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8. Utylitarne znaczenie wyników wykonanych prac naukowo-

badawczych i nowo opracowanej metodologii 

Maj>c na uwadze utylitarne znaczenie wykonanych badaM, nalecy podkreWli5 mocliwoW5, 

potrzebC i koniecznoW5 ich implementacji w rzeczywistoWci gospodarczej, co analogicznie jak 

same badania moce odbywa5 siC na rócnych poziomach ogólnoWci. Na poziomie makro wyniki 

badaM mog> by5 wykorzystane przez decydentów w procesie strategicznego dŽugofalowego 

planowania rozwoju kraju i gospodarki, z uwzglCdnieniem znacz>cej roli incynierii mate-

riaŽowej, w tym zwŽaszcza incynierii powierzchni materiaŽów. Metodologia komputerowo 

zintegrowanego prognozowania rozwoju, cechuj>ca siC uniwersalnoWci> i oryginaln> formuŽ>, 

moce zosta5 z powodzeniem zaimplementowana na poziomie mezo do realizacji innych 

foresightów technologicznych, tematycznych i Wrodowiskowych, jak i w innych obszarach 

zarz>dzania wiedz> i informacj>, w których zastosowanie nowoczesnych systemów infor-

macyjnych stanowi perspektywiczne, nowoczesne i efektywne podejWcie, sŽuc>ce do wykorzy-

stania aktualnie dostCpnego potencjaŽu gospodarczego, systemowego, technologicznego, 

finansowego i spoŽecznego, podczas urzeczywistniania strategicznych celów rozwojowych. 

Praktycznej implementacji wyselekcjonowanych nowoczesnych technologii ksztaŽtowania 

struktury i wŽasnoWci warstw powierzchniowych materiaŽów incynierskich i generalnie techno-

logii procesów materiaŽowych oraz przetwórstwa materiaŽów incynierskich na poziomie 

mikro, wpisuj>cej siC w komputerowo wspomagane zarz>dzanie wiedz>, sŽucy natomiast nowo 

opracowana koncepcja e-transferu technologii [99, 161, 175], obejmuj>ca e-doradztwo,  

e-szkolenie i e-informacjC, stanowi>ca rozwiniCcie idei e-foresightu [180-183]. E-transfer 

technologii ma by5 realizowany na biec>co, bez cadnych ograniczeM i bezpŽatnie, z wyko-

rzystaniem ogólnodostCpnej platformy internetowej. Nowe centrum transferu technologii, 

stanowi>ce grupC Pracowni i ZespoŽów Tematycznych, ma wykonywa5 zadania polegaj>ce  

na transferze technologii, jednak bez Wwiadczenia usŽug, udostCpniaj>c na odpowiednio 

opracowanej platformie internetowej informacje i wiedzC dotycz>c> materiaŽów incynierskich 

oraz technologii procesów materiaŽowych i obróbki powierzchni, wynikaj>ce z wykonanych 

badaM e-foresightowych oraz biec>cego monitorowania problemów materiaŽoznawczych, bez 

dedykowania oferty konkretnym odbiorcom. Ma to przyczyni5 siC do szerokiego rozpowsze-

chnienia otrzymanych wyników badaM e-foresightowych i kontynuacji debaty publicznej, doty-

cz>cej tej tematyki. DŽugoterminowe efekty prawidŽowo wykonanych, rozpowszechnionych  
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na szerok> skalC i zaimplementowanych w przemyWle badaM e-foresightowych powinny 

przyczyni5 siC do przyspieszenia zrównowaconego rozwoju kraju i Europy, wzmocnienia 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz statystycznego wzrostu jakoWci technologii 

stosowanych w przemyWle [185]. 

Nowo opracowane metody sŽuc>ce prognozowaniu rozwoju incynierii powierzchni 

materiaŽów, wpŽyw wykonanych badaM na wyselekcjonowane makroczynniki i ich utylitarne 

znaczenie, jak równiec przydatnoW5 nowoczesnej technologii informacyjnej i Internetu do 

realizacji zakrojonych na szerok> skalC badaM foresightowych poddano ocenie heurysty-

cznej, poprzedzonej prezentacj> podczas panelu eksperckiego, metodologii komputerowo 

zintegrowanego prognozowania rozwoju incynierii powierzchni materiaŽów i wyników 

badaM materiaŽoznawczo-heurystycznych wykonanych z jej zastosowaniem. W panelu tym 

uczestniczyŽo ogóŽem 78 krajowych i zagranicznych przedstawicieli Vwiata Nauki, specja-

listów zajmuj>cych siC incynieri> powierzchni materiaŽów, w tym 35 Profesorów i 43 

Doktorów nauk technicznych [159]. 

