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____________
SELECTED METHODS PERTAINING
TO THE ASSESSMENT OF AGRICULTURAL TOURISM
ATTRACTIVENESS OF RURAL REGIONS
Streszczenie
Agroturystyka moĪe byü traktowana nie tylko jako wypoczynek w Ğrodowisku rolniczym, ale takĪe jako forma pozyskiwania dodatkowych Ĩródeá dochodów dla rolników oraz przedmiot nauczania i doradztwa rolniczego. Korzysta ona
czĊsto z metod zaczerpniĊtych z innych dyscyplin naukowych jak: statystyka,
geografia, ekonomia, agronomia. Opracowanie jest próbą adaptacji wybranych
metod z powyĪszych dyscyplin takich jak typologia atrakcji i cech diagnostycznych przestrzeni wiejskiej, determinanty rozwoju, analiza SWOT, mapa produktu,
profil semantyczny, metoda Delpphy'ego, metoda punktowa, metoda modelowa,
zamiana destymulant na stymulanty, normalizacja cech i techniki badaĔ ankietowych do celów oceny zróĪnicowania przestrzeni agroturystycznej i percepcji
atrakcji przez agroturystów.
Sáowa kluczowe: agroturystyka, atrakcja agroturystyczna, badania, metody
Summary
Agricultural tourism may be treated not simply as leisure activity in rural
environment, but also as a form of acquiring additional sources for farmers’ income. It can also be regarded as a subject of teaching and agricultural consulting.
Agricultural tourism often employs methodology that is derived from other scientific fields such as: statistics, geography, economy, and agronomy. This elaboration constitutes an attempt to adapt selected methods from the aforementioned disciplines. The selected methods include the following: typology of attractions and
diagnostic features of rural space, determinants of development, SWOT analysis,
product map, semantic profile, Delpphy’s method, discrete method, model method,
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interchanging of stimulants to distimulants, standardization of features and techniques of survey studies for the purpose of assessing the diversity of agrotourism
space as well as perception of attractions carried out by scholars.
Key words: agricultural tourism, agricultural tourism attraction, research, methods
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Agroturystyka i turystyka wiejska traktowana jako nowa forma turystyki
alternatywnej w przeciwieĔstwie do dotychczasowych form turystyki masowej
jest jedną z form migracji wypoczynkowej urlopowo - wakacyjnej a takĪe sobotnio - niedzielnej i zdobywa w Polsce i na Ğwiecie coraz to bardziej liczne
rzesze zwolenników. Atutami pobytu w gospodarstwie są takie specyficzne cechy przestrzeni wiejskiej i imponderabilia jak; czyste Ğrodowisko w odróĪnieniu
od Ğrodowiska miejskiego, familijna atmosfera w gospodarstwie, swoboda
i ĪyczliwoĞü w kontaktach miĊdzyludzkich, kontakt ze zwierzĊtami domowymi
atrakcyjny szczególnie dla maáych dzieci, moĪliwoĞü stosowania i korzystania z
hipoterapii i dogoterapii, obecnoĞü ogródków przydomowych, moĪliwoĞü korzystania z trawników, urządzeĔ do gier i zabaw dla dzieci, brodzików i baseników.
Atrakcją są teĪ potrawy i przysmaki regionalne przyrządzane ze ĞwieĪych warzyw i owoców oraz niskie koszty pobytu przy coraz czĊstszym wiĊkszym komforcie zakwaterowania [Kostuch 2009]. Jest to bardzo uproszczony stereotyp
percepcji obszaru wiejskiego agroturysty. Natomiast z punktu widzenia wáaĞcicieli gospodarstw - agroturystyka jest jedną z form pozarolniczej dziaáalnoĞci
gospodarczej mieszkaĔców obszarów wiejskich. Pozarolnicze funkcje kreowane
w ramach polityki wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich są szansą rozwoju nie tylko dla poszczególnych gospodarstw, ale dla wsi, gmin i regionów.
JesteĞmy Ğwiadkami, jak dotychczasowe pojĊcia wsi i terenów wiejskich zatracają swój dawny sens. W Ğwietle Ğmiaáej i oryginalnej perspektywy odnosi siĊ
wraĪenie, Īe jedyną funkcją w peáni wiejską i dynamicznie siĊ rozwijającą stanie
siĊ rekreacja [Drzewiecki 1985].
