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ABSTRAKT 

Ky studim synon të realizojë vlerësimin e komponentëve të veçantë të përfshirjes 

prindërore që ndërmjetësojnë marrëdhëniet ndërmjet stileve të prindërimit që 

perceptojnë adoleshentët dhe  statuseve  të  identitetit  të  adoleshentëve.  Studimet 

në psikologji kanë treguar se stilet e zakonshme prindërore dhe praktikat e veçanta 

prindërore modelojnë zhvillimin e fëmijës. Studimet, gjithashtu, kanë treguar se ndikimi 

i stileve të prindërimit nuk dobëson pjekurinë e fëmijës në moshën e adoleshencës. 

Qëllimi kryesor i këtij studimi është të zbulojë si ndikojnë stilet e perceptuara të 

prindërimit në formimin e statuseve të identitetit të adoleshentëve brenda kulturës 

shqiptare dhe si ndryshojnë marrëdhëniet midis këtyre variablave po në kulturën tonë. 

A ka një marrëdhënie korrelacionale mes stileve të perceptuara të prindërimit dhe 

formimit të statuseve të identitetit tek adoleshentët? 

Studimi përfshiu një kampion prej 1000 subjektesh nga nëntë shkolla të mesme 

publike të Tiranës, nga të cilët (N = 510) ishin femra, ose 51 % e kampionit dhe (N 

= 490) meshkuj, ose 49 % e kampionit. Pjesëmarrësit ishin përkatësisht të moshës 15 

vjeç (139 adoleshentë), 16 vjeç (408 adoleshentë), 17 vjeç (413 adoleshentë), 18 vjeç 

(40 adoleshentë). 

Rezultatet treguan një lidhje mes stilit neglizhent të prindërimit të perceptuar nga 

adoleshentët dhe statusit konfuz të identitetit, por nuk treguan një lidhje mes stilit 

autoritarian të perceptuar nga adoleshentët dhe statusit të imponuar të identitetit. Ka 

një korrelacion relevant për sa i përket anës statistikore (probabiliteti që të mos ketë 

korrelacion < 0,0001) dhe është pozitiv (koeficienti Phi 0,39). Adoleshentët që kanë 

prindër autoritativë kanë përqindjen më të lartë të identitetit të arrirë (51,65 %) dhe më 

të ulët të identitetit konfuz (2,2 %). Ndërsa anasjelltas, adoleshentët që kanë prindër 

neglizhentë kanë përqindjen më të ulët të identitetit të arritur (15,31 %) dhe më të 

lartën të identitetit konfuz (20,41 %). 

Fjalët kyçe: stil prindërimi, status identiteti, adoleshent. 
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Abstract 

 
 

This paperwork aims to realize the assessment of special components of parental 

inclusion that mediate relations between parenting styles conceived by teenagers 

and identity statuses of teenagers. The researches in psychology have shown that the 

ordinary parental styles and special parental practices shape the development of child. 

Research have also proven that the influence of parenting styles does not undermine 

the maturity of child at teenage. 

The main goal of this paperwork is to reveal how the perceived parenting stiles 

impact on formation of teenagers‟ identity statuses within Albanian culture and how 

the relations between these variables change in our culture as well. 

Is there a correlation between parenting styles perceived and formation of identity 

styles at teenagers? 

The study includes a sample of 1000 subjects from nine public high schools of 

Tirana, where (N = 510) were females, or 51 % of sample and (N = 490) males or 49 

% of sample. The participants were respectively of age 15, actually (139 teenagers), 16 

years old (408 teenagers),17 years old (413 teenagers) and 18 years old (40 teenagers). 

The results demonstrated a correlation between the negligent parenting styles 

perceived by teenagers and confused identity status, but they did not show a relation 

between the authoritarian style perceived by teenagers and the imposed identity status. 

There is a statistically relevant correlation (the probability not to be is < 0,0001) and 

it is positive (coefficient Phi 0,39). The teenagers who have authoritarian parents have 

the highest percentage reached (51,65 %) and those of confused identity the lowest (2,2 

%). While inversely, the teenagers who have negligent parents are in lowest percentage 

of reached identity (15,31 %) and the highest of confused identity (20,41 %). 

 
 

Keywords: parenting style, identy status, teenager. 
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KAPITULLI I 

I. HYRJE 

Adoleshenca, periudha tranzitore midis fëmijërisë dhe moshës së rritur, përkon me 

ndryshimet fizike, mendore, emocionale dhe të marrëdhënieve shoqërore. Prindër të 

suksesshëm u ofrojnë fëmijëve të tyre një ndjenjë sigurie dhe i inkurajojnë ata të bëhen 

autonomë duke shkuar drejt pavarësisë së tyre. Stilet e prindërimit janë përkufizuar si 

sjellje specifike që prindërit përdorin për rritjen e fëmijëve të tyre1. Adoleshenca është 

një periudhë e jetës kur një person fillon të bëhet më shumë i drejtuar së brendshmi 

në vend që të jetë i varur psikologjikisht nga familja, dhe në mënyrë ideale, prindërit 

dëshirojnë ta ndihmojnë adoleshentin e tyre të zhvillojë identitetin e tij dhe ta lejojnë 

atë të provojë sjellje dhe ide të reja. Në këtë këndvështrim formimi i identitetit dhe 

pavarësia nuk janë procese individuale, por një proces i përbashkët dhe i ndërvarur, 

në të cilin marrin pjesë adoleshenti dhe prindërit e tij. Prindërit punojnë së bashku për 

kujdesin dhe disiplinimin e fëmijëve, në mënyrë që asnjë prind të mos përjashtohet nga 

marrëdhënia. Zhvillimi i një identiteti të qëndrueshëm dhe koherent konsiderohet një 

detyrë zhvillimore qëndrore gjatë adoleshencës2. Përgjithësisht jo të gjithë 

adoleshentët janë njësoj të suksesshëm në përmbushjen e kësaj detyre. Nga këto 

marrëdhënie adoleshenti fiton aftësinë për të diferencuar idetë personale dhe për t‟i 

shprehur ato, aftësinë për t‟i dëgjuar dhe respektuar idetë e të tjerëve, ndërgjegjësimin 

për idetë e veta dhe përgjegjshmërinë mbi to. Ndërkohë që disa adoleshentë arrijnë në 

një identitet të qartë dhe të integruar, të tjerët përfundojnë në një gjendje konfuzioni 

identiteti. Për të marrë në konsideratë këto ndryshime, disa kontekste identifikuan 

ndryshime të rëndësishme individuale në përafrimin e adoleshentëve me formimin 

e identitetit në përgjithësi3 dhe në stilin e tyre të eksplorimit të identitetit në veçanti4. 

Modeli i Berzonsky-t, i cili dallon tri stile të eksplorimit dhe përpunimit të informacionit 

mbi identitetin, zë një vend të rëndësishëm në studimin aktual të formimit të identitetit. 

1. Darling, N. and Steinberg, L., Parenting style as context: An integrative model, Child development,

1993, fq. 113, 487-496. 

2 Erikson, E. H, Identity: Youth and crisis, New York, Norton, 1968. 

3 Marcia, J. E., Identity in adolescence, in Adelson, J. (ed.), Handbook of adolescent psychology, 

New York: John Wiley & Sons, 1980, fq. 159-187. 

4 Berzonsky, M. D., Self-construction over the life span: A process perspective on identity formation, 

Advances in Personal Construct Psychology, 1990, 1, fq. 155-186. 
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Nëse marrëdhënia prind-fëmijë do të jetë cilësore, atëherë adoleshenti do të fitojë 

kompetencë sociale, besim te vetja dhe përgjegjësi sociale, të cilat ai do t‟i testojë 

në grupin e moshatarëve. Në të kundërt, një marrëdhënie jocilësore prind-fëmijë do 

të sillte mungesën e tyre dhe efekte negative në formimin e identitetit dhe arritjen e 

pavarësisë, pra mosarritjen e një adulti të suksesshëm. 

1.1. Prezantimi i problemit 

Ky studim i adresohet rolit të mundshëm të shoqërizimit në procesin e 

eksplorimit të identitetit duke ekzaminuar shoqërizimet ndërmjet dimensioneve 

kryesore të stilit të prindërimit dhe stileve të identitetit. Në Shqipëri, studimet 

mbi stilet e prindërimit dhe statuset e identitetit tek adoleshentët janë shumë të 

pakta, shumica e studimeve dhe artikujve shkencorë që janë bërë në lidhje me 

stilin e prindërimit dhe statuset e identitetit janë nga studiues të huaj dhe shumica 

e rezultateve huazohen nga jashtë. 

Literatura, që bëhet pjesë e studimeve të studentëve të psikologjisë, mbështetet në 

rezultatet e studimeve të huaja, si rrjedhojë e drejtpërdrejtë e mungesës së materialeve 

me në qendër adoleshentët shqiptarë. 

Kjo është edhe një nga arsyet pse unë vendosa të ndërmerrja këtë studim. 

Formimi i identitetit është një proçes dinamik dhe jetëgjatë, me ndryshime të 

vazhdueshme në eksplorimin dhe forcën e angazhimeve5. Në momente të veçanta në 

jetë, ku sfidohet identiteti i dikujt, këto ndryshime janë të dukshme dhe të qarta. Duke 

pasur parasysh që ne jemi një vend postkomunist që u munduam të huazonim sjellje 

dhe mendësi nga vendet e Europës Perëndimore, si pasojë këto sollën ndryshime në 

stilet e prindërimit po ashtu dhe në statuset e identitetit tek adoleshentët. 

Një tjetër arsye, që qëndron në thelb të këtij studimi, lidhet me ndikimin e stileve 

të prindërimit në formimin e statuseve të identitetit, për të kuptuar nëse ekziston një 

korrelacion mes tyre, nëse ka diferenca gjinore dhe moshore. 

5 Erikson, E. H, Identity: Youth and crisis, New York, Norton, 1968; Marcia, J. E., Development 

and validation of ego-identity status, “Journal of Personality and Social Psychology”, 1966, 3(5), fq. 

551-558. 

XIII 



1.2. Qëllimet dhe objektivat e studimit 

Mbi bazën e literaturës ekzistuese, çdo status identiteti mendohet se lidhet me një 

formë të veçantë të stileve të prindërimit. Ky studim ka disa qëllime: 

Së pari, të zbulojë si lidhen stilet e prindërimit në formimin e statusit të identitetit të 

adoleshentëve brenda kulturës shqiptare dhe si ndryshojnë marrëdhëniet midis këtyre 

variablave po në kulturën tonë. 

Së dyti, të shqyrtojë nëse midis stileve të perceptuara të prindërimit nga vetë 

adoleshentët dhe statuseve të identitetit tek adoleshentët nëse ekziston një lidhje 

korrelacionale , nëse po, si paraqitet kjo lidhje. 

Së treti, është matja, përshkrimi, studimi i stileve të perceptuara të prindërimit nga 

vetë adoleshentët dhe statuseve të identitetit, analiza e marrëdhënies mes tyre si dhe 

dhënia e rekomandimeve për profesionistët që punojnë në shkolla, por njëkohësisht 

edhe për prindërit. 

1.3. Hipotezat dhe variablat në studim 
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1.4. Organizimi studimit 
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KAPITULLI II 

RISHIKIMI I LITERATURËS 

2.1. ADOLESHENCA 

Periudha të ndryshme të jetës prezantojnë sfida dhe kërkesa për një funksionim të 

suksesshëm. Ndryshimi i aspiratave, perspektivat e kohës dhe sistemet sociale gjatë 

kursit të jetës, alternojnë mënyrën se si njerëzit strukturojnë, rregullojnë dhe vlerësojnë 

jetët e tyre. Ndryshimet psikologjike të moshës nuk përbëjnë përmbyllje të fazave ku 

gjithsecili në mënyrë të paevitueshme kalon si një sekuencë e paracaktuar zhvillimi. 

Besimet që kanë njerëzit për aftësitë e tyre për të prodhuar rezultate nga veprimet 

e tyre, janë një burim i influencës personale i negocimit të jetës. Adoleshenca është 

karakterizuar shpesh si një periudhë tronditjesh dhe shkëputjesh. Për sa kohë që asnjë 

periudhë e jetës nuk është pa probleme, në kundërshtim me stereotipin “e stuhisë dhe 

stresit”, shumica e adoleshentëve negociojnë me tranzicionet më të rëndësishme të 

kësaj periudhe pa ndonjë shqetësim të madh6. 

Adoleshenca, periudha tranzitore midis fëmijërisë dhe moshës së rritur, përkon 

me ndryshimet trupore, konjitive dhe të marrëdhënieve social-emocionale. Ndërsa 

adoleshentët përballen me këto ndryshime, ata ndërtojnë vetë konceptin,në njëfarë 

mënyre është kuptimi i vetes së tyre. Dy elementë të rëndësishëm të vetëkonceptit janë 

vetëvlerësimi dhe kontrolli. Studime të shumta kanë treguar se vetëvlerësimi dhe 

kontrolli janë mbrojtja ndaj shumë stresorëve. Po ashtu, një vetëkoncept pozitiv 

është i lidhur me vetëkujdesin,bashkëpunim me kujdesin mjekësor dhe përfshirje 

në aktivitete. Si rrjedhim, një vetëkoncept pozitiv gjatë adoleshencës mund të 

influencojë jo vetëm shëndetin mendor, por edhe atë fizik. 

Duke qenë se adoleshenca qëndron me kalimin nga shkolla nëntëvjeçare në shkollën 

e mesme , ku individi has shumë sfida dhe përshtatje, këto ndryshime, veçanërisht në 

moshat 13 dhe 14-vjeçare mund të gjenerojnë shqetësime në vetëkoncept. Kërkuesit 

6 Balistreri, E., Busch-Rossnagel, N.A., Geisinger, K. F., Development and preliminary validation 

of the ego-identity process questionnaire, “Journal of Adolescence”, 1995, pp. 18, 179-192. 
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kanë argumentuar se njerëzit me një vetëkoncept të fortë kanë strategji përballuese 

që janë më të orientuara drejt fokusit te problemi sesa tek emocionet, krahasuar me të 

tjerët, sidomos kjo e vënë re te femrat. Ky faktor është me vlerë për zhvillimin e një 

shëndeti të mirë fizik dhe mendor. Po ashtu i rëndësishëm është mbështetja emocionale 

për të gjithë adoleshentët, femra dhe meshkuj7. 

Adoleshenca është natyrshëm një periudhë vështirësish, që gjatë kësaj faze të ciklit të 

jetës, zhvillimi problematik është më interesant se zhvillimi i shëndetshëm i 

adoleshentëve ka të bëjë më shumë me shmangien e problemeve sesa me rritjen e 

kompetencave8. 

2.2. Zhvillimi i vetes në adoleshencë 

Adoleshenca ka qenë prej kohësh e karakterizuar si një periudhë kur individët 

fillojnë të eksplorojnë dhe të zbulojnë karakteristikat psikologjike të vetes, me qëllim 

për të zbuluar kush janë ata në të vërtetë dhe se si ata përshtaten në botën sociale në 

të cilën jetojnë. Veçanërisht që nga teoria e Eriksonit (1968) të krizës së identitetit të 

adoleshentëve9, psikologët e kanë parë adoleshencën si një kohë të vetë 

eksplorimit. Në përgjithësi, hulumtimi ka mbështetur modelin e Eriksonit, me një 

përjashtim të rëndësishëm, koha. Tani duket se, të paktën në shoqëritë 

bashkëkohore, pjesa më e madhe “e punës” së krijimit të identitetit ndodh vonë 

në adoleshencë dhe ndoshta as deri në moshën e rritur të hershme. Si pasojë, 

kërkimet në zhvillimin e identitetit të adoleshentëve po përqendrohen më pak në 

zhvillimin e identitetit në kuptimin “Eriksonian”, dhe më shumë në zhvillimin e 

vetëkoncepteve. 

Në kalimin nga fëmijëria në adoleshencë, individët fillojnë të zhvillojnë më tepër 

karakterizime abstrakte për veten, dhe vetëkonceptet bëhen më të diferencuara dhe të 

mirorganizuara. Adoleshentët fillojnë ta shohin veten e tyre në termat e bindjeve dhe 

standardeve personale dhe më pak në drejtim të krahasimeve sociale10. 

Ne gjithashtu dimë se adoleshentët e vlerësojnë veten si në nivel global, në 

dimensionet akademike, atletike, pamjen e jashtme, ashtu edhe në marrëdhëniet 

shoqërore dhe sjelljen morale11. 

Lidhja  mes  dimensioneve  specifike të  vetëkonceptit  dhe  mirëqënies  globale 

ndryshon në fusha të ndryshme. Për shembull, pamja e jashtme është shumë e 

7 Freud, A., Adolescence as a developmental disturbance, in G., 1969. 

8 Baumeister, R. F., Shapiro, J. P., Tice, D. M., Two kinds of identity crisis, “Journal of Personality”, 

1985, fq. 53, 407-424. 

9 Erikson, E. H., Identity: Youth and crisis, New York: Norton, 1968. 

10 Meeus, W., Studies on identity development in adolescence: An overviewof researchand some 

new data, “Journal of Youth and Adolescence”, 1993, fq. 25, 569-598. 

11 Meeus, W., Dekovic, M., Identity development, parental and peer support in adolescence: 

Results of a national Dutch survey, “Adolescence”, 1995, fq. 30, 931-944. 
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rëndësishme për vetëvlerësimin e përgjithshëm, veçanërisht mes femrave12. Ka 

gjithashtu dëshmi se vetëkonceptet e adoleshentëve ndryshojnë në kontekste të 

ndryshme dhe të rinjtë e shohin veten ndryshe kur krahasohen me moshatarët, prindërit 

dhe mësuesit. Hulumtimet kanë treguar se adoleshentët shpesh përfshihen në sjellje të 

huazuara (duke vepruar në mënyra që nuk janë vetvetja), veçanërisht në marrëdhëniet 

shoqërore dhe ato romantike. Çështjet e identitetit bëhen më të rëndësishme gjatë 

adoleshencës dhe një pjesë e zhvillimit të  personalitetit të adoleshentëve varet nga 

zhvillimi i sensit të saj apo të tij të identitetit. Formimi  i identitetit në adoleshencë 

është i prekur nga ndryshimet në adoleshencë, konceptet vetjake dhe vlerëmi për 

veten.Ndryshe nga fëmijët adoleshentët janë në gjëndje të bëjnë diferencën mes 

prespektivës së tyre dhe të tjerëve13. Sipas Joussemet14,Adoleshentët janë gjithashtu 

të aftë për të parë pjesë të ndryshme të vetes së tyre në të njëjtën kohë.Së bashku 

me këtë aftësi ata fillojnë të vlerësojnë veten në aspekte të ndryshme, në mënyra 

të reja si performance akademike ,pamja fizike dhe suksesi shoqëror.Faktorët si 

gjinia ,rraca dhe statusi social-ekonomik po aq sa dhe kombinimi i këtyre faktorëve 

ndikojnë në formimin e statusit të identitetit. Adoleshentët kërkojnë gjithnjë e më 

shumë autonominë, pavarsinë dhe të pasurit në dorë kontrollin e jetës së tyre.Rritja 

e autonomisë së adoleshentëve është reflektuar në marëdhënien midis prindërve 

dhe adoleshentëve.Në fillimin e adoleshencës prindërit kanë prirjen të kenë fuqi 

dhe ndikim mbi fëmijët e tyre .Në fundin e adoleshencës fuqia dhe ndikimi janë 

bërë të balancuar dhe si rezultat kemi një marëdhënie barazie midis prindërve 

dhe fëmijëve të tyre .Pavarsisht marëdhënieve më të balancuara prindërit janë më 

superior.Grotevant pohonte se në fund të adoleshencës ekziston një rritje në njohjen 

e vetes dhe kalimi në moshën e rritur cilësohet si një periudhë e rëndësishme 

zhvillimore.15 Megjithatë ka pabarazinë literature në lidhje me moshën e saktë në të 

cilën fillon adoleshenca shkon nga mosha 12 vjeç deri në 18 vjeç që konsiderohet në 

përgjithsi si pikë referimi e pranushme. Adoleshentët në këtë moshë gjithashtu 

përcaktojnë identitetet e tyre dhe të angazhohen  në për rolet në jetë.Një konstrukt 

zhvillimor që është lidhur me këto eksperieca janë tiparet e personalitetit16. Tiparet 

e personalitetit janë të karakterizuar nga natyra e brëndëshme ,tendenca që të 

12 Herman, M. R., Dornbusch, S. M., Herron, M.C., Herting, J. R., The influence of Family 

Regulation, Connection, and Psychological Autonomy on Six Measures of Adolescent Functioning, 

“Journal of Adolescent Research”, 1997, fq. 12, 34-67, 48. 

13 Joussemet, M., Landry, R., Koestner, R., A self-determination theory perspective on parenting, 

Canadian Psychology, 2008, 49(3), fq. 194-200. 

14 Joussemet, M., Landry, R., Koestner, R., A self-determination theory perspective on parenting, 

Canadian Psychology, 2008, 49(3), fq. 194-200. 

15 Grotevant, H. D., Toward a process model of identity formation, “Journal of Adolescent Research”, 

1987, fq. 2, 203-222. 

16 Barber, B. K., Parental psychological control: Revisiting a neglected construct, Child 

Development, 1996, fq. 67, 3296-3319. 
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sillet,  të mendojë dhe të ndjejë në mënyra të qëndrushme .Veç kësaj ,tiparet e 

personalitetit janë konceptuar nga shumë që përfaqësojnë modele të qëndrueshme dhe 

jetë gjatë të menduarit, ndjenjës dhe sjelljes që gjithnjë e më shumë konsolidohen 

gjatë moshës madhore. Ndërkohë që modele të ndryshme të personalitetit janë 

shfrytëzuar në letërsi, një model pesë faktorësh është pranuar në masë të madhe 

si taksonomi gjithëpërfshirëse për organizimin e dimensioneve të personalitetit17. 

 
 

2.3 Ndikimi i grupeve shoqërore tek adoleshentët 

Shumica e individëve ndërtojnë jetën e tyre rreth miqsh dhe një rrjeti shoqërie 

ashtu siç është vetë familja. Nga një nismë zhvillimi, grupet shoqërore konsiderohen 

si burim që ndihmon të rinjtë në vlerësimin e disa çështjeve që lidhen me moshën. 

Shoqëria siguron një forum për të mësuar aftësite sociale (socio-emocionale) dhe 

qëndrueshmërine e një shoqërie. Nëpërmjet bashkëveprimit me moshatarët fëmijët 

mësojnë si të bashkëpunojnë dhe të marrin nisma të ndryshme. Adoleshentët kalojnë 

më shumë kohë me shoqërinë jashtë mbikqyrjes së prindërve. Në këtë mjedis shoqëror 

të ri, adoleshentët provojnë identitete dhe role të reja në shoqëri dhe presin përshtypje 

nga miqtë e tyre, të cilët shfaqin modele të ndryshme të tyre. Miqësia mes 

adoleshentëve, së pari nxit socialcizimin emocional të tyre. Adoleshentët janë 

plotësisht të ndikuar nga moshatarët e tyre për aq kohë sa ata janë në këtë moshë. Kjo 

tendencë shfaqet gjatë viteve të para të adoleshencës rreth moshës 12-13 dhe 

gradualisht vjen duke u ulur deri në moshë madhore kur ata rivendosin marrëdhënie me 

prindërit dhe krijojnë një ndjenjë të fortë autonomie. Kjo influencë e moshës është 

konceptuar si një zbatim i rregullave të pashkruara siç janë: normat, besimet dhe 

tërheqja ndaj grupeve shoqërore. Këto norma variojnë nga më siperfaqësore, si 

veshja ose menyra e të folurit deri tek më të rëndesishmet siç janë sjelljet e 

rrezikshme (përdorimi i drogës). Pavarësisht konceptit të gabuar popullor në rininë e 

hershme, influencimi nga të rinjtë mund të jetë dhe një forcë pozitive18. 

Benson dalloj katër mënyra të influencës së të rinjve e para ka të bëjë me aprovimin 

social, sipas së cilës adoleshentët sillen në mënyrë që i bëjnë ata të duken pozitivë para 

moshatarëve të tyre. E dyta adoleshentët përpiqen të veprojnë si moshatarët e tyre, 

prandaj shumica e tyre zgjedhin shokët e tyre sipas karakteristikave që ata admirojnë. 

Mënyra e tretë e influencës është vetëpërmirësimi i vetes së tyre në të cilën nxënësit 

gjykojnë kopetencat e tyre duke i krahasuar ato me të moshatarëve të tyre. Së fundmi 

adoleshentët diskutojnë problemet  me moshatarët për të vërtetuar besimin e tyre. 

Është e rëndësishme të dallohen tre grupet kryesore ndër të cilat adoleshentët 
 

 

17 Grotevant, H. D., Cooper, C. R., Patterns of interaction in family relationships and the development 

of identity exploration in adolescence, Child Development, 1985, pp. 56, 415-428. 

18 Grotevant, H. D., Toward a process model of identity formation, “Journal of Adolescent Research”, 

1987, fq. 2, 203-222. 
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ndërveprojnë. Në grupin e parë është shoku më i mirë i fëmijërisë së një fëmije me 

të cilin ai do të kalojë pjesën më të madhe të kohës. Grupi tjetër është diferencimi i 

një grupi shoqëror ku mund të përfshihen mesatarisht 6 deri në 10 persona. Ky është 

grupi me të cilin një nxënës mund të kalojë drekën ose të shpënzojë kohën tjetër pas 

mësmit.19. 

Grupi final është „ TURMA‟. Këtu përfshihen një grup i madh individësh që ndajnë 

mes tyre interesa dhe aktivitete të ngjashme. Ky është grupi i cili përcakton edhe 

normat e shoqërisë. Shpesh herë edhe perceptimi individual i një grupi të tillë shkakton 

edhe influencën më të madhe.Influenca sociale mes të rinjve është  një  proces  i 

zakonshëm. Adoleshentët ndikojnë  moshatarët e tyre dhe në të njëtjën kohë ndikohen 
edhe ata prej tyre. Këto rezultate tregojnë se mes adoleshentëve kemi karakteristika 

të ngjashme. Duke u ndikuar nga të tjerët, adoleshentët zakonishtë ndryshojnë 

plotësisht sjelljet dhe besimet e tyre. Këto ndryshime kanë bërë të dallueshme 

dallimet mes grupeve rinore të lartpërmendura dhe për pasojë ndryshmet ndërmjet të 

rinjve brënda grupit shoqëror bëhen më të vogla. Një tjetër nismë mbi lidhjet e 

statusit të identitetit dhe stilit të prindërimit na adreson tek prirjet e adoleshentëve për 

të zgjedhur miqtë e tyre me karakteristika të ngjashme. Për shkak të lidhjes mes 

ngjashmërise dhe ndikimit lidhjet reciproke mes karaktereve të të rinjve shpesh janë 

përdorur për të vlerësuar dhe ndikimin që ata ushtrojnë tek moshatarët e tyre. 

