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Hyrje 

Vullnetarizmi i referohet procesit përmes të cilit individët lidhen dhe angazhohen me persona të tjerë, 

grupe ose organizata për të adresuar nevojat specifike të komunitetit, kryesisht pa përfitime materiale (Mallum, 

2017). Sipas Wilson (2012) vullnetarizmi definohet si çdo aktivitet në të cilin shpenzohet kohë dhe mund, në 

mënyrë që të përfitojë një person, grup ose komunitet. Gjithashtu, hulumtuesit e përkufizojnë vullnetarizmin 

edhe në aspekte të caktuara të sjelljes, ndër të tjera të tilla si performimi afatgjatë i sjelljeve prosociale, nga të 

cilat përfitojnë të tjerët dhe komuniteti, dhe që konsiderohet të jetë përkufizimi më i zakonshëm i vullnetarizmit 

(Barber, Mueller & Ogata, 2013). Në anën tjetër, disa autorë e përkufizojnë vullnetarizmin si një sjellje të 

planifikuar brenda një konteksti organizativ në implementimin e iniciativave të ndryshme, në mënyrë që të 

dallohen aktivitetet vullnetare nga aktet e mirësisë dhe bamirësisë (Barraza, 2011; Omoto, Snyder & Hackett, 

2010).  

Vullnetarizmi, gjithnjë e më shumë po argumentohet si një veprimtari fitimprurëse që sjell përfitim për 

vullnetarin/en ashtu edhe për komunitetin, ndërkohë që një meta-analizë arriti në përfundim se tani ka të 

gjetura të konsiderueshme që vullnetarizmi shoqërohet me më pak depresion, më shumë ndikim pozitiv, 

lumturi dhe kënaqësi më të madhe për jetën (Jenkinson, Dickens, Jones, Thompson, Taylor & Rogers, 2013). 

Motivimi i individëve për aktivitete vullnetare dallon, disa prej tyre bëhen vullnetarë për të mësuar aftësi të reja, 

për të përmirësuar karrierën e tyre dhe për të punuar drejt zhvillimit të tyre personal (Waikayi, Fearon, Morris 

& McLaughlin, 2012). Motivimet më të shpeshta për vullnetarizëm janë sjelljet prosociale, organizimi, larmia e 

detyrave, karakteristikat shoqërore, rrjetëzimi dhe arsyet personale (Cycyota, Ferrante & Schroeder, 2016). 

Studimi aktual synon të trajtojë vullnetarizmin si faktor kyç në parashikimin e punësueshmërisë dhe ndërlidhjes 

me nevojat themelore psikologjike 
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Vullnetarizmi dhe Punësueshmëria 

Vullnetarizmi mund të sigurojë përfitime matieriale dhe jomateriale të tilla si punësueshmëria, rritje e 

aftësive punuese dhe rrjetëzim. Shpeshherë vullnetarizmi nuk përkthehet në punë të paguar për shumë 

persona dhe kjo tregon se vullnetarizmi mund të ketë efekt pozitiv në rritjen e mundësive për punësueshmëri, 

duke pasur parasysh kohën dhe fleksibilitetin e vullnetarëve për t’u angazhuar në disa punë vullnetare (Paine, 

McKay & Moro; Kamerāde, 2013). Disa studime tregojnë që ekziston ndërlidhje në mes të vullnetarizmit dhe 

punësueshmërisë e që pason me rritjen e njohurive, aftësive, qëndrimeve ndaj punës, besimit, vetëvlerësimit, 

shëndetit mendor, shëndetit fizik dhe mirëqenies të vullnetarëve (Nichols & Ralston, 2011). Për më tepër, 

studimi i Rothwell (2012) mbështet ndërlidhjen në mes të aktiviteteve vullnetare dhe punësueshmërisë, 

megjithatë, shumica e njerëzve që angazhoheshin në aktivitete vullnetare nuk po e bënin për motive karriere 

në të ardhmen. Ata më shumë angazhoheshin në punë vullnetare për shkak të plotësimit të nevojave 

psikologjike dhe sociale. Në anën tjetër, një nga përfitimet më të mëdha të vullnetarizmit është mundësia e 

promovimit të aftësive dhe të qenurit kandidatë potencial për punësim në të ardhmen (Smith, 2010). Të gjeturat 

tregojnë që është joreale të pritet që vullnetarizimi në përgjithësi do të ndihmojë të gjithë vullnetarët për të 

marrë punë me pagë (Paine, McKay, & Moro, 2013).  

Gjithsesi, për të shmangur periudhat e zgjatura të papunësisë, njerëzit inkurajohen të investojnë kohën e 

tyre në aktivitete vullnetare që rrisin mundësitë për punësueshmëri (Smith, 2010). Studime të ndryshme kanë 

raportuar përfitime në punësueshmëri nga karriera e punonjësve si vullnetarë në të kaluarën për grupe të 

caktuara të popullatës, përfshirë edhe të rinjtë (Newton, Oakley, & Pollard, 2011). Zakonisht, punëdhënësit 

kërkojnë punonjës produktiv dhe të motivuar me nivele të larta të integritetit, dhe si rrjedhojë, vullnetarizmi 

rezulton të jetë një mënyrë e mirë për t'i përçuar këto cilësi te punëmarrësi (Smith, 2010). Puna vullnetare 

shihet nga punëmarrësit ashtu edhe nga punëdhënësit, si mundësi për të treguar besueshmërinë në punë, 
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për rritje të aftësive punuese dhe rrjetëzimit, rritje e aftësive organizative dhe rritje të kapitalit njerëzor (Handy 

& Mook, 2011). 

