Avaluació de l’excel·lència per a la recerca

Entorn
de la recerca

Els projectes d’integritat a la recerca
protegeixen la reputació i la carrera
del personal investigador i els organismes
de recerca

Definicions
En comptes d’una definició
borrosa de les accions a l’entorn
de la recerca per fomentar la
seva excel·lència, comencem
amb la cultura de la recerca
o el clima i la forma en què
s’avaluen els investigadors.
La ciència i la recerca tenen
com a objectiu fer avançar el
coneixement en benefici propi
i de la societat. Per això, aquest
coneixement ha de ser fiable, la
qual cosa vol dir robust, rigorós i
transparent a totes les etapes de
disseny, execució i presentació
d’informes. Així doncs, l’avaluació
de les recerques té un paper
fonamental en l’elaboració dels
resultats de les investigacions i en

la configuració del seu impacte en
la societat.
En aquest sentit, en l’avaluació de
la recerca participen nombrosos
interessats, des d’institucions com
ara universitats i organismes de
recerca amb supervisors/ores,
mentors/ores i codis de conducta,
fins a personal investigador amb
formació en integritat de la recerca;
editorials científiques, editors/
ores, autors/ores i revisió per part
de persones expertes; organismes
de finançament i òrgans de
reglamentació i de protecció.

Entorn de recerca
excel·lent
El manteniment d’un excel·lent
clima de recerca, encara que difícil,
es pot aconseguir mitjançant un
enfocament de col·laboració i
transparència, en què els editors/
ores, personal investigador,
institucions, finançadors/ores
i proveïdors/ores de mètriques
actuen de manera responsable per
canviar-lo de manera positiva.
En aquest sentit existeixen
algunes iniciatives útils com ara
la Declaració de San Francisco
sobre l’avaluació de la recerca
(DORA, en les seves sigles angleses)

i el Manifest de Leiden que fan
èmfasi en l’avaluació de la
recerca basada en la fiabilitat,
el rigor i la transparència. Han
elaborat directrius amb principis
i recomanacions per millorar la
forma en què s’avalua la recerca
en les decisions de contractació,
promoció i finançament.

Els 10 principis del Manifest
de Leiden:
1.

L’avaluació quantitativa ha de recolzar l’avaluació
qualitativa de les persones expertes.

2.

Mesurar el rendiment en relació amb les missions
de recerca de la institució, el grup o l’investigador
o investigadora.

3.

Protegir l’excel·lència en la recerca rellevant a nivell local.

4. Mantenir la recollida de dades i els processos analítics
oberts, transparents i senzills.
5. Permetre que aquells que avaluen puguin verificar
les dades i les anàlisis.
6. Tenir en compte la variació per àmbit en les pràctiques
de publicació i citació.
7.

Basar l’avaluació de cada investigador/ora en un judici
qualitatiu.

8. Evitar la concreció errònia i la falsa precisió.
9.

Reconèixer els efectes sistèmics de l’avaluació
i els indicadors.

10. Examinar periòdicament els indicadors i actualitzar-los.

Els principis de Hong Kong per a
avaluar els investigadors, presentats
a la Sisena Conferència Mundial
sobre la Integritat de la Recerca, se
centren específicament a garantir
que es reconegui i recompensi
explícitament els investigadors
la conducta dels quals condueixi
a una recerca digna de confiança.

Principis
de Hong Kong:
Pràctiques de recerca
responsable
Informes transparents
Ciència i recerca obertes
Valoració de la diversitat
dels tipus de recerca
Reconeixement de totes les
contribucions a la recerca
i l’activitat acadèmica

Les institucions poden marcar
la diferència en la manera com
avaluen els candidats quan els
contracten o en la forma com
promouen i recompensen els
seus investigadors.

Per als investigadors
i investigadores individuals,
canviar un entorn de recerca
pot ser difícil, però no pas
impossible. Algunes coses
que poden fer per aconseguirho són:
Abordar els problemes
Parlar dels dilemes
Supervisar de manera
responsable

Avaluar més que la
producció científica
La University Medical Center Utrecht
(Països Baixos) està tractant de canviar
positivament l’entorn de recerca. Per tal
de nomenar nous catedràtics, exigeix als
candidats que presentin un dossier de
les seves activitats docents, avaluacions
i contribucions socials, a més de la seva
producció científica. Tot això s’avalua quan
es considera la possibilitat de promoure
els investigadors i investigadores perquè
ocupin el càrrec de catedràtic titular.
El procés és més llarg però es considera
més just, ja que permet el nomenament
d’un grup més divers de persones.

Les persones finançadores també
poden tenir un paper fonamental
per garantir un entorn d’investigació
saludable tot modificant els seus
criteris de finançament: poden
tenir en compte el contingut i les
aptituds del personal investigador i
no només els resultats de projectes
anteriors. Un bon exemple és la
Fundació Wellcome Trust, que està
avançant en aquesta direcció. Al
seu lloc web s’afirma:
“Volem ajudar a construir una millor
cultura de recerca, una que sigui
creativa, inclusiva i honesta. Les
pràctiques actuals donen prioritat
als resultats a gairebé qualsevol
cost. Això està fent malbé el
benestar de les persones i soscavant
la qualitat de la recerca. Tothom
podem ajudar a re-imaginar com es
porta a terme la recerca”.

