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Resumo

Este traballo pretende recoller a opinión das colexiadas e colexia-
dos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) sobre 
diferentes aspectos da calidade e do contido de Cadernos de Psico-
loxía. Para isto, deseñouse un cuestionario estruturado ad hoc que 
foi enviado por correo electrónico a un total de 1147 colexiados/
as. A taxa de resposta foi do 3.9% (45 enquisas). O 51.4% dos/
das enquisados/as traballaban no ámbito da Psicoloxía Clínica. A 
sección da revista preferida e mellor puntuada foi «Orixinais» e 
a que menos interese suscita foi «Editoriais». A valoración xeral 
da revista é elevada, sendo especialmente mellorable a diversidade 
temática. As opinións expresadas polos/as participantes suxiren 
que a calidade e a utilidade da revista é satisfactoria para a maioría 
de lectores.

Palabras chave

Cadernos de Psicoloxía, enquisa, cuestionario, opinión, satisfac-
ción.

Introdución

No ano 1986 botou a andar Cadernos de Psicoloxía, a primeira re-
vista científico-profesional de Psicoloxía creada en Galicia (Pérez 
Pereira, 1997). Desde os seus albores, a revista procurou ser un 
vehículo de información plural no que se recollesen investigacións 
e estudos sobre aspectos teóricos e prácticos de especial relevan-
cia para a profesión. Tamén serviu de plataforma para coñecer 
experiencias, reflexións e opinións elaboradas por especialistas de 
recoñecido prestixio. Con todo, ao longo dos anos, Cadernos de 
Psicoloxía sufriu cambios profundos froito da continua reorganiza-
ción do seu Consello de Redacción e Equipo Editorial. Neste sen-
tido, a renovada liña editorial da revista ten como principal obxec-
tivo estratéxico achegar Cadernos de Psicoloxía ás colexiadas e aos 
colexiados do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG). 
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O coñecemento dos aspectos que poden mellorar a acepta-
ción dunha revista constitúe un dos instrumentos dos que dis-
poñen os responsables das publicacións científicas e profesionais 
para tomar decisións sobre a estratexia editorial. Dentro das múl-
tiples fontes de información existentes, pódese recorrer ao exame 
do proceso editorial (Härtel e Arndt, 2012), á análise do contido 
publicado (Montes, 2010), e mesmo ao estudo da satisfacción 
dos/das autores/as que colaboran na mesma (Sweitzer e Cullen, 
1994). Así e todo, a evidencia máis directa atópase na opinión 
dos/das lectores/as. 

O presente estudo xurde da inquietude por coñecer as percep-
cións e as valoracións das colexiadas e dos colexiados do COPG 
sobre Cadernos de Psicoloxía. Pretende debuxar un bosquexo xeral 
da valoración da publicación, tanto para os/as lectores/as habi-
tuais como para os/as ocasionais, intentando identificar os conti-
dos máis atractivos así como posibles áreas de mellora. Para isto, 
levouse a cabo un estudo descritivo transversal (Montero e León, 
2007). Deseñouse unha breve enquisa, distribuída por correo 
electrónico entre os/as suscriptores/as, que aborda as percep-
cións e valoracións que estes fan da mesma.

Materiais e método

Deseño da enquisa

A enquisa foi elaborada polo Consello de Redacción como un 
cuestionario estruturado con alternativas de resposta pechadas e 
preguntas abertas para responder libremente. As preguntas incluí-
das recollían diferentes aspectos vinculados ao interese das sec-
cións para os colexiados/as, a súa adecuación ás necesidades aca-
démicas e/ou profesionais dos/as lectores/as, a súa adecuación 
ás expectativas xeradas por unha revista do COPG, e a valoración 
da calidade da revista. Ao mesmo tempo, tamén se preguntaba se 
consideraban oportuno abrir novas seccións na revista, neste caso 
solicitando que se especificasen cales. Finalmente, incluíase unha 
última cuestión aberta que os/as interesados/as podían empregar 
para especificar calquera aclaración, observación ou suxestión que 
desexasen facer.
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Os datos solicitados foron dixitalizados nun formulario elec-
trónico en formato de documento portátil (PDF, Portable Docu-
ment Format) que posibilitase a súa autoadministración por vía 
telemática. Un ensaio piloto con estudantes universitarios revelou 
que tempo necesario para contestar todas as preguntas sería infe-
rior a 10 minutos.

Aplicación da enquisa

O 1 de xullo de 2011 enviouse a enquisa á dirección electrónica de 
1147 subscritores da revista, todos eles colexiados/as do COPG 
que compoñían a lista de envíos electrónicos (Data de revisión: 
30 de xuño de 2011). O 15 de xullo de 2011 reenviouse a enqui-
sa como recordatorio para todos aqueles que non responderan. 
Ademais, para facilitar o acceso á enquisa a aquelas persoas das 
que non se dispoñía da súa dirección electrónica, o formulario co-
locouse no sitio web da revista en www.copgalicia.es, na sección 
de «Novas». A recepción das respostas cerrouse 1de setembro de 
2011.

