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Abstrakt 

Me teknologji informatike pritet përmirësim i performancës së menaxhimit të burimeve njerëzore, 

duke kaluar fokusin nga administrimi apo menaxhimi i personelit, në strategji të menaxhimit të 

burimeve njerëzore. Roli strategjik i menaxhimit të burimeve njerëzore, supozohet që i shton vlerë 

funksionit të burimeve njerëzore dhe drejton funksionin e burimeve njerëzore drejt transformimit. 

Ky studim analizon funksionin e burimeve njerëzore, funksionin e tranformimit të burimeve njerëzore 

dhe teknologjinë informatike të burimeve njerëzore, duke matur rolin e teknologjisë infomatike në 

procesin e funksionit të transformimit të burimeve njerëzore. 

Hulumtimi përbëhet nga dy pjesë: teorike dhe analiza e të dhënave empirike, për të cilat janë 

shfrytëzuar burime nga revista akademike-shkencore me recenzion ndërkombëtar.  

Në pjesën teorike janë konceptuar funksioni i burimeve njerëzore, funksioni i transformimit të 

burimeve njerëzore dhe teknologjinë informatike të burimeve njerëzore, duke filluar nga kalimi i 

profesionistëve të burimeve njerëzore prej funksioneve operacionale në menaxheriale dhe strategjike. 

Pastaj funksionit të transformimit të burimeve njerëzore si proces biznesor që ndryshon formën e 

detyrave të burimeve njerëzore dhe zgjeron përfshirjen e aktorëve në funksion të burimeve njerëzore 

si dhe lejon menaxhimin e burimeve njerëzore të koncentrohen në strategji që krijojnë aktivitete që 

shtojnë vlerën për objektivat afatgjata të biznesit. Dhe në fund, mbështetja e teknologjisë informatike 

në burime njerëzore dhe detyrimi i transformimit të funksionit tradicional të burimeve njerëzore dhe 

ndryshimet në menaxhment.  

Në pjesën e dytë, pasqyra e analizave empirike paraqet rolin dhe praktikat e teknologjisë informatike 

të menaxhimit të burimeve njerëzore në funksion të burimeve njerëzore. Evidentohet delegimi dhe 

decentralizimi i funksioneve të burimeve njerëzore, në menaxherë të linjave (departamenteve) që 

shpesh herë krijohen mospajtime mes menaxhimit të burimeve njerëzore dhe menaxherëve të linjave. 

Kështu që profesionistët e burimeve njerëzore jo tërë kohën fokusohen në strategji por ende mirren 

me funksione operacionale dhe menaxheriale të burimeve njerëzore. Në anën tjetër teknologjia 

informatike e burimeve njerëzore konsiderohet si pjesë e domosdoshme për mbështetjen e burimeve 

njerëzore, kjo për shkak se teknologjia informatike e burimeve njerëzore ofron platformë dhe 

mundësi për transformim të funksioneve të burimeve njerëzore. 

Fjalët kyçe: burimet njerëzore, menaxhimi, teknologji infomatike, funksioni, tranformimi 
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Abstract  

With information technology human resource management improvement performance is expected, by 

shifting its focus from administration or personnel management to strategy of human resources 

management. The strategic role of human resource management is assumed to add value to the 

human resource function and that leads to transformations of its function.  

This study analyzes the human resource function, the function transformations of human resources 

and the role of information technology on the process of transformation of human resources function. 

The paper consists of two parts: theoretical and empirical analysis, for which sources have been used 

by academia and scientific journals. 

In the theoretical part are conceived human resource functions, the transformation of human 

resources functions and information technology in human resources, swinging human resources 

professionals from operations into management and strategy. Than transformation function of human 

resources as a business process that alters the shape of human resources tasks, expand involvement 

to human resource function and allows the management of human resources to concentrate on 

strategies that create activities that add value for long-term business objectives. And finally, the 

reliance on information technology for obligatory functions transformation of traditional human 

resources and changes in the management. 

In the second part, the empirical analysis presents the role and practices of information technology 

to human resources management in the human resources function. Evidenced devolution and 

decentralization of human resource functions to the line managers, where line managers often raise 

disagreements with human resource management. These way human resource professionals don’t 

just deal with strategies, but also with day to day operational and managerial functions of human 

resources. On the other hand, information technology on human resources deemed necessary, 

because, information technology offers platform for the human resources and an opportunity for 

transformation of human resource functions. 

Keywords: human resources, management, information technology, function, transformation 

1. Hyrje 

Tregu zbulon që konkurrenca mes kompanive është në fakt konkurrencë e Burimeve 

Njerëzore (BNJ). Një kompani, si organizatë fitimprurëse në vazhdimësi është nën 

presionin e dërgimin e produkteve të reja për të fituar në tregu. Pa BNJ cilësorë dhe 

funksionim efektiv, kompanitë me vështirësi durojnë presionin në ndjekje të 

strategjisë afatgjate të biznesit. Vitet e fundit kanë dëshmuar që BNJ është kapitali 

kryesorë dhe e ardhmja e Menaxhimit të Burimeve njerësore (MBNJ) (Schuler, 

1990). Forcimi i MBNJ është thelbi i një historie të suksesshme të biznesit.  