Sidoqoftë, ne mendojmë që mund të ketë faktorë të tretë ende pa të eksploruar të cilët mund të 

ndërmjetësojnë ndërlidhjen në mes punës vullnetare dhe punësueshmërisë. Disa prej këtyre faktorëve mund 

të jenë nevojat themelore psikologjike të cilat kontribojnë në mundësitë e punësueshmërisë. 

Vullnetarizmi dhe Nevojat Themelore Psikologjike 

Teoria e vetë-determinizmit ndërtohet mbi konceptin e nevojave themelore psikologjike që supozohen të 

jenë të lindura dhe universale. Sipas kësaj teorie, nevojat për kompetencë, autonomi dhe lidhje duhet të 

plotësohen vazhdimisht në mënyrë që njerëzit të zhvillohen dhe të funksionojnë në mënyra të shëndetshme 

(Deci & Ryan, 2000). Një ndër faktorët kyç të kësaj teorie është motivimi, i cili nëse internalizohet dhe 

integrohet brenda individit, rezulton në mirëqenie psikologjike. Një mirëqenie e tillë përcaktohet kryesisht nga 

shkalla në të cilën mjediset sociale ofrojnë mundësi për të përmbushur nevojat themelore psikologjike (Deci & 

Ryan, 2002).  

Deci dhe Ryan avancuan Teorinë Themelore të Nevojave Psikologjike (BPNT), e cila identifikon 

ekzistencën e të paktën tre nevojave psikologjike: (1) kompetenca, e cila përfshin të ndjerit efektiv gjatë 

kryerjes së detyrave sfiduese (White, 1959), (2) autonomia, e cila i referohet ndjenjës së dëshirës për 

pavarësinë, në mënyrë që një person ta perceptojë sjelljen e tij/saj si të buruar nga vetvetja dhe të mos 

kontrollohet nga burime të jashtme (de Charms, 1968), dhe (3) lidhshmëria, e cila ka të bëjë me ndjenjën e 

lidhjes ose përkatësisë me të tjerët brenda mjedisit shoqëror të personit (Baumeister & Leary, 1995).  
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Ndërkohë, ekziston evidencë që nevojat themelore psikologjike të vullnetarëve mund të jenë të 

rëndësishme në interpretimin e sjelljes së vullnetarëve (Haivas, Hofmans, & Pepermans, 2012). Kur këto 

nevoja përmbushen, vullnetarët kanë motivim më të madh vetë-determinues dhe kjo mund të ndikojë në 

vazhdimin e punës vullnetare. Meqenëse vullnetarizmi ofrohet kryesisht brenda ndonjë organizate, konteksti 

organizativ mund të luajë rol shumë të rëndësishëm në nxitjen e ndjenjës së autonomisë duke iu dhënë 

vullnetarëve mundësi të zgjedhjes dhe inkurajim për inciativa personale. Vullnetarët kanë deklaruar se sa herë 

që koordinatorët u mundësojnë atyre të veprojnë në mënyrë autonome (p.sh. duke ju ofruar mundësi për 

inciativë personale) dhe të cilët nuk ishin shumë kontrollues (p.sh. vendosja e rregullave strikte mbi punën) e 

rritë shumë motivimin e tyre për vullnetarizëm (Oostlander, 2013). Gjithashtu, Huang, Bortree, Yang, & Wang 

(2019) analizuan lidhjen e nevojave themelore psikologjike (kompetencës, autonomisë dhe lidhshmërisë) për 

vullnetarizëm dhe përfshirje në organizata. Sipas këtij studimi rezultoi se sa më e madhe që ishte përmbushja 

e autonomisë, lidhshmërisë dhe kompetencës, si nevoja themelore psikologjike, aq më shumë pjesëmarrësit 

kishin gjasa të vazhdonin punën vullnetare në të ardhmen.  

Tutje, përmbushja e këtyre nevojave psikologjike ka ndikuar edhe në zgjimin e motivimit të brendshëm të 

vullnetarëve (Bidee, Vantilborgh, Pepermans, Willems, Jegers, & Hofmans, 2017). Kjo gjetje vërtetoi që 

vullnetarët do të ndjehen të përfshirë kur nevojat e tyre psikologjike plotësohen, si rrjedhojë, në këtë mënyrë 

edhe të motivohen. Të gjeturat treguan se përfshirja vullnetare e cila praktikisht është grupore rrit plotësimin e 

nevojës së autonomisë, lidhshmërisë dhe kompetencës. Kështu, vullnetarët raportuan se të qenurit pjesë e 

grupit i bëri të ndjehen sikur përkasin diku (lidhshmëria), të vlerësuar për punën dhe kontributet e tyre 

(kompetenca) dhe se ishin në kontroll të sjelljes dhe veprimeve të tyre (autonomia). Të gjitha këto së bashku 

ishin të ndërlidhura me motivimin e tyre të brendshëm i cili shtyu që ata të pëlqejnë dhe të shijojnë detyrën që 

ishin duke e kryer (Bidee et al., 2017).  

Edhe pse nevojat themelore psikologjike janë të rëndësishme për të stimuluar motivimin në punën 

vullnetare, potencialisht mund të ketë edhe efekte të kundërta. Angazhimi i punëtorëve në aktivitete vullnetare 
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jashtë orarit të tyre të punës është bërë kërkesë e shumë kompanive viteve të fundit (Wilson, 2012). Për të 

studiuar më tutje këtë fenomen, Haski-Leventhal, Kach, dhe Pournader (2019) dizajnuan një studim me qëllim 

që të kuptojnë se si plotësimi i nevojave themelore psikologjike përmes vullnetarizmit në organizata ndikon në 

kënaqshmërinë në punë dhe përkushtimin emocional. Rezultatet e këtij studimi na lënë të kuptojmë se modeli 

i vullnetarizmit në kompani i përmbush nevojat e lidhshmërisë dhe kompetencës, por jo domosdoshmërisht të 

autonomisë. Këto të fundit e rrisin kënaqshmërinë në vendin e punës pavarësisht nëse puna vullnetare u 

kërkohet nga vetë kompania. Kështu, ky lloj vullnetarizmi fuqizon lidhjet mes punëtorëve dhe rrit zotërimin e 

tyre të profesionit. Por, rregullimi i punës vullnetare në kontekstin organizativ dallon për nga sistemi socio-

kulturor, sistemi ekonomik dhe sistemi komunitar me të cilat operon individi. 

