Прозрачност в научните изследвания:

Принципи, насоки
и ограничения
Почтеността на научните изследвания
гарантира, че изследователската работа е
приета, може да бъде използвана от други
и е с необходимото уважение към
участниците в изследването

Какво е прозрачност
в научните изследвания
и къде мога да намеря
насоки?
Прилагайки дефиницията на
Кеймбриджкият речник (Cambridge
Dictionary), прозрачността в научните
изследвания може да се определи
като изследователски дейности и
процеси, които се извършват открито,
без тайни, така че други колеги и
обществеността да могат да се
доверят, че са справедливи и честни.

Четирите стълба на прозрачността
при научните изследвания
Регистриране на изследване
Публикуване и разпространение на констатации и заключения
Предоставяне на достъп до данните и пробите, използвани
в изследването
Предоставяне на информация на участниците в края на изследването
Източник: NHS

Местните и международните
насоки и кодекси разглеждат
въпроса за прозрачността при
научните изследвания по различни
начини. Например, член 5.1 от Общия
регламент за защита на данните
(GDPR), в рамките на Европейския
съюз, установява „прозрачност“ като
един от принципите, свързани
с обработката на лични данни:
„Всяко обработване на лични данни
следва да бъде законосъобразно
и добросъвестно, що се отнася до
субекта на данните “.
В своето Основание 39 ЕС посочва
още, че за физическите лица следва
да е прозрачно по какъв начин

“отнасящи се до тях лични данни
се събират, използват, консултират
или обработват по друг начин,
както и в какъв обхват се извършва
или ще се извършва обработването
на данните”.
Други ключови аспекти, свързани
с прозрачността, се дискутират
в различни международни
инициативи. Една от тях е FAIR
Ръководни принципи за управление
на научните данни, публикувана
през 2016 г. в Scientific Data, която
прави опит да предостави насоки,
за да направят данните откриваеми,
достъпни, оперативно съвместими
и повторно използваеми.

Данни, анализ и производство
Прозрачността на научните изследвания обхваща три измерения:
данни, анализ и производство.
Прозрачност на данните: изследователите трябва да предоставят
на читателите доказателствата или данните, които са използвали
в подкрепа на техните изследвания и твърдения. „Това позволява
на читателите да оценят богатството и нюанса на това, което се
съдържа в източниците, да преценят точно как се отнасят към
твърденията в по-широкия им смисъл и да преценят дали са
били интерпретирани или анализирани коректно“.
Аналитична прозрачност: изследователите трябва да
предоставят достъп до информацията за анализа на данните.
Читателите трябва да могат да проверят процеса на тълкуване,
чрез който даден автор заключава, че доказателствата подкрепят
конкретно твърдение.
Прозрачност на производството: на читателите трябва да бъде
предоставен достъп до „информацията за методите, чрез които
определени цитирани доказателства, аргументи и методи са
били избрани измежду пълния набор от възможни избори“.
Източник: Андрю Моравксик (Andrew Moravcsik), Принстънски
университет

Тъй като изследователите използват
все повече и повече изчислителни
инструменти, за да се справят с
огромния обем от данни, принципите
наблягат на „машинната пригодност“,
което според дефиницията на
Инициативата GO Fair представлява:
„Капацитетът на изчислителните
системи да намират, достъпват,
да са оперативно съвместими и да
използват повторно данни без или
с минимална човешка намеса“.
Насоките за насърчаване на
прозрачността и отвореността

(TOP), публикувани през 2015 г.,
предоставят набор от полезни
инструменти за насърчаване
на прозрачни изследвания. Те
се състоят от осем модулни
стандарта: (I) цитиране;
(II) данни; (III) аналитични
методи и (IV) прозрачност
на науноизследователските
материали; (V) прозрачност при
проектиране и анализ;
(VI) предварителна регистрация
на проучвания; (VII) предварителна
регистрация на планове за анализ;
и (VIII) копиране. Те позволяват
гъвкавост при тяхното приемане,

тъй като зависят от дисциплините,
но в същото време налагат
стандарти в общността.
Мрежата EQUATOR се стреми
да подобри надеждността и
стойността на публикуваната
здравна литература и предлага
насоки за прозрачно и точно
докладване на много видове
изследвания, от рандомизирани
изпитвания до доклади за случаи
и протоколи от проучвания. Това
е много изчерпателен източник,
с много подробна база данни
с насоки за докладване, която
предлага възможност за търсене.

