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Ndertimi i Ekipit
Fuqia e kapitalit njerezor





Ky manual është krijuar nga

dhe është mbështetur nga
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Të pasurit e vizionit është njëra ndër karakteristikat më të rëndësishme të 

lidershipit, por edhe njëri ndër faktorët më të rëndësishëm për ndërmarrësi. Në 

anën tjetër aftësia e përçimit të atij vizioni me të tjerët është ajo që i shquan 

liderët e mirë. Po ashtu, vizioni do të ishte i kotë, nëse nuk do të përcillej me 

veprimet e duhura për vënien e ideve të biznesit në veprim. Siç do të thoshte 

industrialisti i njohur dhe magnati afarist amerikan Henry Ford, vizioni pa 

ekzekutim mbetet vetëm halucinacion.

Vizioni ndërmarrës ka të bëjë me idenë e biznesit që keni, produktet dhe 

shërbimet që ajo do të ofrojë ndërmarrja që synoni të krijoni por edhe për vlerat 

që do të ndiqni përgjatë udhëtimit tuaj si ndërmarrës. Definimi i vizionit do të 

ndikohet shumë nga synimet të cilat i keni përcaktuar për vetën tuaj dhe të tjerët 

që ju rrethojnë. Mund të keni synim të rriteni profesionalisht apo të përmirësoni 

gjendjen tuaj materiale, por vizioni juaj mund të shkojë edhe përtej interesave 

vetjake, duke synuar përmirësimin e jetës për të tjerët. Megjithatë kjo nuk mund 

të arrihet nëse nuk jeni të përkushtuar në punën tuaj dhe definitivisht jo me tetë 

orë pune në ditë.

Intermexo motivuese:
“Njerëzit bashkohen për shkak të vizionit të madh. 
Njerëzit largohen për shkak të lidershipit të dobët.” 

– Autori i panjohur

Shkathtësitë tuaja prej lideri do të jenë të nevojshme që të inspironi edhe të tjerët 

që të ju ndjekin në rrugëtimin tuaj të përmbushjes së vizionit. Njerëzit me të cilët 

do të zgjidhni të rrethoheni duhet të posedojnë shkathtësitë e duhura që jo vetëm 

përputhen me vizionin tuaj, por edhe të komplemetojnë atë që ju mungon juve, 

ose siç do të thoshte James Collins, “vizioni i madh pa njerëz të mëdhenj është 

jorelevant”.
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Suksesi i biznesit tuaj nuk do të varet vetëm nga prirjet tuaja të ndërmarrësisë, por 

edhe nga shkathtësitë e lidershipit. Shkathtësitë e liderëve të startupeve vlejnë në 

mënyrë gati universale për të gjitha ndërmarrjet dhe ndërmarrësit ashtu që ju të 

mund të shndërroni idetë në rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme . Për të 

udhëhequr të tjerët ju do të duhet që fillimisht të udhëhiqni vetën tuaj . Meqë 

lidershipi ka të bëjë me frymëzimin e të tjerëve, atëherë është me rëndësi të njihni 

vetën dhe të tjerët dhe të dini se çfarë është ajo që ju motivon juve dhe atyre që 

ju rrethojnë.

1. Njohja e vetvetes – Meqë pritet nga ju të motivoni të tjerët, atëherë është e 

rëndësishme që të motivoni vetën tuaj, e për këtë ju nevojitet të njihni mirë 

vetë dhe të kuptoni se çfarë është ajo që ju jep energji të veproni. Duhet të 

identifikoni edhe anët e fuqishme e dobësitë, duke vlerësuar edhe tiparet dhe 

shkathtësitë tuaja. 

2. Njohuritë themelore për ndërmarrjen – Kjo përfshin të kuptuarit e aspekteve 

bazike të operimit të ndërmarrjeve, përfshirë projektet, proceset dhe kulturën

3. Ndërtimi i marrëdhënieve – Duhet të dini si të krijoni marrëdhëniet, si dhe 

strukturoni e menaxhoni marrëdhëniet që mbështesin vizonin tuaj. Përmes 

këtij procesi do të blheni komunikues më i mirë, ndërsa rëndësia e 

komunikimit do të elaborohet në më shumë detaje në seksionin 7. në vijim.