Nowo opracowane metody prognozowania rozwoju incynierii powierzchni materiaŽów 

zostaŽy ocenione wedŽug dwóch kryteriów: przydatnoWci do identyfikacji priorytetowych 

innowacyjnych technologii oraz kierunków badaM strategicznych, a takce poziomu ich nowoWci 

i innowacyjnoWci, w odniesieniu do innych metod stosowanych dotychczas w trakcie realizacji 

tego typu badaM. Wyniki badaM ankietowych naniesiono na macierz dendrologiczn>, która, 

zgodnie z wyjaWnieniem znajduj>cym siC w podrozdziale 5.1 niniejszej pracy, doskonale nadaje 

siC do prezentacji tego rodzaju wyników. W rozpatrywanym przypadku przyjCto, ce przy-

datnoW5 nowo opracowanych metod jest miar> ich potencjaŽu (oW x), natomiast poziom 

nowoWci i innowacyjnoWci tych metod to miara ich atrakcyjnoWci (oW y). Zarówno potencjaŽ, 

jak i atrakcyjnoW5 metod sŽuc>cych prognozowaniu rozwoju oceniono wysoko w 

dziesiCciostopniowej uniwersalnej skali stanów wzglCdnych, kacdorazowo na ok. 8 punktów, 

st>d zostaŽy one umieszczone w najbardziej obiecuj>cej 5wiartce macierzy dendrologicznej, 

zwanej rozŽocystym dCbem (rys. 128). Zdaniem ankietowanych ekspertów najwiCkszym 

potencjaŽem charakteryzuj> siC: macierz strategii dla technologii wraz ze Wcieckami rozwoju 

strategicznego N (8,2, 8,0) oraz KsiCga Technologii Krytycznych obejmuj>ca mapy drogowe 

i karty informacyjne technologii M (8,2, 8,0). Za najbardziej atrakcyjn> metodC uznano 

natomiast wspomagane sieciami neuronowymi kreowanie alternatywnych scenariuszy 

przyszŽych wydarzeM O (8,0, 8,3). 
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Rysunek 128. Wyniki oceny eksperckiej nowo opracowanych metod prognozowania rozwoju 

incynierii powierzchni materiaŽów; oznaczenia: (K) e-Delphix, (L) Macierze 
dendrologiczna i meteorologiczna, (M) Macierz strategii dla technologii wraz ze Wcieckami 
rozwoju strategicznego, (N) KsiCga Technologii Krytycznych, (O) Wspomagane sieciami 

neuronowymi kreowanie alternatywnych scenariuszy przyszŽych wydarzeM 

 
Ocenie poddano równiec wpŽyw badaM sŽuc>cych prognozowaniu rozwoju incynierii 

powierzchni materiaŽów na wyselekcjonowane makroczynniki. Zgodnie z wynikami ankiet 

wykonane badania materiaŽoznawczo-heurystyczne najistotniej wpŽywaj> pozytywnie na 

statystyczny wzrost poziomu innowacyjnoWci technologii incynierii powierzchni materiaŽów 

implementowanych w przemyWle (73% ocen z przedziaŽu ½8, 10Ï) (rys. 129a). Obserwowane 

jest takce ich pozytywne oddziaŽywanie na budowanie gospodarki opartej na wiedzy  

i innowacji oraz zrównowacony rozwój (70%) (rys. 129b), mocliwoW5 podjCcia przez 

menadcerów trafnych decyzji inwestycyjnych (70%) (rys. 129c), zainteresowanie incynieri> 

powierzchni wWród specjalistów reprezentuj>cych dyscyplinC incynieria materiaŽowa (68%) 
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Rysunek 129. Wyniki badaM eksperckich dotycz>cych oceny wpŽywu badaM sŽuc>cych 

prognozowaniu rozwoju na analizowany czynnik 
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Rysunek 130. Wyniki badaM eksperckich dotycz>cych oceny utylitarnego znaczenia 

wykonanych badaM i zgromadzonej w wyniku ich realizacji szerokiej wiedzy oraz przydatnoWci 

nowoczesnej technologii informacyjnej i Internetu do realizacji tych badaM 

 
(rys. 129d), jak równiec specjalistów zajmuj>cych siC incynieri> powierzchni materiaŽów – jej 

przyszŽoWci> i spodziewanymi trendami rozwojowymi (66%) (rys 129e). 

