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Ligjërata e parë:  ROLI I KËRKIMEVE NË BIZNES

I. FUSHËVEPRIMI I KËRKIMEVE NË BIZNES 

Kërkimet në biznes përmbushin nevojën e menaxherit për të njohur organizatën, 
tregun, ekonominë ose të ndonjë fushe tjetër të panjohur. Kjo i ndihmon menaxherit që të 
parashohë se si individët, tregjet, njësitë organizative, ose faktorët e tjerë do të reagojnë ndaj 
vendimeve të tij të biznesit. 

Qëllimi i  kërkimit të biznesit është që të ndërrojë vendimin e rrezikshëm intuitiv të 
vendimmarrësit në vendime të bazuara në hulumtime sistematike dhe objektive. 

Eksperti që kryen kërkimet në biznes mund të referohet si një "kërkues i marketingut", 
"kërkues organizativ", një "drejtor i kërkimit financiar", ose një prej shumë posteve të tjerë. 

II. DEFINIMI I KËRKIMEVE  NË BIZNES 

Kërkimet në biznes definohen si një proces sistematik dhe objektiv i prodhimit të 
informacionit për të ndihmuar vendimmarrjen në biznes. Ky informacion duhet të jetë (1) 
shkencor; jo intuitiv ose i mbledhur rastësisht (2) objektiv (3) jo personal.

Kërkimet në biznes mund të shfrytëzohen për çdo aspekt të ndërmarrjes. Duke ofruar 
informacionin përkatës, kërkimi duhet të jetë një ndihmë për gjykimin menaxhues, edhe pse 
nuk duhet të jetë zëvendësim i tij.  Zbatimi i hulumtimit është një art menaxhues në vete. 
Kërkimet në biznes mund të shfrytëzohen nga të gjitha llojet e organizatave që janë të 
angazhuara në ndonjë lloj aktiviteti të biznesit. 

III KËRKIMET BAZIKE (FUNDAMENTALE) DHE KËRKIMET APLIKATIVE 

Ekzistojnë dy lloje të kërkimeve në biznes: 

A. Kërkimet bazike, që janë kërkime fundamentale, kanë për qëllim zgjerimin e diturive.
B. Kërkimet aplikative, janë kërkimet që duhet të mbështetin një vendim lidhur me zgjidhjen 
e një problemi specifik të biznesit.

Të dy llojet e kërkimit shfrytëzojnë metodën shkencore, analizën dhe interpretimin e 
dëshmisë empirike (faktet nga observimi apo eksperimentimi), për të konfirmuar ose për të 
mosaprovuar konceptet paraprake. 
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IV. VLERA MENAXHUESE E KËRKIMEVE NË BIZNES

Vlera parësore menaxhuese e kërkimeve në biznes është se ato e ngushtojnë paqartësinë 
duke ofruar informacion që ndihmon vendimmarrjen rreth strategjive dhe taktikave të 
shfrytëzuara për arritjen e qëllimeve strategjike të një organizate. Procesi i vendimmarrjes 
përfshin tri faza të ndërlidhura.

A. Identifikimi i ekzistencës së problemeve dhe i shanseve. Para se të mund të 
zhvillohet ndonjë strategji, organizata duhet të përcaktojë se ku dëshiron të arrijë dhe si do të 
arrijë atje. Kërkimet në biznes mund t’u ndihmojnë menaxherëve për planifikimin e strategjive, 
duke përcaktuar natyrën e situatave dhe duke identifikuar ekzistimin e problemeve ose të 
shanseve që janë prezentë në organizatë. 

B. Diagnoza dhe vlerësimi. Pasi që organizata ta njohë një problem ose ta identifikojë 
një shans potencial, një aspekt i rëndësishëm i kërkimit në biznes është shpeshherë provizioni i 
informacionit diagnostik, që e qartëson situatën. Menaxherët duhet të fitojnë një dituri lidhur 
me faktorët themelorë që e shkaktojnë situatën. Nëse ekziston ndonjë problem, ata duhet ta 
specifikojnë se çka ndodhur dhe pse. Nëse ekziston një shans, ata duhet ta hulumtojnë, ta 
sqarojnë dhe ta definojnë natyrën e shansit. 

C. Zgjedhja dhe zbatimi i kursit të veprimit. Kërkimet në biznes shpeshherë bëhen 
për të fituar një informacion specifik, që ndihmon për t’i vlerësuar alternativat e ndryshme, si 
edhe për të zgjedhur kursin më të mirë të veprimit të bazuar në kritere të caktuara të 
performansës. 

D. Vlerësimi i kursit të veprimit. Kërkimi i vlerësimit bëhet për t’i informuar 
menaxherët për atë se a janë ekzekutuar si duhet aktivitetet e planifikuara dhe nëse ato kanë 
arritur atë që është pritur ta bëjnë. Kjo i shërben funksionit të vlerësimit dhe kontrollit. Kërkimi 
i vlerësimit është një vlerësim formal dhe objektiv, që ofron informacion lidhur me objektivat 
dhe për atë se a kanë arritur aktivitetet e planifikuara atë që është pritur të arrijnë. Kjo mund të 
bëhet nëpërmjet kërkimit të performansës-monitoringut, që është një formë e kërkimit, që në 
mënyrë të rregullt siguron kthim informacioni (feedback) për vlerësimin dhe kontrollin e 
aktivitetit të biznesit. Nëse ky kërkim tregon që gjërat nuk shkojnë ashtu si është planifikuar, 
mund të nevojitet një kërkim i mëtutjeshëm për të shpjeguar pse diçka "ka shkuar gabimisht".  

V. KUR NEVOJITEN KËRKIMET NË BIZNES?

Një menaxher, i cili mendon ta bëjë, apo jo, një kërkim, duhet t'i shqyrtojë katër gjëra:

A.  Përkufizimet kohore: A ka kohë të mjaftueshme në dispozicion para se të merret një 
vendim menaxhues?
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B.  Disponimin me të dhëna: A është informacioni adekuat tanimë në duar për të 
marrë vendimin? Nëse jo, a mund të sigurohet informacioni përkatës?

C.  Natyrën e vendimit: A është vendimi i një rëndësie të konsiderueshme strategjike 
dhe taktike?

D. Dobinë kundruall kostos: A e tejkalon vlera e informacionit të kërkimit koston e 
bërjes së kërkimit?

Nëse përgjigjja në secilën prej këtyre pyetjeve është "jo", atëherë kërkimet në biznes nuk 
duhet të bëhen. 

VI. ZGJERIMI I FUSHËVERPRIMIT TË KËRKIMEVE NË BIZNES

Kërkimet në biznes gjithnjë e më tepër po bëhen të domosdoshme për menaxhim 
cilësor. Menaxhimi cilësor është një filozofi biznesi, që ka shumë gjëra të përbashkëta me idenë 
se konsumuatori është sovran. Kjo e shpreh besimin se, procesi i menaxhimit duhet të 
përqendrohet në integrimin e idesë së bazuar në ofrimin e produkteve ose të shërbimeve 
cilësore konsumatorit, në tërë organizatën. Menaxhimi cilësor thekson përmirësimin e 
vazhdueshëm të cilësisë së produktit dhe të shërbimit. Menaxherët e përmirësojnë 
qëndrueshmërinë dhe e zgjerojnë produktin me veti të reja, derisa produkti vjetërsohet. Ata 
përpiqen që ta përmirësojnë livrimin dhe shërbimet e tjera për t'i mbajtur prodhimet e tyre 
konkurruese. Kompanitë, të cilat e kanë adaptuar filozofinë e cilësisë së plotë, i shikojnë të 
punësuarit si konsumatorë të brendshëm.

Implementimi i një programi të menaxhimit cilësor kërkon një matje të 
konsiderueshme. Konsumatorët dhe punonjësit e ndërmarrjes duhet të pyeten në mënyrë 
rutinore lidhur me aspekte të ndyshme të cilësisë, në mënyrë që nga përgjigjet e tyre të 
përpilohet programi i qartë i ndërmarrjes, i cili do të forconte vazhdimisht pozitën e saj 
kundruall konkurrencës. Kjo nënkupton monitorimin performansës së kompanisë kundrejt 
standardeve të caktuara, duke u mbështetur në kërkimet e biznesit. Në këtë mënyrë, kërkimi i 
biznesit me konsumatorët e jashtëm dhe me punëtorët e organizatës (konsumatorët e 
brendshëm) është me rëndësi në programin e menaxhimit cilësor. 

VII. KËRKIMI NË BIZNES ËSHTË NJË AKTIVITET GLOBAL

Në ditët e sotme, biznesi është global. Kërkimi në biznes, sikurse të gjitha aktivitetet e 
biznesit, në mënyrë të rritshme është bërë më shumë global. 
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VIII. PYETJET/PËRGJIGJET

1. Definojeni kërkimin e biznesit dhe definojini detyrat e tij.

Kjo pyetje kërkon nga studentët që të japin përgjigjet e tyre vetanake dhe unike. Tekst 
definicioni për kërkimin e biznesit është: "Procesi sistematik dhe objektiv i mbledhjes, i 
shënimit dhe i analizimit të të dhënave për dhe në vendimmarrje në biznes". Çfarëdo 
definicioni që japin studentët, përgjigjet e tyre duhet të përfshijnë konceptet që informacioni 
është vendimtar për të reduktuar paqartësinë dhe se, qëllimi i kërkimit është që të ndihmohet 
vendimmarrja. 

2. Si mund ta shfrytëzojë kërkimin në biznes një organizatë joprofitabile.

Edhe pse organizatat joprofitabile kanë misione të ndryshme organizative në krahasim 
me organizatat profitabile, funksionet të cilat ato i kryejnë janë mjaft të ngjashme me ato të cilat 
i kryejnë organizatat profitabile. Për shembull, kopshtet zoologjike mund të bëjnë anketa me 
konsumatorët e tyre. Agjencitë qeveritare mund të hulumtojnë sa janë të kënaqur punëtorët. 

3. Cili është dallimi ndërmjet kërkimit të aplikueshëm dhe atij (bazik) fundamental?

Kërkimi fundamental ose bazik ka për qëllim zgjerimin e kufijve të diturisë. Ka një 
rëndësi të natyrës teorike, sepse nuk ka për qëllim zgjidhjen e një problemi të posaçëm të 
biznesit, siç bën kërkimi i aplikueshëm. Të dyja metodat, ajo fundamentale dhe e aplikueshme, 
përdorin metodën shkencore dhe metodologjitë e njëjta. 

Klasifikojini çdonjërin prej shembujve si kërkim fundamental ose i aplikueshëm.

a. Një kërkues hulumton nëse anët e ndryshme (p.sh. hemisfera e djathtë kundër 
hemisferës së majtë), në trurin e menaxherit janë të involvuara me lloje të ndryshme të 
vendimmarrjes menaxhuese. Kërkimi fundamental

b. Një kërkues hulumton qëndrimet e konsumatorëve drejt një prototipi të një lloji 
inovativ të produktit, një prodhim për pastrim kimik të rrobave. Kërkimi i aplikueshëm

c. Një kërkues hulumton 5 tipare të personalitetit, për të shikuar nëse ato mund të 
shpjegojnë sjelljen e blerësve të automobilave. Kërkimi fundamental

d. Një kërkues që punon për një kompani të ëmbëlsirave ka koncepte të vlerësimit të 
fëmijëve dhe prototipe për ëmbëlsira të reja. Kërkuesit kërkojnë nga ata që t’i shijojnë 
produktet dhe t’i radhisin ato. Ndonjëherë, kompania e ëmbëlsirave zhvillon artikuj unikë që 
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kanë shije të mirë dhe kërkuesit i pyesin fëmijët që të dalin me një koncept ose me një emër të 
produktit. Kërkimi i aplikueshëm

4. Përshkruajeni një situatë ku kërkimi i biznesit nuk nevojitet dhe, një situatë ku kërkimi 
i biznesit nevojitet. Cilët faktorë dallojnë në këto dy situata?

Studentët do të japin përgjigje të ndryshme. Situata tipike, ku kërkimi nuk nevojitet, do 
të jetë një situatë e cila është relativisht rutinore, ose do të jetë një situatë ku vendimi nevojitet 
urgjentisht (kur nuk ka kohë për kërkim). Situatat ku kërkimi nevojitet do të karakterizohen si 
vendime të mëdha ku duhet të bëhen shpenzimet kapitale (p.sh. lansimi i një produkti të ri). 
Këto situata karakterizohen me kohë të shumtë dhe me vlerën e informacionit, e cila e tejkalon 
koston. Parimisht kriteriumi do t'i përcjellë ato të paraqitura në seksionin "Kur nevojitet 
kërkimet në biznes?", duke përfshirë përkufizimet kohore, disponimin me të dhëna, natyrën e 
vendimit, benificionin kundër kostos.

5. Me fjalë tuaja, cili është roli i biznesit në programin e menaxhimit cilësor?

Kërkimet në biznes janë një aspekt esencial i menaxhimit cilësor. Menaxhimi cilësor 
është një filozofi biznesi, e cila ka shumë gjëra të përbashkëta me idenë se konsumatori është 
sovran. Kjo e shpreh besimin se procesi i menaxhimit duhet të përqendrohet në integrimin e 
idesë së bazuar në cilësinë e konsumatorit nëpër tërë organizatën. Menaxhimi cilësor thekson 
përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së produktit dhe të shërbimit. Menaxherët e 
përmirësojnë qëndrueshmërinë dhe e e zgjerojnë produktin me tema shtesë, derisa produkti 
vjetërohet. Ata përpiqen ta përmirësojnë dërgimin dhe shërbimet e tjera për t'i mbajtur 
prodhimet e tyre konkurruese. 

Implementimi i programit të menaxhimit cilësor kërkon një matje të konsiderueshme. 
Anketat janë të zakonshme. Kjo kërkon pyetje rutinore të konsumatorëve për të radhitur një 
kompani kundrejt konkurruesve të saj. Kjo, po ashtu, kërkon matjen e qëndrimit të punëtorëve, 
sepse ata shikohen si konsumatorë të brendshëm. Kjo kërkon monitorimin e performansës së 
kompanisë kundrejt standardeve të caktuara. Këto mund të jenë standardet e prodhimit ose 
standardet e kohës së livrimit (dërgimit). Kërkimi i biznesit luan një rol të rëndësishëm në 
programin e menaxhimit cilësor. 
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Ligjërata e dytë: SISTEMET E INFORMACIONIT DHE MENAXHIMI I DITURISË

I.     TË DHËNAT, INFORMACIONI DHE MENAXHIMI I DITURISË

Ekziston një dallim ndërmjet të dhënave dhe informacionit. Të dhënat - faktet e 
papërpunuara - tregojnë masat e fenomenit të caktuar të cilat janë të domosdoshme për të 
ofruar informacion - fakte në formë të përshtatshme për menaxherët për t'i bazuar vendimet. 
Dituria është një informacion i përzierë, përvojë dhe mendjehollësi që ofron një kornizë, e cila 
mund të aplikohet me maturi gjatë vlerësimit të informacionit të ri ose gjatë vlerësimit të 
situatave relevante. 

Menaxhimi i diturisë është një proces për krijimin e një memorie organizative 
inkluzive, gjithëpërfshirëse, me qasje të lehtë, e cila shpeshherë quhet kapitali intelektual i 
organizatës. Qëllimi i menaxhimit të diturisë është të organizohet “kapitali intelektual” i një 
organizate në një mënyrë formalisht të strukturuar për shfrytëzim të lehtë. 

II.   SISTEMET GLOBALE TË INFORMACIONIT

Gjendja e mirë e korporatave multinacionale, në fakt shëndeti i çdo organizate biznesi 
që planifikon të prosperojë në shekullin 21, varet nga informacioni lidhur me ekonominë 
botërore dhe konkurrencën globale. Tregtarët bashkëkohorë zbulojnë se shumë informacione 
mund të vëhen në disponim menjëherë. Kjo ka ndryshuar mënyrën e drejtimit të biznesit.

Një sistem global i informacionit është një koleksion i organizuar i hardverit, softverit, i 
të dhënave kompjuterike dhe i personelit të destinuar për të kapur, ruajtur, freskuar, 
manipuluar, analizuar dhe për të paraqitur menjëherë informacionin për aktivitetin botëror të 
biznesit.

III. SISTEMET E MBËSHTETJES SË VENDIMIT  

Një sistem marketingu i mbështjetjes së vendimit është një sistem i bazuar në 
kompjuter, i cili ndihmon vendimmarrësit në konfrontimin e problemeve nëpërmjet 
ndërveprimit të drejtpërdrejtë me datotekat (bazat e të dhënave) dhe me modelet analitike. 
Qëllimi i sistemit të mbështetjes së vendimit është t’i ruajë të dhënat dhe t'i transformojë ato në 
informacion të organizuar, i cili mund të ketë qasje të lehtë për menaxherët e programeve. 

Sistemet e mbështetjes së vendimit u shërbejnë njësive specifike të biznesit brenda një 
kompanie. Sistemi i mbështetjes së vendimit operon brenda kontekstit të sistemit global të 
informacionit. Një sistem i mbështetjes së vendimit nuk është i pavarur nga sistemi global i 
informacionit.
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A. Baza e të dhënave (datoteka): Është një koleksion i informacionit, që është 
aranzhuar në mënyrë logjike dhe që është organizuar në një formë që mund të ruhet dhe të 
procesohet me kompjuter. 

Një listë e adresave të emrave të konsumatorëve është një lloj i bazës së të dhënave. 
Karakteristikat e popullsisë të regjistruara nga shteti, komuna dhe qyteti, mund të përfshihen 
në një bazë tjetër të dhënash. Bazat e të dhënave shpeshherë ekzistojnë të ruajtura në pjesë të 
kompjuterit, siç është “hard disku”. Por, llojet e tjera të bazës së të dhënave mund të 
ekzistojnë në kompjuterët e kompanisë së shitësit. 

Koncepti i deposë së bazës së të dhënave është një term që menaxherët e teknologjisë 
informative e shfrytëzojnë për të diskutuar ruajtjen në kompjuter të të dhënave të tanishme 
dhe historike dhe mekanizmat e zgjedhjes dhe shfrytëzimit të informacionit, që janë relevante 
për detyrat e vendimmarrësve. Menaxhimi i deposë së të dhënave kërkon që të dhënat e 
detajuara nga sistemet operative të ekstraktohen dhe të transformohen në mënyrë që shtresat 
e "tabelave" të të dhënave të përmbledhura të mund të ruhen (deponohen), në mënyrë që të 
dhënat e ndryshme të jenë të përputhshme. Organizatat me depo të të dhënave mund të 
integrojnë bazën e të dhënave edhe nga brenda edhe nga jashtë kompanisë. 

B. Softveri: Përmban sisteme statistikore të softverit, softverin e tabelave elektronike, 
dhe vendruajtjen e modelit të vendimit që kombinon dhe ristrukturon bazat e të dhënave, 
diagnostikon marrëdhëniet, vlerëson ndryshoret (variablat), dhe analizon të dhënat përbrenda 
sistemit. 

Analistët e vendimit zbatojnë procedura komplekse statistikore dhe modele 
kompjuterike të vendimeve për të dhëna të tilla. 

IV. MENAXHIMI I INPUTIT

Inputi përfshin të gjitha të dhënat numerike, tekstin, zërin, dhe imazhet që hyjnë në 
sistemin e mbështetjes së vendimit. 

Akumulimi sistematik i të dhënave përkatëse, në kohë dhe saktë, është esencial për 
suksesin e sistemit të mbështetjes së vendimit. Menaxherët e sistemit të mbështetjes së 
vendimit, analistët e sistemeve dhe programerët kompjuterikë janë përgjegjës për sistemin si 
të tërë. Megjithatë, detyra e sigurimit të të dhënave të inputit ndahet nga shumë funksione 
përbrenda organizatës. Kërkuesit e biznesit, kontabilistët, bibliotekarët, personeli për shitje, 
menaxherët e prodhimit dhe shumë të tjerë përbrenda organizatës, janë të përfshirë në 
mbledhjen e të dhënave dhe në sigurimin e inputit për sistemin e mbështetjes së vendimit.

Të dhënat e inputit mund të vijnë nga burime të brendshme në organizatë ose nga 
burime jashtë kompanisë. Katër burimet kryesore të inputit për të dhënat e marketingut janë: 
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shënimet e brendshme, kërkimi i biznesit, inteligjenca e marketingut dhe shitësit e 
jashtëm/shpërndarësit e jashtëm të të dhënave. Secili burim mund të ofrojë input të vlefshëm.

V.  ARKIVAT KOMPJUTERIKE TË TË DHËNAVE

Në shekullin e 21-të, ne do të mendojmë për të dhënat, si për ato të ruajtura në formë të 
digjitalizuar, të mbajtura në arkiva kompjuterike të të dhënave. Baza e të dhënave e “Neë York 
Times” dhe Dow Jones Text - Search Service, janë baza të të dhënave me tekst të plotë që lejojnë 
gjetjen e artikullit të tërë ose të dokumentit. 

Bazat e të dhënave statistikore përmbajnë të dhëna numerike për analizë dhe për parashikim 
të tregut.Bazat e të dhënave statistikore janë të ilustruara me sistemet informative gjeografike 
dhe bazat e të dhënave të skenerëve. 

Termi sistemi informativ gjeografik u referohet sistemeve të mbështetjes së vendimit që 
shfrytëzojnë planin gjeografik demografik, shitjet dhe ndryshoret e tjera relevante të 
marketingut. Pa marrë parasysh natyrën e tyre, ato të gjitha shfrytëzojnë softvere të fuqishëm 
për të përgatitur harta kompjuterike, të bëra duke shfrytëzuar ndryshoret relevante në bazën e 
të dhënave. Kompanitë si “Claritas”, “Urban Decision Systems” dhe “CACI”, të gjitha ofrojnë 
baza të të dhënave gjeografike/demografike, të cilat gjerësisht shfrytëzohen në industri. 

Të dhënat financiare për konkurruesit dhe për konsumatorët, siçjanë deklaratat e të hyrave 
dhe fletat e bilancit mund të jenë me interes për menaxherë të marketingut. Këto lehtë mund 
të qasen në bazat e të dhënave financiare. Baza e të dhënave "Compustat", është një bazë 
financiare e të dhënave që përmban të dhëna të gjera financiare për mijëra kompani sipas 
industrive të tyre dhe rënieve. "Compustat's Global Advantage" me të dhëna të gjëra për 6,650 
kompani në 31 vende të Evropës, Pacifikut dhe të Amerikës Veriore ilustron thellësinë e të 
dhënave ne dispozicion për menaxherët. 

Në shekullin e 21-të, imazhi digjital dhe videodatotekat, faktikisht bazat e të dhënave, të cilat 
në mënyrë të digjitalizuar ruajnë fotografitë dhe filmat, do të jenë të rëndomta. Sot, 
Universiteti i Ilinoisit ofron parashikime të motit për çdo minutë dhe fotografi të freskëta 
satelitore të motit çdo orë, për çdo qytet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

VI.   RRJETET DHE SHKËMBIMET E TË DHËNAVE ELEKTRONIKE

Edhe pse kompjuterët personal punojnë si njësi të pavarura, ata mund të futen në rrjet 
me kompjuterë të tjerë. Rrjeti është lidhja e dy ose më shumë kompjuterëve për t'i ndarë të 
dhënat dhe programet soëftare.
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Këmbimi elektronik i të dhënave është term i cili shfrytëzohet kur një sistem 
kompjuterik i kompanisë integrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me sistemin kompjuterik të 
kompanisë tjetër.

VII. Ç’ËSHTË INTERNETI?

Interneti është një rrjet botëror i kompjuterëve, që u mundëson shfrytëzuesve të kenë 
qasje në informacion dhe në dokumente nga burime të largëta. Është një kombinim i sistemit 
botëror të komunikimit dhe librarisë më të madhe botërore publike me një varg të pafund 
informacionesh. Interneti ka ndryshuar mënyrën se si miliona njerëz kanë menduar për 
marrjen dhe shpërndarjen e informacionit. 

Komunikimi me kompjuterë dhe zbulimi i burimeve janë dy funksionet qendrore të 
Internetit. Shfrytëzuesit i dërgojnë mesazhet në Internet me anë të e-mail- it (postës 
elektronike). Sikurse letra e dërguar nga një punëtor postar që kërkon adresën, ashtu kërkon 
edhe e-mail-i. E-mail adresa përbëhet prej dy pjesëve, të ndara me anë të simbolit @ ("at"). 
Emri i kutisë postare të shfrytëzuesit është në anën e majtë. Emri i sistemit të kutisë postare 
është në anën e djathtë. Emrat e sistemit, apo domenit, kanë dy apo më shumë fusha, të ndara 
me anë të pikave dhe mund të përcjellin shumë skema të ndryshme, sikurse janë ato sipas 
shteteve (.al,.au,.us, .jp) ose sipas llojit të aktivitetit (.com, .org). Domeni është emër tipik i një 
kompanie, emër institucional ose emër organizativ i shoqëruar me "host" kompjuterin. 

Interneti përbëhet prej host kompjuterëve që kanë qasje në server. "Host"-i është një 
kompjuter të cilin e shfrytëzojnë një apo më shumë njerëz duke u kyçur në kompjuterin 
personal të lidhur në të, në mënyrë që të ketë qasje në shërbimet e rrjetit. Serveri është një 
kompjuter i cili ofron shërbimet në Internet. 

Ekzistojnë lloje të ndryshme të serverëve. Një file server (fajll server) përmban 
dokumente dhe programe të cilat mund të qasen dhe të incizohen (downloadohen)  nëpërmjet 
host-it tek kompjuteri personal i shfrytëzuesit. Një server i listës lejon shfrytëzuesit në listën e 
adresave postare të komunikojnë me njëri-tjetrin nëpër tërë globin. Serveri i diskutimit të 
shfrytëzuesit lejon shfrytëzuesit e shumëfishtë të komunikojnë në kohë të njëjtë më njëri-tjetrin.

Interneti u mundëson shfrytëzuesve të kenë qasje në një informacion të madh në 
mënyrë të menjëhershme dhe efektive. Organizatat komerciale dhe jokomerciale vëjnë në 
dispozicion një pasuri të tërë të të dhënave dhe të burimeve të tjera në Internet. Për shembull, 
Bibloteka e Kongresit e SHBA-së ofron tekstin e plotë të të gjitha versioneve të legjislacionit të 
Shtëpisë dhe Senatit dhe tekstin e plotë të Regjistrit Kongresional (Congressional Record) dhe 
Shërbimi i Brendshëm i të Hyrave bënë të mundur që të incizohet (doënload-ohet) një 
formular i tatimit në të hyra. 
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VIII.  UDHËTIMI NËPËR RRJETIN GJITHËBOTËROR (WORLD WIDE WEB)

Rrjeti Gjithëbotëror (www), është një sistem grafik “interfejs” i mijëra faqeve 
(dokumenteve) të ndërlidhura, që lejon qasje në të gjitha burimet në Internet nga një interfejs i 
paraqitur në çdo ekran kompjuterik. 

Gjatë viteve të kaluara, asociacionet akademike, agjencitë qeveritare, universitetet, 
gazetat, rrjetet TV, bibliotekat dhe korporatat kanë vendosur dokumente të përbëra nga faqet 
grafike të informacionit në servera të lidhur në Internet. Faqja hyrëse apo ekrani hyrës quhet 
“hompejgj” (homepage), sepse ofron informacion themelor për qëllimin e dokumentit, së 
bashku me një meny të zgjedhjeve apo “linkeve”, të cilat drejtojnë në ekrane të tjera me më 
shumë informacione specifike. Në këtë mënyrë, çdo faqe mund të ketë lidhje ose mbilidhje në 
faqet e tjera, të cilat mund të jenë në çdo kompjuter të lidhur në Internet. 

Njerëzit duke shfrytëzuar Rrjetin Gjithëbotëror mund të shikojnë informacion në “host” 
kompjuterët e tyre ose në ndonjë makinë në mbarë botën. Web-i i Gjerë Botëror u mundëson 
shfrytëzuesve të “klikojnë” se ku dëshirojnë të shkojnë dhe t'i thërrasin videot, zërat dhe 
grafikat nga rrjetet e ndryshme kompjuterike pjesëmarrëse në mbarë botën.

Për të pasur qasje në Web-in e Gjerë Botëror, një shfrytëzues tipik shtëpiak duhet të 
ketë një ëeb hulumtues (një softvere-program me interfejs grafik të shfrytëzuesit që mund ta 
drejtojë kompjuterin ose në Unix, windoës ose në makinë të bazuar në Macintosh), një 
modem, dhe një linjë telefonike me shpejtësi të madhe (në dispozicion me çmime të ulëta nga 
ofruesit e shërbimit në mbarë vendin), ose program emulacioni, që stimulon një linjë 
telefonike me shpejtsi të madhe.

Hulumtuesit e popullarizuar të web-it, siç janë Netscape Navigator dhe Microsoft 
Explorer, janë softvere-sisteme të bazuara në meny që i paraqesin shfrytëzuesit një meny të 
dosjeve (fajllave) në një server të posaçëm dhe e bëjnë të lehtë lëvizjen nga një server në 
serverin tjetër në Internet (shpeshherë quhet udhëtimi nëpër rrjet, navigacion ose surfing). Me 
këta hulumtues të web-it edhe një fillestar në Internet mund të kërkojë informacionin duke 
përdorur thjesht grafikat e drejtimit dhe “klikimet” që janë të ngjashme me “interfejsin” e 
njohur të windoës-it ose Macintosh-it. Lidhjet në dokumentet e tjera zakonisht janë të 
hijëzuara dhe paraqiten me ngjyrë tjetër, duke qenë të nënvizuara apo duke pasur një ikonë 
unike.

Shumica e hulumtuesve të web-it, po ashtu, e lejojnë shfrytëzuesin të futë një 
Lokalizues Uniform të Burimit (Uniform Resource Locator ) apo URL, në web programin. 
URL në të vërtetë është vetëm një adresë e web-faqes të cilën e njeh hulumtuesi i web-it. Një 
web-faqe është çdo host kompjuter që vepron si një lokacion në të cilin mund të ketë qasje me 
anë të softvere-it të hulumtuesit. Shumë web-faqe lejojnë çdo shfryëzues ose vizitorë që të 
kenë qasje në web-faqet e tyre pa aprovim paraprak. Mirëpo, shumë faqe komerciale kërkojnë 
që shfrytëzuesi të ketë një konto valide dhe fjalëkalim (pasvord) para se të lejohet qasja. 
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Web-i Gjithëbotëror është një sistem hipermedial i botimit vetanak. Sistemi hipermedial 
i botimit është sistem i bazuar në faqet e tekstit dhe në imazhe, që ruhen në mijëra kompjuterë 
nëpër tërë botën. Nëse shikoni në faqe burimore, ajo do të ketë paragrafe normale të 
informacionit së bashku me kodin e njohur si HTML (hypertekst markup language), i cili bën 
referenca për faqet e tjera, si edhe imazhet grafike, videoklipet, klipet e zërit të ruajtura në 
host kompjuterin ose në kompjuterë me mijëra kiliometra larg. HTTP (Hypertext Transfer 
Protokol) është një metodë për transferimin dhe paraqitjen e informacionit të HTML-së në 
Internet. JAVA është gjuhë programuese që, po ashtu, ndihmon në paraqitjen e informacionit 
në Internet. 

Për të pasur qasje në Web-in Gjithëbotëror, personit i duhet një web hulumtues (një 
softvere-program me interfejs grafik të shfrytëzuesit që mund ta drejtojë kompjuterin ose në 
Unix, windoës apo në makinë të bazuar në Macintosh). Hulumtuesit e popullarizuar të web-it 
përfshinë Netscape, Pridigy Broëser dhe Microsoft Explorer. Këto janë softvere-sisteme të 
bazuara në meny që i paraqesin shfrytëzuesit një meny të dosjeve (fajllave) në një server të 
posaçëm dhe e bëjnë të lehtë lëvizjen nga një server në serverin tjetër në Internet (shpeshherë 
quhet dhëtimi nëpër rrjet, navigacion ose surfing).

Një kërkues që mundohet të gjejë një faqe të caktuar ose dokument në Internet, apo që 
kërkon vetëm një listë burimesh për një lëndë të caktuar, mund të shfrytëzojë një prej shumë 
motorëve në dispozicion për kërkim. Motor i kërkimit është direktoriumi, që i mundëson 
secilit të hulumtojë Web-in Gjithëbotëror (WWW), për informacion në një mënyrë të caktuar. 
Me motor të kërkimit siç janë Yahoo, Excite, Alta Vista, Dogpile dhe InfoSeek, e tëra çka duhet 
të bëjë kërkuesi është që të shtypë në fushën e kërkimit ose vetëm të futë fjalët ose shprehjet 
kyçe. 

IX. MEDIAT INTERAKTIVE DHE SKENIMI AMBIENTAL

Njerëzit, të cilët e shfrytëzojnë Internetin, ndërveprojnë me kompjuterët e tyre. Ky është 
një mjedis ndërveprues (interaktiv), sepse shfrytëzuesi e klikon një komandë dhe kompjuteri 
përgjigjet në mënyra të sofistikuara, ashtu që shfrytëzuesi dhe pajisja mund të kenë një 
bisedim të vazhdueshëm. Skenimi ambiental kërkon tërë informacionin e mbledhur që është i 
destinuar për të detektuar indikacionet e ndryshimeve ambientale në fazat e tyre fillestare të 
zhvillimit. Për shkak të gjerësisë së madhe të tij, Interneti është një burim posaçrisht i 
dobishëm për skenimin e shumë llojeve të ndryshimeve në ambient. 

X. TEKNOLOGJIA E SHTYRJES

Teknologjia e shtyrjes dërgon përmbajtje në tavolinën (desktopin) e shikuesve, duke 
shfrytëzuar softvere-in kompjuterik të njohur si agjentë intelegjentë për të gjetur informacion, 
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pa pasur nevojë që shfryëzuesi të bëjë kërkimin dhe pastaj e ruan këtë informacion në 
kompjuterin e shfrytëzuesit.

Ç’është Intraneti?

Intraneti është rrjeti privat i të dhënave të një kompanie që shfrytëzon standarded dhe 
teknologjinë e Internetit. Informacioni në Intranet (të dhënat, grafikët, madje edhe videot dhe 
zëri), është në dispozicion vetëm përbrenda organizatës. Në këtë mënyrë, dallimi kyç 
ndërmjet Internetit dhe Intranetit është se "firewall"-at ose softver-programet e sigurisë 
instalohen për të kufizuar qasjen në vetëm ata punëtorë të autorizuar për t’u futur në sistem. 
Intraneti i një kompanie shfrytëzon temat e Internetit, siç janë posta elektronike, web-faqet 
dhe hulumtuesit (browser-at) për të ndërtuar komunikimin dhe burimin e të dhënave në një 
kompani specifike. 

Në organizatat të cilat praktikojnë menaxhimin e diturisë, funksioni i Intranetit është të 
bëjë diturinë e "ekspertëve" të kompanisë më shumë të qasshme nëpër organizatat e tyre. 
Ekziston një përpjekje e organizuar mirë dhe qëllimplote për të mbajtur, analizuar dhe për të 
organizuar ekspertizën e punëtorëve, në mënyrë që ajo të jetë lehtë e kapshme në çdo kohë 
dhe nga çdo vend. 

XI. INTERNET 2

Teknologjia informative ndryshon në mënyrë rapide. Aq sa janë të sofistikuara Interneti 
dhe Intraneti sot, teknologjitë e reja, siç është Internet2, do ta zgjerojnë në mënyrë dramatike 
mundësinë e kërkuesve për t'u përgjigjur ndaj problemeve të marketingut në të ardhmen. 
Internet2 (http://www.internet2.edu/) është një përpjekje kolaborative, që përfshin 100 
universitete, organizata industriale dhe filiale qeveritare në Shtetet e Bashkuara. Qëllimi i 
Internet2 është të ndërtohet dhe të operohet një rrjet i kërkimit me një përfshirje (bandwidth) 
100 herë më të madhe se i Internetit të tanishëm.

XII. PYETJE/PËRGJIGJE

1. Cili është dallimi ndërmjet të dhënave dhe informacionit?

Të dhënat janë masa të shënuara të fenomenit të caktuar, duke pasur parasysh se 
informacioni u referohet fakteve që janë në format të përshtatshëm për marrjen e vendimit. 
Për shembull, nëse dikush ju thotë se dërgesat në Gjermani muajin e fundit ishin 3.200, është 
shembull i një të dhëne. Nëse personi i njëjtë thotë se dërgesat në Gjermani kan qenë deri 15% 
të muajit të fundit, ky është një shembull i informacionit. 



Metodologjia e Hulumtimeve

13

2. Sa është i rëndësishëm sistemi i informacionit global për suksesin e ndërmarrjes?

Gjendja e mirë e korporatave multinacionale, në fakt shëndeti i çdo organizate biznesi 
që planifikon të prosperojë në shekullin e 21-të, varet nga informacioni lidhur me ekonominë 
botërore dhe me konkurrencën globale. Menaxherët bashkëkohorë kërkojnë informacion në 
kohë dhe të saktë nga i tërë globi, për t'i mirëmbajtur përparësitë e konkurrencës. Në botën e 
sotme menaxherët mund të kenë qasje në një sërë informacionesh në mënyrë të 
menjëhershme, dhe kjo ka ndryshuar mënyrën si ata bëjnë biznes.

Një sistem i suksesshëm global i informacionit është ai i cili u ofron menaxherëve llojin 
dhe sasinë informacionit që atyre u nevojitet, kur të dëshirojnë ata, dhe në një formë të cilën e 
dëshirojnë ata. Shihet se ekziston një kohë dhe përpjekje e konsiderueshme që bëhet për t'u 
siguruar se nënsistemet e ndryshme po koordinohen.

Konkurrenca e rritur globale dhe përparësitë teknologjike, duke përfshirë mediat 
bashkëvepruese, kanë stimuluar zhvillimin e sistemeve globale të informacionit. Një sistem 
global i informacionit është një koleksion i organizuar i hardverit, softverit, i të dhënave 
kompjuterike dhe i personelit të destinuar për të kapur, ruajtur, freskuar, manipuluar, 
analizuar dhe për të paraqitur menjëherë informacionin për aktivitetin botëror të biznesit.

Qëllimi i sistemit global të informacionit është të menaxhohet informacioni në mënyrë 
sistematike. Kjo do të thotë se sistemi për prodhimin e informacionit dhe procedurat për 
lehtësimin e rrjedhjes së informacionit te vendimmarrësit është menaxhuar. Për të qenë i 
suksesshëm, të dhënat duhet që të jenë të gatshme në kohë dhe të jenë në dispozicion në një 
formë të përshtatshme në mënyrë që t’i ofrojnë ndihmë të vazhdueshme menaxherit për 
vendimmarrje. Informacioni jopërsëritës, po ashtu, duhet të sigurohet në një format të tillë që 
do të kënaqte kërkesat e informacionit.

Qëllimi i një sistemi të mbështetjes së vendimit është të menaxhohet informacioni që 
është në dispozicion nga burime të ndryshme. Menaxherët shpeshherë kanë ose tepër ose 
shumë pak informacione. Qëllimi i sistemit të mbështetjes së sistemit është të sigurojë 
prodhimin e rrjedhjes së vazhdueshme të informacionit dhe të lejojë menaxherin e marketingut 
të gjejë informacion sa herë që t'i nevojitet.

3. Përshkruajeni Internetin, cili është qëllimi i tij?

Kjo do të duhej të japë disa diskutime interesante. Unë prespërgjigje të ndryshme nga ju. Duke 
cekur se Interneti është një kombinim i sistemit botëror të komunikimit dhe i librarisë më të 
madhe botërore publike, ai mund të shfrytëzohet si pikë fillimi. Diskutoni rolin e Internetit për 
perhapjen e të vërtetës për Kosovën gjatë luftës. Cekni disa prej web-faqeve kosovare. Referoni 
në vebfaqet e studiove të filmit (shembul Disney në www.disney.com), për të treguar se 
Interneti është zgjeruar më tej, sesa koncepti i librarisë publike.
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4. Definojeni termin Intranet.

Intraneti është rrjeti privat i të dhënave të një kompanie që shfrytëzon standarded dhe 
teknologjinë e Internetit. Informacioni në Intranet (të dhënat, grafikët, madje edhe videot dhe 
zëri), është në dispozicion vetëm përbrenda organizatës. Në këtë mënyrë, dallimi kyç 
ndërmjet Internetit dhe Intranetit është se "firewall"-at ose softver-programet e sigurisë 
instalohen për të kufizuar qasjen në vetëm ata punëtorë të autorizuar për t’u futur në sistem. 
Intraneti i një kompanie shfrytëzon temat e Internetit, siç janë posta elektronike, web-faqet 
dhe hulumtuesit (browser-at), për të ndërtuar komunikimin dhe burimin e të dhënave në një 
kompani specifike. Informacioni i kompanisë është i qasshëm duke shfrytëzuar të njëjtën 
teknologji drejto-dhe-kliko, që e gjejmë në Internet. 