4. Motivimi i të tjerëve – Duhet të dini si t’i bëni njerëzit të cilët punojnë me ju 

të pavarur, mjeshtër të punës së tyre dhe të kenë synime. Duhet të kuptoni që 

jo të gjithë njerëzit motivohen njësoj. Faktorët motivuesë do të elaborohen në 

më shumë detaje në seksionin e veçantë në vijim.

5. Udhëheqja e ndryshimit – Ndryshimi është pjesa më e vështirë e 

menaxhimit dhe lidershipit, prandaj do të duhet të keni shtkathtësitë e 

nevojshme për ta bërë këtë. Kjo përfshin edhe zotërimin e pesë paraskushteve 

të ndryshimit: të kuptuarit, motivimi, shkathtësitë, burimet dhe komunikimin.

Pesë shkathtësitë e lidershipit ndërmarrës janë :
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Liderët duhet të udhëheqin me sukses ekipet e tyre edhe në raste të krizave 

pavarësisht nëse kriza ka qenë e parandalueshme ose jo, ndërsa krizat bëhen më 

sfiduese kur ndërmarrjet fillojnë të piqen , prandaj duhet të jeni të gatshëm për këtë.

Kur flasim për krizat dhe zgjidhjen e problemeve, Cynthia Johnson merr shembullin e 

Mark Zuckerberg, i cili fokusohet gjithmonë në zgjidhjen e problemeve, për të 

ndihmuar një konsumator apo një biznes .

2
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Struktura organizative ka të bëjë me ndarjen e roleve, definimin e autoritetit dhe 

përgjegjësisë, respektivisht sistemin e hierarkisë në një organizatë. Përcaktimi i 

linjave të autoritetit përcakton edhe linjat e komunikimit, ndërsa grafikisht 

paraqitet përmes diagramit të organizatës. Thënë më thjeshtë, struktura 

organizative tregon kush komandon me kë, kush pranon urdhra nga kush dhe kujt 

i jepet llogari për punën, por edhe kush duhet të koordinohet me kë dhe kush 

punon me kënd. Kjo e bënë pra të nevojshme përcaktimin e strukturës 

organizative që në fazat e hershme të krijimit të biznesit startup. 

Keni kujdes! Struktura organizative të cilën do ta krijoni do të përcaktojë edhe 

suksesin e ndërmarrjes tuaj dhe prospektet e saj për rritje. Stanley Petzall and 

Bernard O'Meara pohojnë se strukturat e ngurta organizative nuk mund të 

reagojnë shpejtë ndaj kërkesave të konsumatorëve, derisa qasja më fleksibile 

ndikon në bindjen e stafit se pse ndryshimi është i nevojshëm . Një qasje e tillë do 

të ndikonte në rritjen e përkushtimin dhe përfshirjes së stafit, ndërmarrjes do t’i 

ofrojë përparësi konkurruese, si dhe përparësitë e tjera si në vijim:

 • Reagimin e shpejtë ndaj ndryshimeve të tregut

 • Pavarësi më të madhe të stafit në punë

 • Mundësi të zhvillimit të karrierës

 • Përmirësim i marrëdhënieve menaxhment-punonjës
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Kur flitet për nocionin e kulturës, njerëzit në shoqërinë tonë shpesh herë e definojnë 

atë në mënyrë të gabuar duke përshkruar me këtë temë veprimet si shkuarja në 

teatër, kinema, shfaqje baleti, koncerte muzikore etj. Megjithatë ky term ka të bëjë 

me karakteristikat dalluese të një grupi njerëzish në një kontekst gjeografik, apo në 

rastin tonë, në një kontekst organizativ. Kultura është tërësia e qëndrimeve, vlerave, 

besimeve dhe mënyrave të sjelljes , e duke u bazuar në këtë duhet të thuhet se 

kultura është një aspekt i domosdoshëm i mjedisit social të organizatës .

 

Duke e ndërlidhur me atë që u tha më sipër se kultura është mes tjerash mënyra se si 

i bëjmë gjërat në shoqëri, apo në organizatë, duhet me doemos t’i referohemi 

përkufizimit që Peter Drucker  i jep kulturës organizative si “shpirti i organizatës”, 

shpirt ky i cili ka ndikim në aspektet si: strategjitë, cilësinë e shërbimeve, stilin 

menaxherial, strukturat dhe efektivitetin.

Megjithatë, vlerat janë përbërësi më i rëndësishëm i kulturës organizative dhe janë 

ato që besimeve dhe supozimeve i janë kuptim, duke qenë boshti i suksesit .