Në ditët e sotme, bota biznesore është duke kaluar ndryshime thelbësore: numri i 

ndryshimeve (kalimeve) të BNJ është i lartë si dhe strukturat organizative dhe 

menaxhmenti janë duke ndryshuar në vazhdimësi. MBNJ nuk arrinë të procesoj të 

gjitha ndryshimet, stili tradicional i BNJ fokusohet kryesisht në mbështejtje të 

personelit në kompani; për shembull, mbledhja e shënimeve të personelit, 

monitorimi i performacës, dhe implementimin e politikave afarise. Është pak-a-

shumë funksion operacional pasiv i pa motivuar për t’u kyçur në qështje strategjike 

dhe për t’i paraprirë sfidave të së nesërmës. Prandaj, lindi nevoja për MBNJ të ri që 

duhet të kuptoj strategjinë biznesore, të formuloj strategji që korrespondon me BNJ 
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për të përmirësuar procesin e shërbimeve, dhe të bëhet partner strategjik me top 

menaxhmentin e kompanisë (Beer, 1997; Mohrman & Lawer, 1997). 

Për të plotësuar kërkesën, ka presion të madh në MBNJ për të mbështetur objektivat 

strategjike që rrjedhimisht çon drejt ndryshimit të përmbajtjes së punës. Hulumtues 

të shumtë theksojnë ndryshimet e mëdha që shfrytëzimi i TI ka në mbështetje të 

MBNJ. Autorë të ndryshëm presin që shfrytëzimi i teknologjisë Informative në 

Burimeve Njerëzore (TIBNJ) do ta rrisë cilësnë e profesionistëve të BNJ, përderisa 

(Ulrich, 1997) thot që TIBNJ i shton vlerë organizatës dhe ngritë statusin e 

profesionistëve të BNJ, tutje në 2005 po i njejti autor thekson që profesionistët e 

BNJ duhet të transformohen në partner strategjik biznesorë. Këto fenomene ngjallin 

nevojën për pyetjet në vijim: 

- A ka ndikim ITBJ në ndryshimin e funksionit të BNJ? 

- Si ITBNJ mbështet rolin e ndryshimit të funksionimit të BNJ? 

- Si ITBNJ ndikon në tranformim të funksionit të BNJ? 

Me ndihmëne  tezave të cekura do të parashtrohet marrëdhënja e ITBNJ dhe 

tranformimit të funksionit të BNJ. 

2. Konceptet e funksionit të BNJ 

Janë dy anë që na mundësojnë të kuptojmë funksionin e BNJ: e para ka të bëj me 

bosht filozofik, i cili thyen funksionin në aktorë dhe në aktivitete, përdesira boshti 

tjetër, ndahen në kohë ku parashihet dallimi në mes tradicionalës (e kaluara) dhe 

interpretimet aktuale të funksionit të BNJ. 

2.1. Definicioni 

Sipas (Valverde et al. 2006), funksionet i BNJ janë  
veprimet menaxheriale të çdo niveli në organizim të punës, pranimit, 

zhvillimit dhe largimit të personelit nga organizata duke shfrytëzyar më të 

mirën e tyre për të arritur objektivat e arritjes së organizatës. 

Autori përfshin edhe aktorët tjerë si dhe përgjegjësitë përkatëse dhe detyrat e tyre. 

2.2. Aktorët në funksion të Burimeve Njerëzore 

Aktorët që marrin pjesë në funksion të BNJ nuk limitohen vetëm me dapartamentin 

e BNJ, aty përfshihen edhe menaxherë të departamenteve tjera, menaxherët e linjave 

dhe nënpunësit etj. Figura në vijim paraqet në nivele të ndryshëm akterët në 

funksion të BNJ. 
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Figura 1 Aktorër kryesorë të përfshirë në funksion të BNJ, në nivele të ndryshme në organizatë 

2.3. Aktivitetet në funksion të BNJ 

Koncepti i funksionit të BNJ mund të ndahet në tre komponente – Roli , kush zbaton 

Detyra; Përgjegjësia, si zbatohen detyrat, dhe Procesi, çfarë hapash mirren për ta 

zbatuar përgjegjësitë. Autorë të shumtë, njohës të problematikave menaxheriale dhe 

BNJ, konceptojnë në forma të ndryshme problemet e Menaxhimit të Burimeve 

Njerëzore (MBNJ). Sipas (McConvile, 2006) profesionistët e BNJ mund të luajn një 

apo më shumë role, dhe këtë e ilustron edhe vizualisht me grafikun në vijim. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Komponentet e funksionit të BNJ 

3. Funksioni tradicional i BNJ 

Në të kaluarën, funksioni i BNJ është njohur si menaxhment i personelit me fokus 

administrativ, mirëqenjës dhe marrëdhënjeve industriale. Departamenti i BNJ kishte 

më pak vlerë krahasuar me departamentin e Financës apo Marketingut, sepse nuk 

prodhonte vlerë dhe nuk kishte fuqi vendimmarrëse në qështje strategjike.   

