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Fuqia e stimujve

Pyetje nxitëse: Ndërsa jeni duke lexuar këtë dokument, mendoni se çfarë janë stimujt dhe pse

ata janë të rëndësishëm.

Mënyra më e sigurt për t’i bërë njerëzit të sillen mirë është t’i shpërblesh për këtë

qëllim - me fjalë të tjera t’u ofrosh stimuj. Kjo është kaq e qartë sa ju mund të mendoni se nuk

ia vlen të përmendet. Por ia vlen.

Ju mund të thoni se njerëzit nuk duhet të shpërblehen (ose të marrin ryshfete) për t’u

sjellë mirë. Edhe pasi të pranoni se stimujt janë të nevojshëm, nuk është e qartë mënyra se si

mund të krijohen ata stimuj që nxisin veprime të dëshirueshme.

Kohët e fundit kam hasur në një rezistencë emocionale që disa njerëz kanë në lidhje me

përdorimin e stimujve për të arritur gjëra të mira. Në një leksion, po theksoja faktin se

popullata e elefantëve në Zimbabve dhe Afrikën e Jugut u shtua, sepse politikat në vend u

mundësuan njerëzve të përfitonin nga ruajtja e kopeve të elefantëve. Një student, i cili kishte

theksuar ndjeshmërinë e tij për mjedisin, u shpreh se për të, do të ishte më mirë që elefantët të

mos shpëtoheshin, nëse mënyra e vetme për ta arritur këtë ishte e bazuar në lakminë e

njerëzve. Me fjalë të tjera, ai ishte i gatshëm të mbështeste fort parimin e drejtësisë për aq kohë

sa ishin elefantët ata që do të vuanin pasojat. Parimi i tij, që mendoj se ndiqej edhe nga të tjerë

“me të njëjtat bindje”, ishte se gjërat e mira duhet të motivohen nëpërmjet dhembshurisë dhe

kujdesit, jo duke u nisur nga interesi vetjak. Nuk mund të qëndroja dot pa e pyetur nëse do të

mbante të njëjtin qëndrim moralist nëse ai vetë do të kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjike

për të shpëtuar jetën. Do të drejtohej te një kirurg apo do të lejonte nënën e tij që t’ia kryente

operacionin?

Duket e thjeshtë të kuptosh rëndësinë e stimujve në zgjedhje, por nuk është aq e lehtë të

përcaktosh stimulin e duhur për të orientuar njerëzit drejt një sjelljeje sa më të mirë. Sigurisht,

ne kemi nevojë për stimuj që i motivojnë njerëzit të kenë sjellje të dëshirueshme, por çfarë

nënkuptohet me sjellje të dëshirueshme? Në disa situata, përgjigjja është mjaft e qartë. Por jo

gjithmonë.

nga Duajt Li (Dwight Lee)



2

Sa herë që bëni një vepër të mirë, detyrimisht ulen gjasat që në një kohë të shkurtër, të

bëni diçka tjetër të mirë. Ky është një ndërlikim i pashmangshëm i pamjaftueshmërisë dhe

shpjegohet nga koncepti i kostos oportune. Gjithmonë ka kompromise dhe shpeshherë kemi

nevojë për informacione nga burime të ndryshme për të mësuar më shumë për rrjedhën e

dëshirueshme të veprimit që kryejmë. Kështu, dy funksionet e rëndësishme të stimujve janë:

(1) komunikimi i informacionit se cilat janë zgjedhjet më të mira dhe (2) motivimi i njerëzve

për t’i bërë ato.

Stimujt dhe trajtimi i të burgosurve
Në disa raste rrjedha e dëshirueshme e veprimeve është e qartë. Në këto raste e kemi

më të lehtë të përqendrohemi te fuqia e stimujve për të motivuar njerëzit. Politika e qeverisë

britanike për të kontraktuar kapitenët e anijeve për transportin e të burgosurve në Australi në

vitet ’60 është një shembull i mirë. Norma e mbijetesës së të burgosurve të dërguar në Australi

ishte 40%, shifër e konsideruar nga të gjithë si mjaft e ulët. Grupe humanitare, kisha dhe

agjenci qeveritare u bënë thirrje kapitenëve duke u bazuar në arsyetime morale që të

përmirësonin përqindjen e mbijetesës duke i trajtuar më mirë të burgosurit. Pavarësisht këtyre

thirrjeve, norma e mbijetesës mbeti në 40%.