на Отворената наука. В случаят
с изследователите, те подкрепят
предоставянето на сурови данни
и наличните възпроизводими
скриптове за анализ на данни,
като описват всички решения за
обработка на данни и насърчават
всички автори да действат в
съответствие с тези принципи.

Съществува и международна
инициатива, ангажирана с
прозрачността на научните
изследвания, която насочва
и насърчава прозрачността
и отвореността на научните
изследвания. Инициативата е
адресирана към изследователи,
рецензенти, докторанти,
комисии и редакционни съвети,
и популяризира достойнствата

Бъдете прозрачни!
Уверете се, че вашето изследване е:
Кратко, ясно и лесно достъпно; по възможност написано на
разбираем език и достъпно устно при поискване.
Опитвайте се да си сътрудничите с колегите от вашия екип, за
да направите данните възможно най-солидни. Тази защита на
първичните данни е от ключово значение. Всички изследователи
в екипа ви трябва да имат достъп до тези първични данни, които
трябва да бъдат защитени за минимум 10 години.

Значение на
прозрачността
в научните изследвания
Прозрачността позволява на
другите да оценяват, използват
повторно и проследяват произхода
на данните и това трябва да
се запази през целия цикъл на
управление на данните от научни
изследвания. В този смисъл, както
е посочено в публикувана наскоро
статия в PLOS Biology, „споделянето
на данни е критичен компонент
на прозрачността на научните
изследвания ... тъй като позволява
на независими изследователи
да изследват нови хипотези, да
синтезират доказателства от
различни проучвания и да прилагат
еднакви експериментални методи,
като използват едни и същи данни”.

Прозрачността може да насърчи
повторното използване и
последващо изследване на
събраните данни и увеличава
наличността на цифрови
данни за бъдещите поколения
изследователи. Прозрачността
е тясно свързана с процеса на
цифровизация, което позволява на
изследователите да си сътрудничат,
използват, включително повторно,
данните по нов и вероятно поефективен начин.
Някои европейски и национални
схеми за финансиране или
препоръчват настоятелно, или
изискват прозрачност от страна на

изследователите. Придържането
към насоките за почтеност
на научните изследвания,
включително тези, които се
отнасят до прозрачността, е
ефективен начин да се гарантира,
че проектите се управляват добре,
а и да се подобри успехът на
финансирането.
Прозрачността е стриктно
свързана с отворени научни
инициативи, а отворената
научна парадигма все по-често
присъства в научните изследвания.
Тя е от съществено значение
и при процеси като отворено
сътрудничество и отворено
рецензиране.
От повечето национални
организации за финансиране на
научни изследвания в Европа се
очаква в близко бъдеще да изискват
от изследователите да публикуват
резултатите си с отворен
достъп. Това изискване ще бъде
предизвикателство по отношение
на конкурентите в други държави.
Например, езикът на публикацията
(обикновено английски) позволява
интензивно повторно използване
на резултатите от изследванията в
световен мащаб, докато повечето
от изследванията направени в
Азия не са преведени на английски
език, което възпрепятства достъпа
на европейските изследователи
до тях.
И така, има много международни
инициативи, като Световните
конференции за почтеност на
научните изследвания, които се
опитват да насърчат обмена на
информация и дискусията относно
отговорното провеждане на
научните изследвания.