Vullnetarizmi në Kosovë 

Në Kosovë, hulumtimet edhe analizat në fushën e vullnetarizmit priren të jenë të drejtuara në aspektin e 

promovimit të demokracisë, qytetarisë aktive dhe përgjegjësisë qytetare (CiviKos, 2013; D4D, 2018; GAP, 

2017). Kjo me arsyetimin që aktivizmi qytetar është një ndër mënyrat më efektive për të garantuar funksionimin 

e drejtë të një sistemi demokratik qeverisës. Sipas Civicus dhe UN Volunteers (2011) vullnetarizmi u klasifikua 

përgjithësisht në dy kategori si formal dhe joformal. Sipas këtij raporti, vullnetarizmi formal nënkupton punën 

vullnetare të realizuar në organizata formale që angazhojnë vullnetarë, të cilat zakonisht mund të jenë 

Organizata të Shoqërisë Civile, entitete publike ose private.  

Tutje, ky lloj i vullnetarizmit është i planifikuar dhe i strukturuar ku vullnetari vepron në bazë të direktivave, 

rregullave dhe standardeve të organizatës. Ata në këtë rast nuk janë të pavarur, por veprojnë brenda 

strukturave dhe përmbushin misionin e organizatës. Në anën tjetër, vullnetarizmi joformal ka të bëjë me akte 

të bamirësisë në kontekste të ndryshme të komunitetit. Tutje në kontekstin organizativ, vullnetarizmi ndër të 

tjera njeh tre përfitime të përgjithshme: (1) përfitimi ekonomik, i cili përfshin aktivitetet që ndërmerren nga 
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vullnetarët, të cilat do të duhej të financoheshin nga fondet shtetërore apo private, (2) përfitimi shoqëror, në të 

cilin vullnetarizmi ndihmon në ndërtimin e komuniteteve më kohezive—duke nxitur besim më të madh në mes 

të qytetarëve dhe duke zhvilluar norma të solidaritetit dhe reciprocitetit—të cilat janë qenësore për komunitete 

stabile, dhe (3) përfitimi individual (karrieristik), që përfshin rrjetizimin në mes të diplomuarve apo studentëve 

të cilët përfitojnë përvoja të reja përmes punës dhe aktivitetit vullnetar (Çeku, 2013).  

Megjithatë, përfshirja e adoleshentëve në punë vullnetare varet nga mundësitë që atyre u ofrohen. Numri i 

adoleshentëve të cilët janë angazhuar në punë vullnetare është relativisht i ulët, ndërsa gatishmëria për t’u 

përfshirë në aktivitete të tilla rezulton të jetë e lartë (Fetahu, Hasanaj, Haliti, Deda, Cërmjani, & Uka, 2018). Të 

dhënat treguan se 56.6% e të rinjve pajtohen me pohimin “Unë mendoj që puna vullnetare është diçka për të 

cilën ia vlen të shpenzohet kohë”. Ndërkohë që, në këtë studim u gjet se vetë-angazhimi në punë vullnetare, 

ndikon pozitivisht në shumë aspekte të funksionimit psiko-social të adoleshentëve. Në anën tjetër, numri i ulët 

i personave të angazhuar vullnetarisht në organizata flet për mungesën e iniciativave të mirëfillta për 

organizimin e punës vullnetare, për mungesën e motivimit të adoleshentëve për t’u përfshirë në aktivitete të 

tilla dhe për mungesë të koordinimit. Gjithashtu, rezultatet treguan që puna vullnetare ndikon jo vetëm në rritjen 

e vetëbesimit, vetëvlerësimit dhe ndjenjave pozitive, por gjithashtu rrit edhe aktivitetin pozitiv të adoleshentëve. 

Qëllimi i Hulumtimit 

Në Kosovë ekziston një boshllëk sa i përket studimeve të mirëfillta shkencore, të cilat studiojnë faktorë të 

rëndësishëm për të kuptuar më thellë sjelljen dhe natyrën e punës vullnetare. Sipas njohurive tona ekzistuese 

studimi aktual është nisma e parë e kësaj fushe dhe si i tillë ka për qëllim të eksplorojë ndërlidhjen në mes të 

nevojave themelore psikologjike, vullnetarizmit dhe punësueshmërisë. Andaj, për të konkretizuar më tej këtë 

qëllim kryesor, pyetjet kërkimore dhe hipotezat e këtij studimi janë: 
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1. Cila është ndërlidhja në mes të vullnetarizmit dhe nevojave themelore psikologjike? 

a) Personat që kanë më shumë orë pune vullnetare raportojnë nivele më të larta të përmbushjes 

së nevojës për kompetencë. 

b) Personat që kanë më shumë orë pune vullnetare raportojnë nivele më të larta të përmbushjes 

së nevojës për autonomi. 

c) Personat që kanë më shumë orë pune vullnetare raportojnë nivele më të larta të përmbushjes 

së nevojës për lidhshmëri. 