Turystyka wiejska staje siĊ nie tylko powszechną, ale skomplikowaną
i wymagającą dziedziną dziaáalnoĞci. Stąd teĪ wynika koniecznoĞü ksztaácenia
kadr dla tej branĪy usáug. Nowe wyzwania wynikające z wdraĪania gospodarki
rynkowej w rolnictwie i gospodarce ĪywnoĞciowej zostaáy stosunkowo szybko,
na początku lat dziewiĊüdziesiątych podjĊte przez wiĊkszoĞü uczelni rolniczych.
Zmiany te spowodowaáy ksztaácenie w zakresie agroturystyki, turystyki wiejskiej i rekreacji na Akademii Ekonomicznej i Akademii Wychowania Fizycznego oraz paĔstwowe i prywatne szkoáy przedsiĊbiorczoĞci, turystyki, hotelarstwa
i rekreacji. Ksztaácenie w zakresie agroturystyki staáo siĊ w ostatnich latach specjalnoĞcią uczelni rolniczych. Prowadzenie biznesu agroturystycznego to takĪe
koniecznoĞü permanentnego doskonalenia wiedzy i umiejĊtnoĞci Ğwiadczone
przez uczelnie rolnicze i oĞrodki doradztwa rolniczego dla wáaĞcicieli gospodarstw agroturystycznych [Kania 2003].
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Przedstawione przeglądowe opracowanie jest skrótowym zarysem treĞci
cieszącego siĊ zainteresowaniem studentów elektywu prowadzonego przez autorów na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR w Krakowie na kierunku rolnictwo i specjalnoĞci agroturystyka w wyáącznej formie üwiczeĔ laboratoryjnych. TreĞcią elektywu i przedstawionego opracowania jest przegląd wybranych
metod mogących mieü zastosowanie w delimitacji i iloĞciowej wielokryterialnej
ocenie atrakcji i uwarunkowaĔ agroturystycznych na badanych obszarach, tworzenie rankingów tych obszarów, ocenie indywidualnych produktów agroturystycznych oraz badaĔ gustów i preferencji konsumentów, a takĪe w ich konfrontacji z oceną ekspertów.
DELIMITACJA ATRAKCJI AGROTURYSTYCZNYCH

Przegląd metod badawczych ,a szczególnie statystycznych stosowanych
w ocenie zasobów i atrakcji turystycznych znaleĨü moĪna w rozdziaáach wstĊpnych wielu podrĊczników geografii turystycznej [Kowalczyk 2001, Cabaj, Kruczek 2007]. Wykonano teĪ wiele opracowaĔ zasobów i walorów turystycznych
okreĞlonych jednostek administracyjnych czy regionów fizycznogeograficznych
wybranymi metodami [Dutka 1998, Goáembski 1999]. Wraz z lansowaniem
w ostatniej dekadzie XX w. wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich zaobserwowano systematyczny wzrost liczby gospodarstw i kwater agroturystycznych na obszarze Polski. MoĪna zaryzykowaü twierdzenie, Īe wiele z tych metod geografii turystycznej moĪna z powodzeniem zastosowaü do rozwijającej siĊ
agroturystyce jako nowej gaáĊzi dziaáalnoĞci gospodarczej na obszarach wiejskich. Przez tytuáową atrakcyjnoĞü obszarów wiejskich autorzy rozumieją nie
tylko te produkty i usáugi agroturystyczne w wĊĪszym znaczeniu tego sáowa
wytwarzane czy Ğwiadczone dla turystów przybywających na obszary wiejskie,
które zaciekawiają i pociągają, ale i te cechy Ğrodowiska czy zagospodarowania
turystycznego, które stwarzają sprzyjające warunki do rozwoju agroturystyki.
PojĊcie atrakcji turystycznych ,a tym samym i agroturystycznych jest szerokie, obejmuje nie tylko elementy Ğrodowiska przyrodniczego i kultury, ale
takĪe elementy zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego z ich
obiektami infrastruktury technicznej. Chudy-Hyski [2009] nazywa oceniane
cechy zmiennymi diagnostycznymi. Mają one strukturĊ hierarchiczną i skáadają
siĊ z uwarunkowaĔ cząstkowych. Ocenie mogą podlegaü indywidualne obiekty,
imprezy czy oĞrodki, ale zazwyczaj wielokryterialnej ocenie poddawane są
pewne obszary przestrzeni turystycznej lub agroturystycznej. Mogą to byü zarówno mniejsze lub wiĊksze jednostki administracyjne, regiony fizycznogeograficzne róĪnego rzĊdu, czy pola powstaáe przez ich wydzielenie siatkami kwadratów czy innych figur geometrycznych.