Menaxherët dhe punëtorët shfrytëzojnë linket (lidhjet) për të kompletuar informacionin 
më të ri. Intraneti e lejon personelin e autorizuar - disa prej të cilëve më herët kanë qenë të 
izoluar në rrjetet lokale departamentale - që të shikojë produktet, gazetat e punëtorëve, shitjet 
dhe llojet e tjera të informacionit të kompanisë. Se a vjen informacioni nga tabelat elektronike 
apo nga dokumenti i word-it, kjo nuk është çështje për shfrytëzuesin e Intranetit. Menaxherët 
dhe punëtorët nuk kanë nevojë të brengosen për madhsësinë e informacionit. Softverët që 
mbështesin punën e grupeve (groupware) siç janë Lotus Notes dhe Microsoft Exchange dhe 
teknologjitë e tjera mund të ndihmojnë transferin e të dhënave, të informacionit dhe të 
diturisë. 

Në organizatat, të cilat praktikojnë menaxhimin e diturisë, funksioni i Intranetit është 
që të bëjë diturinë e "ekspertëve" të kompanisë më shumë të qasshme nëpër organizatat e tyre.
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Ligjërata e tretë:   MENAXHIMI I BAZUAR NË MENDIMIN SHKENCOR – NDËRTIMI I 
TEORISË

I. CILAT JANË QËLLIMET E TEORISË?

Parashikimi dhe kuptimi janë dy qëllimet e teorisë. Arritja e qëllimit të parë e lejon teoricientin 
të parashikojë sjelljen apo karakteristikat e një fenomeni nga dituria e karakteristikave të një 
fenomeni tjetër. Aftësia për të parashikuar kushtet e ardhshme në një ambient ose në një 
organizatë mund të jetë jashtëzakonisht e vlefshme, megjithatë vetëm parashikimi mund të 
mos i kënaqë qëllimet e kërkuesve shkencorë. Kuptimi është i dëshirueshëm. Në shumicën e 
situatave, natyrisht, parashikimi dhe kuptimi shkojnë njëra me tjetrën, por për të parashikuar 
një fenomen, duhet të kemi një sqarim për atë pse ndryshoret sillen ashtu siç sillen. 

II. DOMETHËNIA E TEORISË

Teoria është një grup koherent i propozimeve të përgjithshme, të shfrytëzuara si parime të 
sqarimit të marrëdhënieve të dukshme të fenomenit të caktuar që studiohet. Para se një 
propozim të mund të sqarohet, natyra e koncepteve teorike duhet të kuptohet. 

III. KONCEPTET 

Zhvillimi i teorisë në esencë është një proces që përshkruan fenomenin në nivel të lartë 
të abstraksionit. KONCEPTI (apo konstrukti) është një ide e përgjithësuar rreth një klase të 
objekteve, ndodhive ose qëllimeve. Konceptet janë blloqet tona të ndërtimit dhe disa shembuj 
të koncepteve të teorisë organizative mund të jenë "lidershipi", "produktiviteti" dhe "morali".

Konceptet abstrakojnë realitetin. Kjo don të thotë që konceptet shprehen në fjalë të tilla 
që u referohen ngjarjeve të ndryshme ose objekteve. Konceptet, megjithatë, mund të varirojnë 
në shkallën e abstraksionit. Kërkuesi themelor ose shkencor i biznesit operon në dy nivele: në 
nivelin abstrakt të koncepteve (dhe propozimeve) dhe në nivelin empirik të studimit dhe të 
manipulimit të objekteve dhe të ngjarjeve.

Kërkuesit janë të brengosur me botën, ose siç e qujmë ne "realitetin". Teoricientët e 
përkthejnë konceptualizimin e tyre të realitetit në ide abstrakte. Në këtë mënyrë, teoria mirret 
me abstraksionin. Gjërat nuk janë esenca e teorisë, idetë janë. Vetëm  kur ne fillojmë të 
shpjegojmë se si konceptet kanë lidhje me konceptet e tjera, ne fillojmë ta ndërtojmë teorinë. 
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IV. NATYRA E PROPOZIMEVE

Konceptet janë njësitë themelore të zhvillimit të teorisë. Megjithatë, teoritë kërkojnë që 
marrëdhënia ndërmjet koncepteve të kuptohet. PROPOZIMET janë deklarata që mirren me 
marrëdhëniet ndërmjet koncepteve. 

Teoria është abstraksion nga realiteti i vështruar. Konceptet janë në një nivel të 
abstraksionit (Shiko Ushtrimin 3.3). Hulumtimi i propozimeve kërkon që ne ta rrisim nivelin 
tonë të mendimit. Teoritë janë në nivelin më të lartë të abstraksionit; ato janë rrjet i 
propozimeve.

V. METODA SHKENCORE

Metoda shkencore është një grup i procedurave të përshkruara për krijimin dhe lidhjen 
e deklaratave teorike mbi ngjarjet dhe për parashikimin e ngjarjeve ende të panjohura. Nuk ka 
konsensus për procedurat e sakta për metodën shkencore, por shumica e diskutimeve të 
metodës shkencore përfshijnë një referencë për "testueshmërinë empirike". Procesi i vështrimit 
empirik nuk mund të ndahet nga procesi i zhvillimit të teorisë. 

VI.  VËRTETIMI I TEORISË

Në shumicën e teorive shkencore ekzistojnë teori alternative për t'i shpjeguar klasët e 
caktuara të fenomenit. Për të përcaktuar se cila teori është më e mirë, kërkuesit mbledhin të 
dhëna empirike ose dëshmi për t'i vërtetuar teoritë. Detyrë e shkencës është që të përcaktojë 
nëse një propozim teorik i dhënë është fals ose nëse ekzistojnë jopërputhshmëri ndërmjet 
teorive konkurruese - teoritë bëhen për t'u testuar. 

Kërkimet e biznesit mbledhin fakte për të vërtetuar teorinë. Megjithatë, kërkuesi duhet 
të kuptojë dallimin ndërmjet fakteve dhe teorisë. Faktet janë të dhëna botërore. Teoritë janë 
struktura të ideve të cilan shpjegojnë dhe interpretojnë faktet. Faktet nuk zhduken kur 
shkenctarët debatojnë rreth teorive rivale për t’i shpjeguar ato. 

VII.  SI PRODHOHEN TEORITË?

Në këtë seminar teoria është shpjeguar në nivelin abstrakt, konceptual dhe nivelin 
empirik. Prodhimi i teorisë mund të paraqitet në çdo nivel.

Në nivelin abstrakt, konceptual, teoria mund të zhvillohet me një gjykim deduktiv. 
Gjykimi deduktiv është proces logjik i nxjerrjes së konkluzës nga një premisë e njohur ose nga 
diçka që dihet që është e saktë. Për shembull, ne e dimë se të gjithë menaxherët janë qenie 
njerëzore. Nëse, po ashtu, do të dinim se Agim Berisha është menaxher, vijmë në përfundim se 
Agim Berisha është qenie njerëzore.
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Në nivelin empirik, teoria mund të zhvillohet me gjykim induktiv. Gjykimi induktiv 
është proces logjik i krijimit të një propozimi të përgjithshëm mbi baza të studimit të fakteve të 
posaçme. Të gjithë menaxherët që janë parë ndonjëherë janë qenie njerëzore; prandaj, të gjithë 
menaxherët janë qenie njerëzore. Ndërtimi i teorisë është shpeshherë rezultat i një kombinimi 
të gjykimit deduktiv dhe induktiv.

VIII. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I METOËDS SHKENCORE

Shtatë operacione mund të shikohen si hapa që përfshihen në aplikimin e metodës shkencore:

    A. Vlerësimi i diturisë relevante ekzistuese
    B. Formulimi i koncepteve dhe propozimeve
    C. Deklarata e hipotezës
    D. Hartimi i kërkimit për të testuar hipotezën
    E. Sigurimi i të dhënave kuptimplote empirike
    F. Analiza dhe vlerësimi i të dhënave
    G. Ofrimi i shpjegimit dhe theksimi i problemeve të reja të gjetura me kërkim

IX. VLERA PRAKTIKE E TEORIVE 

Teoritë na lejojnë që të përgjithësojmë përtej fakteve individuale apo situatave të 
izoluara. Teoritë sigurojnë një kornizë që mund ta udhërrëfejë strategjinë menaxhuese duke 
siguruar kuptimin e rregullave të përgjithshme të sjelljes. Teoria e mirë na lejon që të 
përgjithësojmë përtej fakteve individuale, ashtu që modelet e përgjithshme të mund të 
parashikohen dhe të kuptohen. 

Pyetjet/Përgjigjet

1.Cilat janë disa teori në fushën tuaj të biznesit?

Përgjigjet e studentëve do të dallojnë në bazë të disiplinës së tyre. Shembujt mund të 
jenë Teoria X dhe Teoria Y (teoria organizative), Çmimimi i pasurisë kapitale (financa), ose 
teoria e mekanizmit të shitjes me pakicë (marketing).

2.  Si dallojnë propozimet dhe hipotezat

Propozimet dhe hipotezat dallojnë në një varg të abstraksionit. Propozimet pohojnë një lidhje 
universale ose marrëdhënie ndërmjet ngjarjeve dhe gjërave. Hipoteza është një propozim 
empirikisht i testueshëm. 
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3. Si dallohen konceptet nga ndryshoret?

Konceptet janë ide të përgjithësuara rreth një klase të objekteve. Ato janë abstraksione të 
realitetit në një nivel të caktuar. Ndryshoret janë një refleksion i koncepteve në nivelin empirik 
dhe të matshëm. 

4. Komenti: "Nuk ka asgjë aq praktike më e mirë se teoria"

Kjo është e vërtetë për shkak se, një teori e mirë lejon një përgjithësim përtej situatave 
apo fakteve individuale, në këtë mënyrë u jep kuptim modeleve të përgjithshme të sjelljes. 

Filozofi Benedict Spinoza ka thënë: "Nëse faktet bien në konflikt me teorinë, ose teoria 
ose faktet duhet të jenë fakte."Cila është domethënia praktike e kësaj thënie?

Thënia i referohet nevojës për vërtetimin empirik të teorisë. Kërkimi fundamental bëhet 
për të siguruar dëshmi që hipotezat të mos mund të refuzohen. Nëse hipotezat refuzohen, 
atëherë teoria duhet ndryshuar. 
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Ligjërata e katertë: PROCESI KËRKIMOR NË BIZNES

I.  VENDIMMARRJA 

Vendimmarrja është procesi i zgjidhjes së një problemi ose i zgjedhjes së shanseve 
alternative. Çështja kyç për vendimmarrësin është njohja e natyrës së problemit/shansit, për të 
identifikuar sa informacione janë në dispozicion dhe për ta ditur se çfarë informacioni 
nevojitet. Çdo problem i biznesit apo situatë e vendimmarrjes mund të klasifikohet në një varg 
të radhitjes nga siguria e plotë e një gjëje deri te dykuptimësia absolute.

II. LLOJET E KËRKIMEVE NË BIZNES

Kërkimet në biznes mund të klasifikohen në bazë të teknikës (p.sh.eksperimentet, 
anketat ose studimet e vështrimit) ose të qëllimit. Klasifikimi i kërkimeve në biznes, në bazë të 
qëllimit të tij, mund të ndahet në tri kategori:

a) Studimet hulumtuese (joformale), bëhen për ta klasifikuar natyrën e problemeve. Nuk kanë 
për qëllim të japin dëshmi konkluzive prej së cilës mund të përcaktohet një kurs i posaçëm 
veprimi. Kërkimi hulumtues vetëm kristalizon problemin dhe identifikon informacionin që 
nevojitet; zakonisht nevojiten kërkimet shtesë.

b) Kërkimet përshkruese (deskriptive) bëhet për t’i zbuluar dhe për t’i përcaktuar karakteristikat e 
popullimit. Ka për qëlllim t’i përcaktojë përgjigjet në pyetjet "kush", "çka", "kur", "ku" dhe 
"si". Nuk na tregon "pse". Edhe pse është e pamundur që plotësisht të eliminohet gabimi, ky lloj 
i kërkimit duhet të bëhet sa më saktë që të jetë e mundur, sepse për dallim nga kërkimi 
hulumtues, dëshmia që ky ofron do të shfrytëzohet për përcaktimin e kursit të veprimit.

c) Kërkimet shkakore ka për qëllim t’i identifikojë shkakun dhe pasojën e marrëdhënieve ndërmjet 
ndryshoreve. Ky kërkim zakonisht e përcjell kërkimin hulumtues dhe atë përshkrues, prandaj 
kërkuesit kanë mjaft njohuri për subjektin. Kërkimi shkakor ka për qëllim të krijojë atë që kur ne 
bëjmë një gjë (p.sh. rritja e reklamës), diçka tjetër do ta përcjellë (p.sh., rritja e shitjes).

Para konkludimit të shkakësisë, kërkuesi duhet: 

        1.  Ta krijojë një rend ose sekuencë të përshtatshme shkakore të ngjarjeve
 2. Ta masë variacionin shoqërues (paraqitja e dy fenomeneve ose ngjarjeve që   

ndryshojnë së bashku) ndërmjet shkakut të supozuar dhe pasojës së supozuar.
3. Ta njohë prezencën apo mungesën e shpjegimeve bindëse alternative ose të faktorëve 

shkakorë; mund të jenë "mori shkakesh" për efektin e vështruar.

Edhe pasi që këto tri kriteriume të jenë krijuar, kërkuesi kurrë nuk mund të jetë i sigurt 
se shpjegimi shkakor është adekuat.
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III.  NDIKIMET E PASIGURISË NË LLOJIN E KËRKEVE

Pasiguria e problemit të kërkimit ndikon në llojin e kërkmeve që duhet të bëhet. Sa më 
shumë që problemi të jetë i sigurt dhe i definuar, aq më shumë kërkuesi do të lëvizë prej 
kërkimit hulumtues në kërkimin përshkrues dhe në kërkimin shkakor.

IV. FAZAT E PROCESIT TË KËRKIMIT

Hulumtimi sistematik vazhdon nëpër të gjitha fazat e kërkimit, por kërkimi mund të 
ndahet në gjashtë faza - të gjitha të ndërlidhura funksionalisht dhe të përputhura 
kronologjikisht.

Të dyja, lidhmëria paraprake - kur fazat më të hershme të këkrimit do të ndikojnë në 
hartimin e fazave më të vonshme - dhe lidhmëria e mëvonshme - kur fazat më të vonshme 
kanë një ndikim në fazat më të hershme - ekzistojnë në një proces të kërkimit.

V.  ALTERNATIVAT E VENDIMIT NË PROCESIN E KËRKIMIT

Një numër alternativash janë në dispozicion për kërkuesin gjatë çdo faze të procesit të 
kërkimit. Nuk ka rrugë më të mirë për kërkimin, kurse metoda e zgjedhur do të varet nga 
burimet (koha, paratë, fuqia njerëzore, etj.) në dispozicion që çdokush i dëshiron. Gjashtë fazat 
në procesin e kërkimit janë:

A. Zbulimi i problemit dhe definimi i tij: Shumica e programeve të kërkimit fillojnë 
për shkak se menaxherët nuk janë të sigurt lidhur me disa aspekte të programit të marketingut 
të firmës. Identifikimi i problemit, në fakt definimi i problemit, jep një sens të drejtimit për 
hulumtim. Kërkimi i biznesit duhet të ketë objektiva të qarta dhe modele definitive. Definimi i 
problemit është me siguri më i rëndësishmi por, megjithatë, fusha më e shpërfillur e kërkimit të 
biznesit. 

1. Në këtë fazë të projektit shpeshherë shfrytëzohen kërkimet hulumtuese, sepse ato 
ndihmojnë në përpunimin e problemit në një formë që mund të kërkohet. Kërkimi hulumtues 
në mënyrë progresive e ngushton fushëveprimin e kërkimeve. 

Ekzistojnë katër teknika të thjeshta hulumtuese: të dhënat dytësore, studimet pilote, studimet e 
rasteve dhe anketat e përvojës. Dy prej këtyre janë diskutuar në këtë seminar.

2. Të dhënat dytësore, ose të dhënat historike, janë të dhëna të mbledhura më herët dhe 
të grumbulluara për një projekt tjetër nga ai që e kemi në duar. Për dallim, të dhënat parësore
mblidhen në mënyrë specifike për projektin që e kemi në duar. Të dhënat dytësore mund të 
gjenden shpeshherë brenda kompanisë, në biblioteka publike dhe në universitete, ose mund të 
blehen nga një firmë e specializuar për sigurimin e informacionit. Të dhënat dytësore zakonisht 
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mund të mblidhen më shpejtë dhe me një çmim më të ulët sesa të dhënat parësore, por mund 
të vjetërohen dhe të mos i plotësojnë saktësisht nevojat e kërkuesit. 

3. Studimet pilote (një term kolektiv për të grupuar së bashku një numër teknikash të 
ndryshme të kërkimit), mbledhin të dhëna nga subjekti përfundimtar i projektit të kërkimit  
për të shërbyer si udhërrëfyes për studime më të gjera. Metodat e mbledhjes së të dhënave janë 
joformale dhe zbulimeve mund t’ju mungojë preciziteti, por mund të sugjerojnë tema të 
mundshme për hulumtim formal. Një studim pilot mund ta shtyjë një menaxher të hetojë çka 
punëtorët, konsumatorët ose të tjerët hetojnë, ose mund të marrë formën e një interviste të 
grupit të përqendruar, që është sesion i dinamikave të një grupi afërsisht të strukturuar.  

B. Planifikimi i modelit të kërkimit: Modeli i kërkimit është një master plan, që 
specifikon metodat dhe procedurat për mbledhjen dhe analizimin e infomacionit të nevojitur. 
Modeli i kërkimit duhet t’i shqyrtojë objektivat e kërkimit dhe duhet t’i përcaktojë burimet e 
informacionit, teknikën e modelit (p.sh anketa apo eksperimenti), metodologjinë e modelimit, 
orarin e kërkimit dhe buxhetin e kërkimit. 

1. Zgjedhja e modelit përkatës të kërkimit: Ekzistojnë katër modele themelore të 
kërkimit për kërkimin shkakor dhe përshkrues dhe faktorë të caktuar, p.sh. kostoja, urgjenca, 
disponueshmëria e të dhënave, etj., që duhet ta përcaktojnë cili model të shfrytëzohet. 

2. Anketat: Paraqesin metodën më të zakonshme për prodhimin e të dhënave parësore. 
Janë një teknikë më të cilën mblidhet informacioni nga një mostër njerëzish, duke e shfrytëzuar 
pyetësorin. Pyetësorët mund të administrohen me anë të postës, telefonit ose person me 
person. Çdo metodë e administrimit i ka përparësitë dhe të metat e veta, të gjitha janë të 
përshtatshme në situata të ndryshme.

3. Eksperimentet: Kanë potencialin më të madh për krijimin e marrëdhënieve shkak-
pasojë, sepse ato lejojnë hulumtimin e ndryshimeve në një ndryshore derisa manipulojnë një
ose dy ndryshore të tjera në kushte të kontrolluara. Faktorët shkakorë mund të izolohen, sepse 
faktorët e jashtëm nuk hyjnë në lojë. Një shembull i eksperimentit është testi i marketingut. 
Eksperimenti kontrollon kushtet, në mënyrë që një ose më shumë ndryshore mund të 
manipulohen më qëllim të testimit të një hipoteze. 

4.  Studimet e të dhënave dytësore: Në mënyrë tipike kjo përfshin shfrytëzimin e të 
dhënave për të projektuar shifra të ardhshme për një ngjarje apo fenomen të posaçëm. Kjo 
teknikë shfrytëzon një sofistikim më të madh sasior në krahasim me përfshirjen në 
shfrytëzimin e të dhënave dytësore në nivelin hulumtues të kërkimit, por ende ka përparësitë e 
njëjta dhe të metat e njëjta të bashkëngjitura me të. 

5. Teknikat e studimit: Objektivi i kërkimit shpeshherë është vetëm për të shënuar se 
çka mund të studiohet. Përparësia e tij është se, është jokreativ dhe të dhënat mund të 
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mblidhen në mënyrë të paimponuar dhe pasive, pa një pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të të 
anketuarit. Për kërkuesin e papërvojë mund të jetë e vështirë të administrohet dhe e meta më e 
madhe është se, nuk mund ta studiojë mendjen e të anketuarit (intangible states of mind*).

6. Vlerësimi i modeleve të kërkimit:  Nuk ekziston një model ideal i kërkimit; 
ekzistojnë shumë metoda alternative për zgjidhjen e një problemi. Dituria për zgjedhjen më të 
përshtatshme të modelit të kërkimit arrihet me përvojë.

C. Mostra: Përfshin çdo procedurë që shfrytëzon një numër të vogël gjërash ose që e 
shfrytëzon një pjesë të popullimit për të bërë një konkludim lidhur me tërë popullimin - një 
shembull është nënbashkësia nga një popullim më i madh. Rezultatet e një modeli statistikor 
duhet të kenë karakteristikat e njëjta sikurse popullsia. Natyrisht, mund të bëhen gabime, 
posaçërisht nëse popullimi cak nuk është përfaqësues i konsumatorëve potencialë, ose nëse 
madhësia e modelit është shumë e vogël, ose nuk është një model i gjasës, ose nëse njësia nuk 
është zgjedhur në mënyrë të zakonshme. 

Ekzistojnë dy lloje themelore modelesh:

1. Modeli i gjasës (probabilitetit) në të cilin çdo anëtar i popullsisë ka gjasë të jetë i zgjedhur.
2. Modeli i jogjasës (qëllimor): në të cilin modeli zgjedhet në bazë të gjykimit personal.

D. Mbledhja e të dhënave: pasi që modeli i kërkimit, duke përfshirë planin e modelimit, është 
formalizuar, procesi i mbledhjes së informacionit nga të anketuarit mund të fillojë. Në 
varshmëri nga modeli i zgjedhur, ekzistojnë shumë metoda të mbledhjes së të dhënave. Për 
shembull, metoda e anketimit kërkon pjesëmarrje të drejtpërdrejtë, derisa metoda e 
paimponueshme e mbledhjes nuk e bën këtë. Një fazë e paratestimit mund të ndihmojë në 
zvogëlimin e gabimeve të studimit kryesor.

E. Përpunimi dhe analiza e të dhënave: Të dhënat duhet të konvertohen, nëpërmjet 
editimit dhe kodimit, në një format i cili do t'u përgjigjej pyetjeve të menaxherit të marketingut. 
Editimi përfshin kontrollin e të dhënave për kapërcime, lexueshmëri dhe për përputhje në 
klasifikim. Para se të dhënat e edituara të mund të renditen, duhet të krijohen kategori 
kuptimplote për grupet e përgjigjeve - ky proces quhet kodim dhe e lehtëson kompjuterin ose 
renditjen me dorë. Analiza është aplikimi i logjikës në kuptimin e të dhënave që janë 
mbledhur; ajo variron nga përcaktimi i thjeshtë i modeleve deri tek analizat komplekse 
statistikore. 

F. Konkluzat dhe përgatitja e raportit: Kjo fazë pëfshin përgatitjen e informacionit dhe 
nxjerrjen e konkluzave, që do të jenë të dobishme për qëllime të vendimmarrjes. Raporti i 
kërkimit duhet në mënyrë efektive t’i komunikojë rezultatet e kërkimit. Nëse një raport i 
kërkimit është shumë i gjatë, kompleks etj., për t’u shfrytëzuar nga menaxherët, atëherë kjo 
është tërësisht e padobishme. 
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VI.  PROJEKTI I KËRKIMIT KUNDREJT PROGRAMIT TË KËRKIMIT

Projekti i kërkimi nuk është një projekt i momentit (one-shot project). Ai është një 
proces i vazhdueshëm. Mund të bëhen lloje të ndryshme të kërkimit në të njëjtën kohë. 
Strategjia e programit i referohet planit të përgjithshëm të firmës për ta përdorur kërkimin e 
biznesit. 

Pyetjet/Përgjigjet.

1. Për çdonjërën situatë më poshtë, vendosni nëse kërkimi duhet të jetë 
hulumtues, përshkrues ose shkakor?

A) Krijimi i marrëdhënies funksionale ndërmjet reklamimit dhe shitjes.

Kërkimi shkakor. Krijimi i marrëdhënies funksionale ndërmjet reklamimit dhe shitjes 
është qëllimi i projektit. Ai ka për qëllim që të parashikojë se çka do të ndodhë me shitjen nëse 
paraqitet një ndryshim në reklamim. Pasi të manipulohet ndryshorja shkakore, kërkuesi e 
vështron efektin në shitje.

B) Hulumtimi i reaksioneve për idenë e një metode të re të buxhetimit mbrojtës.

Kërkimi hulumtues. Ky studim do ta përshkruajë reagimin fillestar të qytetarëve për 
metodën e re. Pyetja "si" hulumtohet. Varësisht nga natyra e definicionit, ky studim mund të 
jetë përshkrues.

C) Identifikimi i faktorëve demografikë për ndërtimin e një qendre tregtare.

Kërkimi përshkrues. Ky studim përshkruan karakteristikat e popullsisë, e cila do ta blejë 
atë që është identifikuar. 

D) Vlerësimi i çmimeve të stoqeve për IBM-in për dy vjetët e ardhshme. 

Kërkimi përshkrues. Ky kërkim ka për qëllim ta përshkruajë sjelljen e ardhshme të çmimit 
të stokut të një korporate të caktuar. (Me siguri është kërkim shkakor nëse ekziston një 
tendencë për krijimin e një marrëdhënie funksionale ndërmjet çmimit të stokut dhe disa 
ndryshoreve të tjera, të themi, të hyrat personale të disponuara).



Metodologjia e Hulumtimeve

24

E) Të kuptuarit se, sa organizata janë aktivisht të përfshira në prodhimin në kohë të 
duhur (just in time production).

Fraza "sa" duket të tregojë se ky është një kërkim përshkrues që kërkon një renditje të 
thjeshtë, bazuar në hulumtimin e informacionit në bibliotekë ose të informacionit nga një 
anketë. 

F) Të kuptuarit e shkallës së të kënaqurit me punë në një kompani.

   Ky është një studim përshkrues që kërkon një pyetësor të standardizuar të të kënaqurit me 
punë.

2. Përshkruajeni një situatë të kërkimit, që lejon konkludimin e shkakësisë. 

Në fillim, kërkuesit në përgjithësi theksojnë një pritje të marrëdhënies që duhet të 
shpjegohet. Kërkuesi pastaj bën modelin e një eksperimenti për t’i kontrolluar “ndryshoret e 
treta". Gjatë eksperimentit, kërkuesi shikon nëse ekziston ndonjë variacion shoqërues ndërmjet 
dy fenomeneve apo ngjarjeve. Nëse ekziston një asociacion ndërmjet ndryshoreve, kjo mund ta 
drejtojë krëkuesin për të konkluduar se, mund të ketë një marrëdhënie të mundshme shkakore. 
Megjithatë, kjo në vete nuk është dëshmi e mjaftueshme e shkakësisë, sepse dy ngjarjet mund 
të kenë një shkak të përbashkët që nuk është kontrolluar gjatë eksperimentit.

Edhe pse nuk ka situatë perfekte që lejon një vlerësim të shkakësisë, eksperimentet janë 
përafrimi më i mirë për modelin ideal. Në këtë fazë të kursit, instruktori nuk duhet ta paraqesë 
shumë kompleks eksperimentin për të shpjeguar një nocion të shkakësisë. Një shembull i mirë 
mund të jetë ndërrimi i modelit të pakos në test tregun A, shumica e eksperimenteve 
konkludojnë se modeli i ri i pakos ka shkaktuar rritje në shitje. Për këtë koncept mund të 
thuhet më shumë në kapitullin mbi eksperimentimin. 

3. Një kërkues është i interesuar të dijë përgjigjen për një pytje "pse". Ai nuk e din 
paraprakisht çfarë lloji i përgjigjes do ta kënaqë atë. A është ky kërkim hulumtues, 
përshkrues apo shkakor.

Ky është një studim shkakor, sepse kërkuesi dëshiron të shpjegojë pse diçka është 
paraqitur. Për të shpjeguar pse është paraqitur diçka, duhet të izolohet marrëdhënia shkak-
pasojë ndërmjet ndryshoreve. Për të kuptuar me të vërtetë pse ka ndodhur diçka, duhet të 
identifikohen marrëdhëniet shkak-pasojë. Prandaj, faza përfundimtare e procesit të kërkimit 
është e qartë se duhet të jetë shkakore. Megjithatë, në shumë situata të kërkimit, kërkuesi 
mundet fillimisht të angazhojë kërkimin hulumtues për të siguruar dituri për natyrën e 
problemit dhe pastaj të përcjellë kërkimin përshkrues, para se të mund të bëhet një kërkim i 
vërtetë shkakor. 
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4. A e përcjellin fazat e procesit të kërkimit metodën shkencore?

Kapitulli 3 gjerësisht e ka karakterizuar metodën shkencore si një grup të teknikave dhe 
procedurave të cilat përdoren për të ditur dhe kuptuar fenomenin e biznesit. Individët i 
studiojnë faktet dhe zakonisht theksojnë një konceptim paraprak të natyrës së fenomenit të 
dhënë. Pastaj, mblidhen dhe analizohen të dhënat empirike, për t’i konfirmuar ose për t’i 
hedhur poshtë konceptet paraprake. Testimi i këtyre koncepteve paraprake ose hipotezave 
mund të shpjerë deri te krijimi i ligjeve të përgjithshme lidhur me fenomenin (dukurinë). Këto 
faza në procesin e kërkimit: (1) definimi i problemit, (2) planifikimi i modelit të kërkimit, (3) 
planifikimi i mostrës, (4) mbledhja e të dhënave, (5) analiza e të dhënave dhe (6) konkludimet 
dhe përgatitja e raportit, tregojnë se është duke ndodhur një proces shkencor. Problemi 
definohet në bazë të studimit. Studimi bëhet në atë mënyrë që mblidhen të dhënat empirike 
dhe nxirren konkludimet rreth këtij problemi. Procesi i kërkimit i demonstruar gjatë seminarit 
përcjell qartë metodën shkencore. 

5.Pse faza e definimit të procesit është pothuajse faza më e rëndësishme në procesin e 
kërkimit?

Teksti thekson se problemi i definuar mirë është problem gjysmë i zgjidhur. Vëmendja 
e kujdesshme për definimin e problemit lejon kërkuesin që të vendosë objektiva të duhura të 
kërkimit. Nëse ka planifikim të vogël ose nuk ka fare planifikim në definimin e problemit dhe 
objektivave të kërkimit, të dhënat që janë mbledhur mund të kenë vlerë të vogël. 

6. Duke u pasë parasyshë eksperiencën evriopiane të prodhimit të kartmonedhave të 
euros që shfrytzon teknologjinë australine të prodhimit të monedhave plastike, 
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është duke e bërë një kërkim 
teknologjik për krijimin e një substance të përshtatshme plastike, në të cilën mund të 
shtypen monedhat. Monedhat e shtypura në këtë substancë do ta rrisnin jetën e qarkullimit 
të monedhave me vlerë më të ulët dhe do të zgjeronin përdorimin e tyre në pajisjet për 
shpërndarjen e monedhave. Cili lloj i kërkimit duhet të bëhet?

Kjo pyetje mund të përdoret për të ilustruar numrin e madh të zgjidhjeve që janë në 
disponim për kërkuesin e biznesit. Kërkuesit mund t’i hulumtojnë burimet dytësore në 
studimet mbi prerjen e monedhave. Kërkuesi mund të bëjë anketa për t’i përcaktuar 
preferencat e konsumatorëve dhe qëndrimet ndaj monedhës ekzistuese dhe monedhës së re të 
sugjeruar plastike. Eksperimentet mund të bëhen për të shikuar si konsumatorët kanë reaguar 
në përdorimin e këtij lloji të monedhës në aparatet e simuluara për shpërndarjen e monedhave. 
Procesi i vështrimit paraqitet gjatë këtij lloji të eksperimentimit. 

7.  Çfarë modeli i kërkimit duket i përshtatshëm për studimet vijuese?

A) Menaxheri vëren se numri i ankesave rritet. Menaxheri dëshiron ta hulumtojë këtë dukuri.
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Kërkuesi me siguri duhet të fillojë me kërkim hulumtues. Një hulumtim fillestar mund 
të jetë një rishikim i ankesave dhe të shihet nëse ka ndonjë model apo trend. Nëse nuk ka asnjë 
model evident, atëherë duket e mundshme që ka nevojë për një matje të disa çështjeve të 
përgjithshme, siç është të kënaqurit me punë. Kjo mund të kërkojë kërkim të ardhshëm 
hulumtues, ndoshta një grup i përqendruar me punëtorët, ose ndonjë aktivitet tjetër. 

B) Një korporatë është e brengosur me vlerësimin e cilësisë së programit të saj të 
rekrutimit të kolegjit.

Në këtë rast mund të bëhet një anketë pa kërkim hulumtues. Pyetësori mund të jetë 
relativisht një pyetësor standard, i hartuar për të marrë informacion përshkrues lidhur me 
rekrutimin e studentëve dhe të kënaqurit me programin e kompanisë.

C) Një kërkues akademik dëshiron ta përcaktojë nëse Shtetet e Bashkuara janë duke
humbur konkurrencën në tregun botëror. 

Ky do të jetë studim i të dhënave dytësore. Forumi Evropian i Menaxhmentit, që është 
një organizatë e pavarur kërkimore, ka marrë 200 faktorë të fuqisë së tregut dhe faktorë të 
përgjithshëm ekonomikë në 16 vende të Evropës Perëndimore, në Shtete të Bashkuara të 
Amerikës dhe në Kanadë. Pas analizave të të dhënave statistikore, forumi ka radhitur Japoninë 
të parën në konkurrencën e përgjithshme të eksportit, kurse Shtetet e Bashkuara të dytën. 

8. Pse është e rëndësishme dituria e lidhjeve paraprake dhe të mëvonshme në 
procesin e kërkimit?

Procesi i kërkimit në praktikë nuk e përcjell formatin e ashpër. Dikush mund t'i 
përcaktojë objektivat e tyre të kërkimit, pastaj të fillojë punën në planin e kërkimit. Pasi të jetë 
vendosur lidhur me modelin e pyetësorit, kërkuesi mund të ketë ide të reja për objektivat 
shtesë të kërkimit. Të menduarit e kërkuesit shkon përpara dhe pas nëpër faza të ndryshme 
gjatë procesit të shkrimit të propozimit.

Fazat në procesin e kërkimit mbivendosen kronologjikisht dhe kanë ndërlidhje 
funksionale. Nëse dihet se të dhënat do të analizohen me kompjuter, në atë rast kërkesat e 
kodimit të kompjuterit përfshihen në modelin e pyetësorit. Mëtutje, nëse kërkuesit e dinë se ata 
kanë një kompjuter që mund t'i rendisë të dhënat pastaj hipotezat rreth dallimeve ndërmjet 
meshkujve dhe femrave ose grupeve të tjera mund të bëhen pjesë e objektivave të kërkimit. 

9. Në fushën tuaj të interesimit, cili model i kërkimit (anketat, studimet vrojtuese, 
eksperimentet ose të dhënat dytësore) është më i njohuri.

Përgjigjet e juaja do të dallojnë varësisht nga interesimi juaj profesional.
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Ligjërata e pestë:  STRATEGJITË KËRKIMORE DEFINIMI I PROBLEMIT DHE 
PROPOZIMI I KËRKIMIT

I. NATYRA E PROBLEMEVE NË BIZNES

Shkalla e pasigurisë së vendimmarrësit ndikon në vendimet lidhur me llojin e kërkimit 
që duhet të bëhet. Një menaxher i biznesit mund të jetë plotësisht i sigurt për situatën që ai/ajo 
do të përballet apo, në ekstremin tjetër, një menaxher ose kërkues mund ta përshkruajë 
situatën e vendimmarrjes si dykuptimësi absolute. Natyra e problemit që duhet të zgjidhet 
është e paqartë. Objektivat janë të turbullta dhe alternativat janë të vështira për t’u definuar. 
Kjo është situata më e vështirë e vendimit. Shumica e vendimeve të biznesit përballen me 
situata që bien ndërmjet këtyre dy ekstremeve.

II. RËNDËSIA E DEFINIMIT TË DUHUR TË PROBLEMIT

Kërkimi në biznes bëhet për t’i ndihmuar problemet menaxhuese. Është jashtëzakonisht 
e rëndësishme të definohet problemi i biznesit me kujdes, sepse një definim i tillë do ta 
përcaktojë qëllimin e kërkimit dhe, përfundimisht, modelin e kërkimit.

Kërkimi formal cilësor nuk duhet të fillojë derisa problemi të definohet qartë. 
Megjithatë, kur zbulohet ndonjë problem ose shans, menaxherët kanë vetëm një njohuri të 
turbullt për situatën komplekse. Nëse kërkimi sasior bëhet para se kërkuesit ta kuptojnë 
saktësisht çka është e rëndësishme, atëherë mund të nxirren konkludime false nga hulumtimi. 

Definimi i problemit tregon një vendim specifik të fushës së biznesit, që do të 
qartësohet duke iu përgjigjur disa pyetjeve kërkimore.

III. PROCESI I DEFINIMIT TË PROBLEMIT

Procesi i definimit të problemit përfshin disa hapa të ndërlidhur. Ata janë:

1. Përcaktimi i objektivave të vendimmarrësit.
2. Kuptimi i historikut të problemit.
3. Izolimi dhe identifikimi i problemit, jo i simptomave.
4. Përcaktimi i njësisë së analizës.
5. Përcaktimi i ndryshoreve relevante.
6. Shtrimi i pyetjeve të kërkimit (hipotezave) dhe objektivave të kërkimit. 

IV.  PËRCAKTIMI I OBJEKTIVAVE TË VENDIMMARRËSIT

Hulumtimi kërkimor duhet të synojë t'i kënaqë objektivat e vendimmarrësit. 
Ndonjëherë, vendimmarrësit nuk janë në gjendje t’i artikulojnë objektivat precize të kërkimit. 
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Edhe hulumtuesi kërkimor, edhe menaxheri që bën kërkimin, duhet të mundohen ta kenë një 
kuptim të qartë të qëllimit, për të cilin bëhet kërkimi. Shpeshherë, kërkimi hulumtues - duke e 
ndriçuar natyrën e shansit të biznesit ose të problemit - u ndihmon menaxherëve t’i qartësojnë 
objektivat e tyre dhe vendimet. 

Parimi i Ajsbergut: Pjesa e rrezikshme e çdo problemi të biznesit, sikurse pjesa e 
padukshme e Ajsbergut, nuk është as e dukshme as e kuptueshme nga menaxherët e biznesit. 
Nëse pjesët e padukshme të problemit janë lënë jashtë definicionit të problemit dhe, 
rrjedhimisht, nga modeli i kërkimit, atëherë vendimi i bazuar në një kërkim të tillë mund të jetë 
më pak se optimal.

V. KUPTIMI DHE HISTORIKU I PROBLEMIT

Historiku i problemit është vital. Analiza e situatës është hapi i parë logjik për 
definimin e problemit. Analiza përfshin mbledhjen joformale të informacionit të historikut për 
t'i njohur menaxherët apo kërkuesit me fushën e vendimit. Teknikat e kërkimit hulumtues janë 
zhvilluar për ta ndihmuar formulimin e definicioneve të qarta të problemit.

VI. IZOLIMI DHE IDENTIFIKIMI I PROBLEMIT, JO I SIMPTOMAVE

Parashikimi i shumë ndikimeve dhe dimensioneve të një problemi është i pamundur 
për çdo kërkues ose ekzekutues. Ndodhitë e caktuara, që paraqiten të jenë probleme, mund të 
jenë vetëm simptomat e një problemi më të thellë. Gjykimi ekzekutiv dhe kreativiteti duhet të 
ushtrohen për identifikimin e problemit.

VII. ÇKA ËSHTË NJËSIA E ANALIZËS

Kërkuesi duhet ta specifikojë njësinë e analizës. A do të jetë konsumatori individual 
burim i informacionit apo do të jetë raporti prind-fëmijë. Industritë, organizatat, departamentet 
ose individët, mund të jenë përqendrim i mbledhjes së të dhënave dhe analizës. Shumë 
probleme mund të hulumtohen në më shumë se një nivel të analizës. 

VII. CILAT JANË NDRYSHORET RELEVANTE?

Një aspekt i definimit të problemit është identifikimi i ndryshoreve kyç. Ndryshorja 
është një cilësi që mund t’i tregojë dallimet në vlerë, zakonisht në madhësi ose në fuqi. 

