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Abstrakt
Teza: Pomimo szybkiego post¿pu w dziedzinie systematycznych metod zarzdzania dowodami naukowymi, wiedza o tym, czym jest systematyczny przegld literatury i do czego sÙuČy, nie jest jeszcze rozpowszechniona w Polsce.
Omówione koncepcje: W artykule omawiamy czym jest systematyczny przegld
literatury i jakie cele realizuje. Wskazujemy na róČnice mi¿dzy systematycznym przegldem a innymi metodami przegldowymi. Przedstawiamy takČe typologi¿ przegldów literatury oraz umiejscowienie w tej typologii systematycznego przegldu
literatury. Prezentujemy takČe zalety i ograniczenia tej metody .
Wyniki i wnioski: Systematyczny przegld literatury to metoda integrowania
dowodów naukowych, w której stosuje si¿ jawne sposoby identyÞkacji, selekcji, krytycznej oceny i analizy danych z istotnych badaÚ zakwaliÞkowanych do przegldu.
Metoda ta uzupeÙnia ograniczenia tradycyjnych przegldów opartych na niesystematycznych i niejawnych technikach zbierania i opracowywania danych z badaÚ,
umoČliwiajc prezentacj¿ rzetelnych i wiarygodnych dowodów naukowych w sposób obiektywny.
Oryginalnoï°: ArtykuÙ integruje wspóÙczesn wiedz¿ o przegldach systematycznych, pozwala rozpozna° ich walory i zastosowania. MoČe by° uČytecznym narz¿dziem dla naukowców oraz dla decydentów poszukujcych odpowiedzi na pytania
na etapie upowszechniania wyników badaÚ naukowych.
SÙowa kluczowe: przegld literatury, systematyczny przegld literatury, tradycyjny przegld literatury, metaanaliza.
Systematic literature review: What is and how diěers from other reviews
Abstract
Thesis: Despite rapid progress in the Þeld of systematic methods of scientiÞc evidence management, knowledge of what is the systematic review of the literature and
what we can use it for is not yet widespread in Poland.
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Discussed concepts: In this article we discuss what is a systematic review and
what goals it realizes. We point out to the diěerences between systematic review and
other methods. We also describe a typology of literature reviews discussing the location of systematic review in this typology. We also describe the advantages and limitations of the method of systematic review.
Results and conclusions: A systematic review of the literature is a method of integrating the scientiÞc evidence, which uses explicit methods for the identiÞcation, selection,
critical evaluation and analysis of data from relevant studies qualiÞed for the review.
This method complements the limitations of traditional reviews based on unsystematic
and implicit techniques of collection and compilation of studies, allowing demonstrations of reliable and credible scientiÞc evidence in an objective manner.
Originality: Article integrates actual knowledge about systematic reviews, allowing for recognition of their qualities and application. It can be a useful tool for scientists and for stake holders seeking answers to speciÞc questions when disseminating
results of scientiÞc research.
Key words: literature review, systematic review, narrative review, metaanalysis.