Nie moĪna okreĞliü liczby cech diagnostycznych jakie mogą podlegaü
ocenie. Chudy-Hyski [2009] wyróĪnia w sumie 203 takich cech (zmiennych)
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diagnostycznych, charakteryzujących poszczególne rodzaje uwarunkowaĔ: infrastrukturalnych (wedáug odpowiednich podgrup – áącznie 106 cech), gospodarczych (42 cechy), Ğrodowiska przyrodniczego (28) i antropogenicznego (18)
oraz uwarunkowaĔ spoáecznych (9 cech). Goáembski [1999] wyróĪnia tych cech
45. JeĞli charakteryzowane są tylko wybrane cechy np. pewne elementy Ğrodowiska przyrodniczego - liczba ich moĪe byü ograniczona do kilku [WarszyĔska
1974]. Tabela inwentaryzacyjna potencjaáu agroturystycznego obszaru wiejskiego moĪe dotyczyü takich dziaáów jak Ğrodowisko przyrodnicze, Ğrodowisko
antropogeniczne, zagospodarowanie turystyczne, zagospodarowanie paraturystyczne itd. Przykáadowo tylko wĞród produktów i usáug typowo agroturystycznych wyróĪniü moĪna 9 gaáĊzi z ich kategoriami jak: agrohotelarstwo, agrogastronomia, agroturystyka wáaĞciwa, sprzedaĪ bezpoĞrednia, agrowypoczynek,
agrosport, agrorozrywka, aeroterapia i etnografia. GaáąĨ agroturystyki wáaĞciwej
moĪna podzieliü na takie kategorie jak: obserwacja procesu produkcyjnego,
uczestnictwo w procesie produkcyjnym, ĞcieĪki dydaktyczne piesze i objazdowe, gospodarskie ZOO, safari, bezpoĞredni kontakt ze zwierzĊtami domowymi
i przyrodą [Sznajder, Przezbórska 2006].
Na szczególną uwagĊ zasáugują w agroturystyce imponderabilia czyli rzeczy lub wartoĞci nieuchwytne, nie dające siĊ zwaĪyü, zmierzyü, dokáadnie okreĞliü, trudne do oceny iloĞciowej, mogące jednak oddziaáywaü, mieü znaczenie,
wpáyw i bĊdące specyfiką tej gaáĊzi turystyki. NaleĪą tu piĊkno naturalnego
krajobrazu, zmieniające siĊ z rytmem dobowym i w przebiegu rocznym, a takĪe
od zmiennoĞci pogody, architektura wiejska, ĞwieĪe powietrze, atmosfera spoáeczna, w której Īywe są tradycje wiĊzi rodzinnych, sąsiedzkich, ĪyczliwoĞü
i bezpoĞrednioĞü, a takĪe, obrzĊdy, praktyki i zwyczaje religijne. NiezaleĪnie od
iloĞci cech diagnostycznych warunkujących rozwój turystyki na obszarach wiejskich czy agroturystyki wymienianej u poszczególnych autorów w róĪnej liczbie
naleĪy zauwaĪyü, Īe wedáug wspóáczesnych trendów panujących w turystyce
[Karczmarek i in. 2002] moĪna tworzyü, a tym samym oceniaü ciągle nowe produkty. JeĞli nie ma naturalnych i tradycyjnych atrakcji, tworzy siĊ i promuje
sztuczne. Poparciem tej tezy jest chociaĪby analiza zróĪnicowanych piktogramów gospodarstw agroturystycznych przy pomocy których oferowane są takie
atrakcje jak: noclegi na sianie i gry komputerowe, zbieranie grzybów i zióá, sauna, solarium i pieczenie barana. Piktogram peáni waĪną funkcjĊ w komunikacji.
DziĊki zastąpieniu sáowa pisanego elementem graficznym zwiĊksza czytelnoĞü
przekazu oraz omija barierĊ jĊzykową.
I odwrotnie brak zagospodarowania turystycznego lub niski jego standard
nie stanowi bariery dla rozwoju agroturystyki i niekiedy jest wáaĞnie wielką
atrakcją dla ludzi poszukujących bliskiego kontaktu z naturą. Dowodem moĪe
byü „Dzikie ĩycie”– ogólnopolski miesiĊcznik ekologiczny wydawany od 1994
roku przez stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” - pismo poĞwiĊcone ochronie dzikiej przyrody oraz filozofii i gáĊbokiej ekologii czy przewodnik i album „Ostatnie dzikie miejsca w Europie” [Holing 1997].