Në analizat statistikore, ndryshorja identifikohet me një shenjë, siç është X. Ndryshorja 
e kategorisë ose e klasifikimit ka një numër të kufizuar ndryshoresh të veçanta (p.sh. gjinia 
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mashkull ose femër). Ndryshorja e vazhdueshme mund t’i përfshijë një rang të pafund 
numrash (p.sh.vëllimi i shitjes).

Menaxherët dhe kërkuesit duhet të jenë të kujdesshëm t’i përfshijnë të gjitha ndryshoret 
relevante, që duhet të studiohen në mënyrë që të mund t’i përgjigjen problemit të menaxhimit. 
Ndryshoret jorelevante nuk duhet të përfshihen.

Në kërkimin shkakor, ndryshorja e varur është një kriter ose ndryshore, që pritet të 
parashikohet ose të shpjegohet. Ndryshorja e pavarur është një ndryshore, që pritet të ndikojë 
në ndryshoren e varur. 

VII. SHTRIMI I PYETJEVE TË KËRKIMIT DHE I OBJEKTIVAVE TË KËRKIMIT

Pyetja e kërkimit është përkushtimi i kërkuesit për problemin e biznesit në një nevojë 
specifike për kërkim.

A. Qartësia në pyetjet (çështjet) e kërkimit dhe hipotezat 

Pyetjet (çështjet) e kërkimit duhet të jenë specifike, të qarta, dhe të shoqëruara me një hipotezë 
të formuluar mirë.

Hipoteza është një propozim i padëshmuar ose zgjidhje e mundshme për një problem. Në 
formën e saj më të thjeshtë, hipoteza është një supozim. Problemet dhe hipotezat janë të 
ngjashme; të dyja theksojnë marrëdhëniet, por, ndonëse problemet janë të ndërlidhura, 
hipotezat janë deklarative dhe në mënyrë specifike më shumë të lidhura me operacionet e 
kërkimit dhe me testimin. Hipotezat janë deklarata që mund të testohen në mënyrë empirike.

Deklarata formale e hipotezës mund t’i detyrojë kërkuesit të jenë të qartë lidhur me atë çka 
presin të gjejnë nëpërmjet studimit të tyre. Hipoteza mund të ngrisë pyetje kritike lidhur me të 
dhënat që do të kërkohen në fazën e analizës.

Gjatë vlerësimit të një hipoteze, kërkuesit duhet të sigurohen që informacioni i mbledhur do të 
jetë i dobishëm për vendimmarrje.

B. Objektivat e kërkimit të orientuara nga vendimi

Objektiva e kërkimit është versioni i kërkuesit për problemin e biznesit. Objektiva e kërkimit 
nxirret nga definicioni i problemit dhe ajo e shpjegon qëllimin e kërkimit në kushte të caktuara 
dhe, po ashtu, e definon cilat standarde duhet t'i arrijë kërkimi. Objektivat e tilla ndihmojnë të 
sigurojnë se projektet e kërkimit do të jenë të menaxhueshme në madhësi.
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Në disa raste, problemet e biznesit dhe objektivat e kërkimit të projektit janë identike. 
Objektivi duhet që, megjithatë, ta specifikojë informacionin e duhur për ta marrë vendimin. 
Deklaratat lidhur me precizitetin e kërkuar mund të jenë të domosdoshme për të komunikuar 
qartë dhe saktë çfarë informacioni nevojitet. 

Është e dobishme nëse objektivi i kërkimit është një aksion standard menaxhues. 
Kjo d.m.th., nëse kriteri që matet është X, atëherë menaxhimi do të jetë A; nëse është Y, 
menaxhimi do të jetë B. Kjo nuk lejon ndonjë pasiguri lidhur me vendimin që duhet marrë, pasi 
të përfundohet kërkimi. 

Numri i objektivave të kërkimit duhet të kufizohet në një numër të menaxhueshëm, në mënyrë 
që çdonjëri të mund të adresohet plotësisht.

VIII. SA KOHË DUHET TË SHPENZOHET NË DEFINIMIN E PROBLEMIT?

Është jopraktike të hulumtohet çdo shkak i besueshëm dhe ndikim i vogël i një 
problemi. Rëndësia e problemit të njohur zakonisht do ta diktojë cila është shuma e arsyeshme 
e kohës dhe parave për të përcaktuar se, cilat shpjegime të mundshme janë më të 
përshtatshme.

IX. PROPOZIMI I KËRKIMIT

Propozimi i kërkimit është një deklaratë e shkruar e modelit të kërkimit - ai shpjegon 
qëllimin e studimit, definon problemin, nënvizon metodologjinë e kërkimit, detajon procedurat 
që duhet të përcillen dhe i thekson të gjitha shpenzimet dhe afatet. 

Propozimi duhet të jetë preciz, specifik dhe konkret. Të gjitha dykuptimësitë, për atë si 
dhe pse do të bëhet kërkimi, duhet të "hekurosen" para se të kompletohet propozimi.

Propozimi i kërkimit mund të shërbejë si vegël komunikimi dhe u mundëson 
menaxherëve ta vlerësojnë modelin e propozuar të kërkimit dhe të përcaktohen nëse janë të 
domosdoshme modifikimet. Propozimi duhet të detajohet në mënyrë që menaxherët të jenë të 
qartë saktësisht për atë si do të mirret informacioni. 

Deklaratat e gabuara dhe komunikimi i gabuar mund të paraqiten nëse të dyja palët 
mbështeten në kujtesën e njëra-tjetrës ose në atë çka është paraqitur në mbledhjen e 
planifikimit; prandaj është mençuri të shkruhen të gjitha propozimet. Një propozim i tillë i 
shkruar eliminon shumë probleme që mund të ngriten dhe të veprojnë si obligim për kërkuesit. 
Në rastin e një këshilltari të jashtëm, propozimi i shkruar shërben si diçka që ofron një shërbim 
specifik; kompania pastaj mund ta gjykojë cilësinë relative të furnizuesve alternativë të 
kërkimit.
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X. PARASHIKIMI I REZULTATEVE

Duke parashikuar rezultatet e një studimi të kërkimit, duke shfrytëzuar një maketë
tabelë  (tabelë e plotësuar nga kërkuesi me të dhëna të imagjinuara), menaxherët mund ta kenë 
një kuptim më të mirë për atë si rezultati aktual është i prirur të jetë. Këto tabela ndihmojnë të 
sqarojnë se çfarë do të jenë zbulimet e kërkimit dhe a do t’i plotësojnë këto zbulime nevojat e 
kërkuesit. 

XI. PYETJET/PËRGJIGJET 

1. Në kontekstin e tij më të gjerë, cila është detyra e definimit të problemit?

Qëllimi kryesor i definimit të problemit është të sigurohet se bëhen pyetjet e duhura. 
Përgjigjja e pyetjeve të gabueshme mund të bëjë më shumë dëm sesa dobi. Është esenciale që 
problemi të shtrohet qartë, në mënyrë që të mund të mirret informacioni i duhur. 

2. Cili është parimi i Ajsbergut 

Mund të bëhet një analogji ndërmjet Ajsbergut dhe definimit të problemit. Vetëm 10 për 
qind e Ajsbergut është mbi sipërfaqen e ujit dhe 90 për qind është e padukshme. Pjesa e 
rrezikshme e shumë problemeve të biznesit, sikurse pjesa e padukshme e Ajsbergut, nuk është 
as e dukshme as e kuptueshme për menaxherët. Nëse pjesët e padukshme të problemit janë 
lënë jashtë definicionit të problemit (dhe, rrjedhimisht, nga modeli i kërkimit), atëherë vendimi 
i bazuar në një kërkim të tillë mund të jetë më pak se optimal. 

3. Theksojeni një problem në fushën tuaj të interesimit dhe shënojini disa ndryshore që 
mund të hulumtohen për ta zgjidhur problemin.

Kjo përgjigje do të ndryshojë varësisht nga fusha e interesimit tuaj. Megjitahtë, 
prodhuesi mund të jetë i brengosur me shfrytëzimin japonez të cilësisë së qarkullimit në 
procesin e tyre të prodhimit. Prodhuesi mund të mendojë për implementimin e një programi të 
tillë në fushat e tyre të prodhimit. Termat si cilësia e qarkulluar dhe, pa dyshim, efektiviteti, 
morali dhe disa ndryshore të tjera mund të hulumtohen. Studimet e tjera organizative mund të 
hulumtojnë se çka i motivon punëtorët. Hipoteza mund të jetë që shpërblimet shoqërore, siç 
është mirënjohja, janë motivues të fuqishëm, më shumë se shpërblimet monetare. Në këtë rast, 
shpërblimet shoqërore dhe shpërblimet monetare janë ndryshoret që duhet të hulumtohen. 
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4.  Vlerësojeni deklaratën e problemit të biznesit në situatat vijuese:

A) Prodhuesi i pjesëve të pajisjes për ferma: Objektivi ynë është të mësojmë formën më 
efektive të kapitalizimit në mënyrë që të mund t’i rrisim fitimin.

Kjo deklaratë e problemit është e turbullt. Nuk tregon çka është menduar me 
"kapitalizim efektiv". Çka d.m.th kjo saktësisht? Fitimi i rritur duhet të theksohet në pikëpamje 
që është kuptimplote nga pika e vështrimit të kërkimit. Do të ishte shumë më mirë me një 
objektiv më shumë specifik, siç është matja e aftësisë për të prodhuar të ardhura të caktuara në 
investim. 

B) Producenti i një show televiziv: Ne kemi një problem, shikueshmëria e programit 
është e ulët. Ne duhet të mësojmë si ta rrisim shikueshmërinë.

Kjo deklaratë është ekuivalent i thënies "Shitja jonë është e ulët - ne kemi problem". Kjo 
tregon se diçka nuk është në rregull - tregon se problemi është evident, por nuk thotë asgjë 
lidhur me natyrën e vërtetë të problemit - çka është supozuar si shkak i mundshëm i problemit.

Kjo është një situatë tipike ku menaxheri din se diçka nuk është në rregull, por nuk ka 
menduar se cili është problemi i vërtetë. Problemi i vërtetë i biznesit është të mësohet pse 
njerëzit nuk po e shikojnë këtë show, çka u pëlqen atyre dhe çka nuk u pëlqen lidhur me të. 

C) Prodhuesi i pijeve joalkoolike: Problemi është se, ne nuk e dimë nëse ambalazhistët 
tanë janë më të kënaqur me ne, ose konkurresit e ambalazhistëve janë të kënaqur me ta.

Kjo është një deklaratë e paqartë e problemit, pa asnjë standard të treguar veprimi. Së 
pari, dimenensionet e të kënaqurit duhet të identifikohen dhe çështjet kyç të izolohen. 

Objektivi i kërkimit nuk tregon ndonjë standard veprimi ose ndonjë alternativë 
vendimi. Kjo është një situatë ku kërkuesit duhet ta parashikojnë rezultatin. Ata duhet të 
pyeten, si do të duket raporti përfundimtar, duke nënvizuar një numër të maketë tabelave. Në 
këtë mënyrë, ata do të dinin saktësisht çfarë vendimi të mirret kur të analizohen të dhënat. Deri 
në një shkallë kërkuesi duhet të ulet me menaxhmentin dhe të përcaktojë:"nëse ambalazhistët 
janë më pak të kënaqur se ne". 

E). Tregtuesi i sofware pakos së tabelave të reja elektronike: Qëllimi i këtij kërkimi është 
(1) të identifikohet potenciali i tregut për produktin, (2) të identifikohet se çfarë tiparesh të 
dëshirueshme duhet të posedojë produkti, dhe (3) të përcaktohen strategjitë e reklamimit të 
produktit. 

Edhe pse kjo nuk është një deklaratë e dobët e problemit, është tepër ambicioze dhe do 
të mund të ishte më shumë specifike. E meta kryesore e kësaj deklarate është se, është më 
shumë për një studim të vetëm kërkimi. Përcaktimi i reklamimit dhe strategjive, tipareve të 
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produktit dhe potencialit të tregut tregojnë disa probleme të veçanta për një strategji të 
programit, e jo për një strategji të projektit të vetëm. 

5. Për çfarë qëllimesh shërben propozimi i kërkimit?

Propozimi i kërkimit shërben për qëllime të njëjta si çdo propozim që thekson çka do të 
kryhet, me çfarë çmimi dhe në çfarë periudhe kohore. Megjithatë, që është më shumë e 
rëndësishme, propozimi i kërkimit ndihmon të sqarojë se çka duhet bërë për të arritur 
objektivat e kërkimit. Mëtutje, duke shkuar nëpër plan për procedurën hap-pas-hapi që duhet 
të ndërmirret për projktin e kërkimit, kërkuesi ndihmon të sqarohen natyra e problemit të 
kërkimit dhe objektivi i kërkimit. Në përgjithësi, është një përsëritje ose rimendim i serive të 
hapave që ndihmojnë përcaktimin e asaj çka saktësisht do të bëhet. 

6. Çfarë roli duhet të luajnë menaxherët për zhvillimin e propozimit të kërkimit?

Menaxheri luan rol vital në definimin e problemit. Ai/ajo duhet të punojë me kërkuesin 
e biznesit për të përcaktuar saktësisht se, cili është problemi dhe të luajnë një rol në 
përcaktimin e asaj se, cilat burime dhe sa kohë është e domosdoshme për të arritur objektivin e 
përgjithshëm. 

7. Komenti në deklaratën vijuese: "Kërkuesit më të mirë të biznesit janë të përgatitur për 
të rimenduar dhe rishkruar propozimet e tyre".

Kjo deklaratë është definitivisht e vërtetë. Propozimet e kërkimit të biznesit përgatiten 
për të qenë të sigurt se ekziston një marrëveshje ndërmjet kërkuesit të biznesit dhe menaxherit. 
Në shumë raste, propozimi i parë pranohet dhe nuk ka mosmarrëveshje. Megjithatë, pasi që 
propozimi fillestar të jetë dorëzuar, nuk është e pazakonshme të rishikohen objektivat e 
kërkimit dhe/ose modeli i kërkimit para se të bëhet kërkimi. Në shumë raste menaxherët nuk 
kanë identifikuar qartë çfarë informacioni dëshirojnë ata. Ata e komunikojnë një nevojë të 
paqartë te kërkuesit. Kur menaxheri përfundimisht e sheh një model të kërkimit në bardh e zi 
me rezultatet e pritura të kërkimit të specifikuar, ata e kuptojnë se kjo nuk është ajo që ata e 
dëshirojnë. Në situata të tjera, kërkuesi e keqkupton çka dëshiron menaxheri dhe harton një 
studim që nuk është adekuat.

Kërkuesit më të mirë i rishikojnë propozimet e tyre për t'i kënaqur nevojat e klientëve të 
tyre. Kërkuesit e biznesit, si edhe tregtarët e produkteve duhet t'i kënaqin konsumatorët e tyre. 

8. Jeni angazhuar nga një grup pronarësh hotelesh, pronarësh restorantesh dhe personash të 
tjerë të biznesit, të angazhuar në biznese që përfitojnë nga turizmi në Kosovë. Ata dëshirojnë të 
mësojnë si mund të joshin një numër më të madh turistësh. Definojeni problemin e kërkimit të 
biznesit. 
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Përgjigjja në këtë pyetje do të dallojë. Megjithatë, një pyetje e ngjashme me këtë në vijim 
mund të pranohet. 

Qëllimi i përgjithshëm i kërkimit do të jetë të përcaktohen pritjet dhe sjelljet e turistëve 
potencial që do të vizitojnë Kosovën. Kjo do të përcaktojë se, ku i marrin informacionet turistët 
(nga agjencitë e udhëtimit, nga shokët, nga reklamat, nga vizita e mëhershme, etj.) lidhur me 
rajonin dhe çka i ka shtyrë ata të vendosin të vijnë në Kosovë. 

9. Ju keni solicituar propozime të kërkimit nga disa firma. Ofertuesi i ulët ka pyetësorin dhe 
propozimin më të mirë. Megjithatë, ekziston një tipar nga firma, e cila nuk ka pranuar 
kontratën që ju në veçanti e pëlqeni. Si duhet ta udhëheqni këtë situatë?

Shumica e kërkuesve profesionalë besojnë se, është joetike të përdoret një pjesë e 
propozimit të refuzuar në kërkimin aktual. Mënyra e përshtatshme për ta udhëhequr këtë 
situatë është të kompensohet firma kërkimore ose këshilltari për përgatitjen e propozimit të 
tyre, ose të mirret leja për përdorimin e kësaj pjese të propozimit. Megjithatë, këto pjesë 
"pirate" të propozimit paraqiten rregullisht dhe mjaft sa për ta bërë këtë një problem për 
profesionistët e kërkimit. 
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Ligjërata e gjashtë:  INFORMATIZIMI SI BAZË E SISTEMIT TË MBËSHTETJES 
SË VENDIMEVE NË NDËRMARRJET E KOSOVËS1

1. PËRSHPEJTIMI I AFARZMIT SI RRJEDHOJË E TEKNOLOGJISË 
INFORMATIKE

Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë informatike,i shoqëruar me zhvillimin e teknologjisë 
së telekomunikimeve ka dinavizuar çdo fushë jetës dhe të veprimtarisë së njeriut. Duke u 
përpjekur të shfrytëzojnë këtë zhvillim për ngritjen e aftësisë konkurruese në treg, ndërmarrjet 
e përparuara po zbatojnë teknologjinë informatike në procesin e afarizmit të tyre me një 
shpejtësi të madhe. Pasi që aplikimi i infomatikës në proceset afariste të ndërmarrjeve rrit 
efikasitetin e afarizmit, shembujt e informatizimit të përparuar në një ndërmarrje përvetësohen 
shpejt nga ndërmarrje dhe institutcione të tjera. Rrjedhimisht, nevoja për informatizim gjithnjë 
rritet si kërkesë për shtimin relativ të efikasitetit të afarizmit karshi konkurrencës.

Nga epërsitë që ofron teknologjia informatike përfitojnë vetëm ata që e shfrytëzojnë 
këtë begati të paçmueshme që është dhunti e shekullit tanë. Informatizimi kërkon një 
transformim të shpejtë drejt arsimimit kompjuterik. Ngecja në këtë fushë mund t’i kushtojë 
shumë shtrenjtë çdo afaristi. Qëllimi i këtij artikulli është të trajtojë mënytën se si mund të 
reflektohet procesi i informatizimit në mbështetjen e vendimeve në ndërmarrjet kosovare.

2. NDIKIMI I TEKNOLOGJISË INFORMATIKE NË DREJTIMIN E NDËRMARRJES

Në zhvillimin shumë të hovshëm të teknologjisë informatike kanë ndikuar kompjuterët 
e fuqishëm personal, sofveri i lehtë për përdoruesin, revolucionarizimi i procesit të mbledhjes 
së të dhënave, sidomos zhvillimi i Internetit.

 1. Menaxherët e sotëm kanë në dispozicion kompjuterë të fuqishëm personal. Së pari, 
inovacionet e vazhdueshme në mikroprocesorët që kanë  ndikuar në shtimin e fuqisë 
procesuese dhe të vëllimit të memories për vendosjen e të dhënave dhe programeve operative 
në kompjuterët përsonalë. Rritja e fuqisë së kompjuterëve është shoqëruar vazhdimisht me 
zvogëlimin e kostos për një njësi procesuese dhe të memories të komjuterëve. Kompjuterët e 
sotëm personal kanë fuqi veprimi dhe vëllim memorie të nivelit të superkomjuterve të para 
dhjetë vjetëve.  Menaxheri i sotëm mund të ketë në dispozicion komjuterë përsonal që para 
dhjetë vjetësh kanë mundur të kenë vetëm ndërmarrjet më të mëdha ose sistemet shtetërore 
(armata, policia, posta etj).

                                                          
1 Materiali i ligjëratës së gjashtë bazohet shumë në këto dy kumtesa: (1) N. Rexha, “Informatizimi si Bazë e Sistemit 
të Mbështetjes së Vendimeve”, Konferenca Parë të Informatizimit, e organizuar nga Shoqata e Puntorëve 
Informatik të Kosovës, në Prishtinë me 16-17 Janar të vitit 1998, dhe (2) N. Rexha “The Role of the Interactive 
Marketing Plan for System-Based Decision Making,” The Proceedings of the Academy of Marketing Science World 
Marketing Congress 2001..
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2. Softveri i përshtatshem po e bën punën me kompjuterët të lehtë për përdoruesin. Në kohen 
kur fuqia procesuese dhe vëllimi i memorjes së kompjuterëve ulët vazhdimisht, softveri bëhet 
faktor kryesor i nxitjes së përdorimit të kompjuterëve personal. Zhvillimi i programeve të 
sistemit, programeve operative, dhe aplikacioneve të lehta në përdorim e bëjnë kompjuterin 
më të afërt më përdoruesin. Si rezultat i këtyre zhvillimeve, procesi i informatizimit zgjërohet 
jashtë operacioneve llogaritëse, dhe përfshinë informatizimin e komunikimit midis njerëzve 
dhe institucioneve në shkallë botërore. Shkurt, përdorimi i kompjuterëve po zgjërohet në të 
gjitha fushat e jetës.

Duke pasur parasysh se faktori kryesor që sot kufizon përdorimin e kompjuterëve 
perosnal është analfabetizmi kompjuterik, softveristët kanë gjetur shansin e tyre në përkryerjen 
e aplikacioneve që kërkojnë njohuri fare të vogla për përdorimin e kompjuterit. Në këtë 
drejtim, inovacionet e Kseroksit (Xerox) në përdorimin e miut elektronik të bazuar në menu 
dhe në objekt, e jo në sintaksë komplekse, së pari i ka aplikuar kompania Apël (Apple) në 
Makintosh II (Macintosh), e pastaj Majkërosoft (Microsoft) fillimisht pjesërisht e më vonë 
tërësisht në programin e Uindovs (Windows), i cili pastaj do të bëhet standard i kësaj industrie. 
Pjesa më e madhe e softverit aplikativ që punon në Uindovs nuk kërkon ndonjë përgatitje 
sistematike paraprake. Cilësia e softverit dhe suksesi i tij në treg, përveç të tjerash, përcaktohet 
nga shkalla e eliminimit të nevojës së përgatitjes së kuadrit për përdorimin e tij -- softveri i 
suksesshëm aplikativ eliminon fare nevojen e përgatitjes së kuadrit. Konsiderohet se 
përdoruesit e softverit të suksesshëm aftësohen duke punuar. Softveri i përshtatshëm u 
mundëson përdorimin e kompjuterit edhe atyre që kanë një përgatitje fare të cektë në fushën e 
informatikës.

Duke qenë se pothuaj çdokush është në gjendje ta përdorë kompjuterin personal, 
ngadalë po humbët roli i operatorit të kompjuterit ashtu siç ka humbë roli i shoferit 
profesionist të automobilit të udhëtarëve tani kur gati secili prej nesh kemi patentë shoferi. Për 
më tëpër, kompjuteri personal është shumë më i lirë se shërbimet e një operatori. Komputori 
personal gjithnjë e më tepër po bëhet shumë i afërt me secilin individ. Mirëpo, është çështje 
tjeter sa jemi duke shfrytëzuar këtë vegël për ngritjen e efikasitetit të punës dhe afarizmit.

3. Kompjuterët personal po e revolucionarizojnë procesin e mbledhjes së të dhënave. Përdorimi 
gjithnjë më i dendur i kompjuterëve për regjistrimin e të dhënave, në format që mundësojnë 
skanerët elektronikë dhe kartelat inteligjente, ka shumëfishuar të dhënat analitike për shumë 
rrjedha ekonomike. Duke hetuar rritjen e kërkesës për të dhëna të këtilla që mund të 
shfrytëohen për parashikimin e lëvizjeve në treg dhe për planfikimin e një strategjie efikase të 
tregtimit, në vendet e përparuara shumë ndërmarrje mbledhin, përpunojnë dhe ofrojnë të 
dhënat mbi baza komerciale për të gjithë që i kërkojnë ato. Departamente të tëra të shteteve 
janë informatizuar deri në atë masë sa që mund të përfitohen të dhëna për çdo çast (on-line) 
për shumë lëvizje ekonomike dhe shoqërore. Zhvillimi i programeve statistikore për analizën, 
ruajtjen, përpunimin dhe sjelljen e informatës po mundëson shfrytzimin e këtyre të dhënave 
për mbështetjen e vendimeve. Në këtë drejtim, puna e ngjeshur sistematike në zhvillimin e 
modeleve të analizës sasiore të implikimeve të faktorëve të ndryshëm afarist në rezultate, të 
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integruara mbi bazë informatike në modelet e mbështetjes së vendimeve, vazhdimisht po e 
nxitë nevojën për informata dhe për informatizimin e procesit afarist të ndërmarrjes.

4. Interneti po i shumëfishon efektet e informatizimit. Faktor tjetër që e bën kompjuterin 
përsonal shumë të popullarizuar është Interneti, rrjeti e rrjeteve që sot lidhë me qindra miliona 
njerëz anë e kënd botës. Me Internet komunikimi me shkrim i një personi me personin në 
kontinentin tjetër është po aq i lehtë si komunikimi me personin në zyrën më të afërm. Kështu, 
lagrësa gjeografike po e humbë rolin e vet si faktor pengues në komunikimin me shkrim. 

Në botë, zhvillimet në teknologjinë informatike shoqërohen vazhdimisht me përparime kolosale 
në të gjitha disiplinat e menaxhmentit shekncor. Ndërmarrjet e përparuara vazhdimisht kanë 
shfrytëzuar përparsitë që i ka ofruar teknologjia informatike në ngritjen e epërsisë konkurruese 
në shkallë botërore. Arritjet e ndërmarrjeve të përparuara janë përvetësuar, e shpesh edhe janë 
tejkaluar nga ndërmarrjet e tjera. Këshu spiralet e menaxhmentit të informatizuar kanë ardhur 
deri në at shkallë sa që, për shembull, sot ndërmarrjet e përparuara si Lufthansa shet biletat e 
areoplanit në Internet. Kjo do të thotë se Lufthansa e ka futur marketingun e saj në Internet dhe 
komunikon drejtpërsëdrejti me klientin e fundit. (Vaj halli për ndërmjetsuesit, si p.sh. agjencitë 
turistike.) 

Marketingu në Internet është bërë lënda më atraktive në shumë universitete. Studentët e 
avancuar janë në gjendje të zhvillojnë programin e produkteve të reja nga ideja deri te zgjedhja
e reklamës e cila do të nxitë kërkesën e produktit në faqe të Interntetit. Universitetet e 
përparuara kanë filluar të ofrojnë programet e tyre në Internet. Në SHBA, numri i studentëve 
të regjsistruar në universitete nëpërmjet të Internetit, që ka filluar vetëm që më pak se qe pesë 
vjetësh, gadi ka arrijtur gjysmën e numrit të tërsishëm të të regjistruarve. Kompanitë e 
fuqishme softverike si Majkërsoft dhe gazetat e famshme si Njujork Tajmësi kan filluar të 
ofrojnë programe universitare nëpërmjet Internetit. Ka filluar një proces i bashkimit të 
resurseve midis universiteteve dhe magnatëve të mjeteve të informimit masiv si Rupert 
Murdokut (Murdoch) për themelimin e aleancave strategjike për superunivesitetet e 
ardhëshme që do të bazohen në Internet për ofrimin e programeve të tyre mësimore. Një 
aleancë e tillë Universita 21 ka bashkuar disa univerzitete nga shumë vende të botës.  

Në vjetet e fundit, bankat janë duke shfrytzuar intensivisht Internetin për të komunikuar me 
klientët. Klienti ka qasje të përshtatshme në faqën e bankës, prej nga mund të informohet për 
sherbimet dhe kushtet për shfrytëzimin e tyre. Kështu, klienti informohet mirë për të gjitha 
altenativat e ofruara para se ta takojë njërin nga menaxherët e shërbimit të klientëve. Në 
kushtet kur dallimi në nivelin e interesit është shumë i ulët, bankat që shfrytëzojnë Internetin 
kanë arrijtur një sukses të madh në zvogëlimin e kohës së nevojshme për t’u kryer shërbime 
konsumatorëve (Rexha, Kingshott & Aw 2003). Praktika e bankave në përdorimin e Internetit 
mund të shfrytëzohet edhe nga ndërmarrjet që ofrojnë shëbime të ngjashme, sikurse janë 
agjencitë e sigurimit, agjencitë turistike, dhe agjencitë për ndërmjetësim në qarkullimin e 
patundshmërive.
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Interneti mund të paraqitet si mjet për shpërthimin e bllokadës së rëndë ekonomike të 
ndërmarrjeve shërbyese kosovare. Meqë ofrimi i shërbimeve në Internet mund të shmangë me 
sukses kontrollin doganor, furnizuesit e shërbimeve nuk mund të shrfytzojë monopolin e 
tregut por vetëm të teknologjisë dhe të shkathtësisë së tregtimit efikas të saj. Vendet në 
zhvillim, si për shembull India, po paraqitën si superfuqi të reja në tregun e shërbimeve të 
softverit. Me një përpjektje sistematike dhe të organizuar në Kosovë mund të organizohen 
shërbime të eksportit të shërbimeve të softverit aplikativ. Nëse përpjekjet eventuale arrijnë një 
afirmim ndërkomtar, ato do të joshnin investuesit e huaj në fushën e teknologjisë informatike. 
Si dega më shtytëse e industrisë moderne, informatika duhet të gëzojë gjithnjë përparësi në
Kosovë. Zhvillimi i informatikës gjithnjë rritë punëisimin dhe shton mundësitë e eksportit. 

3. INFORMATIZIMI I AFARIZMIT SI FAKTOR I ZHVILLIMIT NË KOSOVË

Duke u nisë nga fakti se arsimimi informatik në Kosovë, megjithë kushtet shumë të 
vështira, ka arritur rezultate të konsiderueshme; madje, krahasuar me fushat e tjera, arritjet 
mund të quhen si shumë të suksesshme. Veçmas bien në sy invencioni organizativ i grupeve të 
të rinjve kosovarë në informatizimin e kontabilitetit të ndërmarrjeve, në informatizimin e 
veprimtarive botuese e grafike, në shfrytëzimin e modemëve, postës elektronike (e-mail), e tani 
edhe të Internetit. Faqet e kosovarve në Internet, që në fillim, janë të një cilësie shumë të lartë. E 
tërë kjo është arrijtë pa përkrahje institucionale në këtë fushë. Po forcohen vazhdimisht 
ndërmarrjet e reja robaste që ofrojnë shërbime ndërmarrjeve tjera në fushën e informatikës dhe 
telekumunikimeve, duke përfshirë këtu edhe qasjet në rrjetën e Internetit.

Gjetja e rrugëve për shrytëzimin e këtyre shkathtësive për përparimin e afarizmit të 
ndërmarrjeve kosovare duhet të jetë preokupim i vazhdueshëm i intelegjencisë informatike 
kosovare. Dëpërtimi i kulturës dhe i teknologjisë informatike në ndërmarrje duhet të trajtohet 
nga pikëpamja e rolit që ka teknologjia informatike në menaxhimin e efektshëm të ndërmarrjes.

Me zhvillimet e telekomunikacioneve, po krijohen standarde të reja në komunikimin e 
informatizuar në Internet. Sot kur po bëhet globalizimi jo vetëm i afarizmit dhe i të gjitha 
rrjedhave në shkallë botërore, informatizimi duhet të trajtohet jo vetëm si një sfidë, por edhe si 
një shans që ndërmarrjes i ofron “fshati global”.

3.1 Informatizimi i afarizmit në Kosovë ka filluar me kontabilitetin e informatizuar

Një punë më sistematike në zbatimin e teknologjisë informatike në Kosovë është bërë në 
informatizimin e kontabilitet. Shumica e ndërmarrjeve e kanë informatizuar evidencën e 
kontabilitetit duke bërë përfshirjen elektronike të evidencës analitike të shpenzimeve, të 
hyrave, të stoqeve, të blerësve dhe të kategorive të tjera me rëndësi për ndjekjen e suksesit të 
tyre afarist. Në këtë mënyrë, zakonisht, është rritur shkalla e përditësimit të kontabilitetit. 
Mirëpo, përditësimi i kontabilitetit nuk mund të përmirësohet dukshëm nëse ka vonesë në 
regjistrimet në format elektronik, nga se rrallë herë ndodhë që dokumentacioni hyrës të jetë në 
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formatin elektronik siç ndodhë në shumë ndërmarrje e vendeve të përparuara. Edhe kjo 
shkallë e informatizimit të kontabilitetit në ndërmarrjet kosovare nuk është shfrytëzuar 
plotësisht. Veçmas vërehen ngecje dhe hezitime në shfrytëzimin e përparsive që kontabiliteti i 
informatizuar ofron për përllogaritjen e treguesve analitikë, të cilët mund të shfrytëzohen për 
mbështjen e vendimeve afariste. Treguesit e afarizmit llogaritën lehtë në kontabilitetin e 
informatizuar dhe të ndërtuar mbi një bazë relacionale të të dhënave në të cilën informatat janë 
në lidhje të ndërsjellë për të prodhuar tregues të cakutar të arsimimit. Këta tregues u shërbejnë 
menaxherëve për mbështetjen e vendimeve afariste. Të tillë janë treguesit e rentabilitetit sipas 
produkteve dhe segmenteve të tregut, koeficientet e qarkullimit të stoqeve, kohëzgjatja 
mesatare e arkëtimit të kërkesave nga secili blërës etj, që mund të shfryzohen për mështetjen e 
vendimeve strategjike dhe atyre operative.

Kontabiliteti i informatizuar mundëson analizën financiare, duke ofruar mundësinë e prerjes së 
bilancit për të vlerësuar lëvizjet cilësore në strukturën e mjeteve dhe të detyrimeve. Kjo punë është e 
mundimshme të bëhet në mënyrë klasike, por është shumë e lehtë të bëhet me kompjuter. Gati 
secili programues, me ndihmën e një kontabilisti me pervojë, do të ishte në gjendje të 
programojë algoritmet e bazuara në metodologjine e prerjes së bilancit. Kjo analizë do të 
informonte mirë menaxherët për kahet e lëvizjeve afariste në ndërmarrje, dhe do të shtonte 
syçelësinë afariste.

3. 2 Përfshirja e të dhënave për tregun dhe tregtimin në sistemin informatik të 
ndërmarrjes

Arritjet e deritanishme të kuadrove të reja kosovare në informatizimin e kontabilitetit 
mund të shfryrtëzohen si bazë e shëndoshë për informatizimin e aktivitetit të ndërmarrjes në 
treg.

Një kontablilitet i informatizuar që mbështetë baza të zhvilluara relacionale të dhënave bën të 
mundur kombinimin e të dhënave dytësore të kontabilitetit me të dhënat tjera jashtë organizatës për 
analizën e tregut dhe tregtimit. Studimin e tregut ndërmarrjet bëjnë përpjekje në disa drejtime. Së 
pari, ndërmarrjet janë të interesuara të identifikojnë tregjet me kërkesë më të madhe, në 
mënyrë që resurset e tyre t’i drejtojnë kah degët e industrisë apo kah grupet e caktuara të 
popullsisë të cilat sigurojnë potenciale të mëdha zhvillimi. Ky potencial i tregut ofron shans të 
njëjtë për të gjithë prodhuesit. Mirëpo dallimin në aftësinë prodhuese dhe tregtuese bën që një 
prodhues të zotërojë një pjesë më të madhe të tregut e tjetri një pjesë më të vogël të tij. Për të 
parashikuar shitjen e vet në treg, ndërmarrja duhet të vlërësojë potencialin e tregut në relacion 
me cilësinë e produkteve a shërbimeve të saj, çmimet e shitjes të produkteve, si dhe aftësinë e 
saj në fushën e shpërndarjes, nxitjes së shitjes, dhe forcimit të marrëdhënieve me klientët. 
Raporti i shitjes së ndërmarrjes në krahasim me shitjen e të gjitha ndërmarrjeve të tjera 
(konkurruese) paraqet pjesëmarrjen e saj në treg, që zakonisht shprehet në përqindje. 
Pjesëmarrja e ndërmarrjes në treg gjithmonë duhet të përdoret në relacion me potencialin e 
tregut. Në këtë mënyrë, ndërmarrja është në gjendje të ruajë këta dy tregues analitik, të cilët i 



Metodologjia e Hulumtimeve

40

mundësojnë asaj të ndjekë lëvizjet e faktorëve të ndryshëm në suksesin e tregtimit të saj. 
Kështu për shembull, nëse kërkesa e tregut rritet, por vëllimi i shitjes i ndërmarrjes mbetët i 
pandryshuar, atëherë del se pjesëmarrja e ndërmarrjes në treg zvogëlohet. Kjo duhet të 
sinjalizjë menaxherët të marrin masa konkrete për të ndryshuar strategjinë e tyre të tregtimit. 
Në të kundërtën, rastet kur kërkesa e tregut zvogëlohet, kurse shitja e ndërmarrjes mbetet e 
njëjtë apo rritet, provojnë se ndërmarrja është në rrugë të mirë në kuadër të atij segmenti të 
tregut, dhe se, përkundër ngecjes në vëllimin e shitjes, ky kurs duhet të vazhdohet edhe më tej. 
Vetëm kontabiliteti i informatizuar mund të sigurojë të dhënat e nevojshme për ndjekjen e 
këtyre treguesve të rëndësishëm analitikë që ndihmojnë mbështetjen e vendimeve.

Të dhënat për suksesin e shitjes duhet të shfrytëzohen tok me të dhënat për shpenzimet. 
Një kontabilitet i informatizuar ofron të dhëna analitike të mjaftueshme edhe për shpenzimet sipas 
produkteve që janë bartës të aktivitetit që kanë shkaktuar shpenzimet e caktuara. Me rëndësi të 
posaçme është që në analitikën e shitjes të mblidhën dhe të ruhen të dhënat dhe shpenzimet 
sipas secilit bartës të tyre.

Krahasimi i të dhënave nga kërkimet e tregut me të dhënat e brendshme për efektet e organizatës 
në treg japin tregues shumë informues për efikasitetin e programit afarist konkret. Kjo masë shumë e 
mirë e kontrollit nënkupton ndërlidhjen e shpenzimeve afariste me bartësit realë të tyre. Një 
metodë e tillë e llogaritjes quhet kontabiliteti i bazuar në aktivitete (Activity Based Accounting-
ABC). Duke përdorur këtë metode ndërmarrjet kanë zbuluar produktet që gabimisht janë 
konsideruar fitimpurëse, porse në fakt këto produkte i kanë shkaktuar humbje ndërmarrjes, 
dhe anasjelltas. Shkaktar kryesor i këtij mashtrimi ka qënë përllogaritja e gabuar i 
shprenzimeve nëpër produktet a shërbimet që nuk janë shkaktar i vërtetë të tyre. Si rrjedhoje, 
ndërmarrja ka vazhduar gabimisht t’i konsiderojë si fitimprurës produktet a shërbimet të cilat 
kanë qënë bartës të vërtetë të shpenzimeve, por me qenë se shpenzimet nuk kanë figuruar në 
evidencën e kontabilitetit, kostoja për këto produkte ka qenë më e ulët për aq sa ka qenë vlera e 
shpenzimeve që nuk janë ngarkuar këto produkte, por janë ngarkuar produktet a shërbimet e 
tjera. Shumë ndërmarrje që kanë aplikuar sistemin e kontabilitetit ABC kanë arrijtur të rrisin 
dukshëm fitimin duke menjanuar produktet a shërbimet që kanë sjellë humbje dhe duke u 
dhënë përparsi produkteve a shërbimeve që kanë sjellë më shumë fitim (Cooper dhe Kaplan 
1993).

3.3 Ndërtimi i sistemeve të mbështetjes së vendimeve dhe roli i tyre në ndërmarrjet 
kosovare

Roli i sitemit informatik sa vjen e shtohet si rezultat i ashpërsimit të konkurrencës në treg dhe i 
ndryshimit të vazhdueshëm të kushteve të afarizmit, që nxitet nga zhvillimi i hovshëm 
tekniko-shkenocr, nga globalizimi i ekonomisë (tregut botëror) dhe nga braktisja e sistemit të 
rregullimit administrativ të ekonomisë. Cikëli jetësor i produkteve në treg gjithnjë po 
shkurtohet. Ndërmarrjet vazhdimisht ndodhën para sfidave të reja. Ndryshimi i kushteve të 
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afarizmit shtron nevojën për informacione për lëvizjen e faktorëve të cilët ndikojnë 
drejtëpërdrejti ose terthorazi në suksesin e afarizmit të ndërmarrjes. 

Për shakak të kushteve jo të rregullta në ekonominë e Kosovës që kan mbretëruar më 
gjatë se dhjetë vjetë të trysnisë politike dhe ekonomike, njohuritë konvencionale, të vlefshme 
në kushtet e ekonomisë normale të tregut, nuk ndihmonin shumë afaristët kosovarë në 
mbështetjen e vendimeve të tyre afariste. Ndërmarrjet përballenin me sfida dhe rreziqe të lloj-
llojshme që venin pushtetëmbajtësit për të përshtatur aktivitetin ekonomik qëllimeve të tyre. 
Përshtatja e shpejtë e afarizmit kushteve të reja shtrohej si kusht ekzistencial i ndërmarrjes. 