Ocenie eksperckiej poddano takce utylitarne znaczenie wykonanych badaM oraz zgro-

madzonej w wyniku ich realizacji uporz>dkowanej i przedstawionej w ujednoliconej, 

przejrzystej formie szerokiej wiedzy dotycz>cej technologii incynierii powierzchni materiaŽów. 

Ankietowani eksperci najwycej ocenili mocliwoW5 upowszechnienia na szerok> skalC wWród 

Wrodowisk akademickich i przemysŽowych wyników badaM e-foresightowych poprzez 

e-transfer technologii (83% ocen z przedziaŽu ½8, 10Ï) (rys. 130a). Podobnie wysoko oceniono 

mocliwoW5 implementacji nowo opracowanej metodologii do realizacji innych foresightów 
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technologicznych, tematycznych i Wrodowiskowych oraz w innych obszarach zarz>dzania 

wiedz> i informacj> (78%) (rys. 130b). Najbardziej sceptycznie (61%) eksperci odnieWli siC do 

mocliwoWci wykorzystania wyników badaM i uporz>dkowanej wiedzy przez decydentów  

w procesie strategicznego planowania rozwoju kraju i gospodarki (rys. 130c), co Wwiadczy  

o ograniczonym zaufaniu Vrodowiska Naukowego do przedstawicieli Vwiata Polityki,  

a w kontekWcie koncepcji naukowego prognozowania, zarz>dzania i ksztaŽtowania przyszŽoWci, 

wymagaj>cej wspóŽpracy na linii Nauka-Polityka, powinno to w przyszŽoWci ulec zmianie. 

Ocena ekspercka wykazaŽa ponadto jednoznacznie pozytywn> ocenC przydatnoWci 

nowoczesnej technologii informacyjnej i Internetu do realizacji szeroko zakrojonych badaM 

eksperckich, w porównaniu do tradycyjnych paneli eksperckich (88% ocen z przedziaŽu 

½8, 10Ï) (rys. 130d), co Wwiadczy o rozpowszechnionym nowoczesnym spojrzeniu i szerokiej 

WwiadomoWci, ce w dzisiejszych czasach postCp jest nierozŽ>cznie zwi>zany z komputeryzacj> 

coraz to nowszych dziedzin cycia i obszarów wiedzy. 

Udana aplikacja metodologii komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju  

w obszarze incynierii powierzchni materiaŽów, zachCca do jej rozwoju i rozszerzenia badaM na 

inne obszary incynierii materiaŽowej i nauki o materiaŽach, jak równiec na zupeŽnie inne 

dziedziny wiedzy szczegóŽowej, co wymaga jednak uprzedniego zebrania odpowiednio 

licznych i wartoWciowych danych aródŽowych od szerokiego grona ekspertów. O zasadnoWci 

realizacji badaM, sŽuc>cych prognozowaniu rozwoju w odniesieniu do kolejnych pól badaw-

czych, decyduj> przesŽanki ekonomiczne, bowiem nowo opracowana metodologia, wsparta 

rozbudowan> technologi> informacyjn>, jest mocliwa do bezpoWredniej aplikacji w innym 

obszarze, a koszt nawet peŽnego trzyetapowego cyklu badaM heurystycznych, obejmuj>cy 

jedynie wynagrodzenia wiod>cych, kluczowych i brancowych ekspertów, jest nieporówny-

walnie nicszy nic koszt klasycznych badaM materiaŽoznawczych pozwalaj>cych na osi>gniCcie 

tocsamych wyników. NakŽady na eksperymenty materiaŽoznawcze obejmuj> bowiem,  

w minimalnym wariancie, wynagrodzenia pracowników naukowo-badawczych, materiaŽ do 

badaM i eksploatacjC aparatury naukowo-badawczej, natomiast czCsto rosn> wykŽadniczo, gdy 

badania wymagaj> zakupu nowej lub uzupeŽnienia o dodatkowe moduŽy funkcjonalne 

istniej>cej aparatury, wykonania caŽoWci lub czCWci prac w zagranicznych uczelniach, 

koniecznoWci powtórzenia lub poszerzenia zakresu eksperymentów w celu uzyskania jedno-

znacznych wyników, jak równiec testowania wyników badaM w warunkach przemysŽowych. 
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