Vers l’excel·lència en continguts
acadèmics:

publicar, revisar
i editar

La integritat de la recerca garanteix
que la informació i la comunicació dels
resultats es faci de manera transparent,
justa i objectiva

Per al personal investigador

Com
triar una
publicació

Publicació
d’accés obert
o tradicional?

Compartir els resultats de les
vostres recerques amb la resta de
la comunitat científica és clau per
avançar en la vostra disciplina i
carrera professional. No obstant
això, el nombre creixent de
publicacions que es llancen cada
any, juntament amb l’augment de
les males pràctiques i la falsedat
dels editors, pot fer que sigui
realment difícil triar una revista
fiable per publicar la teva recerca.

Aquesta no és la pregunta més
important que t’has de fer. El teu
primer objectiu ha de ser publicar
en una bona publicació, la que
sigui millor per als teus interessos.
Per fer això, és recomanable que
avaluïs els riscs i els beneficis de
publicar de diferents formes. Només
aleshores és quan els investigadors
i les investigadores han de
considerar la taxa de publicació.

Abans de triar una revista
per publicar el teu manuscrit:
Verifica que és una publicació de confiança i que el seu abast
és l’adequat per a la teva feina.
Comprova que la revista triada t’ajudarà a millorar la teva
reputació i les teves possibilitats de ser citat i, en darrera
instància, progressar en la teva carrera.
Confirma que el teu estudi està indexat i que és fàcilment
accessible.

Darrerament, hi ha un creixent
interès a la Unió Europea per l’accés
obert, la qual cosa afavoreix
l’augment del finançament de la
recerca de lliure accés.
Des del punt de vista del personal
investigador, els autors i autores
tenen la propietat dels seus articles
d’accés obert, no pas la publicació.
De fet, tot el moviment d’accés obert
i les llicències comunes creatives
d’accés obert es van establir
justament per reclamar la propietat
acadèmica del que publiquen els
investigadors i investigadores.
Des del punt de vista de la
societat, la publicació en una
revista d’accés obert, afegeix

transparència i dona al públic
l’oportunitat de trobar i usar la
informació. Per exemple, en el cas
dels assaigs clínics, una persona
pot anar a un registre com ara
ClinicalTrials.gov i veure els
resultats de l’assaig clínic que li
interessa com a pacient.
A les àrees temàtiques en
què la informació és realment
important per al públic, o en el
cas d’una emergència pública, els
articles acostumen a ser d’accés
obert, disponibles per a tots els
investigadors i investigadores i el
públic general. N’és un exemple el
brot de coronavirus.
En camps diferents als de les
ciències de la salut, els interessos
comercials de vegades són
una càrrega en aquest sentit.
Tanmateix, la transparència en
els resultats de la recerca és
important perquè la gent pugui
veure-la, comprovar-la i reproduirla, de manera que no es desaprofiti
cap recerca.

Compte amb les publicacions
depredadores!
Les publicacions depredadores estan en alça: són publicacions falses
que no estan indexades i no tenen un procés adequat de revisió per
parells. Sovint, tenen noms molt similars a publicacions de renom; fins
i tot s’assemblen a elles i publiquen tota mena de mètriques, com ara
el factor d’impacte mundial, el que fa que sigui un repte reconèixer-les,
no només per als joves investigadors sinó també de vegades per al
personal investigador experimentat.

Per a verificar:
Comprova si els teus col·legues coneixen la publicació, hi han llegit
algun article, i si és fàcil trobar els seus darrers articles.
Comprova si pots identificar fàcilment l’editor i la seva informació de
contacte, I si és membre d’una iniciativa reconeguda de la indústria
com ara el Comitè d’Ètica de les publicacions (COPE).
Si es tracta d’una publicació d’accés obert, comprova si està inclosa
al Directori de Revistes d’Accés Obert (DOAJ); si pertany a l’Associació
d’Editors Acadèmics d’Accés Obert (OASPA); si està allotjada en una
de les plataformes en línia de la INASP (per a revistes publicades
a Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Amèrica Central I Mongòlia) o a
Revistes Africanes en línia (AJOL, per a publicacions africanes).
Comprova si reconeix els membres del consell de redacció; si està
clar quin tipus de revisió d’experts usa i quins honoraris es cobraran,
quan i per a què.
Només si et satisfan la majoria o totes les respostes a aquestes
preguntes, pots tenir la certesa que la publicació no és depredadora
i pots enviar el teu article amb tota seguretat.