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Oprócz przewodnikowych opisów, najprostszą metodą przedstawienia
zróĪnicowania wszystkich lub wiĊkszoĞci atrakcji agroturystycznych na danym
obszarze jest mapa atrakcji. Przykáadem takiej mapy jest „Mapa agroturystyczna
Maáopolski poáudniowej”, na której przedstawiono na tle rzeĨby terenu sieci
wodnej i komunikacyjnej wystĊpowanie obszarów leĞnych wybranych kategorii
zabytków i infrastruktury turystycznej. NatĊĪenie zjawiska moĪna wyraĪaü dodatkowo na mapach zróĪnicowaniem wielkoĞci sygnatury.
OCENY UWARUNKOWAē I ATRAKCJI

Jedną z prostszych metod jakoĞciowego zróĪnicowania zjawisk agroturystycznych są determinanty rozwoju. Metoda polega na wyliczeniu czynników,
które pozytywnie lub odwrotnie negatywnie oddziaáywają na przebieg czy charakter poszczególnych elementów potencjaáu czy uwarunkowaĔ agroturystyki.
Zestawienie sporządza siĊ w formie tabeli porównawczej, w której z jednej strony wyliczone są determinanty oddziaáywujące pozytywnie, drugie negatywnie
[Karczmarek i in. 2002]. Autorzy przykáadowo przedstawili determinanty potencjaáu turystycznego Polski dla walorów turystycznych, zagospodarowania turystycznego, dostĊpnoĞci komunikacyjnej, sfery ekonomicznej, sfery politycznej,
sfery technologicznej, ekologiczno-Ğrodowiskowej, kulturowej, spoáecznodemograficznej, psychologicznej. AnalizĊ moĪna z powodzeniem adoptowaü do
celów agroturystycznych. Niejako rozwiniĊciem metody determinant rozwoju
jest metoda SWOT.
Analiza SWOT to metoda analityczna, która polega na posegregowaniu
posiadanych informacji na temat danego problemu w tym przypadku agroturystycznego na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi mocne atuty, zaletĊ analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – sáabe strony czy, barierĊ, wadĊ analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: moĪliwoĞci rozwoju wszystko to
co stwarza dla analizowanego obiektu szansĊ korzystnej zmiany, i T (Threats) –
zagroĪenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeĔstwo zmiany niekorzystnej. Z punktu widzenia przeprowadzającego analizĊ
SWOT atuty i sáabe punkty to czynniki wewnĊtrzne, natomiast szanse
i zagroĪenia to czynniki zewnĊtrzne. Przedstawiona metoda jest uniwersalna
w tym sensie, Īe moĪna ją stosowaü na wszystkich poziomach decyzyjnych począwszy od analizy zjawiska na szczeblu krajowym a skoĔczywszy na analizie
indywidualnego gospodarstwa agroturystycznego [Karczmarek i in. 2002].
Mapa percepcji produktu jest prostym sposobem graficznego przedstawiania dwu wybranych cech produktu. W ukáadzie wspóárzĊdnych prostokątnych na
kraĔcach obu osi umieszczone są wyrazy mające znaczenia przeciwstawne (antonimy) bĊdące cechami danego produktu, np. pobyt w gospodarstwie agroturystycznym moĪe byü tani, drogi, interesujący lub nudny. Oceniający stawia krop239
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kĊ w odpowiednim polu; pobyt moĪe byü konkretnie albo: interesujący i tani,
nudny i tani, nudny i drogi, interesujący i drogi. Ocena moĪe byü bardziej precyzyjna jeĞli na osiach bĊdą odpowiednio dobrane skale wartoĞci. Inną poglądową metodą oceny produktu agroturystycznego czy cech Ğrodowiska jest profil
semantyczny. Konstrukcja profilu oparta jest o siatkĊ wspóárzĊdnych prostokątnych, w której na osi x zaznaczone są natĊĪenia danej cechy dodatnie i ujemne,
natomiast na osi y wykaz zazwyczaj kilku cech ocenianego produktu agroturystycznego poĪądanych i niepoĪądanych [Kaczmarek i in. 2002].