Wprowadzenie
Nowe moČliwoïci, jakie daj technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym
zwÙaszcza Ùatwy dost¿p do informacji naukowej, doprowadziÙy do szybkiego rozwoju systematycznych metod zarzdzania zasobami wiedzy (Matera i Czapska, 2014).
W ostatnich latach szczególnie rozwin¿Ùa si¿ metodologia systematycznego przegldu
literatury, która poprzez uČycie powtarzalnej i dokÙadnie opisanej procedury badawczej
pozwala na odszukanie, selekcj¿ i ocen¿ wszystkich dost¿pnych dowodów naukowych
w danym obszarze poszukiwaÚ (Booth, SuĴon i Papaioannou, 2012). Metoda umoČliwia
syntez¿ tych dowodów, przez co w efekcie otrzymuje si¿ w przyst¿pny sposób podan,
wiarygodn informacj¿ na temat aktualnej bazy dowodowej (Matera i Czapska, 2014).
Z systematycznych przegldów literatury korzystaj naukowcy przygotowujcy nowe
projekty badawcze. Przegld literatury pozwala zrozumie° dane zagadnienie oraz zidentyÞkowa° luki w wiedzy, które wymagaj uzupeÙnienia w kolejnych badaniach. PoniewaČ warunkiem zwi¿kszania efektywnoïci podejmowania decyzji publicznych jest
oparcie ich na rzetelnych i wiarygodnych dowodach naukowych, warto, aby z przegldów systematycznych korzystali takČe politycy. Biorc pod uwag¿ uČytecznoï° metody
systematycznych przegldów literatury, potrzebne jest rozpowszechnianie wiedzy na
temat tego, czym s te przegldy i w jaki sposób moČna z nich korzysta°.
W literaturze angloj¿zycznej przegldy systematyczne staÙy si¿ standardem badawczym – s one tam szeroko stosowane nie tylko w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia, lecz takČe w naukach spoÙecznych i humanistycznych. Pomimo tego, Če
aktualnie dost¿pnych jest wiele publikacji na temat systematycznego przegldu literatury w j¿zyku angielskim, jak dotd nieliczni polskoj¿zyczni autorzy podejmowali
t¿ tematyk¿ (Bukowska i KoÙasiÚski, 2010). W konsekwencji w Polsce niewiele osób
ma ïwiadomoï°, czym jest metoda systematycznego przegldu literatury oraz jakie
s zalety korzystania z niej. W odpowiedzi na potrzeb¿ rozpowszechniania wiedzy
o nowoczesnych metodach opracowywania wiedzy przedstawiamy w tym artykule
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bardziej uszczegóÙowion charakterystyk¿ metody systematycznego przegldu literatury, odróČniajc t¿ metod¿ od tradycyjnych przegldów literatury i wskazujc na
jej praktyczne zastosowania.
W tym celu dokonaÙyïmy przegldu literatury polsko- i angloj¿zycznej na temat przegldów systematycznych. Przeszukane zostaÙy elektroniczne bazy danych,
PsychInfo i Medline, przy uČyciu sÙów kluczowych „systematic review”, „przegld
systematyczny”. KorzystaÙyïmy takČe z tradycyjnej przegldarki google.scholar.
com. W pierwszej kolejnoïci prezentujemy charakterystyk¿ podejïcia tradycyjnego
i systematycznego do badaÚ literatury, biorc pod uwag¿ róČnice pomi¿dzy tymi podejïciami. W kolejnej cz¿ïci artykuÙu prezentujemy typologi¿ przegldów literatury
oraz umiejscowienie w tej typologii przegldu systematycznego. Opisujemy takČe
praktyczne zastosowania przegldu systematycznego i sposób jego opracowywania,
wskazujc zalety i ograniczenia tej metody.

PodejҲcie tradycyjne i systematyczne do badania literatury
Zakres znaczeniowy poj¿cia przegldu literatury jest doï° szeroki i obejmuje zarówno analiz¿ dost¿pnej literatury przy zastosowaniu podejïcia tradycyjnego (zwykle
o charakterze przegldu narracyjnego), jak i badania prowadzone w sposób „systematyczny” (w tym m.in. systematyczne przegldy literatury). Najogólniej nazwa „przegld literatury” okreïla wytwór (zwykle publikacj¿) stanowicy podsumowanie aktualnego stanu wiedzy, który powstaÙ dzi¿ki zastosowaniu jakiejï procedury identyÞkacji,
oceny i syntezy dotychczasowego dorobku badaczy i praktyków (Fink, 2013). Pomimo
Če wspóÙczeïnie podkreïla si¿, Če sposób wyszukiwania, analizy i integrowania literatury w przegldach zawsze powinien by° „systematyczny, jawny i powtarzalny” (Fink,
2013, s. 3-5), to jednak w praktyce nie kaČdy autor przegldu stosuje si¿ do tego wymogu
(Hammersley, 2002). To, w jaki sposób procedura tworzenia przegldu zostaÙa zastosowana i opisana, determinuje, czy moČna mówi° o przegldzie, Če jest „systematyczny”
czy raczej naleČy go zaklasyÞkowa° jako przegld „niesystematyczny” lub tradycyjny.
Wïród wielu typów przegldów literatury, które mog by° w wi¿kszym lub mniejszym stopniu systematyczne (typologia tych przegldów zostanie przedstawiona dalej), tzw. systematyczny przegld literatury opiera si¿ na klarownej metodologii, która
dotyczy kaČdego etapu przeprowadzania badania (Booth i in, 2012). Taki przegld
musi wi¿c uwzgl¿dnia° jawne kryteria wÙczenia i wyÙczenia badaÚ, jawne strategie wyszukiwania doniesieÚ badawczych, systematyczne kodowanie i analiz¿ jakoïci
wÙczonych badaÚ oraz powinien dostarczy° syntezy wyników badaÚ iloïciowych
i/lub syntezy badaÚ jakoïciowych. SÙowo „systematyczny” nawizuje wi¿c do specjalnego charakteru przegldów, przeprowadzonych na zasadzie pewnej staÙej i powtarzalnej struktury („systemu”) post¿powania. Podejïcie systematyczne moČe by°
zastosowane na wszystkich etapach przeprowadzania przegldu, czyli na etapie wyszukiwania, selekcji, syntezy i analizy (to, na jakich etapach przeprowadzania przegldu zastosowano systematyczn metodologi¿, determinuje typ przegldu, o czym
b¿dzie mowa dalej). Przegldy prowadzone „systematycznie” to inaczej przegldy,
w których wzi¿to pod uwag¿ wszystkie adekwatne dowody naukowe i sporzdzono
rzetelne oceny co do trafnoïci i implikacji dla tych dowodów (Hammersley, 2002).
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Tabela 1.
RóČnice pomi¿dzy przegldami tradycyjnymi a przegldami systematycznymi
Tradycyjne przegldy literatury
Pytanie
MoČe si¿ pojawi°, ale nie musi
badawcze
by° szczegóÙowe i konkretne.
Skoncentrowanie na ogólnym,
szeroko zakreïlonym temacie.
ProtokóÙ
Niewymagany (zazwyczaj).
Raportowanie Niewymagane.