Trysnia më se dhetëvjeçare dhe shkatrrimi i ekonomisë nga Lufta e viteve 1998-1999, 
bëri që shumica e ndërmarrjeve të humbin pjesën më të madhe të mjeteve themelore dhe 
pothaj se mbetën fare pa mjete qaarkulluese. Rifillimi i prodhimit dhe afarizmit në kushtet kur 
nuk ka banka dhe financues tjerë të veprimtarisë ekonomike bëhët sfidë e pa shembullt për 
afaristët kosovar. Shpejtësia e disa sipërmarrësve të vegjel kosovar që të ringjallin prodhimin 
dhe afarizmin në kushte kaq të papështatshme dhe në mungesë të institucioneve moderne, ka 
habitur ekpertët ndërkombtar që ishin  present në Kosovë. Kjo gjinshmëri e afaristëve kosovar 
tregon se edhe pse nuk ekzistojnë plane të mirëfillta afariste të shkruara, në mendjen e 
sipërmarrësve kosovar ekziston një strategji e mirëfilltë e bazuar në njohjen e mirë të 
rrethanave vendore. 

Kjo përvojë është per lavdatë, por numri i këtyre ndërmarrjeve ishte tepër i vogël që pas 
luftës ata të bartin barrën e rëndë të zhvillimit të Kosovës. Megjithatë, njohuritë në fushën 
informatike bënë që të zhvillohen shpejtë bankat e reja dhe institucione tjera fiananciare, 
agjenci sigurimi dhe së fundi edhe ndërmarrje të kontabilitetit. Bartësit e zhvillimit të kulturës 
informatike në Kosovë ishin shtyllat kryesore të zhvillimit të sistemit informatik të 
institucioneve të Kosovës pas luftës, njëherë të adminsitruara nga UNMIK e tash në kuadër të 
Qeverisë së Kosovës. Kjo përvojë në fushën e përhapjes së kulturës infomatike duhet bërë 
atmosferë autoktone kosovare, e jo të mbetët epizodë e vetmuar që mund t’u atribohet 
faktorëve të jashtëm. Prandaj duhet vepruar në drejtim të formimit të kushteve kur të gjithë 
afaristët do dë mund të fitonin shkathtësitë e nevojshme për veprim të disiplinuar në treg, i cili 
zvoglon ose menjanon fare rreziqet arafiste që nga fillimi.

Për të siguruar informcionin e nevojshëm për faktorët që përcaktojnë lëvizjet në treg, 
dhe për të përcaktuar kërkesën për produktet a shërbimet e ndërmarrjes, ndërmarrja duhet të 
ndërtojë sistemin e inteligjencisë (informacionit). Ky sistem vazhdimisht duhet të mundësojë 
mbledhjen e të gjitha të dhënave relevante për afarizmin e ndërmarrjes, të cilat duke u 
përpunuar në sistemin e mbështetjes së vendimeve SMV (Decision Support System -- DSS) 
mundësojnë afarizëm më efektiv. 

Sistemi i intelligjencisë së tregut (SIT) është nënsistem i Sistemit informatik të drejtimit 
– SID (Management Information System – MIS). Përveç që bazohet në mundësinë e sielljes të 
dhënave të brendshme (të kontabilitetit, statistikës afariste e evidencave të tjera në ndërmarrje) 
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dhe të dhënave nga burimeve dytësore (statistika zyrtare, statistika e asociacioneve të 
ekonomisë dhe e institucioneve të tjera, si dhe të dhënat nga datotekat e organizatave 
profesionale që merren me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave), SIT intensivisht 
shfrytëzon të dhënat parësore që posaçërisht mblidhen për të hedhur dritë mbi çështjet që janë 
specifikë e tregtimit të ndërmarrjes konkrete. Këto të dhëna mblidhen nëpërmjet kërimeve të 
tregut. Kërkimet e tregut aktualizohen çdo herë kur ndërmarrja duhet të ndërmarrë ndonjë 
aksion jorutionor në treg për të njohur reagimin e tregut ndaj aksioneve të saj. Kërkimet e 
tregut veçmas janë të rëndësishme kur ndërmarrja del në treg me një produkt të ri, apo 
ndryshon ndjeshëm ndonjërin nga përbërësit e strategjisë së saj në atë masë që do të ndikojë në 
ndryshimin e kërkesës për produktet apo shërbimet e saj në treg.

Të dhënat nga kërkimet e tregut janë të kushtueshme: ato kërkojnë një angazhim të 
konsiderueshëm të resurseve njerëzore dhe materiale. Ato duhet të shfrytëzohen në lidhje sa 
më të ngushtë me të dhënat dytësore nga burimet e tjera, sidomos nga burimet e brendshme të 
ndërmarrjes. Efikasiteti i shfrytëzimit të të dhënave dytësore varët nga shkalla e përsosjes së  
SIT. Kur të dhënat dytësore sistematizohen dhe përpunohen mirë, analitikët kanë mundësi të 
paksojnë nevojen për të dhëna parësore, d.m.th. të ekonomizojnë në procesin e prodhimit të 
informatave të nevojshme. Megjithatë, shpeshherë nevoja për mbledhjen e të dhënave parësore 
nuk mund të menjanohet. Nevoja për të dhëna parësore rritet atëherë kur organizata nuk ka 
mbledhur dhe sistematizuar seritë kohore (datotekat e të dhanave për përiudha më të gjata 
kohore), dhe kur, për shkak të çrregullimeve në sistemin ekonomik të vendit, statistika zyrtare 
nuk është reale dhe burimet nga institucionet e tjera nuk ekzistojnë. Kjo situatë është 
pransihme në Kosovë, prandaj do të ishte iluzion të konceptohet çfardo SID pa mbështetje në të 
dhëna parësore. Së kendejmi, gjatë formimit të sistemit informatik ndërmarrjet kosovare krahas 
sistemit të përtritjes së të dhënave, duhet krijuar mundësinë e furnizimit të vazhdueshëm të 
këtij sistemi me të dhënat e mbledhura dretpërsëdrejti nga tregu. Duke shfrytëzuar me 
invencion përvojat e vendeve të tjera edhe afaristët kosovarë mund të furnizojnë SIT e 
ndërmarrjeve të tyre me të dhëna shumë të vlefshme. Po japim disa ilustrime. 

Në kushtet e kundërshtive midis pushtetarëve dhe ekonomisë, aktiviteti ekonomik 
zhvillohet jashtë kontrollit, apo në një kontroll jo të plotë të shtetit. Shteti nuk ka të dhëna për 
aktivitetin ekonomik apo prirjet në konsumin e popullsisë. Nëse dikush bazohet në të dhënat 
zyrtare për numrin e ndërmarrjeve të regjistruara në ish vendet socialiste do të mashtrohej keq. 
Shumica e ndërmarrjeve nuk janë aktive. Ky fiksion legal jep përshtypje (në shikim të parë) për 
një aktivitet shumë më të madh afarist se ç‘është aktiviteti real. Duke ditur se shumica e 
ndërmarrjeve, në përpjekjet e tyre për t’iu shmangur tatimit për shtetin, shtrembërojnë 
realitetin e tyre afarist, agjencitë për kërimet e tregut në Rusi (edhe pse pa traditë) me 
shkathtësi të jashtzakonshme shfrytëzojnë treguesit e terthortë të aktivitetit ekonomik (Helmer, 
1997).  Ato përdorin aktivitetin në reklamë dhe shpenzimet e enegjisë elektrike si tregues të 
aktivitetit të vërtetë të ndërmarrjeve. Një firmë mund të ketë paraqitur në statistikën zyrtare 
një vëllim shumë më të vogël prodhimi apo asortiment më të ngushtë të prodhimit se ai real. 
Nëse kjo ndërmarrje në të njëjtën kohë ka shtuar aktvitetin në reklamë, del se raportimi i sajë 
është i rremë dhe duhet të korrigjohet. Shembulli tjeter i raportimit të rremë në Rusi është kur 
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firma konkrete ka raportuar paksim të aktivitetit afarist, por në të njëjtën kohë ka konsumar më 
shumë energji elektrike (e dhënë kjo që ata e sigurohet nga furnizuesi i enegjisë elektrike mbi 
bazën komerciale). Analitikët e tregut shfrytëzojnë treguesit e aktivitetit ekonomik për të 
korrigjuar statistikat zyrtare në mënyrë që të dhënat në to të bëhen sa më reale. Furnizuesi i 
produkteve a shërbimeve të këtyre dy ndërmarrjeve duhet të jetë shumë  interesuar që të 
vlerësojë sa më realisht aktivitetin e klientëve të vet, në mënyrë që sa më saktsisht të 
përllogarisë potencialin e tregut dhe të parashikojë  kërkesën për produktet a shërbimet e tyre. 
Vetëm pasi që të korrigjohen e t’i afrohen realitetit, këto të dhëna mund të jenë të dobishme për 
të vlerësuar potencialin e konsumit të këtyre ndërmarrjeve. Këta dy shembuj mund të 
përdorën si nisje për të menduar si të sigurohen të dhënat parësore në kuadër të SIT dhe SID.

Duke ruajtur treguesit analitikë të aktivitetit ekonomik dhe dallimeve midis këtye 
treguesve dhe të dhënave nga statistika zyrtare, analitikët fitojnë inteligjencë të vlefshme për 
valorizimin e saktsisë së të dhënave zyrtare. Fatkeqësisht, shpesh këto të dhëna nuk ruhen në 
nivel më analitik. Ato agregohen për më shumë aktivitete, ose, më keq, humbin fare.

4. PËRBËRËSIT E SISTEMIT TË MBËSHTETJES SË VENDIMEVE

Infomatizimi i kontabilitetit, sigurimi i të dhënave dytësore, si dhe mbledhja dhe 
përpunimi i të dhënave parësore vazhdimisht pasurojnë datotekat e sistemit informatik dhe 
kështu forcojnë SIT. Përpunimi i këtyre të dhënave bëhet nëpërmjet Sistemit të mbështetjes së 
vendimeve SMV (Decision Support Sistem - DSS). SMV përbëhet nga baza e të dhënave 
(datoteka), programet kompjuterike për manipulimin me të dhënat, modelet për mbështetjen e 
vendimeve dhe njësia hyrse (interfejsi) i kompjuterit.

1. Baza e të dhënave (datoteka). Ky përbërës i SMV-së zhvillon dhe bashkërendon 
qarkullimin e informatave nga burimet e ndryshme të brëndshme the të jashtme. Detyra 
kryesore e saj është të pajisë përbërësit e tjerë të SMV-së me të dhënat e nevojshme. Me rëndësi 
të madhe është mbledhja dhe ruajta e të dhënave sa më analitike (të mblidhen dhe të ruhen 
faktet në detajet më të imëta), dhe të jenë të shfrytëzueshme kur paraqitet nevoja për 
përdorimin e tyre për mbështetjen e vendimeve. Në kuptimin klastik kontabël, kjo do të thotë 
hapje e evidencës analitike sipas përbërësve të shpenzimeve dhe të hyrave nëpër përiudha sa 
më të shkurta kohore. Kështu do të mund të siguroheshin shpenzimet sipas produkteve a 
shërbimeve që shkaktojnë secilin shpenzim. Si rrjedhim, analitiku do të sigurojë çfardo të 
dhënash që mundësojnë hulumtimin e faktorëve që ndikuar në efektin e aktivitetit afarist gjatë 
një periudhe kohore.

2. Duhet theksuar se memoria e lirë e kompjuterëve dhe softveri i përshtatshëm 
operativ dhe ai aplikativ mundësojnë ruajtjen e të dhënave në detajet më të imëta, e që në të 
njëjtën kohë menaxherët të kenë edhe të dhëna sintetike për lëvizjet kryesore të shpenzimeve 
dhe të të ardhurave. Kjo vjen si rezultat i interfejsit (komunikimit të njeriut me makinën) 
shumë të përshtatshëm për regjistrimin e të dhënave që ofrojnë programet për regjistrimin dhe 
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përdorimin e të dhënave si për shembull Akces (Access) i Majkërosoftit (Microsoft). Kurse me 
përdorimin e Eksellit (Excel), jo vetëm që mund të përdorohen lehtë të dhënat në nivele të 
ndryshme të grumbullimit të tyre, por mund të përdorën edhe operacione shumë të 
sofistikuara për përpunimin e të dhënave nga burime të ndryshme në bazën e të dhënave për 
përfitimin e treguesve shumë të vlefshëm për mbështetjen e vendimeve, duke filluar nga 
treguesit fianaciarë deri te modelet më komplekse të marketingut. Algoritmet e ndryshme që 
shfrytëzojnë të dhënat nga datotekat e ndryshme dhe mundësojnë përllogaritjen e treguesve të 
ndryshëm për mbështetjen e vendimeve quhen modele. Modelet e mbështetjes së vendimeve 
mund të jenë të thjeshta, që reflektojnë ndikimin e një ndryshoreje (varriable)  në suksesin 
afarist, p.sh. ndikimin e nivelit të interesit të huas në koston e produktit a shërbimit. Mirëpo, 
modelet mund të jenë shumë komplekse që të masin ndikimin simultan të shumë ndryshoreve 
të vendimeve afariste në suksesin afarist. Modelet janë vegla që ndihmojnë menaxherin për të 
zgjedhur midis dy a më shumë alternativave në procesin e marrjes së vendimeve. Shkenca e 
menaxhmentit vazhdimisht pasuron dijet për afarizmin dhe ndërton modele të reja, por në 
momentin e tanishëm kosovar, është me rëndësi që menaxherët të fillojnë të shëndërojnë 
“formulat” intuitive (të pashkruara por që shumë herë janë treguar të sakta) në tabelat 
elektronike (Spreadsheet). Duke lidhur këto “formula” me bankën (bazën) e të dhënave 
formohet një ndjenjë për kulturën e mbështetjes së disiplinuar të vendimeve. Kjo duhet të jetë 
edhe nisma e përdorimit të modeleve për mbështetjen e vendimveve. Bazë fillestare mund të 
jetë bilanci i suksesit, në të cilin në vend të numrave do të figuronin strofujt e formulave. Këta 
strofuj interaktivisht kalkulojnë numrat nga të dhënat e datotekave që adresohen në atë 
rubrikë. Kështu, menaxheri do të jetë në gjendje të njihet me pasojat financiare të çdo vendimi 
afarist, nga se çdo vendim është i lidhur me shpenzimet ose të hyrat.

3. Para paraqitjes së kompjuterëve personal, përpunimi statistikor i të dhënave bëhej me 
kompjuterët e mëdhej (Mianframe). Për këtë qëllim eksistojnë paket-programe për analizën 
statistikore të të dhënave, prej të cilave më të rëndësishmit janë SPSS (Statistical Packages for 
Social Sciences) dhe SAS (Statistical Analysis Systems). Këto programe kanë mundësuar 
përllogaritjen e treguesve të thjeshtë statistikor siç janë treguesit e statistikës përshkruese 
(mesataret, varianca, shmangia standarde, tabelimi i të dhënave të kryqëzuara me ato dy e më 
tepër ndryshore, e të ngjashme), modelet e thjeshta lineare, dhe modelet më komplekse 
statistikore dhe me më shumë variabla. Sot këto programe janë përshtatur për kompjuterët 
personal. Mirëpo, me forcimin e programeve të tabelave elektronike, si  Excel, Lotus, Quatro, 
etj, të cilat ofrojnë procedura shumë komplekse analitike në një mjedis të lehtë për përdorim, 
rëndësia e paket-programeve siç janë SPSS dhe SAS pritet të zvogëlohet. Pritet që në një të 
ardhme shumë të afërt, shumica e procedurave komplekse të analizave statistikore të ofrohen 
në tablelat elektronike. Këto zhvillime, se bashku me zhvillimin e vazhdueshëm të bazave të të 
dhënave do të ndimojë shumë aftësinë analitike të menaxherëve, falë kompatibilitetit me bazat 
e të dhënave në softverin aplikativ në kompjuterin përsonal. 

Me qenë se paket-programet statistikore janë të shtrenjta dhe ato ende nuk janë shumë 
të popullarizuara as në qarqet akademike në Kosovë, mendoj se për shkak të shtimit të fuqisë 
analitike të tabelave elektronike, paket-programet e analizës statistikore nuk do të arrijnë të 
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popullarizohen asnjëherë midis menaxherëve kosovarë. Prandaj, mendoj se paket-programet 
statistikore nuk duhet të promovohen fare midis menaxherëve. Megjithatë, ato do të jenë të 
nevojshme për një rreth të ngushtë të punëtorëve kërkimorë që kanë interes në punën 
kërkimore shkencore të bazuar në datoteka të mëdha.

4. Ajo që e ka bërë kompjuterin personal shumë të popullarizuar është interfejsi shumë i 
përshtatshëm, që mundëson komunikimin e frytshëm të njeriut me kompjuterin. Nga se 
shfrytëzuesi komunikon me kompjuterin nëpërmjet të llogaritjeve interaktive, që d.m.th. 
kompjuteri “fluturimthi” kalkulon dhe menjëherë paraqet në ekran rezultatin nga inputet 
(parametrat hyrës) që përdoruesi i tij i fut në kompjuter nëpërmjet tastierës. Me paraqitjen e 
procesorëve të fuqishëm sikurse është Pentium i Intel-it, sidomos me zgjërimin e fuqisë 
virtuale të procesorit (RAM) mbi 16MB, softveristët kanë në dispozicion memorie që ofron 
komoditet për prodhimin e softverit aplikativ. Me ngritjen e fuqisë procesuese mbi 32MB, këtë 
përparësi ata po e shfrytëzojnë për përdorimin e veglave në krijimin e intefejsit më të lehtë për 
t’u përdur të bazuar në objekte dhe menu. Ky interfejs i mundëson menaxherit një komunikim 
interaktiv me kompjuterin pa pasur nevojë që të mësojë sintaksën me të cilën është ndërtuar 
objekti apo menuja e caktuar. Në këtë mënyrë, menaxheri integron bazën e të dhënave me 
modelet në SMV në mënyrë që të krijojë mudësinë për analizën interaktive të secilit vendim të 
rëndësishëm afarist nëpërmjet prizmit të të dhënave nga datotekat e ndryshme në SMV. Kjo 
analizë, së bashku me vendimin e mbështetur në të, mund të ruhen për një kohë të gjatë në 
SMV.
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Fig. nr. 1: Procesi i planifikimit  interaktiv në ndërmarrje
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Burimi: Nexhmi Rexha “The Role of the Interactive Marketing Plan for System-Based Decision 
Making,” Në The Proceedings of the Academy of Marketing Science World Marketing Congress 2001, 
Cardiff, Wales, UK 28 June – 1 July 2001.

Treguesit analitikë, të cilët menaxheri i përfiton duke analizuar zgjedhjet altenative 
afariste, vazhdimisht pasurojnë SMV. Duke krahasuar realitetin me atë çfarë është parashikuar 
me modelin e mbështetjes së vendimeve, menaxheri është në gjendje të përfitojë njohuri shumë 
të dobishtme për vlërësimin e modelit për mbështetjen e vendimeve. Natyrisht qëllim i SMV 
është planifikimi i strategjisë sa më të suksesshme afariste, që formësohet në planin afarist. Me 
krahasimin analitik të arritjeve të planifikuara dhe atyre të sendërtuara, menaxheri do të jetë në 
gjendje të fitojë vazhdimisht njohuri të reja për relacionin shkak-pasojë të shumë faktorëve 
ndikues në afarizmin e ndërmarrjes. Me që SMV i mundëson menaxherin të bëjë këto 
krahasime interaktivisht në kompjuter, kjo formë e planifikimit quhet planifikim interaktiv. 
Planifikimi interaktiv mundëson planifikimin simultan sipas sektorëve afaristë dhe në të 
njejtën kohë ato plane janë të integruara në planin afarist të ndërmarrjes. Karakteri interaktiv i 
planifikimit mundëson analizën e sensibilitetit të çfardo forme alternative të angazhimit të 
resurseve të ndërmarrjes, duke lehtësuar kështu shumë punën gjatë parallogarive investive 
dhe planifikimit afatgjatë në përgjithësi.

Një nga përparësitë që ofron informatizimi i afarizmit është planifikimi interaktiv (siç 
është paraqitur në Figurën nr. 1), i cili duhet të jetë pikësynim i secilit menaxher që mund ta 
përdorë kompjuterin. Vendi në këtë kumtesë nuk lejon një analizë të thellë të përbërsëve të 
sistemit të planifikimit interaktiv, mirëpo duhet theksuar se ndërtimi i sitemit të planifikimit 
interaktiv në ndërmarrje kërkon angazhimin e ekspertëve që kanë njohuri nga kërkimet e 
tregut, menaxhmenti bashkëkohor dhe analiza e sistemeve informatike. Në mungesë të 
ekspertëve të këtillë, në fillim duhet nxitur një bashkëpunim të ngushtë midis ekspertëve nga 
të gjitha fushat relevante në një ekip multidisiplinar. Kryqëzimi funksional i njohurive të tyre 
pritët të përgadis një kuadër profesional me njohuri shumëdisiplinare, i cili do të angazhohej 
me përkushtim në ndërtimin e sistemit të planifikimit interaktiv.

Për të popullarizuar përdorimin e kompjuterëve nga ana e menaxherëve, qysh tani 
duhet nxitur punën në ekipe të ekspertëve nga fusha e informatikës, të kërkimeve 
operacionale, të menaxhmentit shkencor, dhe të marketingut, duke përvetësuar praktikën më 
të përparuar botërore në informatizimin e ekonomisë (Rexha 1997). Në të njëjtën kohë, 
sistematikisht duhet punuar në edukimin e kuadrit që do të ketë njohuri në të gjitha këto fusha, 
ashtu sikurse përgatitën kuadrot në universitetet e njohura teknologjike. 
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5. PËRFUNDIM

Nën ndikimin e zhvillimit të shpejt në fushat e kompjuterëve, softverit, teknologjisë për 
mbledhjen e dhënave dhe Internetit, procesi i informatizimit në botë po përparon me ritme 
shumë të shpejta. Informatizimi i mbështetjes së vendimevë është vazhdimësi logjike e 
aftësimit te menaxherëve per perdorimin e kompjuterit. Duke qenë se në Kosovë shumë 
ndërmarrje që me kohë kanë futur evidencën e kontabilitetit dhe disa nga statistikat e 
rëndësishtme afariste në formate elektronike, ato tani me pak invencion dhe përpjekje modeste 
mund të shfrytëzojnë bazat e të dhënave për përllogaritjen e treguesve të rëndësishëm afarist. 
Integrimi i bankave të të dhënave dhe modeleve për mbështetjen e vendimeve, me një interfejs 
të lehtë për përdorim, do të mundësonte planifikimin interaktiv afarist. Planifikimi interaktiv 
mundëson një analizë të alternativave dhe zgjedhjen racionale midis tyre.  Meqë ndërtimi i 
sistemit të mbështetjes së vendimeve kërkon një punë sitematike në ngritjen e kulturës 
informatike dhe racionalizmin e procesit të marrjes së vendimeve, në Kosovë nevojitën 
përpjekje sistematike paralele në ngritjen e nivelit të arsimimit kompjuterik dhe menaxhmentit 
shkencor praktik. 
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LIGJERATA E PARË SLIDE

ROLI I KËRKIMEVE NË BIZNES DHE SHKENCAT SHOQËRORE

Kërkimet në biznes përmbushin nevojën e menaxherit për të njohur organizatën, 
tregun, ekonominë ose të ndonjë fushe tjetër të panjohur.

Kërkime në biznes quhet procesi sistematik dhe objektiv i prodhimit të informacionit për të 
ndihmuar vendimmarrjen në biznes. 

Hetimi dhe kërkimi [research (re-search) -“search again”] 
Informacion duhet të jetë: 

1. shkencor; jo intuitiv ose i mbledhur rastësisht 
2. objektiv 
3. jo personal 

Ndihmon çdo aspekt të vendimmarrjes në një organizatë a institucion

TIPET E KËRKIMEVE E BISNESIT

Kërkimet bazike (fundamentale); Kërkimet e aplikuara

Kërkimet bazike - Kane për qëllim zgjerimin e diturive, nuk janë të lidhura drejtpërdrejti me 
zgjedhjen e një problemi të caktuar të biznesit shembull: A janë anëtarët e grupeve punuese 
kotësive më të kënaqur se antarët e  grupeve me pak kohesive?

Kërkimet e aplikuara: Ndërmerren kur duhet marrë vendim për zgjidhjen e një problemi
specifik: shembull A duhet McDonald’s të ofrojë sallata për darkë?

Procesi i vendimmarrjes i lidhur me zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë së biznesit bën: 

 Identifikimi i problemeve dhe shansave afariste
 Diagnozimi dhe vlerësimi 
 Zgjedhja dhe zbatimi i kursit (drejtimit) të aksionit
 Vlerësimi i kursit të aksionit

Vlerësimi i kërkimeve është procesi formal, objektiv i matjes dhe shqyrtimi i shkallës në të 
cilën një aktivitet, projekt a program ka sendërtuar qëllimet e tija. 

Kërkimi i vlerësimit është një vlerësim formal dhe objektiv që ofron informacion lidhur me 
objektivat dhe për atë se a kane arritur aktivitetet e planifikuara atë që është pritur të arrijnë. 
Kërkimi i përformancës – monitoringut është një forme e kërkimit që në mënyrë të rregullt 
siguron kthim informacioni (feedback) për vlerësimin dhe kontrollin e aktivitetit të biznesit.
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Një menaxher që mendon të beje një kërkim duhet të shqyrtoje: përkufizimet kohore, 
disponimin me të dhëna, natyrën e vendimit dhe dobinë kundruall kostos.

Menaxhimi cilësor është një filozofi biznesi, që ka shume gjera të përbashkëta me idenë se 
konsumatori është sovran. Kjo e shpreh besimin se procesi i menaxhimit duhet të përqendrohet 
me integrimin e idesë se bazuar në ofrimin e produkteve ose të shërbimeve cilësore 
konsumatorit, në tere organizatën.

Kërkimet e monitorimit të kryerjes së punëve janë:
 Kërkimet që rregullisht sigurojnë informatën e nevojshme për të vlerësime dhe kontroll
 Tregon se a po zhvillohen proceset sipas planit
 Kërkimet mund të jenë të nevojshme të shpjegohet pse diçka ka “shkuar mbrapsht”

Menaxhimi i cilësisë totale MCT - Është Filozofi afariste që nënkupton se procesi i 
menaxhimit duhet të përqendrohet në integrimin e cilësisë sipas kritereve vlerësuese të 
konsumatorit nëpër të gjithë organizatën.
MCT: Thekson përmirësimin e vazhdueshëm të produkteve dhe shërbimeve. Menaxherët 
vazhdimisht përmirësojnë qëndrueshmërinë e produkteve dhe vetive të tyre ata përpiqen që të 
përmirësojnë livrimin dhe shërbimet tjera në mënyrë që ndërmarrjet e tyre të mbesin 
konkurrente.

Vlera potenciale e përpjekjeve në  kërkime për biznes duhet t’i tejkalojë shpenzimet e 
llogaritura

Vlera: Reduktimi i pasigurisë; Rritja e gjasave për vendim të drejtë; Marketingu i përmirësuar 
Veprim më efektiv që sjell rezultate më të mira

Shpenzimet: Shpenzimet e kërkimeve; Shtyerja e marrjes së vendimeve; Rreziku i informimit 
të konkurrencës për aksionet e ndërmarrjes; Rreziku nga rezultatet e gabuara të kërkimeve

Temat kryesore te kërkimet në biznes 

 Kushtet e përgjithshme në biznes që përcaktojnë mjedisin afarist të ndërmarrjes
 Kërkimet financiare dhe të kontabilitetit
 Kërkimet e menaxhmentit dhe sjelljes së organizatave
 Kërkimet e potencialit të tregut, shitjes dhe marketingut
 Kërkimet në fushën e sistemit informatik
 Kërkimet në fushën ë përgjegjsisë së ndërmarrjeve
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LIGJERATA E DYTË SLIDE

SISTEMI GLOBAL INFORMATIK

Grumbullim i organizuar i harduerit, pajisjeve për komunikim, softuerit, të të dhënave dhe 
personelit për të zhvilluar, nxjerrë, ruajtur, azhuruar, manipuluar, analizuar dhe paraqitur 
përnjëherë (on-line) informacionin për aktivitetet të biznesit gjithëbotëror quhet sistem global 
informatik. 

TË DHËNAT PËRBALLË INFORMACIONIT

Të dhënat – janë fakte bazë (të pa përpunuara) - regjistrojnë matjet e nevojshme për fenomene 
të caktuara, 

Informata -  janë fakte në formë të përshtatshme për vendimmarrje për menaxheret për ti 
bazuar mendimet.  Dituria është një informacion i përzier, përvoje dhe mendjehollësi që ofron 
një kornize e cila mund të aplikohet me maturi gjate vlerësimit të informacionit të ri ose gjate 
vlerësimit të situatave relevante.

Menaxhimi i diturisë është një proces për krijimin e një memorie organizative inkluzive, 
gjithëpërfshirëse, me qasje të lehte, e cila shpeshherë quhet kapitali intelektual i organizates.

Qëllimi i menaxhimit të diturisë  është të organizohet “kapitali intelektual” i një organizate në 
një mënyrë formalisht të strukturuar për shfrytëzim të lehtë.
Sistemi global i informacionit është një koleksion i organizuar i harduerit, softuerit, i të 
dhënave kompjuterike dhe i personelit të destinuar për të kapur, ruajtur, freskuar, manipuluar, 
analizuar dhe për të paraqitur menjëherë informacionin për aktivitetin botëror të biznesit.

Karakteristika e informatës së vlefshme; Relevante; Cilësore; Të përditshme (azhure); 
Komplete

Sistemi i mbështetjes së vendimeve (SMV) është Një varg programesh kompjuterike që 
ruajnë dhe transformojnë të dhënat në informata të vlefshme dhe të përdorshme. Sistemi i 
mbështetjes së vendimeve ka dy komponentë kryesore:  Bazat e të dhënave, Softuerin

Baza e të dhënave – është grumbullim i të dhënave të papërpunuara të organizuara logjikisht 
në formë që mund të ruhen dhe të përpunohen në kompjuter. 

Datotekat ose baza e të dhënave është një koleksion i informacionit, që është aranzhuar në 
mënyrë logjike dhe që është organizuar në një forme që mund të ruhet dhe të procedohet me 
kompjuter.
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Softueri – janë Programe të llojeve të ndryshme të cilët u tregojnë kompjuterëve, printerëve, 
dhe hardverit tjetër çfarë të bëjnë.

Softueri u mundëson menaxherëve të kombinojnë dhe ristrukturojnë bazat e të dhënave, të 
diagnozojnë marrëdhëniet, ndërtojnë modelet analitike, vlerësojnë ndryshoret, dhe analizojnë 
në mënyra tjera bazat e ndryshme të të dhënave.

Katër burimet kryesore të inputeve për Sistemin e Mbeshtetjes së Vendimeve.
1. Burimet e brendshme
2. Kërkimet në biznes
3. Inteligjenca e biznesit
4. Furnizuesit e jashtëm të të dhënave

BURIMET E BRENDSHME

Inputi përfshin të gjitha të dhënat numerike, tekstin, zërin dhe imazhet që hyjnë në 
sistemin e mbështetjes se vendimit.

Akumulimi sistematik i të dhënave përkatëse, në kohe dhe sakte është esencial për 
suksesin e sistemit të mbështetjes se vendimit.

Katër burimet kryesore të inputit për të dhënat e marketingut janë:  shënimet e 
brendshme, kërkimi i biznesit, inteligjenca e marketingut dhe shitësit e jashtëm/ shpërndarësit 
e jashtëm të të dhënave.

Të dhënat e brendshme të cilat mund të jenë me vlerë për t’i informuar menaxherët.
Raportet e kontabilitetit të shitjes dhe stoqeve ofrojnë sasi të konsiderueshme të të 

dhënave

Të dhënat për shpenzimet, livrimet, stoqet, shitjen, dhe askpektet tjera të operacioneve 
të rregullta mblidhen në mënyrë rutinore dhe regjistrohen në kompjuter.

Sistemi i inteligjencës afariste përmban një rrjetë e burimeve dhe procedurave të rregullta me 
të cilat udhëheqësit sigurojnë informacionet e përditshme në lidhje me zhvillimet e reja në 
mjedisin e jashtëm

Ndikimi i ti në drejtimin e ndërmarrjes
 Kompjuterë të fuqishëm personal
 Softueri i përshtatshëm po e lehtëson punën me kompjuterët 
 Revolucionarizmi i procesit të mbledhjes së të dhënave
 Interneti po i shumëfishon efektet e informatizimit
 Teknologjia informatike ndihmon menaxhmentin shkencor
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 E-commerce (shitja me pakicë, bankat, aviokompanitë, shkollat  etj.)
 Interneti si mjet për stimulimin e globalizimit të biznesit
 Kontabiliteti i informatizuar ndihmon vendimmarrjen:
 Mundëson baza të zhvilluara relacionale të dhënave
 Bën të mundur kombinimin e të dhënave dytësore të kontabilitetit me të dhënat tjera 

jashtë organizatës për analizën e tregut dhe tregtimit
 Ndihmon politikën e kontabilitetit të bazuar në aktivitete (Activity Based Accounting) –

i bmështerur në ë dhëna analitike të mjaftueshme edhe për shpenzimet sipas 
produkteve që janë bartës të aktivitetit që kanë shkaktuar shpenzimet e caktuara.

 Krijon bazën për planifikimi interaktiv 

Arkivat me të dhënat e kompjuterizuara janë: CD-ROM, On-line, Interneti

Studimet sipas porosisë Ndërmerren për mbledhjen e të dhënave për ndërmarrjen e caktuar. 
Nuk ndërmerren rregullisht a në vazhdimësi. Projektet kërkimore ndërmerren për studimin e 
nevojave specifike të ndërmarrjes. 

Këmbimi Elektronik i të Dhënave (Electronic Data Interchange - EDI) është term që përdoret 
për treguar se  sistemi kompjuterik i një ndërmarrje integrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me 
sistemin kompjuterik  të ndërmarrjes tjetër. 

Interneti është Sistem botëror i kompjuterëve që i mundësojnë përdoruesve të kenë qasje në 
informata dhe dokumente nga burimet e largëta. Kombinim i sistemeve botërore të 
komunikimit dhe bibliotekë më e madhe në botë. 

Intraneti- Rrjet privat i të dhënave është i Bazuar ne bazën relacionale të të dhënave, 
Shfrytëzon standardet dhe teknologjinë e internetit, Sistem i mbrojtur (firewalls) dhe i sigurt.
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LIGJERATA E TRETË SLIDE

Teoritë janë rrjeta të thurura për të zënë atë që e quajmë “botë”: për të racionalizuar, zbërthyer 
dhe zotëruar atë. Teoria është një grup koherent i propozimeve të përgjithshme, të 
shfrytëzuara si parime të sqarimit të marrëdhënieve të dukshme të fenomenit të caktuar që 
studiohet. 

Dy qëllimet e teorisë janë: Parashikimi; Domethënia

Konceptet janë: Ideja e përgjithësuar lidhur me një kategori objektesh, cilësish, ndodhish, ose 
procesesh të emërtuara me një emër, shërbejnë për shprehjen e teorisë. Konceptet janë 
përgjithësim i realitetit

Blloqe ndërtimi që përmbledhin realitetin janë: “udhëheqja”, “produktiviteti”, “morali”,  
“prodhimi kombëtar bruto”, “mjetet”, dhe “inflacioni”

Bizneset e hulumtuesit shkencor veprojnë në dy nivele: Niveli i përgjithësimit : Konceptet, 
Tezat (Teoremat, Propozimet) dhe Niveli empirik: Ndryshoret (variablat), Hipotezat

Niveli i përgjithësimit - zhvillimi i teorisë nënkupton nivelin e njohurive që shprehin një 
koncept që ekziston vetëm si ide a cilësi e veçuar e një objekti 

Niveli empirik - niveli i njohurive që pasqyron atë që mund të vërtetohet me eksperiencë ose 
me vrojtim
Metoda shkencore  janë: Përdorimi i një varg procedurash të caktuara për ndërtimin dhe 
lidhjen e përfundimeve teorike për ngjarjet dhe për parashikimin e ngjarjeve ende të 
panjohura.

Tezat (propozicionet) janë përfundime që kanë të bëjnë me marrëdhëniet midis koncepteve

Hipoteza është tezë që mund të  vërtetohet empirikisht. Ajo është një konkludim empirik që ka 
të bëjë me raportet midis ndryshoreve.

Ndryshore (variabël) është çdo gjë që mund të ketë vlera të ndryshme numerike

Rezonimi deduktiv - Është proces logjik i nxjerrjes së përfundimeve nga premisa e njohura ose 
diçka e vërtetë. 

Rezonimi induktiv - Është proces logjik i ndërtimit të tezave (propozicioneve) të përgjithshme 
të bazuara në vëzhgimin e fakteve të veçanta.



Metodologjia e Hulumtimeve

54

LIGJERATA E KATERT SLIDE

Informacioni: redukton pasigurinë, ndihmon përqendrimin në vendimmarrje

Llojet e kërkimeve janë: hulumtuese, deskriptive (përshkruese), kauzave (shkakore)

Kërkimet hulumtuese janë: Të dhënat dytësore, Vlerësimi i përvojës, Pilot studimet 

Kërkimet hulumtuese - janë kërkime fillestare që synojnë qartësimin dhe përkufizimin e 
natyrës së problemit nuk sigurojnë evidencë përfundimtare parashohin kërkime vijuese

Kërkimet deskriptive: përshkruajnë karakteristikat e popullatës ose të fenomeneve; japin 
njohuri për natyrën e problemit.

Kërkimet kauzale: bëhen për t’i identifikuar marrëdhëniet shkak-pasojë

Identifikimi i shkaqeve: Shkaku i marrëdhënies nuk mund të vërtetohet. 

Treguesit e shkakut të kërkimeve shkakore:
1.  Renditje e përshtatshme e ngjarjeve
2.  Ndryshim i ndërlidhur – dy fenomene ndryshojnë bashkërisht 
3.  Mungesa e shpjegimit të mundshëm alternativ

Fazat e kërkimeve: Proces ciklik- përfundimet gjenerojnë ide të reja; Fazat mund të përputhen 
në mënyrë kronologjike; Fazat ndërlidhen në mënyrë funksion ale; Lidhjet paravajtëse: Fazat e 
hershme të procesit kërkimor do të kenë ndikim në dizajnin e fazave të vonshme; Lidhjet 
prapavajtëse: Fazat e vonshme e të procesit kërkimor do të kenë ndikim në dizajnin e fazave të 
hershme 

Zbulimi i problemit dhe përkufizimi i tij:
Hapi i parë zbulimi i problemit; problemi ka kuptimin menaxhimit të problemit; monitorimit të 
zhvillimit të shanseve dhe shfrytëzimit të tyre; zbulimi para përkufizimit

Çështjet etike në kërkimet biznesore

Çështjet filozofike: normat shoqërore; kodet e sjelljes

Të drejtat dhe obligimet  respondenteve Obligimi të tregojnë të vërtetën; Ruajtja e intimitetit; 
Mashtrimi; E drejta për të qenë të informuar

Të drejtat dhe obligimet e hulumtuesit



Metodologjia e Hulumtimeve

55

Qëllimi i kërkimeve është kërkimi Objektiviteti Keq prezantimi i kërkimeve Mbrojtja e të 
drejtës së konfidencialitetit  të subjekteve të kërkimeve dhe klientëve Përhapja e përfundimeve 
të gabuara; Kërkimet mbështetëse (Advocacy research)

TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E KLIENTIT  SPONSORUES (PËRORDUESIT)

Etika midis blerësit dhe shitësit;  Marrëdhënie e hapur me kryesit e kërkimeve; Marrëdhënie e 
hapur me partitë e interesuara; Intimiteti;  Përkushtimi në kërkime;  Studimet pseudo-pilot

Kërkimet mbështetëse janë: kërkimet për të mbështetur një pretendim i veçantë për një të 
drejtë specifike

Studimet pseudo-pilot hulumtuesit i është thënë se studimi është i pari nga shumë të tillë që 
ndërmerren në kuadër të një studimi gjithëpërfshirës

Deklarata e misionit identifikon qëllimin e departamentit të kërkimeve në kuadër të 
organizatës

Fushat e mundshme të konfliktit midis menaxhmentit ekzekutiv dhe hulumtuesit janë:
Përgjegjësia e kërkimeve Personeli i kërkimeve Buxheti Detyrat Përkufizimi i problemit 
Raportimi i kërkimeve Përdorimi i kërkimeve

Kryesi i kërkimeve është: shërbim komercial i kërkimeve që kryen aktivitetet e kërkimeve 
biznesore për klientët 

Kriteret për angazhimin e kryesve të  jashtëm të kërkimeve janë: Ekspertiza Urgjenca e 
marrjes së vendimit, Burimet e personelit, Faktorët ekonomik, Objektiviteti, konfidencialiteti, 
Kontrolli i cilësisë
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Parimi i Ajsbergut është parimi që tregon se pjesa me e rrezikshme e shume problemeve nuk 
mund të shihet e as të kuptohet nga menaxherët.