Inną metodą oceny waĪnoĞci czy preferencji problemów turystycznych na
danym zazwyczaj mniejszym obszarze np. gminy jest metoda Delpphy'ego. SáuĪy do oceny elementów potencjaáu turystycznego produktu turystycznego przez
dwie grupy respondentów, zazwyczaj turystów oceniających jak siĊ uwaĪa bardziej subiektywnie i ekspertów, oceniających jak siĊ powszechnie uwaĪa w sposób bardziej obiektywny. OcenĊ moĪna przeprowadzaü w dwojaki sposób: albo
turyĞci wymieniają najwaĪniejsze cechy produktu agroturystycznego, których do
dalszej analizy wybieramy maksymalnie 30 pojawiających siĊ najczĊĞciej. Te
same cechy oceniane są przez grupĊ ekspertów. Drugą moĪliwoĞcią jest przypadek, gdzie badaniu podlegają tylko te cechy produktu, które interesują ekspertów. Dalsza droga postĊpowania pozostaje taka sama jak poprzednio. Efektem są
dwie róĪniące siĊ od siebie mniej lub wiĊcej hierarchie wybranych do analizy
cech dające siĊ uporządkowaü od cechy najwaĪniejszej do najmniej waĪnej.
Cecha najwaĪniejsza ma wartoĞü jeden, kolejne mniej waĪne zajmują nastĊpne
miejsca. PoáoĪenie rangowanych cech przedstawiamy graficznie w odpowiednich kwadratach powstaáych z przeciĊcia siĊ iloĞci wierszy i kolumn. W przypadku zbieĪnoĞci ocen koncentracja punktów skupia siĊ na przekątnej áączącej
punkt najwaĪniejszy z najmniej waĪnymi lub w jej pobliĪu. Oddalenie punktów
od przekątnej Ğwiadczy o mniejszej lub wiĊkszej rozbieĪnoĞci ocen. CzĊsto badane cechy ukáadają siĊ nie po przekątnej a w okreĞlonych sektorach, których
zazwyczaj wyróĪniamy 4. W dwu zgodnych sektorach cechy waĪne dla turystów
są równie waĪne i dla ekspertów i odwrotnie cechy mniej waĪne są zgodnie oceniane przez obie grupy. W dwu pozostaáych sektorach cechy waĪne dla jednej
grupy okazują siĊ mniej waĪne dla drugiej i odwrotnie. Zamiast turystów i ekspertów moĪna przeprowadziü badania dwu róĪnych grup agroturystów co ma
znaczenie w badaniach dotyczących segmentacji rynku – podziale agroturystów
na wzglĊdnie jednorodne grupy, które ujawniają podobny popyt, lecz róĪniący
siĊ od innej grupy konsumentów-agroturystów.
Zachodzą przypadki, gdy chcemy porównaü wiĊkszą liczbĊ produktów lub
przedmiotów, którym nie moĪemy czy nie chcemy przypisywaü okreĞlonych
wartoĞci. Mogą to byü foldery, szyldy, projekty strojów, wzory opakowaĔ,
ogródki przydomowe, zdjĊcia reklamowe gospodarstw agroturystycznych, zdjĊcia tego samego krajobrazu w róĪnych porach roku czy róĪnych porach dnia.
Aby je uszeregowaü chociaĪby pod wzglĊdem malejących walorów estetycz240
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nych moĪna je porównywaü parami tak jak to czyni siĊ niekiedy ustalając ranking pracowników - porównując kaĪdego pracownika z kaĪdym. Temu obiektowi, na którego korzyĞü wypadnie porównanie przyznaje siĊ punkt. Po dokonaniu
porównania wszystkich ze wszystkimi oblicza siĊ dla kaĪdego pracownika czy
obiektu liczbĊ pozytywnych wyborów, które siĊ nastĊpnie sumuje i na tej podstawie tworzy listĊ rankingową. LiczbĊ koniecznych porównaĔ obliczamy za
pomocą formuáy N(N-1) : 2, gdzie N oznacza liczbĊ porównywanych obiektów.
