (Natyra dhe shkalla e përhapjes, qëndrimet, perceptimet dhe reagimet e 
mësuesve ndaj kësaj dukurie). 

Bullizmi përkufizohet si një sjellje antisociale që shfaqet kur një nxënës ose një grup i 
caktuar nxënësish kërkojnë që, përmes fuqisë, forcës ose pushtetit të tyre, të dhunojnë në mënyrë të 
përsëritur (fizikisht, verbalisht, psikologjikisht dhe emocionalisht), të persekutojnë, të detyrojnë për 
të bërë diçka, të kërcënojnë, të përjashtojnë nga grupi bashkëmoshatar, t’u shkatërrojnë pronën, t’u 
kërkojnë lekë, t’u vjedhin sende me vlerë, t’i ngacmojnë seksualisht ose të frikësojnë në mënyrë të 
përsëritur si dhe për një kohë të caktuar e për një qëllim të paramenduar, një ose disa nxënës të tjerë.

Kur flasim për fenomenin e bullizmit këto gjëra ndodhin më shumë se një herë dhe nxënësi  që 
është viktimë e bullizmit  është  i paaftë të mbrojë veten e tij apo të saj. Quhet bullizëm edhe nëse 
ndodh vetëm një nga situatat e mësipërme. Nuk quhet bullizëm kur ngacmimi bëhet në mënyrë 
miqësore dhe për kënaqësi.  Gjithashtu nuk quhet bullizëm kur dy nxënës  me pothuajse fuqi ose 
pushtet të pabarabartë ofendohen ose zihen fizikisht me njeri-tjetrin.

Në këtë kuadër, për nevojat e studimit, pasi kam marrë leje tek Drejtoria Rajonale Arsimore e 
Qyteti të Tiranës dhe Drejtoria e Shkollës për të realizuar këtë studim unë kam nevojë që ju të jepni 
miratimin tuaj që jeni dakord që fëmija juaj të plotësojë një pyetësor mbi këtë fenomen. Pyetësori 
zgjat rreth 45 minuta, ai do kryhet gjatë orës së mësimit dhe fëmijës suaj do ti kërkohet miratim nëse 
ai ka dëshirë ose jo të plotësojë pyetësorin. Rreziku kryesor i pjesëmarrjes në këtë studim është se 
pyetjet mund të provokojnë emocione negative për shkak të natyrës së ndjeshme të studimit. Por, 
fëmija juaj mund ta ndërpresë pyetësorin nëse e sheh të nevojshëm në çdo kohë. Pyetësori që fëmija 
juaj do plotësojë do përdoret vetëm për qëllimet e këtij studimi dhe përveç studiueses askush tjetër 
nuk do ketë mundësi për ta parë atë. Nese keni nevoje për më shumë informacion më telefononi në 
numrin:.........

Unë _____________________________________ pranoj që fëmija im të marr pjesë në 
studimin: “Bullizmi tek shkollat 9 vjeçare të Tiranës” ”(Natyra dhe shkalla e përhapjes, qëndrimet, 
perceptimet dhe reagimet e mësuesve ndaj kësaj dukurie).             

Firma_________________                                                                    

Data__________________
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