Análise estatística

Todas as respostas recibidas foron recollidas polo webmaster do 
COPG e os datos foron gravados nunha folla de cálculo. Para re-
sumir a información obtida calculáronse porcentaxes e medias 
aritméticas segundo o formato de resposta de cada pregunta da 
enquisa. Todas as análises foron realizadas co paquete estatístico 
SPSS 17.0. 

Resultados

Participación.

Un total de 45 enquisas foron remitas ao COPG. Tendo en conta 
que o número exacto de colexiados/as que compoñían a lista de 
envíos electrónicos era de 1147 colexiados/as, a participación to-
tal cífrase nun 3.9% (ver Figura 1).
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Depuración inicial.

Do total de enquisas recibidas, o 11.1% (5 enquisas) foron elimi-
nadas ao non satisfacer as demandas técnicas e metodolóxicas do 
estudo (ver Figura 2). Concretamente, unha das enquisas recibi-
das non contiña ningunha resposta e as catro restantes correspon-
dían a colexiados/as que non leran ningún número de Cadernos 
de Psicoloxía e que, polo tanto, carecían da información necesaria 
para contestar a enquisa. Polo tanto, a base final do estudo estivo 
composta por un total de 40 enquisas sobre as que se realizaron o 
resto das análises.

Caracterización dos/das participantes.

Atendendo ao campo de especialización dos/as participantes no 
estudo, cabe sinalar que a maioría traballa no ámbito da Psicoloxía 
Clínica (51.4%). O resto distribúese entre colexiados/as da sec-
ción de Intervención social (11.4%), Xurídica (11.4%) e Traballo 
e das Organizacións (11.4%). A sección con menor representa-
ción é a da Psicoloxía Educativa (5.8%) (ver Figura 3).

Números lidos.

Como recolle a Figura 4, o 60.0% dos/as enquisados/as leu o úl-
timo número de Cadernos de Psicoloxía, sendo o exemplar máis 
consultado de entre todos os editados.

Interese e adecuación de Cadernos de Psicoloxía.

A valoración media das seccións da revista é de 6.3 sobre 10 
(DT=1.7), sendo «Orixinais» a sección máis valorada cunha me-
dia de 7.1 (DT=1.9) e «Editorial» a que ten menor puntuación 
(M=5.4; DT=2.2) (ver Figura 5). Neste sentido, máis da metade 
dos/as enquisados/as (o 52.5%) considera que os contidos de Ca-
dernos de Psicoloxía cobren as súas necesidades académicas e/ou 
profesionais (ver Figura 6).

Ademais, a ampla maioría dos/as consultados/as afirma que a 
revista comprace as súas expectativas. De feito, o 70.0% considera 
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que os contidos de Cadernos de Psicoloxía adecúanse ao que espe-
ran recibir dunha revista editada polo COPG (ver Figura 7).

Porén, como reflexa a Figura 8, catro de cada dez enquisados/
as considera moi oportuno abrir novas seccións ademais das xa 
existentes na revista. Concretamente, recibíronse 14 propostas 
que abranguen os seguintes temas:

 — Deseñar seccións específicas atendendo aos diferentes ámbi-
tos profesionais (42.9%).

 — Incorporar unha sección onde se traten temas actuais, novi-
dades, avances científicos e orientacións para a reciclaxe pro-
fesional (21.4%).

 — Introducir seccións relativas aos campos emerxentes da Psi-
coloxía (14.3%).

 — Engadir unha sección que conteña materiais para o exercicio 
profesional: Casos prácticos, dinámicas de grupo, exemplos, 
etc. (14.3%).

 — Incluír unha sección que vincule a Psicoloxía con outras disci-
plinas como a literatura, o cine, ou a arte (7.1%).

Valoración de Cadernos de Psicoloxía.

A valoración xeral da revista é de 7.3 sobre 10 (DT=1.6), sen-
do a «Actualidade temática» o aspecto máis valorado (M=7.5; 
DT=1.7) e a «Diversidade temática» a que ten menor puntua-
ción (M=6.6; DT=2.2) (ver Figura 9).

Colaboración coa revista.

Interrogados pola posibilidade de publicar os resultados do seu 
exercicio profesional en Cadernos de Psicoloxía, o 45.9% dos/as 
enquisados/as manifesta estar interesado/a (ver Figura 10).

Aclaracións, observacións e/ou suxestións.

Finalmente, ofreceuse a posibilidade de que os/as enquisados/as 
fixeran calquera aclaración, observación ou suxestión que consi-
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derasen oportuna sobre a revista. Neste sentido, rexistráronse dúas 
suxestións: «Eliminar o formato impreso e optar por un medio de 
difusión online» e «Incorporar contidos máis prácticos e aplica-
dos». Ademais, tamén se recolleron dous comentarios: «Cader-
nos de Psicoloxía está francamente ben e contén temas de áreas moi 
diversas» e «Aínda que sempre tiven a intención de exercer, dife-
rentes razóns laborais e persoais non permitiron especializarme. 
Pero gústame estar en contacto co que facedes. Grazas!».