BONITACJE I MIERNIKI SYNTETYCZNE

Jedną z prostszych metod oceny potencjaáu agroturystycznego zróĪnicowanego obszaru jest metoda bonitacji punktowej. Szczególnie moĪna tą metodą charakteryzowaü zróĪnicowanie elementów Ğrodowiska naturalnego jak rzeĨba terenu i jej osobliwoĞci, klimat, wody, gleby, Ğwiat roĞlinny i zwierzĊcy,
zabytki dziedzictwa kulturowego. Metoda polega na przypisywaniu poszczególnym badanym cechom okreĞlonej iloĞci punktów. CzĊsto stosowane są takĪe
punkty dodatkowe charakteryzujące cechy jakoĞciowe tych zasobów. NajczĊĞciej są to punkty dodatnie, ale moĪliwe są teĪ punkty ujemne np. za zanieczyszczenie powietrza czy wód. Wyniki oceny potencjaáu agroturystycznego badanych jednostek zaleĪą w duĪej mierze od przypisania odpowiedniej wagi, czyli
liczby punktów bonitacyjnych poszczególnym elementom potencjaáu agroturystycznego w rozpatrywanych jednostkach badawczych. Poszczególnym podstawowym jednostkom lub polom przypisuje siĊ na koniec postĊpowania sumĊ
punktów bonitacyjnych. Dla zgeneralizowania wyników badaĔ czĊsto áączy siĊ
jednostki badawcze o zbliĪonej sumie punktów bonitacyjnych w jedną grupĊ.
W tym celu liczbĊ punktów moĪliwych dzieli siĊ na kilka najczĊĞciej 3-5 równych czĊĞci. OkreĞlają one stopieĔ przydatnoĞci analizowanych wáaĞciwoĞci
obszaru jako np. nieatrakcyjny, maáo atrakcyjny, Ğrednio atrakcyjny, atrakcyjny,
bardzo atrakcyjny pod wzglĊdem walorów agroturystycznych. Ocena tej metody
jest bardzo róĪna - Goáembski [1999] uwaĪa ją raczej za bardziej subiektywną,
Kaczmarek i in. [2002] uwaĪają natomiast, Īe mimo pewnej dozy subiektywizmu, pozwala ona na uzyskanie w miarĊ zobiektywizowanego, kompleksowego
obrazu potencjaáu turystycznego.
Innym typem metody iloĞciowej oceny zasobów turystycznych i agroturystycznych terenu moĪe byü metoda modelowa. Dobrym przykáadem tego typu
metody jest ocena zasobów Ğrodowiska naturalnego dla turystyki na przykáadzie
byáego województwa krakowskiego dokonana przez WarszyĔską [1974]. Modele stanowią funkcjĊ wykáadniczą, której ogólną postaü wyraĪa wzór y = xz.
Podstawa funkcji i wykáadnik są niejednokrotnie bardzo záoĪone. W rezultacie
tak dobranego modelu wspóáczynnik atrakcyjnoĞci moĪe wahaü siĊ od wartoĞci
0 do 1, przy czym wartoĞü 1 oznacza maksymalny teoretyczny stopieĔ atrakcyjnoĞci turystycznej, a wartoĞü 0 zupeány brak atrakcyjnoĞci. Dodatnią cechą sto241
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sowania tej metody jest to, Īe ocena przeprowadzona metodą modelową
uwzglĊdniająca wszystkie wartoĞci cechy ma charakter ciągáy.
Interesującym sposobem okreĞlania atrakcyjnoĞci zróĪnicowanego obszaru
moĪe byü modyfikacja mierników syntetycznych dla celów turystycznych zaproponowana przez Goáembskiego [1999]. MoĪna ją z powodzeniem zastosowaü
do celów agroturystycznych. Przy próbie okreĞlenia uwarunkowaĔ rozwoju turystyki utworzono dwa wskaĨniki syntetyczne (sfery). Pierwsza sfera ma na celu
okreĞlenie atrakcyjnoĞci turystycznej gminy, druga okreĞla atrakcyjnoĞü badanych gmin dla potencjalnych inwestorów. ZaáoĪono, Īe atrakcyjnoĞü turystyczna
jest wypadkową czterech podstawowych dziaáów a mianowicie: walorów turystycznych, stanu Ğrodowiska naturalnego, dziaáaĔ z zakresu ochrony Ğrodowiska
i dostĊpnoĞci komunikacyjnej. Natomiast atrakcyjnoĞü dla inwestorów zdefiniowano jako wypadkową nastĊpujących dziaáów: stanu infrastruktury usáugowej, stanu infrastruktury technicznej, stosunków ludnoĞciowych i finansów
gmin. KaĪdy dziaá charakteryzowany jest przez wartoĞci kilku wskaĨników
[Goáembski 1999]. Przykáadowo stan Ğrodowiska charakteryzowany jest przez
takie wskaĨniki jak: emisja zanieczyszczeĔ w tys. ton na km2 powierzchni,
udziaá Ğcieków oczyszczonych w iloĞci Ğcieków wymagających oczyszczenia,
iloĞü odpadów skáadowanych na 1 km2 powierzchni, iloĞü gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji na 1 km2 powierzchni.