Intermexo motivuese:
“Kultura e han strategjinë për mëngjes.”  

– Peter Drucker

Klasifikimet e përgjithshme të kulturës organizative  janë përcaktuar nga Roger 

Harrison, derisa idetë e tij u përpunuan më tej dhe u popullarizuan nga Charles 

Handy, e sipas këtij klasifikimi, katër llojet e kulturës organizative janë:

 

1) Kultura e pushtetit; 2) Kultura e rolit; 3) Kultura e detyrës; dhe 4) Kultura e personit. 

Të katër llojet e kulturës janë përshkruar në më shumë detaje në tabelën në vijim.

4
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Tabela 6.1. Llojet e kulturës organizative 

Lloji i 
kulturës

Kultura e 
rolit

Kultura e 
detyrës

Kultura e 
personit

Kultura e 
pushtetit

Përparësitë Të metatPërshkrimi

Është karakteristike për ndërmarrjet e 
vogla, ku pushteti mbahet nga një individ 
ose grup i vogël individësh, si dhe ku 
kontrolli ruhet përmes kontakteve të 
drejpërdrejta me drejtuesin me pak 
rregulla formale. Përparësitë 

Është karakteristike për organizatat e 
mëdha burkoratike, me strukturë 
hierarkike, ku komunikimi, llogaridhënia 
dhe procedurat karakterizohen nga linjat 
zyrtare të raportimit.

Kultura që vënë theksin mbi zbatimin e 
detyrave ose projekteve. Karakteristike 
për organizatat e llojit matricë

Në organizatat me këtë lloj kulture 
dominojnë objektivat individuale dhe 
anëtarët menaxhohen me vështirësi, për 
shkak të kontrollit të kufizuar organizativ. 
Handy i referohet njerëzve të kësaj 
kulture si “tufa e pastrukturuar”

Reagimi i shpejtë 
ndaj ndryshimeve

Të përshtatshme 
për mjedise 
stabile

Inkurajojnë 
mjedis fleksibil 
dhe inkurajues 
pune

Barazia është 
vlerë e 
rëndësishme për 
këtë lloj kulture

Stili autokratik i 
lidershipit

Reagojnë ngadal ndaj 
ndryshimit

Vështirë të 
kontrollueshme, 
mund të çojnë në 
konkurrencë 
ndërmjet individëve

Nxitës i përçarjeve dje 
problemeve 
menaxheriale

1

2

3

4

Varësisht nga lloji i kulturës që karakterizon një organizatë të caktuar, ajo mund të 

bëhet pengesë ose nxitëse e ndryshimit brenda asaj organizate. Janë të shumtë 

shembujt e organizatave të mëdha, të cilat kanë dështuar të reagojnë me 

shpejtësi ndaj nevojës për ndryshim, për shkak të kulturës së brendshme, 

ngurruese ndaj ndryshimeve.

Faktorët që ndikojnë në kulturën organizative janë: madhësia, teknologjia, 

mjedisi, objektivat dhe synimet, njerëzit, si dhe historia dhe pronësia . 
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Sipas Schermerhorn Jr., Hunt dhe Osborn, në librin “Sjellja Bazike Organizative”, 

komunikimi është procesi i dërgimit dhe pranimit të porosive me kuptime të 

caktuara. Elementet kyçe në procesin e komunikimit janë : 1) Burimi (dërguesi), 2) 

Porosia, 3) Pranuesi dhe 4) Fidbeku (informatat kthyese). Burimi kodon kuptimin e 

caktuar në një porosi, ndërsa pranuesi e dekodon porosinë në të kuptuarit e 

perceptuar. Pranuesi mund të vendosë që të ofrojë fidbekun e tij tek burimi ose 

dërguesi. Dhënia e fidbekut mund të ndihmojë në konfirmimin e të kuptuarit të 

porosisë dhe në rast të kundërt, ofrimin e mundësisë për dërguesin që të sqarojë 

sërish kuptimin e drejtë të porosisë së tij. 