Menaxherët e personelit tradicional i kushtonin vëmendje menaxhimit të punës, por 

nuk merrnin pjesë në planifikimin dhe strategji të kompanisë. Ata fokusin primar e 

kishin në kontrollin e punonjësve, duke përfshirë kujdesin dhe dizajnin e kontratave 

dhe rregullave për monitorimin (Storey, 2001). Përderisa menaxherët e linjave 

kishin rol pasiv në BNJ.  
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Figura 3 Skema e funksionit tradicional të funksionit të BNJ 

Qysh nga fillimi i viteve të 80-ta menaxhmenti i personelit filloj të kaloj në 

menaxhment të burimeve njerëzore (resurseve humane), kjo për shkak se 

konsiderohej që profesionistët e BNJ duhet të merrnin pjesë në vendime strategjike 

biznesore (Armstrong, 2006). Detyrat primare të profesionistëve të BNJ edhe sot 

fokusohen në veprime operacionale-administrative, mirëpo funksionet e BNJ janë 

zgjeruar dukshëm qe reflekton se MBNJ ka filluar të reflektoj në qështje strategjike 

biznesore. 

Ende funksioni i BNJ konsiderohet si detyrë primare e departamentit të BNJ dhe për 

këtë MBNJ është nda në tre nivele, nivelin strategjik, menaxherial dhe operacional. 

Qëllimi kryesor është që MBNJ të siguroj kuadro cilësore, të përcaktoj politikat 

afariste dhe programe punuese për t’i përballuar sfidat dhe arritur objektet biznesore 

afat-gjata. Megjithatë, ngarkesat e mëdha me detyra bënin funksionin e BNJ të brisht 

dhe shpesh herë jo efektiv. Që të bëhej më efektiv me shërbime, funksioni i BNJ 

duhet të fokusoj strategjinë në detyrat që zbatohen në nivel menaxherial dhe të 

orientohet më tepër në misionin e saj në organizatë (Hall, 1986). 

4. Funksioni i ri i BNJ 

Menaxhimi i burimeve njerëzore ka mbi 20 vite që zhvillohet, si dhe funskionet e 

BNJ kanë ndryshuar. Kjo bën që struktura e funksionit tradicional të BNJ të 

ndryshoj duke përfshi në funksion të BNJ edhe menaxherët e linjave dhe punonjësit. 

Gjithsesi, profesionistët e BNJ konsiderohen si temel i MBNJ posaqërisht në 

aspektin Strategjik. Dave Ulrich në 1997 definon katër rolet e modelit profesional të 

BNJ dhe më vonë në 2005 e zhvillon edhe më tutje rolin e profesionistëve.  Figura 

në vazhdim paraqet rolet e profesionistëve të BNJ sipas (Ulrich, 1997) 
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Figura 4 katër rolet e profesionistëbve të BNJ (Ulrich, 1997) 

Sipas Ulrich partnerët strategjik janë profesionist të BNJ të cilët bashkveprojnë me 

top menaxhmentin e organizatës të mbarëvajtje konkurente të ekzistencës biznesore. 

Roli tjetër, ekspertët administrativ janë poashtu profesionist të BNJ të cilët bëjnë 

MBNJ të operoj me efikasitet, kjo duke riorganizuar procedurat dhe proceset duke 

përmirësuar kapacitetin e organizatës, ulur koston dhe shtimin e vlerave. Ndërsa 

punonjësit janë aty që t’i adresojnë qështjet e tyre te profesionistët e BNJ, të cilët në 

vazhdimësi komunikojnë, dhe në forma të ndryshme motivojnë ata, me fjalë të tjera 

punonjësit janë aty si “profesionist të BNJ” të cilët ngrisin zërin për veten e tyre. 

Dhe kategoria tjetër, agjentët e ndryshimit janë gjithashtu profesionist të BNJ, roli i 

të cilëve është organizimi dhe menaxhimi i ndryshimeve në organizatë.  

Funksioni i BNJ ka evoluar dhe ndryshuar nga koha kur Ulrich prezentoj kornizën 

teorike të funksionit të BNJ. Duke iu adaptuar ndryshimeve të funksionit të BNJ, 

(Ulrich & Brockbank, 2005) bëjnë ndryshime në modelin e 1997-s. Katër rolet e 

paraqitura më 1997 zgjerohen në modelin e 2005-s, të paraqitura te figura në vijim. 

 

Figura 5 Pesë rolet e profesionistëbve të BNJ (Ulrich, 2005) 

Në kornizën e paraqitur më 2005, autorët, jo vetëm zgjerojnë veprimtarinë e roleve 

të BNJ, ata evolojnë edhe ndryshimet thelbësore të MBNJ. Ku menaxherët e linjave 

fillojnë të jenë pjesë si persona kontaktues të BNJ. Nga hulumtimet e (Nehle, et al. 

2006), menaxherët e linjës kanë rol të rëndësishëm në praktikat e BNJ. Shumica e 

menaxherëve të linjave janë të gatshëm të shpenzojnë kohë në aktivitetet e BNJ, 
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duke i udhëzuar, mentoruar, trajnuar dhe motivuar punonjësit. Ata, natyrisht nuk 

janë profesionist të BNJ dhe në këte drejtim kanë nevojë për trajnime dhe udhëzime. 