Systematyczne przegldy literatury
Zawsze wymagane. Jasno sformuÙowane
i konkretne (aspektowe), zÙoČone z kilku
konkretnych elementów (kryteriów) .

Rekomendowany lub niezb¿dny.
KaČdy etap prac powinien by° szczegóÙowo raportowany – element konieczny
weryÞkowalnoïci i replikowalnoïci
wyników przegldu
Metodologia
Brak jawnej i rygorystycznej
Post¿powanie wedÙug jawnej i rygorymetodologii. Metody niejawne stycznej metodyki badaÚ – jawne i udoi nieudokumentowane
kumentowane metody:
• wyszukiwania literatury;
• kryteriów wÙczenia i wyÙczenia
badaÚ;
• oceny jakoïci (rzetelnoïci);
• syntezy wyników badaÚ.
Wyczerpujce i z zastosowaniem odpoBrak ustalonych kryteriów
Sposoby
wiedniego bilansu tzw. czuÙoïci i precyzji;
wyszukiwania wyszukiwania; niekonieczprowadzone w elektronicznych bazach
nie wyczerpujce i rozlegÙe;
materiaÙów
danych, poprzez wyszukiwanie r¿czne
zasadniczo polega tylko na
z bibliograÞi istotnych prac naukowych
danych z publikacji; strategie
i czasopism oraz z doniesieÚ naukowych
wyszukiwania mog bazowa°
i dokumentów; niekiedy wyszukiwana
na doïwiadczeniu eksperta.
jest tzw. szara literatura/prace naukowe;
wszechstronne, jawne i udokumentowane metody wyszukiwania.
Wymagane; moČna ograniczy° wybór
Niekonieczne; brak selekcji
Kryteria
badaÚ pod wzgl¿dem typu
do okreïlonego typu badaÚ (np. wÙczy°
wÙczania
tylko dane jakoïciowe i/lub dane z badaÚ
i wyÙczania
badania.
o wyČszej jakoïci metodologicznej).
Selekcja
Na ogóÙ wykonana przez jedne- Systematyczne sprawdzanie i selekcja
tekstów
go badacza, oparta na istotnych tytuÙów, abstraktów i tekstów, zazwyczaj
pracach naukowych i wÙasnym sprawdzone przez innego badacza (lub
doïwiadczeniu.
kilku badaczy, tzw. s¿dziów kompetentnych).
Ocena jakoïci Niewymagana.
Wymagana.
badaÚ
Ekstrakcja
Wymagana.
Wymagana.
danych
Metoda
Brak jasno okreïlonej metody
Jasno okreïlona metoda analizy i syntezy,
syntezy
syntezy
np. metaanaliza, metaetnograÞa, synteza
narracyjna lub jakoïciowa.
Termin
Przeprowadzone relatywnie
CzasochÙonne ze wzgl¿du na wymagany
realizacji
szybko.
rygor.
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Tradycyjne przegldy literatury
Powtarzalnoï° NieÙatwo powtarzalne.
Wyniki
Wyniki i wnioski mog wyi wnioski
dawa° si¿ niejasne i podane
w nieprzyst¿pny sposób dla
decydentów i innych odbiorców
spoza ïrodowiska badaczy.

Systematyczne przegldy literatury
Powtarzalne wskutek jawnych metod.
Wyniki i wnioski s jasne i istotne dla
odbiorców (odpowiedĊ na pytanie
badawcze), podane w przyst¿pnej formie
dla uČytkowników spoza ïrodowiska
naukowego (decydenci i in.).

