Отчетност
за научните
изследвания
Отговорността противодейства на лошите
научни изследвания и тяхното негативно
въздействие

Какво представлява
отчетността за научните
изследвания?
Отчетността е “основен принцип на
почтеността на научните изследвания”,
както е посочено от ALLEA Федерацията на всички европейски
академии в Европейски етичен кодекс
за почтеност на научните изследвания
(ЕЕКПНИ, преработено издание,
Берлин 2017). Отчетността обхваща
целия процес “от зараждането на
идеята за научно изследване до
неговото публикуване... управлението
и организацията му... обучение, надзор
и наставничество, а така също ... поширокото му въздействие”.
Изследователите на всички етапи от
своето кариерно развитие трябва да
демонстрират етично поведение, да
са честни и колегиални, да спазват
принципите на изследователската

етика и професионализъм. Те носят
отговорност да се научат да извършват
солидни (висококачествени) научни
изследвания и да гарантират, че
методите и данните, които събират,
са надеждни и действителни.
Според ЕЕКПНИ,
“основна отговорност на
научноизследователската общност
е да формулира принципите
на научните изследвания, да
определя критериите за правилно
научноизследователско поведение,
да постига максимални качество
и надеждност на научните
изследвания и да реагира по
подходящ начин на заплахи срещу
или нарушения на почтеността на
научните изследвания.”

Принципи на добри
научноизследователски практики
Надеждност при осигуряване на качеството на научните
изследвания, отразена в проектирането, методиката, анализа
и използването на ресурсите.
Честност при разработването, предприемането, рецензирането,
отчитането и разгласяването на научните изследвания по прозрачен,
справедлив, изчерпателен и безпристрастен начин.
Уважение към колегите, участниците в научните изследвания,
обществото, екосистемите, културното наследство и околната среда.
Източник: ЕЕКПНИ

Отчетност: от
нaучноизследователските
организации до отделните
изследователи
Въпреки че в някои региони на света
от изследователите се изисква да
преминат курсове по изследователска
етика и добра научна практика,
преди да могат да започнат да
правят научни изследвания, това не
е общовалидно правило. Въпреки
това, научноизследователските
институти и организации би трябвало
да насърчават осведомеността и да
осигуряват разпространяването на
култура на почтеност на научните
изследвания, като предоставят насоки

с ясни политики и процедури за
добрата изследователска практика.
Научноизследователските институти
и организации също така трябва
да осигурят на изследователите
инфраструктура, като специални
инструменти или платформи за
управление на данни, необходими за
управление и защита на данните и на
материалите, които са необходими
за целите на възпроизводимостта,
проследимостта и отчетността.

Предизвикателството, с което трябва да
се справят научноизследователските
институти, е осигуряването на
достатъчно бюджет и инфраструктури
в подкрепа на правилното управление
на данните, включително сигурността
на данните.
При научните изследвания, натискът за
получаване и публикуване на резултати
може да бъде голям. Следователно всички
изследователи трябва да се научат да
се справят с натиска, който идва от
техните началници, свързани институции,
финансиращи организации, колеги и
конкуренти, за да избегнат вероятността
да се изкушат да проявят неетично
поведение при научните изследвания или
други неприемливи практики.

Независимо от
научноизследователската област
и въпреки натиска, всички
изследователи носят основната
отговорност да бъдат честни, да
спазват етичните стандарти, да
събират солидни данни и да се
стремят да стигнат до валидни
заключения.
Освен личната и колективната
отговорност на изследователския
екип и институционалната
отговорност на центъра, има
някои аспекти, при които главният
изследовател (ГИ) носи най-голяма
отговорност в качеството си на найстарши член на екипа, разполагащ с
най-много знания и опит.