Ndryshore (variablat) quajmë çdo gjë që mund të përmbaje vlera të ndryshme numerike.

Llojet e ndryshoreve ndahen në: Kategorike, të vazhdueshme, të varura dhe të pa varura.

Hipotezat janë propozim i paverifikuar, zgjidhje e mundshme e problemit, hamendje.

Çështjet fondamentale të definimit të problemit janë: 
Cili është qëllimi i studimit
Sa dimë për problemin
A janë të domosdoshme informatat plotësuese?
Çfarë duhet të matet? Si
A mund të sigurohen të dhënat?
A duhet të bëhen kërkimet
A mund të formulohen hipotezat?

Kërkimet hulumtuese përbehen nga: Të dhënat dytësore, anketa e përvojës dhe studimet 
pilot.

Kërkimet hulumtuese bëjnë kërkimet fillestare të kryera për të sqaruar dhe përkufizuar 
natyrën e problemit, Nuk ofrojnë evidencë përfundimtare, pas tyre priten studime tjera.

Kategoritë e kërkimeve hulumtuese janë: anketa e përvojës, analiza e të dhënave dytësore, 
studimet e rastit dhe studimet pilot.

Analiza e të dhënave dytësore përben të dhënat që janë të mbledhura për një qellim tjetër nga 
projekti aktual, janë ekonomike si dhe kane burim të shpejt për informate baza (background 
information).

Metoda e studimeve të rastit – hulumton intensivisht apo disa situata të ngjashme me 
problemin aktual, hulumton në thelluesi bën studim të kujdesshëm, mund të kërkon 
bashkëpunim të ngushtë si dhe bën mësimin nga rasti i menaxhimit të diturisë në ITP.

Studimet pilot: përbejnë intervistat e grupit, teknikat projektuese, intervista të thella dhe 
metoda incidente kritike.

Teknikat projektuese përbejnë: testin e bashkëshoqërimit të fjalëve, metodën e plotësimit të 
fjalisë, tekniken e personit të trete si dhe luajtjen e rolit.
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Moderatori – zhvillon raporte bashkëbiseduese me njerëzit, ndërvepron, dëgjon çfarë kane të 
thonë njerëzit, secilit i ofron mundësinë duke u shprehe lirisht.

Metoda e incidenteve kritike (MIK) është tërësi procedurash që përcaktojnë mbledhjen e të 
dhënave pa vëzhgimet e drejtpërdrejta të sjelljeve njerëzore.

MIK ka për qëllim: të ofroje baze empirike për zgjedhjen e problemeve praktike, të zhvilloje 
parime të gjera psikologjike.

Incident do të thotë çdo veprim i dukshëm njerëzor i përfunduar deri në atë mase që 
mundëson interferencën dhe parashikimin për personin që kryen atë veprim.
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 Ligjërata e parë:  ROLI I KËRKIMEVE NË BIZNES


I. FUSHËVEPRIMI I KËRKIMEVE NË BIZNES 


Kërkimet në biznes përmbushin nevojën e menaxherit për të njohur organizatën, tregun, ekonominë ose të ndonjë fushe tjetër të panjohur. Kjo i ndihmon menaxherit që të parashohë se si individët, tregjet, njësitë organizative, ose faktorët e tjerë do të reagojnë ndaj vendimeve të tij të biznesit. 


Qëllimi i  kërkimit të biznesit është që të ndërrojë vendimin e rrezikshëm intuitiv të vendimmarrësit në vendime të bazuara në hulumtime sistematike dhe objektive. 


Eksperti që kryen kërkimet në biznes mund të referohet si një "kërkues i marketingut", "kërkues organizativ", një "drejtor i kërkimit financiar", ose një prej shumë posteve të tjerë. 


II. DEFINIMI I KËRKIMEVE  NË BIZNES 


Kërkimet në biznes definohen si një proces sistematik dhe objektiv i prodhimit të informacionit për të ndihmuar vendimmarrjen në biznes. Ky informacion duhet të jetë (1) shkencor; jo intuitiv ose i mbledhur rastësisht (2) objektiv (3) jo personal.

Kërkimet në biznes mund të shfrytëzohen për çdo aspekt të ndërmarrjes. Duke ofruar informacionin përkatës, kërkimi duhet të jetë një ndihmë për gjykimin menaxhues, edhe pse nuk duhet të jetë zëvendësim i tij.  Zbatimi i hulumtimit është një art menaxhues në vete. Kërkimet në biznes mund të shfrytëzohen nga të gjitha llojet e organizatave që janë të angazhuara në ndonjë lloj aktiviteti të biznesit.  


III KËRKIMet bazike (fundamentale) dhe KËRKIMet aplikative 

Ekzistojnë dy lloje të kërkimeve në biznes: 


A. Kërkimet bazike, që janë kërkime fundamentale, kanë për qëllim zgjerimin e diturive.


B. Kërkimet aplikative, janë kërkimet që duhet të mbështetin një vendim lidhur me zgjidhjen e një problemi specifik të biznesit.


Të dy llojet e kërkimit shfrytëzojnë metodën shkencore, analizën dhe interpretimin e dëshmisë empirike (faktet nga observimi apo eksperimentimi), për të konfirmuar ose për të mosaprovuar konceptet paraprake. 


IV. VLERA MENAXHUESE E KËRKIMEVE NË BIZNES


Vlera parësore menaxhuese e kërkimeve në biznes është se ato e ngushtojnë paqartësinë duke ofruar informacion që ndihmon vendimmarrjen rreth strategjive dhe taktikave të shfrytëzuara për arritjen e qëllimeve strategjike të një organizate. Procesi i vendimmarrjes përfshin tri faza të ndërlidhura.


A. Identifikimi i ekzistencës së problemeve dhe i shanseve. Para se të mund të zhvillohet ndonjë strategji, organizata duhet të përcaktojë se ku dëshiron të arrijë dhe si do të arrijë atje. Kërkimet në biznes mund t’u ndihmojnë menaxherëve për planifikimin e strategjive, duke përcaktuar natyrën e situatave dhe duke identifikuar ekzistimin e problemeve ose të shanseve që janë prezentë në organizatë. 


B. Diagnoza dhe vlerësimi. Pasi që organizata ta njohë një problem ose ta identifikojë një shans potencial, një aspekt i rëndësishëm i kërkimit në biznes është shpeshherë provizioni i informacionit diagnostik, që e qartëson situatën. Menaxherët duhet të fitojnë një dituri lidhur me faktorët themelorë që e shkaktojnë situatën. Nëse ekziston ndonjë problem, ata duhet ta specifikojnë se çka ndodhur dhe pse. Nëse ekziston një shans, ata duhet ta hulumtojnë, ta sqarojnë dhe ta definojnë natyrën e shansit. 


C. Zgjedhja dhe zbatimi i kursit të veprimit. Kërkimet në biznes shpeshherë bëhen për të fituar një informacion specifik, që ndihmon për t’i vlerësuar alternativat e ndryshme, si edhe për të zgjedhur kursin më të mirë të veprimit të bazuar në kritere të caktuara të performansës. 


D. Vlerësimi i kursit të veprimit. Kërkimi i vlerësimit bëhet për t’i informuar menaxherët për atë se a janë ekzekutuar si duhet aktivitetet e planifikuara dhe nëse ato kanë arritur atë që është pritur ta bëjnë. Kjo i shërben funksionit të vlerësimit dhe kontrollit. Kërkimi i vlerësimit është një vlerësim formal dhe objektiv, që ofron informacion lidhur me objektivat dhe për atë se a kanë arritur aktivitetet e planifikuara atë që është pritur të arrijnë. Kjo mund të bëhet nëpërmjet kërkimit të performansës-monitoringut, që është një formë e kërkimit, që në mënyrë të rregullt siguron kthim informacioni (feedback) për vlerësimin dhe kontrollin e aktivitetit të biznesit. Nëse ky kërkim tregon që gjërat nuk shkojnë ashtu si është planifikuar, mund të nevojitet një kërkim i mëtutjeshëm për të shpjeguar pse diçka "ka shkuar gabimisht".  


V. KUR NEVOJITEN KËRKIMET NË BIZNES?


Një menaxher, i cili mendon ta bëjë, apo jo, një kërkim, duhet t'i shqyrtojë katër gjëra:


A.  Përkufizimet kohore: A ka kohë të mjaftueshme në dispozicion para se të merret një vendim menaxhues?


B.  Disponimin me të dhëna: A është informacioni adekuat tanimë në duar për të marrë vendimin? Nëse jo, a mund të sigurohet informacioni përkatës?


C.  Natyrën e vendimit: A është vendimi i një rëndësie të konsiderueshme strategjike dhe taktike?


D. Dobinë kundruall kostos: A e tejkalon vlera e informacionit të kërkimit koston e bërjes së kërkimit?


Nëse përgjigjja në secilën prej këtyre pyetjeve është "jo", atëherë kërkimet në biznes nuk duhet të bëhen. 


VI. ZGJERIMI I FUSHËVERPRIMIT TË KËRKIMEVE NË BIZNES


Kërkimet në biznes gjithnjë e më tepër po bëhen të domosdoshme për menaxhim cilësor. Menaxhimi cilësor është një filozofi biznesi, që ka shumë gjëra të përbashkëta me idenë se konsumuatori është sovran. Kjo e shpreh besimin se, procesi i menaxhimit duhet të përqendrohet në integrimin e idesë së bazuar në ofrimin e produkteve ose të shërbimeve cilësore konsumatorit, në tërë organizatën. Menaxhimi cilësor thekson përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së produktit dhe të shërbimit. Menaxherët e përmirësojnë qëndrueshmërinë dhe e zgjerojnë produktin me veti të reja, derisa produkti vjetërsohet. Ata përpiqen që ta përmirësojnë livrimin dhe shërbimet e tjera për t'i mbajtur prodhimet e tyre konkurruese. Kompanitë, të cilat e kanë adaptuar filozofinë e cilësisë së plotë, i shikojnë të punësuarit si konsumatorë të brendshëm.


Implementimi i një programi të menaxhimit cilësor kërkon një matje të konsiderueshme. Konsumatorët dhe punonjësit e ndërmarrjes duhet të pyeten në mënyrë rutinore lidhur me aspekte të ndyshme të cilësisë, në mënyrë që nga përgjigjet e tyre të përpilohet programi i qartë i ndërmarrjes, i cili do të forconte vazhdimisht pozitën e saj kundruall konkurrencës. Kjo nënkupton monitorimin performansës së kompanisë kundrejt standardeve të caktuara, duke u mbështetur në kërkimet e biznesit. Në këtë mënyrë, kërkimi i biznesit me konsumatorët e jashtëm dhe me punëtorët e organizatës (konsumatorët e brendshëm) është me rëndësi në programin e menaxhimit cilësor. 


VII. KËRKIMI NË BIZNES ËSHTË NJË AKTIVITET GLOBAL


Në ditët e sotme, biznesi është global. Kërkimi në biznes, sikurse të gjitha aktivitetet e biznesit, në mënyrë të rritshme është bërë më shumë global. 


VIII. Pyetjet/Përgjigjet


1. Definojeni kërkimin e biznesit dhe definojini detyrat e tij.


Kjo pyetje kërkon nga studentët që të japin përgjigjet e tyre vetanake dhe unike. Tekst definicioni për kërkimin e biznesit është: "Procesi sistematik dhe objektiv i mbledhjes, i shënimit dhe i analizimit të të dhënave për dhe në vendimmarrje në biznes". Çfarëdo definicioni që japin studentët, përgjigjet e tyre duhet të përfshijnë konceptet që informacioni është vendimtar për të reduktuar paqartësinë dhe se, qëllimi i kërkimit është që të ndihmohet vendimmarrja. 


2. Si mund ta shfrytëzojë kërkimin në biznes një organizatë joprofitabile.


Edhe pse organizatat joprofitabile kanë misione të ndryshme organizative në krahasim me organizatat profitabile, funksionet të cilat ato i kryejnë janë mjaft të ngjashme me ato të cilat i kryejnë organizatat profitabile. Për shembull, kopshtet zoologjike mund të bëjnë anketa me konsumatorët e tyre. Agjencitë qeveritare mund të hulumtojnë sa janë të kënaqur punëtorët. 


3. Cili është dallimi ndërmjet kërkimit të aplikueshëm dhe atij (bazik) fundamental?


Kërkimi fundamental ose bazik ka për qëllim zgjerimin e kufijve të diturisë. Ka një rëndësi të natyrës teorike, sepse nuk ka për qëllim zgjidhjen e një problemi të posaçëm të biznesit, siç bën kërkimi i aplikueshëm. Të dyja metodat, ajo fundamentale dhe e aplikueshme, përdorin metodën shkencore dhe metodologjitë e njëjta. 


Klasifikojini çdonjërin prej shembujve si kërkim fundamental ose i aplikueshëm.


a. Një kërkues hulumton nëse anët e ndryshme (p.sh. hemisfera e djathtë kundër hemisferës së majtë), në trurin e menaxherit janë të involvuara me lloje të ndryshme të vendimmarrjes menaxhuese. Kërkimi fundamental

b. Një kërkues hulumton qëndrimet e konsumatorëve drejt një prototipi të një lloji inovativ të produktit, një prodhim për pastrim kimik të rrobave. Kërkimi i aplikueshëm

c. Një kërkues hulumton 5 tipare të personalitetit, për të shikuar nëse ato mund të shpjegojnë sjelljen e blerësve të automobilave. Kërkimi fundamental

d. Një kërkues që punon për një kompani të ëmbëlsirave ka koncepte të vlerësimit të fëmijëve dhe prototipe për ëmbëlsira të reja. Kërkuesit kërkojnë nga ata që t’i shijojnë produktet dhe t’i radhisin ato. Ndonjëherë, kompania e ëmbëlsirave zhvillon artikuj unikë që kanë shije të mirë dhe kërkuesit i pyesin fëmijët që të dalin me një koncept ose me një emër të produktit. Kërkimi i aplikueshëm

4. Përshkruajeni një situatë ku kërkimi i biznesit nuk nevojitet dhe, një situatë ku kërkimi i biznesit nevojitet. Cilët faktorë dallojnë në këto dy situata?


Studentët do të japin përgjigje të ndryshme. Situata tipike, ku kërkimi nuk nevojitet, do të jetë një situatë e cila është relativisht rutinore, ose do të jetë një situatë ku vendimi nevojitet urgjentisht (kur nuk ka kohë për kërkim). Situatat ku kërkimi nevojitet do të karakterizohen si vendime të mëdha ku duhet të bëhen shpenzimet kapitale (p.sh. lansimi i një produkti të ri). Këto situata karakterizohen me kohë të shumtë dhe me vlerën e informacionit, e cila e tejkalon koston. Parimisht kriteriumi do t'i përcjellë ato të paraqitura në seksionin "Kur nevojitet kërkimet në biznes?", duke përfshirë përkufizimet kohore, disponimin me të dhëna, natyrën e vendimit, benificionin kundër kostos.


5. Me fjalë tuaja, cili është roli i biznesit në programin e menaxhimit cilësor?


Kërkimet në biznes janë një aspekt esencial i menaxhimit cilësor. Menaxhimi cilësor është një filozofi biznesi, e cila ka shumë gjëra të përbashkëta me idenë se konsumatori është sovran. Kjo e shpreh besimin se procesi i menaxhimit duhet të përqendrohet në integrimin e idesë së bazuar në cilësinë e konsumatorit nëpër tërë organizatën. Menaxhimi cilësor thekson përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së produktit dhe të shërbimit. Menaxherët e përmirësojnë qëndrueshmërinë dhe e e zgjerojnë produktin me tema shtesë, derisa produkti vjetërohet. Ata përpiqen ta përmirësojnë dërgimin dhe shërbimet e tjera për t'i mbajtur prodhimet e tyre konkurruese. 


Implementimi i programit të menaxhimit cilësor kërkon një matje të konsiderueshme. Anketat janë të zakonshme. Kjo kërkon pyetje rutinore të konsumatorëve për të radhitur një kompani kundrejt konkurruesve të saj. Kjo, po ashtu, kërkon matjen e qëndrimit të punëtorëve, sepse ata shikohen si konsumatorë të brendshëm. Kjo kërkon monitorimin e performansës së kompanisë kundrejt standardeve të caktuara. Këto mund të jenë standardet e prodhimit ose standardet e kohës së livrimit (dërgimit). Kërkimi i biznesit luan një rol të rëndësishëm në programin e menaxhimit cilësor. 


Ligjërata e dytë: SISTEMET E INFORMACIONIT DHE MENAXHIMI I DITURISË

I.     TË DHËNAT, INFORMACIONI DHE MENAXHIMI I DITURISË


Ekziston një dallim ndërmjet të dhënave dhe informacionit. Të dhënat - faktet e papërpunuara - tregojnë masat e fenomenit të caktuar të cilat janë të domosdoshme për të ofruar informacion - fakte në formë të përshtatshme për menaxherët për t'i bazuar vendimet. Dituria është një informacion i përzierë, përvojë dhe mendjehollësi që ofron një kornizë, e cila mund të aplikohet me maturi gjatë vlerësimit të informacionit të ri ose gjatë vlerësimit të situatave relevante. 


Menaxhimi i diturisë është një proces për krijimin e një memorie organizative inkluzive, gjithëpërfshirëse, me qasje të lehtë, e cila shpeshherë quhet kapitali intelektual i organizatës. Qëllimi i menaxhimit të diturisë është të organizohet “kapitali intelektual” i një organizate në një mënyrë formalisht të strukturuar për shfrytëzim të lehtë. 


II.   SISTEMET GLOBALE TË INFORMACIONIT


Gjendja e mirë e korporatave multinacionale, në fakt shëndeti i çdo organizate biznesi që planifikon të prosperojë në shekullin 21, varet nga informacioni lidhur me ekonominë botërore dhe konkurrencën globale. Tregtarët bashkëkohorë zbulojnë se shumë informacione mund të vëhen në disponim menjëherë. Kjo ka ndryshuar mënyrën e drejtimit të biznesit.


Një sistem global i informacionit është një koleksion i organizuar i hardverit, softverit, i të dhënave kompjuterike dhe i personelit të destinuar për të kapur, ruajtur, freskuar, manipuluar, analizuar dhe për të paraqitur menjëherë informacionin për aktivitetin botëror të biznesit.


III. SISTEMET E MBËSHTETJES SË VENDIMIT  


Një sistem marketingu i mbështjetjes së vendimit është një sistem i bazuar në kompjuter, i cili ndihmon vendimmarrësit në konfrontimin e problemeve nëpërmjet ndërveprimit të drejtpërdrejtë me datotekat (bazat e të dhënave) dhe me modelet analitike. Qëllimi i sistemit të mbështetjes së vendimit është t’i ruajë të dhënat dhe t'i transformojë ato në informacion të organizuar, i cili mund të ketë qasje të lehtë për menaxherët e programeve. 


Sistemet e mbështetjes së vendimit u shërbejnë njësive specifike të biznesit brenda një kompanie. Sistemi i mbështetjes së vendimit operon brenda kontekstit të sistemit global të informacionit. Një sistem i mbështetjes së vendimit nuk është i pavarur nga sistemi global i informacionit.


A. Baza e të dhënave (datoteka): Është një koleksion i informacionit, që është aranzhuar në mënyrë logjike dhe që është organizuar në një formë që mund të ruhet dhe të procesohet me kompjuter. 


Një listë e adresave të emrave të konsumatorëve është një lloj i bazës së të dhënave. Karakteristikat e popullsisë të regjistruara nga shteti, komuna dhe qyteti, mund të përfshihen në një bazë tjetër të dhënash. Bazat e të dhënave shpeshherë ekzistojnë të ruajtura në pjesë të kompjuterit, siç është “hard disku”. Por, llojet e tjera të bazës së të dhënave mund të ekzistojnë në kompjuterët e kompanisë së shitësit. 


Koncepti i deposë së bazës së të dhënave është një term që menaxherët e teknologjisë informative e shfrytëzojnë për të diskutuar ruajtjen në kompjuter të të dhënave të tanishme dhe historike dhe mekanizmat e zgjedhjes dhe shfrytëzimit të informacionit, që janë relevante për detyrat e vendimmarrësve. Menaxhimi i deposë së të dhënave kërkon që të dhënat e detajuara nga sistemet operative të ekstraktohen dhe të transformohen në mënyrë që shtresat e "tabelave" të të dhënave të përmbledhura të mund të ruhen (deponohen), në mënyrë që të dhënat e ndryshme të jenë të përputhshme. Organizatat me depo të të dhënave mund të integrojnë bazën e të dhënave edhe nga brenda edhe nga jashtë kompanisë. 


B. Softveri: Përmban sisteme statistikore të softverit, softverin e tabelave elektronike, dhe vendruajtjen e modelit të vendimit që kombinon dhe ristrukturon bazat e të dhënave, diagnostikon marrëdhëniet, vlerëson ndryshoret (variablat), dhe analizon të dhënat përbrenda sistemit. 


Analistët e vendimit zbatojnë procedura komplekse statistikore dhe modele kompjuterike të vendimeve për të dhëna të tilla. 


IV. MENAXHIMI I INPUTIT


Inputi përfshin të gjitha të dhënat numerike, tekstin, zërin, dhe imazhet që hyjnë në sistemin e mbështetjes së vendimit. 


Akumulimi sistematik i të dhënave përkatëse, në kohë dhe saktë, është esencial për suksesin e sistemit të mbështetjes së vendimit. Menaxherët e sistemit të mbështetjes së vendimit, analistët e sistemeve dhe programerët kompjuterikë janë përgjegjës për sistemin si të tërë. Megjithatë, detyra e sigurimit të të dhënave të inputit ndahet nga shumë funksione përbrenda organizatës. Kërkuesit e biznesit, kontabilistët, bibliotekarët, personeli për shitje, menaxherët e prodhimit dhe shumë të tjerë përbrenda organizatës, janë të përfshirë në mbledhjen e të dhënave dhe në sigurimin e inputit për sistemin e mbështetjes së vendimit.


Të dhënat e inputit mund të vijnë nga burime të brendshme në organizatë ose nga burime jashtë kompanisë. Katër burimet kryesore të inputit për të dhënat e marketingut janë: shënimet e brendshme, kërkimi i biznesit, inteligjenca e marketingut dhe shitësit e jashtëm/shpërndarësit e jashtëm të të dhënave. Secili burim mund të ofrojë input të vlefshëm.


V.  ARKIVAT KOMPJUTERIKE TË TË DHËNAVE


Në shekullin e 21-të, ne do të mendojmë për të dhënat, si për ato të ruajtura në formë të digjitalizuar, të mbajtura në arkiva kompjuterike të të dhënave. Baza e të dhënave e “Neë York Times” dhe Dow Jones Text - Search Service, janë baza të të dhënave me tekst të plotë që lejojnë gjetjen e artikullit të tërë ose të dokumentit. 


Bazat e të dhënave statistikore përmbajnë të dhëna numerike për analizë dhe për parashikim të tregut.Bazat e të dhënave statistikore janë të ilustruara me sistemet informative gjeografike dhe bazat e të dhënave të skenerëve. 


Termi sistemi informativ gjeografik u referohet sistemeve të mbështetjes së vendimit që shfrytëzojnë planin gjeografik demografik, shitjet dhe ndryshoret e tjera relevante të marketingut. Pa marrë parasysh natyrën e tyre, ato të gjitha shfrytëzojnë softvere të fuqishëm për të përgatitur harta kompjuterike, të bëra duke shfrytëzuar ndryshoret relevante në bazën e të dhënave. Kompanitë si “Claritas”, “Urban Decision Systems” dhe “CACI”, të gjitha ofrojnë baza të të dhënave gjeografike/demografike, të cilat gjerësisht shfrytëzohen në industri. 


Të dhënat financiare për konkurruesit dhe për konsumatorët, siçjanë deklaratat e të hyrave dhe fletat e bilancit mund të jenë me interes për menaxherë të marketingut. Këto lehtë mund të qasen në bazat e të dhënave financiare. Baza e të dhënave "Compustat", është një bazë financiare e të dhënave që përmban të dhëna të gjera financiare për mijëra kompani sipas industrive të tyre dhe rënieve. "Compustat's Global Advantage" me të dhëna të gjëra për 6,650 kompani në 31 vende të Evropës, Pacifikut dhe të Amerikës Veriore ilustron thellësinë e të dhënave ne dispozicion për menaxherët. 


Në shekullin e 21-të, imazhi digjital dhe videodatotekat, faktikisht bazat e të dhënave, të cilat në mënyrë të digjitalizuar ruajnë fotografitë dhe filmat, do të jenë të rëndomta. Sot, Universiteti i Ilinoisit ofron parashikime të motit për çdo minutë dhe fotografi të freskëta satelitore të motit çdo orë, për çdo qytet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.


VI.   RRJETET DHE SHKËMBIMET E TË DHËNAVE ELEKTRONIKE


Edhe pse kompjuterët personal punojnë si njësi të pavarura, ata mund të futen në rrjet me kompjuterë të tjerë. Rrjeti është lidhja e dy ose më shumë kompjuterëve për t'i ndarë të dhënat dhe programet soëftare.


Këmbimi elektronik i të dhënave është term i cili shfrytëzohet kur një sistem kompjuterik i kompanisë integrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me sistemin kompjuterik të kompanisë tjetër.


VII. Ç’ËSHTË INTERNETI?


Interneti është një rrjet botëror i kompjuterëve, që u mundëson shfrytëzuesve të kenë qasje në informacion dhe në dokumente nga burime të largëta. Është një kombinim i sistemit botëror të komunikimit dhe librarisë më të madhe botërore publike me një varg të pafund informacionesh. Interneti ka ndryshuar mënyrën se si miliona njerëz kanë menduar për marrjen dhe shpërndarjen e informacionit. 


Komunikimi me kompjuterë dhe zbulimi i burimeve janë dy funksionet qendrore të Internetit. Shfrytëzuesit i dërgojnë mesazhet në Internet me anë të e-mail- it (postës elektronike). Sikurse letra e dërguar nga një punëtor postar që kërkon adresën, ashtu kërkon edhe e-mail-i. E-mail adresa përbëhet prej dy pjesëve, të ndara me anë të simbolit @ ("at"). Emri i kutisë postare të shfrytëzuesit është në anën e majtë. Emri i sistemit të kutisë postare është në anën e djathtë. Emrat e sistemit, apo domenit, kanë dy apo më shumë fusha, të ndara me anë të pikave dhe mund të përcjellin shumë skema të ndryshme, sikurse janë ato sipas shteteve (.al,.au,.us, .jp) ose sipas llojit të aktivitetit (.com, .org). Domeni është emër tipik i një kompanie, emër institucional ose emër organizativ i shoqëruar me "host" kompjuterin. 


Interneti përbëhet prej host kompjuterëve që kanë qasje në server. "Host"-i është një kompjuter të cilin e shfrytëzojnë një apo më shumë njerëz duke u kyçur në kompjuterin personal të lidhur në të, në mënyrë që të ketë qasje në shërbimet e rrjetit. Serveri është një kompjuter i cili ofron shërbimet në Internet. 


Ekzistojnë lloje të ndryshme të serverëve. Një file server (fajll server) përmban dokumente dhe programe të cilat mund të qasen dhe të incizohen (downloadohen)  nëpërmjet host-it tek kompjuteri personal i shfrytëzuesit. Një server i listës lejon shfrytëzuesit në listën e adresave postare të komunikojnë me njëri-tjetrin nëpër tërë globin. Serveri i diskutimit të shfrytëzuesit lejon shfrytëzuesit e shumëfishtë të komunikojnë në kohë të njëjtë më njëri-tjetrin.


Interneti u mundëson shfrytëzuesve të kenë qasje në një informacion të madh në mënyrë të menjëhershme dhe efektive. Organizatat komerciale dhe jokomerciale vëjnë në dispozicion një pasuri të tërë të të dhënave dhe të burimeve të tjera në Internet. Për shembull, Bibloteka e Kongresit e SHBA-së ofron tekstin e plotë të të gjitha versioneve të legjislacionit të Shtëpisë dhe Senatit dhe tekstin e plotë të Regjistrit Kongresional (Congressional Record) dhe Shërbimi i Brendshëm i të Hyrave bënë të mundur që të incizohet (doënload-ohet) një formular i tatimit në të hyra. 


VIII.  UDHËTIMI NËPËR RRJETIN GJITHËBOTËROR (WORLD WIDE WEB)


Rrjeti Gjithëbotëror (www), është një sistem grafik “interfejs” i mijëra faqeve (dokumenteve) të ndërlidhura, që lejon qasje në të gjitha burimet në Internet nga një interfejs i paraqitur në çdo ekran kompjuterik. 


Gjatë viteve të kaluara, asociacionet akademike, agjencitë qeveritare, universitetet, gazetat, rrjetet TV, bibliotekat dhe korporatat kanë vendosur dokumente të përbëra nga faqet grafike të informacionit në servera të lidhur në Internet. Faqja hyrëse apo ekrani hyrës quhet “hompejgj” (homepage), sepse ofron informacion themelor për qëllimin e dokumentit, së bashku me një meny të zgjedhjeve apo “linkeve”, të cilat drejtojnë në ekrane të tjera me më shumë informacione specifike. Në këtë mënyrë, çdo faqe mund të ketë lidhje ose mbilidhje në faqet e tjera, të cilat mund të jenë në çdo kompjuter të lidhur në Internet. 


Njerëzit duke shfrytëzuar Rrjetin Gjithëbotëror mund të shikojnë informacion në “host” kompjuterët e tyre ose në ndonjë makinë në mbarë botën. Web-i i Gjerë Botëror u mundëson shfrytëzuesve të “klikojnë” se ku dëshirojnë të shkojnë dhe t'i thërrasin videot, zërat dhe grafikat nga rrjetet e ndryshme kompjuterike pjesëmarrëse në mbarë botën.


Për të pasur qasje në Web-in e Gjerë Botëror, një shfrytëzues tipik shtëpiak duhet të ketë një ëeb hulumtues (një softvere-program me interfejs grafik të shfrytëzuesit që mund ta drejtojë kompjuterin ose në Unix, windoës ose në makinë të bazuar në Macintosh), një modem, dhe një linjë telefonike me shpejtësi të madhe (në dispozicion me çmime të ulëta nga ofruesit e shërbimit në mbarë vendin), ose program emulacioni, që stimulon një linjë telefonike me shpejtsi të madhe.


Hulumtuesit e popullarizuar të web-it, siç janë Netscape Navigator dhe Microsoft Explorer, janë softvere-sisteme të bazuara në meny që i paraqesin shfrytëzuesit një meny të dosjeve (fajllave) në një server të posaçëm dhe e bëjnë të lehtë lëvizjen nga një server në serverin tjetër në Internet (shpeshherë quhet udhëtimi nëpër rrjet, navigacion ose surfing). Me këta hulumtues të web-it edhe një fillestar në Internet mund të kërkojë informacionin duke përdorur thjesht grafikat e drejtimit dhe “klikimet” që janë të ngjashme me “interfejsin” e njohur të windoës-it ose Macintosh-it. Lidhjet në dokumentet e tjera zakonisht janë të hijëzuara dhe paraqiten me ngjyrë tjetër, duke qenë të nënvizuara apo duke pasur një ikonë unike.


Shumica e hulumtuesve të web-it, po ashtu, e lejojnë shfrytëzuesin të futë një Lokalizues Uniform të Burimit (Uniform Resource Locator ) apo URL, në web programin. URL në të vërtetë është vetëm një adresë e web-faqes të cilën e njeh hulumtuesi i web-it. Një web-faqe është çdo host kompjuter që vepron si një lokacion në të cilin mund të ketë qasje me anë të softvere-it të hulumtuesit. Shumë web-faqe lejojnë çdo shfryëzues ose vizitorë që të kenë qasje në web-faqet e tyre pa aprovim paraprak. Mirëpo, shumë faqe komerciale kërkojnë që shfrytëzuesi të ketë një konto valide dhe fjalëkalim (pasvord) para se të lejohet qasja. 


Web-i Gjithëbotëror është një sistem hipermedial i botimit vetanak. Sistemi hipermedial i botimit është sistem i bazuar në faqet e tekstit dhe në imazhe, që ruhen në mijëra kompjuterë nëpër tërë botën. Nëse shikoni në faqe burimore, ajo do të ketë paragrafe normale të informacionit së bashku me kodin e njohur si HTML (hypertekst markup language), i cili bën referenca për faqet e tjera, si edhe imazhet grafike, videoklipet, klipet e zërit të ruajtura në host kompjuterin ose në kompjuterë me mijëra kiliometra larg. HTTP (Hypertext Transfer Protokol) është një metodë për transferimin dhe paraqitjen e informacionit të HTML-së në Internet. JAVA është gjuhë programuese që, po ashtu, ndihmon në paraqitjen e informacionit në Internet. 


Për të pasur qasje në Web-in Gjithëbotëror, personit i duhet një web hulumtues (një softvere-program me interfejs grafik të shfrytëzuesit që mund ta drejtojë kompjuterin ose në Unix, windoës apo në makinë të bazuar në Macintosh). Hulumtuesit e popullarizuar të web-it përfshinë Netscape, Pridigy Broëser dhe Microsoft Explorer. Këto janë softvere-sisteme të bazuara në meny që i paraqesin shfrytëzuesit një meny të dosjeve (fajllave) në një server të posaçëm dhe e bëjnë të lehtë lëvizjen nga një server në serverin tjetër në Internet (shpeshherë quhet dhëtimi nëpër rrjet, navigacion ose surfing).


Një kërkues që mundohet të gjejë një faqe të caktuar ose dokument në Internet, apo që kërkon vetëm një listë burimesh për një lëndë të caktuar, mund të shfrytëzojë një prej shumë motorëve në dispozicion për kërkim. Motor i kërkimit është direktoriumi, që i mundëson secilit të hulumtojë Web-in Gjithëbotëror (WWW), për informacion në një mënyrë të caktuar. Me motor të kërkimit siç janë Yahoo, Excite, Alta Vista, Dogpile dhe InfoSeek, e tëra çka duhet të bëjë kërkuesi është që të shtypë në fushën e kërkimit ose vetëm të futë fjalët ose shprehjet kyçe. 


IX. MEDIAT INTERAKTIVE DHE SKENIMI AMBIENTAL


Njerëzit, të cilët e shfrytëzojnë Internetin, ndërveprojnë me kompjuterët e tyre. Ky është një mjedis ndërveprues (interaktiv), sepse shfrytëzuesi e klikon një komandë dhe kompjuteri përgjigjet në mënyra të sofistikuara, ashtu që shfrytëzuesi dhe pajisja mund të kenë një bisedim të vazhdueshëm. Skenimi ambiental kërkon tërë informacionin e mbledhur që është i destinuar për të detektuar indikacionet e ndryshimeve ambientale në fazat e tyre fillestare të zhvillimit. Për shkak të gjerësisë së madhe të tij, Interneti është një burim posaçrisht i dobishëm për skenimin e shumë llojeve të ndryshimeve në ambient. 


X. TEKNOLOGJIA E SHTYRJES


Teknologjia e shtyrjes dërgon përmbajtje në tavolinën (desktopin) e shikuesve, duke shfrytëzuar softvere-in kompjuterik të njohur si agjentë intelegjentë për të gjetur informacion, pa pasur nevojë që shfryëzuesi të bëjë kërkimin dhe pastaj e ruan këtë informacion në kompjuterin e shfrytëzuesit.


Ç’është Intraneti?


Intraneti është rrjeti privat i të dhënave të një kompanie që shfrytëzon standarded dhe teknologjinë e Internetit. Informacioni në Intranet (të dhënat, grafikët, madje edhe videot dhe zëri), është në dispozicion vetëm përbrenda organizatës. Në këtë mënyrë, dallimi kyç ndërmjet Internetit dhe Intranetit është se "firewall"-at ose softver-programet e sigurisë instalohen për të kufizuar qasjen në vetëm ata punëtorë të autorizuar për t’u futur në sistem. Intraneti i një kompanie shfrytëzon temat e Internetit, siç janë posta elektronike, web-faqet dhe hulumtuesit (browser-at) për të ndërtuar komunikimin dhe burimin e të dhënave në një kompani specifike. 


Në organizatat të cilat praktikojnë menaxhimin e diturisë, funksioni i Intranetit është të bëjë diturinë e "ekspertëve" të kompanisë më shumë të qasshme nëpër organizatat e tyre. Ekziston një përpjekje e organizuar mirë dhe qëllimplote për të mbajtur, analizuar dhe për të organizuar ekspertizën e punëtorëve, në mënyrë që ajo të jetë lehtë e kapshme në çdo kohë dhe nga çdo vend. 


XI. INTERNET 2


Teknologjia informative ndryshon në mënyrë rapide. Aq sa janë të sofistikuara Interneti dhe Intraneti sot, teknologjitë e reja, siç është Internet2, do ta zgjerojnë në mënyrë dramatike mundësinë e kërkuesve për t'u përgjigjur ndaj problemeve të marketingut në të ardhmen. Internet2 (http://www.internet2.edu/) është një përpjekje kolaborative, që përfshin 100 universitete, organizata industriale dhe filiale qeveritare në Shtetet e Bashkuara. Qëllimi i Internet2 është të ndërtohet dhe të operohet një rrjet i kërkimit me një përfshirje (bandwidth) 100 herë më të madhe se i Internetit të tanishëm.


XII. Pyetje/Përgjigje


1. Cili është dallimi ndërmjet të dhënave dhe informacionit?


Të dhënat janë masa të shënuara të fenomenit të caktuar, duke pasur parasysh se informacioni u referohet fakteve që janë në format të përshtatshëm për marrjen e vendimit. Për shembull, nëse dikush ju thotë se dërgesat në Gjermani muajin e fundit ishin 3.200, është shembull i një të dhëne. Nëse personi i njëjtë thotë se dërgesat në Gjermani kan qenë deri 15% të muajit të fundit, ky është një shembull i informacionit. 


2. Sa është i rëndësishëm sistemi i informacionit global për suksesin e ndërmarrjes?


Gjendja e mirë e korporatave multinacionale, në fakt shëndeti i çdo organizate biznesi që planifikon të prosperojë në shekullin e 21-të, varet nga informacioni lidhur me ekonominë botërore dhe me konkurrencën globale. Menaxherët bashkëkohorë kërkojnë informacion në kohë dhe të saktë nga i tërë globi, për t'i mirëmbajtur përparësitë e konkurrencës. Në botën e sotme menaxherët mund të kenë qasje në një sërë informacionesh në mënyrë të menjëhershme, dhe kjo ka ndryshuar mënyrën si ata bëjnë biznes.


Një sistem i suksesshëm global i informacionit është ai i cili u ofron menaxherëve llojin dhe sasinë informacionit që atyre u nevojitet, kur të dëshirojnë ata, dhe në një formë të cilën e dëshirojnë ata. Shihet se ekziston një kohë dhe përpjekje e konsiderueshme që bëhet për t'u siguruar se nënsistemet e ndryshme po koordinohen.


Konkurrenca e rritur globale dhe përparësitë teknologjike, duke përfshirë mediat bashkëvepruese, kanë stimuluar zhvillimin e sistemeve globale të informacionit. Një sistem global i informacionit është një koleksion i organizuar i hardverit, softverit, i të dhënave kompjuterike dhe i personelit të destinuar për të kapur, ruajtur, freskuar, manipuluar, analizuar dhe për të paraqitur menjëherë informacionin për aktivitetin botëror të biznesit.


Qëllimi i sistemit global të informacionit është të menaxhohet informacioni në mënyrë sistematike. Kjo do të thotë se sistemi për prodhimin e informacionit dhe procedurat për lehtësimin e rrjedhjes së informacionit te vendimmarrësit është menaxhuar. Për të qenë i suksesshëm, të dhënat duhet që të jenë të gatshme në kohë dhe të jenë në dispozicion në një formë të përshtatshme në mënyrë që t’i ofrojnë ndihmë të vazhdueshme menaxherit për vendimmarrje. Informacioni jopërsëritës, po ashtu, duhet të sigurohet në një format të tillë që do të kënaqte kërkesat e informacionit.


Qëllimi i një sistemi të mbështetjes së vendimit është të menaxhohet informacioni që është në dispozicion nga burime të ndryshme. Menaxherët shpeshherë kanë ose tepër ose shumë pak informacione. Qëllimi i sistemit të mbështetjes së sistemit është të sigurojë prodhimin e rrjedhjes së vazhdueshme të informacionit dhe të lejojë menaxherin e marketingut të gjejë informacion sa herë që t'i nevojitet.


