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PIN-Instytut Śląski w Opolu 

 

 

Streszczenie wystąpienia na zebraniu pracowników PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu w dniu 17 

kwietnia 2013 r. 

 

Temat rozprawy: Rozwój turystyki na Śląsku Opolskim w kontekście aktywności obywatelskiej. 

Perspektywa socjologiczna. 

 

Cel rozprawy: Celem pracy jest analiza warunków sukcesu w rozwoju turystyki w perspektywie 

regionalnej województwa opolskiego, przy uwzględnieniu nie tylko tradycyjnych elementów oceny 

potencjału turystycznego (infrastruktura, zasoby kulturowe, przyrodnicze), ale przede wszystkim 

aktywności społeczności lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju turystyki. Planowane przeze mnie 

analizy wymagają, w mojej ocenie, łączenia analizy teorii rozwoju regionalnego, społeczeństwa 

obywatelskiego oraz koncepcji rozwoju turystyki, ponieważ jeśli turystyka ma być przyczynkiem do 

zmiany społecznej i ekonomicznej, jest nierozerwalnie związana z nurtem teoretycznego myślenia o 

rozwoju. Ponadto, celem pracy jest próba identyfikacji czynników sukcesu, jakie mają wpływ na 

rozwój turystyki w województwie opolskim. W warstwie teoretycznej punkt wyjścia stanowią 

koncepcje rozwoju społecznego, a przede wszystkim dyfuzjonizm i ewolucjonizm, koncepcje rozwoju 

regionalnego i lokalnego, a także wybrane koncepcje teoretyczne turystyki oraz rozwoju turystyki. 

 

Problem badawczy: Jakie są warunki sukcesu w rozwoju turystyki województwa opolskiego, przy 

uwzględnieniu tradycyjnych elementów oceny potencjału turystycznego oraz, przede wszystkim, 

aktywności społeczności lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju turystyki? 

 

Hipotezy badawcze:  

1. Główna: Częstsza aktywność społeczności lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju turystyki w 

województwie opolskim podnosi poziom rozwoju turystyki w regionie.  

2. Szczegółowe: 

 

1. Częstsze skupienie aktywności społeczności lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju 

turystyki w województwie opolskim wokół oddolnych inicjatyw obywatelskich zwiększa 

prawdopodobieństwo sukcesu w rozwoju turystyki w regionie, bez względu na posiadane 

przez gminy naturalne zasoby turystyczne. 

2. Komplementarna działalność wszystkich regionalnych aktorów na rzecz rozwoju turystyki w 

województwie opolskim zwiększa poziom wykorzystywania naturalnych zasobów 

turystycznych. 

3. Częste stosowanie przez społeczność lokalną instrumentów rozwoju turystyki zwiększa 

prawdopodobieństwo sukcesu w rozwoju turystyki w regionie 

4. Tworzenie regionalnej polityki turystycznej w województwie opolskim opartej o aktywność 

społeczności lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju turystyki zwiększa poziom 

wykorzystania naturalnych zasobów turystycznych (kulturowych, przyrodniczych, 

społecznych) w województwie opolskim 

 

Metody i techniki badawcze: Turystyka i polityka turystyczna województwa opolskiego i jej wpływ 

na rozwój lokalny regionu wymaga szczególnie uważnego doboru instrumentów badawczych. Na tym 
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etapie projektowania przedsięwzięcia badawczego najlepszym podejściem metodologicznym wydaje 

się być analiza danych zastanych oraz analiza ilościowa i jakościowa.  

Techniką badawczą użyteczną w trakcie zbierania materiału badawczego w ramach metody 

ilościowej będzie zastosowanie standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego, z pytaniami 

zamkniętymi oraz otwartymi, przeprowadzanego wśród: 

 

1. Przedstawicieli władz samorządowych województwa opolskiego na poziomie gmin, 

zajmujących się kwestiami rozwoju turystyki i promocją regionu (specjaliści z zakresu 

turystyki z gminnych wydziałów promocji),  

2. Przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszonych w OROT (Opolska Regionalna Organizacja 

Turystyczna), 

Przedstawicieli przedsiębiorstw zrzeszonych w OROT (Opolska Regionalna Organizacja 

Turystyczna) - standaryzowane wywiady kwestionariuszowe, 

3. Indywidualnych członków OROT (Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna) 

 

 Metoda jakościowa w projektowanym przedsięwzięciu obejmie indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI – Individual Deep Interview) przeprowadzone z 15 nieformalnymi liderami opinii w 

zakresie propagowania turystycznej działalności w regionie. Wyniki badań, uzyskane za pomocą 

wymienionych metod badawczych, zostaną uzupełnione analizą dokumentów (min. Strategii Rozwoju 

Turystyki na Opolszczyźnie oraz elementów dotyczących polityki turystycznej w gminnych 

strategiach rozwoju). Techniką badawczą na tym etapie zbierania materiału badawczego, będzie 

analiza treści oraz danych zastanych typu desk research. 

 

Proponowany spis treści dysertacji doktorskiej 

 

 Uwagi wprowadzające 

 Turystyka i rozwój jako przedmiot analizy socjologicznej. Teoretyczne podstawy badań 

empirycznych 

 W kręgu społecznych kontekstów rozwoju turystyki  

 Miejsce turystyki w badaniach naukowych 

 Trzy odsłony turystyki 

 Podstawy metodologiczne badań empirycznych 

 Czynniki sukcesu w rozwoju turystyki województwa opolskiego. Wyniki własnych badań 

empirycznych  

 Podsumowanie 

 Aneksy 

 Bibliografia 