2. Cili është ndërlidhja në mes të vullnetarizmit dhe faktorëve të punësueshmërisë? 

Duke qenë se hulumtimet në këtë fushë janë të limituara, nuk janë formuluar hipoteza specifike për 

këtë pyetje kërkimore. Prandaj, disa modele statistikore do të testohen në mënyrë që të gjendet një 

model që përshkruan më së miri të dhënat e këtij studimi.
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Mostra 

Në këtë studim morën pjesë 289 pjesëmarrës (73.7% gra, 23.9% burra dhe 2.4% nuk janë deklaruar) nga 

5 shtete të ndryshme (shumica absolute nga Kosova: 94.8%), me moshë mesatare 24.68 vjeç (DS = 8.93). 

Shumica relative e pjesëmarrësve ishin student të nivelit Bachelor (37%), të ndjekur nga 19.7% që kishin 

përfunduar shkollimin e mesëm dhe 18% që kishin përfunduar studimet Bachelor. Nga të gjithë pjesëmarrësit, 

47.7% ishin akoma studentë, 15.2% të papunë dhe 32.2% të punësuar. Pra, mbi 51.6% deklaruan që nuk 

kanë të ardhura financiare personale. 

Procedura 

Për realizimin e këij hulumtimi është punuar me një ekip të madh të hulumtuesve, i cili përfshiu rreth 30 

persona nën mentorimin e 6 hulumtuesve kryesorë. Mbledhja e të dhënave është realizuar përmes pyetësorve, 

të cilët u shpërndanë online nëpër rrjete të ndryshme sociale. 

Shpërndarja është bërë duke pasur parasysh mostrën e rastësishme. Pjesëmarrësve u është bërë e ditur 

që në fillim qëllimi i hulumtimit dhe është marrë pëlqimi i pjesëmarrësve për të plotësuar pyetësorin. Secili 

pjesëmarrës ka qenë i informuar paraprakisht për mënyrën e plotësimit, konfidencialitetin dhe të gjitha 

informatat e nevojshme për ta kuptuar dhe për ta plotësuar në mënyrën e saktë pyetësorin. Koha e nevojshme 

për plotësimin e pyetësorit ka qenë rreth 15 minuta. Për shkak të çështjeve etike dhe profesionalizmit të 

hulumtimit, pjesëmarrësit kanë patur mundësinë të anulojnë plotësimin e pyetësorit në rast se ata nuk janë 

ndjerë mirë gjatë plotësimit dhe kjo informatë u është dhënë në fillim të pyetësorit. 
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Instrumentet 

Për mbledhjen e të dhënave nga pjesëmarrësit është përdorur forma online e anketimit Google Form, në 

të cilën kanë qenë të inkorporuar tre pyetësorë si dhe pyetjet demografike. Pjesa e parë e pyetësorit ka 

përfshirë pyetje demografike në të cilat nga pjesëmarrësit është kërkar të tregojnë për gjininë e tyre, moshën, 

etninë, vendbanimin, nivelin e edukimit, statusin aktual të punësimit, dhe të ardhurat mujore. 

Basic Need Satisfaction Scale General: Është instrumenti i krijuar nga La Guardia et al., (2000) i cili 

është përkthyer dhe përshtatur në gjuhën shqipe. Ky pyetësor përmban 21 pyetje të ndara në domene 

përkatëse për të matur plotësimin e nevojave të kompetencës (6 deklarata; ω = .47), autonomisë (7 deklarata; 

ω = .75) dhe lidhshmerisë (8 deklarata; ω = .73). Nga pjesëmarrësit është kërkuar që pyetjet të i plotësojnë 

duke japur përgjigjet e tyre në shkallën e Likertit nga 1 (aspak e vërtetë), deri në 7 (shumë e vertetë).  

Employability Appraisel Scale: Për matjen e punësueshmërisë janë përdorë 3 faktorët më relevant 

nga modeli 5 faktorësh i pyetësorit Employability Appraisel Scale (Llinares-Insa, González - Navarro, Zacarés-

González, & Córdoba Iñesta, 2018). Tre faktorët e matur në këtë hulumtin janë: “employment protective 

behaviors” (sjelljet mbrojtëse të punësueshmërisë) me 12 deklarata (ω = .94), “employment risk” (rreziku për 

punësueshmëri) me 10 deklarata (ω = .80), dhe “job-seeking behaviors” (sjelljet punë-kërkuese) me 6 pyetje 

(ω = .85). Pikët e këtij pyetësori janë të radhitura në shkallën Likert, duke u filluar nga 1 (aspak e vërtetë) deri 

në 5 (shumë e vërtetë). 

Vullnetarizmi dhe punësimi: Sa i përket variablës së vullnetarizmit, pyetjet janë krijuar nga vetë 

hulumtuesit duke u bazuar në Manualin e Matjeve të Punës Vullnetarë të krijuar nga International Labour 

Organization (2010). Pjesëmarrësve ju është kërkuar që të përgjigjen në 9 pyetje të cilat kanë përfshirë pyetje 

të tilla si “Në cilën moshë keni filluar punën vullnetare?”, “Pse dëshironi të bëni punë vullnetare?” etj. 
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Respodentëve u është kërkuar që të përgjigjen në pyetjen se sa kohë kanë shpenzuar për të punuar në pynë 

vullnetare. Forma e përgjigjes është kërkuar që të raportohet në muaj, (p. sh. 22 muaj). Ngjashëm ka ndodhur 

edhe me variablën e punësimit: pjesëmarrësit janë përgjigur në pyetjen “Në total, përafërsisht, nëse mbledhni 

kohën që keni punuar me pagesë, sa gjatë keni punuar me pagesë?” 