Së fundi, një ekonomist me emrin Eduin Çaduik (Edwin Chadwick) rekomandoi një

ndryshim në lidhje me stimujt. Në vend të pagesës që kapitenët merrnin për çdo të burgosur që

hipte në anije në Angli, Chadwick sugjeroi që ata të paguheshin për çdo të burgosur që zbriste

nga anija në Australi. Ndryshimi ishte i menjëhershëm dhe befasues. Norma e mbijetesës u rrit

në mbi 98%, pasi kapitenët u gjendën përballë një stimuli të fortë për të siguruar shëndetin e të

burgosurve duke ulur numrin e tyre në çdo anije dhe duke u siguruar atyre ushqim dhe higjienë

më të mirë gjatë lundrimit.(1)

Krijimi i drejtpërdrejtë dhe jo i drejtpërdrejtë i
stimujve

Stimujt e dëshirueshëm ndonjëherë mund të krijohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, si në
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rastin e transferimit të të burgosurve. Në këto raste, për t’u arritur ajo që dëshirohet, mund të

paguhet një shpërblim (për shembull pagesa me para në dorë). Për fat të keq, në shumicën e

rasteve sjellja që dëshirojmë kërkon balancimin e objektivave të ndryshëm në mënyrë jo të

drejtpërdrejtë. Në raste të tilla, krijimi i një stimuli të drejtpërdrejtë për të orientuar drejt një

zgjedhjeje nuk mund të jetë shumë i efektshëm, sepse bën që njerëzit t’i shpërfillin gjërat e

tjera.

Në ish-Bashkimin Sovjetik ka patur mjaft raste që tregojnë se çfarë çoroditjesh mund të

rezultojnë nga aplikimi i drejtpërdrejtë i stimujve. Për shembull, në rastin e menaxherëve të

cilët u stimuluan për të rritur prodhimin e këpucëve, këta reaguan ndaj stimujve duke rritur

prodhimin e vetëm disa numrave të këpucëve, duke mos menduar fare se cili numër do t’u

përshtatej më mirë klientëve. Stimuj të tillë patën ndikim mbi sjelljen e njerëzve, por nuk

arritën të nxisnin bashkëpunimin social të nevojshëm për krijimin e një ekonomie produktive.

Kur synohet të motivohen njerëzit për të bashkëpunuar, rrallë herë mund të merren

rezultate të dëshirueshme përmes vendosjes së drejtpërdrejtë të stimujve. Në këto raste, stimujt

duhet të vendosen në mënyrë jo të drejtpërdrejtë, përmes një grup rregullash të përgjithshme që

burojnë nga ndërveprimi social. Trafiku rrugor dëshmon rëndësinë e rregullave të përgjithshme

në nxitjen e bashkëpunimit.

Edhe pse trafiku në pikun e tij është shqetësues, qarkullimi rrugor reflekton në masë të

madhe një bashkëpunim social që ndodh në mënyrë spontane. Pa këtë bashkëpunim, dhjetëra e

mijëra banorë në çdo qytet të madh do të ngecnin në një rrëmujë të pashpresë trafiku.

Rregullat bazë që i mundësojnë drejtuesit e automjeteve të bashkëpunojnë në mënyrë të

efektshme me njëri-tjetrin janë të thjeshta: (1) udhëtoni në krahun e djathtë të rrugës; (2) ecni

kur semafori sinjalizon dritën e gjelbër; kur është i verdhë ose duhet të shtoni shpejtësinë ose të

përgatiteni për të ndaluar dhe kur është i kuq duhet të ndaloni; (3) mos e tejkaloni kufirin e

shpejtësisë me mbi 10 km në orë; dhe (4) mos te preket telefoni gjatë drejtimit të automjetit.

Këto rregulla bëjnë që përmes stimujve ne të arrijmë të sigurt në destinacionet tona dhe të kemi

një sjellje të përshtatur që u shërben interesave të të gjithëve.(2)

Ekonomia e tregut është shembulli më i mirë se si një grup rregullash mund të krijojnë

një mjedis në të cilin stimujt personalë nxisin bashkëpunimin social. Ekonomitë e tregut nuk

krijojnë stimuj në mënyrë të drejtpërdrejtë. Në fakt, në kuptimin e mirëfilltë të fjalës, tregjet



4

nuk krijojnë fare stimuj. Stimujt më të rëndësishëm vijnë si pasojë e dëshirave subjektive të

individëve: stimuli për të gjetur dashurinë, për të fituar respekt, për ta bërë botën një vend më

të mirë dhe për të plotësuar nevojat për familjet e tyre. Tregjet janë rregullat e sjelljes që

harmonizojnë këta stimuj të ndryshëm, duke bërë të mundur që njerëzit t’u komunikojnë

dëshirat e tyre të tjerëve. Çmimet, fitimet dhe humbjet që përkufizohen si stimuj të tregut,

krijohen si rezultat i ndërveprimit të njerëzve me njëri-tjetrin. Këta stimuj, që mund të

sinjalizohen vetëm përmes tregut, bartin informacione që nxisin bashkëpunimin social.

Pyetje përmbyllëse: A mund të shpjegoni përse stimujt personalë janë në gjendje të

nxisin bashkëpunimin social përmes tregjeve? A mendoni se stimujt personalë e bëjnë botën

një vend më të mirë? Pse po ose pse jo?
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