Profesionistët e BNJ duhet ti udhëzojnë menaxherët e linjave drejtë përgjegjësive të 

tyre dhe t’i ndihmojnë në përmbushje të funksionit të BNJ. 

Në të kaluarën punonjësit ishin pasiv sa i përket funksioneve të BNJ. Tani 

profesionistët e BNJ tentojnë t’i inkuadrojnë ata në procese të BNJ (Ulrich, 2005). 

Për shembull, nëse inkuadrohen stafi në procesin vendimarrjes, ngritet motivimi, 

dhe si rezultat objektivi arrihet më lehtë. Grafiku në vijim, paraqet zhvillimin e 

MBNJ me të gjithë aktorët si pjesë e organizatës. 

 

Figura 6 Funksioni i BNJ i ri, me përfshirje të menaxherëve të linjës dhe punonjësit 

5. Transformimi i funksionit të BNJ 

Bota e biznesi në vazhdimësi e rrit kërkesën: rritja e konkurencës, kërkesa për 

zhvillim të kapaciteteve për mbijetesë biznesore afat-gjate, kërkesa për ngritjen e 

produktivitetit që të sigurohet pjesëmarrja në treg dhe kërkesa tjera biznesore kanë 

shty kompanitë të mendojnë si të sigurojnë avantazhin e tyre në mjedis konkurues të 

tregut duke shfrytëzuar më të mirën e mundshme nga stafi.  

Për më tepër, ka edhe forca të tjera lëvizëse që shtyjnë bizneset të rishqyrtojë 

funksionin e BNJ për të përmbushur kërkesat strategjike të biznesit dhe suksesin e 

ardhshëm të Korporatave. të tila si ndryshimet e mjedisit biznesorë, kënaqësinë e 

konsumatorit, diversifikimin e menaxhimit dhe zhvillimin teknologjive të reja 

(Yeung, Brockbank & Ulrich , 1994, Birra, 1997, Aston, 2002). Këto forca lëvizëse 

shtyn funksionin e BNJ të zhvillohet nën presionin e mjedisit dhe për të shmangur 

dobësitë e sistemeve ekzistuese. 

5.1. Procesi i tranformimit të funksionit të BNJ 

Shumë autorë definojnë procesin e tranformimit në forma të ndryshme. Vet fjala 

transform mundë të ndahet në Trans që ka kuptimin e ndryshimit dhe Form që ka 
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kuptimin e strukturës apo objektit. Sipas (Stockport, 2000) tranformimi ka katër faza 

të cilat ilustrohen te figura në vijim. 

Figura 7 procesi i zhvillimit të transformimit 

Në fazën e parë, mungon ndjenja e nevojshme për t’u transformuar dhe aftësia e 

duhur për të menaxhuar procesin. Pas kësaj periudhe, fillohet të konsiderohet nevoja 

për ndryshim edhe pse nuk ndërmerren veprime. Faza e tretë është thelbi i procesit 

të transformimit. Të gjithë faktorët si menaxherë, punonjës, TI dhe profesionist të 

BNJ duhet të inkuadrohen në këtë fazë dhe të zhvillojnë funksionin e transformimit. 

Dhe natyrisht faza e maturimit. Transformimi i përfunduar, sistemi i ri zëvendëson 

të vjetrin në punët e përditshme. 

5.2. Transformimi i funksionit të BNJ  

Transformimi i funksionit të BNJ mund të interpretohet në dy aspekte: së pari, 

detyrat kryesore të profesionistëve të BNJ kanë ndryshuar; dhe së dyti, ndryshimi i 

nivelit të menaxhimit. Ndryshim i dukshëm është përfshirja e menaxherëve të 

linjave dhe punonjëse në funkson të BNJ. Me pak fjalë, transformimi është  proces 

që ndryshon detyrat dhe zgjeron përfshirjen e aktorëve në funksion të BNJ, dhe e 

cila e bën MBNJ me strategji të përqendrohet në aktivitete të krijimit të vlerave afat-

gjate. 

6. IT në funksionin e transformimit të BNJ 

Të dhënat e BNJ kanë shumë forma, duke përfshirë historikun e punonjësve dhe 

implementimin e politikave afariste dhe udhëzimet administrative. TIBNJ ofron 

mundësinë e ruajtjes dhe shfrytëzimit të informatës në formë elektronike, për më 

tepër IT mund të aplikoj funksione të BNJ me shpejtësi dhe korrektësi duke 

lehtësuar proceset ditore dhe të transformoj mënyrën e komunikimit të funksioneve 

dhe proceseve të BNJ në raport me punonjësit dhe menaxhmentin e organizatës. 

6.1. TIBNJ në transformim të funksionit të BNJ 

Përderisa zhvillimi i platformës së TIBNJ për shërbimet e BNJ ka filluar në vitet e 

90-a, efekti i TI në MBNJ po zgjerohet vazhdimisht (Florkowsim Olicas-Lujan, 
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Faza e dytë 

të ndërgjegjshëm por  

pa aftësi  

tranformuese 

faza e tretë 

kompetencë dhe  
ndërgjegjësi tranformuese 

Faza e katërt 

Maturimi 

Kompetentë 
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2006).  Duke pasur parasysh aftësitë kontribuese në performancën e përgjithshme të 

biznesit, TIBNJ mbështet transformimet themelore të funksionit të BNJ. 