Les publicacions també hi
influeixen. Avui dia, hi ha una
creixent preocupació entre el
personal investigador sobre
com s’utilitza la publicació en
revistes per avaluar la recerca.
Moltes persones consideren
que aquestes avaluacions
tenen un impacte negatiu en
l’erudició, ja que introdueix
incentius perversos.
Algunes publicacions ja han
començat a deixar de promoure
el factor d’impacte de les revistes,
com ara eLife o PLOS; altres editors,
com ara la Royal Society
o Nature Research, opten per
situar el factor d’impacte de les
revistes en el context d’una àmplia
gamma de mètriques, la qual
cosa demostra que les diferents
mètriques tenen valors diferents.

La cultura de la recerca no és
només la cultura de personal
investigador, sinó la cultura
creada amb totes les parts
interessades. I és una cosa
global, que involucra tots els
països.

Reptes per a l’entorn
de la recerca
La cultura de recerca moderna
avalua el personal investigador
principalment per les seves
xifres, per la qual cosa la pressió
per a publicar és forta. Fins a un
cert punt, això pot incentivar la
recerca d’alta qualitat, però quan
aquesta pressió s’intensifica, pot
tenir efectes perjudicials tant
per a la recerca com per als
seus professionals: senten que
han de publicar a revistes d’alt
factor d’impacte per a augmentar
les seves possibilitats d’obtenir
finançament o promoció.

Com s’afirma en un article
del PLOS ONE de 2019, “Pressió
de la publicació percebuda a
Amsterdam: Enquesta de tots
els camps disciplinaris i rangs
acadèmics”, per Tamarinde
L. Haven, Lex M. Bouter, Yvo M.
Smulders, Joeri K. Tijdink: “Una
pressió excessiva de publicació
està vinculada a una recerca
i un ensenyament de mala
qualitat, una menor voluntat de
compartir dades en brut, una
menor participació del personal
investigador en qüestions

públiques i de política i una
menor creativitat acadèmica.
Es creu que la hipercompetència
percebuda condueix a una
ciència menys rigorosa
(“precipitar-se a la impressió”)
i menys fiable. La pressió de
la publicació s’associa amb
una major probabilitat que es
produeixin conductes indegudes
en la recerca”.
Alguns d’aquests comportaments
indeguts en la recerca corrompen
els resultats i les conclusions.
Poden consistir en la fabricació,
la falsificació i el plagi, entre
d’altres. A més, poden donarse altres tipus de pràctiques de
recerca qüestionables, com ara
la fragmentació de projectes,
l’autoria regalada o l’eliminació
intuïtiva de dades.

La pressió per la publicació
també pot tenir efectes
perjudicials per als individus:
s’associa amb l’esgotament
emocional i la susceptibilitat
a l’esgotament. El personal
investigador jove acostuma
a experimentar més pressió
de publicació que els seus
homòlegs de més edat.
Encara que és un repte,
cal fomentar un entorn de
publicació saludable en el qual
el personal investigador se
senti recolzats per a centrar-se
en la qualitat i la integritat de
les seves recerques. En aquest
sentit, les iniciatives com ara
els dipòsits de documents són
útils i també poden tenir una
influència positiva en la cultura
de la recerca.

La contribució personal
del personal investigador
a un bon ambient
Si bé és evident que les institucions
han de prendre la iniciativa per a
canviar la forma en què avaluen el
personal investigador, els mateixos
investigadors i investigadores
poden promoure el canvi parlant de
les qüestions, dilemes i dificultats
que se’ls presenten. No es tracta
necessàriament d’errors; a vegades
succeeix alguna cosa que pot
causar un problema que el personal

investigador ha d’afrontar. Si bé
l’aparició d’un dilema no acostuma a
ser culpa del personal investigador,
sí que pot ser-ho el fet de no afrontar
les conseqüències de la seva decisió
de manera responsable.
Per a resoldre això, és important
que el personal investigador
s’uneixi i, si cal, doni l’alarma
de manera conjunta. I això

Sent
alleujament,
comparteix-ho
amb els teus
col·legues
Parlar i discutir els temes,
en comptes de patir-los en
silenci, és la clau per a obrir
la cultura. Treballar en equip,
parlar i, si cal, denunciar, pot
millorar moltes situacions,
no només quan es tracta
d’un dilema o de resultats
difícils, sinó també quan
s’intenta equilibrar el treball
i la vida personal.

requereix una cultura més
oberta, amb protecció i
sistemes perquè les persones
puguin obtenir assessorament
i suport, i compartir les seves
preocupacions amb una persona
que els proporcioni consells
confidencials i no només
presentar una queixa.
Denunciar és una manera
d’informar activament de la mala
conducta. Depenent de la força
de les proteccions d’una institució
per a les persones denunciants,
aquestes se sentiran animades
a informar sobre les males
conductes o decidiran presenciar
passivament una possible violació
de la integritat.
Per tant, les persones que
denuncien irregularitats han
de rebre protecció. Aquesta
protecció no només afecta el
personal investigador, sinó també
a qualsevol persona o grup que
pugui participar indirectament
en la realització de la recerca. És
un element clau del codi d’ètica
d’una institució i dona suport a la
cultura d’integritat científica dins
d’una institució.

La protecció de les persones
denunciants difereix àmpliament entre
les institucions i els països.
Per exemple, les universitats del
Regne Unit han elaborat una política
específica de denúncia d’irregularitats
per a diferents conductes indegudes,
com ara queixes, intimidació o
assetjament, mentre que als Estats
Units la Llei de Millora de la Protecció
dels Denunciants d’Irregularitats de
2012 garanteix la protecció del personal
federal que criden l’atenció sobre
el balafiament, el frau i l’abús en les
operacions governamentals.
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Aquesta visió general de l’entorn de recerca forma part de la sèrie
“Investigador ètic” desenvolupada en el marc del projecte Path2Integrity, un
projecte 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
Mentoria

Publicació

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.

