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Metoda określania ważności kryteriów przez eksperta

w przedsiębiorstwie wdrażającym innowacje techniczne

Ocena wielokryterialna z wykorzystaniem wag kryteriów wymaga odpowiedniego
określenia rangi danego kryterium w ogólnej ocenie innowacji. Najczęściej wykorzy-
stuje się do tego celu opinie i wiedzę eksperta. Uzasadnione wydaje się zdobycie wie-
dzy eksperckiej w ramach przedsiębiorstwa, którego rozwiązanie innowacyjne podda-
wane jest ocenie. W praktyce okazuje się trudne przełożenie doświadczenia eksperta
na wagi, które spełniać muszą pewne warunki. Dlatego też proponuje się zastosowanie
skali pomocniczej, ułatwiającej określenie wagi danego kryterium.

Sposób doboru skali oceny wynika najczęściej ze specyfiki problemu, a tym samym
rodzaju innowacji i sektora w ramach, którego jest wdrażane rozwiązanie. W przypad-
ku innowacji technicznych realizowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych można
zastosować skalę [1]: najbardziej ważne — 7, bardzo ważne –– 6, nieco bardziej waż-
ne –– 5, ważne –– 4, nieco mniej ważne — 3, mało ważne —- 2, najmniej ważne
–– 1. Na tej podstawie ekspert określa ważność podanego kryterium. Dla innowacji
technicznych opracowano zestaw 5 kryteriów ogólnych i 14 szczegółowych [2, 3].

Następnie proponuje się porównanie parami poszczególnych kryteriów. W tym ce-
lu można wykorzystać tzw. macierz różnic, w której obliczamy różnice jedynie po jed-
nej stronie przekątnej, a następnie zamieniamy pod przekątną znaki. Przykład takiej
macierzy dla 14 kryteriów szczegółowych zaprezentowano w tabeli 1. Wykorzystując
założenia ustalania wag kryteriów opisane w [4] każdej różnicy przyporządkowywa-
ny jest współczynnik indywidualny zwiększenia bądź zmniejszenia wagi kryterium
względem wartości 0,5. W tym celu obliczy się współczynnik ogólny zgodnie z zało-
żeniem:

WSPo =
0,5

n− 1
,

gdzie: WSPo — współczynnik ogólny, n — maksymalna wartość skali.

Następnie oblicza się współczynniki indywidualne (WSPi) zaprezentowane dla
omawianego przykładu w tabeli 2, mnożąc poszczególne różnice przez współczynnik
ogólny. Zapis w macierzy ocen powstaje przez formułę 0,5 +WSPi.
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Tab. 1. Macierz różnic

Tab. 2. Współczynniki
ogólne i indywidualne dla

różnic
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