Oprac. wÙasne na podstawie Matera i Czapska, 2014, s. 17-19

W przeciwieÚstwie do przegldów o charakterze systematycznym przegldy tradycyjne (narracyjne) s przygotowywane z uČyciem niejawnych, indywidualnie ustalanych przez badacza technik zbierania i interpretowania danych (Booth i in., 2012).
Sposób wyszukiwania, selekcji i analizy danych w tradycyjnych artykuÙach przegldowych, jako Če nie jest oparty na staÙej strukturze post¿powania ani nie jest teČ
wyczerpujcy, moČe obciČa° bÙ¿dem tendencyjnoïci lub stronniczoïci wyniki oraz
wnioski koÚcowe (Booth i in., 2012; Matera i Czapska, 2014).
Wojciech Czakon (2011) wskazuje na cztery specyÞczne rodzaje bÙ¿dów, do których moČe prowadzi° tradycyjna procedura przegldu literatury. Po pierwsze, w takiej procedurze postawienie pytania badawczego jest cz¿sto poprzedzone dyskusj
ustaleÚ innych badaczy, co powoduje ryzyko utraty waloru rygoru metodycznego
i nadanie badaniom literatury charakteru eseju. Po drugie, zwykle etap wyszukiwania
literatury nie obejmuje swoim zasi¿giem wszystkich dost¿pnych pozycji naukowych
istotnych dla badanego przedmiotu, przez co przegld moČe nie pokazywa° caÙoïci
prawdy o aktualnym stanie wiedzy, a jedynie jej fragment. Po trzecie, w opisie procedury przeprowadzania przegldu tradycyjnego nie uwzgl¿dnia si¿ kryteriów wÙczenia czy wyÙczenia poszczególnych pozycji literatury, w zwizku z tym nie wiadomo,
na jakiej podstawie autor zadecydowaÙ si¿ uwzgl¿dni° w przegldzie niektóre dowody, a odrzuci° inne. Po czwarte, „tradycyjny przegld literatury przywoÙuje rezultaty
innych badaÚ, nie oceniajc ich jakoïci metodologicznej, co prowadzi° moČe do zarzutu woluntaryzmu, a takČe tworzy° ryzyko nieskr¿powanego doboru przykÙadów
wÙaïciwego raczej popisom retorycznym niČ rygorystycznej metodyce post¿powania
post¿powania badawczego” (Czakon, 2011, s. 2).
Naprzeciw ograniczeniom tradycyjnych przegldów wychodz autorzy systematycznych przegldów literatury. Tabela 1 przedstawia porównanie tych dwóch sposobów podejïcia do analizy literatury (Dickson, Cherry i Boland, 2014; Matera i Czapska,
2014). Konsekwencj rygoru metodologicznego w systematycznym typie przegldów
jest to, Če ich przeprowadzanie wymaga wi¿kszego nakÙadu czasu i ïrodków niČ ma
to miejsce w przypadku przegldu tradycyjnego, zwykle narracyjnego. RozwaČajc
przeprowadzenie przegldu i decydujc o jego typie, oprócz róČnic w kosztach przeprowadzenia, warto jednak wzi° pod uwag¿ róČnice w praktycznym zastosowaniu
pracy badawczej. W przypadku systematycznego przegldu literatury wysoka jakoï°
zebranych dowodów empirycznych oraz przyst¿pnoï° formy ich podania decyduje
o tym, Če maj one duČ wartoï° zarówno dla naukowców, jak i dla róČnych decydentów, polityków, lekarzy czy terapeutów.
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Typologia przeglѱdÓw literatury
Stworzenie typologii przegldów literatury jest duČym wyzwaniem, poniewaČ badania literatury s zróČnicowane pod wzgl¿dem wielu aspektów (Booth i in., 2012) i konieczna jest selekcja odpowiednich kryteriów klasyÞkacji przegldów. Typologia moČe
by° wyznaczana na przykÙad przez pytania badawcze, zaÙoČenia teoretyczne, gÙ¿bi¿
i zakres dociekaÚ, schematy przegldu oraz zastosowane w nim metody. Dotychczas
powstaÙo wiele róČnych typologii przyjmujcych róČnorodne kryteria klasyÞkacji i nazewnictwo (Booth i in., 2012; Cooper, 1988). Niektóre z tych typologii przedstawiamy
w tym artykule. Generalnie w literaturze przedmiotu pojawiaj si¿ takie typy przegldów jak: (peÙny) przegld systematyczny (full systematic review), metaanaliza (metaanalysis), szybki przegld (rapid review), tradycyjny przegld literatury (traditional literature review), przegld narracyjny (narrative review), synteza naukowa (research synthesis)
i przegld ustrukturalizowany (structured review) (Arksey i O’Malley, 2005).
Typologia Andrew Bootha i wspóÙpracowników (2012) zostaÙa opracowana na
podstawie tzw. kryteriów SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis and Analysis) (Tabela 2).
Typy przegldów s w niej uporzdkowane na podstawie reßeksji o wadze i jakoïci
kaČdego pojedynczego etapu przeprowadzania przegldu, tj. wyszukiwania, krytycznej oceny, syntezy i analizy. WyróČniaj oni wiele róČnych przegldów, a wïród nich
m.in. przegld krytyczny (critical review), przegld integracyjny (integrative review),
przegld literatury (literature review), mapowanie (mapping review/systematic map), metaanaliz¿ (meta-analysis), badanie zakresu literatury (scoping review) i systematyczny
przegld literatury (systematic search and review).
Przegld krytyczny odznacza si¿ charakterystycznym podejïciem do syntezy
badaÚ multidyscyplinarnych, prowadzonych róČnymi metodami w sytuacji, gdy
wymagane s krytyka dost¿pnej literatury oraz kwestionowanie dotychczasowych
ustaleÚ badaczy (BarneĴ-Page i Thomas, 2009). Cech charakterystyczn przegldów
krytycznych jest to, Če s one zorientowane na tworzenie nowych teorii (Dixon-Woods i in., 2006). Poszczególne etapy przeprowadzania przegldu s podporzdkowane temu celowi. Z tego wzgl¿du mniejszy nacisk kÙadzie si¿ tu na systematycznoï°
i powtarzalnoï° metod wyszukiwania, selekcji, oceny krytycznej i syntezy. Zamiast
standardowej oceny krytycznej jakoïci metodologicznej wyszukanych badaÚ dokonuje si¿ tu bardziej specyÞcznej oceny zasobów pod wzgl¿dem ich uČytecznoïci teoretycznej.
Innym rodzajem przegldu moČe by° przegld integracyjny (WhiĴemore i Knaß,
2005). Badacz przeprowadzajcy taki przegld stara si¿ integrowa° wnioski z wielu prac badawczych, niezaleČnie od uČytej w nich metodologii. Uwzgl¿dnia si¿ tu
zarówno badania eksperymentalne, jak i nieeksperymentalne, zawierajce dane iloïciowe i jakoïciowe. Ze wzgl¿du na duČe zróČnicowanie rodzaju metodologii oraz
danych, szczególnie duČo uwagi i wysiÙku badacza wymaga faza analizy danych. Jedno z podejï° do tej analizy zakÙada czasochÙonne poszukiwanie podobieÚstw w zebranych danych po to, aby nast¿pnie uporzdkowa° je w systematyczne kategorie.
Robin WhiĴemore i Kathleen Knaß (2005) dostarczyli uszczegóÙowiony opis metody
analizy w przegldzie integracyjnym. Przedstawione przez nich podejïcie skÙada si¿
z faz redukcji danych, przedstawiania danych, analizy porównawczej, formuÙowania
wniosków i weryÞkacji.
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Tabela 2.
Typologia przegldów wedÙug kryteriów SALSA.
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Typ przegldu