Fuente: thinkchecksubmit.org

Procés de revisió
Quan es presenta un treball en
una publicació, cal esperar una
experiència professional de
publicació en què el teu treball
sigui revisat i editat. D’acord
amb Tony Ross- Hellauer al
seu article “What is open peer
review? A systematic review”,
publicat a F1000Research, “la
revisió d’experts és el mecanisme
formal de garantia de qualitat
mitjançant el qual els manuscrits
acadèmics, com ara articles de
revistes, treballs de beques o de

conferències, són sotmesos
a l’escrutini d’altres, les opinions
i judicis dels quals s’usen
després per a millorar els
treballs i prendre decisions finals
quant a la selecció”. La revisió
d’experts compleix dues funcions
principals, continua, “l’avaluació
tècnica o solidesa d’una obra
en la seva metodologia, anàlisi
i argumentació, i l’assistència a
la selecció editorial per mitjà de
l’avaluació de la novetat
o l’impacte previst d’una obra”.

Processos
de revisió
Revisió
cega

Revisió
postpublicació
L’article es publica, després
es revisa i només es considera
la versió final de l’article quan
aquesta versió final s’indexa.
Tot és visible en línia. Des de
les versions primerenques
dels articles que finament són
rebutjades, fins als noms de
les persones revisores, què
van dir-hi i quan, com van
contestar els autors o autores
i així successivament.

La revisió d’experts pot
ser cega, que és la pauta
en biomedicina, en què
el revisor coneix els noms
dels autors però no a
l’inrevés; o doble cec, que
és molt comuna en el
camp de les humanitats i
les ciències socials, en què
ni el revisor ni l’autor sap
qui és l’altra part.

Revisió d’experts
sense resultats

Revisió oberta
dels experts
Pot adoptar diferents
formes. Pot ser un procés
en què tot es coneix des
del començament però
no es publica; o es poden
publicar només els noms
però no pas la ressenya;
o les ressenyes poden ser
obertes i publicades, però
no pas el nom dels revisors.

Revisió
consultativa
Les persones revisores parlen entre ells durant
el procés d’avaluació d’experts; tenen un panel,
hi ha debat. I els autors i autores obtenen
una mena de revisió de consens final de les
persones revisores i editores individuals.

Els revisors i revisores
primer examinen la
metodologia i l’enfocament
de la recerca, i si l’aproven,
les i els autors poden
presentar el treball a la
revista quan tinguin els
resultats que després són
pràcticament acceptats
per a la seva publicació.

Si bé un procés de revisió
obert afegeix transparència i
responsabilitat a la recerca, això
sembla que és més fàcil a les
disciplines STEM que no pas a les
humanitats i ciències socials, en què
entren en joc l’opinió i els arguments
intel·lectuals a més de les dades
objectives.
Un obstacle important que cal
superar en el procés de revisió
obert és la preocupació dels
revisors, especialment quan es
tracta d’investigadors joves, per les

crítiques a la feina feta per part dels
col·legues, sobretot les del personal
investigador més reconegut. Tenen
por que això pugui afectar la seva
carrera professional.
Altre repte és la transparència del
sistema. Fins i tot quan el procés
de revisió d’experts és transparent,
els lectors només poden veure
el que s’hi publica, no pas el que
s’ha rebutjat o les raons d’aquest
rebuig. L’única publicació que és
transparent en aquest sentit és
F1000Research.