Strategjia Analizuese 

Me qëllim për të raportuar rezultatet deskriptive, mesatarja për të tre domenet e nevojave themelore 

psikologjike është kalkuluar duke përdorur varibalat e observuara përkatëse. Ngjashëm është vepruar edhe 

me tre faktorët e punësueshmërisë. Gjersa, përdorimi i një variable të vetme të observuar përkatëse, me të 

cilat është matur punësimi me pagesë dhe vullnetarizimi, e bënë të pamundur kalkulimin e mesatares. Prandaj, 

këto dy variabla janë kategorizuar në bazë të viteve dhe janë raportuar. Përderisa, për shkak të natyrës 

eksploruese të studimit dhe me qëllim për të kalkuluar modelin i cili përshkruan më së miri të dhënat e këtij 

hulumtimi, disa modele strukturale të ekuacionit janë testuar duke përdorur metoda të ndryshme. Metoda e 

parë është metoda e krijimit të faktorëve latent, në të cilën variablat e observuara për të tre domenet e nevojave 

themelore psikologjike dhe punësueshmërisë janë përdorur për të krijuar faktorët përkatës. Njëri model 

përfshinë vullnetarizmin, i cili parashikon tre domenet latente të nevojave themelore psikologjike, të cilat pastaj 

parashikojnë punësimin. Modeli tjetër përfshinë vullentarizimin i cili parashikon punësimin, i cili pastaj 

parashikon tre domenet latente të punësueshmërisë. Kështu, dy modele të ndryshme janë testuar.  

Metoda e dytë është metoda një indikatorësh, në të cilat mesatarja e secilit domen është përdorur si vlerë 

përkatëse për të krijuar faktorët. Ngjashëm si tek metoda e parë, drejtimi i efektit në mes të variablave është 

tërësisht i njëjtë. Kështu, dy modele të tjera janë testuar, por me metodë tjetër.  
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Përshtatshmëria e modelit është testuar duke përdorur statistikat e testit të raportit maksimal të mundësisë 

dhe indikatorët e përshtatshmërisë së modelit, duke përfshirë gabimi mesatar të katrorit të përafrimit (RMSEA), 

indeksin krahasues të përshtatshmërisë (CFI) dhe mbetjet e standardizuara të katrorit të standardizuar 

(SRMR). Vlerat e RMSEA-së më të vogla se .06 janë konsideruar për të treguar një përshtatshmëri të 

pranueshme të modelit. Për më tepër, vlerat e CFI-së më të larta se .95 dhe SRMR-së më të vogla se .08 janë 

përdorur për të treguar një përshtatshmëri të modelit (Hu & Bentler, 1999; Kelloway, 1998). Vlerat e 

standardizuara të regresionit janë përdorur për të vlerësuar madhësinë e efektit, me β < .10 që tregon efekt të 

vogël, β prej ≈ .20 që tregon efekt mesatar dhe β > .30 që tregon efekt të madh (Gignac & Szodorai, 2016). 
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Rezultatet Deskriptive 

Rezultatet kanë treguar se nga të gjithë pjesëmarrësit, 20.4% e tyre nuk kanë bërë punë vullnetare 

asnjëherë. Gjersa, 41.9% e pjesëmarrësve punët e tyre vullnetare i kanë bërë në kuadër të organizatave jo-

qeveritare, 18.7% për bamirësi, 5.9% në biznese fitimprurëse, 4.5% në institucione qeveritare dhe 1.4% në 

organizata religjioze. Gjithsesi, 3.1% e pjesëmarrësve, edhe pse kanë bërë punë vullnetare, nuk e dinë se në 

çfarë institucioni. 

                              

Figura 1. Vendet ku pjesëmarrësit kanë bërë punë vullnetare. 
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Nga të gjithë ata që kanë bërë punë vullnetare, shumica absolute (83.4%) e kanë bërë këtë vetëm deri në 

1 vit. Mbi 8% e pjesëmarrësve kanë kaluar 1-2 vite duke bërë punë vullnetare, 2.4% prej 2 deri në 3 vite dhe 

2.4% prej 3 deri në 4 vite. Gjersa, 3.5% e pjesëmarrësve kanë qenë të angazhuar me punë vullnetare prej 4 

deri në 10 vite. Por, asnjë nga pjesëmarrësit nuk e ka bërë këtë për më shumë se 10 vite. Për më tepër, nuk 

ka dallime signifikante gjinore sa i përket kohës së shpenzuar në punë vullnetare.  

 

Figura 2. Puna vullnetare e pjesëmarrësve e kategorizuar në vite. 
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Megjithatë, arsyet për punën vullnetare që pjesëmarrësit kanë bërë janë të ndryshme. Listës i prijnë arsyet 

personale si zhvillimi i aftësie (34%), të ndjekura nga arsyetimi altruist për të bërë ndryshime në komunitet 

(28.1%), dhe nga obligimi i brendshëm i pjesëmarrësve (8.3%). Ndërsa, arsyet e tjera janë eksplorimi i vetvetes 

(4.5%), rrjetëzimi (4.2%) dhe shpenzimi i kohës së lirë (1.7%). Gjersa, mosha mesatare e fillimit të punës 

vullnetare është 18.33 vjeç (DS = 4.55). 

 

Figura 3. Arsyet pse pjesëmarrësit kanë bërë punë vullnetare. 
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Ndryshe nga rezultatet e prezantuara në Figurën 2, mbi 7% e pjesëmarrësve janë të angazhuar në punë 

me pagesë për mbi 10 vite tashmë. Për më tepër, mbi 60% e pjesëmarrësve janë të angazhuar me pagesë 

tashmë e 1 vit, 13.5% deri në 2 vite, 6.6% deri në 3 vite, 5.5% deri në 4 vite dhe 6.6% prej 4 deri në 10 vite. 

Për më tepër, burrat kanë bërë dyfishin e punës me pagesë në krahasim me gratë.  