Komunikimi në kontekstin organizativ  ka qëllime të shumta, sidoqoftë, ashtu që 

porosia të pranohet me ndikim të dëshiruar, ajo duhet të kuptohet dhe për këtë arsye 

procesi i kodimit është shumë i rëndësishëm. Porosia, si element i rëndësishëm në 

procesin e komunikimit, përfshinë fjalët e thëna dhe të shkruara, por edhe me gjuhën 

joverbale, si shprehjet e fytyrës, gjestet dhe pozitën e trupit . Kjo ndryshe njihet edhe 

si gjuha e trupit. Kanalet e komunikimit  përfshijnë takimet sy më sy, letrat e shkruara 

fizike ose elektronike, raportet, etj, ndërsa duhet potencuar se në efektin e 

komunikimit, përzgjedhja e kanalit ose mjetit të duhur të komunikimit, është i një 

rëndësie të madhe. Poashtu, një aspekt i rëndësishëm tek komunikimit është edhe 

koha e dërgimit të porosive, një element i cili duhet të kihet në konsideratë nga ana e 

burimit ose dërguesit.

Komunikimi i efektshëm  ndodh atëherë kur edhe të kuptuarit e synuar të burimit por 

edhe të kuptuarit e perceptuar të pranuesit janë të njëjta dhe pavarësisht se ky është 

qëllimi i të gjitha palëve në një proces komunikimi, diçka e tillë nuk ndodh rëndom. 

Arsyet për mosarritjen e komunikimit të efektshëm janë të shumta, ndërsa 

mospërputhjet në të kuptuarit e synuar dhe të kuptuarit e perceptuar më së shpeshti 

ndodhin në komunikimin me shkrim, që nënkupton që komunikimi sy më sy ofron 

mundësi për një komunikim më të qartë dhe më të efektshëm, përfshirë këtu edhe 

mundësinë e marrjes së fidbekut të atypëratyshëm.

Tek komunikimi, është me rëndësi të ceken edhe kanalet e komunikimit përmes të 

cilave barten informatat e caktuara dhe arrihet efektshmëria në komunikim. Kanalet 

më të efektshme janë ato sy më sy, pasuar nga telefoni, e-maili, letrat dhe memot e 

shkruara. Kanalet e komunikimit janë formale ose zyrtare meqë respektojnë 

hierarkinë ose zinxhirët e komandimit, si dhe joformale ose jozyrtare, meqë 

komunikimi ndodh përtej linjave hierarkike.

5
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Më sipër u cek se arsyet të cilat çojnë në komunikim jo të efektshëm janë të shumta, 
ndërsa Schermerhorn Jr., Hunt dhe Osborn theksojnë se pengesat  variojnë nga 
pengesat fizike, problemet semantike, dallimet kulturore, porositë e përziera, mungesa 
e fidbekut dhe efektet e statusit. Prandaj autorët sugjerojnë që përmirësimi i proceseve 
të komunikimit organizativ mund të bëhet duke kuptuar dhe adresuar burimet e 
sipërcekura të interferimit ose zhurmës.
Pavarësisht se komunikimi brenda organizatave kryhet përmes kanaleve formale ose 
zyrtare, për menaxherët është i rëndësishëm edhe ndërtimi i rrjeteve ose krijimi i 
kontakteve joformale, të cilat përmes komunikimit joformal do të mundësonin 
qarkullimin më të shpejtë të informatave të rëndësishme. Megjithatë, kujdes këtu duhet 
pasur që komunikimi joformal të mos ndikojë në përhapjen e thashethemeve dhe 
informatave jo të sakta.

Elementi më i rëndësishëm në procesin e komunikimit është aftësia e të dëgjuarit të 
mirë ose aktiv. Madje, sipas Schermerhorn Jr., Hunt dhe Osborn, kjo aftësi është një 
dhunti dalluese e atyre që vendin e punës kalojnë kohë të konsiderueshme duke 
komunikuar .