Друго предизвикателство са
конфликтите на интереси, както
финансови, така и лични. Ако от
изследовател бъде поискано да
направи рецензия на статия, която
е написана от колега, това е личен
конфликт на интереси. Основната
насока е просто да се декларира,
че съществува конфликт на интереси.
Например, ако изследовател
присъства на конференция, той
трябва да информира организаторите,
ако има конфликт на интереси,
особено ако изследователят е в
процес на публикуване на статия.
Някои от списанията започнаха да
искат декларации за нефинансови
конфликти на интереси.
Дори и тези причини да не са били
достатъчно убедителни, личният
интерес на изследователите
също е подложен на риск, както
твърди Флориан Марковсев
(Florian Markowetz, Кеймбриджки
университет, Британски Кеймбриджки
Институт за Изследване на Рака)
в статията си „Пет егоистични
причини да работим възпроизводимо“.
(Genome Biol 16, 274 (2015). https://doi.
org/10.1186/s13059-015-0850-7)

Балансиране между
прозрачност
и поверителност
Предизвикателство е как да се направят
данните по-прозрачни, но същевременно
да се защити правото на интелектуална
собственост и как да бъде защитено
авторското право, като едновременно
с това бъдат защитени проблемите на
сигурността по отношение на определени
дисциплини и изследователски области.

Изграждане на добра
научноизследователска култура
Дори без наличието на обвързващи закони или специфична
наредба за прозрачността, с изключение на защитата на данните
в рамките на Общият регламент относно защитата на данните
(GDPR), изследователската общност трябва да работи заедно и
да носи отговорност за изграждането на научноизследователска
култура, която е по-отворена, прозрачна и саморегулираща се.
При липса на европейска или национална агенция за почтеност
на научните изследвания и неетично поведение,
е препоръчително, полезно и ефективно изследователите
да се насърчават взаимно да следват насоките за прозрачност.

Границите на
прозрачността
Според Карън Леви (Karen EC Levy)
и Дейвид Мерит Джоунс (David
Merritt Johns), изследователи от
Изследователския институт за данни
и общество и Университета Корнел
(Ню Йорк), прозрачността на данните
също е обект на ограничения. На първо
място, отворените процеси включват
доста време и пари, така че може да
се наблюдава недостиг на ресурси.

Споделянето на огромни масиви от
данни и проби, например физически
материали, също може да бъде трудно
или невъзможно в практически смисъл.
Има и опасения относно
поверителността. В ерата на големите
данни и изкуствения интелект (ИИ),
участниците в проучването може
да имат притеснения по отношение

на това как се обработват техните
чувствителни лични данни. Повечето
национални закони ограничават и
стриктно регулират използването на
такива данни, а когато изследователите
работят с чувствителни данни, те
могат да ги направят анонимни или да
ги съхраняват внимателно. Въпреки
това, в случай на автоматизирана
система, която работи с огромно
количество информация, тези
предпазни мерки може да се окажат
трудни. ИИ обработва данните,
използва ги, включително повторно,
вземайки решения в свободен от
регулации контекст. Това е ново
предизвикателство, което скоро ще
трябва да бъде регулирано.
Освен това, други видове
чувствителна информация, каквито
са търговските тайни, също са
източник на ограничения. Някои
изследователи се опасяват, че идеите
им могат да бъдат откраднати или
че други ще ги публикуват първи.
Те може също така да се страхуват,
че други изследователи биха могли
да се възползват като използват
споделени данни или материали, без
да положат необходимите усилия,
както подчертават Елизабет Гилбърт
(Elizabeth Gilbert), постдокторант по
психиатрия и поведенчески науки,

Медицински университет в Южна
Каролина и Кейти Коукър (Katie Corker),
асистент по психология, Държавен
университет в Гранд Вали в статия в
The Conversation.
На трето място, „епистемологичните
ограничения пречат на вземането на
политически решения, които се основат
на данни. Агенции, които са натоварени
с опазване на общественото здраве
и околната среда, трябва да вземат
решения в условията на научна
несигурност, тъй като науката по
своята същност е непълна и рядко дава
точни отговори на сложните въпроси,
които поставят политиците”.
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Този общ преглед на прозрачността е част от поредицата за етични
изследователи, разработена в рамките на проекта Path2Integrity, Програма
за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ , която
повишава осведомеността относно почтеността на научните изследвания,
като същевременно обучава как да се аргументира в полза на отговорните
изследвания и надеждните научни резултати . Основната цел е да се обясни
колко е важно за изследователите и обществото да поддържат култура на
почтеност на научните изследвания.

Моля,
погледнете
и общите
прегледи на:

Менторство
Отчетност за научните
изследвания
Научноизследователска среда
Публикуване

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.