Megjithatë këto vlerësime mund të çojnë dhe në një mbivlerësim të ndikimit të rinjve 

ose bashkmoshatarëve të tyre për të marrë rëzultate më të sakta, këkuesit kanë 

përdorur edhe mënyra më të gjata, për të analizuar më thellë këtë ndërvëprim mes të 

rinjve. 

Bernt dhe Keefe zbuluan që rezultatet e këtyre analizave regresive  kanë 

treguar një nivel më të ulët ndikimi nga sa tregonin metodat e para të studimit të 

karakteristikave të ngjashme të karakterit. Megjithatë analizat kanë treguar se 

shoqëria ndikon tek lloje të ndryshme të adoleshentëve lidhur me përshtatjen e 

tyre, përfshirja e adoleshentëve në shkolla,në perceptimin e tyre të stilit të 

prindërimit në sjelljet e jashtme.20   Një tjetër studjues arriti në përfundimin se 

nxënësit priren të shoqërohen më nxënës të tjerë me karakteristika akademike 

apo kulturore të ngjashme me ato të tyre. Megjithatë, bazuar në faktin që nxënësit 

zgjedhin të shoqërohën me individë me potencial akademik dhe kulturor të 

ngjashëm, është zbuluar që pavarësisht kësaj me kalimin e kohës grupet shoqërore 

ku një adoleshent bën pjesë krijohen dallime të nivelit kulturor dhe akademik mes 

19 Benson, H., The Wellness Book, 1992. 

20 Berndt, T. J. and Keefe, Friends influence on adolescents adjustment to school, Child development, 

1995, fq. 66 , 1312-1329. 
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tyre21.Por pavarësisht gjitha këtyre, lidhur me procesin e zgjedhjes së shoqërisë 

grupet shoqërore ushtrojnë  ndikim të madh mbi adoleshentët. 

Efektet e influencës për një kohë të gjatë ndikojnë dhe në orientimin e 

 mëvonshëm të jetës së tyre duke filluar që nga pranimi i autoritetit të prindërve dhe 

vëmendja e tyre gjatë kohës së shkollës. Lidhjet shoqërore mes të rinjve ndikojnë 

direkt dhe indirekt tek një numër mekanizmash jetësor që përfshijnë jetën e tyre 

sociale, përshtatja e tyre me këto sjellje, përballjen me ndikimin shoqëror, përshtatja 

me grupet dhe përballja me reagimet e ndryshme të të rinjve. Këto mekanizma kanë 

ndikim në çdo aspekt të jetës së adoleshentëve, duke përfshirë statusin e identitetit 

, motivimin dhe arritjet akademike dhe kulturore22. 

2.4. Stilet e prindërimit si faktorë determinues/përcaktues, 

vendimtar në zhvillimin e vetes 

Kërkuesit kanë identifikuar pesë grupime të mëdha të tipareve të  personalitetit 

të cilat janë quajtur pesçja e madhe e tipareve të personalitetit. Këto tipare lidhen 

me shumë dimensione të personaliteteve dhe formimin e identitetit. Nervozizmi 

është përkufizuar si një tendencë që përjeton emocione të pakëndëshme herë 

pas here. Lidhet pozitivisht me ankthin, mikpritjen, depresionin dhe vetë 

koshiencën23. 

Njerëzit që nuk janë të turpshëm dhe që janë shoqërues kanë tendencë të 

kënaqen me shoqërinë e të tjerëve. Është e lidhur me ngrohtësine këmbënguljen, 

impulsivitetin. Këto dy tipare janë identifkuar edhe nga ato që e suportojnë edhe 

nga skeptikët e modelit “pesçja e madhe” si tipare të lidhura  më shumë me 

sjelljen njerëzore24. Të qënurit i këndshëm është një tendencë për të qënë i 

dhëmbshur përkundrejt të tjerëve kjo nënkupton një shqetësim për mirqënien e 

njerëzve. Vetëdijëshmëria i referohet një tendence për të treguar disiplinën, të 

qënurit i sjellshëm dhe të përpjekurit për të arritur kompetencë. Të qënurit i hapur 

për eksperincë është një tendencë për të shijuar ekpserienca të reja intelektuale dhe 

ide të reja.Studimet që janë kryer kanë treguar rezulatate të ndryshme.Në të 

shumtën e këtyrë studimeve notat u përdorën për të 

21 Berzonsky, M. D., A process perspective on identity and stress management, in G. R. Adams, 

Gullotta, T. P., & Montemayor, R. (eds.), Adolescent identity formation (Advances in adolescent 

development), Newbury Park, CA: Sage, 1992, vol. 4, fq. 193-215. 

22 Benson, H., The Wellness Book, 1992. 

23 Baumrind, D., Effective parenting during the early adolescent transition, in P. A. Cowan & E. M. 

Hetherington (eds.), Family transitions: Advanced in family research series, NY: Erlbaum, Hillsdale, 

1991, fq. 111-163. 

24 Cooper, C., Grotevant, H., Condon, W. R., Individuality and connectedness in the family as a 

context for adolescent identity formation, in H. D. Grotevant, & C. Cooper (eds.), Adolescent development 

in the family: New directions in child development, San Francisco: Jossey-Bass, 1983, fq. 43-59. 
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treguar suksesin akademik dhe statusin e identitetit të arritur25. Studjuesit pasi panë 

sjelljet e adoleshentëve ndaj shkollës dhe performancën akademike vetvlerësuese. Ata 

zbuluan se faktorët e personalitetit  të adoleshentëve ishin ato që përcaktonin sjelljet 

e adoleshentëve në shkollë ndërkohë që karakteristikat prindërore ishin përcaktuesit e 

statusit të tyre të identitetit. Mospërputhja e këtyre gjetjeve përjashton çdo 

konkluzion të fortë që ka të bëjë me lidhjet mes statuseve të identitetit dhe stileve të 

prindërimit të perceptuara nga adoleshentët26. Një kërkim i mëtejshëm duhet të 

tregojë se si stilet e prindërimit lidhen me faktorë të tjerë të jashtëm që kanë të 

bëjnë me statuset e identitetit. Studimi i karakteristikave të personalitetit që e 

influencojnë më shumë të mësuarit mund të çojë në zhvillimin e programeve që do të 

ishin shumë të dobishme për nxënësit27. Një tjetër studim mbi adoleshentët ka nxjerr 

në pah dy grupe të ndryshme sipas orientimit të të rinjëve. I pari quhej „në kërkim të 

këshillave‟ dhe përfshinte një grup adoleshentësh të cilët kërkojnë mbëshjetje tek 

shoqëria dhe moshatarët e tyre. Grupi tjetër quhej „orientim ekstrem i të rinjve‟ dhe 

përfshin adoleshentët të cilët do të sakrifikonin talentin e tyre, rezultatet e shkollës, 

dhe rregullat e prindërve të tyre para rëndësisë që ata i japin lidhjes së tyre me 

shoqërinë28. Ky studim i gjerë ka treguar që të rinjtë që kanë këtë orientim ekstrem 

shoqëror kanë ndikim negative tek adoleshentët. Të rinjtë që përpiqeshin të harronin 

rregullat e prindërve të tyre, rezultatet mësimore kanë patur problem të mëdha në 

sjellje dhe ulje në rezultatet e tyre mësimore që në klasë të dhjetë29. Këta 

adoleshentë gjithashtu raportuan se kishin patur problem të mëdha të sjelljes në 

klasën e dhjetë dhe të dymbëdhjetë dhe u evidentua një nivel i ulët mësimor i tyre në 

klasën e dhjetë krahasuar me të rinjtë e tjërë që kishin në klasë nivele të ngjashme 

përshtatje gjatë viteve të para gjatë shkollës së mesme30. 

Grolnick pohon, ndoshta, se nuk ka prindër universalë “të mirë”, por prindërit që 

kanë ndikim pozitiv mbi fëmijën dhe zhvillimin e tij në tërësi31. Autorë të ndryshëm 

vendosën që mënyra se si prindërit merren me çështjet që lidhen me sjelljen e fëmijëve 

të tyre dhe në përgjithësi si bashkëveprojnë me ta, të njihet si “stil prindërimi”. 

25 Berzonsky, M. D., A process perspective on identity and stress management, in G. R. Adams, T. P. 

Gullotta, & R. Montemayor (eds.), Adolescent identity formation (Advances in adolescent development), 

Newbury Park, CA: Sage, 1992, vol. 4, fq. 193-215. 

26 Adams, G. R., Dyk, P., Bennion, L. D., Parent-adolescent relationships and identity formation, in 

Barber, B. K., & Rollins, B. C., (eds.), Parent-adolescent relationships, Lanham, MD: University Press 

of America, 1990, fq. 1-16. 

27 Borntein, (eds.), Hand book of parenting, Practical issues in parenting, Mahwah, NY: Erlbaum, 

1990, vol. 5, fq. 407-437. 

28 Freud, A., Adolescence as a developmental disturbance, in G., 1969. 

29 Espelage, D., Swearer, S., Bullying in American Schools, A social-ecological perspective on 

prevention and intervencion, Mahwah: Erlbaum Associates, 2004. 

30 Dorothy L. Espelage, Kris Bosworth and Thomas R. Simon, Examining the Social context of 

Bullying behaviors in early adoleshence, 2000. 

31 Grolnick, W. S. and Slowiaczek, M. L., Parents involvement in children’s schooling: A 

multidimensional and motivational model, Children development, 2003, fq. 65, 237-252. 
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Stili i prindërimit është përcaktuar si një model i përgjithshëm përkujdesës, në një 

kontekst që nënkupton aspekte të veçanta të sjelljes prindërore, rritjes së fëmijës, por 

kjo nuk i referohet një sjelljeje të veçantë ose akteve të veçanta të prindërimit”32. 

Stili i pindërimit përfshin marrëdhënien midis prindërve dhe fëmijëve, marrëdhënie 

që karakterizohet nga respekti ose mungesa e respektit për fëmijën. Kjo marrëdhënie 

mund të jetë e ngrohtë dhe e konsoliduar, ose mund të jetë e çorganizuar33. 

Prindi, nga ana e tij, mund ta detyrojë fëmijën se si të sillet ose mund të tregojë 

respekt për pavarësinë e fëmijës. Sipas Lambornit34, mënyra se si prindërit sillen me 

fëmijën është konsideruar si stil prindërimi. Përcaktimi i kuptimit për stilin e prindërimit 

për qëllimin e studimit do të jetë: “Mënyra se si prindërit rrisin fëmijën e tyre”. 

Kuptohet që prindërit do të përdorin stile të ndryshme prindërimi në kohë të 

ndryshme dhe në rrethana të ndryshme. 

Stilet e prindërimit ndoshta janë të influencuara nga temperamenti i prindërve dhe 

cilësia e marrëdhënies së tyre me fëmijët, ku besohet se krijohet një klimë emocionale 

për marrëdhënien prind-fëmijë35. Klima emocionale ka një ndikim domethënës në 

sjelljen e fëmijës dhe në personalitetin e tij. Ky detaj i rëndësishëm ka të bëjë me faktin 

se mungesa e ngrohtësisë dhe e marrëdhënies reciprokisht të dobishme midis fëmijës 

dhe prindit, çon në probleme emocionale dhe mënyrën e të sjellurit te fëmijët36. Kur 

prindërit mbështesin fëmijën e tyre, i lehtësojnë atij përshtatjen me mjedisin dhe i 

rrisin motivimin. Kjo gjithashtu çon në rritjen e sensit të kompetencës dhe kontrollit 

të tyre mbi botën dhe rrit aftësinë e fëmijës për të rregulluar sjelljen e tyre. Anasjelltas, 

stili i prindërimit që kontrollon sjelljen e fëmijës, i indukton atij mendime të tilla që 

suksesi dhe dështimi janë në duart e të tjerëve, më tepër sesa në duart e tyre, dhe kështu 

minojnë motivimin dhe ndjenjën e kompetencës te fëmija. 

Baumrind37 formuloi një kategorizim për stilet e prindërimit duke i ndarë këto në 

katër tipa: autoritativ, kërkues dhe i përgjegjshëm, autoritar, kërkues, por jo përgjegjës, 

tolerant, më shumë përgjegjës sesa kërkues dhe refuzues/neglizhues, as përgjegjës dhe 

as kërkues. 

 
 

32 Bhushan, R., & Shirali, K. A., Family types and communication with parents: A comparison of 

youth at different identity levels, “Journal of Youth and Adolescence”, 1992, fq. 21, 687-697. 

33 Waterman, A. S., Identity formation: Discovery or creation? Journal of Early Adolescence, 1984, 

fq. 4, 329-341. 

34 Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L., Dornbusch, S. M., Patterns of Competence and 

adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglected families, 

Child Development, 1991, fq. 62, 1049-1065. 

35 Fan, X., and Chen, M., Parental involvement and students academic achievement:A meta- 

analysis, Educational Psychology Reviw, 2001, 13(1), fq. 1-22. 

36 Maccoby, E. E., Martin, J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child interaction, 

in P. H. Mussen (Series ed.) & E. M. Hetherington (vol. ed.), Handbook of child psychology: vol. 4., 

Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, (4th ed.), fq. 1-101. 

37 Grolnick, W. S., and  Slowiaczek, M. L.,  Parents involvement  in  children’s  schooling: A 

multidimensional and motivational model, Children development, 2003, fq. 65,237-252. 
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2.5. Zhvillimi i identitetit të adoleshentit 

Në studimet Erik Eriksonit38, zhvillimi i identitetit gjatë adoleshencës u përcaktua si 

një proces i ndërveprimeve në kontekstin personal39. Në qasjen e tij psikosociale për 

identitetin, Eriksoni theksoi rolin e rëndësishëm të njerëzve që rrethonin 

adoleshentët sa i takon njohjes, mbështetjes ndaj tyre duke i ndihmuar kështu të 

formësonin identitetin e tyre. Megjithatë, për afro katër dekada, kur identiteti 

konceptohej sipas paradigmës së statusit të identitetit të Marcia-s40, ndikimi i 

konteksteve zhvillimore mbi zhvillimin e identitetit gjatë adoleshencës ishte 

injoruar mjaft41. Vetëm kohët e fundit, disa autorë, si p.sh. Adams dhe Marshall, 

(1996); Bosma dhe Kunnen (2001); Kroger (2000, 2004) theksuan përsëri se ne 

duhet ta konceptojmë formimin e identitetit si një proces të ndërveprimeve apo 

transaksioneve në kontekstin personal. Informacioni, për sa i përket identiteteve të 

mundshme apo vetes së mundshme, vjen nga kontekste të ndryshme që rrethojnë 

adoleshentët, si dhe nga angazhime të përkohshme që janë testuar dhe praktikuar në 

bashkëveprim me persona të tjerë të rëndësishëm. Reagimet e tyre i bëjnë 

angazhimet më të forta, ose i bëjnë adoleshentët të kërkojnë për angazhime të reja. 

Si i tillë, identiteti në adoleshencë mund të konceptohet me të vërtetë si ekuilibër 

ndërmjet vetes dhe të tjerëve që rrethojnë adoleshentin42. 

2.6. Pamje teorike të ndikimit të prindërve tek adoleshentët 

në formimin e identitetit 

Pjesë e kontekstit që rrethon adoleshentët janë prindërit. Gjithashtu në dhjetë vitet 

e tyre të fundit ose fillimet e të njëzetave, shumë të rinj jetojnë me prindërit e tyre, me 

kohë të plotë ose pjesërisht, dhe gjithnjë e më shumë në fundin e të njëzetave të tyre, 

apo madje dhe të tridhjetave43. Kjo tendencë e largimit nga shtëpia me vonesë filloi 

38 Erikson, E. H., Identity: Youth and crisis, New York: Norton, 1968. 

39 Kroger, J., Identity in adolescence: The balance between self and other, Routledge: London & 

New York, 2004. 

40 Marcia, J. E., Development and validation of ego-identity status, Journal of Personality and 

Social Psychology, 1966, 3(5), fq. 551-558. 

41 Cote, J. E., Levine, C., A critical examination of the ego identity status paradigm, “Developmental 

Review”, 1988, fq. 8,147-184. 

42 Fedelman, R. S. Development across the life span, New Jersey: Prentice-Hall, 2000. 

43 Seiffge-Krenke, I., Leaving home or still in the nest? Parent–child relationships and psychological 

health as predictors of different leaving home patterns, Developmental Psychology, 2006, pp. 42, 864-876. 
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në vendet e Europës Jugore, p.sh. Itali44, por tani po bëhet gjithnjë e më e dukshme në 

Amerikën Veriore dhe në vendet e Europës Veriore. Individët në adoleshencën e vonë, 

jo vetëm që jetojnë me prindërit e tyre, por gjithashtu u referohen atyre si burime të 

rëndësishme mbështetjeje45. 

Të paktën tre teori të kontekstualizuara zhvillimore mbi adoleshencën deklarojnë 

se prindërit, ose të paktën cilësia e marrëdhënies me prindërit, kanë një ndikim të 

drejtpërdrejtë mbi formimin e identitetit të adoleshentëve. Teoria e atashimit të shpreh 

se eksplorimi fillon nga një bazë e sigurt46. Më konkretisht, Bowlby propozoi se lidhja 

e krijuar ndërmjet fëmijëve dhe prindërve të tyre shërben si një funksion mbrojtës 

dhe ushqen fëmijët me një sens sigurie47. Ky kuptim i sigurisë reflektohet në sjellje 

më të gjerë eksploruese të fëmijës dhe në zhvillimin e aftësive të ndryshme48. Baza 

e sigurt e ofruar nga kujdestarët i lejon individët të eksplorojnë në mjedisin e tyre 

me besim, duke ditur se ata mund të kthehen sërish për t‟u pajisur me ndjenja sigurie 

gjatë kohëve të vështira. Të dyja, si teoria e shoqërimit ashtu dhe teoria e zhvillimit 

të identitetit, theksojnë degëzimin dhe investigimin e gjërave të reja. Shoqërimet e 

sigurta karakterizohen nga eksplorime më të mëdha, në të dyja moshat, atë të fëmijëve 

të vegjël dhe të adoleshentëve49. Lidhja me prindërit i ofron adoleshentit një pranim, i 

cili i lejon atij apo asaj mundësinë për të provuar role të reja dhe për të bërë zgjedhje 

të pavarura, për të marrë vendime, ndërkohë që ende ruan ndjesinë e rehatisë, kur e 

di se prindërit janë aty për ta mbështetur këtë sjellje. Në një testim të drejtpërdrejtë 

të kësaj hipoteze te të rriturit, Green dhe Campbell treguan se studentët, të cilët ishin 

të atashuar me prindërit në mënyrë të sigurt (p.sh. shmangia e ulët e intimitetit dhe 

shoqërim i ulët me ankth) ishin më të interesuar për të ndërmarrë aktivitete eksplorimi 

të tilla si të kalonin një semestër jashtë shtetit ose të bënin një lëndë të pashoqëruar 

nga shefi i tyre. 

44 Cherlin, A. J., Scabini, E., Rossi, G., Still in the nest: Delayed home leaving in Europe and the 

United States, “Journal of Family Issues”, 1997, fq. 18, 572-575. 

45 Furman, W., Buhrmester, D., Age and sex-differences in perceptions of networks of personal 

relationships, Child Development, 1992, fq. 63, 103-115. 

46 Bowlby, J., Attachment and loss, volume I, New York: Basic Books, 1969; Bowlby, J., A 

secure base: Parent–child attachment and healthy human development, New York: Basic Books, 

1988. 

47 Bowlby, J., Attachment and loss: Volume I, Attachment, New York: Basic Books, 1969 

48 Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., Wall, S., Patterns of attachment: A psychological 

study of the Strange Situation. Hillsdale, NY: Erlbaum; Grossman, 1978; K. E., Grossman, K., Attachment 

quality as an organizer of emotional and behavioral responses in a longitudinal perspective, in C. M. 

Parkes, J. Stevenson-Hinde, & P. Morris (eds.), Attachment across the lifecycle, London: Routledge, 

1991, fq. 93-114. 

49 Armsden, G. C., Greenberg, M. T., The inventory of parent and peer attachment: Individual 

differences and their relationship to psychological well-being in adolescence, “Journal of Youth and 

Adolescence”, 1987, pp. 16, 427-453; Kenny, M. E., The extent and function of parental attachment 

among first-year college students, Journal of Youth and Adolescence, 1987, fq. 16, 17-27. 
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Në dukje, e kundërta e teorisë së shoqërimit, teoria neoanalitike, që e përcakton 

adoleshencën si një ndarje të dytë - proces individualizimi50 thekson se formimi i 

identitetit në adoleshencë idealisht karakterizohet nga pavarësia dhe ndarja emocionale 

nga prindërit. Procesi kryesor që theksohet në këtë teori është dallimi i identiteti 

personal nga imazhi i brendësuar i kujdestarëve. Ndodh që gjatë adoleshencës, këto 

ndërhyrje prindërore të anashkalohen me qëllim ndërmarrjen e angazhimeve të reja 

të mundshme në jetë51. Kur prindërit e kuptojnë këtë nevojë për pavarësi të 

adoleshentit dhe i shohin ata si individë me të drejtat e tyre, kjo do të thotë që ata po 

e mbështesin këtë proces të dytë ndarjeje - individualizimi52. Kërkimi që 

shqyrton procesin e individualizimit brenda një qasjeje sistematike familjare, ka 

treguar  se  kufijtë  e qartë ndërmjet anëtarëve të familjeve në të cilat adoleshentët 

janë të aftë të ruajnë individualitetin dhe të funksionojnë në mënyrë të pavarur53, 

të lehtësojnë arritjet e adoleshentëve në angazhime të matura. 

Grotevant dhe Cooper54 integruan qasje nga teoria e shoqërimit dhe teoria e ndarjes - 

individualizimit në adoleshencë. Në teorinë e tyre mbi individualizimin në marrëdhëniet 

familjare, ata shprehen se një lidhje e fortë me prindërit gjatë adoleshencës, atashimi 

i sigurt mbështet procesin e indvidualizimin dhe për rrjedhojë ndihmon formimin e 

identitetit. E thënë ndryshe, lidhja e sigurt me prindërit gjatë adoleshencës, e përshkruar 

më lart nuk është një kufi por  një  marrëdhënie  udhërrëfyese  drejt  rritjes,  në 

adoleshencë. Kjo do të thotë se kujdestari inkurajon veprimet e pavarura dhe sjelljen 

autonome të adoleshentit, por në të njëjtën kohë është i disponueshëm për adoleshentin, 

kështu që ky i fundit mund të kthehet te prindërit e tij në kohët e stresit apo dështimit. Si 

i tillë, ekuilibri ndërmjet atashimit dhe individualitetit është një atribut i marrëdhënieve, 

50 Blos, P., The second individuation process of adolescence, Psychoanalytic Study of the Child, 

1967, pp. 22, 162-186; Kroger, J., Adolescence as a second separation-individuation process: Critical 

review of an object relations approach, in E. E. Skoe, & A. L. von der Lippe (eds.), Personality 

development in adolescence: A cross national and life span perspective, London: Routledge, 1998, fq. 

172-192. 

51 Blos, P., The adolescent passage: Developmental issues, New York: International Universities 

Press, 1979. 

52 Kroger, J., Identity in adolescence: The balance between self and other, Routledge: London & 

New York, 2004. 

53 Anderson, S. A., Fleming, W. M., Late adolescents’ identity formation: Individuation from the 

family of origin, “Adolescence”, 1986, pp. 21, 785-796; Fullinwider-Bush, N., Jacobvitz, D. B., The 

transition to young adulthood: Generational boundary dissolution and female identity development, 

Family Process, 1993, pp. 32, 87-103; Perosa, L. M., Perosa, S. L., Tam, H. P., Intergenerational 

systems theory and identity development in young adult women, “Journal of Adolescent Research”, 

2002, fq. 17, 235-259. 

54 Grotevant, H. D., Cooper, C. R., Patterns of interaction in family relationships and the development 

of identity exploration in adolescence, Child Development, 1985, pp. 56, 415-428; Grotevant, H. D., 

Cooper, C. R.. Individuation in family relationships, Human Development, 1986, pp. 29, 82-100; 

Grotevant, H. D., Cooper, C. R., Individuality and connectedness in adolescent development: Review 

and prospects for research on identity, relationships, and context, In E. E. Skoe, & A. L. von der Lippe 

(Eds.), Personality development in adolescence: A cross national and life span perspective, London: 

Routledge, 1986, fq. 3-37. 
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jo i individëve55. Megjithëse në studimin e tyre origjinal, atashimi dhe individualiteti 

ishin faktorë të pavarur ku secili në mënyrë unike parashikonte eksplorim dhe angazhim 

të identitetit të adoleshentit56, studimet më të fundit tregojnë që bashkekzistenca e 

individualitetit dhe atashimit janë themelore për zhvillimin e identitetit të adoleshentit. 

Quintana dhe Lapsely57, për shembull, arritën në përfundimin se atashimi me prindërit 

dhe individualizimi lidhen në mënyrë pozitive gjatë adoleshencës së vonë. Për më tepër, 

rezultate të larta në të dy treguesit e individualizimit parashikonin zhvillim të avancuar të 

identitetit. Blustein, Walbridge, Friedlander dhe Palladino58 treguan se të dyja, si atashimi 

dhe pavarësia psikologjike nga prindërit, parashikonin në mënyrë pozitive eksplorimin 

profesional dhe angazhimin e adoleshentëve. Në mënyrë të ngjashme, Tokar, Withrow, 

Hall dhe Moradi59 mbështetën gjerësisht hipotezat e tyre se ndarja - individualizmi 

dhe atashimi i sigurt, janë të lidhur më pak me pavendosmërinë në karrierë dhe lidhen 

pozitivisht me vetëkonceptin e profesionalizmit. 

Së fundi, ato që kanë të përbashkët këto teori, është se prindërit supozohet të kenë një 

ndikim në procesin e formimit të identitetit. Prindërit mbështesin procese si eksplorimi, 

duke inkurajuar adoleshentin të kërkojë informacion të ri mbi një studim apo karrierë 

të mundshme dhe angazhimi duke i shpjeguar fëmijës pse është e rëndësishme të bëhen 

zgjedhje të qarta dhe të shëndosha sa i takon marrëdhënieve, dhe jo aq shumë rezultati 

i mundshëm i procesit të zhvillimit të identitetit, arritja, duke qenë dhe duke u ndier 

si psikolog. Prindërit e mbështesin këtë proces zhvillimi individual duke ofruar një 

mjedis të ngrohtë, të sigurt dhe mbështetës të autonomisë. 

2.7. Marrëdhëniet prind-fëmijë 

Detyrat e prindërve duken paradoksale: nga njëra anë ata duhet t‟u ofrojnë fëmijëve 

të tyre ndjenjën e sigurisë dhe të mbrojtjes dhe, nga ana tjetër, ata duhet t‟i inkurajojnë 

të bëhen të rritur, të pavarur e të vetëdrejtuar. Nevoja për më shumë autonomi shkakton 

konflikte me nevojat për mbështetjen e familjes. Por studimet tregojnë më pak konflikte 

serioze sesa besohet shpesh. Ekziston  një hendek midis brezave, ose ka diferenca 

55 Galaway, B., & Hudson, J. (Eds.), Youth in transition: Perspectives on research and policy, 

Toronto: Thompson, 1996. 