3. Përshkruajeni Internetin, cili është qëllimi i tij?


Kjo do të duhej të japë disa diskutime interesante. Unë prespërgjigje të ndryshme nga ju. Duke cekur se Interneti është një kombinim i sistemit botëror të komunikimit dhe i librarisë më të madhe botërore publike, ai mund të shfrytëzohet si pikë fillimi. Diskutoni rolin e Internetit për perhapjen e të vërtetës për Kosovën gjatë luftës. Cekni disa prej web-faqeve kosovare. Referoni në vebfaqet e studiove të filmit (shembul Disney në www.disney.com), për të treguar se Interneti është zgjeruar më tej, sesa koncepti i librarisë publike.


4. Definojeni termin Intranet.


Intraneti është rrjeti privat i të dhënave të një kompanie që shfrytëzon standarded dhe teknologjinë e Internetit. Informacioni në Intranet (të dhënat, grafikët, madje edhe videot dhe zëri), është në dispozicion vetëm përbrenda organizatës. Në këtë mënyrë, dallimi kyç ndërmjet Internetit dhe Intranetit është se "firewall"-at ose softver-programet e sigurisë instalohen për të kufizuar qasjen në vetëm ata punëtorë të autorizuar për t’u futur në sistem. Intraneti i një kompanie shfrytëzon temat e Internetit, siç janë posta elektronike, web-faqet dhe hulumtuesit (browser-at), për të ndërtuar komunikimin dhe burimin e të dhënave në një kompani specifike. Informacioni i kompanisë është i qasshëm duke shfrytëzuar të njëjtën teknologji drejto-dhe-kliko, që e gjejmë në Internet. 

Menaxherët dhe punëtorët shfrytëzojnë linket (lidhjet) për të kompletuar informacionin më të ri. Intraneti e lejon personelin e autorizuar - disa prej të cilëve më herët kanë qenë të izoluar në rrjetet lokale departamentale - që të shikojë produktet, gazetat e punëtorëve, shitjet dhe llojet e tjera të informacionit të kompanisë. Se a vjen informacioni nga tabelat elektronike apo nga dokumenti i word-it, kjo nuk është çështje për shfrytëzuesin e Intranetit. Menaxherët dhe punëtorët nuk kanë nevojë të brengosen për madhsësinë e informacionit. Softverët që mbështesin punën e grupeve (groupware) siç janë Lotus Notes dhe Microsoft Exchange dhe teknologjitë e tjera mund të ndihmojnë transferin e të dhënave, të informacionit dhe të diturisë. 


Në organizatat, të cilat praktikojnë menaxhimin e diturisë, funksioni i Intranetit është që të bëjë diturinë e "ekspertëve" të kompanisë më shumë të qasshme nëpër organizatat e tyre.


Ligjërata e tretë:   MENAXHIMI I BAZUAR NË MENDIMIN SHKENCOR – NDËRTIMI I TEORISË


I. CILAT JANË QËLLIMET E TEORISË?


Parashikimi dhe kuptimi janë dy qëllimet e teorisë. Arritja e qëllimit të parë e lejon teoricientin të parashikojë sjelljen apo karakteristikat e një fenomeni nga dituria e karakteristikave të një fenomeni tjetër. Aftësia për të parashikuar kushtet e ardhshme në një ambient ose në një organizatë mund të jetë jashtëzakonisht e vlefshme, megjithatë vetëm parashikimi mund të mos i kënaqë qëllimet e kërkuesve shkencorë. Kuptimi është i dëshirueshëm. Në shumicën e situatave, natyrisht, parashikimi dhe kuptimi shkojnë njëra me tjetrën, por për të parashikuar një fenomen, duhet të kemi një sqarim për atë pse ndryshoret sillen ashtu siç sillen. 


II. DOMETHËNIA E TEORISË


Teoria është një grup koherent i propozimeve të përgjithshme, të shfrytëzuara si parime të sqarimit të marrëdhënieve të dukshme të fenomenit të caktuar që studiohet. Para se një propozim të mund të sqarohet, natyra e koncepteve teorike duhet të kuptohet. 


III. KONCEPTET 


Zhvillimi i teorisë në esencë është një proces që përshkruan fenomenin në nivel të lartë të abstraksionit. KONCEPTI (apo konstrukti) është një ide e përgjithësuar rreth një klase të objekteve, ndodhive ose qëllimeve. Konceptet janë blloqet tona të ndërtimit dhe disa shembuj të koncepteve të teorisë organizative mund të jenë "lidershipi", "produktiviteti" dhe "morali".


Konceptet abstrakojnë realitetin. Kjo don të thotë që konceptet shprehen në fjalë të tilla që u referohen ngjarjeve të ndryshme ose objekteve. Konceptet, megjithatë, mund të varirojnë në shkallën e abstraksionit. Kërkuesi themelor ose shkencor i biznesit operon në dy nivele: në nivelin abstrakt të koncepteve (dhe propozimeve) dhe në nivelin empirik të studimit dhe të manipulimit të objekteve dhe të ngjarjeve.


Kërkuesit janë të brengosur me botën, ose siç e qujmë ne "realitetin". Teoricientët e përkthejnë konceptualizimin e tyre të realitetit në ide abstrakte. Në këtë mënyrë, teoria mirret me abstraksionin. Gjërat nuk janë esenca e teorisë, idetë janë. Vetëm  kur ne fillojmë të shpjegojmë se si konceptet kanë lidhje me konceptet e tjera, ne fillojmë ta ndërtojmë teorinë. 


IV. NATYRA E PROPOZIMEVE


Konceptet janë njësitë themelore të zhvillimit të teorisë. Megjithatë, teoritë kërkojnë që marrëdhënia ndërmjet koncepteve të kuptohet. PROPOZIMET janë deklarata që mirren me marrëdhëniet ndërmjet koncepteve. 


Teoria është abstraksion nga realiteti i vështruar. Konceptet janë në një nivel të abstraksionit (Shiko Ushtrimin 3.3). Hulumtimi i propozimeve kërkon që ne ta rrisim nivelin tonë të mendimit. Teoritë janë në nivelin më të lartë të abstraksionit; ato janë rrjet i propozimeve.


V. METODA SHKENCORE


Metoda shkencore është një grup i procedurave të përshkruara për krijimin dhe lidhjen e deklaratave teorike mbi ngjarjet dhe për parashikimin e ngjarjeve ende të panjohura. Nuk ka konsensus për procedurat e sakta për metodën shkencore, por shumica e diskutimeve të metodës shkencore përfshijnë një referencë për "testueshmërinë empirike". Procesi i vështrimit empirik nuk mund të ndahet nga procesi i zhvillimit të teorisë. 


VI.  VËRTETIMI I TEORISË


Në shumicën e teorive shkencore ekzistojnë teori alternative për t'i shpjeguar klasët e caktuara të fenomenit. Për të përcaktuar se cila teori është më e mirë, kërkuesit mbledhin të dhëna empirike ose dëshmi për t'i vërtetuar teoritë. Detyrë e shkencës është që të përcaktojë nëse një propozim teorik i dhënë është fals ose nëse ekzistojnë jopërputhshmëri ndërmjet teorive konkurruese - teoritë bëhen për t'u testuar. 


Kërkimet e biznesit mbledhin fakte për të vërtetuar teorinë. Megjithatë, kërkuesi duhet të kuptojë dallimin ndërmjet fakteve dhe teorisë. Faktet janë të dhëna botërore. Teoritë janë struktura të ideve të cilan shpjegojnë dhe interpretojnë faktet. Faktet nuk zhduken kur shkenctarët debatojnë rreth teorive rivale për t’i shpjeguar ato. 


VII.  SI PRODHOHEN TEORITË?


Në këtë seminar teoria është shpjeguar në nivelin abstrakt, konceptual dhe nivelin empirik. Prodhimi i teorisë mund të paraqitet në çdo nivel.


Në nivelin abstrakt, konceptual, teoria mund të zhvillohet me një gjykim deduktiv. Gjykimi deduktiv është proces logjik i nxjerrjes së konkluzës nga një premisë e njohur ose nga diçka që dihet që është e saktë. Për shembull, ne e dimë se të gjithë menaxherët janë qenie njerëzore. Nëse, po ashtu, do të dinim se Agim Berisha është menaxher, vijmë në përfundim se Agim Berisha është qenie njerëzore.


Në nivelin empirik, teoria mund të zhvillohet me gjykim induktiv. Gjykimi induktiv është proces logjik i krijimit të një propozimi të përgjithshëm mbi baza të studimit të fakteve të posaçme. Të gjithë menaxherët që janë parë ndonjëherë janë qenie njerëzore; prandaj, të gjithë menaxherët janë qenie njerëzore. Ndërtimi i teorisë është shpeshherë rezultat i një kombinimi të gjykimit deduktiv dhe induktiv.


VIII.
VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I METOËDS SHKENCORE

Shtatë operacione mund të shikohen si hapa që përfshihen në aplikimin e metodës shkencore:


    A. Vlerësimi i diturisë relevante ekzistuese


    B. Formulimi i koncepteve dhe propozimeve


    C. Deklarata e hipotezës


    D. Hartimi i kërkimit për të testuar hipotezën


    E. Sigurimi i të dhënave kuptimplote empirike


    F. Analiza dhe vlerësimi i të dhënave


    G. Ofrimi i shpjegimit dhe theksimi i problemeve të reja të gjetura me kërkim


IX.
VLERA PRAKTIKE E TEORIVE 


Teoritë na lejojnë që të përgjithësojmë përtej fakteve individuale apo situatave të izoluara. Teoritë sigurojnë një kornizë që mund ta udhërrëfejë strategjinë menaxhuese duke siguruar kuptimin e rregullave të përgjithshme të sjelljes. Teoria e mirë na lejon që të përgjithësojmë përtej fakteve individuale, ashtu që modelet e përgjithshme të mund të parashikohen dhe të kuptohen. 


Pyetjet/Përgjigjet


1.Cilat janë disa teori në fushën tuaj të biznesit?


Përgjigjet e studentëve do të dallojnë në bazë të disiplinës së tyre. Shembujt mund të jenë Teoria X dhe Teoria Y (teoria organizative), Çmimimi i pasurisë kapitale (financa), ose teoria e mekanizmit të shitjes me pakicë (marketing).


2.  Si dallojnë propozimet dhe hipotezat


Propozimet dhe hipotezat dallojnë në një varg të abstraksionit. Propozimet pohojnë një lidhje universale ose marrëdhënie ndërmjet ngjarjeve dhe gjërave. Hipoteza është një propozim empirikisht i testueshëm. 


3. Si dallohen konceptet nga ndryshoret?


Konceptet janë ide të përgjithësuara rreth një klase të objekteve. Ato janë abstraksione të realitetit në një nivel të caktuar. Ndryshoret janë një refleksion i koncepteve në nivelin empirik dhe të matshëm. 


4. Komenti: "Nuk ka asgjë aq praktike më e mirë se teoria"


Kjo është e vërtetë për shkak se, një teori e mirë lejon një përgjithësim përtej situatave apo fakteve individuale, në këtë mënyrë u jep kuptim modeleve të përgjithshme të sjelljes. 


Filozofi Benedict Spinoza ka thënë: "Nëse faktet bien në konflikt me teorinë, ose teoria ose faktet duhet të jenë fakte."Cila është domethënia praktike e kësaj thënie?


Thënia i referohet nevojës për vërtetimin empirik të teorisë. Kërkimi fundamental bëhet për të siguruar dëshmi që hipotezat të mos mund të refuzohen. Nëse hipotezat refuzohen, atëherë teoria duhet ndryshuar. 


Ligjërata e katertë: PROCESI KËRKIMOR NË BIZNES


I.  VENDIMMARRJA 


Vendimmarrja është procesi i zgjidhjes së një problemi ose i zgjedhjes së shanseve alternative. Çështja kyç për vendimmarrësin është njohja e natyrës së problemit/shansit, për të identifikuar sa informacione janë në dispozicion dhe për ta ditur se çfarë informacioni nevojitet. Çdo problem i biznesit apo situatë e vendimmarrjes mund të klasifikohet në një varg të radhitjes nga siguria e plotë e një gjëje deri te dykuptimësia absolute.


II. LLOJET E KËRKIMEVE NË BIZNES


Kërkimet në biznes mund të klasifikohen në bazë të teknikës (p.sh.eksperimentet, anketat ose studimet e vështrimit) ose të qëllimit. Klasifikimi i kërkimeve në biznes, në bazë të qëllimit të tij, mund të ndahet në tri kategori:


a) Studimet hulumtuese (joformale), bëhen për ta klasifikuar natyrën e problemeve. Nuk kanë për qëllim të japin dëshmi konkluzive prej së cilës mund të përcaktohet një kurs i posaçëm veprimi. Kërkimi hulumtues vetëm kristalizon problemin dhe identifikon informacionin që nevojitet; zakonisht nevojiten kërkimet shtesë.

b) Kërkimet përshkruese (deskriptive) bëhet për t’i zbuluar dhe për t’i përcaktuar karakteristikat e popullimit. Ka për qëlllim t’i përcaktojë përgjigjet në pyetjet "kush", "çka", "kur", "ku" dhe "si". Nuk na tregon "pse". Edhe pse është e pamundur që plotësisht të eliminohet gabimi, ky lloj i kërkimit duhet të bëhet sa më saktë që të jetë e mundur, sepse për dallim nga kërkimi hulumtues, dëshmia që ky ofron do të shfrytëzohet për përcaktimin e kursit të veprimit.

c) Kërkimet shkakore ka për qëllim t’i identifikojë shkakun dhe pasojën e marrëdhënieve ndërmjet ndryshoreve. Ky kërkim zakonisht e përcjell kërkimin hulumtues dhe atë përshkrues, prandaj kërkuesit kanë mjaft njohuri për subjektin. Kërkimi shkakor ka për qëllim të krijojë atë që kur ne bëjmë një gjë (p.sh. rritja e reklamës), diçka tjetër do ta përcjellë (p.sh., rritja e shitjes).


Para konkludimit të shkakësisë, kërkuesi duhet: 


        1.  Ta krijojë një rend ose sekuencë të përshtatshme shkakore të ngjarjeve


 2. Ta masë variacionin shoqërues (paraqitja e dy fenomeneve ose ngjarjeve që   ndryshojnë së bashku) ndërmjet shkakut të supozuar dhe pasojës së supozuar.


3. Ta njohë prezencën apo mungesën e shpjegimeve bindëse alternative ose të faktorëve shkakorë; mund të jenë "mori shkakesh" për efektin e vështruar.


Edhe pasi që këto tri kriteriume të jenë krijuar, kërkuesi kurrë nuk mund të jetë i sigurt se shpjegimi shkakor është adekuat.

III.  NDIKIMET E PASIGURISË NË LLOJIN E KËRKEVE


Pasiguria e problemit të kërkimit ndikon në llojin e kërkmeve që duhet të bëhet. Sa më shumë që problemi të jetë i sigurt dhe i definuar, aq më shumë kërkuesi do të lëvizë prej kërkimit hulumtues në kërkimin përshkrues dhe në kërkimin shkakor.


IV. FAZAT E PROCESIT TË KËRKIMIT


Hulumtimi sistematik vazhdon nëpër të gjitha fazat e kërkimit, por kërkimi mund të ndahet në gjashtë faza - të gjitha të ndërlidhura funksionalisht dhe të përputhura kronologjikisht.


Të dyja, lidhmëria paraprake - kur fazat më të hershme të këkrimit do të ndikojnë në hartimin e fazave më të vonshme - dhe lidhmëria e mëvonshme - kur fazat më të vonshme kanë një ndikim në fazat më të hershme - ekzistojnë në një proces të kërkimit.


V.  ALTERNATIVAT E VENDIMIT NË PROCESIN E KËRKIMIT


Një numër alternativash janë në dispozicion për kërkuesin gjatë çdo faze të procesit të kërkimit. Nuk ka rrugë më të mirë për kërkimin, kurse metoda e zgjedhur do të varet nga burimet (koha, paratë, fuqia njerëzore, etj.) në dispozicion që çdokush i dëshiron. Gjashtë fazat në procesin e kërkimit janë:


A. Zbulimi i problemit dhe definimi i tij: Shumica e programeve të kërkimit fillojnë për shkak se menaxherët nuk janë të sigurt lidhur me disa aspekte të programit të marketingut të firmës. Identifikimi i problemit, në fakt definimi i problemit, jep një sens të drejtimit për hulumtim. Kërkimi i biznesit duhet të ketë objektiva të qarta dhe modele definitive. Definimi i problemit është me siguri më i rëndësishmi por, megjithatë, fusha më e shpërfillur e kërkimit të biznesit. 


1. Në këtë fazë të projektit shpeshherë shfrytëzohen kërkimet hulumtuese, sepse ato ndihmojnë në përpunimin e problemit në një formë që mund të kërkohet. Kërkimi hulumtues në mënyrë progresive e ngushton fushëveprimin e kërkimeve. 


Ekzistojnë katër teknika të thjeshta hulumtuese: të dhënat dytësore, studimet pilote, studimet e rasteve dhe anketat e përvojës. Dy prej këtyre janë diskutuar në këtë seminar.


2. Të dhënat dytësore, ose të dhënat historike, janë të dhëna të mbledhura më herët dhe të grumbulluara për një projekt tjetër nga ai që e kemi në duar. Për dallim, të dhënat parësore mblidhen në mënyrë specifike për projektin që e kemi në duar. Të dhënat dytësore mund të gjenden shpeshherë brenda kompanisë, në biblioteka publike dhe në universitete, ose mund të blehen nga një firmë e specializuar për sigurimin e informacionit. Të dhënat dytësore zakonisht mund të mblidhen më shpejtë dhe me një çmim më të ulët sesa të dhënat parësore, por mund të vjetërohen dhe të mos i plotësojnë saktësisht nevojat e kërkuesit. 


3. Studimet pilote (një term kolektiv për të grupuar së bashku një numër teknikash të ndryshme të kërkimit), mbledhin të dhëna nga subjekti përfundimtar i projektit të kërkimit  për të shërbyer si udhërrëfyes për studime më të gjera. Metodat e mbledhjes së të dhënave janë joformale dhe zbulimeve mund t’ju mungojë preciziteti, por mund të sugjerojnë tema të mundshme për hulumtim formal. Një studim pilot mund ta shtyjë një menaxher të hetojë çka punëtorët, konsumatorët ose të tjerët hetojnë, ose mund të marrë formën e një interviste të grupit të përqendruar, që është sesion i dinamikave të një grupi afërsisht të strukturuar.  


B. Planifikimi i modelit të kërkimit: Modeli i kërkimit është një master plan, që specifikon metodat dhe procedurat për mbledhjen dhe analizimin e infomacionit të nevojitur. Modeli i kërkimit duhet t’i shqyrtojë objektivat e kërkimit dhe duhet t’i përcaktojë burimet e informacionit, teknikën e modelit (p.sh anketa apo eksperimenti), metodologjinë e modelimit, orarin e kërkimit dhe buxhetin e kërkimit. 


1. Zgjedhja e modelit përkatës të kërkimit: Ekzistojnë katër modele themelore të kërkimit për kërkimin shkakor dhe përshkrues dhe faktorë të caktuar, p.sh. kostoja, urgjenca, disponueshmëria e të dhënave, etj., që duhet ta përcaktojnë cili model të shfrytëzohet. 


2. Anketat: Paraqesin metodën më të zakonshme për prodhimin e të dhënave parësore. Janë një teknikë më të cilën mblidhet informacioni nga një mostër njerëzish, duke e shfrytëzuar pyetësorin. Pyetësorët mund të administrohen me anë të postës, telefonit ose person me person. Çdo metodë e administrimit i ka përparësitë dhe të metat e veta, të gjitha janë të përshtatshme në situata të ndryshme.


3. Eksperimentet: Kanë potencialin më të madh për krijimin e marrëdhënieve shkak-pasojë, sepse ato lejojnë hulumtimin e ndryshimeve në një ndryshore derisa manipulojnë një ose dy ndryshore të tjera në kushte të kontrolluara. Faktorët shkakorë mund të izolohen, sepse faktorët e jashtëm nuk hyjnë në lojë. Një shembull i eksperimentit është testi i marketingut. Eksperimenti kontrollon kushtet, në mënyrë që një ose më shumë ndryshore mund të manipulohen më qëllim të testimit të një hipoteze. 


4.  Studimet e të dhënave dytësore: Në mënyrë tipike kjo përfshin shfrytëzimin e të dhënave për të projektuar shifra të ardhshme për një ngjarje apo fenomen të posaçëm. Kjo teknikë shfrytëzon një sofistikim më të madh sasior në krahasim me përfshirjen në shfrytëzimin e të dhënave dytësore në nivelin hulumtues të kërkimit, por ende ka përparësitë e njëjta dhe të metat e njëjta të bashkëngjitura me të. 


5. Teknikat e studimit: Objektivi i kërkimit shpeshherë është vetëm për të shënuar se çka mund të studiohet. Përparësia e tij është se, është jokreativ dhe të dhënat mund të mblidhen në mënyrë të paimponuar dhe pasive, pa një pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të të anketuarit. Për kërkuesin e papërvojë mund të jetë e vështirë të administrohet dhe e meta më e madhe është se, nuk mund ta studiojë mendjen e të anketuarit (intangible states of mind*).


6. Vlerësimi i modeleve të kërkimit:  Nuk ekziston një model ideal i kërkimit; ekzistojnë shumë metoda alternative për zgjidhjen e një problemi. Dituria për zgjedhjen më të përshtatshme të modelit të kërkimit arrihet me përvojë.


C. Mostra: Përfshin çdo procedurë që shfrytëzon një numër të vogël gjërash ose që e shfrytëzon një pjesë të popullimit për të bërë një konkludim lidhur me tërë popullimin - një shembull është nënbashkësia nga një popullim më i madh. Rezultatet e një modeli statistikor duhet të kenë karakteristikat e njëjta sikurse popullsia. Natyrisht, mund të bëhen gabime, posaçërisht nëse popullimi cak nuk është përfaqësues i konsumatorëve potencialë, ose nëse madhësia e modelit është shumë e vogël, ose nuk është një model i gjasës, ose nëse njësia nuk është zgjedhur në mënyrë të zakonshme. 


Ekzistojnë dy lloje themelore modelesh:


1. Modeli i gjasës (probabilitetit) në të cilin çdo anëtar i popullsisë ka gjasë të jetë i zgjedhur.


2. Modeli i jogjasës (qëllimor): në të cilin modeli zgjedhet në bazë të gjykimit personal.


D. Mbledhja e të dhënave: pasi që modeli i kërkimit, duke përfshirë planin e modelimit, është formalizuar, procesi i mbledhjes së informacionit nga të anketuarit mund të fillojë. Në varshmëri nga modeli i zgjedhur, ekzistojnë shumë metoda të mbledhjes së të dhënave. Për shembull, metoda e anketimit kërkon pjesëmarrje të drejtpërdrejtë, derisa metoda e paimponueshme e mbledhjes nuk e bën këtë. Një fazë e paratestimit mund të ndihmojë në zvogëlimin e gabimeve të studimit kryesor.


E. Përpunimi dhe analiza e të dhënave: Të dhënat duhet të konvertohen, nëpërmjet editimit dhe kodimit, në një format i cili do t'u përgjigjej pyetjeve të menaxherit të marketingut. Editimi përfshin kontrollin e të dhënave për kapërcime, lexueshmëri dhe për përputhje në klasifikim. Para se të dhënat e edituara të mund të renditen, duhet të krijohen kategori kuptimplote për grupet e përgjigjeve - ky proces quhet kodim dhe e lehtëson kompjuterin ose renditjen me dorë. Analiza është aplikimi i logjikës në kuptimin e të dhënave që janë mbledhur; ajo variron nga përcaktimi i thjeshtë i modeleve deri tek analizat komplekse statistikore. 


F. Konkluzat dhe përgatitja e raportit: Kjo fazë pëfshin përgatitjen e informacionit dhe nxjerrjen e konkluzave, që do të jenë të dobishme për qëllime të vendimmarrjes. Raporti i kërkimit duhet në mënyrë efektive t’i komunikojë rezultatet e kërkimit. Nëse një raport i kërkimit është shumë i gjatë, kompleks etj., për t’u shfrytëzuar nga menaxherët, atëherë kjo është tërësisht e padobishme. 


VI.  PROJEKTI I KËRKIMIT KUNDREJT PROGRAMIT TË KËRKIMIT


Projekti i kërkimi nuk është një projekt i momentit (one-shot project). Ai është një proces i vazhdueshëm. Mund të bëhen lloje të ndryshme të kërkimit në të njëjtën kohë. Strategjia e programit i referohet planit të përgjithshëm të firmës për ta përdorur kërkimin e biznesit.  

Pyetjet/Përgjigjet.


1. Për çdonjërën situatë më poshtë, vendosni nëse kërkimi duhet të jetë hulumtues, përshkrues ose shkakor?


A) Krijimi i marrëdhënies funksionale ndërmjet reklamimit dhe shitjes.


Kërkimi shkakor. Krijimi i marrëdhënies funksionale ndërmjet reklamimit dhe shitjes është qëllimi i projektit. Ai ka për qëllim që të parashikojë se çka do të ndodhë me shitjen nëse paraqitet një ndryshim në reklamim. Pasi të manipulohet ndryshorja shkakore, kërkuesi e vështron efektin në shitje.


B) Hulumtimi i reaksioneve për idenë e një metode të re të buxhetimit mbrojtës.


Kërkimi hulumtues. Ky studim do ta përshkruajë reagimin fillestar të qytetarëve për metodën e re. Pyetja "si" hulumtohet. Varësisht nga natyra e definicionit, ky studim mund të jetë përshkrues.


C) Identifikimi i faktorëve demografikë për ndërtimin e një qendre tregtare.


Kërkimi përshkrues. Ky studim përshkruan karakteristikat e popullsisë, e cila do ta blejë atë që është identifikuar. 


D) Vlerësimi i çmimeve të stoqeve për IBM-in për dy vjetët e ardhshme. 


Kërkimi përshkrues. Ky kërkim ka për qëllim ta përshkruajë sjelljen e ardhshme të çmimit të stokut të një korporate të caktuar. (Me siguri është kërkim shkakor nëse ekziston një tendencë për krijimin e një marrëdhënie funksionale ndërmjet çmimit të stokut dhe disa ndryshoreve të tjera, të themi, të hyrat personale të disponuara).


E) Të kuptuarit se, sa organizata janë aktivisht të përfshira në prodhimin në kohë të duhur (just in time production).


Fraza "sa" duket të tregojë se ky është një kërkim përshkrues që kërkon një renditje të thjeshtë, bazuar në hulumtimin e informacionit në bibliotekë ose të informacionit nga një anketë. 


F) Të kuptuarit e shkallës së të kënaqurit me punë në një kompani.


   Ky është një studim përshkrues që kërkon një pyetësor të standardizuar të të kënaqurit me punë.


2. Përshkruajeni një situatë të kërkimit, që lejon konkludimin e shkakësisë. 


Në fillim, kërkuesit në përgjithësi theksojnë një pritje të marrëdhënies që duhet të shpjegohet. Kërkuesi pastaj bën modelin e një eksperimenti për t’i kontrolluar “ndryshoret e treta". Gjatë eksperimentit, kërkuesi shikon nëse ekziston ndonjë variacion shoqërues ndërmjet dy fenomeneve apo ngjarjeve. Nëse ekziston një asociacion ndërmjet ndryshoreve, kjo mund ta drejtojë krëkuesin për të konkluduar se, mund të ketë një marrëdhënie të mundshme shkakore. Megjithatë, kjo në vete nuk është dëshmi e mjaftueshme e shkakësisë, sepse dy ngjarjet mund të kenë një shkak të përbashkët që nuk është kontrolluar gjatë eksperimentit.


Edhe pse nuk ka situatë perfekte që lejon një vlerësim të shkakësisë, eksperimentet janë përafrimi më i mirë për modelin ideal. Në këtë fazë të kursit, instruktori nuk duhet ta paraqesë shumë kompleks eksperimentin për të shpjeguar një nocion të shkakësisë. Një shembull i mirë mund të jetë ndërrimi i modelit të pakos në test tregun A, shumica e eksperimenteve konkludojnë se modeli i ri i pakos ka shkaktuar rritje në shitje. Për këtë koncept mund të thuhet më shumë në kapitullin mbi eksperimentimin. 


3. Një kërkues është i interesuar të dijë përgjigjen për një pytje "pse". Ai nuk e din paraprakisht çfarë lloji i përgjigjes do ta kënaqë atë. A është ky kërkim hulumtues, përshkrues apo shkakor.

Ky është një studim shkakor, sepse kërkuesi dëshiron të shpjegojë pse diçka është paraqitur. Për të shpjeguar pse është paraqitur diçka, duhet të izolohet marrëdhënia shkak-pasojë ndërmjet ndryshoreve. Për të kuptuar me të vërtetë pse ka ndodhur diçka, duhet të identifikohen marrëdhëniet shkak-pasojë. Prandaj, faza përfundimtare e procesit të kërkimit është e qartë se duhet të jetë shkakore. Megjithatë, në shumë situata të kërkimit, kërkuesi mundet fillimisht të angazhojë kërkimin hulumtues për të siguruar dituri për natyrën e problemit dhe pastaj të përcjellë kërkimin përshkrues, para se të mund të bëhet një kërkim i vërtetë shkakor. 


4. A e përcjellin fazat e procesit të kërkimit metodën shkencore?


Kapitulli 3 gjerësisht e ka karakterizuar metodën shkencore si një grup të teknikave dhe procedurave të cilat përdoren për të ditur dhe kuptuar fenomenin e biznesit. Individët i studiojnë faktet dhe zakonisht theksojnë një konceptim paraprak të natyrës së fenomenit të dhënë. Pastaj, mblidhen dhe analizohen të dhënat empirike, për t’i konfirmuar ose për t’i hedhur poshtë konceptet paraprake. Testimi i këtyre koncepteve paraprake ose hipotezave mund të shpjerë deri te krijimi i ligjeve të përgjithshme lidhur me fenomenin (dukurinë). Këto faza në procesin e kërkimit: (1) definimi i problemit, (2) planifikimi i modelit të kërkimit, (3) planifikimi i mostrës, (4) mbledhja e të dhënave, (5) analiza e të dhënave dhe (6) konkludimet dhe përgatitja e raportit, tregojnë se është duke ndodhur një proces shkencor. Problemi definohet në bazë të studimit. Studimi bëhet në atë mënyrë që mblidhen të dhënat empirike dhe nxirren konkludimet rreth këtij problemi. Procesi i kërkimit i demonstruar gjatë seminarit përcjell qartë metodën shkencore. 


5.Pse faza e definimit të procesit është pothuajse faza më e rëndësishme në procesin e kërkimit?


Teksti thekson se problemi i definuar mirë është problem gjysmë i zgjidhur. Vëmendja e kujdesshme për definimin e problemit lejon kërkuesin që të vendosë objektiva të duhura të kërkimit. Nëse ka planifikim të vogël ose nuk ka fare planifikim në definimin e problemit dhe objektivave të kërkimit, të dhënat që janë mbledhur mund të kenë vlerë të vogël. 


6. Duke u pasë parasyshë eksperiencën evriopiane të prodhimit të kartmonedhave të euros që shfrytzon teknologjinë australine të prodhimit të monedhave plastike, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është duke e bërë një kërkim teknologjik për krijimin e një substance të përshtatshme plastike, në të cilën mund të shtypen monedhat. Monedhat e shtypura në këtë substancë do ta rrisnin jetën e qarkullimit të monedhave me vlerë më të ulët dhe do të zgjeronin përdorimin e tyre në pajisjet për shpërndarjen e monedhave. Cili lloj i kërkimit duhet të bëhet?


Kjo pyetje mund të përdoret për të ilustruar numrin e madh të zgjidhjeve që janë në disponim për kërkuesin e biznesit. Kërkuesit mund t’i hulumtojnë burimet dytësore në studimet mbi prerjen e monedhave. Kërkuesi mund të bëjë anketa për t’i përcaktuar preferencat e konsumatorëve dhe qëndrimet ndaj monedhës ekzistuese dhe monedhës së re të sugjeruar plastike. Eksperimentet mund të bëhen për të shikuar si konsumatorët kanë reaguar në përdorimin e këtij lloji të monedhës në aparatet e simuluara për shpërndarjen e monedhave. Procesi i vështrimit paraqitet gjatë këtij lloji të eksperimentimit. 


7.  Çfarë modeli i kërkimit duket i përshtatshëm për studimet vijuese?


A) Menaxheri vëren se numri i ankesave rritet. Menaxheri dëshiron ta hulumtojë këtë dukuri.


Kërkuesi me siguri duhet të fillojë me kërkim hulumtues. Një hulumtim fillestar mund të jetë një rishikim i ankesave dhe të shihet nëse ka ndonjë model apo trend. Nëse nuk ka asnjë model evident, atëherë duket e mundshme që ka nevojë për një matje të disa çështjeve të përgjithshme, siç është të kënaqurit me punë. Kjo mund të kërkojë kërkim të ardhshëm hulumtues, ndoshta një grup i përqendruar me punëtorët, ose ndonjë aktivitet tjetër. 


B) Një korporatë është e brengosur me vlerësimin e cilësisë së programit të saj të rekrutimit të kolegjit.


Në këtë rast mund të bëhet një anketë pa kërkim hulumtues. Pyetësori mund të jetë relativisht një pyetësor standard, i hartuar për të marrë informacion përshkrues lidhur me rekrutimin e studentëve dhe të kënaqurit me programin e kompanisë.


C) Një kërkues akademik dëshiron ta përcaktojë nëse Shtetet e Bashkuara janë duke humbur konkurrencën në tregun botëror. 


Ky do të jetë studim i të dhënave dytësore. Forumi Evropian i Menaxhmentit, që është një organizatë e pavarur kërkimore, ka marrë 200 faktorë të fuqisë së tregut dhe faktorë të përgjithshëm ekonomikë në 16 vende të Evropës Perëndimore, në Shtete të Bashkuara të Amerikës dhe në Kanadë. Pas analizave të të dhënave statistikore, forumi ka radhitur Japoninë të parën në konkurrencën e përgjithshme të eksportit, kurse Shtetet e Bashkuara të dytën. 


8. Pse është e rëndësishme dituria e lidhjeve paraprake dhe të mëvonshme në procesin e kërkimit?


Procesi i kërkimit në praktikë nuk e përcjell formatin e ashpër. Dikush mund t'i përcaktojë objektivat e tyre të kërkimit, pastaj të fillojë punën në planin e kërkimit. Pasi të jetë vendosur lidhur me modelin e pyetësorit, kërkuesi mund të ketë ide të reja për objektivat shtesë të kërkimit. Të menduarit e kërkuesit shkon përpara dhe pas nëpër faza të ndryshme gjatë procesit të shkrimit të propozimit.


Fazat në procesin e kërkimit mbivendosen kronologjikisht dhe kanë ndërlidhje funksionale. Nëse dihet se të dhënat do të analizohen me kompjuter, në atë rast kërkesat e kodimit të kompjuterit përfshihen në modelin e pyetësorit. Mëtutje, nëse kërkuesit e dinë se ata kanë një kompjuter që mund t'i rendisë të dhënat pastaj hipotezat rreth dallimeve ndërmjet meshkujve dhe femrave ose grupeve të tjera mund të bëhen pjesë e objektivave të kërkimit. 


9. Në fushën tuaj të interesimit, cili model i kërkimit (anketat, studimet vrojtuese, eksperimentet ose të dhënat dytësore) është më i njohuri.


Përgjigjet e juaja do të dallojnë varësisht nga interesimi juaj profesional.


Ligjërata e pestë:  STRATEGJITË KËRKIMORE DEFINIMI I PROBLEMIT DHE PROPOZIMI I KËRKIMIT


I. NATYRA E PROBLEMEVE NË BIZNES


Shkalla e pasigurisë së vendimmarrësit ndikon në vendimet lidhur me llojin e kërkimit që duhet të bëhet. Një menaxher i biznesit mund të jetë plotësisht i sigurt për situatën që ai/ajo do të përballet apo, në ekstremin tjetër, një menaxher ose kërkues mund ta përshkruajë situatën e vendimmarrjes si dykuptimësi absolute. Natyra e problemit që duhet të zgjidhet është e paqartë. Objektivat janë të turbullta dhe alternativat janë të vështira për t’u definuar. Kjo është situata më e vështirë e vendimit. Shumica e vendimeve të biznesit përballen me situata që bien ndërmjet këtyre dy ekstremeve.


II. RËNDËSIA E DEFINIMIT TË DUHUR TË PROBLEMIT


Kërkimi në biznes bëhet për t’i ndihmuar problemet menaxhuese. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të definohet problemi i biznesit me kujdes, sepse një definim i tillë do ta përcaktojë qëllimin e kërkimit dhe, përfundimisht, modelin e kërkimit.


Kërkimi formal cilësor nuk duhet të fillojë derisa problemi të definohet qartë. Megjithatë, kur zbulohet ndonjë problem ose shans, menaxherët kanë vetëm një njohuri të turbullt për situatën komplekse. Nëse kërkimi sasior bëhet para se kërkuesit ta kuptojnë saktësisht çka është e rëndësishme, atëherë mund të nxirren konkludime false nga hulumtimi. 


Definimi i problemit tregon një vendim specifik të fushës së biznesit, që do të qartësohet duke iu përgjigjur disa pyetjeve kërkimore.


III. PROCESI I DEFINIMIT TË PROBLEMIT


Procesi i definimit të problemit përfshin disa hapa të ndërlidhur. Ata janë:



1. Përcaktimi i objektivave të vendimmarrësit.



2. Kuptimi i historikut të problemit.



3. Izolimi dhe identifikimi i problemit, jo i simptomave.



4. Përcaktimi i njësisë së analizës.



5. Përcaktimi i ndryshoreve relevante.



6. Shtrimi i pyetjeve të kërkimit (hipotezave) dhe objektivave të kërkimit. 


IV.  PËRCAKTIMI I OBJEKTIVAVE TË VENDIMMARRËSIT


Hulumtimi kërkimor duhet të synojë t'i kënaqë objektivat e vendimmarrësit. Ndonjëherë, vendimmarrësit nuk janë në gjendje t’i artikulojnë objektivat precize të kërkimit. Edhe hulumtuesi kërkimor, edhe menaxheri që bën kërkimin, duhet të mundohen ta kenë një kuptim të qartë të qëllimit, për të cilin bëhet kërkimi. Shpeshherë, kërkimi hulumtues - duke e ndriçuar natyrën e shansit të biznesit ose të problemit - u ndihmon menaxherëve t’i qartësojnë objektivat e tyre dhe vendimet. 


Parimi i Ajsbergut: Pjesa e rrezikshme e çdo problemi të biznesit, sikurse pjesa e padukshme e Ajsbergut, nuk është as e dukshme as e kuptueshme nga menaxherët e biznesit. Nëse pjesët e padukshme të problemit janë lënë jashtë definicionit të problemit dhe, rrjedhimisht, nga modeli i kërkimit, atëherë vendimi i bazuar në një kërkim të tillë mund të jetë më pak se optimal.


V. KUPTIMI DHE HISTORIKU I PROBLEMIT


Historiku i problemit është vital. Analiza e situatës është hapi i parë logjik për definimin e problemit. Analiza përfshin mbledhjen joformale të informacionit të historikut për t'i njohur menaxherët apo kërkuesit me fushën e vendimit. Teknikat e kërkimit hulumtues janë zhvilluar për ta ndihmuar formulimin e definicioneve të qarta të problemit.


VI. IZOLIMI DHE IDENTIFIKIMI I PROBLEMIT, JO I SIMPTOMAVE


Parashikimi i shumë ndikimeve dhe dimensioneve të një problemi është i pamundur për çdo kërkues ose ekzekutues. Ndodhitë e caktuara, që paraqiten të jenë probleme, mund të jenë vetëm simptomat e një problemi më të thellë. Gjykimi ekzekutiv dhe kreativiteti duhet të ushtrohen për identifikimin e problemit.


VII. ÇKA ËSHTË NJËSIA E ANALIZËS


Kërkuesi duhet ta specifikojë njësinë e analizës. A do të jetë konsumatori individual burim i informacionit apo do të jetë raporti prind-fëmijë. Industritë, organizatat, departamentet ose individët, mund të jenë përqendrim i mbledhjes së të dhënave dhe analizës. Shumë probleme mund të hulumtohen në më shumë se një nivel të analizës. 


VII. CILAT JANË NDRYSHORET RELEVANTE?


Një aspekt i definimit të problemit është identifikimi i ndryshoreve kyç. Ndryshorja është një cilësi që mund t’i tregojë dallimet në vlerë, zakonisht në madhësi ose në fuqi. 