Duke filluar me metodën e bashkveprimit mes teknologjisë dhe MBNJ me 

përfshirjen e profesionistëve të BNJ dhe punonjësve të tjerë dhe me dizajnin e 

organizimit të punëve, TIBNJ jep fuqi më të madhe profesionistëve të BNJ duke 

procesuar më shpejtë dhe më lehtë informatën. 

Nëse përqendrohemi në funksionet e TIBNJ dhe ndikimin e tyre mbi aktivitetet 

BNJ, disa hulumtues kanë parë që funksione të tilla si: e-rekrutimin, e-përzgjedhje, 

e-performanca dhe e-kompensimi mund të kenë anë pozitive dhe negative (Stone, 

Romero & Lukaszewski 2006). Autorët kan mësuar që nga këto funskione mund të 

rrjedh  informacioni, dhe mund të krijohen pakënaqësi si dhe të vihet në pikëpyetje 

sistemi. 

Me zhvillime ka shqetësime dhe përparësi. Shqetësim konsiderohet edhe 

ndërveprimi social, ku me zhvillim të TIBNJ më pak komunikohet drejtë për drejtë. 

Menaxhmenti i personelit ishte funksion për kontroll dhe monitorim, përderisa me 

TIBNJ controlli i individëve është më efikas por nuk është shumë i saktë. Në këtë 

kuptim, TIBNJ jep shumë liri punonjësve në menaxhim (Ashbaugh & Miranda, 

2002). 

7. Kornizat e transformimit të BNJ 

Funksioni BNJ po kalon nga tradicionalja në strategjike, veçanërisht në organizatat e 

mëdha. Në kompani të vogla dhe të mesme, funksioni i BNJ mbejtet i njëjtë si më 

parë, por zbatimi i TIBNJ bën disa pjesë të funksionit të BNJ të ndryshojnë në 

drejtim të performancës efektive dhe shërbimeve më të mira.  

Një transformim radikal i funksionit BNJ po ndodh për të shtuar vlerë biznesit, me 

përmirësimin e cilësisë së shërbimit. Kjo është arsyeja pse transformimi funksioneve 

të BNJ është temë e popullarizuar vitet e fundit. Shumica e autorëve argumentojnë 

rreth transformimit funksionit të BNJ dhe që profesionistët e BNJ duhet të luajnë rol 

strategjik në biznes. Prandaj fokusi kryesor në tranformim të funksioneve të BNJ 

dhe ndryshimin e proceseve dhe rolin e MBNJ e adresojnë në: 

- Transferim dhe decentralizim, 

- Fokusim në biznes dhe strategji, dhe 

- Integrimi i BNJ me departamentet e tjera 

8. Transformimi i Funksionit të BNJ - Analiza e të dhënave empirike 

Procesi i transformimit të funksionit të BNJ ka treguar se ngritja e efikasitetit dhe 

aftësisë së veprimit të biznesit për të ofruar shërbime të cilësisë më të lartë është në 
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rrugë të drejtë. Prirja nga sot e në vazhdim, është që funksionet e BNJ të 

shfrytëzojnë gjerësisht TI. 

8.1. Akterët e involvuar në funksione të BNJ 

Bazuar në përkufizimin e (Valverde et al. 2006), të kuptuarit e funksionit të BNJ 

duhet të konsiderojnë të gjithë stafin si pjesëmarrës në aktivitetet BNJ. Në vazhdim 

do të paraqesim shkurt funksionet e akterëve si pjesëmarrës në aktivitete të BNJ. 

Roli i profesionistëve të BNJ 

Shumë kërkime të autorëve të ndryshëm vërtetojnë ekzistencën e transformimit të 

vazhdueshëm në funksion të BNJ në ditët e sotme. Disa prej tyre tregojnë se 

funksioni i MBNJ ka tendencë të jetë strategjik, veçanërisht për konsultime të 

brendshme profesionale dhe vendimmarrëse. 

Në studimin e (Caldwell 2003), ai përpiqet të ndajë ndryshimin e rolit të 

profesionistëve të BNJ brenda organizatave duke i krahasuar ma ato teorike. Ai 

diskuton dy modelet kanë të bëjnë me zhvillimin e funksionit të BNJ: (Storey, 1995) 

"katër rolet e menaxherëve të personelit", dhe (Ulrich, 1997) "katër rolet e 

profesionistëve të BNJ". Autori gjithashu zhvillon intervistë me 350 respondentë 

dhe mëson që roli i profesionistëve të BNJ është konsultativ. 

(Andolsek & Stebe, 2005) përmendin një tjetër rol të profesionistëve të BNJ në 

hulumtimin e tyre: ndërmjetës në marrëdhënie industriale ndërmjet menaxherëve 

dhe punonjëve në organizata. Ndërmjetësuesit janë lidhmëtarët e mardhënieve. 