Как да бъдете отговорни:
Ако сте ГИ:
Запознайте се добре с научните
изследвания и разпоредбите
за интелектуална собственост
в областта, в която вашият екип
прави научни изследвания и се
уверете, че изследването отговаря
на съответното законодателство
и организационни политики.
Интелектуалната собственост
може да включва думи и идеи,
които относително лесно могат да
бъдат откраднати. В този смисъл
е етично да се цитира надлежно
чуждата работа и да се признае
интелектуалния принос на автори
и изобретатели.
Уверете се, че ВСИЧКИ автори са
наясно с политиките за конфликт
на интереси и финансовата или
друг вид подкрепа, свързана с
научноизследователския проект.

Уверете се, че ВСИЧКИ изследователи
в екипа знаят кой има конфликт на
интереси и се уверете, че на тези
конфликти се дава гласност, особено
при кандидатстване за безвъзмездни
средства, презентации и публикации.
В този смисъл, изследователите често
са възнаградени за талантите си по
различни начини, включително пари,
договори за частни консултации,
хонорари и т.н. Наличието на
множество награди може да
донесе лично удовлетворение,
но потенциално тези награди
могат да повлияят на решенията,
свързани с проектиране на
научните изследвания, анализа
и представянето на данни.
Бъдете напълно наясно с приноса
на всеки автор в дадена статия.
Трябва да се спомене надлежно

и приноса на тези, които не отговарят
на критериите за авторство.
Уверете се, че авторството
е обсъдено и планирано за
публикациите, по които работи
лабораторията / групата, както и за
заявките за патент.
Бъдете наясно с кого контактува
изследователският екип
при извършването на научни
изследвания и сътрудничеството
с други научни екипи, както и
какъв вид информация обменят,
за да съблюдавате спазването на
съответните закони и разпоредби.
Обърнете внимание на факта,
че някои технологии може да
изглеждат безопасни, но може да
бъдат приложени или доразвити
за употреби, които вредят на
обществото или околната среда.
Следователно изследователите
трябва да вземат предвид и да
внимават по отношение на етичните
страни на своите изследвания и да
предприемат стъпки за намаляване
на рисковете от настоящата и
бъдещата употреба, когато това е
възможно.
Научете младшите изследователи
на добра научноизследователска
практика, като приложите
принципите на отчетност,
споменати тук. От младшите
изследователи се очаква да учат
проактивно и да се придържат към
тези отговорности.

Като получател на безвъзмездни
средства вие носите отговорност
за финансовите средства,
отпуснати за конкретен проект.
Ако оборудването е взето под
наем за дадено проучване или
проект, трябва да осигурите
договори за наем или друго
подобно за това оборудване.
Трябва и да сте наясно с
проблемите с контрола на износа.
Осигурете успешно приключване
на проекта, включително
разпространяване на резултатите и
архивиране на данните.

Ако работите в лаборатория:
ГИ е отговорен за лабораторната безопасност, за да се сведе до
минимум риска от инциденти. ГИ трябва да се увери, че се спазват
всички правила за безопасност и здраве и че всички изследователи
в екипа са обучени и следват тези разпоредби. Например, в случая
на биомедицинските лаборатории, изследователите трябва да носят
очила, лабораторно палто и ръкавици.
Във всички лаборатории, независимо от областта на знание, аварийните
изходи трябва да са свободни, за да позволят евакуация. В случай че
нещо се обърка, всички изследователи трябва да знаят къде се намира
предпазното оборудване и как да го използват.
Всички изследователи трябва да са напълно наясно с опасностите от
материалите, които ще използват.
В случай на работа с лазер, никой никога не трябва да гледа в него,
дори ако се смята за безопасен за очите или с ниска мощност. В зони,
където има лазери, трябва да се носят подходящи очила. Освен това
изследователите трябва винаги да държат лазерния лъч на или под
нивото на гърдите.
В лаборатории, където има електронно оборудване, всички изследователи
трябва да спазват правилата за електрическа безопасност, за да се
предотврати неправилна употреба на електронни инструменти,
електрически удари и други инциденти. Освен това всички изследователи
трябва да са сигурни, че се съобщава за повреденото оборудване, кабели
или щепсели, за да може да бъдат поправени или подменени.
В случай на биомедицински ресурси, всички изследователи трябва да
бъдат обучени в хуманно отношение към животните, преди да им бъде
разрешено да работят с живи животни в лабораторията. В институтите
обикновено има комисии по етика към животните или комисии за
хуманно отношение към животните, заедно с протоколи за хуманно
отношение към животните.
В лабораторията не може да се консумират храни или напитки, не може
и да се съхраняват в хладилник, където се съхраняват експерименти,
химикали или култури.