11 Ndërtimi I Ekipit

1  Dëgjoni përmbajtjen duke u munduar të dëgjoni saktësisht atë që thuhet

2 Dëgjoni ndjenjat duke u mundurar të kuptoni se si ndjehet burimi për gjërat 
për të cilat flet 

3 Reagoni ndaj ndjenjave duke ia bërë folësit me dije se i kuptoni ndjenjat e tij 

4 Vëreni të gjitha porositë e folësit duke qenë të ndjeshëm ndaj shprehjeve
 verbale dhe joverbale  

5
 

Reflektoni mbrapa duke përsëritur edhe ju ato që i ndëgjoni  

Krejt në fund, është me rëndësi të thuhen disa fjalë edhe për komunikimin joverbal, i cili 
sipas autorëve Schermerhorn Jr., Hunt dhe Osborn ndodh përmes shprehjeve të fytyrës, 
pozitës së trupit, me fjalë të tjera përmes gjesteve fizike, për dallim prej shprehjeve me 
shkrim ose me gojë . Të gjitha këto elemente të sipërcekura të komunikimit joverbal 
kamë rëndësi në fuqizimin e porosisë së caktuar e cila na komunikohet nga ndonjë 
person i caktuar, megjithatë shpesh mund të jenë burim i keqkuptimit, prandaj pranuesi 
i porosive nuk duhet bazuar vetëm në komunikimin joverbal gjatë perceptimit të të 
kuptuarit të ndonjë porosie të caktuar të dërguesit.

Cynthia Johnson në artikullin e saj “Shtatë shkathtësitë që mund të mësojmë nga Mark 
Zuckerbergut”, vlerëson se ndërmarrësi i njohur Zuckerberg nuk ka deleguar asnjëherë 
komunikimin me punonjësit për dallim pre liderëve të tjerë dhe këtë e bazon nga 
pohimet e atyre që kanë punuar në Facebook, se Zuckerberh sillet përreth, flet me 
çdokënd, bënë pyetje . Johnson më tej shton se komunikimi i hapur ndërton besimin por 
edhe ndihmon liderët të jetë më të efektshëm.
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6
Vlerësimi i performancës

Menaxhimi i burimeve njerëzore është një proces kritik për sa i përket 

sigurimit të njerëzve të duhur, të motivuar dhe në këtë aspekt edhe të 

mirëshpërblyer të cilët janë të aftë të kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre 

në organizatë dhe rrjedhimisht të përmbushin objektivat e organizatës në të 

gjitha nivelet përkatëse. Tek ky proces përfshihen mes tjerash edhe funksionet 

si rekrutimi dhe përzgjedhja, vlerësimi i performancës, trajnimi dhe zhvillimi, 

shpërblimi dhe ndëshkimi, ngritja në detyrë dhe largimi nga organizata. Këto 

funksione, sidoqoftë, nuk mund të kryhen me efektshmëri të plotë, po që se 

paraprakisht nuk ka një analizë dhe përkufizim të qartë të vendeve të 

nevojshme të punës, skicim të qartë të detyrave dhe përgjegjësive për secilin 

vend të punës, ndarje të qartë të detyrave e përgjegjësive ndërmjet 

funksioneve të ndryshme brenda organizatës për të shmangur në këtë mënyrë 

përplasjet e mundshme, duplifikimin e përgjegjësive, shmangien e 

përgjegjësive dhe llogaridhënies. Funksioni menaxherial i kontrollit dhe 

mbikëqyrjes nuk mund të kryhet pa referim tek përshkrimi i vendeve të punës, 

e rrjedhimisht as vlerësimi i performancës nuk mund të kryhet në mënyrë 

objektive. Termi “objektiv” është në fakt termi kyç përsa i përket vlerësimit të 

performancës, meqë prej tij varet pranueshmëria dhe pajtueshmëria me 

rezultatet dhe vendimet, përkatësisht objektivat e ardhshme, të cilat dalin nga 

procesi i vlerësimit. Njësitë organizative të ngarkuara me menaxhimin e 

burimeve njerëzore, ose kushdo tjetër që ka këtë funksion brenda organizatës 

duhen siguruar se korniza e vlerësimit reflekton këtë kërkesë kyçe – 

objektivitetin.

Në librin e tyre “Sjellja Bazike Organizative”, Schermerhorn Jr., Hunt dhe 

Osborn , thonë se është përmes funksionit të menaxhimit të burimeve 

njerëzore që organizatat arrijnë të ruajnë përshtatjen në raportin organiza-

të-vende pune-punonjës, meqë  vlerërsimi i perfromancës mundëson 

vlerësimin sistematik të performancës si dhe ofrimin e fidbekut përkitazi me 

korrigjimet e nevojshme të performancës. Qëllimet për të cilat kryhet vlerësi-

mi i performancës  kanë të bëjnë me matjen e performancës së vendit të 

punës në mënyrë të saktë, përkufizojnë kriteret specifike të vendit të punës, 

kundrejt të cilave matet performanca, arsyetojnë shpërblimet që u jepen 

6.1. Sistemi i Vlerësimit të Performancës
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individëve duke dalluar kështu performancën e ulët dhe të lartë, duke ndihmuar 