56 Cooper, C., Grotevant, H., & Condon, W. R., Individuality and connectedness in the family as a 

context for adolescent identity formation, In H. D. Grotevant, & C. Cooper (Eds.), Adolescent development 

in the family: New directions in child development, San Francisco: Jossey-Bass, 1983, fq. 43-59. 

57 Quintana, S. M., Lapsley, D. K., Rapprochement in late adolescent separation-individuation: A 

structural equations approach, “Journal of Adolescence”, 1990, fq. 13, 371-385. 

58 Blustein, D. L., Walbridge, M. M., Friedlander, M. L., Palladino, D. E., Contributions of 

psychological separation and parental attachment to the career-development process, “Journal of 

Counseling Psychology”, 1991, fq. 38, 39-50. 

59 Tokar, D. M., Withrow, J. R., Hall, R. J., Moradi, B., Psychological separation, attachment 

security, vocational self-concept crystallization, and career indecision: A structural equation analysis, 

“Journal of Counseling Psychology”, 2003, fq. 50, 3-19.RTICLE. 
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midis prindërve dhe adoleshentëve të tyre, ndryshim ky që i referohet ndryshimeve në 

vlerat, zakonet dhe sjelljet e të dy palëve. Për shembull, prindërit e sotëm e kanë shpesh 

shumë të vështirë të pranojnë shijet e fëmijëve të tyre në muzikë, veshje, politikë dhe 

letërsi. Nga ana tjetër, adoleshentët thonë që prindërit e tyre shpesh përdorin shprehje 

që kanë kaluar nga stili dekada më parë60. 

Të gjitha familjet sot kanë probleme me adoleshentët e tyre po aq sa edhe familjet 

e tjera në të gjitha kohërat. Por ky konflikt nuk është kaq i keq, sepse konflikte serioze 

kanë vetëm 15-25 % e familjeve (sipas studimeve). Ai iu vlen adoleshentëve në nevojën 

që ata kanë për të ndarë veten nga prindërit e tyre dhe e lehtëson këtë proces, meqë 

prindërit janë të ndryshëm nga ata në“gjërat kryesore” (sipas adoleshentit) siç janë shija 

në veshje dhe në muzikë. Nëse prindërit do të përpiqeshin të ishin shumë të ngjashëm 

me adoleshentët ose do të përpiqeshin të ishin miq të fëmijëve të tyre, atëherë ata nuk 

do të plotësonin misionin e tyre si prind, ndihmën ndaj fëmijës për t‟u rritur, për të 

arritur identitetin dhe pavarësinë61. Ndërsa konflikti mund të ndodhë për çështje të tilla, 

si punët e shtëpisë, orët e kaluara jashtë shtëpisë, takimet, notat, pamja personale dhe 

zakonet e të ngrënit; për çështje tepër të rëndësishme jetësore, si zgjedhja e profesionit 

apo zgjedhjet personale të rëndësishme për të ardhmen, adoleshentët komunikojnë 

dhe konsultohen me prindërit e tyre. Mbajtja e komunikimit prind-fëmijë dhe ndarja e 

ideve ndihmon adoleshentin në momentin kur duhet të bëjë zgjedhjet e rëndësishme. 

2.8. Stilet e prindërimit 

Zhvillimi i identitetit përfshin një eksplorim aktiv dhe një angazhim relativisht të 

qëndrueshëm ndaj moralit dhe këndvështrimeve individuale specifike dhe aspiratave 

në jetë62. Prindërit mund të pengojnë ose ndihmojnë këtë proces, nëpërmjet sjelljeve 

ndaj fëmijëve të tyre63. 

Pikërisht, çështja më e mirë e dokumentuar që ndikon në funksionimin dhe shëndetin 

mendor të adoleshentëve është konteksti familjar. Në veçanti, ndërveprimet familjare 

janë të lidhura më një sërë problemesh dhe vështirësish të adoleshentëve, por edhe me 

zgjidhjen e tyre falë mbështetjes familjare, duke udhëhequr drejt një marrëdhënieje më 

të ngushtë prind-adoleshent. Pikërisht marrëdhënia e përshkruar më sipër përcakton 

edhe natyrën e stileve të prindërve për të prindëruar. 

60 Glasgow, K. L. Dornbusch, S. M. Troyer, L. Steinberg, L. and Ritter, P. L., Parenting style, 
adolescents attribution and educational outcomes in nine heterogeneous high school, Child development, 
1997, fq. 68 (3) 507-529. 

61 Hambleton, R. K., Guidelines for adapting educational and psychological tests: A progress 
report, “European Journal of Psychological Assessment”, 1994, fq, 229-244. 

62 Erikson, E. H., Identity: Youth and crisis, New York: Norton, 1968. 
63 Adams, G. R., Dyk, P., & Bennion, L. D., Parent-adolescent relationships and identity formation, 

In B. K. Barber & B. C. Rollins (Eds.), Parent-adolescent relationships, Lanham, MD: University Press 
of America, 1990, fq 1-16.64 Darling, N. and Steinberg, L., Parenting style as context: An integrative 

model, Child development , 1993, fq. 113, 487-496. 
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Studiuesja Diana Baumrind (1968) përshkroi mënyra të ndryshme prindërimi 

që kanë rezultuar të dobishme në të kuptuarit e influencës së sjelljes së prindërve 

në zhvillimin e fëmijëve. Duke fokusuar klimën e përgjithshme brenda shtëpisë, 

përfshirë aspekte të kontrollit dhe cilësisë së marrëdhënieve prind-fëmijë, ngrohtësisë 

dhe kujdesit prindëror, ajo konceptualizoi 3 tipologji prindërimi, quajtur edhe stile 

prindërimi. Diana Baumrind (1971) përcaktoi tre stilet e prindërimit: stilin autoritarian, 

stilin liberal dhe stilin autoritativ. Ata i përcaktoi duke u bazuar në lidhjen e dy 

dimensioneve: ngrohtësi, kujdes, mbështetje dhe shkalla me të cilën prindërit mbajnë 

pritshmëritë për fëmijët duke i mbikëqyrur e kontrolluar. Nga lidhja e dy dimensioneve 

rezultojnë këto tipa stilesh prindërimi. 

Tabela 1 

Mbështetje Ψ Jo mbështetje Ψ 

Kontroll Autoritativ Autoritarian 

Jo kontroll Liberal Neglizhues 

Stilet e prindërimit janë përkufizuar si sjellje specifike që prindërit përdorin për 

rritjen e fëmijëve të tyre64. 

Sjellja e hershme sociale ndikohet në mënyrë të konsiderueshme nga praktikat 

e prindërve në rritjen e fëmijëve, duke përfshirë mënyrën se si prindërit realizojnë 

zbatimin e rregullave, si japin ndihmën dhe nxitjen dhe si japin udhëheqjen, strukturimin 

dhe parashikimin e të ardhmes së jetës së fëmijës së tyre. Janë katër stile të prindërimit 

të përcaktuar, si: stili autoritar, stili indiferent, stili liberal dhe stili autoritativ65. 

Prindërit autoritar karakterizohen si tepër kërkues, ushtrojnë kontroll të fortë mbi 

sjelljet e fëmijëve të tyre dhe i detyrojnë të zbatojnë kërkesat e tyre me kërcënime 

dhe ndëshkime. Shumica e fëmijëve të prindërve autoritarë nuk përgjigjen mirë ndaj 

trajtimit të prindërve të tyre. Fëmijët e prindërve autoritarë shqetësohen me lehtësi, 

duke shpalosur sjellje të paqëndrueshme, agresivitet dhe problem të sjelljes. Prindërit 

autoritarë ka gjasa të japin fëmijë që në përgjithësi kanë shprehi të dobëta komunikimi 

dhe janë të ngrysur, të tërhequr dhe mosbesues. Prindërit me këtë stil janë ndëshkues, 

refuzues dhe qortues, ndërkohë që pikëpamjet e fëmijës nuk i marrin në konsideratë. 

Karakteristikat e prindit me stil prindërimi  autoritarian,  janë:  dogmatik, 

kufizues  orientim ndëshkues, kërkon që fëmija të bëjë atë që do prindi, vlerësohet 

64 Darling, N. and Steinberg, L., Parenting style as context: An integrative model, Child development 

1993, fq. 113, 487-496. 

65 Maccoby, E. E., & Martin, J., A Socialization in the context of the family: Parent-child interaction, 

in P. H. Mussen (Series ed.) & E. M. Hetherington (vol. ed.), Handbook of child psychology: vol. 4, 

Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, (4th ed.,) fq. 1-101. 
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bindja pa arsyetim, kufi vetëkontrollin e autonominë e fëmijës, vlerëson dhe 

respekton punën e fëmijës dhe përpjekjet e tij, por edhe vendos limite e kontroll 

të tepërt mbi të, ka pak komunikim verbal midis prindit dhe fëmijës. Ata i japin 

fëmijës dashuri dhe prindërim me kusht, duke motivuar fëmijët të shfaqin sjelljet e 

dëshiruara, duke e bërë edhe afeksionin e prindërve kontingjent ndikues në sjelljen 

e mirë ose të keqe të prindërve66. Për shembull, fëmijët që marrin nota të mira 

në shkollë mund të shpërblehen me shpërblime verbale “të lumtë, punë e mirë!” 

dhe një përqafim nga prindi autoritarian. Nga ana tjetër, fëmijët që marrin nota të 

këqija në shkollë mund të injorohen nga prindërit e tyre ose, në rastin më të keq, 

mund të qortohen apo ndëshkohen. Nuk ka asgjë të keqe nëse kjo përdoret rrallë, 

por nëse fëmijët prindërohen gjatë gjithë kohës me dashuri të kushtëzuar, ata do të 

mësojnë se “duhet” ta fitosh dashurinë e prindërve duke u bindur, një mësim që 

ka efekte të dhimbshme psikologjike, thekson Alfi Kohn (2009). Fëmijët që janë 

rritur me këtë mënyrë, shumë shpejt mësojnë të dallojnë sjelljen e dëshirueshme 

nga ajo e padëshirueshme, varur nga përgjigjja që ata shkaktojnë te prindërit e tyre, 

të cilat më pas rrisin gjasat që fëmija të veprojë me po ato sjellje të vlerësuara, të 

dëshirueshme nga prindërit e tyre. Këta fëmijë mësojnë nga prindërimi autoritarian 

që afeksioni varet nga manifestimi i disa sjelljeve të caktuara67, por atyre iu duhet 

kjo dashuri prindërore dhe përpiqen ta fi atë duke plotësuar pritshmëritë e 

prindërve dhe më pas të të tjerëve. 

Kur fëmija kryen sjellje pozitive, atëherë prindi i kushton vëmendje e i jep dashuri 

atij, në të kundërt nëse fëmija nuk sillet mirë ose sillet keq, atëherë prindi nuk shfaq 

dashuri, kujdes e vëmendje ndaj fëmijës; si ndëshkim për sjelljen e tij ai tërheq 

afeksionin ndaj fëmijës ose nuk e shfaq atë68. 

Prindërit që karakterizohen nga stili indiferent, në kontrast me prindërit autoritarë, 

këta shohin shumë pak kufi     për fëmijët e tyre. Ata gjithashtu japin shumë 

pak në mënyrën e vëmendjes, interesit ose mbështetjes emocionale. Stili prindëror 

indiferent nuk nxit zhvillim të mirë social. Fëmijët e prindërve indiferentë kanë 

tendencë të jenë kërkues, të pabindur dhe kanë prirje të mos marrin pjesë efektive 

në lojë dhe në bashkëveprimet shoqërore. Fëmijët e prindërve indiferentë kanë 

prirje të jenë tej mase të pavarur, u mungojnë shprehitë sociale dhe vetëkontrolli. 

Nga lidhja e dy dimensioneve, kontrollit dhe mbështetjes psikologjike prindërore, 

rezulton edhe një stil prindërimi, ai neglizhent ose indiferent. Këta prindër 

indiferentë e të paangazhuar me problemet e fëmijës karakterizohen nga të qenët jo 

66 Roth et, al., Science,17 July 2009, fq. 294-297. 

67 Assor, A., Roth, G., Deci, E. L., The emotional costs of parents’ conditional regard: A self- 

determination theory analysis, “Journal of Personality”, 2004, 72 (1), fq. 47-88. 

68 Hertzog, C., Nesselroade, J. R., Assessing psychological change in adulthood: An overview of 

methodological issues, Psychology and Aging, 2003, fq. 18, 639-657. 

15 



 

kërkues dhe jo të ndjeshëm. Ata nuk janë të gatshëm e të gjindshëm ndaj fëmijës, 

por gjithashtu ata as nuk mbajnë përgjegjësi, nuk mbikëqyrin e nuk kontrollojnë 

fëmijën e tyre. Këta prindër priren të mos japin as vëzhgim (monitorim) e as 

mbështetje; ata mund të veprojnë në mënyra refuzuese apo neglizhuese. Prindërit 

neglizhues nuk e shprehin atashimin emocional ndaj fëmijës së tyre69. Me shumë 

pak komunikim dhe shumë pak mbështetje psikologjike ata mund të quhen vetëm 

“prindër biologjikë” e jo prindër me kohë të plotë, ata mund të jenë persona që 

jetojnë nën një çati me fëmijën, por nuk mund të quhen kurrsesi prindër, pasi nuk 

ushtrojnë as të drejtat e as përgjegjësitë prindërore. Një fëmijë e një prindi të tillë 

do të ndihej i mohuar dhe i depresuar70. 

Prindërit liberal janë të dashur, shumë mbështetës dhe emocionalisht të ndjeshëm. 

Ata vendosin shumë pak kufizime në sjelljet e fëmijëve. Megjithëse prindërit liberalë 

japin një pranim dhe inkurajim për fëmijët e tyre, ata japin shumë pak në lidhje me 

strukturimin dhe parashikimin. 

Fëmijët e prindërve liberalë kanë veti të jenë të papjekur, të parespektueshëm, 

impulsivë dhe jashtë kontrollit. Ai nuk i jep asnjë drejtim të caktuar dhe as nuk 

e kontrollon fëmijën, pra nuk ka autoritet mbi të. Një prind liberal rrallëherë 

i jep fëmijës pritshmëri për sjelljen e tij si dhe udhëzime për sjelljen, ai nuk 

udhëheq e nuk e drejton, duke e lejuar fëmijën të vendosë më të shumtën e 

gjërave vetë. Fëmija formon pikëpamjet dhe bindjet e veta duke pasur një prind 

shpesh inekzistent71. 

Prindi i stilit liberal është i papërgjegjshëm dhe me karakteristikat e tij: jo ndëshkues, 

jo kërkues, jo kontrollues, ai lejon fëmijën të jetë përgjegjës për veprimet dhe vendimet 

e veta. Autonomia e fëmijës shihet më e rëndësishme se bindja. Por ky fëmijë ka nevojë 

për një prind, i cili të jetë model, por edhe përforcues i sjelljes. Prindi, në radhë të parë 

shërben si model për t‟u imituar nga fëmija dhe për procesin e identifikimit, nga të 

cilët fëmija inicion sjelljen, por prindi është edhe përforcues i sjelljes së përshtatshme 

që fëmija tashmë ka mësuar. Një prind liberal që nuk kontrollon sjelljen e fëmijës, si 

pasojë edhe nuk përforcon ato sjellje që fëmija shfaq, duke e lënë fëmijën pa drejtim 

në këtë kaos. Prindi liberal priret më shumë të jetë i ndjeshëm sesa kërkues, për këtë 

arsye shpesh shmang konfrontimin me fëmijën. Prindërit liberal pranues, pohues dhe 

me shumë pak kërkesa ndaj fëmijëve të tyre, të cilët nuk vendosin standarde, mund të 

 
 

69 Grolnick, W. S., Deci, E. L., Ryan, R. M., Internalization within the family: The self-determination 

theory perspective, in J. E. Grusec, & L. Kuczynski (eds.), Parenting and children‟s internalization of 

values: A handbook of contemporary theory, New York: Wiley, 1997, fq. 135-161. 

70 Hill, N. E. and Taylor, L. C., Parental school involvement and children’s academic achievement: 

Pragmatics and issues, Current directions in Psychological science, 2004, 13 (4), fq. 161-164. 

71 Maccoby, E. E., Martin, J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child interaction, 

in P. H. Mussen (Series ed.) & E. M. Hetherington (vol. ed.), Handbook of child psychology: vol. 4, 

Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, (4th ed.,) pp. 1-101. 
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“prodhojnë” fëmijë të prirë drejt drogave dhe alkoolit, si një mënyrë për të shmangur 

përgjegjësinë tepër të madhe për shpatullat e tyre72. 

Prindërit autoritativ, sipas Diana Baumrindit përfaqësojnë stilin më të suksesshëm 

prindëror, janë gjithashtu të dashur dhe të kujdesshëm ndaj fëmijëve të tyre, por 

ata vendosin kufizime të qarta dhe i mbajnë në një mjedis të parashikueshëm. Stili 

prindëror autoritativ për fëmijët ka efektet më pozitive në zhvillimin e hershëm social. 

Fëmijët e prindërve autoritativë zakonisht janë më kureshtarë, më me besim në vetvete, 

më të pavarur dhe të përgjegjshëm nga pikëpamja shoqërore. Prindërit autoritativë i 

dëgjojnë mendimet e fëmijëve dhe iu japin shpjegime për vendimet e tyre, por është 

e qartë se janë ata që e bëjnë dhe i vënë në zbatim rregullat. Sjelljet prindërore drejt 

rritjes së fëmijës dhe jetës në familje kanë një influencë të rëndësishme mbi zhvillimin 

e personalitetit të fëmijës73. 

Teoria e personalitetit ofron një shpjegim të arsyeshëm për konceptualizimin dhe 

kuantifikimin e sjelljeve prindërore përmes identifikimit të një grupi konceptesh të 

lidhur me njëra-tjetrën, të cilat të drejtojnë një person në një mënyrë të caktuar. Këto 

koncepte përfshijnë elementë emocionalë, njohjeje dhe motivimi dhe lë të kuptohen 

karakteristikat e një personaliteti stabël74. Le të mendojmë se këto karakteristika janë 

të lidhura me tipat e marrëdhënieve të zhvillimit të prindërimit me fëmijën e tij, duke 

njohur këto karakteristika kjo na lejon që të bëjmë një parashikim mbi sjelljen e prindit 

me fëmijën e tij dhe përshtatjen e një personaliteti të fëmijës në të ardhmen. 

Prindërit kanë një rol të madh influencues në zhvillimin e fëmijës. Konstatimet 

klinike kanë treguar që ndikimi prindëror, sjellja dhe praktikat e përdorura kanë 

ndikim të madh në zhvillimin e fëmijës75. 

Joreskog dhe Sorbom76  identifikoi që fëmijët parashkollorë me prindër me 

stile të ndryshme prindërimi kishin variacione në shkallën e kompetencës sociale. 

Ajo propozoi një stil prindërimi që vinte në shkallë të barabartë përkujdesjen dhe 

limitet duke rritur në këtë mënyre impaktin ndikimin mbi kompetencën sociale 

të fëmijëve. Ky trajtim i përqendruar në prani të elementeve të ndryshme të 

prindërimit ( si ngrohtësia, kërkesa dhe mbikëqyrja) dhe i supozuar që ky ndikim i 

ndonjërit prej elementeve varet pjesërisht në organizimin e elementëve të tjerë me 

 
 

72 Maccoby, E. E., Martin, J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child interaction, 

In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: vol. 4. 

Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, (4th ed.) pp. 1-101. 

73 Schaefer, E. S., Bell, R. Q., Development of a parental attitude research instrument, Children 

development, 1958, pp. 56,426-479. 

74 Iverson, B. K., Brownlee, G. D., Walberg, H. J., Parent-teacher contac and students learning, 

Journal of education research, 1981, fq. 74,394-396. 

75 Schaefer, E. S., and Bell, R. Q., Development of a parental attitude research instrument, Children 

development, 1958, fq. 56, 426-479. 

76 Joreskog, K. G., Sorbom, D., Lisrel, VIII users’ reference guide, Mooresville, IN: Scientific 

Software, 1993. 
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njëri-tjetrin. Si i tillë, stili i prindërimit është parë si një karakteristikë e një prindi 

që ndryshon efektshmërinë e praktikës së socializimit në familje dhe pranimin e 

një fëmije në praktika të tilla77. 

Baumrind identifikoi tri modele të ndryshme cilësore të autoritetit prindërore: 

autoritar, autoritativ dhe tolerant78. Kjo tipologji është zëvendësuar më pas nga 

kategorizimi i familjeve bazuar në nivelet prindërore kërkuese, kontrolli, mbikëqyrja, 

kërkesa të maturuara dhe të përgjithshme (ngrohtësi, pranim, përfshirje)79. Ripërcaktimi 

i stileve të prindërimit në terma të ndërveprimit midis këtyre dy përmasash prodhuan 

një tipologji katërfishe. Ndryshimi kryesor midis modelit të Baumrind dhe modelit 

të Maccoby-t dhe Martinit është që kjo e fundit dallon midis dy tipave të prindërimit 

tolerant. 

Kategoria e prindërimit tolerant është zëvendësuar  nga  klasifikimi  “tolerues” 

dhe “neglizhues”. Këto stile janë të dyja të karakterizuara nga moskërkesa e ulët 

dhe nga përgjegjësia e lartë që angazhohen në një stil autoritativ prindërimi. Këta 

prindër janë të ngrohtë dhe pranues, por kërkojnë të kenë pak autoritet, gjithashtu 

kanë dhe disa kërkesa për maturim në sjellje, që lejojnë rregullimin e saj nga vetë 

fëmija ose adoleshenti. Këta prindër nuk janë as kërkues, as përgjegjës duke shfaqur 

një stil neglizhues prindërimi ndonjëherë. Këta prindër nuk e monitorojnë sjelljen e 

fëmijës dhe as nuk i suportojnë ndihmojnë/përkrahin interesat e tyre. Ato shpesh janë 

të paangazhuar nga përgjegjësia prindërore80. 

Prindërit që janë të klasifikuar si të angazhuar në një stil autoritar, janë shumë 

kërkues dhe pak të përgjegjshëm. Këta prindër provojnë të kontrollojnë sjelljen dhe 

qëndrimin e fëmijës së tyre bazuar në një set standardesh. Ata presin që rregullat që 

ata imponojnë të ndiqen pa pyetje ose shpjegime. Prindërit autoritarë kanë si shprehi të 

ngatërrojnë bindje dhe respekt për autoritet81. Në kontrast, prindërit autoritativë mbajnë 

një balancë midis nivelit të lartë të kërkesës dhe përgjegjësisë. Ata vendosin dhe 

imponojnë rregulla dhe standarde për fëmijët e tyre, të cilat priten të jenë përgjegjëse 

dhe të maturuara në një gradë sociale. Këta prindër monitorojnë vazhdimisht fëmijën 

77 Darling, N., Steinberg, L., Parenting style as context: An integrative model, Child development, 

1993, fq. 113, 487-496. 

78 Baumrind, D., Effective parenting during the early adolescent transition, In P. A., Cowan & E. 

M. Hetherington (Eds.), Family transitions: Advanced in family research series, Hillsdale, Nj: Erlbaum, 

1991, fq. 111-163. 

79 Maccoby, E. E., & Martin, J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child interaction, 

In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington (vol. ed.), Handbook of child psychology: vol. 4., 

Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, (4th ed.), fq. 1-101. 

80 Maccoby, E. E., Martin, J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child interaction, 

in P. H. Mussen (series ed.) & E. M. Hetherington vol. ed.), Handbook of child psychology: vol. 4, 

Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, (4th ed.,) fq. 1-101. 

81 Kenny, M. E., The extent and function of parental attachment among first-year college students, 

Journal of Youth and Adolescence, 1987, fq. 16, 17-27. 
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e tyre, por ata gjithashtu janë të ngrohtë dhe mbështetës. Ata inkurajojnë komunikimin 

me fëmijët e tyre dhe kërkojnë të vërtetojnë pikëpamjen e fëmijës82. 

Edhe pse këto stile prindërimi në mënyrë origjinale janë klasifikuar dhe zhvilluar për 

kërkime mbi socializimin familjar dhe për praktika gjatë fëmijërisë, ato gjithashtu janë 

përdorur për të studiuar lidhjet midis modelit të bashkëveprimit dhe fushave funksionale 

të adoleshentëve. Studimet kanë shqyrtuar rëndësinë e stileve të prindërimit për fëmijët 

më të rritur dhe adoleshentët dhe kanë bërë kërkime që tregojnë se influenca prindërore 

nuk bie gjatë maturimit të fëmijës në adoleshencë83. Kërkimet kanë gjetur që rritja e 

fëmijëve në mënyrë autoritative e adoleshentëve kanë arritur rezultate më të larta në 

kompetencën psikologjike dhe arritjeve akademike dhe rezultate të ulëta në stresin e 

brendshëm gjithashtu kanë shfaqur probleme me sjelljen krahasuar me adoleshentët 

nga familje jo autoritative. Ndryshimet etnike dhe kulturore në ndikim me stilin e 

prindërimit janë gjetur nga Steinberg dhe Dornbush, por ky model empirik duket se po 

kapërcen gjininë, strukturën e familjes, moshën dhe dallimin e klasave shoqërore. Sipas 

Walkerit (2008), këto rezultate ishin për shkak të tendencës së prindërve autoritativë që 

të rrënjosnin kompetencën akademike dhe shoqërore duke ndihmuar fëmijët e tyre të 

balancojnë nevojën e autonomisë, mendimin aktiv të orientuar nga të tjerët, tendencën 

e ndjekjes së rregullave. Struktura e përshtatshme e prindërimit ose kontrollimit të 

sjelljes gjatë aktiviteteve që kryhen në shtëpi siç janë detyra e nxitjes së sjelljes së 

kontrolluar, e bën ambientin të parashikueshëm dhe në përputhje me sjelljen e fëmijës 

dhe ndihmon nxënësit  nga shpërqendrimi84. 

Në mënyrë të ngjashme, mbështetja e përshtatshme e fitimit të autonomisë i ofron 

fëmijës mundësi për praktikë të pavarur me koncepte dhe procedura85. Adoleshentët 

me prindër neglizhentë, ndryshe nga fëmijët, treguan nivelin më të ulët të rregullimit 

midis katër mënyrave të prindërimit. Këta adoleshentë janë më të dëmtuarit në lidhje 

me kompetencën sociale, arritjet akademike dhe përshtatjen psikologjike86. 

 

 

 
 

 

82 Baumrind, D., Effective parenting during the early adolescent transition, in P. A. Cowan & E. M. 

Hetherington (eds.), Family transitions: Advanced in family research series, Hillsdale, NY: Erlbaum, 

1991, fq. 111-163. 

83 Baumrind, D., Effective parenting during the early adolescent transition, in P. A. Cowan & E. M. 

Hetherington (eds.), Family transitions: Advanced in family research series, Hillsdale, NY: Erlbaum, 

1991, fq. 111-163; Vleioras, G., Bosma, H. A., Predicting change in relational identity commitments: 

Exploration and emotions, Identity, 2005,fq. 5, 35-56. 

