Оценка на научните изследвания
за високи постижения

Научноизследователска
среда
Почтеността на научните изследвания
защитава репутацията и кариерата на
изследователите и организациите

Определение
Вместо неясно
определение за действия в
научноизследователската среда,
които целят насърчаване на високи
научни постижения, нека започнем
с научноизследователската
култура или климат и
начина, по който се оценяват
изследователите. Науката и
научните изследвания имат за
цел да подобрят знанията както в
своя, така и в обществена полза. За
целта, тези знания трябва да бъдат
надеждни, което означава солидни,
стриктни и прозрачни на всички
етапи на проектиране, изпълнение
и докладване. Така оценката
на научните изследвания играе
важна роля при разработване

на резултатите от научното
изследване и формирането
на тяхното въздействие върху
обществото.
В този смисъл безброй
заинтересовани страни участват в
оценката на научните изследвания,
от институции като университети и
научноизследователски агенции с
ръководители, ментори и кодекси
за поведение; до изследователи
получили обучение за почтеност
на научните изследвания; научни
издатели като редактори, автори
и рецензенти; финансиращи
агенции; и лица, които подават
сигнали за нарушения или
регулаторни агенции.

Отлична
научноизследователска
среда
Поддържането на отличен
научноизследователски климат,
макар и предизвикателство, може да
бъде постигнато чрез съвместен и
прозрачен подход, при който издатели,
научни изследователи, институции,
финансиращи организации и
доставчици на показатели за измерване
действат отговорно, за да го променят в
положителна посока.
В този смисъл има някои полезни
инициативи като Декларацията

от Сан Франциско за оценка
на научните изследвания и
Лайденския манифест, които
поставят акцент върху оценяване
на научните изследвания, което се
базира на надеждност, стриктност
и прозрачност.
Те разработиха насоки с принципи
и препоръки за подобряване на
начина, по който се оценяват
научните изследвания при
наемане на работа, повишаване
и финансиране на решения.

10-те принципа на
Лайденския манифест:

Хонконгските принципи за оценка на
изследователите, представени на 6-ата
Световна конференция за почтеност
на научните изследвания, са със
специален фокус върху гарантирането,
че изследователите ще бъдат изрично
признати и възнаградени за поведение,
което води до надеждни научни
изследвания.

1.

Количествената оценка трябва да подкрепя качествената
експертна оценка.

2.

Измервайте ефективността спрямо изследователските мисии
на институцията, групата или изследователя.

3.

Защитавайте върховите постижения в местните изследвания.

Отговорни
научноизследователски
практики

4.

Поддържайте събирането на данни и аналитични процеси
отворени, прозрачни и прости.

Прозрачно отчитане

Хонконгски
принципи:

Отворена наука и открити
научни изследвания

Позволете на оценените да проверят данните и анализа.

Оценяване на разнообразието
от видове изследвания

6.

Отчитайте варирането по област в практиките за публикуване
и цитиране.

Признаване на всички
приноси към
научноизследователската
и научната дейност

7.

Базирайте оценката на отделните изследователи на качествена
преценка на тяхното портфолио.

8.

Избягвайте поставената не на място конкретност и фалшивата
точност.

9.

Признайте системните ефекти от оценката и показателите.

5.

Институциите могат да променят
начина, по който оценяват кандидатите,
когато ги наемат, или как повишават и
възнаграждават своите изследователи.

За отделните изследователи
промяната на
научноизследователската среда
може да бъде трудна, но не и
невъзможна. Това, което могат да
направят, за да го постигнат, е:
Да разгледат проблемите

10. Проверявайте редовно индикаторите и ги актуализирайте.

Да говорят за дилемите
Да ръководят отговорно

Оценка на повече
от научните резултати
Университетският Медицински център Утрехт
(Холандия) се опитва да промени в положителна посока
научнозследователската среда. За да назначат нови
професори, те изискват от кандидатите да представят
портфолио с тяхната преподавателска дейност,
оценки и принос към обществото, в допълнение към
постигнатите от тях научни резултати. Цялостното
портфолио се оценява, когато се обмисля повишаване
на изследователи в редовен професор. Процесът е подълъг, но се счита за по-справедлив, тъй като позволява
назначаването на по-разнообразна група хора.

Финансиращите институции също
могат да играят ключова роля за
осигуряване на здравословна
научноизследователска среда,
като променят своите критерии за
финансиране: те могат да вземат
предвид степента на удовлетвореност
и уменията на изследователите, а
не само резултатите от по-ранни
проекти. Добър пример е Доверителна
фондация Wellcome, която напредва в
тази посока. Техният уебсайт гласи:
„Искаме да помогнем за изграждането
на по-добра научноизследователска
култура, която е творческа,
приобщаваща и честна. Настоящите
практики поставят на първо място
резултатите на почти всяка цена.
Това вреди на благополучието на
хората и подкопава качеството на
научните изследвания. Всички ние
можем да помогнем в преосмислянето
на начина, по който се провеждат
научните изследвания”.

Списанията също оказват
силно влияние върху това.
В наши дни се наблюдава
нарастване на загрижеността
сред изследователите за това
как публикациите в списания се
използват за оценка на научните
изследвания. Мнозина смятат, че
тези оценки имат отрицателно
въздействие върху ерудицията, тъй
като водят до нежелани подбуди.
Някои списания (като eLife или
PLOS) започнаха да се отказват
от популяризирането на фактора
на въздействието на списанието;
други издатели, като Royal
Society или Nature Research,
избраха да поставят фактора на
въздействието на списанието
в контекста на широк спектър
от показатели на списанията,
демонстрирайки как различните
показатели имат различни
стойности.