 

Figura 4. Punësimi i pjesëmarrësve i kategorizuar në vite. 
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Sa i përket nevojave themelore psikologjike, pjesëmarrësit kanë treguar pikë mbi mesatare në të tre 

domenet. Më së shumti pikë mestare janë treguar për lidhshmërinë ku mesatarja ka qenë 5.11 pikë (DS = 

1.11) nga 7 të mundshme, e pastaj për autonominë ku mesatarja ka qenë 5.10 pikë (DS = 1.02), dhe ne fund 

për kompetencat ku mesatarja ka qenë 4.95 pikë (DS = 0.93). Për më tepër, në asnjërin nga domenet nuk ka 

dallime signfikante gjinore.  

Tabela 1  

Mesatarja e Pikëve të Autonomisë, Lidhshmërisë dhe Kompetencave tek Pjesëmarrësit 

 Variablat n Min Max M DS 

Autonomia 289 1.50 7.00 5.10 1.11 

Lidhshmëria 289 2.00 7.00 5.11 1.02 

Kompetencat 289 1.50 7.00 4.95 0.93 

Shënim. n = mostra, Min = Minimumi i pikëve të shënuara, Max = Maksimumin i pikëve të shënuara, M = 

Mesatarja, DS = Devijimi Standard. 
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Për më tepër, për tre domenet e punësueshmërisë, pjesëmarrësit kanë treguar pikë mbi mesatare për dy 

domenet që konsiderohen si pozitive: sjelljet mbrojtëse të punësueshmërisë (M = 4.04, DS = 0.86) dhe sjelljet 

punë-kërkuese tek pjesëmarrësit (M = 4.22, DS = 0.84); pikë nën mesatare për një domen që konsiderohet 

negativ: rreziku i punësueshmërisë (M = 2.55, DS = 0.77). Për më tepër, në asnjërin nga domenet nuk ka 

dallime signfikante gjinore. 

Tabela 2 

Mesatarja e Pikëve të Sjelljet Mbrojtëse të Punësueshmërisë, Rreziku i Punësueshmërisë dhe Sjelljet Punë-

Kërkuese tek Pjesëmarrësit 

 Variablat n Min Max M DS 

Sjelljet mbrojtëse të punësueshmërisë 289 1.64 5.00 4.04 0.86 

Rreziku i punësueshmërisë 289 1.00 4.50 2.55 0.77 

Sjelljet punë-kërkuese 289 1.33 5.00 4.22 0.84 

Shënim. n = mostra, Min = Minimumi i pikëve të shënuara, Max = Maksimumin i pikëve të shënuara, M = 

Mesatarja, DS = Devijimi Standard.  
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Modelet e Ekuacionit Struktural 

Modeli i parë latent, në të cilën vullnetarizmi parashikon domenet latente të nevojave themelore psikologjike 

ka treguar përshtatshmëri jo të pranueshme, ku të gjitha testet statistikore dhe indikatorët e përshtatshmërisë 

së modelit—përveç SRMR-së—nuk janë afër vlerave përkatëse: 2 (112) = 331.96, p < .001, CFI = 0.916, 

RMSEA = 0.083, SRMR = 0.052 (rreshti a, Tabela 3) . Kjo ishte e vërtetë edhe për modelin e dytë latent, në 

të cilën vullnetarizmi parashikon punësimin, i cili pastaj parashikon tre domenet latente të punësueshmërisë: 

2 (372) = 818.78, p < .001, CFI = 0.872, RMSEA = 0.065, SRMR = 0.083 (rreshti b, Tabela 3).  

Prandaj, duke pasur parasysh besueshmërinë e pyetësorëve, modele një indikatorësh janë krijuar, me 

drejtimin e njëjtë të efekteve në mes të variablave. Modeli i parë një indikatorësh ka treguar përshtatshmëri të 

pranueshme, me indikatorin RMSEA si të vetmin jashtë kriterit përcaktues: 2 (1) = 3.85, p < .050, CFI = 0.992, 

RMSEA = 0.100, SRMR = 0.029 (rreshti c, Tabela 3). Ngjashëm edhe tek modeli i dytë një indikatorësh, ku 

përshtatshmëria e modelit është e pranueshme për të gjitha testet dhe indikatorët: 2 (3) = 3.96, p = .265, CFI 

= 0.994, RMSEA = 0.034, SRMR = 0.033 (rreshti d, Tabela 3). Prandaj, është vendosur të raportohen dy 

modelet e fundit një indikatorësh që kanë treguar përshtatshmëri më të mirë dhe të pranueshme. 
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Tabela 3 

Krahasimi i Modeleve Latente dhe Një Indikatorësh 

Modelet Latente n 2 df AIC BIC CFI RMSEA SRMR 

aModeli i parë 284 331.96 112 18110 18256 0.916 0.083 0.052 

bModeli i dytë 284 818.78 372 24665 24891 0.872 0.065 0.083 

Modelet  Një 

Indikatorësh 
n 2 df AIC BIC CFI RMSEA SRMR 

cModeli i parë 284 3.85 1 5267 5315 0.992 0.100 0.029 

dModeli i dytë 284 3.96 3 5118 5158 0.994 0.034 0.033 

Note. 2 = Chi square, df = Shkallët e lirisë, AIC = Kriteri Informues i Akaike, BIC = Kriteri Informues Bayesian. 
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Rezultatet e modeli të parë një indikatorësh (Figura 5) kanë treguar se vullnetarizmi nuk ka efekt signifikant 

në asnjërin nga tre domenet e nevojave themelore psikologjike. Për më tepër, që të tre domenet e nevojave 

themelore psikologjike nuk rezultuan me efekte singifikante në punësimin. Gjithsesi, autonomia ka treguar 

ndërlidhje pozitive me kompetencën (r = .636, p < .001) dhe lidhshmërinë (r = .706, p < .001). Ngjashëm janë 

të ndërlidhura edhe kompetenca me lidhshmërinë (r = .607, p < .001). 