(Lengnick-Hall, 2003). Ata janë përgjegjës për zhvillim,  edukim, mentorimim dhe 

mbështetje të marëdhënieve mes top menaxhmentit, menaxherëve të linjave dhe 

punonjësve. 

Përderisa (Trust at al., 2002) kanë bërë një hulumtim tetë vjeçar 1992 – 2000 mbi 

rolet e profesionistëve në organizata të ndryshme (profitabile dhe jo-profitabile). Në 

organizatat jo profitabile profesionistët e BNJ asistojnë punonjësit, duke krijuar 

rrugë efektive për komunikim mes palëve në nivele të ndryshme, përderisa në 

biznese profitabile profesionistët e BNJ luajnë rolin e konsulencës. 

Roli i menaxherëve të linjës 

Ndryshimi më i madh është padyshim pjesëmarrja e menaxherëve të linjës në 

funksion të BNJ. Vitet e fundit shumë biznese kanë filluar decentralizimin e 

funksioneve të menaxhmentit, si dhe me këte edhe roli i menaxherëve ka ndryshuar. 

Roli fundamental i profesionistëve të BNJ nuk ka ndryshuar duke kaluar në funksion 

strategjik, mirëpo është transferuar te menaxherët e linjës. 

(Hales, 2005) ka kryer 135 intervista në Londër dhe në jug të Anglisë për të mësuar 

funksionin e mbikqyrësit(menaxherit të linjës), dhe ka ardhë në përfundim që, 

funksioni primarë i menaxherit të linjës mbikqyrja, funksion të cilin e kishin 
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profesionistët e BNJ. Të njejtin përfundim e mori edhe (Keegan, 2006) të cilin e 

ralizoj në hulumtimin e tij të realizuar përmes 200 intervistave në Irlandë. 

Roli i punonjësit 

Funksioni i BNJ është shtrirë në të gjitha nivelet e biznesit, dhe kjo më së miri 

funksionon aty ku është implementuar edhe TIBNJ, ku punonjësit vetë menaxhojnë 

shënimet e tyre dhe vetë shërbehen me infomacione. 

Roli i pjesëmarrësve të tjerë 

Përveç profesionistëve të BNJ, menaxherëve të linjave dhe punonjëse sipas shumë 

autorëve përfshirë edhe (Soler, 2006), thuhet që edhe agjentë të tjerë mund të 

involvohen në menaxhment të njerëzve, duke përfshirë edhe Top Menaxhmentit dhe 

agjenci të jashtme të specializuara për shërbime dhe menaxhim të BNJ. Sipas 

rezultateve të shumë hulumtimeve kuptohet që Top Menaxhmenti është linjë e 

involvuar në MBNJ – kështu që MBNJ shpërndahet dhe udhëhiqet nga Top 

Menaxhmenti. Tutje, nga hulumtimet kuptohet se Top Menaxhmenti është i 

përfshirë thellë në proceset e MBNJ dhe punëve të përditshme të menaxhmentit të 

personelit, duke përfshirë edhe ne përzgjedhjen e tipeve të kontratave organizimin e 

trajnimeve etj. 

Figura 7 Aktorët e involvuar në MBNJ - sot 

Si përfundim MBNJ tregohet të jetë proces në të cilin pjesëmarrës aktiv janë Top 

Menaxhmenti, Profesionistët e BNJ, Menaxherët e linjës dhe punonjësit, përderisa 

në disa organizata ftohen edhe agjenci të jashtme të marrin rol në funksion të MBNJ. 

8.2.   Tranformimi i funksionit të BNJ 

Tranformimi i funksioneve të BNJ ndahet kryesisht në katër segmente:  

 Delegim dhe decentralizim i funksioneve të BNJ 

 BNJ në fokus strategjik të biznesit  

 Role të larmishme dhe të vrazhda 

 
 

Agjenci të jatshme  

të BNJ 

Top Menaxhmenti 

 
Managjeri 

i linjës 
Punonjësit 

Profesionistët e 

BNJ 
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 Integrimi në departamente të tjera 

Delegimi dhe decentralizimi i funksioneve të BNJ i referohen kryesisht dorëzimit të 

detyrave dhe përgjegjësive në nivel më të ulët (Hejls, 2005). Kjo shpërndarje tregon 

tendencat dhe zbulon tranformimin e funksionit të BNJ. 

Fokusi strategjik, pa marrë parasysh që delegimi dhe decentralizimi ishin përfitime 

të rëndësishme, profesionistëve të BNJ ju dha hapësira e mjaftueshme për t’u 

përqëndruar në çështjet strategjike. 

Rolet, aktivitetet tradicionale të BNJ kanë filluar të bëhen shumë-dimensional. 

Përveç kryerjes së detyrave administrative me efikasitet, profesionistët e BNJ duhet 

të njihen edhe me natyrën e biznesit në përgjithësi, në mënyrë që të ofrojnë shërbime 

cilësore dhe ta mbështesin zhvillimin e objektivave të përcaktuara biznesore. Kjo 

bën që profesionistët e BNJ të jenë në funksion në nivele dhe role të ndryshme dhe  

për të zbatuar me sukses detyrën e tyre shpesh rolet e profesionistëve të BNJ janë të 

larmishëm me aktivitete multi-dimensionale, përderisa vrazhdësia mbetet pjesë e 

rolit të tyre në të njëjtën kohë. 