WskaĨniki obliczone zostaáy dla dziaáów jako Ğrednia waĪona wartoĞci
cech tworzących dany dziaá, dla sfer jako Ğrednia waĪona mierników syntetycznych dla dziaáów tworzących daną sferĊ i uwarunkowaĔ rozwoju turystyki jako
Ğrednia waĪona dwu sfer. Procedura badawcza wymaga dla kaĪdej cechy takich
czynnoĞci jak; przypisanie wag, ujednolicenie kierunku preferencji czyli zamianie destymulant na stymulanty jeĞli takowe wystĊpują i normalizacji cech o charakterze stymulanty. Przypisanie wag wynika z przeĞwiadczenia, Īe poszczególne zmienne nie są jednakowo waĪne dla kompleksowej oceny obszaru. Pomimo
subiektywnego charakteru wag jest to wyjĞcie lepsze niĪ przypisywanie jednakowych wag dla wszystkich branych pod uwagĊ cech. Brane pod uwagĊ cechy
mają zazwyczaj charakter stymulant – czyli wykazują dodatnią korelacjĊ ze
zmienną objaĞnianą; wzrost wartoĞci zmiennej objaĞniającej prowadzi do wzrostu zmiennej objaĞnianej.
Jednak nie zawsze jest tak. Nieraz cechy bĊdące miernikami zanieczyszczenia Ğrodowiska, powietrza, wód, rzadziej gleb mają charakter destymulant,
dlatego teĪ przeksztaáca siĊ je w stymulanty. Jednym ze sposobów przeksztaácenia jest odjĊcie od wartoĞci maksymalnej destymulanty wartoĞci poszczególnych
cech. Wtedy wartoĞü najniĪsza staje siĊ najwyĪszą, a najwyĪsza przybiera wartoĞü 0. BezwzglĊdne wartoĞci cech są wyraĪane w róĪnych jednostkach
i przybierają róĪne wartoĞci. WartoĞci bezwzglĊdnie najwyĪsze w tym przypadku decydowaáyby o przydatnoĞci turystycznej czy agroturystycznej terenu. Waga przykáadowo powierzchni leĞnej w procentach w granicach od kilkunastu do
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kilkudziesiĊciu byáa by duĪo wiĊksza od iloĞci obiektów zabytkowych wyraĪanych w iloĞci kilku obiektów. Dlatego istnieje koniecznoĞü normalizacji cech
o charakterze stymulanty. Jedną z moĪliwoĞci jest podzielenie wartoĞci danej
cechy przez najwyĪszą wartoĞü wystĊpującą w danym zbiorze [Goáembski
1999].
BADANIA ANKIETOWE

PrzeciĊtny agroturysta ma swoje gusta, upodobania, odczucia, preferencje,
przyzwyczajenia i doĞwiadczenia. NajczĊĞciej nie kieruje siĊ naukowymi
i obiektywnymi analizami. Te preferencje trzeba teĪ badaü przy pomocy róĪnych
metod ankietowych. Typowa ankieta powinna zawieraü objaĞnienia, kto i w
jakim celu rozsyáa ankietĊ oraz proĞbĊ o jej wypeánienie. NastĊpnym elementem
ankiety jest metryczka respondenta zawierająca dane odnoĞnie wieku, páci, wyksztaáceniu, statusu zawodowego, rodzinnego, materialnego, miejsca zamieszkania (wieĞ, maáe miasteczko, duĪe miasto). PytaĔ nie powinno byü zbyt duĪo.
Przyjmuje siĊ, Īe ich liczba nie powinna przekraczaü 20. Stawiane pytania
w badaniach ankietowych podzieliü moĪna na kilka typów. Pytania tzw. otwarte
dają nieograniczoną moĪliwoĞü wypowiedzi, zawierają opinie, które nie zostaáyby wyraĪone, gdyby w pytaniu byáy zawarte jakieĞ ograniczenia, sugestie czy
podpowiedzi. Są one jednak trudne do póĨniejszych uogólnieĔ, zwáaszcza do
opracowaĔ statystycznych. Mogą to byü równieĪ pytania otwarte z podpowiedzią typu „kto”, „co”, „dlaczego”, „gdzie”, „kiedy”.