Në analizat statistikore, ndryshorja identifikohet me një shenjë, siç është X. Ndryshorja e kategorisë ose e klasifikimit ka një numër të kufizuar ndryshoresh të veçanta (p.sh. gjinia mashkull ose femër). Ndryshorja e vazhdueshme mund t’i përfshijë një rang të pafund numrash (p.sh.vëllimi i shitjes).


Menaxherët dhe kërkuesit duhet të jenë të kujdesshëm t’i përfshijnë të gjitha ndryshoret relevante, që duhet të studiohen në mënyrë që të mund t’i përgjigjen problemit të menaxhimit. Ndryshoret jorelevante nuk duhet të përfshihen.


Në kërkimin shkakor, ndryshorja e varur është një kriter ose ndryshore, që pritet të parashikohet ose të shpjegohet. Ndryshorja e pavarur është një ndryshore, që pritet të ndikojë në ndryshoren e varur. 


VII. SHTRIMI I PYETJEVE TË KËRKIMIT DHE I OBJEKTIVAVE TË KËRKIMIT


Pyetja e kërkimit është përkushtimi i kërkuesit për problemin e biznesit në një nevojë specifike për kërkim.


A. Qartësia në pyetjet (çështjet) e kërkimit dhe hipotezat 


Pyetjet (çështjet) e kërkimit duhet të jenë specifike, të qarta, dhe të shoqëruara me një hipotezë të formuluar mirë.


Hipoteza është një propozim i padëshmuar ose zgjidhje e mundshme për një problem. Në formën e saj më të thjeshtë, hipoteza është një supozim. Problemet dhe hipotezat janë të ngjashme; të dyja theksojnë marrëdhëniet, por, ndonëse problemet janë të ndërlidhura, hipotezat janë deklarative dhe në mënyrë specifike më shumë të lidhura me operacionet e kërkimit dhe me testimin. Hipotezat janë deklarata që mund të testohen në mënyrë empirike.


Deklarata formale e hipotezës mund t’i detyrojë kërkuesit të jenë të qartë lidhur me atë çka presin të gjejnë nëpërmjet studimit të tyre. Hipoteza mund të ngrisë pyetje kritike lidhur me të dhënat që do të kërkohen në fazën e analizës.


Gjatë vlerësimit të një hipoteze, kërkuesit duhet të sigurohen që informacioni i mbledhur do të jetë i dobishëm për vendimmarrje.


B. Objektivat e kërkimit të orientuara nga vendimi


Objektiva e kërkimit është versioni i kërkuesit për problemin e biznesit. Objektiva e kërkimit nxirret nga definicioni i problemit dhe ajo e shpjegon qëllimin e kërkimit në kushte të caktuara dhe, po ashtu, e definon cilat standarde duhet t'i arrijë kërkimi. Objektivat e tilla ndihmojnë të sigurojnë se projektet e kërkimit do të jenë të menaxhueshme në madhësi.



Në disa raste, problemet e biznesit dhe objektivat e kërkimit të projektit janë identike. Objektivi duhet që, megjithatë, ta specifikojë informacionin e duhur për ta marrë vendimin. Deklaratat lidhur me precizitetin e kërkuar mund të jenë të domosdoshme për të komunikuar qartë dhe saktë çfarë informacioni nevojitet. 



Është e dobishme nëse objektivi i kërkimit është një aksion standard menaxhues. Kjo d.m.th., nëse kriteri që matet është X, atëherë menaxhimi do të jetë A; nëse është Y, menaxhimi do të jetë B. Kjo nuk lejon ndonjë pasiguri lidhur me vendimin që duhet marrë, pasi të përfundohet kërkimi. 


Numri i objektivave të kërkimit duhet të kufizohet në një numër të menaxhueshëm, në mënyrë që çdonjëri të mund të adresohet plotësisht.


VIII. SA KOHË DUHET TË SHPENZOHET NË DEFINIMIN E PROBLEMIT?



Është jopraktike të hulumtohet çdo shkak i besueshëm dhe ndikim i vogël i një problemi. Rëndësia e problemit të njohur zakonisht do ta diktojë cila është shuma e arsyeshme e kohës dhe parave për të përcaktuar se, cilat shpjegime të mundshme janë më të përshtatshme.


IX. PROPOZIMI I KËRKIMIT



Propozimi i kërkimit është një deklaratë e shkruar e modelit të kërkimit - ai shpjegon qëllimin e studimit, definon problemin, nënvizon metodologjinë e kërkimit, detajon procedurat që duhet të përcillen dhe i thekson të gjitha shpenzimet dhe afatet. 



Propozimi duhet të jetë preciz, specifik dhe konkret. Të gjitha dykuptimësitë, për atë si dhe pse do të bëhet kërkimi, duhet të "hekurosen" para se të kompletohet propozimi.



Propozimi i kërkimit mund të shërbejë si vegël komunikimi dhe u mundëson menaxherëve ta vlerësojnë modelin e propozuar të kërkimit dhe të përcaktohen nëse janë të domosdoshme modifikimet. Propozimi duhet të detajohet në mënyrë që menaxherët të jenë të qartë saktësisht për atë si do të mirret informacioni. 



Deklaratat e gabuara dhe komunikimi i gabuar mund të paraqiten nëse të dyja palët mbështeten në kujtesën e njëra-tjetrës ose në atë çka është paraqitur në mbledhjen e planifikimit; prandaj është mençuri të shkruhen të gjitha propozimet. Një propozim i tillë i shkruar eliminon shumë probleme që mund të ngriten dhe të veprojnë si obligim për kërkuesit. Në rastin e një këshilltari të jashtëm, propozimi i shkruar shërben si diçka që ofron një shërbim specifik; kompania pastaj mund ta gjykojë cilësinë relative të furnizuesve alternativë të kërkimit.

X. PARASHIKIMI I REZULTATEVE


Duke parashikuar rezultatet e një studimi të kërkimit, duke shfrytëzuar një maketë tabelë  (tabelë e plotësuar nga kërkuesi me të dhëna të imagjinuara), menaxherët mund ta kenë një kuptim më të mirë për atë si rezultati aktual është i prirur të jetë. Këto tabela ndihmojnë të sqarojnë se çfarë do të jenë zbulimet e kërkimit dhe a do t’i plotësojnë këto zbulime nevojat e kërkuesit. 

XI. Pyetjet/Përgjigjet 


1. Në kontekstin e tij më të gjerë, cila është detyra e definimit të problemit?




Qëllimi kryesor i definimit të problemit është të sigurohet se bëhen pyetjet e duhura. Përgjigjja e pyetjeve të gabueshme mund të bëjë më shumë dëm sesa dobi. Është esenciale që problemi të shtrohet qartë, në mënyrë që të mund të mirret informacioni i duhur. 


2. Cili është parimi i Ajsbergut 


Mund të bëhet një analogji ndërmjet Ajsbergut dhe definimit të problemit. Vetëm 10 për qind e Ajsbergut është mbi sipërfaqen e ujit dhe 90 për qind është e padukshme. Pjesa e rrezikshme e shumë problemeve të biznesit, sikurse pjesa e padukshme e Ajsbergut, nuk është as e dukshme as e kuptueshme për menaxherët. Nëse pjesët e padukshme të problemit janë lënë jashtë definicionit të problemit (dhe, rrjedhimisht, nga modeli i kërkimit), atëherë vendimi i bazuar në një kërkim të tillë mund të jetë më pak se optimal. 


3. Theksojeni një problem në fushën tuaj të interesimit dhe shënojini disa ndryshore që mund të hulumtohen për ta zgjidhur problemin.


Kjo përgjigje do të ndryshojë varësisht nga fusha e interesimit tuaj. Megjitahtë, prodhuesi mund të jetë i brengosur me shfrytëzimin japonez të cilësisë së qarkullimit në procesin e tyre të prodhimit. Prodhuesi mund të mendojë për implementimin e një programi të tillë në fushat e tyre të prodhimit. Termat si cilësia e qarkulluar dhe, pa dyshim, efektiviteti, morali dhe disa ndryshore të tjera mund të hulumtohen. Studimet e tjera organizative mund të hulumtojnë se çka i motivon punëtorët. Hipoteza mund të jetë që shpërblimet shoqërore, siç është mirënjohja, janë motivues të fuqishëm, më shumë se shpërblimet monetare. Në këtë rast, shpërblimet shoqërore dhe shpërblimet monetare janë ndryshoret që duhet të hulumtohen. 


4.  Vlerësojeni deklaratën e problemit të biznesit në situatat vijuese:


A) Prodhuesi i pjesëve të pajisjes për ferma: Objektivi ynë është të mësojmë formën më efektive të kapitalizimit në mënyrë që të mund t’i rrisim fitimin.


Kjo deklaratë e problemit është e turbullt. Nuk tregon çka është menduar me "kapitalizim efektiv". Çka d.m.th kjo saktësisht? Fitimi i rritur duhet të theksohet në pikëpamje që është kuptimplote nga pika e vështrimit të kërkimit. Do të ishte shumë më mirë me një objektiv më shumë specifik, siç është matja e aftësisë për të prodhuar të ardhura të caktuara në investim. 


B) Producenti i një show televiziv: Ne kemi një problem, shikueshmëria e programit është e ulët. Ne duhet të mësojmë si ta rrisim shikueshmërinë.


Kjo deklaratë është ekuivalent i thënies "Shitja jonë është e ulët - ne kemi problem". Kjo tregon se diçka nuk është në rregull - tregon se problemi është evident, por nuk thotë asgjë lidhur me natyrën e vërtetë të problemit - çka është supozuar si shkak i mundshëm i problemit.


Kjo është një situatë tipike ku menaxheri din se diçka nuk është në rregull, por nuk ka menduar se cili është problemi i vërtetë. Problemi i vërtetë i biznesit është të mësohet pse njerëzit nuk po e shikojnë këtë show, çka u pëlqen atyre dhe çka nuk u pëlqen lidhur me të. 


C) Prodhuesi i pijeve joalkoolike: Problemi është se, ne nuk e dimë nëse ambalazhistët tanë janë më të kënaqur me ne, ose konkurresit e ambalazhistëve janë të kënaqur me ta.


Kjo është një deklaratë e paqartë e problemit, pa asnjë standard të treguar veprimi. Së pari, dimenensionet e të kënaqurit duhet të identifikohen dhe çështjet kyç të izolohen. 


Objektivi i kërkimit nuk tregon ndonjë standard veprimi ose ndonjë alternativë vendimi. Kjo është një situatë ku kërkuesit duhet ta parashikojnë rezultatin. Ata duhet të pyeten, si do të duket raporti përfundimtar, duke nënvizuar një numër të maketë tabelave. Në këtë mënyrë, ata do të dinin saktësisht çfarë vendimi të mirret kur të analizohen të dhënat. Deri në një shkallë kërkuesi duhet të ulet me menaxhmentin dhe të përcaktojë:"nëse ambalazhistët janë më pak të kënaqur se ne". 


E). Tregtuesi i sofware pakos së tabelave të reja elektronike: Qëllimi i këtij kërkimi është (1) të identifikohet potenciali i tregut për produktin, (2) të identifikohet se çfarë tiparesh të dëshirueshme duhet të posedojë produkti, dhe (3) të përcaktohen strategjitë e reklamimit të produktit. 


Edhe pse kjo nuk është një deklaratë e dobët e problemit, është tepër ambicioze dhe do të mund të ishte më shumë specifike. E meta kryesore e kësaj deklarate është se, është më shumë për një studim të vetëm kërkimi. Përcaktimi i reklamimit dhe strategjive, tipareve të produktit dhe potencialit të tregut tregojnë disa probleme të veçanta për një strategji të programit, e jo për një strategji të projektit të vetëm. 


5. Për çfarë qëllimesh shërben propozimi i kërkimit?


Propozimi i kërkimit shërben për qëllime të njëjta si çdo propozim që thekson çka do të kryhet, me çfarë çmimi dhe në çfarë periudhe kohore. Megjithatë, që është më shumë e rëndësishme, propozimi i kërkimit ndihmon të sqarojë se çka duhet bërë për të arritur objektivat e kërkimit. Mëtutje, duke shkuar nëpër plan për procedurën hap-pas-hapi që duhet të ndërmirret për projktin e kërkimit, kërkuesi ndihmon të sqarohen natyra e problemit të kërkimit dhe objektivi i kërkimit. Në përgjithësi, është një përsëritje ose rimendim i serive të hapave që ndihmojnë përcaktimin e asaj çka saktësisht do të bëhet. 


6. Çfarë roli duhet të luajnë menaxherët për zhvillimin e propozimit të kërkimit?


Menaxheri luan rol vital në definimin e problemit. Ai/ajo duhet të punojë me kërkuesin e biznesit për të përcaktuar saktësisht se, cili është problemi dhe të luajnë një rol në përcaktimin e asaj se, cilat burime dhe sa kohë është e domosdoshme për të arritur objektivin e përgjithshëm. 


7. Komenti në deklaratën vijuese: "Kërkuesit më të mirë të biznesit janë të përgatitur për të rimenduar dhe rishkruar propozimet e tyre".


Kjo deklaratë është definitivisht e vërtetë. Propozimet e kërkimit të biznesit përgatiten për të qenë të sigurt se ekziston një marrëveshje ndërmjet kërkuesit të biznesit dhe menaxherit. Në shumë raste, propozimi i parë pranohet dhe nuk ka mosmarrëveshje. Megjithatë, pasi që propozimi fillestar të jetë dorëzuar, nuk është e pazakonshme të rishikohen objektivat e kërkimit dhe/ose modeli i kërkimit para se të bëhet kërkimi. Në shumë raste menaxherët nuk kanë identifikuar qartë çfarë informacioni dëshirojnë ata. Ata e komunikojnë një nevojë të paqartë te kërkuesit. Kur menaxheri përfundimisht e sheh një model të kërkimit në bardh e zi me rezultatet e pritura të kërkimit të specifikuar, ata e kuptojnë se kjo nuk është ajo që ata e dëshirojnë. Në situata të tjera, kërkuesi e keqkupton çka dëshiron menaxheri dhe harton një studim që nuk është adekuat.


Kërkuesit më të mirë i rishikojnë propozimet e tyre për t'i kënaqur nevojat e klientëve të tyre. Kërkuesit e biznesit, si edhe tregtarët e produkteve duhet t'i kënaqin konsumatorët e tyre. 


8. Jeni angazhuar nga një grup pronarësh hotelesh, pronarësh restorantesh dhe personash të tjerë të biznesit, të angazhuar në biznese që përfitojnë nga turizmi në Kosovë. Ata dëshirojnë të mësojnë si mund të joshin një numër më të madh turistësh. Definojeni problemin e kërkimit të biznesit. 

Përgjigjja në këtë pyetje do të dallojë. Megjithatë, një pyetje e ngjashme me këtë në vijim mund të pranohet. 


Qëllimi i përgjithshëm i kërkimit do të jetë të përcaktohen pritjet dhe sjelljet e turistëve potencial që do të vizitojnë Kosovën. Kjo do të përcaktojë se, ku i marrin informacionet turistët (nga agjencitë e udhëtimit, nga shokët, nga reklamat, nga vizita e mëhershme, etj.) lidhur me rajonin dhe çka i ka shtyrë ata të vendosin të vijnë në Kosovë. 


9. Ju keni solicituar propozime të kërkimit nga disa firma. Ofertuesi i ulët ka pyetësorin dhe propozimin më të mirë. Megjithatë, ekziston një tipar nga firma, e cila nuk ka pranuar kontratën që ju në veçanti e pëlqeni. Si duhet ta udhëheqni këtë situatë?


Shumica e kërkuesve profesionalë besojnë se, është joetike të përdoret një pjesë e propozimit të refuzuar në kërkimin aktual. Mënyra e përshtatshme për ta udhëhequr këtë situatë është të kompensohet firma kërkimore ose këshilltari për përgatitjen e propozimit të tyre, ose të mirret leja për përdorimin e kësaj pjese të propozimit. Megjithatë, këto pjesë "pirate" të propozimit paraqiten rregullisht dhe mjaft sa për ta bërë këtë një problem për profesionistët e kërkimit. 

Ligjërata e gjashtë:  INFORMATIZIMI SI BAZË E SISTEMIT TË MBËSHTETJES SË VENDIMEVE NË NDËRMARRJET E KOSOVËS


1. Përshpejtimi i afarzmit si rrjedhojë e teknologjisë informatike



Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë informatike,i shoqëruar me zhvillimin e teknologjisë së telekomunikimeve ka dinavizuar çdo fushë jetës dhe të veprimtarisë së njeriut. Duke u përpjekur të shfrytëzojnë këtë zhvillim për ngritjen e aftësisë konkurruese në treg, ndërmarrjet e përparuara po zbatojnë teknologjinë informatike në procesin e afarizmit të tyre me një shpejtësi të madhe. Pasi që aplikimi i infomatikës në proceset afariste të ndërmarrjeve rrit efikasitetin e afarizmit, shembujt e informatizimit të përparuar në një ndërmarrje përvetësohen shpejt nga ndërmarrje dhe institutcione të tjera. Rrjedhimisht, nevoja për informatizim gjithnjë rritet si kërkesë për shtimin relativ të efikasitetit të afarizmit karshi konkurrencës.


Nga epërsitë që ofron teknologjia informatike përfitojnë vetëm ata që e shfrytëzojnë këtë begati të paçmueshme që është dhunti e shekullit tanë. Informatizimi kërkon një transformim të shpejtë drejt arsimimit kompjuterik. Ngecja në këtë fushë mund t’i kushtojë shumë shtrenjtë çdo afaristi. Qëllimi i këtij artikulli është të trajtojë mënytën se si mund të reflektohet procesi i informatizimit në mbështetjen e vendimeve në ndërmarrjet kosovare.


2. Ndikimi i teknologjisë informatike në drejtimin e ndërmarrjes



Në zhvillimin shumë të hovshëm të teknologjisë informatike kanë ndikuar kompjuterët e fuqishëm personal, sofveri i lehtë për përdoruesin, revolucionarizimi i procesit të mbledhjes së të dhënave, sidomos zhvillimi i Internetit.



 1. Menaxherët e sotëm kanë në dispozicion kompjuterë të fuqishëm personal. Së pari, inovacionet e vazhdueshme në mikroprocesorët që kanë  ndikuar në shtimin e fuqisë procesuese dhe të vëllimit të memories për vendosjen e të dhënave dhe programeve operative në kompjuterët përsonalë. Rritja e fuqisë së kompjuterëve është shoqëruar vazhdimisht me zvogëlimin e kostos për një njësi procesuese dhe të memories të komjuterëve. Kompjuterët e sotëm personal kanë fuqi veprimi dhe vëllim memorie të nivelit të superkomjuterve të para dhjetë vjetëve.  Menaxheri i sotëm mund të ketë në dispozicion komjuterë përsonal që para dhjetë vjetësh kanë mundur të kenë vetëm ndërmarrjet më të mëdha ose sistemet shtetërore (armata, policia, posta etj).



2. Softveri i përshtatshem po e bën punën me kompjuterët të lehtë për përdoruesin. Në kohen kur fuqia procesuese dhe vëllimi i memorjes së kompjuterëve ulët vazhdimisht, softveri bëhet faktor kryesor i nxitjes së përdorimit të kompjuterëve personal. Zhvillimi i programeve të sistemit, programeve operative, dhe aplikacioneve të lehta në përdorim e bëjnë kompjuterin më të afërt më përdoruesin. Si rezultat i këtyre zhvillimeve, procesi i informatizimit zgjërohet jashtë operacioneve llogaritëse, dhe përfshinë informatizimin e komunikimit midis njerëzve dhe institucioneve në shkallë botërore. Shkurt, përdorimi i kompjuterëve po zgjërohet në të gjitha fushat e jetës.



Duke pasur parasysh se faktori kryesor që sot kufizon përdorimin e kompjuterëve perosnal është analfabetizmi kompjuterik, softveristët kanë gjetur shansin e tyre në përkryerjen e aplikacioneve që kërkojnë njohuri fare të vogla për përdorimin e kompjuterit. Në këtë drejtim, inovacionet e Kseroksit (Xerox) në përdorimin e miut elektronik të bazuar në menu dhe në objekt, e jo në sintaksë komplekse, së pari i ka aplikuar kompania Apël (Apple) në Makintosh II (Macintosh), e pastaj Majkërosoft (Microsoft) fillimisht pjesërisht e më vonë tërësisht në programin e Uindovs (Windows), i cili pastaj do të bëhet standard i kësaj industrie. Pjesa më e madhe e softverit aplikativ që punon në Uindovs nuk kërkon ndonjë përgatitje sistematike paraprake. Cilësia e softverit dhe suksesi i tij në treg, përveç të tjerash, përcaktohet nga shkalla e eliminimit të nevojës së përgatitjes së kuadrit për përdorimin e tij -- softveri i suksesshëm aplikativ eliminon fare nevojen e përgatitjes së kuadrit. Konsiderohet se përdoruesit e softverit të suksesshëm aftësohen duke punuar. Softveri i përshtatshëm u mundëson përdorimin e kompjuterit edhe atyre që kanë një përgatitje fare të cektë në fushën e informatikës.



Duke qenë se pothuaj çdokush është në gjendje ta përdorë kompjuterin personal, ngadalë po humbët roli i operatorit të kompjuterit ashtu siç ka humbë roli i shoferit profesionist të automobilit të udhëtarëve tani kur gati secili prej nesh kemi patentë shoferi. Për më tëpër, kompjuteri personal është shumë më i lirë se shërbimet e një operatori. Komputori personal gjithnjë e më tepër po bëhet shumë i afërt me secilin individ. Mirëpo, është çështje tjeter sa jemi duke shfrytëzuar këtë vegël për ngritjen e efikasitetit të punës dhe afarizmit.



3. Kompjuterët personal po e revolucionarizojnë procesin e mbledhjes së të dhënave. Përdorimi gjithnjë më i dendur i kompjuterëve për regjistrimin e të dhënave, në format që mundësojnë skanerët elektronikë dhe kartelat inteligjente, ka shumëfishuar të dhënat analitike për shumë rrjedha ekonomike. Duke hetuar rritjen e kërkesës për të dhëna të këtilla që mund të shfrytëohen për parashikimin e lëvizjeve në treg dhe për planfikimin e një strategjie efikase të tregtimit, në vendet e përparuara shumë ndërmarrje mbledhin, përpunojnë dhe ofrojnë të dhënat mbi baza komerciale për të gjithë që i kërkojnë ato. Departamente të tëra të shteteve janë informatizuar deri në atë masë sa që mund të përfitohen të dhëna për çdo çast (on-line) për shumë lëvizje ekonomike dhe shoqërore. Zhvillimi i programeve statistikore për analizën, ruajtjen, përpunimin dhe sjelljen e informatës po mundëson shfrytzimin e këtyre të dhënave për mbështetjen e vendimeve. Në këtë drejtim, puna e ngjeshur sistematike në zhvillimin e modeleve të analizës sasiore të implikimeve të faktorëve të ndryshëm afarist në rezultate, të integruara mbi bazë informatike në modelet e mbështetjes së vendimeve, vazhdimisht po e nxitë nevojën për informata dhe për informatizimin e procesit afarist të ndërmarrjes.



4. Interneti po i shumëfishon efektet e informatizimit. Faktor tjetër që e bën kompjuterin përsonal shumë të popullarizuar është Interneti, rrjeti e rrjeteve që sot lidhë me qindra miliona njerëz anë e kënd botës. Me Internet komunikimi me shkrim i një personi me personin në kontinentin tjetër është po aq i lehtë si komunikimi me personin në zyrën më të afërm. Kështu, lagrësa gjeografike po e humbë rolin e vet si faktor pengues në komunikimin me shkrim. 



Në botë, zhvillimet në teknologjinë informatike shoqërohen vazhdimisht me përparime kolosale në të gjitha disiplinat e menaxhmentit shekncor. Ndërmarrjet e përparuara vazhdimisht kanë shfrytëzuar përparsitë që i ka ofruar teknologjia informatike në ngritjen e epërsisë konkurruese në shkallë botërore. Arritjet e ndërmarrjeve të përparuara janë përvetësuar, e shpesh edhe janë tejkaluar nga ndërmarrjet e tjera. Këshu spiralet e menaxhmentit të informatizuar kanë ardhur deri në at shkallë sa që, për shembull, sot ndërmarrjet e përparuara si Lufthansa shet biletat e areoplanit në Internet. Kjo do të thotë se Lufthansa e ka futur marketingun e saj në Internet dhe komunikon drejtpërsëdrejti me klientin e fundit. (Vaj halli për ndërmjetsuesit, si p.sh. agjencitë turistike.) 



Marketingu në Internet është bërë lënda më atraktive në shumë universitete. Studentët e avancuar janë në gjendje të zhvillojnë programin e produkteve të reja nga ideja deri te zgjedhja e reklamës e cila do të nxitë kërkesën e produktit në faqe të Interntetit. Universitetet e përparuara kanë filluar të ofrojnë programet e tyre në Internet. Në SHBA, numri i studentëve të regjsistruar në universitete nëpërmjet të Internetit, që ka filluar vetëm që më pak se qe pesë vjetësh, gadi ka arrijtur gjysmën e numrit të tërsishëm të të regjistruarve. Kompanitë e fuqishme softverike si Majkërsoft dhe gazetat e famshme si Njujork Tajmësi kan filluar të ofrojnë programe universitare nëpërmjet Internetit. Ka filluar një proces i bashkimit të resurseve midis universiteteve dhe magnatëve të mjeteve të informimit masiv si Rupert Murdokut (Murdoch) për themelimin e aleancave strategjike për superunivesitetet e ardhëshme që do të bazohen në Internet për ofrimin e programeve të tyre mësimore. Një aleancë e tillë Universita 21 ka bashkuar disa univerzitete nga shumë vende të botës.  



Në vjetet e fundit, bankat janë duke shfrytzuar intensivisht Internetin për të komunikuar me klientët. Klienti ka qasje të përshtatshme në faqën e bankës, prej nga mund të informohet për sherbimet dhe kushtet për shfrytëzimin e tyre. Kështu, klienti informohet mirë për të gjitha altenativat e ofruara para se ta takojë njërin nga menaxherët e shërbimit të klientëve. Në kushtet kur dallimi në nivelin e interesit është shumë i ulët, bankat që shfrytëzojnë Internetin kanë arrijtur një sukses të madh në zvogëlimin e kohës së nevojshme për t’u kryer shërbime konsumatorëve (Rexha, Kingshott & Aw 2003). Praktika e bankave në përdorimin e Internetit mund të shfrytëzohet edhe nga ndërmarrjet që ofrojnë shëbime të ngjashme, sikurse janë agjencitë e sigurimit, agjencitë turistike, dhe agjencitë për ndërmjetësim në qarkullimin e patundshmërive.



Interneti mund të paraqitet si mjet për shpërthimin e bllokadës së rëndë ekonomike të ndërmarrjeve shërbyese kosovare. Meqë ofrimi i shërbimeve në Internet mund të shmangë me sukses kontrollin doganor, furnizuesit e shërbimeve nuk mund të shrfytzojë monopolin e tregut por vetëm të teknologjisë dhe të shkathtësisë së tregtimit efikas të saj. Vendet në zhvillim, si për shembull India, po paraqitën si superfuqi të reja në tregun e shërbimeve të softverit. Me një përpjektje sistematike dhe të organizuar në Kosovë mund të organizohen shërbime të eksportit të shërbimeve të softverit aplikativ. Nëse përpjekjet eventuale arrijnë një afirmim ndërkomtar, ato do të joshnin investuesit e huaj në fushën e teknologjisë informatike. Si dega më shtytëse e industrisë moderne, informatika duhet të gëzojë gjithnjë përparësi në Kosovë. Zhvillimi i informatikës gjithnjë rritë punëisimin dhe shton mundësitë e eksportit. 


3. Informatizimi i afarizmit si faktor i zhvillimit në Kosovë



Duke u nisë nga fakti se arsimimi informatik në Kosovë, megjithë kushtet shumë të vështira, ka arritur rezultate të konsiderueshme; madje, krahasuar me fushat e tjera, arritjet mund të quhen si shumë të suksesshme. Veçmas bien në sy invencioni organizativ i grupeve të të rinjve kosovarë në informatizimin e kontabilitetit të ndërmarrjeve, në informatizimin e veprimtarive botuese e grafike, në shfrytëzimin e modemëve, postës elektronike (e-mail), e tani edhe të Internetit. Faqet e kosovarve në Internet, që në fillim, janë të një cilësie shumë të lartë. E tërë kjo është arrijtë pa përkrahje institucionale në këtë fushë. Po forcohen vazhdimisht ndërmarrjet e reja robaste që ofrojnë shërbime ndërmarrjeve tjera në fushën e informatikës dhe telekumunikimeve, duke përfshirë këtu edhe qasjet në rrjetën e Internetit.



Gjetja e rrugëve për shrytëzimin e këtyre shkathtësive për përparimin e afarizmit të ndërmarrjeve kosovare duhet të jetë preokupim i vazhdueshëm i intelegjencisë informatike kosovare. Dëpërtimi i kulturës dhe i teknologjisë informatike në ndërmarrje duhet të trajtohet nga pikëpamja e rolit që ka teknologjia informatike në menaxhimin e efektshëm të ndërmarrjes.



Me zhvillimet e telekomunikacioneve, po krijohen standarde të reja në komunikimin e informatizuar në Internet. Sot kur po bëhet globalizimi jo vetëm i afarizmit dhe i të gjitha rrjedhave në shkallë botërore, informatizimi duhet të trajtohet jo vetëm si një sfidë, por edhe si një shans që ndërmarrjes i ofron “fshati global”.


3.1 Informatizimi i afarizmit në Kosovë ka filluar me kontabilitetin e informatizuar



Një punë më sistematike në zbatimin e teknologjisë informatike në Kosovë është bërë në informatizimin e kontabilitet. Shumica e ndërmarrjeve e kanë informatizuar evidencën e kontabilitetit duke bërë përfshirjen elektronike të evidencës analitike të shpenzimeve, të hyrave, të stoqeve, të blerësve dhe të kategorive të tjera me rëndësi për ndjekjen e suksesit të tyre afarist. Në këtë mënyrë, zakonisht, është rritur shkalla e përditësimit të kontabilitetit. Mirëpo, përditësimi i kontabilitetit nuk mund të përmirësohet dukshëm nëse ka vonesë në regjistrimet në format elektronik, nga se rrallë herë ndodhë që dokumentacioni hyrës të jetë në formatin elektronik siç ndodhë në shumë ndërmarrje e vendeve të përparuara. Edhe kjo shkallë e informatizimit të kontabilitetit në ndërmarrjet kosovare nuk është shfrytëzuar plotësisht. Veçmas vërehen ngecje dhe hezitime në shfrytëzimin e përparsive që kontabiliteti i informatizuar ofron për përllogaritjen e treguesve analitikë, të cilët mund të shfrytëzohen për mbështjen e vendimeve afariste. Treguesit e afarizmit llogaritën lehtë në kontabilitetin e informatizuar dhe të ndërtuar mbi një bazë relacionale të të dhënave në të cilën informatat janë në lidhje të ndërsjellë për të prodhuar tregues të cakutar të arsimimit. Këta tregues u shërbejnë menaxherëve për mbështetjen e vendimeve afariste. Të tillë janë treguesit e rentabilitetit sipas produkteve dhe segmenteve të tregut, koeficientet e qarkullimit të stoqeve, kohëzgjatja mesatare e arkëtimit të kërkesave nga secili blërës etj, që mund të shfryzohen për mështetjen e vendimeve strategjike dhe atyre operative.



Kontabiliteti i informatizuar mundëson analizën financiare, duke ofruar mundësinë e prerjes së bilancit për të vlerësuar lëvizjet cilësore në strukturën e mjeteve dhe të detyrimeve. Kjo punë është e mundimshme të bëhet në mënyrë klasike, por është shumë e lehtë të bëhet me kompjuter. Gati secili programues, me ndihmën e një kontabilisti me pervojë, do të ishte në gjendje të programojë algoritmet e bazuara në metodologjine e prerjes së bilancit. Kjo analizë do të informonte mirë menaxherët për kahet e lëvizjeve afariste në ndërmarrje, dhe do të shtonte syçelësinë afariste.


3. 2 Përfshirja e të dhënave për tregun dhe tregtimin në sistemin informatik të ndërmarrjes



Arritjet e deritanishme të kuadrove të reja kosovare në informatizimin e kontabilitetit mund të shfryrtëzohen si bazë e shëndoshë për informatizimin e aktivitetit të ndërmarrjes në treg.



Një kontablilitet i informatizuar që mbështetë baza të zhvilluara relacionale të dhënave bën të mundur kombinimin e të dhënave dytësore të kontabilitetit me të dhënat tjera jashtë organizatës për analizën e tregut dhe tregtimit. Studimin e tregut ndërmarrjet bëjnë përpjekje në disa drejtime. Së pari, ndërmarrjet janë të interesuara të identifikojnë tregjet me kërkesë më të madhe, në mënyrë që resurset e tyre t’i drejtojnë kah degët e industrisë apo kah grupet e caktuara të popullsisë të cilat sigurojnë potenciale të mëdha zhvillimi. Ky potencial i tregut ofron shans të njëjtë për të gjithë prodhuesit. Mirëpo dallimin në aftësinë prodhuese dhe tregtuese bën që një prodhues të zotërojë një pjesë më të madhe të tregut e tjetri një pjesë më të vogël të tij. Për të parashikuar shitjen e vet në treg, ndërmarrja duhet të vlërësojë potencialin e tregut në relacion me cilësinë e produkteve a shërbimeve të saj, çmimet e shitjes të produkteve, si dhe aftësinë e saj në fushën e shpërndarjes, nxitjes së shitjes, dhe forcimit të marrëdhënieve me klientët. Raporti i shitjes së ndërmarrjes në krahasim me shitjen e të gjitha ndërmarrjeve të tjera (konkurruese) paraqet pjesëmarrjen e saj në treg, që zakonisht shprehet në përqindje. Pjesëmarrja e ndërmarrjes në treg gjithmonë duhet të përdoret në relacion me potencialin e tregut. Në këtë mënyrë, ndërmarrja është në gjendje të ruajë këta dy tregues analitik, të cilët i mundësojnë asaj të ndjekë lëvizjet e faktorëve të ndryshëm në suksesin e tregtimit të saj. Kështu për shembull, nëse kërkesa e tregut rritet, por vëllimi i shitjes i ndërmarrjes mbetët i pandryshuar, atëherë del se pjesëmarrja e ndërmarrjes në treg zvogëlohet. Kjo duhet të sinjalizjë menaxherët të marrin masa konkrete për të ndryshuar strategjinë e tyre të tregtimit. Në të kundërtën, rastet kur kërkesa e tregut zvogëlohet, kurse shitja e ndërmarrjes mbetet e njëjtë apo rritet, provojnë se ndërmarrja është në rrugë të mirë në kuadër të atij segmenti të tregut, dhe se, përkundër ngecjes në vëllimin e shitjes, ky kurs duhet të vazhdohet edhe më tej. Vetëm kontabiliteti i informatizuar mund të sigurojë të dhënat e nevojshme për ndjekjen e këtyre treguesve të rëndësishëm analitikë që ndihmojnë mbështetjen e vendimeve.



Të dhënat për suksesin e shitjes duhet të shfrytëzohen tok me të dhënat për shpenzimet. Një kontabilitet i informatizuar ofron të dhëna analitike të mjaftueshme edhe për shpenzimet sipas produkteve që janë bartës të aktivitetit që kanë shkaktuar shpenzimet e caktuara. Me rëndësi të posaçme është që në analitikën e shitjes të mblidhën dhe të ruhen të dhënat dhe shpenzimet sipas secilit bartës të tyre.



Krahasimi i të dhënave nga kërkimet e tregut me të dhënat e brendshme për efektet e organizatës në treg japin tregues shumë informues për efikasitetin e programit afarist konkret. Kjo masë shumë e mirë e kontrollit nënkupton ndërlidhjen e shpenzimeve afariste me bartësit realë të tyre. Një metodë e tillë e llogaritjes quhet kontabiliteti i bazuar në aktivitete (Activity Based Accounting- ABC). Duke përdorur këtë metode ndërmarrjet kanë zbuluar produktet që gabimisht janë konsideruar fitimpurëse, porse në fakt këto produkte i kanë shkaktuar humbje ndërmarrjes, dhe anasjelltas. Shkaktar kryesor i këtij mashtrimi ka qënë përllogaritja e gabuar i shprenzimeve nëpër produktet a shërbimet që nuk janë shkaktar i vërtetë të tyre. Si rrjedhoje, ndërmarrja ka vazhduar gabimisht t’i konsiderojë si fitimprurës produktet a shërbimet të cilat kanë qënë bartës të vërtetë të shpenzimeve, por me qenë se shpenzimet nuk kanë figuruar në evidencën e kontabilitetit, kostoja për këto produkte ka qenë më e ulët për aq sa ka qenë vlera e shpenzimeve që nuk janë ngarkuar këto produkte, por janë ngarkuar produktet a shërbimet e tjera. Shumë ndërmarrje që kanë aplikuar sistemin e kontabilitetit ABC kanë arrijtur të rrisin dukshëm fitimin duke menjanuar produktet a shërbimet që kanë sjellë humbje dhe duke u dhënë përparsi produkteve a shërbimeve që kanë sjellë më shumë fitim (Cooper dhe Kaplan 1993).


3.3 Ndërtimi i sistemeve të mbështetjes së vendimeve dhe roli i tyre në ndërmarrjet kosovare



Roli i sitemit informatik sa vjen e shtohet si rezultat i ashpërsimit të konkurrencës në treg dhe i ndryshimit të vazhdueshëm të kushteve të afarizmit, që nxitet nga zhvillimi i hovshëm tekniko-shkenocr, nga globalizimi i ekonomisë (tregut botëror) dhe nga braktisja e sistemit të rregullimit administrativ të ekonomisë. Cikëli jetësor i produkteve në treg gjithnjë po shkurtohet. Ndërmarrjet vazhdimisht ndodhën para sfidave të reja. Ndryshimi i kushteve të afarizmit shtron nevojën për informacione për lëvizjen e faktorëve të cilët ndikojnë drejtëpërdrejti ose terthorazi në suksesin e afarizmit të ndërmarrjes. 



Për shakak të kushteve jo të rregullta në ekonominë e Kosovës që kan mbretëruar më gjatë se dhjetë vjetë të trysnisë politike dhe ekonomike, njohuritë konvencionale, të vlefshme në kushtet e ekonomisë normale të tregut, nuk ndihmonin shumë afaristët kosovarë në mbështetjen e vendimeve të tyre afariste. Ndërmarrjet përballenin me sfida dhe rreziqe të lloj-llojshme që venin pushtetëmbajtësit për të përshtatur aktivitetin ekonomik qëllimeve të tyre. Përshtatja e shpejtë e afarizmit kushteve të reja shtrohej si kusht ekzistencial i ndërmarrjes. 



Trysnia më se dhetëvjeçare dhe shkatrrimi i ekonomisë nga Lufta e viteve 1998-1999, bëri që shumica e ndërmarrjeve të humbin pjesën më të madhe të mjeteve themelore dhe pothaj se mbetën fare pa mjete qaarkulluese. Rifillimi i prodhimit dhe afarizmit në kushtet kur nuk ka banka dhe financues tjerë të veprimtarisë ekonomike bëhët sfidë e pa shembullt për afaristët kosovar. Shpejtësia e disa sipërmarrësve të vegjel kosovar që të ringjallin prodhimin dhe afarizmin në kushte kaq të papështatshme dhe në mungesë të institucioneve moderne, ka habitur ekpertët ndërkombtar që ishin  present në Kosovë. Kjo gjinshmëri e afaristëve kosovar tregon se edhe pse nuk ekzistojnë plane të mirëfillta afariste të shkruara, në mendjen e sipërmarrësve kosovar ekziston një strategji e mirëfilltë e bazuar në njohjen e mirë të rrethanave vendore. 



Kjo përvojë është per lavdatë, por numri i këtyre ndërmarrjeve ishte tepër i vogël që pas luftës ata të bartin barrën e rëndë të zhvillimit të Kosovës. Megjithatë, njohuritë në fushën informatike bënë që të zhvillohen shpejtë bankat e reja dhe institucione tjera fiananciare, agjenci sigurimi dhe së fundi edhe ndërmarrje të kontabilitetit. Bartësit e zhvillimit të kulturës informatike në Kosovë ishin shtyllat kryesore të zhvillimit të sistemit informatik të institucioneve të Kosovës pas luftës, njëherë të adminsitruara nga UNMIK e tash në kuadër të Qeverisë së Kosovës. Kjo përvojë në fushën e përhapjes së kulturës infomatike duhet bërë atmosferë autoktone kosovare, e jo të mbetët epizodë e vetmuar që mund t’u atribohet faktorëve të jashtëm. Prandaj duhet vepruar në drejtim të formimit të kushteve kur të gjithë afaristët do dë mund të fitonin shkathtësitë e nevojshme për veprim të disiplinuar në treg, i cili zvoglon ose menjanon fare rreziqet arafiste që nga fillimi.