Integrimi, që MBNJ të ketë sukses, profesionistët e BNJ duhet të bëhen partner 

biznesor. Sipas shumë autorëve siq janë (Svoboda & Schroder, 2001; Kraut et. al, 

2005; Francis, 2006;) etj., integrimi i MBNJ me dapartamentet tjera biznesore është 

i domosdoshëm. Përfshirja e menaxherëve të niveleve të ndryshëm dhe punonjësit e 

bën këtë proces të pashmangshëm. 

Thënë me pak fjalë, funksioni i MBNJ është fokusuar në zhvillim strategjik biznesor 

duke optimizuar tërë potencialin e BNJ për të krijuar fuqi konkurruese në treg. 

9. Roli i TI në procesin e tranformimit 

Në mënyrë që të shqyrtohet roli i TIBNJ në procesin e transformimit të funksionit 

BNJ, studimi është bazuar në vlerësimin e të dhënave të mbledhura nga hulumtimet 

e shumë autorëve. Rreth katër nga pesë hulumtime janë bazuar në praktikë dhe kanë 

trajtur gjendjen gaktike të TIBNJ të aplikuar në organizata (Strohmeier, 2006). Disa 

prej tyre janë bazuar në funksione të caktuara të TIBNJ, të tilla si web platforma, 

programe e-learning, ndërsa, disa janë bazuar në shqyrtimin dhe ndikimin e 

aplikimit TIBNJ në menaxhimin e ndryshimit. 

(Hussain et al. 2006) kanë bërë kërkime mbi "Përdorimin dhe ndikimin e TIBNJ te 

profesionistët e BNJ". Autorët hulumtimin e bazuar në kompani të ndryshme duke 

shfrytëzuar pyetsorë me 450 respondentë – profesionist të BNJ si dhe realizuar 11 

intervista gjysmë të strukturuara me 11 CEO. Rezultatet tregojnë se, madhësia e 

biznesit nuk kishte ndikim të fortë në përdorimin e TIBNJ. Për më tepër, nga të 

gjeturat prej këtij hulumtimi u kuptua që shfrytëzimi i TIBNJ ngritë pozitën e 
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profesionistëve të BNJ dhe mund të ngritë pozitën e organizatës përmes përdorimit 

strategjik. 

(Haines & Lafleur, 2008) shqyrtojnë ndikimin e mundshëm të TI në rolin dhe 

efikasitetin e funksionit të BNJ. Ata dërgojnë pyetsorë në rrugë elektronike në mbi 

1500 profesionist të BNJ dhe marrin 210 përgjigje. Nga rezultatet mësohet se 

shfrytëzim i TI në mbështetje BNJ është efektiv për çështje strategjike të funksionit 

të BNJ, dhe kjo pikëpamje është mbështetur edhe nga studime të tjera (Sam 

Ashbaugh et al., 2002) dhe (Hussain et al., 2006). Ata argumentojnë se TIBNJ lejon 

profesionistët e BNJ të menaxhojnë sasi të mëdha informacion më shpejtë dhe pa 

gabime duke ngritur efikasitetin dhe efektivitetin e MBNJ. Prandaj, ata arrijnë në 

përfundimin se TI është e lidhur me rritjen e përfshirjes së profesionistëve të BNJ në 

rolin e agjentëve në menaxhimin e ndryshimit dhe rolit strategjik të biznesit. 

Nga kjo kuptohet që TIBNJ ofron mundësi për të gjithë të marrin pjesë në aktivitete 

të MBNJ. TIMBNJ mbështet rrjedhen e ndryshme të informacionit organizatë pa 

marrë parasysh kufizimin e kohës dhe hapësirës. Kështu, profesionistët e BNJ mund 

të mbështeten në menaxherët e linjave dhe vartësit e tyre duke deleguar dhe 

decentralizuar funksione të BNJ. Ndërkohë, TIBNJ siguronë mundësinë e kontrollit 

të rezultateve dhe qasje në performancë. Me TIBNJ, profesionistët e BNJ mund të 

hidhen jashtë kufive të MBNJ tradicional, të përqëndrohen në aktivitete strategjike 

dhe konsultative, duke krijuar vlerë të shtuar me transformimin e funksionit të BNJ. 

10. Konkluzione 

Cili është roli i TI në tranformim të funksionit të BNJ 

Sipas asaj që u përmend, në një farë mase, TIBNJ ka ndikim pozitiv mbi 

transformimin e funksiot të BNJ. Për transformim të funksionit të BNJ ka nevojë për 

TI me anë të të cilave ndihmohen aktivitetet e MBNJ dhe bëhen funksionet më 

efikase dhe efektive. Në anën tjetër TIBNJ siguron mundësi për të identifikuar 

funksione dhe mënyra që i shtojnë vlerën organizatës.  