84 Lewis, M., Feiring, C., Weinraub, M., The father as a member of the child‟s social network, In 

M. E. Lamb (ed.), The role of the father in child development, pp. 259-294, New York: Wiley, 1981. 

85 Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B., Beyers, W., Unpacking commitment and exploration: 

Preliminary validation of an integrative model of adolescent identity formation, “Journal of 

Adolescence”, 2006, fq. 29, 361-378. 

86 Lamborn, S. D., Mounts, N. S., Steinberg, L., Dornbusch, S. M., Patterns of Competence and 

adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglected families, 

Child Development, 1991, fq. 62, 1049-1065. 
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Shumëngastudimetestilit tëprindërimit janëspecifikisht të fokusuaranëprindërimin 

autoritativ. Steinberg (1991) ka sugjeruar se gjatë adoleshencës tre elementë specifikë 

të autoritetit kontribuojnë në një zhvillim psikologjik të shëndetshëm dhe sukses në 

shkollë: pranimi nga prindërit ose ngrohtësia, mbikëqyrja e sjelljeve dhe qëndrimi 

korrekt dhe dhënien e autonomisë psikologjike ose demokracisë. Këto studime kanë 

si qëllim të vëzhgojnë autoritetin përmes këtyre tri elementeve dhe të vëzhgojnë 

ndihmesën e pavarur të dhënë nga secili. 

2.9. Struktura teorike e identitetit 

Adoleshentët manifestojnë një kombinim të çuditshëm të pjekurisë dhe fëmijnores 

gjatë këtij tranzicioni drejt moshës së rritur. Adoleshentët eksperimentojnë me stile 

të ndryshme të rriturish pa përkushtime të pakthyeshme. Në të njëjtën kohë kjo 

periudhë krijon presion e konfl në shfaqjen e pavarësisë, ndërkohë që ata ende 

varen nga prindërit. Luyckx, Goossens dhe Soenens e përshkruan adoleshencën si 

një periudhë ndryshimi rrënjësor dramatik i emocioneve dhe sjelljeve, megjithatë, 

shkalla e konfliktit dhe distanca emocionale me prindërit rritet, por jo deri në rebelim 

ose refuzim87. 

Shumë teoricienë bien dakord se dy detyrat kryesore që adoleshentët duhet të 

përballojnë janë: 

1. Të realizojnë autonominë dhe pavarësinë nga prindërit e tyre (autonomia

është ndjenja se një individ merr pjesë aktivisht dhe me një nivel kontrolli në 

vendimmarrje për veten dhe në ndërveprim me të tjerët). 

2. Të krijojnë një vetidentitet të integruar duke kombinuar elementë të

personalitetit. 

Formimi   i   identitetit   ka   shumë   komponentë:   fizik, moralë, seksualë, 

profesionalë, ideologjikë dhe  karakteristika  psikologjike88. Ai  fi  para  dhe 

shpesh shtrihet pas adoleshencës, në moshën e rritur. A është identiteti diçka që 

ndërtohet lirisht apo është rezultat i zgjedhjeve që ne bëjmë dhe i mjediseve në të 

cilat rritemi? Një psikoanalist, Rangell, beson se ai mund të jetë “i përcaktuar nga 

prindërit tanë, më pas i zgjedhur në mënyrë të pavetëdijshme dhe shumë më pas i 

përpunuar nga vetja”. 

87 Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B., A developmental contextual perspective on identity 

construction in emerging adulthood: Change dynamics in commitment formation and commitment 

evaluation, Developmental Psychology, 2006, pp. 42, 366-380. 

88 Verschueren, K., Marcoen, A., Representation of self and socioemotional competence in 

kindergartners: Differential and combined effects of attachment to mother and to father, Child 

Development, 1999, pp. 70, 183-201. 
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Ajo që bashkon të gjithë përcaktimet e identitetit është fakti se ai mbetet gjithmonë 

i njëjtë, pavarësisht ndryshimeve, sepse individi lëviz nëpër jetë përgjatë një procesi të 

pafund reflektimi dhe transformimi89. 

Paradigma e statusit të identitetit të Marcia-s (1966) ka qenë modeli kryesor për 

një kohë të gjatë në studimin e identitetit. Marcia identifikoi  ndryshimet individuale 

në formimin e identitetit gjatë eksplorimit dhe angazhimit. Eksplorimi i referohet 

pyetjes dhe matjes së alternativave të ndryshme ose karaktereve të ndryshme. 

Brenda paradigmës së statusit të identitetit, angazhimi i vetëraportuar dhe 

eksplorimi përdoren për të përcaktuar katër statuse identiteti: arritja (angazhimi i 

lartë/eksplorimi i lartë), pezullimi (angazhimi i ulët/eksplorimi i lartë), përmbyllja 

(angazhimi i lartë/eksplorimi i ulët) dhe difuzioni (angazhimi i ulët/eksplorimi i 

ulët). 

Megjithëse shumica e studiuesve i shqyrtuan statuset e identitetit si rezultate të 

personalitetit, ato mund të konceptohen gjithashtu në kuadrin e një modeli. Katër 

përfundimet e klasifikuara nga Marcia mund të përfaqësojnë ose të paktën të shoqërohen 

me stile të ndryshme vendimmarrjeje dhe zgjidhje problemi. Përpunimi mbi këtë, 

Berzonsky zhvilloi një model të orientuar dhe dinamik të formimit të identitetit90. 

Veçanërisht Berzonsky u fokusua në procesin e eksplorimit dhe identifikon ndryshimet 

se si individët kërkojnë, përpunojnë dhe përdorin informacionin që ka lidhje me 

identitetin. Modeli dallon tri stile eksplorimi që mendohet se përfaqësojnë mbështetjet 

social-njohëse të modelit të Marcia-s (1966): i orientuar nga informacioni, normativa 

dhe stili i shmangies së përhapjes. 

Individët e orientuar nga informacioni (p.sh. ata me identitet të arritur dhe 

moratorium) merren me çështjet e identitetit duke kërkuar në mënyrë aktive 

dhe duke vlerësuar informacionin përkatës para marrjes së angazhimeve91. Kur 

përballet me informacionin që është i papajtueshëm me konceptimet vetjake 

të tyre, ata do t‟i rishikojnë këto vetëkonceptime. Individët normativë (p.sh. 

të imponuarit) mbështeten në normat dhe pritjet e të tjerëve të rëndësishëm 

(p.sh. prindërit ose figurat e autoritetit) kur përballet me çështjet e rëndësishme 

të identitetit. Ata i bashkohen në mënyrë të ngurtë strukturës së identitetit të 

tyre ekzistues, në të cilin ata asimilojnë të gjithë informacionin që lidhet me 

identitetin. Individët e shmangies (p.sh. difuzët) shmangin çështjet personale 

89 Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B., A developmental contextual perspective on identity 

construction in emerging adulthood: Change dynamics in commitment formation and commitment 

evaluation, Developmental Psychology, 2006, pp. 42, 366-380. 

90 Berzonsky, M. D., Self-construction over the life span: A process perspective on identity 

formation, Advances in Personal Construct Psychology, 1990, pp. 1, 155-186. 

91 McArdle, J. J., Nesselroade, J. R., Structuring data to study development and change, in S. 

H. Cohen, H. W. Reese (eds.), Life-span developmental psychology: Methodological innovations, 

Hillsdalle, NY: Erlbaum, 1994, pp. 223-268. 
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dhe vendimet e shtyra derisa kërkesat sipas situatës diktojnë sjelljen e tyre, duke 

rezultuar në një strukturë të fragmentuar të identitetit92. 

Një studim i gjerë dokumentoi vlefshmërinë e dallimit ndërmjet këtyre tri stileve 

të identitetit. Është treguar se çdo stil karakterizohet nga një formë e veçantë 

korrelacionale psikosociale, social-njohëse dhe pasojave93. Megjithatë, pak vëmendje 

iu kushtua përcaktorëve të mundshëm të këtyre stileve. Disa studime eksploruan idenë 

se ndryshimet individuale në stilet e identitetit i kanë rrënjët, të paktën pjesërisht, në 

ndryshimet që qëndrojnë te personaliteti94. Përveç kësaj, konteksti familjar konsiderohet 

gjithashtu se kontribuon në formimin e identitetit në përgjithësi dhe në zhvillimin e një 

stili identiteti në veçanti95. 

2. 10. Teoria e identitetit e Erik Eriksonit 

Ideologu kryesor në fushën e zhvillimit psikosocial është Erik Eriksoni, i cili ka 

zhvilluar një teori të zhvillimit të identitetit. Sipas tij, identiteti është një proces i 

gjatë dhe kompleks i vetëpërcaktimit, që furnizon vazhdimësinë midis të kaluarës, 

të tashmes dhe të ardhmes dhe i jep drejtim, kuptim dhe qëllim jetës. Egoidentiteti, 

sipas Eriksonit96, është një komponent i personalitetit që i nënshtrohet një periudhe 

ngjitjeje speciale gjatë viteve të adoleshencës. Ai e përshkroi egoidentitetin si një tërësi 

funksionesh, përfshirë: të qënit i njëjtë gjatë gjithë kohës, koherenca e brendshme (si 

lidhje logjike), sinteza e identifikimeve të suksesshme dhe mbrojtje ndaj eksperiencave 

të ndërprerjeve të papritura, të krijuara nga zhvillimi biologjik ose ndryshimet në 

rrethanat e jetës. Eriksoni e vendosi identitetin si një pol në një dimension që ka lidhje 

me vetëdijen, e cila shtrihet me konfuzionin e identitetit në polin e kundërt. 

Konfuzioni i identitetit Identiteti Vetëdija 

Por,  si  evoluon  egoidentiteti?  Egoidentiteti  i  shëndetshëm  evoluon  nëpërmjet 

një procesi të zbulimit të vetes nga ndikimi i faktorëve, historia personale, historia 

sociale dhe kontekstet sociale. Për Eriksonin, ky evoluim i egoidentitetit zë vend mes 

92 Mullis, R. L., Brailsford, J. C., Mullis, A. K., Relations between identity formation and family 

characteristics among young adults, “Journal of Family Issues”, 2003, pp. 24, 966-980. 

93 Soenens, B., Vansteenkiste, M., Luyten, P., Duriez, B., Goossens, L., Maladaptive perfectionistic 

selfrepresentations: The mediational link between psychological control and adjustment, Personality 

and Individual Differences, 2005, pp. 38, 487-498. 

94 Dollinger, S. M. C., Identity styles and the five-factor model of personality, “Journal of Research 

in Personality”, 1995, pp. 29, 475-479; Duriez, B., Soenens, B., Beyers, W., Personality, identity 

styles, and religiosity: An integrative study among late adolescents in Flanders, Journal of Personality, 

Belgium, 2004, pp. 72, 877-908. 

95 Grotevant, H. D., Toward a process model of identity formation, “Journal of Adolescent 

Research”, 1987, pp. 2, 203-222. 

96 Erikson, E. H., Identity: Youth and crisis, New York: Norton, 1968. 
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stadeve të zhvillimit psikosocial. Në çdo stad, plotësimi psikologjik i ndërveprimeve 

individuale me çështjet e kontekstit social sjellin një sfidë që mund të sjellë një 

zgjidhje të shëndetshme ose një alternativë të pashëndetshme. Kjo sfidë e lidhur me një 

moshë të caktuar është referuar si një krizë. Secila nga ato përfaqëson “një reflektim 

të drejtpërdrejtë të pjekurisë sociale dhe pritshmërive të të tjerëve97. Të gjitha stadet 

psikosociale janë të ndërvarura; suksesi i secilës krizë të mëparshme është themeli për 

suksesin e secilës sfidë të ardhshme. 

Megjithëse identiteti stabilizohet në adoleshencë, stadet e mëparshme kontribuojnë 

dukshëm në të. Kjo periudhë moratoriumi social, periudhë lirie relative nga pritshmëritë 

e të tjerëve, lirie për të eksploruar me personalitete dhe role të ndryshme, shërben 

edhe për të rivlerësuar gjithçka që është krijuar që nga foshnjëria. Disa komponentë 

të vetëkonceptit, vetëvlerësimit dhe personalitetit fëmijëror mund të ruhen ose të 

hidhen poshtë gjatë kërkimeve të identitetit, gjatë adoleshencës. Adoleshenti duhet të 

brendësojë një tërësi vërtetimesh të përgjithshme dhe konsistente për sa i përket pikave 

të tyre të forta, dobësitë e tyre, vlerat dhe zgjedhjen e karrierës98. 

Në përputhje me Eriksonin, detyra e gjithanshme e individit është të fitojë një 

egoidentitet pozitiv. Kjo detyrë, procesi i formimit të identitetit, fillon kur së pari fëmija 

njeh nënën dhe vlerëson besueshmërinë e saj. Në stadin e autonomisë, fëmijët që sapo 

kanë filluar të hedhin hapat e parë zhvillojnë kurajën për të qenë individë të pavarur 

dhe dëshirën për të zgjedhur dhe drejtuar të ardhmen e tyre. Fëmijët parashkollorë në 

stadin e iniciativës sjellin një sens qëllimi në identitetin e tyre, nëpërmjet kuriozitetit 

dhe eksperimentimit. Në stadin e zellit për punë, fëmijët e moshës shkollore ndërtojnë 

themelet për një ndjenjë detyre në jetë. Në rast se këto identifikime nuk janë optimale, 

përfundime të kundërta mund të kërcënojnë gjatë këtyre stadeve të fëmijërisë. Një 

individ që zhvillon një vetimazh pozitiv gjatë krizave të hershme hyn në stadin e 5-të: 

identiteti kundrejt konfuzionit të roleve (12-18 vjeç), hyn në adoleshencë me besim te 

vetja dhe të tjerët, me eksperienca autonomie, me një sens suksesi e kompetencash dhe 

aftësinë për të vendosur qëllime vetes dhe për të bashkëpunuar me të tjerët për t‟i arritur 

ato. Gjatë stadit të adoleshencës integrohen gjithë elementët e vlefshëm të identitetit 

të përcaktuar në stadin e fëmijërisë. Identiteti lëkundet gjatë viteve të adoleshencës, 

ndërsa adoleshenti eksploron aktivisht alternativat duke provuar disa role të ofruar nga 

shoqëria. Në kërkimet e tyre të vazhdueshme të njëjtësisë adoleshentët përpiqen të 

inkurajojnë moralitetin e mësuar që në fëmijëri me prirjet e aftësitë personale dhe me 

mundësitë e ofruara nga rolet sociale99. 

 

 
 

 

97 Waterman, A. S., Finding something to do or someone to be, An eudaimonist perspective on 

identity formation, Hillsdale, NS: Lawrence Erlbaum, 1993. 

98 Santrock, John. W., Psychology, updated seventh edition, University of Texas on Dallas. 

99 Erikson, E. H., Childhood and society , New York: Norton, 1963. 

 

23 



2.11. Teoria e identitetit të James Marcia-s 

Midis shumë studimeve të lidhura me konceptet e Eriksonit janë edhe ato të James 

Marcia-s, i cili e zgjeroi konceptin teorik të identitetit të Eriksonit duke zhvilluar 

statuse identiteti si një mjet metodologjik për studimin empirik të identitetit. Puna e 

James Marcia-s, mbështetur së pari në shkrimet analitike të Eriksonit, u fokusua vetëm 

në periudhën e adoleshencës dhe në formimin e tipologjisë së statuseve të identitetit. 

Përse ne e perceptojmë veten ashtu siç ne bëjmë? Çfarë na bën ekzaktësisht se kush 

ne jemi? 

Marcia ofroi një model që shpjegon mënyrat me të cilat individi angazhohet (ose jo) 

në detyrën e formimit të identitetit. Në modelin e tij ai përshkruan 4 statuse identiteti 

të diferencuara qartë, bazuar në sasinë e eksplorimit dhe angazhimit që adoleshenti 

ka eksperimentuar ose po eksperimenton100. Ai e përcakton egoidentitetin si një 

egodrejtues, një vetëkonstrukt i brendshëm dhe një organizim dinamik i aspiratave, 

aftësive, besimeve dhe historisë personale101. 

Sipas Marcia-s102, zhvillimi i identitetit është një funksion i eksplorimit dhe 

angazhimit dhe për të realizuar një identitet të pjekur individi duhet të ketë kaluar një 

krizë dhe duhet t‟i jetë përkushtuar asaj ideologjie. Dy konstruktet kyçe janë: kriza 

(eksplorimi), që është periudha kur adoleshenti kërkon eksperienca sjellore dhe besim 

tipikisht përtej familjes së origjinës midis alternativave kuptimplota; dhe angazhimi 

(përkushtimi), që i referohet ndërtimit të një tërësie të qëndrueshme vlerash, besimesh, 

rolesh, normash, pritshmërish dhe shkallës së investimit personal që individi shfaq 

ndaj tyre103. 

Me ndihmën e këtyre dy komponentëve në mendje, Marcia përcaktoi 4 statuse 

kryesore identiteti: statusi i identitetit konfuz, statusi i identitetit të imponuar, statusi 

i moratoriumit dhe statusi i identitetit të arritur. Teoria e tij thekson se formimi i 

identitetit është një sferë specifike, kjo sepse adoleshentit i duhet të ketë një status 

identiteti të dallueshëm në 4 nënçështje: zgjedhje personale, rol seksual, ideologji 

politike dhe besim fetar, në të cilat duhet të eksplorojë më parë, e më pas të angazhohet 

përfundimisht (përkushtohet). 

Dy  dimensionet  ndjekin  njëri-tjetrin,  ndërsa  eksplorimi  është  konsiderim  i 

alternativave të mundshme të elementëve të identitetit për një plotësim të sensit të 

vetes; nga ana e tij, përkushtimi përfaqëson një vendim për të brendësuar një tërësi 

100 Meeus, W., Identity Development, Parental and Peer Support in Adolescence: Results of a 

National Dutch Survey, 1966. 

101 Meeus, W., Studies on identity development in adolescence: An overviewof researchand some 

new data, “Journal of Youth and Adolescence”, 1993, fq. 25,569-598. 

102 Marcia, J. E., Identity in adolescence, in Adelson, J. (ed.), Handbook of adolescent psychology, 

New York: John Wiley & Sons, 1980, fq. 159-187. 

103 Ormrod, J. E., Educational Psychology ,Upper Saddle river, NJ: Merrill/Prentice Hall, 2000. 
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qëllimesh, vlerash e besimesh, pavarësisht nëse vetiniciohen apo adoptohen nga të 

tjerët. Disa adoleshentë përpiqen të shmangin krizën, disa adoleshentë të tjerë përpiqen 

të shmangin përkushtimin, disa të tjerë përpiqen ti shmangin të dyja. Në qoftë se 

shmanget njëra, tjetra ose të dyja, rezultojnë 3 statuse të konfuzionit të roleve. Identiteti 

që rezulton nga një proces vendimmarrjeje rezulton në 4 statuse: 

Tabela 2 

Pa përkushtim Përkushtim 

Pa krizë Identiteti konfuz Identiteti i imponuar 

Krizë Moratorium Identiteti i arritur 

Statusi i identitetit konfuz (difuz) 

Individët që shënojnë pak në eksplorim dhe pak në angazhim janë në statusin e 

identitetit konfuz. Ata karakterizohen nga një dëshirë tepër e vogël për të eksploruar 

alternativa të ndryshme dhe shumë pak dëshirë për t‟iu përkushtuar asaj që ata bëjnë 

më mirë. Ata i shmangin sfidat dhe refuzojnë të ndërmarrin një angazhim104. Këta 

individë, adoleshentë konfuzë, janë të dobët dhe mund t‟i nënshtrohen influencave 

negative ose janë në risk të izolohen nga shoqëria. 

Adoleshenti konfuz nuk ka ndërmarrë angazhim ndaj vlerave ose qëllimeve personale 

dhe nuk ka interes në eksplorimin e mundësive për të stabilizuar këto vlera. Ai nuk 

ka ndërmarrë asnjë angazhim për sa i përket fesë, rolit seksual, qëndrimeve politike 

ose ndonjë profesioni. Shumë adoleshentë karakterizohen nga ky status. Ata mund të 

kenë eksploruar pak, por këto eksplorime kanë qenë më shumë të paqëllimshme sesa 

eksplorime të qëllimshme. Duket sikur më shumë e merr rryma me vete, shkon pas saj 

moskokëçarës dhe i shkujdesur. 

Megjithatë, me kalimin e kohës, presioni i prindërve, moshatarëve dhe shoqërisë 

ndihmon shumë adoleshentë duke i nxjerrë me forcë nga kjo “krizë vendimesh”. Këta 

shpesh kanë vetëvlerësim të ulët, autonomi të ulët dhe orientim sugjerues të jashtëm 

(sjellja e tyre është e drejtuar nga jashtë). Duhet të jemi të vetëdijshëm se nëse një 

adoleshent kalon një kohë të zgjatur në stadin e identitetit konfuz pa zhvillime të 

mëtejshme, kjo mund “të çojë në disintegrim personal, kështu që çon në një diagnozë 

psikopatologjike, që mund të udhëheqë drejt skizofrenisë”105. Këta individë shpesh 

104 Agnew, Robert, Building on the Foundation of General Strain Theory: Specifying the Types of 

Strain Most Likely to Lead to Crime and Delinquency, 2001. 

105 Rice, D. L., The transparent self as a key to health, in A. Richards (ed.) Invitation to Dialogue: 

The Legacy of Sidney Jourard, Dubuque, Iowa, Kendall-Hunt Publishing Company, 1999, pp. 325-340. 
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janë konfuzë, të mposhtur e të dërrmuar, prandaj ata nuk ndiejnë nevojën ose nuk 

bëjnë përpjekje qoftë edhe të vogla të shqyrtojnë vendimet që çojnë drejt formimit të 

identitetit. 

Individët me identitet konfuz janë pa një drejtim në jetë, pa qëllime, ndjekin atë 

drejtim që u ofron momenti dhe që është më i lehtë për t‟u kryer. Këta individë janë 

shumë të ndikueshëm nga të tjerët dhe synojnë një stil jetësor zbavitjesh dhe loje, me 

qëllimin që të shmangin përkushtimin ndaj qëllimeve afatgjata. 

 
 

Statusi i identitetit të imponuar 

Ky është statusi i atyre individëve që kanë ndërmarrë një angazhim ose i janë 

përkushtuar diçkaje pa kaluar më parë nëpër një krizë identiteti, pa eksploruar. 

Persona të tillë kanë marrë një zotim pa kaluar nëpër një marrje vendimi. Ky 

vendim është marrë nga të tjerët, prandaj ata ndihen ankthiozë dhe janë shumë të 

ndjeshëm ndaj ndikimit të të tjerëve. Këta adoleshentë e shmangin krizën dhe ata 

u dorëzohen planeve që prindërit kanë bërë për jetën e tyre. Në raste të tjera ndodh 

që këto përkushtime të imponuara (të detyruara) janë të bazuara në identifikimin 

me figurën prindërore apo me figura e tjera autoritare, ose janë të bazuara në 

eksplorimin personal, por shpesh në përshtatje të vlerave të marra nga prindërit 

apo persona të tjerë të rëndësishëm. Për shembull, nëse një adoleshent shoqëron 

prindërit në kishë, atëherë eksplorimi dhe përkushtimi i tij do të mbetet brenda 

kuadrit të fesë krishtere, kështu ai krijon identitetin e tij fetar të imponuar brenda 

identitetit në tërësi106. 

Individët me identitet të imponuar i përkushtohen një profesioni, një ideologjie etj., 

të cilën nuk e kanë zgjedhur vetë, por ia kanë imponuar të tjerët. Zakonisht ata bëjnë 

atë që u thonë të tjerët, sidomos prindërit. Për shembull maturantët, të cilët inkurajohen 

fort nga prindërit të ndjekin degën e mjekësisë, vendosin të bëhen mjekë para se të 

eksplorojnë rrugë të tjera karriere ose nëse kjo karrierë është apo jo në përputhje me 

interesat dhe aftësitë e tyre. Një shembull tjetër i një individi në këtë fazë mund të 

jetë një vajzë që thotë se dëshiron të bëhet mësuese, sepse nëna e saj është mësuese. 

Për këtë arsye një adoleshent i imponuar është i paaftë të dallojë midis qëllimeve dhe 

interesave të veta nga ato që prindërit e tyre vendosin për ta (ose shoqëria apo ndonjë 

forcë e jashtme)107. 

 

 

 
 

 

106 Maccoby, E. E., & Martin, J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child 

interaction, In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington (vol. ed.), Handbook of child psychology: 

vol. 4, Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, 4th ed., pp. 1-101. 

107 Rogosa, D., Brandt, D., & Zimowski, M., A growth curve approach to the measurement of 

change, Psychological Bulletin, 1982, fq. 114, 726-748. 
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Individët që mbeten në stadin e identitetit të imponuar për një periudhë tepër 

të gjatë, shpesh bëjnë zgjedhje pa u menduar gjatë për to. Si rezultat, ata mund 

të martohen në një moshë të re, po ashtu mund të marrin vendime të nxituara pa 

përdorur procesin e të menduarit që i përket vendimmarrjes. I fokusuar në qëllime 

të mirëpërcaktuara, sjellja e tij rezulton në përputhje me pritshmëritë e autoriteteve, 

si rrjedhim ai nuk ka fleksibilitet dhe mund të jetë difensiv (mbrojtës)108. Pozitive 

është lidhja shumë e fortë që ata krijojnë me prindërit dhe mosvënia në pikëpyetje e 

vlerave të prindërve të tyre. 

 
 

Statusi i moratoriumit 

Individët me statusin e moratoriumit janë të përfshirë në një krizë të vazhdueshme, 

janë duke kërkuar në mënyrë aktive ndonjë alternativë të mundshme mes 

alternativave të ndryshme, por nuk kanë bërë asnjë përkushtim të qëndrueshëm. 

Ata janë duke u përpjekur të dallojnë qëllimet e veta duke u përfshirë në eksplorim 

shumë të zgjeruar. 

Sipas Marcia-s109, statusi i moratoriumit është kriza e vërtetë e identitetit: pa 

angazhim ndaj vlerave e qëllimeve, por individi është duke eksploruar vazhdimisht 

alternativat. Kjo krizë vendimmarrëse i sjell atij nivel të lartë ankthi, si pasojë e 

pasigurisë në identitetin e tij, ndërsa ai lufton për liri dhe i frikësohet mosaprovimit 

të prindërve të tij. Si pasojë e gjithë këtyre, këta individë duken konfuzë, jo stabël 

e të pakënaqur me gjendjen e tyre. Kriza e vazhdueshme që përjetojnë i bën shpesh 

ankthiozë dhe shpesh rebelë, ndërsa ata përsëritin sfidat pa u përkushtuar në njërën prej 

alternativave. Moratoriumi nuk është domosdoshmërisht një status i pashëndetshëm, 

sepse adoleshenca zgjat aq sa të lejon shoqëria dhe kërkimet duhet të vazhdojnë po aq 

gjatë. 

Fjala “moratorium” ka kuptimin e një periudhe vonese ose shtytje të afatit të 

dikujt, i cili ende nuk po merr një vendim dhe ende nuk po merr përsipër një 

përgjegjësi110. 