Niekiedy stawia siĊ pytania zamkniĊte. Mogą byü one bardzo róĪnorodne.
Najprostsze pytania alternatywne mają odpowiedzi „tak” lub „nie”. Nie alternatywne mogą byü wyborem z podanych moĪliwoĞci np. na pytanie „co skáoniáo
Panią do wyboru tej miejscowoĞci jako miejsca pobytu agroturystycznego”
moĪna zaproponowaü takie jak np. czyste Ğrodowisko, urozmaicony krajobraz,
sympatyczni gospodarze, tradycyjna kuchnia regionalna, zgodny z przyrodą
rytm Īycia, poáoĪenie z dala od wielkiego miasta. MoĪna wybraü tylko jedną
odpowiedĨ zdaniem respondenta najwaĪniejszą lub kilka odpowiedzi. Mogą byü
pytania, na które moĪna udzielaü odpowiedzi w okreĞlonej skali – jakoĞciowej,
iloĞciowej, przedziaáowej, procentowej.
DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Podane w opracowaniu przykáady nie wyczerpują stosowanych w opracowaniach czy moĪliwych do zastosowania metod oceny atrakcyjnoĞci agroturystycznej okreĞlonych hierarchicznych jednostek administracyjnych, róĪnych
szczebli regionów fizycznogeograficznych, czy produktów agroturystycznych.
Nie adoptowano takich chociaĪby metod jak, cháonnoĞci, pojemnoĞci i funkcji
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agroturystycznej, metody analizy skupieĔ, metod wielowymiarowej analizy porównawczej jak metoda Hellwiga, metody agregatowej Perkala czy Kukuáy czy
metody SERQUAL badania jakoĞci usáug [Goáembski 1999]. Istnieją moĪliwoĞci korzystania z rozwijających siĊ obecnie dynamicznie metod innych dyscyplin; przegląd tych metod krajowych i zagranicznych stosowanych zwáaszcza
w najbliĪszej dyscyplinie - turystyce znaleĨü moĪna w obszernych opracowaniach Kruczka [2005] i Nowackiego [2007]. Najbardziej rozwijające siĊ kierunki
- badania wraĪeĔ, aktywnoĞci zadowolenia zwiedzających z wykorzystaniem
kwestionariuszy zawierających záoĪone skale pomiarowe, analiza zachowaĔ przy
pomocy kamer cyfrowych znajdą raczej zastosowanie nie w badaniach agroturystycznych lecz turystycznych w badaniach marketingowych ruchu zwiedzających muzea.
Dyskusja na temat metod badawczych stosowanych w agroturystyce jest
czĊĞcią szerszej dyskusji na temat miejsca agroturystyki w systemie nauk. Na
obecnym etapie wyróĪnienie agroturystyki jako odrĊbnej dyscypliny naukowej
jest przedwczesne [Sznajder, Przezbórska 2006]. Brak teĪ dla tej rozwijającej siĊ
gaáĊzi wiedzy swoistych metod. AgroturystykĊ naleĪy na razie traktowaü jako
waĪną gaáąĨ dziaáalnoĞci gospodarczej czáowieka, która posáuguje siĊ metodami
badawczymi wáaĞciwymi dla takich dziedzin nauk jak geografia, biologia, ekonomia, ekologia, rolnictwo, prawo, psychologia czy socjologia.
WiĊkszoĞü opracowaĔ atrakcji i zjawisk agroturystycznych niezaleĪnie od
stosowanej metody badawczej dotyczy okreĞlonego czasu, ideaáem jest aby byáy
to badania aktualne oparte o najnowsze dostĊpne materiaáy. Na specjalną uwagĊ
zasáugują prace, które ujmują dynamikĊ badanego zjawiska nie tylko w wymiarze przestrzennym ale takĪe w wymiarze czasowym. Przykáadem jest opracowanie Chudy-Hyski [2009], w którym uwarunkowania turystycznego rozwoju ziem
górskich obszarów wiejskich Polski zostaáy przedstawione dla okresów 2005
i 2007 roku lub Strzembskiego [2003], w którym przedstawiono formy aktywnoĞci regionalnych towarzystw turystyki wiejskiej w przekroju lat 1995, 1997
i 2003.
W przyszáych pracach badawczych powinny znaleĨü siĊ opracowania dotyczące klimatycznych uwarunkowaĔ, szans i ograniczeĔ rozwoju agroturystyki
w związku z postĊpującym ociepleniem klimatu.
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