Mentoria
a la recerca

Garantir que els principis d’integritat
a la recerca se segueixin als
organismes de recerca

Quins són els criteris
per a una bona
mentoria?
Encara que no existeix una
fórmula establerta per a
la mentoria, la comunitat
investigadora generalment està
d’acord que, per a ser un bon
mentor o mentora, el personal
investigador d’alt nivell ha de:

Què és la
mentoria?
A l’Odissea d’Homer, Odisseu va
encarregar al seu amic Mentor que
cuidés el seu fill, Telèmac, mentre
estigués lluitant en la guerra de Troia.
La paraula “mentor” ha evolucionat
des de llavors per a significar
una “persona experimentada i de
confiança que dona a una altra
persona consell i ajuda”, segons
el Diccionari de Cambridge.
En recerca, el terme “mentor
o mentora” es refereix a una
bona supervisió, la qual cosa
implica vigilar el treball dels joves
investigadors i investigadores
i, alhora, concedir-los prou llibertat
i abast per a donar suport al seu
desenvolupament professional.

Trobar un equilibri entre la
independència i l’orientació,
tot donant a les i els joves
investigadors la llibertat
d’ampliar les seves idees
i controlar-les suaument quan
es desviïn del camí. En aquest

sentit, un repte especial és
com alimentar la creativitat
de la recerca alhora que es
fomenta la independència.
Trobar una manera d’exercir
un control apropiat sense
dirigir cada pas que els i les
joves investigadores puguin
donar o criticar i qüestionar
tot el que fan. En tots els
casos, han d’evitar el mal ús
del seu poder.
Ser bons oïdors
i qüestionadors també.
En comptes de limitar-se
a donar respostes als i les
joves investigadores, els de
més edat haurien de guiarlos cap a una resposta i una
millor comprensió del que
estan aprenent a través de
més preguntes.
Estar en disposició d’oferir
oportunitats d’aprenentatge
pràctic, fins i tot a través
d’errors, ja que aquests
poden convertir-se en bons
moments d’ensenyament.
Estar en disposició d’ensenyar
valors i principis ètics
generals de la recerca, més
enllà de les normes de les
disciplines específiques,

Com són els millors mentors i mentores

com ara l’honestedat,
la transparència, la
responsabilitat, l’obertura
i l’objectivitat. Les persones
mentores també haurien
de conscienciar sobre
els perills de la mala
conducta científica. La
integritat de la recerca
hauria de guiar a tots els
investigadors i investigadores,
independentment
del seu camp.

Un estudi del 2018 de Nature a la comunitat científica va
tractar d’esbrinar quins eren els trets distintius dels bons
mentors i mentores. En resum, són aquests:
Entusiasme: els mentors i mentores han d’estar
entusiasmats amb la recerca del seu jove alumnat.
Si no ho estan, han de preguntar-se si l’estudiant està
treballant en el projecte de manera correcta. Si els
mentors i mentores no estimen el seu projecte, poden
donar-los adequadament?

Han de ser conscients de la
seva influència com a models
de conducta en la carrera dels
seus estudiants de doctorat,
a fi de motivar-los perquè
algun dia esdevinguin també
bons mentors i mentores,
supervisors i supervisores.

La importància
de la
celebració
Tant els mentors i mentores
com els seus deixebles han
d’apreciar el valor
de celebrar les victòries,
tant grans com petites,
ja que és molt encoratjador
i també pot contribuir
a la construcció de la
comunitat, clau per
a crear un entorn en el
qual tots els investigadors
i investigadores puguin
prosperar.

Empatia: els mentors i mentores han de mostrar
compassió i comprensió. Necessiten escoltar,
sentir i donar suport a les necessitats professionals
i no professionals del seu alumnat, com també
trobar l’equilibri adequat entre el treball i les
responsabilitats familiars.

Per part seva, per a estar ben
mentalitzats, els joves investigadors
i investigadores caldrà que:
Estiguin disposats a aprendre del
personal investigador més veterà
i considerar i parar esment als
seus consells.
Respectin els acords relatius
a determinades etapes de la
tasca en les seves respectives
disciplines.
Desenvolupin les seves pròpies
idees i projectes i a utilitzar l’abast
i la llibertat de la recerca de
manera adequada.
Siguin conscients (prenguin
consciència) de la responsabilitat
de la recerca i personal.

Valorar les diferències individuals: els mentors
i mentores han d’esforçar-se per comprendre a tots
els membres de l’equip i proporcionar ajut adaptat
a cada persona perquè puguin prendre decisions
sobre l’orientació de la seva carrera.
Respectar: les mentores i mentors han de tractar les
i els joves investigadors com a veritables col·laboradors.
Altruisme: els mentors i mentores han de deixar que
el seu alumnat desenvolupi les seves idees i permetre’ls
ser autors i autores principals. També haurien d’introduir
l’alumnat en les seves xarxes, per exemple, per a facilitar
possibles col·laboracions.
Disponibilitat: aquesta és la qualitat destacada
que aprecia l’alumnat. Malgrat les enormes càrregues
de treball i responsabilitats, les portes dels mentors
i mentores han d’estar sempre obertes. Les reunions
periòdiques són clarament una forma important perquè
molts mentors i mentores facin costat als seus alumnes.

Com fomentar
la mentoria?
S’espera que els i les supervisores
experimentades siguin mentors
dels joves investigadors.
No obstant això, actualment no
hi ha criteris clars o vinculants
per a la mentoria, ni els mentors
i mentores estan degudament
capacitats per a exercir aquest
paper. Per tant, és aconsellable
alguna orientació sobre com

supervisar adequadament el
treball dels investigadors
i investigadores júnior:
Les universitats, les institucions
i fins i tot els programes de
finançament haurien de
fomentar acords escrits
vinculants que abastin els drets
i deures tant de les persones
supervisores com dels doctors/
doctores. A la majoria de
les universitats alemanyes,
per exemple, el personal
investigador superior i el
personal investigador subaltern
té un acord escrit en el qual
s’estableixen les normes sobre
que és el projecte, què s’ha de
fer, què s’espera i quan han
de completar-se les fites del
projecte, entre altres coses.
No obstant això, encara hi ha
marge per a explotar més
plenament el potencial d’aquests
instruments en la pràctica.

Els premis a la bona mentoria
i supervisió podrien fomentar
els debats al voltant d’aquestes
relacions i promoure l’elaboració
de determinats criteris.
De la mateixa manera, els
premis poden ajudar a crear
consciència sobre els bons
models de conducta en la
mentoria. També seria útil
considerar la mentoria com
un mèrit en els currículums del
personal investigador superior.

Els bons mentors i mentores
també haurien d’encoratjar el
seu alumnat perquè comencin
a adquirir aptituds que els
beneficiïn a llarg termini tan
aviat com iniciïn el seu doctorat,
com per exemple, ser bons
comunicadors i comunicadores.
El personal investigador jove
també pot ser una inspiració per
a universitaris i universitàries que
algun dia poden convertir-se en el
seu futur alumnat.

La formació de joves investigadors
també és fonamental. Les
persones que exerceixen de
mentors poden potencialment
desafiar o canviar les males
pràctiques de supervisió que
experimenten.
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Aquesta visió general de la mentoria forma part de la sèrie “Investigador
ètic” desenvolupada en el marc del projecte Path2Integrity, un programa
de recerca i innovació del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea 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 al personal
investigador i la societat mantenir una cultura d’integritat en la recerca.

Si us plau,
consulteu
també les
descripcions
següents:

Responsabilitat del personal
investigador
Publicació
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.