Si pasojë e krizës së vazhdueshme, ata shpesh ndihen të hutuar e të paekuilibruar 

dhe në sjelljet e tyre ata demonstrojnë rebelim dhe mungesë bashkëpunimi apo në raste 

të tjera shfaqin konformitet. 

 
 

 

108 Rigby, K., A meta-evaluation of methods and approaches to reducing bullying in pre-schools 

and in early primary school in Australia, Commonwealth Attorney-General‟s Department, Canberra, 

2003. 

109 Marcia, J. E., The status of the statuses: Research review, in J. E. Marcia, A. S. Waterman, D. R. 

Matteson, S. L. Archer, J. L. Orlofsky, Ego identity: A handbook for psychosocial research, New York: 

Springer-Verlag, 1993, fq. 22-41. 

110 Ruban, L. M., and Mc Coach, D. B., Gender difference in explaining grades using structural 

equation modelling, Review of higher education, 2005, fq. 28, 475-502. 
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Statusi i identitetit të arritur 

Individët me statusin e identitetit të arritur kanë përjetuar një krizë, e kanë zgjidhur 

atë duke studiuar me vëmendje alternativa të ndryshme dhe kanë vendosur për një 

zgjedhje të caktuar, i janë përkushtuar një karriere, ideologjie ose stili ndërpersonal, 

pas një periudhe eksplorimi relativisht intensive. Ky individ nuk u është shmangur 

sfidave por i ka  përballuar  ato  me  sukses  dhe  ka  kaluar  në  vendimmarrje, në 

një vendim e përkushtim në ato alternativa që i përshtaten më mirë atij. Ai i 

përkushtohet zgjedhjes me motivim të lartë. Sapo të jetë arritur identiteti, individi 

shfaq qëndrueshmëri të lartë në profesion, në pikëpamjet fetare, ideologjike etj. 

Sipas Marcia-s, individi me identitet të arritur ka harmoni brenda vetes, njeh mirë 

kapacitetet, anët e tij të forta dhe dobësitë, po ashtu ka edhe koncepte dhe synime më 

realiste. Këta persona raportojnë vetëvlerësim të lartë, autonomi të lartë dhe orientim 

të brendshëm, që do të thotë që sjellja e orientuar nga qëllimi është e drejtuar së 

brendshmi ose e vetpërcaktuar111. 

Individi me identitet të arritur është shumë i kujdesshëm, i matur në mendime 

dhe shqyrton ndjenjat e tij, ai mund të japë një shpjegim bindës për eksplorimet dhe 

zgjedhjet e veta, performon mirë nën stres dhe priret të zgjidhë dilemat morale me 

nivele të larta të arsyetimit moral112. 

Megjithatë ka ende ankth që përfshin këta persona, pasi ata i kanë vendosur 

qëllime vetes dhe ende shqetësohen për t‟i arritur ato dhe që t‟i realizojnë sa 

më mirë. Shumë individë të tjerë nuk e arrijnë këtë status para diplomimit të 

shkollës së mesme, sepse ata jetojnë ende me prindërit e tyre dhe janë nën 

rregullat e vendosura nga ata. Pas hyrjes në universitet, disa nuk e kanë arritur 

ende identitetin e pjekur. 80 % e studentëve ndryshojnë prioritetet e tyre gjatë 

4 viteve të universitetit113. Ka edhe adoleshentë që e kanë arritur këtë status, që 

mund të quhen tashmë të rritur, për faktin se ata kanë zgjedhur me dëshirën e tyre 

një identitet specifik për veten. 

111 Rowe, I., Marcia, J. E., Ego identity status, formal operations, and moral development, “Journal 

of Youth and Adolescence”, 1980, 9(2), fq. 87-99. 

112 Papini, D. R., Micka, J. C., & Barnett, J. K., Perceptions of intrapsychic and extrapsychic 

functioning as bases of adolescent ego identity statuses, “Journal of Adolescent Research”, 1989, fq. 4, 

462-482. 

113 Ruban, L. M., McCoach, D. B., Gender difference in explaining grades using structural equation 

modelling, “Review of higher education”, 2005, fq. 28, 475-502. 
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2.12. Prindërimi dhe identiteti 

Nga perspektivat teorike të tilla si teoria e sistemeve familjare114 dhe teoria e 

shoqërimit115, cilësia e stilit të rritjes nga ana e prindërve mendohet se kontribuon 

në ndryshimet në eksplorimin e identitetit. Një ide kryesore në teorinë e shoqërimit, 

për shembull, është se prindërimi me cilësi të lartë kontribuon në një kuptim pozitiv 

të vetes dhe të të tjerëve që ofron një bazë të sigurt për eksplorimin116. Nocioni që 

prindërit efektivë promovojnë eksplorimin në cilësi të lartë dhe angazhimin vijues 

gjetën mbështetje në studimin e statusit të identitetit117; stilet e prindërimit dhe të 

identitetit. Në përputhje me pritjet, Berzonsky (2004) gjeti një stil identiteti normativ 

ishte i lidhur me perceptimet e një prindërimi autoritar ndërkohë që Adams, Berzonsky 

dhe Keating118 arritën në përfundim se këta adoleshentë e perceptonin familjen e tyre 

me mungesë të shprehuri (p.sh. mungesë idesh dhe ndjenjash të hapura). Në mënyrë 

të papritur, një stil normativ i lidhur gjithashtu në mënyrë pozitive me prindërimin 

autoritativ dhe lidhjet e bashkuara, që besonin te familja. Së fundi, një stil shmangës u 

konstatua se lidhej me autoritarizmin dhe lejueshmërinë119 dhe mungesën e të shprehurit 

në komunikimet familjare120. Megjithëse kjo literaturë e kufizuar jep një pamje të 

lidhjes së stileve të prindërimit të shoqëruar me çdo stil identiteti. Në përputhje me 

zhvillimet e fundit në literaturën e shoqërizimit121, ky studim shqyrtoi tri dimensione 

kryesore të prindërimit: mbështetjen, kontrollin e sjelljes dhe kontrollin psikologjik. 

Shumë studime mbi prindërimin ndoqën një përafrim tipologjik, në të cilin 

dimensionet e prindërimit bashkohen për të formuar një  indeks  stili  prindërimi 

(p.sh. prindërimi autoritar). Qasja tipologjike ndërtohet mbi supozimin se është e 

114 Grotevant, H. D., Cooper, C. R., Patterns of interaction in family relationships and the 

development of identity exploration in adolescence, Child Development, 1985, pp. 56, 415-428; Perosa, 

L. M., Perosa, S. L., Tam, P. H., The contribution of family structure and differentiation to identity 

development in females, Journal of Youth and Adolescence, 1996, fq. 25, 817-837. 

115 Bowlby, J., Attachment and loss: volume I, Attachment, New York: Basic Books, 1969. 

116 Allen, J. P., Land, D., Attachment in adolescence, in J. Cassidy, & P. R. Shaver (eds.), Handbook 

of attachment: Theory, research, and clinical applications, New York: Guilford Press 1999, fq. 319-335; 

Benson, H., The Wellness Book, 1992. 

117 Adams, G. R., Dyk, P., Bennion, L. D., Parent-adolescent relationships and identity formation, 

in B. K. Barber & B.C.Rollins (Eds.), Parent-adolescent relationships, Lanham, MD: University Press 

of America, 1990, fq. 1-16. 

118 Adams, G. R., Berzonsky, M. D., Keating, L., Psychosocial resources in first-year university 

students: The role of identity processes and social relationships, “Journal of Youth and Adolescence”, 

2006, fq. 35, 81-91. 

119 Orndorff, R. M., Herr, E. L., A comparative study of declared and undeclared college students 

on career uncertainty and involvement in career development activities, “Journal of Counseling and 

Development”, 1996, fq. 74, 632-639. 

120 Adams, G. R., Berzonsky, M. D., Keating, L., Psychosocial resources in first-year university 

students: The role of identity processes and social relationships, “Journal of Youth and Adolescence”, 

2006, fq 35, 81-91. 

121 Barber, B. K., Stolz, H. E., Olsen, J. A., Parental support, psychological control, and behavioral 

control: Assessing relevance across time, method, and culture, Monographs of the Society for Research 

in Child Development, 2005, (4, Serial No. 282). fq. 70. 
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nevojshme të shqyrtohen efektet ndërvepruese të dimensioneve të ndryshme të sjelljes 

prindërore122. Studimet kryesore mbi prindërimin dhe stilet e identitetit deri tani123 e 

adoptuan gjithashtu këtë qasje tipologjike. 

Një disavantazh i rëndësishëm i kësaj qasje është se kontributi i çdo dimensioni 

prindërimi individual nuk mund të jetë i izoluar124. Për rrjedhojë, ky studim shqyrton 

marrëdhëniet ndërmjet stileve të identitetit dhe tri dimensioneve të prindërimit që janë 

konsideruar se përfaqësojnë blloqet ndërtuese të prindërimit125. Mbështetja i referohet 

shkallës në të cilën adoleshentët i shohin prindërit e tyre si të ngrohtë, të përfshirë 

dhe të përgjegjshëm për ndjenjat e tyre në kohën që ata vuajnë. Mbështetja shihet si 

themelore në zhvillimin përshtatës në përgjithësi dhe në zhvillimin e identitetit në 

veçanti126. Në mënyrë të veçantë, prindërimi mbështetës mendohet se mundëson një 

eksplorim të plotë të informacionit që lidhet me identitetin. Kontrolli i sjelljes përfshin 

pritjet e qarta për sjelljen dhe monitorimin e kësaj sjelljeje. Kontrolli i pamjaftueshëm 

i sjelljes i privon adoleshentët nga drejtimi i përshtatshëm dhe mund t‟i lërë ata me 

disa alternativa kaotike dhe të pakalueshme që lidhen me identitetin. Për këtë arsye, 

mungesa e kontrollit të sjelljes mund të parandalojë eksplorimin me cilësi të lartë të 

identitetit127. Kontrolli psikologjik përkufizohet si karakteristikë e prindërve të cilët 

ushtrojnë presion ndaj fëmijëve të tyre nëpërmjet sjelljeve të tyre manipuluese dhe 

ndërhyrëse të tilla si hedhja e fajit, duke hedhur poshtë nevojën për autonomi, nga ku 

pengojnë formimin e identitetit. 

Nga shumë studime ka rezultuar se formimi i identitetit nuk është proces individual, 

së bashku individi dhe familja janë pjesë e procesit të formimit të identitetit dhe janë 

të përfshirë në identitet nëpërmjet ndërveprimit dhe ndërvarësisë, në përpjekjen 

e adoleshentit për të përkufizuar veten si një person unik128. Prindërit kanë një rol 

të rëndësishëm në kërkimin nga adoleshenti, të identitetit dhe pavarësisë së tij. 

Marrëdhënia cilësore prindërore lehtëson mirëqenien e fëmijës dhe lejon kalimin 

122 Maccoby, E. E., Martin, J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child interaction, 

in P. H. Mussen (Series ed.) & E. M. Hetherington (vol. ed.), Handbook of child psychology: vol. 4, 

Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, (4th ed.), fq. 1-101. 

123 Berzonsky, M. D., Identity style, parental authority, and identity commitment, “Journal of Youth 

and Adolescence”, 2004, pp. 33, 220-231. 

124 Barber, B. K., Stolz, H. E., Olsen, J. A., Parental support, psychological control, and behavioral 

control: Assessing relevance across time, method, and culture, Monographs of the Society for Research 

in Child Development, 2005, (4, Serial No. 282), fq. 70. 

125 Olweus, D., Bullying at school: What we know and what we can do, Oxford, UK: Blackwell, 

1993. 

126 Grotevant, H. D., Toward a process model of identity formation, “Journal of Adolescent 

Research”, 19872, fq. 203-222. 

127 Olweus, D., „Personality and aggression‟ in Cole, J. K. and Jensen, D. D. (eds), Nebraska 

Symposium on Motivation 1972, Lincoln, University of Nebraska Press, 1973. 

128 Olweus, D., Aggression in the schools: bullies and whipping boys, Washington DC, Hemisphere 

Press (Wiley), 1978. 
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gradual nga autonomia drejt pavarësisë së adoleshentit, pavarësisht sa i gjatë është ky 

proces129. 

Stili i prindërimit funksionon si një kontekst, nëpërmjet të cilit fëmijët mësojnë si të 

sillen, të marrin vendime dhe të menaxhojnë emocionet e tyre. Ai garanton një proces 

efektiv të ndarjes me problemet e identitetit të adoleshentëve të tyre130. Formimi i 

identitetit merr një formë nga stadet e mëparshme të zhvillimit të fëmijës dhe më pas 

influencohet nga krizat e identitetit131. Familjet ndikojnë në këtë proces duke lejuar 

proceset e vendimeve të adoleshentëve, duke mbështetur eksplorimin brenda kufijve 

ose duke drejtuar eksplorimet kaotike të ndërmarra nga adoleshentët, duke sjellë një 

ekuilibër midis pavarësisë dhe afërsisë familjare. Brenda familjes adoleshenti fiton 

aftësi sociale e kompetenca sociale, të cilat ai i shpreh në marrëdhëniet me grupin 

e moshatarëve. Influenca pozitive e familjes është e rëndësishme në këtë proces, 

por angazhimi duhet të bëhet nga adoleshenti si individ. Ky proces kërkon shumë 

eksperimente, veçanërisht në rolet profesionale dhe personale132. Ky identitet i krijuar 

gjatë adoleshencës e ndihmon atë të përshtatet dhe të kontribuojë në shoqëri, të mbajë 

një peshë të rëndë megjithatë, edhe më vonë, gjatë jetës, ai rafinohet, rivlerësohet dhe 

merr angazhime të tjera133. 

Përgjatë viteve  shumë studiues kanë hedhur  hipoteza  dhe kanë  kryer  kërkime 

shkencore lidhur me dy variablat, stilet prindërore dhe statuset e identitetit ose sfera 

të veçanta të identitetit. Santrock gjeti se stilet e prindërimit ndikojnë  arritjet e 

identitetit në adoleshencë. Identiteti i suksesshëm zhvillohet nëpërmjet pranimit të 

vlerave tradicionale dhe duke shprehur njëkohësisht ato kështu që adoleshentët kanë 

nevojë për ndikimin e prindërve, për vlerat tradicionale dhe ndikimin e shokëve për 

shprehshmërinë njëkohësisht. Megjithatë, një ndikim shumë i madhë nga prindërit 

ose moshatarët mund të interferojë me angazhimin personal të adoleshentit. Pra, stilet 

e prindërimit  ndikojnë në arritjen e identitetit në adoleshencë. Sipas134, një stili 
prindëror që thekson standarde të larta dhe komunikim të lartë inkurajon eksplorimin 

e adoleshentit, si një faktor mbështetës mjedisor135. Ky është stili autoritativ që nxit 

eksplorimin. 

129 Olweus , D., Bullying in school, What We knou and What We can do, 1991. 

130 Fisherman, Jacqueline, Psychology Today Magazine, November, 2000. 

131 Papini, D. R., Micka, J. C., Barnett, J. K., Perceptions of intrapsychic and extrapsychic 

functioning as bases of adolescent ego identity statuses, “Journal of Adolescent Research”, 1989, fq. 4, 

462-482. 

132 Stewart, D. W., Shandasani, P. N, Focus Groups : Theory and Practice, London: Sage. 1990. 

133 Smith, P. K., Bullying in schools: Thirty years of research, in C. P. Monks, & I. Coyne (eds.), 

Bullying in different contexts, New York, NY: Cambridge University Press, 2011, fq. 36-60. 

Schaefer, E. S., A configurational analysis of children’s reports of parent behavior, Journal of 

Consulting Psychology, 1965, fq. 29, 552-557. 

134 Schaefer, E. S., A configurational analysis of children’s reports of parent behavior, Journal of 

Consulting Psychology, 1965, fq. 29, 552-557. 

135 Santrock, John. W., Psychology, updated seventh edition, spy7fmpgi_xxv 3/30/04, University 

of Texas on Dallas. 

31 



 

Një stil prindëror që thekson standarde të larta pritshmërisë, por ofron standarde 

komunikimi të ulëta, mund të interferojë në eksplorimin e shëndetshëm për të zhvilluar 

identitetin, ky është stili autoritarian që nuk nxit eksplorimin dhe mund të rezultojë me 

adoleshentë me identitet konfuz ose me identitet të imponuar, të cilët nuk kanë kaluar 

krizë. Prindër liberalë që nuk vendosin standarte për adoleshentët, janë duke inkurajuar 

një identitet konfuz me angazhime jo të qarta136. Influenca pozitive e familjes është e 

rëndësishme në këtë proces, por angazhimi duhet të bëhet nga adoleshenti si individ, 

pas shumë eksperimentimeve dhe eksplorimeve, veçanërisht në rolet profesionale dhe 

personale137. 

Një tjetër studiues, Adams138, integroi disa teori prindërimi dhe përfitoi 

përgjithësime për karakteristikat prindërore që lehtësojnë apo pengojnë zhvillimin 

e identitetit të adoleshentit të tyre. Sjelljet më lehtësuese emocionale të prindërve 

janë lidhur me ngrohtësinë, shoqërinë dhe pranimin. Faktorët më shumë orientues 

që lehtësojnë zhvillimin e identitetit përfshijnë vendosjen e standardeve sjellore të 

arsyeshme, trajnim të pavarësisë, pranimi i perspektivave të të tjerëve dhe bindje 

e disiplinuar ndaj pritshmërive sjellore. Prindërit që inkurajojnë vetëshprehjen, 

pranimin e këndvështrimeve unike të gjithsecilit dhe respektit për perspektivat e të 

tjerëve ndikon pozitivisht ndaj eksplorimit dhe angazhimit139. Praktikat prindërore të 

bazuara emocionalisht që pengojnë zhvillimin e identitetit të adoleshentëve përfshijnë 

armiqësinë, shtrëngimin, distancën emocionale ose mohimin e perceptuar. Frekuencat 

e larta të sjelljeve imponuese prindërore, ashpërsia, rigiditeti dhe kaosi në aftësitë 

prindërore për të mbështetur rritjen e fëmijës drejt pjekjes, pengon tepër proceset e 

identitetit. 

Këta faktorë, të bazuar në emocionet dhe në drejtim-orientimin, që edhe 

ndihmojnë edhe pengojnë krizën e identitetit të adoleshentëve, janë përshkrues të 

modeleve të mëparshme dhe aktuale të prindërimit. Prindërit prototipik autoritarianë 

janë të përshkruar përgjithësisht nga “përpjekje për të dhënë formë kontrolli dhe 

vlerësojnë sjelljen dhe zakonet në një akordim me një set standartesh drejtimi”140. 

Ata vlerësojnë bindjen dhe konformitetin dhe priren të favorizojnë masa force dhe 

ndëshkuese për të vendosur disiplinën. Prindërit autoritarianë gjithashtu priren të 

 

 
 

 

136 Stephensom dhe Smith, Practical approaches to bullying, London: David Foulton, 1988. 

137 Schafer, J. L., Analysis of incomplete multivariate data (Monographs on Statistics and Applied 

Probability, London: Chapman & Hall, 1997,fq,. 77. 

138 Adams, G. R., Dyk, P., Bennion, L. D., Parent-adolescent relationships and identity formation, 

in B. K. Barber & B. C. Rollins (eds.), Parent-adolescent relationships Lanham, MD: University Press 

of America, 1990, fq. 1-16. 

139 Soenens, B., Duriez, B., Goossens, L., Social-psychological profiles of identity styles: Attitudinal 

and socialcognitive, 2005. 

140 Baumrind, D., Authoritarian vs. authoritative parental control, Adolescence, 1968, fq. 3, 255- 

272. 
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mos inkurajojnë pavarësinë dhe stili i tyre i prindërimit shtrëngon autonominë e 

fëmijës141. 

Prindërit autoritativë, nga ana tjetër inkurajojnë autonominë, por me standarde të 

larta drejtimi. Ata janë të ngrohtë, të kujdesshëm ndaj fëmijës së tyre, ndërsa aplikojnë 

kontroll, bazuar në arsyen dhe një mënyrë e orientuar nga diskutimi që lejon një 

marrje-dhënie verbale142. Të dy stilet e prindërimit, autoritarian dhe autoritativ, janë 

karakterizuar me kërkesa të larta, të cilat i referohen nivelit në të cilin prindërit presin 

dhe kërkojnë pjekuri, sjellje të përgjegjshme nga fëmija, por ndryshojnë në shtrirjen 

e përgjegjësisë prindërore, e cila i referohet gradës në të cilën prindërit i përgjigjen 

nevojave të fëmijës me pranimin dhe mënyrat mbështetëse143. Duke u bazuar në 

klasifikimin e Baumrindit (1971) të stileve të prindërimit edhe Maccoby dhe Martin 

(1983) identifikuan dy stile prindërore që janë të ulët në kërkesa dhe ndryshojnë në 

ndjeshmërinë prindërore. Një prind prototip zemër butë adopton një stil liberal, në të 

cilin prindërit janë shumë të përfshirë me fëmijët e tyre, por vendosin shumë pak 

kontroll dhe janë shumë pasiv në veprimet e tyre të limituara disiplinore. Më në 

fund, prindërit neglizhues janë gjithashtu lejues në kërkesat e tyre, por kanë të ulët 

edhe dimensionin e ndjeshmërisë, e përgjegjësisë. Këta prindër janë ekstremisht të 

papërfshirë dhe janë indiferentë me fëmijët e tyre. 

Nëse prindërimi i udhëheq adoleshentët përgjatë një trajektoreje të veçantë, më 

pas një stil neglizhent prindërimi është më pak i duhuri për të asistuar adoleshentin 

në zgjidhjen e krizës së tij të identitetit. Kjo gjetje indirekte u bë nga Steinberg144, 

i cili deklaron se “krahasuar me palët e tjera të ndryshme nga shtëpi autoritative, 

adoleshentët që kultivohen autoritativisht përfitojnë nivele më të larta eksplorimi. 

Në të kundërt, një stil prindërimi autoritarian është i lidhur me nivel të ngritur të 

problemeve145. Prindërit që kanë një nivel të lartë konflikti me adoleshentët e tyre ose 

prindërit që shmangen, ekspozojnë një stil prindërimi jo të pranueshëm, që ndikon 

negativisht në zhvillimin e identitetit146. 

141 Baumrind, D., Current patterns of parental authority, Developmental Psychology, 1971, fq. 4, 

1-103. 

142 Baumrind, D., Authoritarian vs. authoritative parental control, Adolescence, 1968, fq. 3, 255- 

272. 

143 Maccoby, E. E., Martin, J. A., Socialization in the context of the family: Parent-child 

interaction, in P. H. Mussen (Series ed.) & E. M. Hetherington (vol. ed.), Handbook of child 

psychology: vol. 4, Socialization, personality, and social development, New York: Wiley, 1983, 

(4th ed.,) fq. 1-101. 

144 Steinberg, L., Belsky, J., Infancy,  childhood, and adolescence: Development  in context, 

NewYork: McGraw-Hill, 1991. 

145 Forehand, R., Nousiainen, S., Maternal and paternal parenting: Critical dimensions in 

adolescent functioning, “Journal of Family Psychology”, 1993, fq. 7, 213-221. 

146 Reis, O., Youniss, J., Patterns of identity change and development in relationships with mothers 

and friends, “Journal of Adolescent Research”, 2004, fq. 19, 31-44. 
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Adoleshentët që kanë eksploruar dhe janë angazhuar në një eksperiment identiteti (të 

pjekur) janë më të hapur, kanë më pak probleme dhe më shumë komunikim global me 

të dy prindërit, krahasuar me grupin me identitet të paarritur, moratorium dhe difuz147. 

Prindërimi efektiv transhendon mjedisin e shtëpisë dhe lejon një pjekje të identitetit në 

kontekste jashtë familjes, siç është shkolla. Prindërit kanë mundësi të lehtësojnë ose 

të pengojnë pjekurinë akademike, e cila është vetëm një aspekt i identitetit ideologjik, 

nëpërmjet stileve të tyre të prindërimit148. Ngrohtësia, pranimi dhe qëndrueshmëria 

e prindërve autoritativë ka një ndikim domethënës në performancën shkollore dhe 

angazhimin, siç edhe adoleshentët nga shtëpi autoritative performojnë më mirë në 

shkollë dhe kanë një zotim më të lartë shkollor sesa moshatarët e tyre nga shtëpi me të 

tjera stile prindërimi149. 

Steinberg (2001) në një letër presidenciale, ekzaminoi idetë më të rëndësishme që 

kishte nxjerrë nga kërkimet e 25 viteve të fundit, rreth zhvillimit të adoleshentëve në 

kontekste familjare dhe arriti në përfundim se adoleshentët përfitojnë më shumë nga 

të pasurit prindër autoritativë. Për më tepër, korrelacioni pozitiv midis stilit prindëror 

autoritativ dhe angazhim-eksplorimit të adoleshentëve duket se transhendon shumë 

kufij Soenens, Vansteenkiste, Luyten, Duriez dhe Goossens150. Prindërimi autoritativ me 

3 komponentët e tij, ngrohtësia, qëndrueshmëria dhe lejimi i autonomisë psikologjike, 

është efektiv në asistimin e adoleshentëve në zhvillimin e identitetit të tyre. 

Studiues të ndryshëm kanë studiuar lidhjen midis njërit prej këtyre 3 komponentëve 

të prindërimit me statuset e identitetit të krijuar nga adoleshenti. Ngrohtësia e kujdesi 

prindëror, si tregues të atashimit prindëror, janë të korreluar pozitivisht me angazhimin 

e identitetit, sidomos te femrat151 dhe atashimi matern, i sigurt, parashikon nivele të 

larta të identitetit të arritur dhe nivele më të ulëta të moratoriumit dhe konfuzionit152. 

Anasjelltas, lidhjet e pasigurta prind-adoleshent korrelojnë pozitivisht me identitetin 

konfuz153. Adoleshentët me identitet të përkushtuar kanë shumë më tepër lidhje afektive 

147 Bhushan, R., Shirali, K. A., Family types and communication with parents: A comparison of 

youth at different identity levels, “Journal of Youth and Adolescence”, 1992, fq. 21, 687-697. 

148 Spera, C., A review of the relationship among parenting practices,parenting styles and adolescent 

school achievement, Education psychology review, 2005, 17(2), fq. 125-146. 

149 Steinberg, L., Levine, A. , You and your adolescent: A parent’s guide for ages 10 to 20, New 

York: Harper & Row, 1990 (Paperback edition, New York: Harper Perennial, 1991; U. K. edition, 

London: Ebury Press, 1992. 

150 Soenens, B., Beyers, W., Vansteenkiste, M., Sierens, E., Luyckx, K., Goossens, L., The “gross 

anatomy” ofparenting styles in adolescence: Three or four dimensions? Paper presented at the 18th 

biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), 

Ghent, Belgium, July 2004. 

151 Schultheiss, D. P., Blustein, D. L., Contributions of family relationship factors to the identity 

formation process, Journal of Counseling and Development, 1994, fq. 73, 159-166. 