Discusión e conclusións

Coa finalidade de establecer un diálogo aberto cos lectores, o 
Consello de Redacción de Cadernos de Psicoloxía elaborou unha 
enquisa para coñecer as súas percepcións, opinións e valoracións. 
Un total de 40 colexiados/as contestaron correctamente a enqui-
sa, un número moi baixo tendo en conta o número de colexiadas e 
colexiados do COPG aos que lles chega a revista. A baixa partici-
pación ten importantes implicacións metodolóxicas xa que pode 
provocar unha distorsión da mostra como consecuencia do efecto 
de autoselección (Llauradó, 2006), minimizando a representativi-
dade da información obtida, e debilitando as conclusións extraí-
das. Non obstante, un número moi baixo de participantes suscita 
outra cuestión máis determinante aínda: Existe un interese real 
dos/das colexiados/as por Cadernos de Psicoloxía? Para contestar 
a esta cuestión axeitadamente, será preciso esperar unha segunda 
enquisa coa que se poderá comprobar se a participación se man-
tén en niveles tan baixos ou, pola contra, se incrementa. 

Centrando a atención no propósito principal da enquisa, os 
resultados amosan que a ampla maioría dos/das consultados/
as están satisfeitos/as coa revista. De feito, a valoración xeral da 
revista é elevada, cunha nota de 7.3 sobre 10. Destaca a valora-
ción positiva que recibe a súa actualidade temática, o seu interese 
profesional e a súa calidade científico/técnica. No que respecta ás 
seccións, destaca o interese que suscita a sección de «Orixinais» 
que, cunha valoración de 7.1 sobre 10, é a que máis interese esper-
ta. Polo que non é de estrañar que a maioría dos/das enquisados/
as considere que Cadernos de Psicoloxía cubre as súas necesidades 
académicas e ou profesionais e, incluso, que o 45.9% estea inte-
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resado en publicar os resultados da súa actividade académica ou 
profesional na revista.

Con todo, os resultados tamén invitan á reflexión. Especial-
mente no que respecta aos contidos xa que, segundo a opinión 
dos/das enquisados/as, a diversidade temática da Cadernos de Psi-
coloxía é mellorable. Concretamente, o 40.0% dos/das consulta-
dos/as suxire repensar as seccións da revista. Así, os/as lectores/
as preferirían unha revista que incorporase novas seccións espe-
cializadas por ámbitos de actuación profesional. Ademais, dentro 
do reducido número de suxestións recibidas, tamén se propuxo 
cambiar o formato tradicional da revista a un formato electrónico 
e incorporar contidos máis aplicados.

A información obtida nesta enquisa proporcionou unha axuda 
incalculable aos editores de Cadernos de Psicoloxía. A pesar de non 
dispoñer dunha mostra representativa de lectores, as persoas que 
contestaron a enquisa, achegaron datos concretos e suxestións 
que permitiron (e permitirán no futuro) planificar os cambios ne-
cesarios para satisfacer a aqueles que desexan unha revista dinámi-
ca e útil para o seu perfeccionamento científico e o da súa práctica 
profesional. 

Á luz dos resultados obtidos, consideramos que Cadernos de 
Psicoloxía debe seguir a liña trazada no presente número da revis-
ta, movendo o seu foco de interese cara as colexiadas e os colexia-
dos do COPG. Debe manter a vontade e compromiso de seguir 
ofrecendo información plural e eficaz para todas as persoas vincu-
ladas á Psicoloxía e, polo tanto, debe continuar co seu obxectivo de 
servir de material de lectura, consulta e actualización profesional 
para todas as psicólogas e psicólogos de Galicia.
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Figura 1. Participación na enquisa. | Voltar ao texto.
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Figura 2. Porcentaxe de participantes que leu algún número de 
Cadernos de Psicoloxía (Base=100%). | Voltar ao texto.
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Figura 3. Distribución das/dos participantes segundo o seu cam-
po de especialización (Base 87.5%). | Voltar ao texto.
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Figura 4. Porcentaxe de lectores dos números publicados de Ca-
dernos de Psicoloxía (Base 100%). | Voltar ao texto.
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Figura 5. Valoración das seccións de Cadernos de Psicoloxía 
(Base 100%). | Voltar ao texto.
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Figura 6. Porcentaxe de lectores de Cadernos de Psicoloxía que 
considera que os contidos da revista se adecúan ás súas necesida-
des académicas e/ou profesionais (Base 100%). | Voltar ao texto.
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Figura 7. Porcentaxe de lectores de Cadernos de Psicoloxía que 
considera que os contidos da revista adecúanse ao que esperan 
dunha revista editada polo COPG (Base 100%). | Voltar ao texto.
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Figura 8. Porcentaxe de lectores de Cadernos de Psicoloxía que 
considera oportuno abrir novas seccións ademais das xa existentes 
na revista (Base 100%). | Voltar ao texto.
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Figura 9. Valoración da calidade de Cadernos de Psicoloxía (Base 
100%). | Voltar ao texto.
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Figura 10. Porcentaxe de lectores que estarían interesados/as en 
publicar os resultados do seu exercicio profesional en Cadernos de 
Psicoloxía (Base 92.5%). | Voltar ao texto.
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