Ако сте научноизследователски
институт:
Не се възползвайте от вашите
изследователи. Надлежно ги
компенсирайте, включително
с подходящо възнаграждение
и повишения в съответствие
с техните постижения.

Ако сте друг изследовател:
Управлявайте и разкривайте вашите
конфликти на интереси, така че
те да не навеждат на мисълта за
пристрастност във вашата работа.
Изучаването и прилагането на добри
практики за почтеност на научните
изследвания може да сведе до
минимум лошите научни изследвания
и въздействия, като осигури доверие
и съответното обществено признание
на вашата работа и резултати.
Бъдете наясно как да изхвърлите
експериментални материали, когато
приключите с тях. В този смисъл вие
отговаряте за научните изследвания
и лабораторната безопасност,
както и за докладването на
инциденти в работата ви. Вие носите
отговорност за намаляване на риска
и насърчаване на безопасността
и благополучието на другите
участници.
Помислете за етичната
чувствителност на вашето
изследване: това означава да
помислите дали разработваните
технологии биха могли да имат
двойна употреба; контекста на
използването на технологията; и дали

резултатите от научните изследвания
ще бъдат достъпни за уязвимите
социални групи.

Като автор:
Не се поддавайте на натиск да дадете
почетно авторство, за да угодите на
хора, които нямат съществен принос
към изследването.
Не приемайте почетно авторство
като логичен начин да подобрите
вашето CV.
Имайте моралната смелост
да спазвате златния стандарт
на авторство (изискванията на
ICJME (Международен комитет
на редакторите на медицински
вестници), прилагани във всички
области на изследването).

Направете го част от вашето ДНК!
В лабораторията проверихте ли дали ...
Бъдете честни!

Дръжте
се етично!

Бъдете колегиални!

Всички реагенти и материали с изтекъл срок на годност
са изхвърлени?
Лабораторните тетрадки се преглеждат и подписват?
Всички членове на екипа знаят как да използват резервното
аварийно захранване?
Обученията са актуални?
Договори за наем са налични за цялото оборудване,
което е взето под наем?

Поддържайте
изследователска
етика и
професионализъм!

Правете солидни
научни изследвания:
събирайте
солидни данни!

Има ясен достъп до изходи, станции за измиване на очи,
пожарогасители и друго аварийно оборудване?
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Този общ преглед на отчетността на изследователите е част от поредицата
„Етични изследователи“, разработена в рамките на проект Path2Integrity,
финансиран по Програма за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“, който повишава информираността относно почтеността
на научните изследвания, като същевременно обучава в аргументиране в
полза на отговорните научни изследвания и надеждните научни резултати.
Основната цел е да стане ясно колко е важно за изследователите и обществото
да поддържат култура на почтеност на научните изследвания.

Моля,
погледнете
и общите
прегледи на:

Менторство
Публикуване
Научноизследователска среда
Прозрачност срещу защита
на данните и резултатите

Почтеността на научните изследвания
Е гаранцията за качество на науката и технологиите, социалните
и хуманитарните науки.

Защитава репутацията и кариерата на изследователите
и научноизследователските организации.

Допринася за социалния напредък, доверието и отчетността
в науката и технологиите, социалните науки и хуманитарните науки.

Спомага за избягване на негативното социално въздействие
и разхищаването на ресурси, време и усилия.

www.path2integrity.eu

Този проект е финансиран по Програма за изследвания и иновации на Европейския съюз
„Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 824488.