152 Benson, H, The Wellness Book, 1992. 

153 Frank, S. J., Pirsch, L. A., Wright, V. C., Late adolescents’ perceptions of their relationships 

with their parents: Relationships among deidealization, autonomy, relatedness, and insecurity and 

implications for adolescent adjustment and ego identity status, Journal of Youth and Adolescence, 1990, 

fq. 19, 571-588. 
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me prindërit e tyre krahasuar me adoleshentët e papërkushtuar154. Identiteti i përkushtuar 

gjithashtu ka rezultuar i lidhur me ndjenjën e adoleshentëve të të qenët i pranuar e i 

besuar nga prindërit155. Ndërveprimet dhe lidhjet e forta familjare ofrojnë një kontekst në 

të cilin adoleshenti konsideron dhe përvetëson   opsionet për identitetin e tij156. 

Kontrolli i qëndrueshëm, një tjetër komponent i prindërimit, u studiua nga Sartor 

dhe Yunnis (2002), të cilët studiuan rolin e mbështetjes dhe monitorimin prindëror në 

zhvillimin e identitetit dhe gjetën se identiteti i arritur kishte korrelim qartësisht pozitiv 

me mbështetjen prindërore gjatë gjithë kohës. Kontrolli i qëndrueshëm inkurajon 

pjesërisht përgjegjshmërinë sociale dhe pavarësinë, i cili në kthim mbështet eksplorimin 

aktiv të alternativave dhe nevojën për besim për të ndërmarrë një përkushtim. Faktori 

tjetër, dhënia e autonomisë psikologjike, sipas Steinberg (2001) është një faktor i 

përgjithshëm mbrojtës i një rëndësie më të madhe sesa ngrohtësia e kujdesi prindëror, 

dhe ai është një bazë e sigurt për sjelljen në procesin e krijimit të identitetit, sidomos 

të meshkujve (Schultheus dhe Blustein, 1994). Për më tepër në studimet e tyre këta 

dy studiues gjetën se inkurajimi nga prindërit, i pavarësisë së adoleshentëve është i 

asociuar me identitetin e arritur dhe moratoriumin, mbështetur edhe nga Soenens, 

Beyers, Vansteenkiste, Sierens, Luyckx dhe Goossens157, që sugjeron se kulmi i 

lejimit të autonomisë psikologjike është lidhja me eksplorimin dhe përkushtimin. Një 

kulminacion i 3 faktorëve të lartpërmendur ka një ndikim shumë të madh në zhvillimin 

e identitetit të adoleshentit158. 

Pra, sipas shumicës së studiuesve, misioni i çdo adoleshenti është formimi i 

identitetit të arritur, që përfshin kombinimin e eksplorimit me përkushtimin, i cili është 

më i preferuari,dhe po sipas tyre, stilet prindërore kanë një ndikim shumë të madh e 

përcaktues në këtë proces të formimit të identitetit. Eksplorimi shihet si një rritje, vetëm 

nëse elementët e zgjedhur eventualisht do të jenë një mundësi që të kënaqin nevojat 

e individit dhe të marrin mbështetje nga shoqëria brenda së cilës individi funksionon, 

në mënyrë të arsyeshme159. Aq më tepër, përkushtimi ndaj elementëve të zgjedhur të 

identitetit rritet në mënyrë të suksesshme duke punuar midis vështirësive të zbatimit të 

zgjedhjeve specifike të identitetit 

154 Wismann, L. L., Newcombe, N., Relational aspects of identity: Late adolescents’ perceptions 

of their relationship with parents, “Journal of Experimental Child Psychology”, 1990, fq. 50, 357-369. 

155 Meeus, W., Oosterweegel, A., Vollebergh, W., Parental and peer attachment and identity 

development in adolescence, Journal of Adolescence, 2002, fq. 25, 93-106. 

156 Grotevant, H. D., Cooper, C. R., Patterns of interaction in family relationships and the 

development of identity exploration in adolescence, Child Development, 1985, fq. 56, 415-428. 

157 Duriez, B., Soenens, B., Beyers, W., Personality, identity styles, and religiosity: An integrative 

study among late adolescents in Flanders, “Journal of Personality”, Belgium, 2004, pp. 72, 877-908. 

158 Steinberg, L., We know some things: Parent-adolescent relationships in retrospect and prospect, 

“Journal of Research on Adolescence”, 2001, pp. 11, 1-19. 

159 Grotevant, H. D., Toward a process model of identity formation, “Journal of Adolescent 

Research”, 1987, pp. 2, 203-222 
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KAPITULLI III 

METODOLOGJIA E STUDIMIT 

3.1. Hyrje në metodologji 

Në këtë kapitull përshkruhet qasja e kërkimit shkencor të përdorur në këtë studim me 

metoda përkatëse duke synuar kështu të mësohet më shumë rreth stileve të perceptuara 

të prindërimit nga adoleshentët dhe krijimit të statusit të identitetit të tyre. Duke qenë se 

stilet e prindërimit ndikohen nga një sërë faktorësh të brendshëm dhe të jashtëm e për 

pasojë ato ndikojnë drejtpërsëdrejti në formimin e statusit të identitetit tek adoleshentët, 

studimi u fokusua kryesisht në katër stilet e prindërimit, në karakteristikat e tyre, se si 

ato perceptohen nga adoleshentët dhe si ndikojnë në formimin e statusit të identitetit. 

Instrumentet matëse që u përdorën ishin Wim Meeus160 për statuset e identitetit dhe për 

matjen e stileve të perceptuara të prindërimit, Parenting style index161. 

160 Wim Meeus (www.meeus@uu.nl). 

161 Steinberg, Parenting style index, Elmen & Mounts,1989. 
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3.2. Qëllimet e studimit 

Mbi bazën e literaturës ekzistuese, çdo status identiteti mendohet se lidhet me 

një formë të veçantë të stileve të perceptuara të prindërimit. Ky studim ka disa 

qëllime: 

Qëllimi i këtij studimi është të zbulojë si ndikojnë stilet e perceptuar të prindërimit 

në formimin e statusit të identitetit të adoleshentëve brenda kulturës shqiptare dhe si 

ndryshojnë marrëdhëniet midis këtyre variablave po në kulturën tonë. 

Qëllimi i këtij kërkimi është të shqyrtojë nëse midis stileve të perceptuara të 

prindërimit nga vetë adoleshentët dhe statuseve të identitetit tek adoleshentët ekziston 

një lidhje korrelacionale dhe nëse po si paraqitet kjo lidhje. 

Qëllimi i kërkimit është matja, përshkrimi, studimi i stileve të perceptuara të 

prindërimit nga vetë adoleshentët dhe statuseve të identitetit si edhe analiza e 

marrëdhënies mes tyre dhe dhënia e rekomandimeve për profesionistët që punojnë në 

shkolla dhe prindërit. 

Motivimi akademik, profesional dhe personal si edhe rëndësia praktike, psikologjike 

dhe sociale e një kërkimi të tillë qëndrojnë në themel të qëllimit të këtij kërkimi. 

3.2.1. Pyetjet kërkimore 

A ekziston një marrëdhënie mes stilive të prindërimit dhe statuseve të identitetit 

tek adoleshentët? 

A ka një marrëdhënie mes stilit të prindërimit liberal dhe statusit të identitetit konfuz 

tek adoleshentët? 

A ka një marrëdhënie mes stilit të prindërimit autoritativ dhe statusit të identitetit 

moratorium tek adoleshentët? 

A ka një marrëdhënie mes stilit të prindërimit autoritativ dhe statusit të identitetit të 

arritur tek adoleshentët? 

A ka një marrëdhënie mes stilit të prindërimit autoritarian dhe statusit të identitetit 

të imponuar tek adoleshentët? 

3.2.2. Hipotezat dhe variablat në studim 

Ky është një studim korrelacional, i cili tenton të zbulojë lidhjen ndërmjet 2 

variablave që paraqiten në hipoteza, të cilat janë: 

Hipoteza  1:  Ekziston  një  lidhje  midis  stileve  të  prindërimit  dhe  statuseve  të 

identitetit. 

Hipoteza 2: Adoleshentët që perceptojnë stilin autoritativ të prindërimit, kanë status 

identiteti të arrirë. 
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Hipoteza 3: Adoleshentët që perceptojnë stili autoritativ të prindërimit, kanë status 

identiteti moratorium. 

Hipoteza 4: Adoleshentët që perceptojnë stil liberat të prindërimit, kanë status 

identiteti konfuz. 

Hipoteza 5: Adoleshentët që perceptojnë stili autoritarian të prindërimit, kanë status 

identiteti të imponuar. 

Variabël i varur janë statuset e identitetit. 

Variabla të pavarura janë stilet e perceptuara të prindëritmit. 

 

 

3.3. Çështje etike 

Trajtimi i përshtatshëm i pjesëmarrësve 

Pjesëmarrësve ju  është shpjeguar, ajo që synon të masë ky studim, arsyet se pse 

kryhet etj. Gjithashtu ju është shpjeguar dhe mënyra e plotësimit të instrumenteve. 

 
 

3.4. Kampioni 

Unë pata mundësi të arrija te kampioni për të cilin isha e interesuar dhe ai pranoi me 

vullnetin e tij të lirë të merrte pjesë në studimin tim. 

Strategjia e kampionimit. Për t‟iu përshtatur më shumë studimit dhe popullatës që 

doja të studioja, ndoqa strategjinë e kampionimit probabilitar, ku të gjithë kishin shans 

të barabartë dhe të pavarur të merrnin pjesë. Principi i kësaj strategjie është se një 

kampion do të jetë përfaqësues i popullatës prej të cilës do të zgjidhet, nëse të gjithë 

anëtarët e popullatës kanë një shans të barabartë për t‟u përzgjedhur në kampion. Në 

këtë studim, kampioni përfaqësues janë adoleshentët të përzgjedhur me probabilitet 

rastësor,duke  përcaktuar një shkallë numerike të rastësishëm  të shkollave të mesme 
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të qytetit të Tiranës. Studimi përfshiu një kampion prej 1000 subjektesh 1 në 3 nxënës 

nga nëntë shkolla të mesme publike në Tiranë, përkatsisht nga dy klasa për secilin 

vit në shkolla të mesme: “Asim Vokshi”, “Ismail Qemali”, “Andon Zako Çajupi”, 

“Petro Nini Luarasi”, “Partizani”, “Arben Broci”, “Eqrem Çabej”, “Besnik Sykja”, 

“Myslym Keta”, nga të cilët (N = 510) ishin femra, ose 51 % e kampionit dhe (N = 

490) meshkuj, ose 49 % e kampionit. Pjesëmarrësit ishin përkatësisht të moshës 15 

vjeç (139 adoleshentë), 16 vjeç (408 adoleshentë), 17 vjeç (413 adoleshentë), 18 vjeç 

(40 adoleshentë). 

Kampioni i përfshirë në studim (N = 1000) adoleshentë nga nëntë gjimnazet e 

sipërpërmendura të Tiranës. 

Profili demografik i kampionit ishte si më poshtë: 

Profili gjinor i kampionit. 

(N = 510) ishin femra, ose 51 % e kampionit dhe (N = 490) meshkuj, ose 49 % e 

kampionit. 

Profili moshor i kampionit 
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Pjesëmarrësit ishin përkatësisht të moshës 15 vjeç (139 adoleshentë) ose 13,9 % e 

kampionit, 16 vjeç (408 adoleshentë) ose 40,8 % e kampionit, 17 vjeç (413 adoleshentë) 

ose 41,3 % e kampionit, 18 vjeç (40 adoleshentë) ose 4 % e kampionit. 

 
 

3.5. Instrumentet e studimit 

Për të arritur qëllimin e studimit dhe për të vërtetuar (ose hedhur poshtë) 

hipotezat e mësipërme, adoleshentëve iu shpërndanë 2 pyetësorë që u plotësuan 

nga vetë adoleshentët. Instrumentet matëse që u përdoren në këtë kërkim ishin: 

Wim Meeus për statuset e identitetit dhe Parenting style index për matjen e stileve 

të perceptuara të prindërimit. Pyetësorët e aplikuar janë mbështetur në pyetësorë 

të standardizuar, Wim Meeus dhe Parenting style index, të cilët u përshtatën në 

kontekstin shqiptar, ndërkohë që para aplikimit të pyetësorit të këtij studimi, pjesët 

e tij janë testuar me kampione më të vogla për të matur përshtatshmërinë e duhur 

të tij. Pas testimit të pjesëve të pyetësorëve dhe përshtatjes janë vënë në aplikim 

për këtë studim. Pyetësorët janë të përbërë nga pyetje kryesisht të mbyllura. Për 

aplikimin e këtyre pyetësorëve është marrë leje pranë Drejtorisë Arsimore 

Rajonale Tiranë. Më pas janë kontaktuar drejtuesit e shkollave të mesme përkatëse, 

të cilët janë informuar rreth pyetësorit dhe janë udhëzuar paraprakisht lidhur me 

plotësimin e pyetësorëve. Më pas, me ndihmën e mësuesve dhe një grupi 

mbështetës pune u menaxhua aplikimi i pyetësorëve në shkolla të mesme të 

Tiranës. 

Analiza statistikore u krye me softuerin statistikor SAS 9.2. Fillimisht 1000 

pyetësorët e plotësuar në letër u regjistruan në mënyrë elektronike në një bazë të 

dhënash në formatin Excel dhe më pas u transferuan në SAS 9.2. 

 

 

3.5.1 Komponentët e pyetësorit 

Pyetësori i përdorur për këtë studim është një pyetësor i përbërë nga dy pyetësorët 

e sipërpërmendur të standardizuar, ai është konceptuar në katër pjesë, ku secila pjesë 

synon të japë një panoramë të një aspekti të detajuar përmes treguesve përkatës. 

Pjesa e parë e pyetësorit përfshin të dhënat e mëposhtme: karakteristikat demografike 

(mosha dhe seksi), gjithashtu përfshin 18 pohime se si e perceptojnë adoleshentët stilin 

e prindërimit të prindërimit të tyre. 

Pjesa e dytë e pyetësorit përfshin 7 pyetje se si e perceptojnë adoleshentët stilin 

e prindërimit të prindërimit të tyre në lidhje me kohën e lirë që ato kalojnë jashtë 

shtëpisë dhe pa prindërit. 

Pjesa e tretë e pyetësorit vlerëson statusin identitetit në lidhje me arsimin nga 

adoleshentët. Këtu përfshihen 12 pohime në lidhje me identitetin dhe edukimin. 
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Pjesa e katërt e pyetësorit përfshin 13 pohime në lidhje me statusin e identitetit dhe 

marrëdhënieve miqësore të adoleshentëve. 

3.5.2. Procedura 

Më pas u fillua me përcaktimin e kritereve të kampionimit. U mor numri i 

adoleshentëve që frekuentojnë arsimin publik të mesëm në Tiranë, që ishte 13 524 

nxënës, duke kaluar më pas te kampionimi (N = 1000) adoleshentë nxënës në shkollat 

e mesme të Tiranës. Gjithashtu pyetësori është pilotuar për të parë nëse pyetjet ishin 

konceptuar qartë dhe ishin të duhurat për të matur atë që synohej në këtë studim. U 

bënë ndryshime që duheshin pas pilotimit. 

3.6. Analiza statistikore 

Të gjitha të dhënat u koduan dhe u hodhën në kompjuter, nga ku ato u bënë gati 

për analizën statistikore. Analiza statistikore u krye me softuerin statistikor SAS 

9.2. Fillimisht 1000 pyetësorët e plotësuar në letër u regjistruan në mënyrë elektronike 

në një bazë të dhënash në formatin Excel dhe më pas u transferuan në SAS 9.2. Duke 

futur në SAS numrin e popullatës që përfaqëson kampioni (13 524 nxënës të shkollave 

të mesme të kryeqytetit), rezultoi se maksimumi i marzhit të gabimit statistikor për 

përqindjet e paraqitura më poshtë është plus/minus 2,9 %. 

41 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITULLI IV 

 
 

4.1. REZULTATET E STUDIMIT 

Gjithashtu janë paraqitur të gjitha gjetjet, duke qartësuar kështu më shumë 

hipotezat mbi të cilat është ngritur studimi. Rezultatet janë përftuar nga analiza 

statistikore e të  dhënave  të  grumbulluara  nga  vlerësimet  me  pjesëmarrësit. 

Të dhënat janë paraqitur në tabela, duke  vlerësuar  rëndësinë  e  variablave 

sipas përqindjeve dhe në numër absolut. Gjithashtu paraqitja grafike qartëson 

ndryshimet e vërejtura. Ndryshimet janë bërë në formën e ndryshimit në 

përqindje për të gjithë kategoritë në studim dhe krahasueshmëria e gjetjeve 

tregon marrëdhënien midis variablave. 

 

4.2. Paraqitja grafike e rezultateve 

Grafikët në vazhdim, të ndërtuara në bazë të analizës në SAS 9.2, paraqesin 

shpërndarjen në përqindje të përgjigjeve që kanë dhënë të anketuarit për çdo 

pyetje të pyetësorit. Duke futur në SAS numrin e popullatës që përfaqëson 

kampioni (13 524 nxënës të  shkollave të mesme të  kryeqytetit), rezultoi se 

maksimumi i marzhit të gabimit statistikor për përqindjet e paraqitura më poshtë 

është plus/minus 2,9 %. 
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PRINDËRIMI 

 

Grafiku 1. A jeni dakord me thënien “Unë mund të mbështetem te prindërit e mi 

për të më nxjerrë nga situata nëse kam ndonjë problem”? 

 

 
 

 
 

4, 5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 3, 8 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord - disi”; 25, 7 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

pjesa më e madhe e adoleshentëve, 66,1 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

 

 
 

Grafiku 2. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi më thonë se unë nuk duhet të 

grindem me më të rriturit”? 
 
 

 
 

 

 

4,5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 10 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord - disi”, 29,1 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

shumica e adoleshentëve janë përgjigjur “jam shumë dakord” - 56,5 %. 
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Grafiku 3. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi më nxisin vazhdimisht të bëj 

më të mirën në çdo gjë që bëj unë”? 

2 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam dakord”; 2,7 % janë përgjigjur “nuk 

jam dakord – disi”; 16,8 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe shumica 

e adoleshentëve, 78,5 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

Grafiku 4. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi më thonë se unë duhet të jap 

një argument përpara se të bëj diçka që mund t‟i inatos njerëzit”? 

5,5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 7,5 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord - disi”; 31,5 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

pjesa më e madhe, 55,5 % e adoleshentëve, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 
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Grafiku 5. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi më nxisin të mendoj si i pavarur 

duke më falur besim”? 

 

 
 

 
 

 

4,8 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 11,5 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord - disi”, 33,5 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

shumica e adoleshentëve, 50,2 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

 

Grafiku 6. A jeni dakord me thënien “Kur marr një notë të dobët në shkollë, 

prindërit e mi më kritikojnë”? 

 
 

 
 

 

 

12, 6 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 18,1 % janë 

përgjigjur “nuk jam dakord - disi”; 39,8 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam 

dakord” dhe 29,6 % janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 



 

 

Grafiku 7. Ajeni dakord me thënien “Prindërit e mi janë të gatshëm të më ndihmojnë 

me detyrat e shkollës nëse ka diçka që nuk e kuptoj”? 

 

 

 
 

 

9,6 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 8,1 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord disi”; 27, 2 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

shumica e adoleshentëve, 55,1 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

 

Grafiku 8. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi më thonë se idetë e tyre janë 

gjithmonë të drejta dhe unë nuk duhet t‟i vë në diskutim”? 

 

 
 

 
 
 

24,8 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 26,5 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord – disi”, 29 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

19,7 % janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 
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Grafiku 9. A jeni dakord me thënien “Kur prindërit e mi duan që unë të bëj diçka, 

ata ma shpjegojnë pse”? 

 

 
 
 

4,6 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 9,1 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord - disi”: 25,7 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

shumica e adoleshentëve, 60,7 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

 

Grafiku 10. A jeni dakord me thënien: “Kur zihem me prindërit e mi, ata thonë 

gjëra të tilla, si: Do e kuptosh kur të rritesh”? 

 

 
 

 
 

 

9,5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 13,9 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord - disi”; 28, 4 janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

shumica e adoleshentëve, 48,1 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 
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Grafiku 11. A jeni dakord me thënien “Kur marr notë të keqe në shkollë, prindërit 

e mi më inkurajojnë të përpiqem më shumë”? 

 

 
 

 
 

 
4,8 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 6,9 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord – disi”; 20,5 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

shumica e adoleshentëve, 67,8 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

 

Grafiku 12. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi më lejojnë të bëj planet e mia 

për gjërat që mua më pëlqen të bëj”? 

 

 
 

5,2 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 9,2 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord – disi”; 30 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

pjesa më e madhe, 55,6 %, e adoleshentëve janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 
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Grafiku 13. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi i njohin shokët me të cilët 

unë shoqërohem”? 

 
 

 
 

 
 

5,8 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 9,1 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord – disi”; 26,4 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

shumica e adoleshentëve, 58,7 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

 

Grafiku 14. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi qëndrojnë ftohtë dhe jo në 

mënyrë miqësore nëse bëj diçka që atyre nuk u pëlqen”? 

 

 
 

 
 

 
34,8 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 26,5 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord disi”; 26,6 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

26,6 % janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 
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Grafiku 15. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi kalojnë kohë vetëm duke 

biseduar me mua”? 

 
 

 
 

 
 

14,5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 27,2 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord – disi”; pjesa më e madhe e adoleshentëve, 40,7 % janë përgjigjur “në 

njëfarë mënyre jam dakord” dhe 17,6 % janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

 

Grafiku 16. A jeni dakord me thënien “Kur marr notë të keqe në shkollë, prindërit 

e mi më bëjnë të ndihem fajtor”? 

 

 

 
 

 
 

 

Shumica e adoleshentëve 46 % janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 23,2 % janë 

përgjigjur “nuk jam dakord – disi”; 20,4 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam 

dakord” dhe 10,3 % janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 
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Grafiku 17. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi organizojnë aktivitete 

familjare për t‟u argëtuar të gjithë së bashku”? 

 
 

 
 
 

6,8 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 9,8 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord – disi”; 27,3 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

shumica e adoleshentëve, 56,1 %, janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 

 

Grafiku 18. A jeni dakord me thënien “Prindërit e mi nuk më lejojnë të bëj gjëra me 

ato kur unë bëj diçka që atyre nuk u pëlqen”? 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

28,4 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk jam fare dakord”; 25,9 % janë përgjigjur 

“nuk jam dakord – disi”; 27,3 % janë përgjigjur “në njëfarë mënyre jam dakord” dhe 

18,4 % janë përgjigjur “jam shumë dakord”. 
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Grafiku 19. Në një javë të zakonshme, cila është koha e fundit që ju keni qëndruar 

jashtë të premten ose të shtunën mbrëma? 

 
 

 
 

 

Në pyetjen lidhur me kohën e fundit që kanë kaluar jashtë të premten ose të shtunën 

mbrëma, adoleshentët janë përgjigjur: 5,5 % “nuk më lejohet”;16,9 % “para orës 8 

të darkës”;16,8 % “në orën 8:00-8:59”; 15,1 % “në orën 9:00-9:59;15,1 % “në orën 

10:00-10:59”; 14 % “në orën 11:00 ose më vonë” dhe 16,8 % “sa vonë të dua unë”. 

 

Grafiku 20. Sa përpiqen prindërit e tu të dinë se ku shkon natën? 
 

 

 

 

 
 

 
4,7% e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk e dinë”; 13,9 % janë përgjigjur “dinë 

pak” dhe shumica e adoleshentëve, 81,4 %, janë përgjigjur “dinë shumë”. 
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Grafiku 21. Sa përpiqen prindërit e tu të dinë me çfarë merresh në kohën e lirë? 
 

 
 

 
 

 
6,4 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk e dinë”; 33,3 % janë përgjigjur “dinë 

pak” dhe shumica e adoleshentëve, 60,3 %, janë përgjigjur “dinë shumë”. 

 

Grafiku 22. Sa përpiqen prindërit e tu të dinë se ku jeni shumicën e pasditeve pas 

shkolle? 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

6,5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk e dinë”; 23,3 % janë përgjigjur “dinë 

pak” dhe shumica e adoleshentëve, 70,3 %, janë përgjigjur “dinë shumë”. 
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Grafiku 23. Sa e dinë vërtet prindërit ku shkon natën? 
 

 

 
 

 

 
7,1 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk e dinë”; 15,2% janë përgjigjur “dinë 

pak” dhe shumica e adoleshentëve, 77,8 %, janë përgjigjur “dinë shumë”. 

 

Grafiku 24. Sa e dinë vërtet prindërit se me çfarë merresh në kohën e lirë? 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
7,6 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk e dinë”; 35 % janë përgjigjur “dinë pak” 

dhe shumica e adoleshentëve, 57,3 %, janë përgjigjur “dinë shumë”. 
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Grafiku 25. Sa e dinë vërtet prindërit se ku jeni shumicën e pasditeve pas

shkolle? 

8,6 % e adoleshentëve janë përgjigjur “nuk e dinë”; 24,6 % janë përgjigjur “dinë 

pak” dhe shumica e adoleshentëve, 66,8 %, janë përgjigjur “dinë shumë”. 

IDENTITETI/SHKOLLIMI 

Grafiku 26. Shkollimi im më jep siguri në jetë. 

5,9 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 3 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 14,3 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 31,6 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe shumica e adoleshentëve, 45,2 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 27. Shkollimi im më jep vetëbesim. 

4,5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 5,2 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 15,6 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 38 % janë përgjigjur “e 

vërtetë” dhe 36,7 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

Grafiku 28. Shkollimi im më bën të ndihem i/e sigurt në vetvete. 

4,6 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 5,2 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 16,5 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 34,7 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 39 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 29. Shkollimi im më jep siguri për të ardhmen. 

4,3 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”, 3,5 % janë 

përgjigjur “e pavërtetë”;14,6 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 28,8 % 

janë përgjigjur “e vërtetë” dhe shumica e adoleshentëve, 48,9 %, janë përgjigjur 

“plotësisht e vërtetë”. 

Grafiku 30. Shkollimi im më lejon të përballem me të ardhmen me optimizëm. 

4,5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 3,9 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”;15,5 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 39,4 % janë përgjigjur “e 

vërtetë” dhe 37,8 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 31. Përpiqem të zbuloj shumë rreth shkollimit tim. 

4,2 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 5,8 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 19,8 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”, 41,9 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 28,3 % janë përgjigjur plotësisht e pavërtetë. 

Grafiku 32. Shpesh reflektoj rreth shkollimit tim. 

4,2 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 5 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 18,3 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 44,2 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 28,3 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 33. Bëj shumë përpjekje të vazhdoj të kërkoj gjëra të reja rreth shkollimit 

tim. 

4,6 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 6,6 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 20,8 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; shumica e adoleshentëve, 

40,1 %, janë përgjigjur “e vërtetë” dhe 27,9 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

Grafiku 34. Shpesh përpiqem të gjej se çfarë mendojnë njerëzit e tjerë rreth 

shkollimit tim. 