Për të siguruar informcionin e nevojshëm për faktorët që përcaktojnë lëvizjet në treg, dhe për të përcaktuar kërkesën për produktet a shërbimet e ndërmarrjes, ndërmarrja duhet të ndërtojë sistemin e inteligjencisë (informacionit). Ky sistem vazhdimisht duhet të mundësojë mbledhjen e të gjitha të dhënave relevante për afarizmin e ndërmarrjes, të cilat duke u përpunuar në sistemin e mbështetjes së vendimeve SMV (Decision Support System -- DSS) mundësojnë afarizëm më efektiv. 



Sistemi i intelligjencisë së tregut (SIT) është nënsistem i Sistemit informatik të drejtimit – SID (Management Information System – MIS). Përveç që bazohet në mundësinë e sielljes të dhënave të brendshme (të kontabilitetit, statistikës afariste e evidencave të tjera në ndërmarrje) dhe të dhënave nga burimeve dytësore (statistika zyrtare, statistika e asociacioneve të ekonomisë dhe e institucioneve të tjera, si dhe të dhënat nga datotekat e organizatave profesionale që merren me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave), SIT intensivisht shfrytëzon të dhënat parësore që posaçërisht mblidhen për të hedhur dritë mbi çështjet që janë specifikë e tregtimit të ndërmarrjes konkrete. Këto të dhëna mblidhen nëpërmjet kërimeve të tregut. Kërkimet e tregut aktualizohen çdo herë kur ndërmarrja duhet të ndërmarrë ndonjë aksion jorutionor në treg për të njohur reagimin e tregut ndaj aksioneve të saj. Kërkimet e tregut veçmas janë të rëndësishme kur ndërmarrja del në treg me një produkt të ri, apo ndryshon ndjeshëm ndonjërin nga përbërësit e strategjisë së saj në atë masë që do të ndikojë në ndryshimin e kërkesës për produktet apo shërbimet e saj në treg.



Të dhënat nga kërkimet e tregut janë të kushtueshme: ato kërkojnë një angazhim të konsiderueshëm të resurseve njerëzore dhe materiale. Ato duhet të shfrytëzohen në lidhje sa më të ngushtë me të dhënat dytësore nga burimet e tjera, sidomos nga burimet e brendshme të ndërmarrjes. Efikasiteti i shfrytëzimit të të dhënave dytësore varët nga shkalla e përsosjes së  SIT. Kur të dhënat dytësore sistematizohen dhe përpunohen mirë, analitikët kanë mundësi të paksojnë nevojen për të dhëna parësore, d.m.th. të ekonomizojnë në procesin e prodhimit të informatave të nevojshme. Megjithatë, shpeshherë nevoja për mbledhjen e të dhënave parësore nuk mund të menjanohet. Nevoja për të dhëna parësore rritet atëherë kur organizata nuk ka mbledhur dhe sistematizuar seritë kohore (datotekat e të dhanave për përiudha më të gjata kohore), dhe kur, për shkak të çrregullimeve në sistemin ekonomik të vendit, statistika zyrtare nuk është reale dhe burimet nga institucionet e tjera nuk ekzistojnë. Kjo situatë është pransihme në Kosovë, prandaj do të ishte iluzion të konceptohet çfardo SID pa mbështetje në të dhëna parësore. Së kendejmi, gjatë formimit të sistemit informatik ndërmarrjet kosovare krahas sistemit të përtritjes së të dhënave, duhet krijuar mundësinë e furnizimit të vazhdueshëm të këtij sistemi me të dhënat e mbledhura dretpërsëdrejti nga tregu. Duke shfrytëzuar me invencion përvojat e vendeve të tjera edhe afaristët kosovarë mund të furnizojnë SIT e ndërmarrjeve të tyre me të dhëna shumë të vlefshme. Po japim disa ilustrime. 



Në kushtet e kundërshtive midis pushtetarëve dhe ekonomisë, aktiviteti ekonomik zhvillohet jashtë kontrollit, apo në një kontroll jo të plotë të shtetit. Shteti nuk ka të dhëna për aktivitetin ekonomik apo prirjet në konsumin e popullsisë. Nëse dikush bazohet në të dhënat zyrtare për numrin e ndërmarrjeve të regjistruara në ish vendet socialiste do të mashtrohej keq. Shumica e ndërmarrjeve nuk janë aktive. Ky fiksion legal jep përshtypje (në shikim të parë) për një aktivitet shumë më të madh afarist se ç‘është aktiviteti real. Duke ditur se shumica e ndërmarrjeve, në përpjekjet e tyre për t’iu shmangur tatimit për shtetin, shtrembërojnë realitetin e tyre afarist, agjencitë për kërimet e tregut në Rusi (edhe pse pa traditë) me shkathtësi të jashtzakonshme shfrytëzojnë treguesit e terthortë të aktivitetit ekonomik (Helmer, 1997).  Ato përdorin aktivitetin në reklamë dhe shpenzimet e enegjisë elektrike si tregues të aktivitetit të vërtetë të ndërmarrjeve. Një firmë mund të ketë paraqitur në statistikën zyrtare një vëllim shumë më të vogël prodhimi apo asortiment më të ngushtë të prodhimit se ai real. Nëse kjo ndërmarrje në të njëjtën kohë ka shtuar aktvitetin në reklamë, del se raportimi i sajë është i rremë dhe duhet të korrigjohet. Shembulli tjeter i raportimit të rremë në Rusi është kur firma konkrete ka raportuar paksim të aktivitetit afarist, por në të njëjtën kohë ka konsumar më shumë energji elektrike (e dhënë kjo që ata e sigurohet nga furnizuesi i enegjisë elektrike mbi bazën komerciale). Analitikët e tregut shfrytëzojnë treguesit e aktivitetit ekonomik për të korrigjuar statistikat zyrtare në mënyrë që të dhënat në to të bëhen sa më reale. Furnizuesi i produkteve a shërbimeve të këtyre dy ndërmarrjeve duhet të jetë shumë  interesuar që të vlerësojë sa më realisht aktivitetin e klientëve të vet, në mënyrë që sa më saktsisht të përllogarisë potencialin e tregut dhe të parashikojë  kërkesën për produktet a shërbimet e tyre. Vetëm pasi që të korrigjohen e t’i afrohen realitetit, këto të dhëna mund të jenë të dobishme për të vlerësuar potencialin e konsumit të këtyre ndërmarrjeve. Këta dy shembuj mund të përdorën si nisje për të menduar si të sigurohen të dhënat parësore në kuadër të SIT dhe SID.



Duke ruajtur treguesit analitikë të aktivitetit ekonomik dhe dallimeve midis këtye treguesve dhe të dhënave nga statistika zyrtare, analitikët fitojnë inteligjencë të vlefshme për valorizimin e saktsisë së të dhënave zyrtare. Fatkeqësisht, shpesh këto të dhëna nuk ruhen në nivel më analitik. Ato agregohen për më shumë aktivitete, ose, më keq, humbin fare.


4. Përbërësit e sistemit të mbështetjes së vendimeve



Infomatizimi i kontabilitetit, sigurimi i të dhënave dytësore, si dhe mbledhja dhe përpunimi i të dhënave parësore vazhdimisht pasurojnë datotekat e sistemit informatik dhe kështu forcojnë SIT. Përpunimi i këtyre të dhënave bëhet nëpërmjet Sistemit të mbështetjes së vendimeve SMV (Decision Support Sistem - DSS). SMV përbëhet nga baza e të dhënave (datoteka), programet kompjuterike për manipulimin me të dhënat, modelet për mbështetjen e vendimeve dhe njësia hyrse (interfejsi) i kompjuterit.



1. Baza e të dhënave (datoteka). Ky përbërës i SMV-së zhvillon dhe bashkërendon qarkullimin e informatave nga burimet e ndryshme të brëndshme the të jashtme. Detyra kryesore e saj është të pajisë përbërësit e tjerë të SMV-së me të dhënat e nevojshme. Me rëndësi të madhe është mbledhja dhe ruajta e të dhënave sa më analitike (të mblidhen dhe të ruhen faktet në detajet më të imëta), dhe të jenë të shfrytëzueshme kur paraqitet nevoja për përdorimin e tyre për mbështetjen e vendimeve. Në kuptimin klastik kontabël, kjo do të thotë hapje e evidencës analitike sipas përbërësve të shpenzimeve dhe të hyrave nëpër përiudha sa më të shkurta kohore. Kështu do të mund të siguroheshin shpenzimet sipas produkteve a shërbimeve që shkaktojnë secilin shpenzim. Si rrjedhim, analitiku do të sigurojë çfardo të dhënash që mundësojnë hulumtimin e faktorëve që ndikuar në efektin e aktivitetit afarist gjatë një periudhe kohore.



2. Duhet theksuar se memoria e lirë e kompjuterëve dhe softveri i përshtatshëm operativ dhe ai aplikativ mundësojnë ruajtjen e të dhënave në detajet më të imëta, e që në të njëjtën kohë menaxherët të kenë edhe të dhëna sintetike për lëvizjet kryesore të shpenzimeve dhe të të ardhurave. Kjo vjen si rezultat i interfejsit (komunikimit të njeriut me makinën) shumë të përshtatshëm për regjistrimin e të dhënave që ofrojnë programet për regjistrimin dhe përdorimin e të dhënave si për shembull Akces (Access) i Majkërosoftit (Microsoft). Kurse me përdorimin e Eksellit (Excel), jo vetëm që mund të përdorohen lehtë të dhënat në nivele të ndryshme të grumbullimit të tyre, por mund të përdorën edhe operacione shumë të sofistikuara për përpunimin e të dhënave nga burime të ndryshme në bazën e të dhënave për përfitimin e treguesve shumë të vlefshëm për mbështetjen e vendimeve, duke filluar nga treguesit fianaciarë deri te modelet më komplekse të marketingut. Algoritmet e ndryshme që shfrytëzojnë të dhënat nga datotekat e ndryshme dhe mundësojnë përllogaritjen e treguesve të ndryshëm për mbështetjen e vendimeve quhen modele. Modelet e mbështetjes së vendimeve mund të jenë të thjeshta, që reflektojnë ndikimin e një ndryshoreje (varriable)  në suksesin afarist, p.sh. ndikimin e nivelit të interesit të huas në koston e produktit a shërbimit. Mirëpo, modelet mund të jenë shumë komplekse që të masin ndikimin simultan të shumë ndryshoreve të vendimeve afariste në suksesin afarist. Modelet janë vegla që ndihmojnë menaxherin për të zgjedhur midis dy a më shumë alternativave në procesin e marrjes së vendimeve. Shkenca e menaxhmentit vazhdimisht pasuron dijet për afarizmin dhe ndërton modele të reja, por në momentin e tanishëm kosovar, është me rëndësi që menaxherët të fillojnë të shëndërojnë “formulat” intuitive (të pashkruara por që shumë herë janë treguar të sakta) në tabelat elektronike (Spreadsheet). Duke lidhur këto “formula” me bankën (bazën) e të dhënave formohet një ndjenjë për kulturën e mbështetjes së disiplinuar të vendimeve. Kjo duhet të jetë edhe nisma e përdorimit të modeleve për mbështetjen e vendimveve. Bazë fillestare mund të jetë bilanci i suksesit, në të cilin në vend të numrave do të figuronin strofujt e formulave. Këta strofuj interaktivisht kalkulojnë numrat nga të dhënat e datotekave që adresohen në atë rubrikë. Kështu, menaxheri do të jetë në gjendje të njihet me pasojat financiare të çdo vendimi afarist, nga se çdo vendim është i lidhur me shpenzimet ose të hyrat.



3. Para paraqitjes së kompjuterëve personal, përpunimi statistikor i të dhënave bëhej me kompjuterët e mëdhej (Mianframe). Për këtë qëllim eksistojnë paket-programe për analizën statistikore të të dhënave, prej të cilave më të rëndësishmit janë SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) dhe SAS (Statistical Analysis Systems). Këto programe kanë mundësuar përllogaritjen e treguesve të thjeshtë statistikor siç janë treguesit e statistikës përshkruese (mesataret, varianca, shmangia standarde, tabelimi i të dhënave të kryqëzuara me ato dy e më tepër ndryshore, e të ngjashme), modelet e thjeshta lineare, dhe modelet më komplekse statistikore dhe me më shumë variabla. Sot këto programe janë përshtatur për kompjuterët personal. Mirëpo, me forcimin e programeve të tabelave elektronike, si  Excel, Lotus, Quatro, etj, të cilat ofrojnë procedura shumë komplekse analitike në një mjedis të lehtë për përdorim, rëndësia e paket-programeve siç janë SPSS dhe SAS pritet të zvogëlohet. Pritet që në një të ardhme shumë të afërt, shumica e procedurave komplekse të analizave statistikore të ofrohen në tablelat elektronike. Këto zhvillime, se bashku me zhvillimin e vazhdueshëm të bazave të të dhënave do të ndimojë shumë aftësinë analitike të menaxherëve, falë kompatibilitetit me bazat e të dhënave në softverin aplikativ në kompjuterin përsonal. 



Me qenë se paket-programet statistikore janë të shtrenjta dhe ato ende nuk janë shumë të popullarizuara as në qarqet akademike në Kosovë, mendoj se për shkak të shtimit të fuqisë analitike të tabelave elektronike, paket-programet e analizës statistikore nuk do të arrijnë të popullarizohen asnjëherë midis menaxherëve kosovarë. Prandaj, mendoj se paket-programet statistikore nuk duhet të promovohen fare midis menaxherëve. Megjithatë, ato do të jenë të nevojshme për një rreth të ngushtë të punëtorëve kërkimorë që kanë interes në punën kërkimore shkencore të bazuar në datoteka të mëdha.


4. Ajo që e ka bërë kompjuterin personal shumë të popullarizuar është interfejsi shumë i përshtatshëm, që mundëson komunikimin e frytshëm të njeriut me kompjuterin. Nga se shfrytëzuesi komunikon me kompjuterin nëpërmjet të llogaritjeve interaktive, që d.m.th. kompjuteri “fluturimthi” kalkulon dhe menjëherë paraqet në ekran rezultatin nga inputet (parametrat hyrës) që përdoruesi i tij i fut në kompjuter nëpërmjet tastierës. Me paraqitjen e procesorëve të fuqishëm sikurse është Pentium i Intel-it, sidomos me zgjërimin e fuqisë virtuale të procesorit (RAM) mbi 16MB, softveristët kanë në dispozicion memorie që ofron komoditet për prodhimin e softverit aplikativ. Me ngritjen e fuqisë procesuese mbi 32MB, këtë përparësi ata po e shfrytëzojnë për përdorimin e veglave në krijimin e intefejsit më të lehtë për t’u përdur të bazuar në objekte dhe menu. Ky interfejs i mundëson menaxherit një komunikim interaktiv me kompjuterin pa pasur nevojë që të mësojë sintaksën me të cilën është ndërtuar objekti apo menuja e caktuar. Në këtë mënyrë, menaxheri integron bazën e të dhënave me modelet në SMV në mënyrë që të krijojë mudësinë për analizën interaktive të secilit vendim të rëndësishëm afarist nëpërmjet prizmit të të dhënave nga datotekat e ndryshme në SMV. Kjo analizë, së bashku me vendimin e mbështetur në të, mund të ruhen për një kohë të gjatë në SMV.
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Fig. nr. 1: Procesi i planifikimit  interaktiv në ndërmarrje


Burimi: Nexhmi Rexha “The Role of the Interactive Marketing Plan for System-Based Decision Making,” Në The Proceedings of the Academy of Marketing Science World Marketing Congress 2001, Cardiff, Wales, UK 28 June – 1 July 2001.


Treguesit analitikë, të cilët menaxheri i përfiton duke analizuar zgjedhjet altenative afariste, vazhdimisht pasurojnë SMV. Duke krahasuar realitetin me atë çfarë është parashikuar me modelin e mbështetjes së vendimeve, menaxheri është në gjendje të përfitojë njohuri shumë të dobishtme për vlërësimin e modelit për mbështetjen e vendimeve. Natyrisht qëllim i SMV është planifikimi i strategjisë sa më të suksesshme afariste, që formësohet në planin afarist. Me krahasimin analitik të arritjeve të planifikuara dhe atyre të sendërtuara, menaxheri do të jetë në gjendje të fitojë vazhdimisht njohuri të reja për relacionin shkak-pasojë të shumë faktorëve ndikues në afarizmin e ndërmarrjes. Me që SMV i mundëson menaxherin të bëjë këto krahasime interaktivisht në kompjuter, kjo formë e planifikimit quhet planifikim interaktiv. Planifikimi interaktiv mundëson planifikimin simultan sipas sektorëve afaristë dhe në të njejtën kohë ato plane janë të integruara në planin afarist të ndërmarrjes. Karakteri interaktiv i planifikimit mundëson analizën e sensibilitetit të çfardo forme alternative të angazhimit të resurseve të ndërmarrjes, duke lehtësuar kështu shumë punën gjatë parallogarive investive dhe planifikimit afatgjatë në përgjithësi.



Një nga përparësitë që ofron informatizimi i afarizmit është planifikimi interaktiv (siç është paraqitur në Figurën nr. 1), i cili duhet të jetë pikësynim i secilit menaxher që mund ta përdorë kompjuterin. Vendi në këtë kumtesë nuk lejon një analizë të thellë të përbërsëve të sistemit të planifikimit interaktiv, mirëpo duhet theksuar se ndërtimi i sitemit të planifikimit interaktiv në ndërmarrje kërkon angazhimin e ekspertëve që kanë njohuri nga kërkimet e tregut, menaxhmenti bashkëkohor dhe analiza e sistemeve informatike. Në mungesë të ekspertëve të këtillë, në fillim duhet nxitur një bashkëpunim të ngushtë midis ekspertëve nga të gjitha fushat relevante në një ekip multidisiplinar. Kryqëzimi funksional i njohurive të tyre pritët të përgadis një kuadër profesional me njohuri shumëdisiplinare, i cili do të angazhohej me përkushtim në ndërtimin e sistemit të planifikimit interaktiv.



Për të popullarizuar përdorimin e kompjuterëve nga ana e menaxherëve, qysh tani duhet nxitur punën në ekipe të ekspertëve nga fusha e informatikës, të kërkimeve operacionale, të menaxhmentit shkencor, dhe të marketingut, duke përvetësuar praktikën më të përparuar botërore në informatizimin e ekonomisë (Rexha 1997). Në të njëjtën kohë, sistematikisht duhet punuar në edukimin e kuadrit që do të ketë njohuri në të gjitha këto fusha, ashtu sikurse përgatitën kuadrot në universitetet e njohura teknologjike. 


5. Përfundim



Nën ndikimin e zhvillimit të shpejt në fushat e kompjuterëve, softverit, teknologjisë për mbledhjen e dhënave dhe Internetit, procesi i informatizimit në botë po përparon me ritme shumë të shpejta. Informatizimi i mbështetjes së vendimevë është vazhdimësi logjike e aftësimit te menaxherëve per perdorimin e kompjuterit. Duke qenë se në Kosovë shumë ndërmarrje që me kohë kanë futur evidencën e kontabilitetit dhe disa nga statistikat e rëndësishtme afariste në formate elektronike, ato tani me pak invencion dhe përpjekje modeste mund të shfrytëzojnë bazat e të dhënave për përllogaritjen e treguesve të rëndësishëm afarist. Integrimi i bankave të të dhënave dhe modeleve për mbështetjen e vendimeve, me një interfejs të lehtë për përdorim, do të mundësonte planifikimin interaktiv afarist. Planifikimi interaktiv mundëson një analizë të alternativave dhe zgjedhjen racionale midis tyre.  Meqë ndërtimi i sistemit të mbështetjes së vendimeve kërkon një punë sitematike në ngritjen e kulturës informatike dhe racionalizmin e procesit të marrjes së vendimeve, në Kosovë nevojitën përpjekje sistematike paralele në ngritjen e nivelit të arsimimit kompjuterik dhe menaxhmentit shkencor praktik. 
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LIGJERATA E PARË SLIDE


ROLI I KËRKIMEVE NË BIZNES DHE SHKENCAT SHOQËRORE


Kërkimet në biznes përmbushin nevojën e menaxherit për të njohur organizatën, tregun, ekonominë ose të ndonjë fushe tjetër të panjohur.


Kërkime në biznes quhet procesi sistematik dhe objektiv i prodhimit të informacionit për të ndihmuar vendimmarrjen në biznes. 


Hetimi dhe kërkimi [research (re-search) -“search again”] 


Informacion duhet të jetë: 


1. shkencor; jo intuitiv ose i mbledhur rastësisht 


2. objektiv 


3. jo personal 


Ndihmon çdo aspekt të vendimmarrjes në një organizatë a institucion


TIPET E KËRKIMEVE E BISNESIT

Kërkimet bazike (fundamentale); Kërkimet e aplikuara


Kërkimet bazike - Kane për qëllim zgjerimin e diturive, nuk janë të lidhura drejtpërdrejti me zgjedhjen e një problemi të caktuar të biznesit shembull: A janë anëtarët e grupeve punuese kotësive më të kënaqur se antarët e  grupeve me pak kohesive?

Kërkimet e aplikuara: Ndërmerren kur duhet marrë vendim për zgjidhjen e një problemi specifik: shembull A duhet McDonald’s të ofrojë sallata për darkë?


Procesi i vendimmarrjes i lidhur me zhvillimin dhe zbatimin e strategjisë së biznesit bën: 


· Identifikimi i problemeve dhe shansave afariste


· Diagnozimi dhe vlerësimi 


· Zgjedhja dhe zbatimi i kursit (drejtimit) të aksionit


· Vlerësimi i kursit të aksionit


Vlerësimi i kërkimeve është procesi formal, objektiv i matjes dhe shqyrtimi i shkallës në të cilën një aktivitet, projekt a program ka sendërtuar qëllimet e tija. 


Kërkimi i vlerësimit është një vlerësim formal dhe objektiv që ofron informacion lidhur me objektivat dhe për atë se a kane arritur aktivitetet e planifikuara atë që është pritur të arrijnë. 


Kërkimi i përformancës – monitoringut është një forme e kërkimit që në mënyrë të rregullt siguron kthim informacioni (feedback) për vlerësimin dhe kontrollin e aktivitetit të biznesit.


Një menaxher që mendon të beje një kërkim duhet të shqyrtoje: përkufizimet kohore, disponimin me të dhëna, natyrën e vendimit dhe dobinë kundruall kostos.


Menaxhimi cilësor është një filozofi biznesi, që ka shume gjera të përbashkëta me idenë se konsumatori është sovran. Kjo e shpreh besimin se procesi i menaxhimit duhet të përqendrohet me integrimin e idesë se bazuar në ofrimin e produkteve ose të shërbimeve cilësore konsumatorit, në tere organizatën.


Kërkimet e monitorimit të kryerjes së punëve janë:


· Kërkimet që rregullisht sigurojnë informatën e nevojshme për të vlerësime dhe kontroll


· Tregon se a po zhvillohen proceset sipas planit


· Kërkimet mund të jenë të nevojshme të shpjegohet pse diçka ka “shkuar mbrapsht”


Menaxhimi i cilësisë totale MCT - Është Filozofi afariste që nënkupton se procesi i menaxhimit duhet të përqendrohet në integrimin e cilësisë sipas kritereve vlerësuese të konsumatorit nëpër të gjithë organizatën.

MCT: Thekson përmirësimin e vazhdueshëm të produkteve dhe shërbimeve. Menaxherët vazhdimisht përmirësojnë qëndrueshmërinë e produkteve dhe vetive të tyre ata përpiqen që të përmirësojnë livrimin dhe shërbimet tjera në mënyrë që ndërmarrjet e tyre të mbesin konkurrente.


Vlera potenciale e përpjekjeve në  kërkime për biznes duhet t’i tejkalojë shpenzimet e llogaritura


Vlera: Reduktimi i pasigurisë; Rritja e gjasave për vendim të drejtë; Marketingu i përmirësuar Veprim më efektiv që sjell rezultate më të mira


Shpenzimet: Shpenzimet e kërkimeve; Shtyerja e marrjes së vendimeve; Rreziku i informimit të konkurrencës për aksionet e ndërmarrjes; Rreziku nga rezultatet e gabuara të kërkimeve


Temat kryesore te kërkimet në biznes 


· Kushtet e përgjithshme në biznes që përcaktojnë mjedisin afarist të ndërmarrjes


· Kërkimet financiare dhe të kontabilitetit


· Kërkimet e menaxhmentit dhe sjelljes së organizatave


· Kërkimet e potencialit të tregut, shitjes dhe marketingut


· Kërkimet në fushën e sistemit informatik


· Kërkimet në fushën ë përgjegjsisë së ndërmarrjeve


LIGJERATA E DYTË SLIDE


SISTEMI GLOBAL INFORMATIK


Grumbullim i organizuar i harduerit, pajisjeve për komunikim, softuerit, të të dhënave dhe personelit për të zhvilluar, nxjerrë, ruajtur, azhuruar, manipuluar, analizuar dhe paraqitur përnjëherë (on-line) informacionin për aktivitetet të biznesit gjithëbotëror quhet sistem global informatik. 


TË DHËNAT PËRBALLË INFORMACIONIT


Të dhënat – janë fakte bazë (të pa përpunuara) - regjistrojnë matjet e nevojshme për fenomene të caktuara, 


Informata -  janë fakte në formë të përshtatshme për vendimmarrje për menaxheret për ti bazuar mendimet.  Dituria është një informacion i përzier, përvoje dhe mendjehollësi që ofron një kornize e cila mund të aplikohet me maturi gjate vlerësimit të informacionit të ri ose gjate vlerësimit të situatave relevante.


Menaxhimi i diturisë është një proces për krijimin e një memorie organizative inkluzive, gjithëpërfshirëse, me qasje të lehte, e cila shpeshherë quhet kapitali intelektual i organizates.


Qëllimi i menaxhimit të diturisë  është të organizohet “kapitali intelektual” i një organizate në një mënyrë formalisht të strukturuar për shfrytëzim të lehtë.


Sistemi global i informacionit është një koleksion i organizuar i harduerit, softuerit, i të dhënave kompjuterike dhe i personelit të destinuar për të kapur, ruajtur, freskuar, manipuluar, analizuar dhe për të paraqitur menjëherë informacionin për aktivitetin botëror të biznesit.


Karakteristika e informatës së vlefshme; Relevante; Cilësore; Të përditshme (azhure); Komplete


Sistemi i mbështetjes së vendimeve (SMV) është Një varg programesh kompjuterike që ruajnë dhe transformojnë të dhënat në informata të vlefshme dhe të përdorshme. Sistemi i mbështetjes së vendimeve ka dy komponentë kryesore:  Bazat e të dhënave, Softuerin

Baza e të dhënave – është grumbullim i të dhënave të papërpunuara të organizuara logjikisht në formë që mund të ruhen dhe të përpunohen në kompjuter. 


Datotekat ose baza e të dhënave është një koleksion i informacionit, që është aranzhuar në mënyrë logjike dhe që është organizuar në një forme që mund të ruhet dhe të procedohet me kompjuter.

Softueri – janë Programe të llojeve të ndryshme të cilët u tregojnë kompjuterëve, printerëve, dhe hardverit tjetër çfarë të bëjnë.


Softueri u mundëson menaxherëve të kombinojnë dhe ristrukturojnë bazat e të dhënave, të diagnozojnë marrëdhëniet, ndërtojnë modelet analitike, vlerësojnë ndryshoret, dhe analizojnë në mënyra tjera bazat e ndryshme të të dhënave.


Katër burimet kryesore të inputeve për Sistemin e Mbeshtetjes së Vendimeve. 


1. Burimet e brendshme


2. Kërkimet në biznes


3. Inteligjenca e biznesit


4. Furnizuesit e jashtëm të të dhënave


BURIMET E BRENDSHME


Inputi përfshin të gjitha të dhënat numerike, tekstin, zërin dhe imazhet që hyjnë në sistemin e mbështetjes se vendimit.


Akumulimi sistematik i të dhënave përkatëse, në kohe dhe sakte është esencial për suksesin e sistemit të mbështetjes se vendimit.


Katër burimet kryesore të inputit për të dhënat e marketingut janë:  shënimet e brendshme, kërkimi i biznesit, inteligjenca e marketingut dhe shitësit e jashtëm/ shpërndarësit e jashtëm të të dhënave.


Të dhënat e brendshme të cilat mund të jenë me vlerë për t’i informuar menaxherët.


Raportet e kontabilitetit të shitjes dhe stoqeve ofrojnë sasi të konsiderueshme të të dhënave


Të dhënat për shpenzimet, livrimet, stoqet, shitjen, dhe askpektet tjera të operacioneve të rregullta mblidhen në mënyrë rutinore dhe regjistrohen në kompjuter.


Sistemi i inteligjencës afariste përmban një rrjetë e burimeve dhe procedurave të rregullta me të cilat udhëheqësit sigurojnë informacionet e përditshme në lidhje me zhvillimet e reja në mjedisin e jashtëm


Ndikimi i ti në drejtimin e ndërmarrjes

· Kompjuterë të fuqishëm personal


· Softueri i përshtatshëm po e lehtëson punën me kompjuterët 


· Revolucionarizmi i procesit të mbledhjes së të dhënave


· Interneti po i shumëfishon efektet e informatizimit


· Teknologjia informatike ndihmon menaxhmentin shkencor


· E-commerce (shitja me pakicë, bankat, aviokompanitë, shkollat  etj.)


· Interneti si mjet për stimulimin e globalizimit të biznesit


· Kontabiliteti i informatizuar ndihmon vendimmarrjen:


· Mundëson baza të zhvilluara relacionale të dhënave


· Bën të mundur kombinimin e të dhënave dytësore të kontabilitetit me të dhënat tjera jashtë organizatës për analizën e tregut dhe tregtimit


· Ndihmon politikën e kontabilitetit të bazuar në aktivitete (Activity Based Accounting) – i bmështerur në ë dhëna analitike të mjaftueshme edhe për shpenzimet sipas produkteve që janë bartës të aktivitetit që kanë shkaktuar shpenzimet e caktuara.


· Krijon bazën për planifikimi interaktiv 


Arkivat me të dhënat e kompjuterizuara janë: CD-ROM, On-line, Interneti


Studimet sipas porosisë Ndërmerren për mbledhjen e të dhënave për ndërmarrjen e caktuar.  Nuk ndërmerren rregullisht a në vazhdimësi. Projektet kërkimore ndërmerren për studimin e nevojave specifike të ndërmarrjes. 

Këmbimi Elektronik i të Dhënave (Electronic Data Interchange - EDI) është term që përdoret për treguar se  sistemi kompjuterik i një ndërmarrje integrohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me sistemin kompjuterik  të ndërmarrjes tjetër. 


Interneti është Sistem botëror i kompjuterëve që i mundësojnë përdoruesve të kenë qasje në informata dhe dokumente nga burimet e largëta. Kombinim i sistemeve botërore të komunikimit dhe bibliotekë më e madhe në botë. 


Intraneti- Rrjet privat i të dhënave është i Bazuar ne bazën relacionale të të dhënave, Shfrytëzon standardet dhe teknologjinë e internetit, Sistem i mbrojtur (firewalls) dhe i sigurt.


LIGJERATA E TRETË SLIDE


Teoritë janë rrjeta të thurura për të zënë atë që e quajmë “botë”: për të racionalizuar, zbërthyer dhe zotëruar atë. Teoria është një grup koherent i propozimeve të përgjithshme, të shfrytëzuara si parime të sqarimit të marrëdhënieve të dukshme të fenomenit të caktuar që studiohet. 

Dy qëllimet e teorisë janë: Parashikimi; Domethënia


Konceptet janë: Ideja e përgjithësuar lidhur me një kategori objektesh, cilësish, ndodhish, ose procesesh të emërtuara me një emër, shërbejnë për shprehjen e teorisë. Konceptet janë përgjithësim i realitetit


Blloqe ndërtimi që përmbledhin realitetin janë: “udhëheqja”, “produktiviteti”, “morali”,  “prodhimi kombëtar bruto”, “mjetet”, dhe “inflacioni”


Bizneset e hulumtuesit shkencor veprojnë në dy nivele: Niveli i përgjithësimit : Konceptet, Tezat (Teoremat, Propozimet) dhe Niveli empirik: Ndryshoret (variablat), Hipotezat

Niveli i përgjithësimit - zhvillimi i teorisë nënkupton nivelin e njohurive që shprehin një koncept që ekziston vetëm si ide a cilësi e veçuar e një objekti 


Niveli empirik - niveli i njohurive që pasqyron atë që mund të vërtetohet me eksperiencë ose me vrojtim


Metoda shkencore  janë: Përdorimi i një varg procedurash të caktuara për ndërtimin dhe lidhjen e përfundimeve teorike për ngjarjet dhe për parashikimin e ngjarjeve ende të panjohura.


Tezat (propozicionet) janë përfundime që kanë të bëjnë me marrëdhëniet midis koncepteve


Hipoteza është tezë që mund të  vërtetohet empirikisht. Ajo është një konkludim empirik që ka të bëjë me raportet midis ndryshoreve.


Ndryshore (variabël) është çdo gjë që mund të ketë vlera të ndryshme numerike


Rezonimi deduktiv - Është proces logjik i nxjerrjes së përfundimeve nga premisa e njohura ose diçka e vërtetë. 


Rezonimi induktiv - Është proces logjik i ndërtimit të tezave (propozicioneve) të përgjithshme të bazuara në vëzhgimin e fakteve të veçanta.


LIGJERATA E KATERT SLIDE


Informacioni: redukton pasigurinë, ndihmon përqendrimin në vendimmarrje


Llojet e kërkimeve janë: hulumtuese, deskriptive (përshkruese), kauzave (shkakore)

Kërkimet hulumtuese janë: Të dhënat dytësore, Vlerësimi i përvojës, Pilot studimet 


Kërkimet hulumtuese - janë kërkime fillestare që synojnë qartësimin dhe përkufizimin e natyrës së problemit nuk sigurojnë evidencë përfundimtare parashohin kërkime vijuese


Kërkimet deskriptive: përshkruajnë karakteristikat e popullatës ose të fenomeneve; japin njohuri për natyrën e problemit.


Kërkimet kauzale: bëhen për t’i identifikuar marrëdhëniet shkak-pasojë


Identifikimi i shkaqeve: Shkaku i marrëdhënies nuk mund të vërtetohet. 


Treguesit e shkakut të kërkimeve shkakore:


1.  Renditje e përshtatshme e ngjarjeve


2.  Ndryshim i ndërlidhur – dy fenomene ndryshojnë bashkërisht 



3.  Mungesa e shpjegimit të mundshëm alternativ
 


Fazat e kërkimeve: Proces ciklik- përfundimet gjenerojnë ide të reja; Fazat mund të përputhen në mënyrë kronologjike; Fazat ndërlidhen në mënyrë funksion ale; Lidhjet paravajtëse: Fazat e hershme të procesit kërkimor do të kenë ndikim në dizajnin e fazave të vonshme; Lidhjet prapavajtëse: Fazat e vonshme e të procesit kërkimor do të kenë ndikim në dizajnin e fazave të hershme 


Zbulimi i problemit dhe përkufizimi i tij:


Hapi i parë zbulimi i problemit; problemi ka kuptimin menaxhimit të problemit; monitorimit të zhvillimit të shanseve dhe shfrytëzimit të tyre; zbulimi para përkufizimit


Çështjet etike në kërkimet biznesore

Çështjet filozofike: normat shoqërore; kodet e sjelljes


Të drejtat dhe obligimet  respondenteve Obligimi të tregojnë të vërtetën; Ruajtja e intimitetit; Mashtrimi; E drejta për të qenë të informuar


Të drejtat dhe obligimet e hulumtuesit


Qëllimi i kërkimeve është kërkimi Objektiviteti Keq prezantimi i kërkimeve Mbrojtja e të drejtës së konfidencialitetit  të subjekteve të kërkimeve dhe klientëve Përhapja e përfundimeve të gabuara; Kërkimet mbështetëse (Advocacy research)


TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E KLIENTIT  SPONSORUES (PËRORDUESIT)


Etika midis blerësit dhe shitësit;  Marrëdhënie e hapur me kryesit e kërkimeve; Marrëdhënie e hapur me partitë e interesuara; Intimiteti;  Përkushtimi në kërkime;  Studimet pseudo-pilot

Kërkimet mbështetëse janë: kërkimet për të mbështetur një pretendim i veçantë për një të drejtë specifike


Studimet pseudo-pilot hulumtuesit i është thënë se studimi është i pari nga shumë të tillë që ndërmerren në kuadër të një studimi gjithëpërfshirës


Deklarata e misionit identifikon qëllimin e departamentit të kërkimeve në kuadër të organizatës


Fushat e mundshme të konfliktit midis menaxhmentit ekzekutiv dhe hulumtuesit janë: Përgjegjësia e kërkimeve Personeli i kërkimeve Buxheti Detyrat Përkufizimi i problemit Raportimi i kërkimeve Përdorimi i kërkimeve

Kryesi i kërkimeve është: shërbim komercial i kërkimeve që kryen aktivitetet e kërkimeve biznesore për klientët 


Kriteret për angazhimin e kryesve të  jashtëm të kërkimeve janë: Ekspertiza Urgjenca e marrjes së vendimit, Burimet e personelit, Faktorët ekonomik, Objektiviteti, konfidencialiteti, Kontrolli i cilësisë


LIGJERATA E PESTË SLIDE

Parimi i Ajsbergut është parimi që tregon se pjesa me e rrezikshme e shume problemeve nuk mund të shihet e as të kuptohet nga menaxherët.


Ndryshore (variablat) quajmë çdo gjë që mund të përmbaje vlera të ndryshme numerike.


Llojet e ndryshoreve ndahen në: Kategorike, të vazhdueshme, të varura dhe të pa varura.


Hipotezat janë propozim i paverifikuar, zgjidhje e mundshme e problemit, hamendje.


Çështjet fondamentale të definimit të problemit janë: 


Cili është qëllimi i studimit


Sa dimë për problemin


A janë të domosdoshme informatat plotësuese?


Çfarë duhet të matet? Si


A mund të sigurohen të dhënat?


A duhet të bëhen kërkimet


A mund të formulohen hipotezat?


Kërkimet hulumtuese përbehen nga: Të dhënat dytësore, anketa e përvojës dhe studimet pilot.


Kërkimet hulumtuese bëjnë kërkimet fillestare të kryera për të sqaruar dhe përkufizuar natyrën e problemit, Nuk ofrojnë evidencë përfundimtare, pas tyre priten studime tjera.


Kategoritë e kërkimeve hulumtuese janë: anketa e përvojës, analiza e të dhënave dytësore, studimet e rastit dhe studimet pilot.


Analiza e të dhënave dytësore përben të dhënat që janë të mbledhura për një qellim tjetër nga projekti aktual, janë ekonomike si dhe kane burim të shpejt për informate baza (background information).


Metoda e studimeve të rastit – hulumton intensivisht apo disa situata të ngjashme me problemin aktual, hulumton në thelluesi bën studim të kujdesshëm, mund të kërkon bashkëpunim të ngushtë si dhe bën mësimin nga rasti i menaxhimit të diturisë në ITP.


Studimet pilot: përbejnë intervistat e grupit, teknikat projektuese, intervista të thella dhe metoda incidente kritike.


Teknikat projektuese përbejnë: testin e bashkëshoqërimit të fjalëve, metodën e plotësimit të fjalisë, tekniken e personit të trete si dhe luajtjen e rolit.


Moderatori – zhvillon raporte bashkëbiseduese me njerëzit, ndërvepron, dëgjon çfarë kane të thonë njerëzit, secilit i ofron mundësinë duke u shprehe lirisht.


Metoda e incidenteve kritike (MIK) është tërësi procedurash që përcaktojnë mbledhjen e të dhënave pa vëzhgimet e drejtpërdrejta të sjelljeve njerëzore.


MIK ka për qëllim: të ofroje baze empirike për zgjedhjen e problemeve praktike, të zhvilloje parime të gjera psikologjike.


Incident do të thotë çdo veprim i dukshëm njerëzor i përfunduar deri në atë mase që mundëson interferencën dhe parashikimin për personin që kryen atë veprim.




� Materiali i ligjëratës së gjashtë bazohet shumë në këto dy kumtesa: (1) N. Rexha, “Informatizimi si Bazë e Sistemit të Mbështetjes së Vendimeve”, Konferenca Parë të Informatizimit, e organizuar nga Shoqata e Puntorëve Informatik të Kosovës, në Prishtinë me 16-17 Janar të vitit 1998, dhe (2) N. Rexha “The Role of the Interactive Marketing Plan for System-Based Decision Making,” The Proceedings of the Academy of Marketing Science World Marketing Congress 2001..
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