në përcaktimin e nevojave zhvillimore për vendin atual të punës dhe përgatitjen për 
pozita të reja të ardhshme. Të gjitha këto përmblidhen në dy qëllime të përgjithshme 
që janë: 1) Vlerësimi, dhe 2) Fidbeku dhe zhvillimi.
Një dilemë e cila shoqëron procesi i vlerësimit është se kush duhet kryer atë. Derisa 
në mënyrë tradicionale, vlerësimi i performancës është kryer nga mbikëqyrësit e 
menjëhershëm të vartësit të cilit i kryhet vlerësimi, gjithnjë e më tepër nëpër organi-
zata po promovohet vlerësimi i ashtuquajtur 360 shkallësh, i cili përfshin vlerësimin 
nga qarku i plotë i njerëzve me të cilët vartësi ka kontakte, përfshirë këtu veten, 
shefat, kolegët, vartësit, e madje edhe klientët.

Vlerësimi i performancës nëpër organizata zakonisht ndodh nga lart poshtë, që d.t.th. 
vlerësimi i kryer nga mbikëqyrësi për vartësit e tij nënrenditës. Megjithatë, lloje të 
tjera të vlerësimit mund të përfshijnë edhe vlerësimin paralel ose vlerësimin që 
kolegët ose nëpunësit me pozita të njëjta ia bëjnë njëri tjetrit, si dhe vlerësimin nga 
poshtë lartë që nënkupton vlerësimin e nivelit menaxherial nga ana a e vartësve 
nënrenditës.

Në vijim janë dhënë disa nga llojet e vlerësimit të performancës :
• Mbikëqyrësi vlerëson vartësit
• Një ekip i mbikëqyrësve vlerëson vartësit
• Një grup kolegësh vlerësojnë kolegun e tyre
• Vartësit vlerësojnë mbikëqyrësin e tyre

Për shkak të subjektivizmit më të shprehur, dy llojet e fundit të vlerësimit, aplikohen 
më rrallë. Ndërsa ashtu siç është cekur më sipër, në praktikat më moderne të menax-
himit të burimeve njerëzore, gjithnjë e më tepër ka filluar të aplikohet vlerësimi 360 
shkallësh, ose vlerësimi nga të gjithë personat me të cilët i punësuari ka kontakt. Ajo 
që duhet potencuar në këtë rast është që vlerësimi nga palët e jashtme, siç mund të 
jenë klientët është forma më e besueshme e besimit, për shkak të ‘neutralitetit’ të 
tyre karshi personit që vlerësohet dhe organizatës.

Gjitashtu, duhet theksuar që pavarësisht llojeve alternative të vlerësimit të perfor-
mancës, vlerësimi primar duhet të kryher nga mbikëqyrësi direkt, i cili edhe ka 
përgjegjësinë primare për menaxhimin e vartësve të tij, e rrjedhimisht edhe për 
suksesin, por edhe për dështimet e tyre. Vlerësimi i performacës duhet të shihet si 
proces i ndërtimit të besimit dhe komunikimit të hapur me vartësit, e rrjedhimisht 
edhe përcaktimin e rrugës që do të mundësonte zhvillimin e vartësve. Ai në asnjë 
mënyrë nuk duhet të keqpërdoret nga menaxherët për identifikimin e dobësive të 
vartësve dhe vënien e tyre në shënjestër të kritikave.
Rezultatet e vlerësimit të performancës mund të paraqiten në forma të ndryshme si 
në mënyrë verbale, numerike ose grafike.
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Njëri prej qëllimeve kryesore të vlerësimit të performancës ashtu siç është 

cekur edhe më sipër është identifikimi i nevojave të trajnimit dhe zhvillimit. 

Rezultatet e vlerësimit të performancës do të duheshin analizuar për të identi-

fikuar edhe të ashtuquajturin boshllëk ose hendek të trajnimit, i cili është 

dallimi ndërmjet performancës së synuar dhe performancës aktuale. Po që se 

do ta paraqisnim me formulë boshllëkun e trajnimit ai do të dukej kështu.