 

Figura 4. Efekti i vullnetarizmit në punësim përmes tre domeneve të nevojave themelore psikologjike. Shënim. 

** p < .001. Vlerat në figurë janë të standardizuara. Vijat e ndërprera paraqesin efektet jo signifikante, gjersa 

vijat e plota paraqesin efektet signifikante. Pjesa e pashpjeguar e modelit nuk është paraqitur për hirë të 

qartësisë.  
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Përkundrazi, efekte signfikante janë gjetur për modelin e dytë një indikatorësh (Figura 5). Rezultatet kanë 

treguar që vullnetarizmi ka efekt pozitiv josignifikant por të rëndësishëm tek punësimi (β = .113, p = .054; R2 = 

.013). Tutje, punësimi ka efekte negative signifikante në sjelljet mbrojtëse të punësueshmërisë (β = -.136, p = 

.021; R2 = .019) dhe në rrezikun e punësueshmërisë (β = -.182, p = .002; R2 = .033). Në anën tjetër ka pasur 

efekt pozitiv signifikant në sjelljet punë-kërkuese (β = .205, p < .001; R2 = .042). Për më tepër, është gjetur 

ndërlidhje pozitive signifikante në mes të sjelljeve mbrojtëse të punësueshmërisë dhe rrezikut të 

punësueshmërisë  (r = .175, p = .004) dhe në mes të sjelljeve mbrojtëse të punësueshmërisë dhe sjelljeve 

punë-kërkuese (r = .147, p = .014). Gjersa, ndërlidhje negative signfikante është gjetur në mes të sjelljeve 

punë-kërkuese dhe rrezikut të punësueshmërisë (r = .-542, p < .001).  

Figura 5. Efekti i vullnetarizmit në tre domenet e punësueshmërisë përmes punësimit. Shënim. ** p < .001 * p 

< .050, +p ≈ .001. Vlerat në figurë janë të standardizuara. Pjesa e pashpjeguar e modelit nuk është paraqitur 

për hir të qartësisë.  
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Diskutimi 

Studimet kanë treguar se ekziston një ndërlidhje pozitive në mes të nevojave themelore psikologjike dhe 

punës vullnetare (Haivas et al., 2012; Huang et al., 2019). Gjersa, puna vullnetare ka kontribut pozitiv edhe në 

shume aspekte të jetës. Madje, puna vullnetare ka ndikim direkt edhe në punësimin (Nichols & Ralston, 2011; 

Rothwell, 2012). Gjithsesi, faktorët e tretë të cilat potencialisht mund ta ndërmjetësojnë efektin e vullnetarizmit 

në punësim janë akoma të panjohura. Prandaj, ky studim ka synuar që përmes testimeve eksploruese të disa 

modeleve, të gjej faktorë të tretë si nevojat themelore psikologjike të cilët mund potencialisht të ndërmjetësojnë 

ndërlidhjen në mes të vullnetarizmit dhe punësimit.  

Në këtë drejtim, rezultatet deskriptive kanë treguar që puna vullnetare bëhet në institucione të ndryshme 

dhe fillon mesatarisht pas moshës 18 vjeçare. Por, koha e kaluar në punë vullnetarë është skajshmërisht më 

e vogël sesa në punë me pagesë. Pra, shumica absolute e pjesëmarrësve kalon vetëm deri në 1 vit duke bërë 

punë vullnetare dhe asnjë nga pjesëmarrësit nuk është angazhuar për më shumë se 10 vite në këso lloj pune. 

Nga ana tjetër, pjesëmarrësit kalojnë më shumë vite duke bërë punë me pagesë. Natyrshëm, puna vullnetare 

duket që zëvendësohet me punën me pagesë, edhe pse sipas Wilson (2012) puna vullnetare dhe puna me 

pagesë mund të bëhen pa marrë kohën e njërës apo tjetrës. Sidoqoftë, është gjetur një ndërlidhje në mes të 

punës vullnetare dhe punës me pagesë, edhe pse jo signfikante, është shumë e rëndësishme. Pra, sa më 

shumë punë vullnetare, aq më shumë punë me pagesë, por që efekti statistikor është i vogël. Këto rezultate i 

shtojnë edhe më tepër dyshimet që puna vullnetare dhe puna me pagesë e zëvendësojnë njëra-tjetrën në 

kontekstin Kosovar. 

Gjithsesi, kjo ndërlidhje, edhe pse e vogël, mund të ndërmjetësohet apo mund të jetë edhe si pasojë e 

faktorë të tjerë të tretë siç janë nevojat themelore psikologjike. Rezultatet e prezantuara në Tabelën 1 kanë 

treguar që pjesëmarrësit kanë pikë mbi mesatare sa i përket tre domeneve të nevojave themelore psikologjike: 
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autonomisë, kompetencës dhe lidhshmërisë. Megjithatë, rezultatet e modeli të parë një indikatorësh (Figura 

4) nuk kanë treguar që ka ndërlidhje signifikante në mes të vullnetarizmit dhe domeneve të nevojave themelore 

psikologjike, dhe as në mes të punësimit dhe nevojave themelore psikologjike, duke siguruar evidencë për të 

refuzuar hipotezat tona, gjithmonë bazuar në të dhënat e këtij studimi. Edhe pse ekzistojnë efekte statistikore, 

të cila janë gjetur nga studime të ndryshme sa i përket këtyre ndërlidhjeve (Oostlander, 2013), këto efekte 

statistikore duket të jetë të vogla dhe të pa diktuara në studimin tonë. Si do që të jetë, një ndërlidhje pozitive e 

lartë në mes të tre domeneve të nevojave themelore psikologjike është gjetur, ashtu si edhe propozohet nga 

Deci dhe Ryan (2000, 2002).  