10,4 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 15,3 % janë 

përgjigjur “e pavërtetë”; 28,7 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 29,7 % janë 

përgjigjur “e vërtetë” dhe 15,9 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 35. Shpesh bisedoj me njerëzit e tjerë rreth shkollimit tim. 

7,3 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 10 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 27,1 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 35,6 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 20,1 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

Grafiku 36. Shpesh mendoj që një shkollë tjetër do të ma bënte jetën 

më interesante. 

14,3 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 19,7 % janë 

përgjigjur “e pavërtetë”; 24,5 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 22,4 % janë 

përgjigjur “e vërtetë” dhe 19,1 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 37. Në fakt, po kërkoj një shkollë tjetër. 
 

 

 
 

 

 

39,7 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 26,1 % janë 

“përgjigjur e pavërtetë”; 14,4 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 10,5 % janë 

përgjigjur “e vërtetë” dhe 9,3 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

 
 

IDENTITETI/MARRËDHËNIET MIQËSORE 

 

Grafiku 38. Shoku/shoqja im më i/e mirë më jep siguri në jetë. 
 

 

 
 

 
7,5 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 9,9 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 24,9 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 32,6 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 25 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 39. Shoku/shoqja im më i/e mirë më jep vetëbesim. 
 

 
 

 
 

 
 

4,7 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 7,3 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 21 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 36,2 % janë përgjigjur “e 

vërtetë” dhe 30,8 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

 

Grafiku 40. Shoku/shoqja im më i/e mirë më bën të ndihem i/e sigurt me veten. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
4,6 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 8,4 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 21,7 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 36 % janë përgjigjur “e 

vërtetë” dhe 29,3 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 41. Shoku/shoqja im më i/e mirë më jep siguri për të ardhmen. 
 

 

 
 

 

 

7,1 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 20,7 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 28,5 % janë përgjigjur “herë vërtetë, herë jo”; 27,1 % janë përgjigjur “e 

vërtetë” dhe 16,6 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

 

Grafiku 42. Shoku/shoqja im më i/e mirë më lejon të përballem me të ardhmen me 

optimizëm. 

 

 

 

 

 
 

 
5,4 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 11,7 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 24,5 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 36,3 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 22,2 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 43. Përpiqem të zbuloj më shumë rreth shokut/shoqes sime më të mirë. 
 

 

 

 
 

 

4 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 6,2 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”, 16,1 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 38,5 janë përgjigjur “e 

vërtetë” dhe 35,2 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

 

Grafiku 44. Shpesh reflektoj mbi shokun/shoqen time më të ngushtë. 
 

 

 
 

 

 
 

4,3 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 6,9 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 19,4 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 39,1 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 30,3 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 45. Përpiqem shumë të gjej gjëra të reja rreth shokut/shoqes sime më të 

mirë. 

 
 

 
 

 
4,2 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 9,7 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 20,1 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 38,5 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 27,5 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

 

Grafiku 46. Shpesh përpiqem të zbuloj çfarë mendojnë njerëzit e tjerë rreth shokut/ 

shoqes sime më të mirë. 

 

 

 
 

 

 
10,1 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 14,9 % janë 

përgjigjur “e pavërtetë”; 22,2 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 30,7 % janë 

përgjigjur “e vërtetë” dhe 22,1 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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Grafiku 47. Shpesh bisedoj me njerëzit e tjerë rreth shokut/shoqes sime më të mirë. 
 

 

 

 
 

 
16,3 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 17,6 % janë 

përgjigjur “e pavërtetë”; 25,5 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 25,2 % janë 

përgjigjur “e vërtetë” dhe 15,5 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

 

Grafiku 48. Shpesh mendoj se do të ishte më mirë të gjeja një shok/shoqe tjetër 

shumë më të mirë. 

 

 
 

 
Shumica e adoleshentëve, 40,2 % janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 24,5 % 

janë përgjigjur “e pavërtetë”; 14,7 janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 12,4 % janë 

përgjigjur “e vërtetë” dhe 8,3% janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”. 
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Grafiku 49. Shpesh mendoj se një shok/shoqe shumë i/e mirë do të ma bënte jetën 

shumë më interesante. 

 

 

 
 

 

 

 

20,1 % e adoleshentëve janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 17 % janë përgjigjur 

“e pavërtetë”; 19,6 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 26,6 % janë përgjigjur 

“e vërtetë” dhe 16,8 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 

 

Grafiku 50. Në fakt, po kërkoj për një shok/shoqe të ri/re shumë të mirë. 
 

 

 

 
 

 
Shumica e adoleshentëve, 47,5 %, janë përgjigjur “plotësisht e pavërtetë”; 20,3 % 

janë përgjigjur “e pavërtetë”; 11,3 % janë përgjigjur “herë e vërtetë, herë jo”; 11,2 % 

janë përgjigjur “e vërtetë” dhe 9,8 % janë përgjigjur “plotësisht e vërtetë”. 
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4.3. Korrelacioni mes stilit të prindërimit dhe përgjigjeve mbi 

identitetin e të anketuarve 

Bazuar në përgjigjet e të anketuarve rreth prindërve të tyre u ndërtua një vektor i 

stilit të prindërimit sipas skemës renditëse të mëposhtme: 

 

 

Stili i prindërimit: 

1. Neglizhent 

2. Autoritarian 

3. Liberal 

4. Autoritativ 

Në grafikun 51 jepet shpërndarja në përqindje e stileve të mësipërme të prindërimit 

në kampionin e analizuar (maksimumi i marzhit të gabimit statistikor plus/minus 2,9 

%). 

 

 

Grafiku 51. Shpërndarja në përqindje e stileve të prindërimit. 
 

 
 

Bazuar në përgjigjet e të anketuarve rreth identiteteve të tyre, u ndërtua një vektor i 

identitetit sipas skemës renditëse të mëposhtme: 

Tipi i identitetit: 

1. Konfuz 

2. I imponuar 

3. I moritoriumit 

4. I arritur 

Në grafikun 52 jepet shpërndarja në përqindje e stileve të mësipërme të prindërimit 

në kampionin e analizuar (maksimumi i marzhit të gabimit statistikor plus/minus 2,9 

%). 
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Grafiku 52. Shpërndarja në përqindje e tipave të identitetit. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Vektori i prindërimit dhe vektori i identitetit u testuan në SAS 9.2 për korrelacion 

statistikor mes tyre. Instrumentet statistikore që u përdorën ishin tabela e korrelacionit, 

koeficientët e korrelacionit (koeficienti Phi, koeficienti i kontigjencës, Cramer‟s V) 

dhe testet e relevancës statistikore të korrelacionit (Chi-Square, Likelihood Ratio Chi- 

Square, Mantel-Haenszel Chi-Square). 
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KAPITULLI V 

 
 

5.1 DISKUTIME 

Qëllimi i këtij kërkimi ishte matja, përshkrimi, studimi i stileve të perceptuara të 

prindërimit nga vetë adoleshentët dhe ndikimi i tyre në formimin e statusit të identitetit 

në adoleshencë si edhe analiza e marrëdhënies mes tyre dhe dhënia e rekomandimeve 

për profesionistët që punojnë në shkolla. 

Prova empirike për përfshirjen prindërore në formimin e identitetit të adoleshentëve 

konsiston gjerësisht në studimet që përdorin paradigmën e statusit të identitetit162, duke 

lidhur pikët e statusit të identitetit të arritur, të imponuar, moratoriumin ose atë difuz 

me ndryshimet e prindit apo të familjes ose duke investiguar dallimet në ndryshimet 

e prindit apo familjes ndërmjet adoleshentëve me statuse të ndryshme identiteti163. 

Si të tilla këto studime e linin në hije mjaft përfshirjen e prindërve në zhvillimin 

ndërindividual të eksplorimit dhe angazhimit. Siç u përmend më lart, këto variabla 

të shtrira të procesit të formimit të identitetit theksojnë shumë më tepër marrëdhënien 

ndërmjet adoleshentit dhe kontekstit që e rrethon atë164. Megjithatë, rezultatet e këtyre 

studimeve përputhen me kuptimin që një kombinim i një marrëdhënieje të ngrohtë 

dhe të ngushtë me prindërit është mbështetja emocionale, drejtimi, intimiteti, atashimi 

i sigurt dhe inkurajimi i përpjekjes për autonomi nga prindërit është mbështetja e 

autonomisë, duke vlerësuar pavarësinë, individualizimi brenda familjes, inkurajimi i 

sjelljes së lirë dhe të pavarur shoqërohet me zhvillimin e shëndetshëm të identitetit të 

arritur. 

Disa studime mbi përfshirjen e prindërve në formimin e identitetit megjithatë 

dallojnë  ndërmjet  proceseve  të  formimit  të  identitetit  të  tilla  si  eksplorimi  dhe 

angazhimi165. Shumë studime të fundit prezantojnë masa të reja dhe të përpunuara të 

 
 

162 Marcia, J. E., Development and validation of ego-identity status, “Journal of Personality and 

Social Psychology”, 1966, 3(5), fq. 551-558. 

163 Campbell, E., Adams, G., & Dobson, W. R., Familial correlates of identity formation in late 

adolescence: A study of the predictive utility of connectedness and individuality in family relations, 

“Journal of Youth and Adolescence”, 1984, fq.13, 509-525. 

164 Van Hoof, A., The identity status field re-reviewed: An update of unresolved and  neglected 

issues with a view on some alternative approaches, Developmental Review, 1999, fq. 19, 497-556. 

165 Fullinwider-Bush, N., Jacobvitz, D. B., The transition to young adulthood: Generational 

boundary dissolution and female identity development, Family Process, 1993,fq, 32, 87-103. 
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këtyre proceseve, të tilla si stilet e identitetit166 ose eksplorimi i gjerë dhe identifikimi 

i angazhimit. Këto studime treguan se prindërit nuk ndikojnë shumë në procesin e 

eksplorimit fillestar të alternativave të identitetit në fusha të ndryshme. Megjithatë, 

rezultatet treguan se angazhimet ekzistuese, lidhet më shumë me prindërimin autoritar, 

duke përfshirë më shumë afërsi, përgjegjshmëri, inkurajim të autonomisë, dhe me pak 

kontroll psikologjik167. 

Të njëjtat marrëdhënie, megjithësemëtë forta në shumë raste, shfaqen për angazhimin 

dhe identifikimin e mëvonshëm me këto angazhime. Si të tilla, këto studime mbështesin 

gjerësisht përfundimet nga studimi duke përdorur paradigmën e statusit të identitetit, 

por ato tregojnë me qartë se si aspekte të veçanta të marrëdhënieve me prindërit 

shoqërohen me dimensione të veçanta të formimit të identitetit të adoleshentëve. 

Megjithatë, të gjitha këto janë studime ndërseksionale. Për rrjedhojë, disa 

përfundime, të paktën, mund të deklaroheshin ndryshe168. Është njësoj e mundur që 

karakteristikat e identitetit që nuk ndikohen nga prindërit të nxisin sjellje të caktuara 

prindërore. Për shembull, mbështetja prindërore e eksplorimit të marrëdhënieve të 

adoleshentëve mund të jetë e dukshme, vetëm për shkak të faktit se prindërit janë të 

përmbajtur dhe nuk ndërhyjnë kur adoleshenti eksploron marrëdhënie të tjera intime me 

shokët. Në mënyrë të ngjashme, prindërit mund të reagojnë pozitivisht kur adoleshenti 

bën një zgjedhje të pavarur mbi studimet, karrierën e tij apo të saj, sesa inkurajimin 

aktiv të adoleshentit për ta bërë këtë zgjedhje. Prova për efektet mbi fëmijën apo 

madje dy drejtimet në marrëdhëniet prind-adoleshent, vjen ekskluzivisht nga studimet 

mbi sjelljen e problemit gjatë adoleshencës së hershme dhe të mesme .Megjithatë, 

veçanërisht gjatë adoleshencës së vonë, drejtimi i dyfishtë mund të jetë i zakonshëm, 

gjithashtu, për sa i përket proceseve zhvillimore pozitive, të tilla si zhvillimi i identitetit. 

Adoleshentët dhe prindërit e tyre në mënyrë tipike kanë një marrëdhënie reciproke 

në ndarjen e përbashkët të ideve dhe kuptimeve169. Aktualisht, hipoteza kryesore e 

parashtruar në këtë studim, që është, ndikimi  i stileve të prindërimit në formimin i 

identitetit . Mbështetja empirike për këtë kërkon studime të shtrira në kohë me një 

projekt studimi të ndërthurur. 

Në këtë mënyrë fokusi i këtij studimi ishin pikërisht adoleshentët e shkollave të 

mesme të cilët i përkisnin grupmoshës 15-18 vjeç. Pjesëmarrësit ishin përkatësisht të 

 
 

166 Berzonsky, M. D., Identity style, parental authority, and identity commitment, “Journal of Youth 

and Adolescence”, 2004, fq. 33, 220-231. 

167 Luyckx, K., Goossens, L., Beyers, W., Soenens, B., Brief report: The Ego Identity Process 

Questionnaire: Factor structure, reliability, and convergent validity in Dutch-speaking late adolescents, 

“Journal of Adolescence”, 2006, fq. 29, 153-159. 

168 Bell, R., A reinterpretation of the direction of effects in studies of socialization, Psychological 

Review, 1968, fq. 75, 81-95. 

169 Youniss, J., Parents and peers in social development, Chicago: The University of Chicago 

Press, 1980; Youniss, J., Smollar, J., Adolescent relations with mothers, fathers, and friends, Chicago: 

The University of Chicago Press, 1985.LE 
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moshës 15 vjeç (139 adoleshentë) ose 13,9 % e kampionit, 16 vjeç (408 adoleshentë) 

ose 40,8 % e kampionit, 17 vjeç (413 adoleshentë) ose 41,3 % e kampionit,18vjeç (40 

adoleshentë) ose 4 % e kampionit. Ka korrelacion mes vektorit të stilit të perceptuar 

të prindërimit dhe atij të statusit të identitetit. Siç duket qartë nga Tabela1, ka një 

korrelacion statistikisht domethënës (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) 

dhe është pozitivisht i fortë (koeficienti Phi 0,39). Adoleshentët që kanë prindër 

autoritativë kanë përqindjen më të lartë të identitetit të arrirë (51,65 %)gjë që vërteton 

hiptezën dhe i jep përgjigje pyetjes kërkimor dhe më të ulët të identitetit konfuz (2,2 

%). Ndërsa anasjelltas, adoleshentët që kanë prindër neglizhentë kanë përqindjen më 

të ulët të identitetit të arritur (15,31 %) dhe më të lartën të identitetit konfuz (20,41 

%). Gjithashtu adoleshentët që perceptojnë stil prindërimi autoritarian ,që do të thotë 

prindër kufizues, ndëshkues, që kërkon që fëmija të bëjë atë që do prindi, ku bindja 

bëhet pa arsyetimin, kufizon vetëkontrollin e autonominë e fëmijës, vlerëson dhe 

respekton punën e fëmijës dhe përpjekjet e tij, por edhe vendos limite e kontroll të 

tepërt mbi të, ka pak komunikim verbal midis prindit dhe fëmijës.Këto adoleshentë 

kanë status identiteti të imponuar rreth 36.89% e të gjithë adoleshentëve pjesmarrës 

në studim gjë që vërteton hiptezën dhe i jep përgjigje pyetjes kërkimore. 

Adoleshentët me status identiteti moratorium dhe që perceptonin stil prindërimi 

autoritarian ishin 36.02 %.Ndërsa status i dentitetit konfuz 4.32% e adoleshentëve që 

perceptojnë stil prindërimi autoritarian, 22.77% janë me status identiteti të arritur.Në 

Tabelën 1 1.79% janë adoleshentë me status identiteti konfuz që perceptojnë si stil 

prindërimi liberal nga prindërit e tyre. Këto adoleshentë karakterizohen nga një 

dëshirë tepër e vogël për të eksploruar mundësi të ndryshme dhe shumë pak dëshirë 

për t‟iu përkushtuar asaj që ata bëjnë më mirë. 28.57% janë adoleshentë me status 

identiteti të imponuar, 33.93% janë adoleshentë me status identiteti moratorium, 

35.71% janë adoleshentë me status identiteti të arritur.Pavarsisht karakteristikave të 

stilit të prindërimit liberal kemi një përqindje të konsiderushme të adoleshentëve me 

status identiteti të arritur. 
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KAPITULLI VI 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

6.1. Përfundime 

Ndërsa mekanizmat ekzaktë që përcaktojnë marrëdhënien prind-fëmijë janë të 

shumta, rezultatet e studimit të kryer me prindër e adoleshentë shqiptarë, në kulturën 

shqiptare, tregojnë që mbetet ende shumë për të bërë nga prindërit, pasi edhe nëse 

ata mendojnë që prindërojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, fëmijët e tyre 

perceptojnë një gjë krejt ndryshe, detyrim dhe tutelë, ose nxitje për t‟iu përkushtuar 

diçkaje pa e eksploruar më parë. Lidhja shumë e fortë që ata krijojnë me prindërit e tyre 

është vërtet pozitive, por ajo nuk duhet t‟i pengojë adoleshentët t‟i vënë në pikëpyetje 

vlerat, idealet dhe planet prindërore dhe ta hedhin vështrimin përtej tyre. Adoleshentët 

shqiptarë, të privuar nga eksplorimi i plotë dhe i gjerë, detyrohen të eksplorojnë 

personalisht, por brenda kufijve të ngushtë ose t‟u nënshtrohen planeve prindërore 

duke zgjedhur t‟i përkushtohen zgjedhjeve personale larg qëllimeve, interesave apo 

aftësive të tyre të vërteta, me mirëbesim ndaj zgjedhjes së prindërve dhe me bindjen 

se kjo zgjedhje është më e mira në kontekstin shqiptar. Pra, të vetëdijshëm apo jo, ata 

mbeten të detyruar të bëjnë një zgjedhje të imponuar për një angazhim personal. 

Në fund të fundit, ekziston një kufizim shumë më i madh që quhet “kontekst 

kulturor” brenda kornizave të cilit të gjithë, prindër e adoleshentë, ndihen të imponuar 

nga rregulla të caktuara që të jetojnë e të veprojnë. Në fund të fundit, edhe mbi 

prindërit qëndron një autoritet më i madh, është shoqëria, e cila e “detyron” prindin 

që të imponojë adoleshentin të bëjë zgjedhjet e veta brenda rregullave dhe normave të 

po kësaj shoqërie, sepse një individ i suksesshëm i shpreh vlerat, besimet e zgjedhjet 

profesionale e personale, lidh miqësitë, krijon familjen dhe pranohet nga shoqëria në 

të cilën jeton. 

Në konkluzion, studimi aktual demonstron se statuset e identitetit janë të ndikuara 

nga stilet e perceptuara të prindërimit, pra janë funksionI i tyre. Me fjalë të tjera, 

ka shumë dimensione të stileve të perceptuara të prindërimit që udhëheqin fëmijët të 

zhvillojnë një status të caktuar identiteti. Ndoshta konteksti i socializimit që krijohet 
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kur prindërit adoptojnë një stil specifik prindërimi është i rëndësishëm, ashtu siç edhe 

fëmijët janë më tepër të aftë të shprehin pavarësi, të eksplorojnë dhe të angazhohen 

ndaj diçkaje në kontekste mbështetëse. Fakti që shumica e adoleshentëve janë të ndarë 

në dy kampe (sipas studimit aktual rezulton më se 2/3 e adoleshentëve, i moritoriumit 

dhe të imponuar) pasqyrohet, në përgjithësi, edhe në shoqërinë tonë, ku shohim që ka 

të rinj që janë të imponuar, që shkollohen e punojnë duke i detyruar prindërit, por në 

të kundërt, ka edhe adoleshentë që i janë futur rrugës së dijes, të arsimimit me dëshirë. 

Ndërsa konfuzët janë 6,2 e adoleshentëve pjesëmarrës. 

Studimi u kufizua në moshë, por nëse ai do të shtrihej në adoleshencën e vonë, te 

studentët do të demonstronte atë që edhe Waterman-i thekson, që mjediset e universitetit 

i furnizojnë adoleshentët e vonë me eksperienca të ndryshme, të cilat i stimulojnë 

të rishqyrtojnë qëllimet, vlerat dhe besimet personale dhe i prezantojnë me zgjidhje 

alternative rreth çështjeve të identitetit. Megjithatë, studime të tjera do të duhej të 

bëheshin për të parë si ndikon stili liberal i prindërimit dhe mungesa e një niveli të 

lartë edukimi në zhvillimin e identitetit të adoleshentëve që nuk ndjekin universitetin 

6.2. Rekomandime dhe kufizime: 

Së pari, në studimin kërkimor u përfshinë vetëm adoleshentë të zonës urbane dhe 

nuk u shtri në zonat rurale. Ndoshta për këtë arsye edhe prindërit rezultuan më shumë 

autoritativë. Rezultatet e studimit mund të ndryshonin në favor të stileve autoritariane 

dhe statuseve të tjera të identitetit të adoleshentëve, ose do të thelloheshin po ato 

rezultate që janë arritur në këtë studim. Kjo implikon nevojën për kërkime të ardhshme 

që të eksplorojnë si ndikojnë stilet e perceptuara të prindërimit në formimin e statuseve 

të identitetit tek adoleshentëve të zonave rurale dhe urbane dhe diferencat midis tyre. 

Së dyti, për të përcaktuar stilin e perceptuar të prindërimit u plotësua një pyetësor. 

Ndoshta prindërit nuk ndjekin vërtet një stil të caktuar prindërimi, por ndoshta 

fëmijët perceptojnë diçka ndryshe. Në një studim të ardhshëm mund të kërkohet të 

vlerësohet korrelacioni midis stilit të prindërimit që mendon se ushtron prindi dhe 

stilit të prindërimit që percepton adoleshenti, si dhe ndikimi në formimin e statusit të 

identitetit. 

Së treti, një tjetër kufizim lind nga fakti i mungesës së një testi diagnostik për stilet 

e prindërimit apo statuset e identitetit. Pyetësorët e plotësuar japin vetëm të dhëna 

subjektive, vetëraportuese, por këto të dhëna nuk mbështeten me vëzhgimin e sjelljes 

së tyre, a i ndjekin vërtet këto stile prindërimi të perceptuar nga adoleshentët prindërit 

dhe a kanë adoleshentët statusin e identiteti të raportuar. Këto masa objektive do të 

jepnin një besueshmëri më të lartë të të dhënave. 

Së katërti, ky studim përcaktoi dy stile prindërimi të perceptuara si dominante për 

secilin adoleshent pjesëmarrës në studim. Por prindërit mund të përdorin më shumë 
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se një stil prindërimi gjatë edukimit të adoleshentit të tyre. Për shembull, i njëjti 

prind mund të jetë liberal në çështjen e eksplorimit fetar nga fëmija, por mund të jetë 

autoritarian rreth eksplorimit seksual apo politik. Ose prindi mund të jetë autoritativ 

kur fëmija sillet mirë dhe autoritarian kur ai sillet keq; mund të jetë autoritativ në 

çështjet shkollore/akademike dhe autoritarian për çështjet e sportit, pasi ky i fundit 

mund të çojë në rënien e performancës shkollore. 

Së fundi, në këtë studim nuk u trajtua edhe mundësia që njëri prind mund të ndjekë 

njërin stil dhe prindi tjetër një stil tjetër prindërimi dhe si mund t‟i perceptojë një 

adoleshent, gjithashtu ndikimin që mund të ketë në formimin e statusit të identitetit. 

Duket interesante dhe shumë intriguese ideja e studimit se si kombinojnë në praktikë 

dy stile prindërimi të ndryshëm dhe ndikimin e këtij kombinimi në statuset e identitetit. 

Kërkime të mëtejshme mund të vazhdojnë rreth kësaj çështjeje interesante. Gjithashtu, 

do të ishte e vlefshme të studiohej se si ndikon stili i perceptuar i prindërimit të një 

nëne të divorcuar (prind i vetëm) në formimin e statusit të identitetit të adoleshentit, 

pasi ky nuk ishte qëllimi i studimit dhe nuk u studiua nëse midis prindërve pjesëmarrës 

në studim kishte të divorcuar. 

Të gjitha këto kufizime të këtij studimi mund të shërbejnë si rekomandime për 

punën studimore të personave të interesuar. Ndonjë pyetje mund t‟i intrigojë ata të 

ndërmarrin të tjera studime sasiore ose studime cilësore në të ardhmen. 

Paraqitja e rezultateve të studimit në tabela 

Tabela 1 paraqet analizën e korrelacionit mes vektorit të prindërimit dhe atij të 

identitetit. Siç duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht 

(probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht i fortë 

(koeficienti Phi 0,39). Adoleshentët që kanë prindër autoritativë kanë përqindjen më 

të lartë të identitetit të arrirë (51,65 %) dhe më të ulët të identitetit konfuz (2,2 %). 

Ndërsa anasjelltas, adoleshentët që kanë prindër neglizhentë kanë përqindjen më të 

ulët të identitetit të arritur (15,31 %) dhe më të lartën të identitetit konfuz (20,41 %). 
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Tabela 1 

Identiteti 

Prindërimi 

Konfuz Imponuar Moratorium Arritur 

Neglizhent 20,41 42,86 21,43 15,31 

Autoritarian 4,32 36,89 36,02 22,77 

Liberal 1,79 28,57 33,93 35,71 

Autoritativ 2,20 16,48 29,67 51,65 

Statistik Statistik DF Value Prob. 

Chi-Square Chi-Square 9 114,0662 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

Likelihood Ratio 
Chi-Square 

9 100,9375 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

Mantel-Haenszel 
Chi-Square 

1 83,1669 < 0,001 

Phi Coefficient Phi Coefficient 0,3929 

C o n t  i n g e n c y 
Coefficient 

Contingency 
Coefficient 

0,3657 

Cramer’s V Cramer’s V 0,2268 

Për të analizuar korrelacionin mes stilit të prindërimit dhe secilës prej përgjigjeve 

të të anketuarve rreth identitetit të tyre, këto të fundit u renditën sipas vektorit renditës 

të mëposhtëm: 

1. Plotësisht e pavërtetë

2. E pavërtetë

3. Herë e vërtetë/herë jo

4. E vërtetë

5. Plotësisht e vërtet
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Në Tabelën 2 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shkollimi im më jep siguri në jetë?”. Siç 

duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht (probabiliteti që 

të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht i fortë (koeficienti Phi 0,39). 

Tabela 2 

Vektori i 

Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 15,74 13,89 16,67 32,41 21,30 

Autoritarian 4,59 1,79 17,86 32,14 43,62 

Liberal 3,23 0,81 5,65 37,90 52,42 

Autoritativ 1,92 0,00 9,62 28,85 59,62 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 126,1075 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 106,4045 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 66,9472 < 0,001 

Phi Coefficient 0,3893 

Contingency 

Coefficient 

0,3628 

Cramer’s V 0.2248 

77 



Në Tabelën 3 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shkollimi im më jep vetëbesim?”. Siç 

duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht (probabiliteti që 

të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht i fortë (koeficienti Phi 0,41). 