Ndikimi i TIBNJ nuk shtrihet vetë në kuadër të departamentit të BNJ, por në çdo 

nivel që merr pjesë në aktivitetet e MBNJ. Gjithashtu kërkon që të ketë role të 

ndryshme në proces të transformimit të funksioneve në bazë të niveleve të 

menaxhimit në organizatë, dike filluar nga profesionistët e BNJ, menaxherët e 

linjave e deri te vartësit e tyre. Me pak fjalë, implementimi i platformave të TI në 

BBNJ luan një rol të rëndësishëm për të realizuar funksionin e BNJ në një mënyrë 

më konkurruese dhe efikase për të arritur objektivin e organizatës. 

Roli i TIBNJ në transformim të profesionistëve të BNJ 

Me MBNJ tradicional, profesionistët e BNJ shpenzojnë energji të madhe dhe 

konsumojnë shumë kohë në proceseve të lodhshme administrative, dhe i kushtojnë 
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pak vëmendje punës konsultative dhe formulimit të strategjisë. Me TIBNJ, detyrat 

konsultative shërbimeve të tjera të profesionistëve të BNJ shtohet dhe shtrihet në të 

gjitha nivelet e menaxhmentit në organizatë 

Funksionet e TI në MBNJ (përfshijnë planifikimin e BNJ, rekrutimin, menaxhimin e 

informatës së personelit, monitorimin në punë, mungesat, menaxhimin e trajnimeve, 

menaxhimin e performacës...) duke filluar nga paraqitja e nevojës për staf deri te 

largmi nga detyra. 

Me shfrytëzim të TIBNJ, profesionistët e BNJ shëndrohen në shërbyesit themelorë 

të aktiviteteve të BNJ. Profesionistët e BNJ mund të konsiderohen edhe si ofrues dhe 

konsumues të shërbimeve të BNJ sipas objektivave të ndryshme të biznesit. 

Prandaj TIBNJ mbështet transformimin e funksionit të BNJ në tri shtylla: Qendër e 

ekpertëve që ofron shërbime dhe konsulta profesionale (Neary, 2002); partner 

strategjik në bashkeveprim me menaxherët e linjës (Ashbaugh & Miranda, 2002); 

dhe menaxhimi platformës së TIBNJ (Gardner, Lepak & Bartol, 2003). 

TIBNJ në tranformim të Menaxherëve të Linjës 

Bazuar në funksion të TIBNJ menaxherët e linjës infomohen lehtë me politikat, 

procedura, kërkesën e tregut etj., të cilat i përdorë si referencë për të udhëzuar dhe 

për të menaxhuar punonjësit e tyre. Platforma e TIBNJ siguronë të gjitha 

informacionet të cilat lehtësojnë funksionin mbikqyrës të menaxherëve të linjës, dhe 

ata mund të merren me aktivitete të ndryshme të MBNJ si rekrutimi, trajnimi, 

vlerësimi etj. 

Duke pas parasysh që menaxherët e linjës janë lidhje të drejtpërdrejta mes niveleve 

të larta menaxheriale dhe punonjësve, ata dinë më shumë për punonjësit e tyre 

dhejanë më afër me zbatimin e politikave të organizatës. Kur funksionet e 

përditshme mund të realizohen përmes platformës së TIBNJ nga menaxherët e 

linjës, kjo kursen kohë dhe energji dhe i jep menaxherëve të linjës më shumë liri të 

jenë më afër njerëzve me të cilët punojnë. 

TIBNJ në tranformim të punonjësve 

Duke u rrit vetëdija dhe pavarësia e të punësuarve kërkohet informacion transparent 

dhe të qartë nga BNJ. Me TIBNJ, punonjësit i kushtojnë vëmendje projektit të 

personalizuar të zhvillimit të BNJ duke u përfshi në vetë-menaxhimi dhe zhvillim të 

karrierës me iniciativ vetanake. TIBNJ mundëson të gjithë punonjësve qasje në 

funksione të MBNJ. Punonjësit nuk presin informata nga BNJ për aktivitete të 

ndryshme, ata me ndihmën e platformës së TIBNJ infomohen dhe nuk presin 

udhëzime nga askush veprimet që duhet ti marrin rreth aktiviteteve  të tyre, ata 

infomatën e marrin aty për aty nga TIBNJ. 

Prandaj, TIBNJ sjell pavarësi për punonjësit, kur ata përballen me çështje të BNJ. 

Në procesin e rekrutimit, aplikanti mund të menaxhoj aplikacionin e vet përmes 
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platformës, të bëj përditësimin e informacionit në kohë etj. Përderisa të punësuarit 

mund të projektojnë karrierën e tyre duke planfikuar programe të ndryshme trajnimi 

që ofrohen nga punëdhënësi. 

Përfundim 

TIBNJ luan rol të madh në detyrat strategjike të BNJ. Ajo ndryshon mënyrën e 

MBNJ, mundëson që aktivitete të BNJ të menaxhohen në çdo nivel.  

Përveç që menaxhon informacionin, aktivitete strategjike të BNJ janë edhe të 

mësuarit në vendin e punës, menaxhimi i karrierës, projektimi i biznesi, zhvillimi 

dhe shtuarja e vlerës etj., dhe e gjithë kjo e mbështetur me platformë të TIBNJ 

ndihmon funksionin e BNJ. 
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