Në anën tjetër, modeli i dytë një indikatorësh tregon për efekte të cilat janë detektuar si singifikante. Në 

këtë model, vullnetarizmi parashikon punësimin—edhe pse jo signfikant në bazë të kriterit vlerësues—i cili 

pastaj parashikon tre domenet e punësueshmërisë. Megjithatë, rezultatet janë paradoksale. Punësimi ka 

treguar efekt negativ për sjelljet mbrojtëse të punësueshmërisë. Pra, sa më i lartë punësimi, aq më të ulëta 

sjelljet mbrojtëse të punësueshmërisë. Me fjalë të tjera, individët kanë tendenca të relaksohen dhe të mos 

krijojnë mekanizma mbrojtës të punësueshmërisë nëse janë të punësuar për një kohë të gjatë. Ne mendojmë 

që kjo është si pasojë e një perceptimi që krijohet tek individët, që nëse ata janë angazhuar për një kohë të 

gjatë me pagesë, gjasat që ata të largohen nga puna apo të zëvendësohen janë më të vogla. Nga ana tjetër, 

punësimi parashikon negativisht edhe rrezikun e punësueshmërisë. Pra, sa më e gjatë koha e punësimit, aq 

më i vogël rreziku që ata të zëvendësohen. Kështu, merr kuptim i gjithë modeli: sa më e gjatë puna me pagesë, 

aq më pak rreziku i punësueshmërisë, rrjedhimisht aq më të relaksuar individët janë dhe më pak mekanizma 

mbrojtës krijohen. Për më tepër, punësimi ka treguar efekt pozitiv edhe tek sjelljet punë-kërkuese. Me fjalë të 

tjera, sa më i lartë punësimi aq më i lartë kërkimi për punë të tjera. Në një mënyrë kjo ndërlidhet me natyrën 

njerëzore për të kërkuar gjithmonë e më tëpër sipas teorisë së  Maslow (1943). Gjithsesi, sjelljet punë-kërkuese 

ndërlidhen negativisht me rrezikun e punënsueshmërisë dhe pozitivisht me sjelljet mbrojtëse të punës. Pra, 
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nëse je më i rrezikuar për të humbur punën, kërkon më shumë punë të tjera dhe krijon më shumë sjellje 

mbrojtëse. 

Limitimet 

Vullnetarizimi dhe konceptet e tjera në këtë hulumtim sigurisht që janë më të thella dhe kërkojnë metoda 

më të avancuara për eksplorim, prandaj ndër limitimet kryesore të këtij studimi është përdorimi i pyetësorëve 

vetëraportues për mbledhjen e të dhënave, kjo si metodë kufizuese e mbledhjes së të dhënave për shkak të 

subjektivitetit. Në anën tjetër, shpërndarja e pyetësorit online mund të ketë ndikuar në rezultate. Përdorimi i 

metodave mikse mund të rezultojë në marrje të informacioneve më të detajuara dhe më objektive nga 

pjesëmarrësit. 

Limitimi tjetër i këtij studimi ka të bëjë me standardizimin e pyetësorit. Instrumentet janë përkthyer dhe 

adaptuar në gjuhën shqipe, por nuk janë përthyer prapa në gjuhën origjinale. Rrjedhimisht, ka mundur të ketë 

sinonime apo fraza dykuptimëshe të cilat kanë ndikojnë në kuptueshmërinë e pyetjeve/deklaratave të 

parashtruara. Kështu, procedura e përkthimit dhe e prapa-përkthimit rekomandohet (Brislin, 1970).  

Një tjetër limitim i këtij hulumtimi ka të bëjë me modelet ekuivalente dhe shkaktarët e efektit. Modelet 

ekuivalente janë modele të ngjashme me ato të propozuara, të cilat tregojnë përshtatshmëri të njëjtë të modelit, 

por me drejtim të ndryshëm të efektit, rrjedhimisht shkaktarë të ndryshëm të efektit (West, Taylor, & Wu, 2012). 

Pra, duke u bazuar në teoritë mbi të cilat janë krijuar këto modele, mund të ekzistojnë modele të tjera, të cilat 

po ashtu mbështeten nga po të njëjtat teori. Kështu, shkaktarët e efektit—aq më tepër kur kemi efekte kaq të 

vogla dhe të ndryshme—nuk mund të konkludohen (Joreskog, Sorbom, & Magidson, 1979; Pearl, 2012). Në 

mënyrë që të eliminohen disa nga modelet ekuivalente, rrjedhimisht të identifikohen shkaktarët e efektit, 

studimet longitudinale janë të nevojshme. 
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Rekomandimet 

 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, institucionet e tjera publike dhe organizatat e shoqërisë civile të 

njohin dhe promovojnë punën vullnetare jo vetëm për moshën rinore 15-24 por edhe tutje, në mënyrë që 

vullnetarizimi të jetë aktivitet i vazhdueshëm. 

 Të ofrohen mundësi për punë vullnetare që ndërlidhen me profesione të caktuara, në mënyrë që kur 

qytetarët të gjejnë punë me pagesë në ato fusha, të mos e ndalin aktivitetin vullnetar.  

 Të promovohet fakti që vullnetarizmi rrit gjasat e punësimit, kompetencat dhe lidhshmërinë.  

 Të krijohen strategji e programe të veçanta që përfshijnë fëmijët dhe adoleshentët në punë vullnetare. 
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