Научноизследователската
култура е не само на
изследователите, но това е и
културата, създадена с помощта
на всички заинтересовани
страни. И това е нещо глобално,
което включва всички страни.

Предизвикателства пред
научноизследователската
среда
Съвременната научноизследователска
култура оценява изследователите
най-вече по цифрите, така че натискът
за публикуване е силен. До известна
степен това може да стимулира
висококачествените изследвания, но
когато този натиск се засили, може
да има пагубен ефект както върху
изследванията, така и върху научните
специалисти: те чувстват, че трябва
да публикуват в списания с висок
фактор на въздействие, за да увеличат
шансовете си да бъдат финансирани
или повишени.

Както е посочено в публикуваната
през 2019 г. в PLOS ONE статия
„Забелязан натиск за публикуване
в Амстердам: Проучване
на всички дисциплинарни
области и академични звания“,
от Tamarinde L. Haven, Lex M.
Bouter, Yvo M. Smulders, Joeri K.
Tijdink: „прекомерният натиск
за публикуване е свързан
с нискокачествени научни
изследвания и преподаване,
намалено желание за споделяне
на сурови данни, по-малко участие

на изследователите в обществени
и политически въпроси и по-малко
академично творчество. Смята се,
че забелязаната хиперконкуренция
води до по-малко стриктна („бързам
за печат“) и по-малко надеждна
наука. Публикационният натиск се
свързва с по-голяма вероятност
за неморално поведение при
научните изследвания”.

Натискът за публикуване също
така може да има пагубно
въздействие върху хората:
той е свързан с емоционално
изтощение и може да доведе до
прегаряне. Обикновено младите
изследователи по-често стават
обект на натиск за повече
публикации, отколкото техните
старши колеги.

Понякога това неморално
поведение изопачава
откритията и заключенията,
и може да се превърне в
измислица, фалшификация и
плагиатство, наред с други.
Освен това, може да се случат
и други видове съмнителни
научноизследователски практики,
като неетичното разбиване на
резултатите от едно изследване,
за да се публикуват повече статии,
подаряване на авторство или
интуитивно изтриване на данни.

Въпреки че е предизвикателство,
трябва да се насърчава
здравословна среда за
публикуване, в която
изследователите чувстват
подкрепа, че могат да се
съсредоточат върху качеството
и почтеността на своите
изследвания. В този ред на мисли,
инициативи като хранилищата за
статии са полезни и може също да
окажат положително въздействие
върху научноизследователската
култура.

Личен принос
на изследователите
за добра среда
Въпреки че е ясно, че институциите
трябва да имат водеща роля в
промяната на начина, по който
оценяват изследователите,
самите изследователи могат да
предизвикат промяната, като
говорят за проблемите, дилемите и
трудностите, с които се сблъскват.
Не е задължително да става въпрос

за грешки; понякога се случва
нещо, което може да предизвика
проблем, с който изследователите
трябва да се справят. Докато
възникването на дилема често не
е по вина на изследователя, то
лошото справяне с последиците
от тяхното решение по отговорен
начин би могло да е.

Почувствайте
облекчение,
споделете с
колегите си
Говоренето и обсъждането
на проблемите, вместо
мълчаливо страдание, е
от ключово значение за
отварянето на културата.
Обединяването на усилията,
разговорите и, ако е
необходимо, подаването на
сигнали за нарушения, могат
да подобрят много ситуации,
не само когато става въпрос
за дилема или трудни
резултати, но и когато се
търси баланс между работа
и личен живот.

За да се реши това, е важно
изследователите да се обединят
и - ако е необходимо - заедно да
подадат сигнал за нарушения. И
това изисква по-отворена култура,
с въведена защита и системи, така
че хората да могат да получат
съвет и подкрепа, и да споделят
притесненията си с доверен
съветник, а не просто да подадат
жалба.
Подаването на сигнали за
нарушения е начин за активно
докладване на неетично
поведение. В зависимост
от степента, в която дадена
институция защитава лицата, които
подават сигнали за нарушения,
хората или ще се чувстват
насърчени да информират за лошо
поведение, или ще решат да бъдат
пасивни свидетели на потенциално
нарушаване на почтеността.
Редно е тези, които подават
сигнали за нарушения да получат
защита. Тази защита не засяга
единствено изследователите,
а и всеки човек или група,
които може да бъдат косвено
ангажирани в провеждането на
научни изследвания. Това е ключов
елемент в етичния кодекс на
институцията и подкрепя културата
на научна почтеност в нея.
Защитата на лицата подаващи
сигнали за нарушения варира

значително между отделните
институции и държави. Например
университетите в Обединеното
кралство са разработили
специфична политика за подаване
на сигнали за нарушения, като
например несправедливост,
дразнене или тормоз, докато в
САЩ Законът за подобряване на
защитата на лица подаващи сигнали
за нарушения от 2012 г. гарантира
защита на федералните служители,
които насочват вниманието към
пилеене, измами и злоупотреба в
държавни операции.
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Този общ преглед на научноизследователската среда 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:

Отчетност за научните
изследвания
Менторство
Публикуване
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.