Boshllëku i trajnimit = Performanca e synuar – performanca aktuale

Boshllëku i trajnimit përfaqëson anët e dobëta të punonjësve, të cilat 

pamundësojnë ata të përmbushin me sukses objektivat e përcaktuara ose 

arritjen e niveleve më të larta të performancës. Përmes analizës së boshllëkut 

të trajnimit, ndihmohet në dizajnimit e programeve të trajnimit për punonjësit 

individual, ose grupet e punonjësve, në nivel të organizatës. Megjithatë, meqë 

vlerësimi i performancës është proces sistematik dhe i vazhdueshëm, kjo 

nënkupton që edhe procesi i analizimit të nevojave të trajnimit, dizajnimit të 

trajnimit, organizimit të trajnimit është pjesë e një cikli i cili fillon nga vlerësimi. 

Për ilustrim më të detajuar grafik të këtij cikli, referojuni figurës në vijim.

6.3. Ndërlidhja e Vlerësimit të Performancës me Trajnimin
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Është më se evidente që karakteret e ndryshme të inividëve në shoqëri do të 
reflektojnë diversitet individësh edhe në kontekstet organizative. Menaxhimi i 
njerëzve është një funksion mjaft kompleks për shkak se është vështirë të gjenden dy 
inidividë të cilët ndajnë tipare të njëjta karakterizuese. Kjo bënë që menaxherët të 
mos mund të aplikojnë një stil të vetëm të menaxhimit dhe rrjedhimisht të mos 
mund të aplikojnë të njejtën metoda të movitimit me të gjithë të punësuarit, meqë jo 
të gjithë njerëzit kanë të përbashkët motivet dhe nxitësit që i bëjnë ata të zgjohen 

herët në mëngjes dhe t’ia mësyejnë pa përtesë vendeve të tyre të punës. 

Njohja e vartësve dhe identifikimi i karaktereve të tyre, përfshirë edhe atë se çfarë 
ndikon në motivimin e tyre, është çelës i menaxhimit të efektshëm të njerëzve në 
organizatë. Janë shkathtësitë njerëzore ato të cilat ndihmojnë menaxherët në 
njohjen e vartësve të tyre. Teoricienë të ndryshëm kanë hulumtuar dhe sajuar 
pikëpamje të vlefshme teorike për sa i përket motivimit të njerëzve, prej të cilave më 
e njohura dhe më e përhapura mbetet hierarkia e nevojave e Abraham Maslow e 

paraqitur në vijim.

Edhe pse e sajuar si teori e motivimit për shkencën e psikologjisë, hierarkia e 
nevojave e Abraham Maslow ka shërbyer si bazë e rëndësishme për zhvillimin e 

pikëpamjeve teorike të motivimit edhe në shkencën e menaxhmentit. 

Ajo çfarë në mënyrë të përmbledhur na thotë piramida ose modeli i sipërparaqitur, 
është se njerëzit motivohen për të arritur disa nevoja të caktuara, duke filluar nga 
nevojat më themelore që janë ato bilogjike dhe psikologjike, të cilat po u përmbush-
en ndikojnë në motivimin e sjelljeve dhe veprimeve të njerëzve. Maslow sugjeron se 
pas plotësimit të nevojave të njërit nivel, ne vazhdojmë të motivohemi nga nevojat e 

nivelit më të lartë. 

Figura 7.1. Hierarkia e nevojave e Maslow
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Në mënyrë më të thjeshtë mund të konkludohet se ajo çfarë na motivon është në 
fakt ajo që na mungon. Derisa nuk kemi një vend pune, ajo çfarë na motivon është 
dëshira për të gjetur një vend pune dhe për t’u ndjerë i rëndësishëm. Pasi të kemi 
përmbushur këtë dëshirë, na shfaqen nevoja ose synime të tjera, ambicia për ngritje 
në detyrë, kushte më të mira puna, përfshirë edhe pagë më të lartë, e beneficione të 
tjera.

Sipas Schermerhorn Jr., Hunt dhe Osborn, Motivimi ka të bëjë me forcat që ndikojnë 
në nivelin e angazhimit, drejtimin dhe përpjekjet e individëve në vendin e punës . Për 
të bërë një referim tek nënkapitulli i sipërcekur mbi Kulturën, duhet potencuar se 
sipas kornizës së Hofstede , ekziston korrelacion ndërmjet motivimit dhe kulturës, që 
do të thotë se derisa shpërblimet individuale janë më të zakonshme në kultura 
individualistike, siç është rasti me atë amerikane, shpërblimet kolektive ose grupore 
vlerësohen më shumë në kultura kolektiviste, siç është rasti me kulturën japoneze. 
Kjo do të thotë që ajo çfarë mund të ketë efekte motivuese në njërën kulturë, mund 
të mos ketë të njëjtat efekte në kulturën tjetër.