Tabela 3 

Vektori i 

Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 12,04 18,52 29,63 27,78 12,04 

Autoritarian 4,31 4,57 17,26 40,86 32,99 

Liberal 1,63 1,63 8,13 42,28 46,34 

Autoritativ 1,923 0,00 9,18 35,75 53,14 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 140,5788 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 134,0484 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 94,5492 < 0,001 

Phi Coefficient 0,4111 

Contingency Coeffi- 
cient 

0,3802 

Cramer’s V 0,2373 
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Në Tabelën 4 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shkollimi im më bën të ndjehem e 

sigurtë në vetvete?”. Siç duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant 

statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht i 

fortë (koeficienti Phi 0,41). 

Tabela 4 

Vektori i 

Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 15,89 16,82 15,89 32,71 18,69 

Autoritarian 3,57 4,85 20,92 38,52 32,14 

Liberal 0,81 0,81 9,68 36,29 52,42 

Autoritativ 1,46 0,49 11,65 29,61 56,80 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 139,6386 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 123,4407 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 90,0244 <0,001 

Phi Coefficient 0,4104 

Contingency Coefficient 0,3797 

Cramer’s V 0,2370 
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Në Tabelën 5 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shkollimi im më jep siguri për të 

ardhmen?”. Siç duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht 

(probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht i fortë 

(koeficienti Phi 0,40). 

 
Tabela 5 

 

 

Vektori i 

Identitetit 

 
Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 12,96 11,11 29,63 24,07 22,22 

Autoritarian 3,59 2,82 16,41 33,59 43,59 

Liberal 0,81 0,00 4,07 33,33 61,79 

Autoritativ 1,45 1,45 7,25 22.,22 67,63 

 

 
 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 136,9808 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 129,2421 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 90,8325 < 0,001 

Phi Coefficient  0,4067  

Contingency Coefficient  0,3768  

Cramer’s V  0,2348  
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Në Tabelën 6 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shkollimi im më lejon të përballem me 

të ardhmen me optimizëm?”. Siç duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë 

relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është 

pozitivisht i fortë (koeficienti Phi 0,39). 

 

Tabela 6 
 

 

Vektori i 

Identiteti 

 
Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 12,96 12,04 22,22 37,96 14,81 

Autoritarian 3,33 4,10 16,41 45,90 30,26 

Liberal 0,00 1,61 5,65 45,16 47,58 

Autoritativ 2,42 0,48 8,70 30,43 57,97 

 

 
 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 128,5754 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 125,1235 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 87,9300 < 0,001 

Phi Coefficient  0,3938  

Contingency 

Coefficient 

 0,3664  

Cramer’s V  0,2274  
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Në Tabelën 7 paraqiten rezultatet eanalizës së korrelacionit mes vektorit të prindërimit 

dhe atij të identitetit për pyetjen “Përpiqem të zbuloj shume rreth shkollimit tim?”. Siç 

duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht (probabiliteti që 

të mos ketë korelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht i fortë (koeficienti Phi 0,42). 

Tabela 7 

Vektori i 

Identiteti 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 14,81 18,52 27,78 26,85 12,04 

Autoritarian 3,87 3,09 21,91 47,68 23,45 

Liberal 0,81 3,23 12,10 49,19 34,68 

Autoritativ 1,46 1,94 15,53 33,98 47,09 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 146,5679 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 123,5375 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 83.,8874 < 0,001 

Phi Coefficient 0,4212 

Contingency 

Coefficient 

0,3882 

Cramer’s V 0,2432 
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Në Tabelën 8 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit  për  pyetjen  “Shpesh  reflektoj  rreth  shkollimit 

tim?”. Siç duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht 

(probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht i fortë 

(koeficienti Phi 0,42). 

 
 

Tabela 8 
 

 

 

Vektori i 

Identitetit 

 
Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 13,89 20,37 25,00 30,56 10,19 

Autoritarian 3,58 4,09 20,72 47,06 24,55 

Liberal 0,81 2,44 7,32 57,72 31,71 

Autoritativ 1,46 0,49 14,08 40,29 43,69 

 

 

 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 151,0995 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 131,5387 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 88,8804 < 0,001 

Phi Coefficient  0,4272  

Contingency 

Coefficient 

 0,3928  

Cramer’s V  0,2466  
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Në Tabelën 9 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Bëj shumë përpjekje të vazhdoj të kërkoj 

gjëra të reja rreth shkollimit tim?. Siç duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë 

relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është 

pozitivisht i fortë (koeficienti Phi 0,40). 

 
 

Tabela 9 
 

 
 

Vektori i 

Identitetit 

 
Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 15,89 19,63 24,30 32,71 7,48 

Autoritarian 4,59 5,61 24,23 42,35 23,21 

Liberal 0,00 3,25 20,33 42,28 34,15 

Autoritativ 1,95 1,46 15,12 35,12 46,34 

 

 

 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 132,6050 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 123,6422 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 91,6713 < 0,001 

Phi Coefficient  0,4004  

Contingency 

Coefficient 

 0,3717  

Cramer’s V  0,2312  
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Në Tabelën 10 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shpesh përpiqem të gjej se çfarë mendojnë 

njerëzit e tjerë rreth shkollimit tim?”. Siç duket qartë nga tabela, ka një korrelacion 

shumë relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe 

është pozitivisht i fortë (koeficienti Phi 0,37). 

Tabela 10 

Vektori i 

Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 26,17 16,82 22,43 21,50 13,08 

Autoritarian 11,54 20,77 30,77 25,90 11,03 

Liberal 6,56 6,56 38,52 37,70 10,66 

Autoritativ 5,31 6,76 20,29 36,23 31,40 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 114,8120 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 108,3235 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 72,8884 < 0,001 

Phi Coefficient 0,3728 

Contingency 

Coefficient 

0,3493 

Cramer’s V 0,2152 
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Në Tabelën 11 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shpesh bisedoj me njerëzit e tjerë 

rreth shkollimit tim?”. Siç duket qartë nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant 

statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht i 

fortë (koeficienti Phi 0,34). 

 
Tabela 11 

 
 

Vektori i 

Identitetit 

 
Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 24,30 10,28 26,17 25,23 14,02 

Autoritarian 6,48 12,95 30,31 33,16 17,10 

Liberal 3,23 3,23 27,42 47,58 18,10 

Autoritativ 3,38 4,35 21,74 37,68 32,85 

 

 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 97,2912 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 84,6310 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 58,5962 < 0,001 

Phi Coefficient  0,4336  

Contingency   Coeffi- 
cient 

 0,3250  

Cramer’s V  0,1984  
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Në Tabelën 12 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shpesh mendoj që një shkollë tjetër do 

të ma bënte jetën më interesante?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion shumë 

relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion = 0,038) dhe është 

pozitivisht disi i fortë (koeficienti Phi 0,20). 

 
Tabela 12 

 

 
 

Vektori i 

Identitetit 

 
Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 22,43 14,95 15,89 24,30 22,43 

Autoritarian 15,27 19,85 24,17 19,85 20,87 

Liberal 12,90 22,58 34,68 18,55 11,29 

Autoritativ 9,22 15,53 23,30 30,10 21,84 

 

 

 

 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 33,8476 0,0007 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 34,0659 0,0007 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 4,2927 0,0383 

Phi Coefficient  0,2019  

Contingency 

Coefficient 

 0,1979  

Cramer’s V  0,1166  
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Në Tabelën 13 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Në fakt, po kërkoj një shkollë tjetër?” 

Siç duket nga tabela, ka një korrelacion jo shumë relevant statistikisht (probabiliteti që 

të mos ketë korrelacion = 0,09) dhe është pozitivisht disi i fortë (koeficienti Phi 0,19). 

 
Tabela 13 

 

 

 

Vektori 

i Identitetit 
 

 
Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 45,79 14,95 18,69 14,02 6,54 

Autoritarian 41,22 26,46 14,25 8,40 9,67 

Liberal 48,39 29,03 8,87 11,29 2,42 

Autoritativ 32,85 27,54 13,53 12,56 13,53 

 

 

 

 
 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 30,6193 0,0023 

Likelihood Ratio 
 

Chi-Square 

12 33,7571 0,0007 

Mantel-Haenszel 
 

Chi-Square 

1 2,8610 0,0908 

Phi Coefficient  0,1920  

Contingency 
 

Coefficient 

 0,1885  

Cramer’s V  0,1108  
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Në Tabelën 14 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shoku/shoqja im më i/e mirë më jep 

siguri në jetë?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht 

(probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,01) dhe është pozitivisht disi i fortë 

(koeficienti Phi 0,21). 

Tabela 14 

Vek- 
tori i 

Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 18,52 12,04 19,44 26.85 23,15 

Autoritarian 6,63 7,40 29,08 33,93 22,96 

Liberal 3,25 10,57 21,14 38,21 26,83 

Autoritativ 4,83 9,18 21,74 33,33 30,92 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 37,6993 0,0001 

Likelihood Ratio 
Chi-Square 

12 32,7343 0,0011 

Mantel-Haenszel 
Chi-Square 

1 12,5085 0,0004 

Phi Coefficient 0,2131 

Contingency 
Coefficient 

0,2084 

Cramer’s V 0,1230 
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Në Tabelën 15 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shoku/shoqja im më i mirë më jep 

vetëbesim?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht 

(probabiliteti që të mos ketë korelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht disi i fortë 

(koeficienti Phi 0,25). 

 
 

Tabela 15 
 

 

Vektori i 

Identitetit 

 

 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 12,04 17,59 22,22 20,37 27,78 

Autoritarian 3,34 6,14 22,51 39,13 28,39 

Liberal 3,25 5,69 17,07 39,84 34,15 

Autoritativ 2,42 2,90 19,81 37,68 37,20 

 

 

 

 

 
 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 54,8859 < 0,001 

Likelihood Ratio 
 

Chi-Square 

12 47,7589 < 0,001 

Mantel-Haenszel 
 

Chi-Square 

1 24,5105 < 0,001 

Phi Coefficient  0,2573  

Contingency 
 

Coefficient 

 0,2492  

Cramer’s V  0,1486  
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Në Tabelën 16 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shoku/shoqja im më i/e mirë më bën të 

ndihem i sigurt me veten?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant 

statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,0001) dhe është pozitivisht 

disi i fortë (koeficienti Phi 0,25). 

 
Tabela 16 

 

 

 

 

 
 

Vektori i 

Identitetit 

 

 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 11,21 19,63 22,43 24,30 22,43 

Autoritarian 3,35 6,70 22,94 39,95 27,06 

Liberal 2,46 9,02 21,31 37,70 29,51 

Autoritativ 3,38 4,35 18,36 34,30 39,61 

 

 

 

 

 
 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 53,2795 < 
0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 45,7040 < 
0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 24,3886 < 
0,001 

Phi Coefficient  0,2543  

Contingency 

Coefficient 

 0,2464  

Cramer’s V  0,1468  
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Në Tabelën 17 paraqiten rezultatet e analizës së korelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shoku/shoqja im më i/e mirë me jep 

siguri për të ardhmen?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion relevant statistikisht 

(probabiliteti që të mos ketë korrelacion = 0,02) dhe është pozitivisht jo shumë i fortë 

(koeficienti Phi 0,18). 

Tabela 17 

Vektori i 

Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 12,38 26,67 22,86 22,86 15,24 

Autoritarian 5,66 18,51 32,39 29,82 13,62 

Liberal 4,88 21,14 29,27 25,20 19,51 

Autoritativ 6,86 21,57 23,04 23,53 25,00 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 27,8556 0,0058 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 26,4784 0,0092 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 5,2936 0.,0214 

Phi Coefficient 0,1842 

Contingency 

Coefficient 

0,1812 

Cramer’s V 0,1063 
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Në Tabelën 18 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shoku/shoqja im më i/e mirë më lejon 

të përballem me të ardhmen me optimizëm?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion 

shumë relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,01) dhe është 

pozitivisht disi i fortë (koeficienti Phi 0,22). 

 
Tabela 18 

 

 

 

Vektori i 

Identiteti 

 

 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 15,09 16,04 21,70 32,08 15,09 

Autoritarian 3,08 10,00 37,69 37,69 21,28 

Liberal 3,25 12,20 40,65 40,65 26,02 

Autoritativ 5,37 10,24 33,66 33,66 28,78 

 

 

 

 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 40,7467 0,0001 

Likelihood Ratio 
 

Chi-Square 

12 34,7826 0,0005 

Mantel-Haenszel 
 

Chi-Square 

1 10,1324 0,0015 

Phi Coefficient  0,2224  

Contingency Coeffi- 
cient 

 0,2171  

Cramer’s V  0.1284  
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Në Tabelën 19 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Përpiqem të zbuloj më shumë rreth shokut 

/ shoqes time më të mirë?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant 

statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,01) dhe është pozitivisht disi 

i fortë (koeficienti Phi 0,21). 

 
Tabela 19 

 
 

Vektori i 

Identitetit 

 

 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Autoritarian 3,08 4,87 15,38 40,51 36,15 

Liberal 2,46 7,38 15,57 41,80 32,79 

Autoritativ 2,9 4,37 14,08 30,58 48,06 

 

 

 

 

 
 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 39,2910 0,0001 

Likelihood Ratio 
 

Chi-Square 

12 37,6655 0,0002 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 17,6050 0,0001 

Phi Coefficient  0,2185  

Contingency 

Coefficient 

 0,2135  

Cramer’s V  0,1261  
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Në Tabelën 20 paraqiten rezultatet e analizës së korelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shpesh reflektoj mbi shokun/ shoqen time 

më të ngushtë?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion shumë relevant statistikisht 

(probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,002) dhe është pozitivisht disi i fortë 

(koeficienti Phi 0,20). 

 
Tabela 20 

 
 

Vektori i 
Identitetit 

 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 9,71 13,59 25,24 30,10 21,36 

Autoritarian 3,33 4,87 19,23 42,31 30,26 

Liberal 2,44 6,50 13,01 42,28 35,77 

Autoritativ 4,85 4,37 17,48 37,86 35,44 

 

 

 

 

 

 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 33,8185 0,0007 

Likelihood Ratio 
Chi-Square 

12 30,5743 0,0023 

Mantel-Haenszel 
Chi-Square 

1 10,3320 0,0013 

Phi Coefficient  0,2028  

Contingency Coeffi- 
cient 

 0,1988  

Cramer’s V  0,1171  
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Në Tabelën 21 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Përpiqem shumë të gjej gjëra të reja 

rreth shokut/ shoqes sime më të mirë?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion shumë 

relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion < 0,001) dhe është 

pozitivisht disi i fortë (koeficienti Phi 0,22). 

Tabela 21 

Vektori i 
Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 8,49 16,98 26,42 33,02 15,09 

Autoritarian 3,32 8,95 16,88 43,48 27,37 

Liberal 3,31 5,79 23,14 42,15 25,62 

Autoritativ 2,43 4,85 17,96 36,89 37,86 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 42,7196 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 40,3249 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 23,2970 < 0,001 

Phi Coefficient 0,2277 

Contingency 

Coefficient 

0,2220 

Cramer’s V 0,1315 
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Në Tabelën 22 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shpesh përpiqem të zbuloj çfarë mendojnë 

njerëzit e tjerë rreth shokut/shoqes sime më të mirë?”. Siç duket nga tabela, ka një 

korrelacion shumë relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion = 0,2) 

dhe është pozitivisht jo shumë i fortë (koeficienti Phi 0,16). 

 
Tabela 22 

 

 

Vektori i 
Identitetit 

 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 13,21 19,81 23,58 33,96 9,43 

Autoritarian 12,05 12,05 22,05 31,03 22,82 

Liberal 11,48 15,57 18,85 29,51 24,59 

Autoritativ 6,76 12,56 20,77 29,47 30,43 

 

 

 

 

 
 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 23,1524 0,0265 

Likelihood Ratio 
Chi-Square 

12 25,3905 0,0131 

Mantel-Haenszel 
Chi-Square 

1 11,9039 0,0006 

Phi Coefficient  0,1652  

Contingency 
Coefficient 

 0,1652  

Cramer’s V  0,0967  
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Në Tabelën 23 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shpesh bisedoj me njerëzit e tjerë rreth 

shokut/shoqes sime më të mirë?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion shumë 

relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korelacion = 0,002) dhe është 

pozitivisht jo shumë i fortë (koeficienti Phi 0,19). 

Tabela 23 

Vektori i 

Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 22,64 2,75 16,98 23,58 16,04 

Autoritarian 17,53 16,75 29,12 23,97 12,63 

Liberal 16,53 16,53 26,45 30,58 9,92 

Autoritativ 13,59 16,50 21,36 22,82 25,73 

DF Value Prob 

Chi-Square 12 30,7797 0,0021 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 29,5605 0,0033 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 9,2843 0,0023 

Phi Coefficient 0,1936 

Contingency 

Coefficient 

0,1901 

Cramer’s V 0,1118 
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Në Tabelën 24 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shpesh mendoj se do të ishte më mirë të 

gjeja një shok/shoqe tjetër shumë më të mirë?”. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion 

jo relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korrelacion sipas testit Mantel- 

Haenszel = 0,4) dhe është pozitivisht jo shumë i fortë (koeficienti Phi 0,19). 

 
Tabela 24 

 

 
 

Vektori i 

Identitetit 

 

 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 31,43 20,00 17,14 20,95 10,48 

Autoritarian 45,27 24,30 13,81 11,51 5,12 

Liberal 47,15 22,76 11,38 10,57 8,13 

Autoritativ 34,47 26,21 15,05 9,71 14,56 

 

 

 

 

 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 32,6370 0,0011 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 31,2274 0,0018 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 0,6360 0,4251 

Phi Coefficient  0,1989  

Contingency 

Coefficient 

 0,1951  

Cramer’s V  0,1148  
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Në Tabelën 25 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Shpesh mendoj se një shok/shoqe shumë 

i/e mirë do të ma bënte jetën shumë më interesante?”. Siç duket nga tabela, ka një 

korrelacion shumë relevant statistikisht (probabiliteti që të mos ketë korelacion = 0,01) 

dhe është pozitivisht jo shumë i fortë (koeficienti Phi 0,17). 

 
Tabela 25 

 

 

 

 

 

Vektori i 

Identitetit 

 
Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 23,81 15,24 18,10 29,52 13,33 

Autoritarian 21,03 17,95 20,77 24,36 15,90 

Liberal 22,13 9,02 23,77 32,79 12,30 

Autoritativ 15,94 19,32 12,56 28,99 23,19 

 

 

 

 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 25,6639 < 0,001 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 26,6790 < 0,001 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 5,6156 < 0,001 

Phi Coefficient  0,1765  

Contingency 

Coefficient 

 0,1738  

Cramer’s V  0,1019  
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Në Tabelën 26 paraqiten rezultatet e analizës së korrelacionit mes vektorit të 

prindërimit dhe atij të identitetit për pyetjen “Në fakt, po kërkoj për një shok/shoqe të 

ri/re shumë të mirë?. Siç duket nga tabela, ka një korrelacion jorelevant statistikisht 

(probabiliteti që të mos ketë korrelacion sipas testit Mantel-Haenszel = 0,14) dhe është 

pozitivisht jo shumë i fortë (koeficienti Phi 0,20). 

Tabela 26 

Vektori i 

Identitetit 

Prindërimi 

1 2 3 4 5 

Neglizhent 42,86 12,38 17,14 16,19 11,43 

Autoritarian 52,55 19,64 10,20 9,95 7,65 

Liberal 52,85 25,20 10.57 8,13 3,25 

Autoritativ 41,87 17,24 11,82 12,81 16,26 

Statistik DF Value Prob 

Chi-Square 12 34,0618 0,0007 

Likelihood Ratio 

Chi-Square 

12 33,9856 0,0007 

Mantel-Haenszel 

Chi-Square 

1 2,1407 0,1434 

Phi Coefficient 0,2034 

Contingency 

Coefficient 

0,1994 

Cramer’s V 0,1175 
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SHTOJCA 

 
Pyetësorët 

Ju jeni përzgjedhur për të plotësuar pyetësorët e mëposhtëm.Këto pyetësor do 

përdoren vetëm për qëllim studimorë duke ruajtur anonimatin tuaj. 

 
Mosha............... Gjinia............. 

Ju lutem përgjigjuni pyetjeve rreth prindërve tuaj . 

Zgjidhni përgjigjen tuaj duke vendosur shënjën X poshtë shkallës se treguar. 

PRINDËRIT E MI 

 

 Nuk 
jam 
fare 
da- 
kord 

Nuk jam 
dakord 
disi 

Në një farë 
mënyre 
jam dakord 

Jam 
shumë 
dakord 

1.Unë mund të mbështetem tek 
prindërit e mi për të më nxjerrë nga 
situata nëse kam ndonjë problem. 

    

2.Prindërit e mi më thonë se unë nuk 
duhet të grindem me më të rriturit. 

    

3.Prindërit e mi më nxisin vazhdimisht 
të bëj më të mirën në çdo gjë që bëj 
unë. 

    

4.Prindërit e mi më thonë se unë 
duhet të jap një argument përpara 
se të bëj diçka që mund t’i mërzisë 
njerëzit. 

    

5.Prindërit e mi më nxisin të mendoj 
si i pavarur duke më falur besim. 

    

6.Kur marr një notë të dobët në shkol- 
lë, prindërit e mi më kritikojnë. 

    

7.Prindërit e mi janë të gatshëm të 
më ndihmojnë me detyrat e shkollës 
nëse ka dicka që nuk e kuptoj. 
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8.Prindërit e mi më thonë se idete e 
tyre janë gjithmonë të drejta dhe unë 
nuk duhet t’i vë në diskutim. 

    

9.Kur prindërit e mi duan që unë të 
bëj dicka, ata ma shpjegojnë pse. 

    

10.Kur zihem me prindërit e mi, ata 
thonë gjëra të tilla si: Do e kuptosh 
kur të rritesh. 

    

11.Kur marr notë  të keqe në shkollë, 
prindërit e mi më inkurajojnë të përp- 
iqem më shumë. 

    

12.Prindërit e mi më lejojnë të bëj 
planet e mia për gjërat që mua më 
pëlqen  të bëj. 

    

13.Prindërit e mi i njohin shokët me 
të cilët unë shoqërohem. 

    

14.Prindërit e mi qëndrojnë ftohtë 
dhe jo miqësore nëse bëj dicka që 
atyre nuk u pëlqen. 

    

 
15.Prindërit e mi kalojnë kohë vetëm 
duke biseduar me mua. 

    

16.Kur marr notë të keqe në shkollë, 
prindërit e mi më bëjnë të ndjehem 
fajtor. 

    

17.Prindërit e mi organizojnë aktivite- 
te familjare për tu argëtuar të gjithë 
së bashku. 

    

18.Prindërit e mi nuk më lejojnë të 
bëj gjëra me ato kur unë  bëj diçka që 
atyre nuk u pëlqen. 
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Koha e lirë 
 
 

 Nuk Para 8 :00 9 :00- 10 :00- 11 :00 Sa 

më orës 8 të – 9 :59 10 :59 ose më vonë 

lejohet darkës 8 :59 vonë të dua 

unë 

Në një javë za- 
konshme, cila 
është hera e fundit 
që ju keni qëndruar 
jashtë të premten 
ose te shtunën 
mbrëma ? 

       

 

Sa përpiqen prindërit e tu te dijnë ? 
 

 Nuk e dinë Dinë 
pak 

Dinë 
shumë 

Ku shkon natën?    

Me çfarë merresh kohën e lirë?    

Ku jeni shumicën e pasditeve pas 
shkolle? 

   

 

Sa e dinë vërtet prindërit ? 
 

 Nuk e dinë Dinë pak Dinë shumë 

Ku shkon natën?    

Me çfarë merresh kohën e lirë?    

Ku jeni shumicën e pasditeve pas shkolle?    
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Identiteti / Edukimi 

Më poshtë jepen disa pyetje rreth jush dhe edukimit tuaj shkollor. Në çdo rast, 

vendosni një kryq në kutinë që përputhet më shumë me mendimin tuaj. 
 
 

 Plotësisht 
e pavër- 
tete 

E 

pavërtete 

Nga 
njëhere e 
vërtete/ 
nga 
njëhere jo 

E 
vërtete 

Plotësisht 
e vërtete 

1.Shkollimi im më jep 
siguri në jetë. 

     

2. Shkollimi im më jep 
vetëbesim. 

     

3. Shkollimi im më bën 
të ndjehem e sigurtë në 
vetvete. 

     

4.  Shkollimi im më jep 
siguri për të ardhmen. 

     

5. Shkollimi im më lejon 
të përballem me të ard- 
hmen me optimizëm. 

     

6.Pë rpiqem të zbuloj 
shume rreth shkollimit 
tim. 

     

7.Shpesh reflektoj rreth 
shkollimit tim. 

     

8.Bëj shumë përpjekje 
të vazhdoj të kërkoj 
gjëra të reja rreth shkol- 
limit tim. 

     

9.Shpesh përpiqem të 
gjej se çfarë  mendojnë 
njerë zit e tjerë rreth 
shkollimit tim. 

     

10.Shpesh bisedoj me 
njerëzit e tjerë rreth 
shkollimit tim. 

     

11.Shpesh mendoj që 
një shkollë tjetër do 
të ma bënte jetën më 
interesante. 

     

12.Në fakt, po kërkoj një 
shkollë tjetër . 
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Identiteti/marrë dhë niet miqësore 

Më poshtë jepen disa pyetje rreth jush dhe shokut tuaj më të mirë. 
 
 

 Plotësisht 
e 
pavërtete 

E 
pavërtete 

Nga njëhere 
e vërtete/ 
nga njëherë 
jo 

E 
vërtete 

Plotësisht 
e vërtete 

1.Shoku/ shoqja im më 
i/ e mirë më jep siguri 
në jetë 

     

2.Shoku/ shoqja im 
më i mirë më jep 
vetëbesim. 

     

3.Shoku/ shoqja im 
më i/ e mirë më bën të 
ndjehem i sigurtë me 
veten. 

     

4.Shoku/ shoqja im më 
i/ e mirë me jep siguri 
për të ardhmen. 

     

5.Shoku/ shoqja im më 
i/ e mirë më lejon të 
përballem me të ardh- 
men me optimizëm. 

     

6.Përpiqem të zbuloj më 
shumë rreth shokut / 
shoqes time më të mirë. 

     

7.Shpesh reflektoj mbi 
shokun/ shoqen time 
më të ngushtë. 

     

8.Përpiqem shumë të 
gjej gjë ra të reja rreth 
shokut/ shoqes time më 
të mirë. 

     

9.Shpesh përpiqem të 
zbuloj çfarë mendojnë 
njerëzit e tjerë rreth 
shokut/ shoqes time më 
të mirë. 

     

10.Shpesh bisedoj me 
njerëzit e tjerë rreth 
shokut/ shoqes time më 
të mirë. 
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11.Shpesh mendoj se do 
të ishte më mirë të gjeja 
një shok / shoqe tjetër 
shumë më të mirë. 

     

12.Shpesh mendoj se 
një shok/ shoqe shumë 
i/ e mirë do të ma bënte 
jetën shumë më intere- 
sante. 

     

13.Në fakt, po kërkoj 
për një shok/ shoqe të 
ri/re shumë të mirë. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 