Per a editors i editorials

Decisions editorials
- tenen les persones
editores interessos
enfrontats?
La transparència del
seu procés de presa
de decisions
De la mateixa manera que els
investigadors i investigadores quan
redacten un article, les persones
editores de les revistes han de
declarar qualsevol mena d’interès
financer o no financer. Segons Ana
Marusic i Rafael Dal-Ré a “Getting
more light into the dark room
of editorial conflicts of interest”,
Journal of Global Health, June 2018,
“la transparència de la divulgació
d’informació sobre l’editor [conflictes
d’interès] no ha millorat a les
revistes d’una sèrie de disciplines i la
influència en la comunitat científica
en els darrers 12 anys, malgrat la
major consciència i les evidències
publicades sobre el problema...
Les persones editores que reben
pagaments de la indústria,

Per a editors i personal
investigador

independentment de la quantitat,
també poden prendre decisions
esbiaixades, encara que de
vegades en la direcció oposada
a la que s’esperava”.

Com tractar les
acusacions de mala
conducta en una
revista

Per tal de donar més transparència
a la presa de decisions, les revistes
han de publicar clarament els
conflictes d’interessos editorials de la
pròpia publicació i dels seus editors/
editores. Aquestes declaracions de
conflictes han de ser visibles i estar
degudament indexades perquè
siguin fàcilment identificables a les
bases de dades bibliogràfiques.

Correcció del registre
publicat
D’acord amb la COPE, una institució
d’ètica de les publicacions, les
persones editores de revistes han
de considerar la possibilitat de
retirar una publicació si tenen
proves clares que les troballes no
són fiables a causa d’una mala
conducta, falsificació o error
accidental.
Les revistes també han d’estar
atentes a les troballes que s’hagin
publicat anteriorment
a d’altres llocs sense l’autorització
pertinent o justificació d’atribució;
plagi, recerca no ètica; un
problema jurídic greu o interessos
enfrontats importants que els
autors o autores no hagin revelat.
Els documents publicats sobre la
base d’un procés manipulat de

revisió d’experts també poden ser
objecte de retractació.
Si una revista o un grup d’autors
decideix retractar-se d’un article,
la notícia de la retractació ha
d’identificar clarament l’article
retractat i posar-se a disposició
de tots els lectors sempre que sigui
possible. És important indicar qui
s’està retractant de l’article i el
motiu de la retractació.

Encara que les normes d’autoria
indiquen que tots els investigadors
són responsables de la totalitat de
l’article, normalment hi ha un garant,
una persona que es responsabilitza
de la integritat general de l’article
i accepta la responsabilitat en cas
de mala conducta.

Si l’error va donar lloc a conclusions
errònies, l’article ha de ser retractat;
algunes revistes permeten la
retractació amb substitució.

En l’era de la ciència col·laborativa,
en què els grups de recerca són
grans, és cada cop més difícil
avaluar la integritat de l’article.
En aquest sentit, la gestió i l’intercanvi
de dades electròniques permeten
majors comprovacions i una major
conscienciació. Aquest control de
qualitat és essencial per prevenir
errors intencionats o no intencionats.
En el cas de les denúncies de mala
conducta en una revista, o d’un error
detectat, es pot emetre una correcció.
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Aquesta publicació forma part de la sèrie “Recerca ètica”, desenvolupada
en el marc del projecte Path2Integrity, un programa de recerca i innovació
de la Unió Europea Horitzó 2020, que sensibilitza sobre la integritat de la
recerca, alhora que educa sobre com argumentar a favor d’una recerca
responsable i de resultats de recerca fiables. L’objectiu principal és explicar
la importància que té per als investigadors i la societat mantenir una cultura
d’integritat a la recerca.

Si us plau,
consulteu
també les
descripcions
següents:

Mentoria

Responsabilitat del personal
investigador
Entorn de recerca
Transparència enfront
de la protecció de dades
i resultats

Integritat a la recerca
És la garantia de qualitat de la ciència i la tecnologia, les ciències
socials i les humanitats.
Protegeix la reputació i les carreres dels investigadors
i les institucions de recerca.
Contribueix al progrés social, la confiança i la responsabilitat
a la ciència i la tecnologia, les ciències socials i les humanitats.
Evita els impactes socials negatius i el balafiament de recursos,
temps i esforços.

www.path2integrity.eu

Aquest projecte està finançat pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020
de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 824488.