Ngjashëm, mund të thuhet edhe për sa i përket metodave të motivimit ose 
shpërblimit që ne si menaxherë zgjedhim të aplikojmë për vartësit tanë. Ajo çfarë 
mund të funksionojë shumë mirë për vartësin AB, mund të mos funksionojë, ose 
madje të ketë efekte demotivuese për vartësin tonë CD. E përkitazi me karakteret e 
ndryshme të punonjësve, pikëpamje të vlefshme ka dhënë Douglas McGregor, në 
kuadër të të ashtuquajturave teori X dhe teori Y, të cilat përshkruajnë modelet e 
kundërta të motivimit të vartësve të cilat aplikohen nga ana e menaxherëve. Stili i 
menaxhimit i aplikuar në rastin e teorisë X supozon se punonjësit tipikë janë përtacë 
dhe joambiciozë, u ikin përgjegjësive të punës dhe motivohen vetëm nga të ardhurat 
e qëndrueshme. Në anën tjetër, stili i menaxhimit i aplikuar në rastin e teorisë Y 
bazohet në besimin se punonjësit motivohen nga faktorë të brendshëm, siç janë 
dëshira për arritje dhe zhvillim, duke bërë që ata të kënaqen duke punuar në kompa-
ni, pa pritur ndonjë shpërblim. Këta punonjës poashtu demonstrojnë nivel më të lartë 
të përgjegjësisë personale dhe janë të prirur të punojnë pa mbikëqyrje të 
drejtpërdrejtë ose me shumë pak mbikëqyrje.

Në mesin e teorive të tjera që vlen të përmenden në këtë nënkapitull, është edhe 
teoria dyfaktorëshe e Frederick Herzberg , e cila ndahet në: 1) Faktorët higjienikë, të 
cilët përbëhen nga politikat organizative, cilësia e mbikëqyrjes, kushtet e punës, 
paga, raportet me kolegët, dhe 2) Faktorët motivuesë, të cilët përfshijnë arritjen, 
njohjen, vetë punën, përgjegjësitë, avancimit dhe rritjen. Sipas Herzberg , faktorët 
higjienikë në kontekstin e vendit të punës ndikojnë në pakënaqësitë në punë, ndërsa 
faktorët motivuesë në kontekstin e vendit të punës ndikojnë në kënaqësinë në punë.
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Ndërtimi i ekipeve me performancë të lartë është njëra prej aspekteve më me 
interes për ndërmarrësit për shkak se shumica e detyrave sot realizohen në 
mënyrë ekipore, ndërsa kjo e fundit është e nevojshme për shkak të 
kompleksitetit të detyrave dhe nevojës së përzierjes së shkathtësive . William 
G. Dyer dhe të tjerët në librin “Ndërtimi i Ekipit” cekin disa arsye për 
performancë të dobët ekipore siç janë përzgjedhja e gabuar e njerëzve, 
mosqartësimi i synimeve ose standardeve të vlerësimit, ose mungesa e 
aftësisë për zgjidhjen e problemeve dhe përmirësimit të performancës . Në 
anën tjetër, ajo që i karakterizon ekipet me performancë të lartë janë 
shkathtësitë, qëndrimet, aftësitë, anëtarë të ekipit të cilët komunikojnë, 
menaxhojnë konfliktin dhe zgjidhin problemet në mënyrë përkrahëse.

Megjithatë krijimi i ekipeve të suksesshme do të varet edhe nga lidershipi juaj, 
por mbi të gjitha nga kultura, e cila u sqarua në seksionin e mësipërm 6.

Organizatat të cilat ia dalin të kenë përkushtimin më të madh të stafit janë ato 
të cilat mund të punësojnë dhe mbajnë njerëzit më të mirë pavarësisht 
kufizimeve buxhetore, por duke ofruar përfitimet si në vijim , i cili rrjedhimisht 
përkthehet në nivel më të lartë të motivimit:

• Mundësi trajnimi dhe zhvillimi
• Punë sfiduese
• Mundësi të zhvillimit të karrierës
• Fidbek konstruktiv
• Mirënjohje
• Pagesë të duhur, përfitime dhe stimuj të tjerë
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