Opis

Metoda wyszukiwania Metoda oceny (Appra(Search)
isal)

Przegld kry- Ma na celu pokazanie
tyczny (criti- wielu badaÚ i krytyczcal review)
n ocen¿ ich jakoïci.

IdentyÞkacja istotnych
pozycji.

Przegld
integracyjny
(integrative
review)

Najszerszy rodzaj
przegldu; pozwala
na wÙczanie metod
eksperymentalnych
i nieeksperymentalnych, aby zrozumie°
w peÙni dan koncepcj¿; jest podstaw
Ùczenia teorii z danymi empirycznymi.

Poszukiwanie maksy- Raport kodowany
malnej liczby pozycji,
(niekoniecznie wymaklasyÞkacja ĊródeÙ
gany).
pierwotnych przy uČyciu dwóch lub wi¿cej
strategii.

Przegld
literatury
(literature
review)

Analiza literatury obej- MoČliwie wszechstron- MoČliwa.
mujca szeroki zakres na.
tematów na róČnych
poziomach kompleksowoïci (moČe obejmowa° analiz¿ wyników
badaÚ).

Metoda podsumowania (Synthesis)

Brak (ocena indywidu- Narracyjna,
alnego wkÙadu).
koncepcyjna,
chronologiczna.

Metoda analizy danych
(Analysis)
Poszukiwanie, identyÞkacja pozycji b¿dcych
podstaw zastosowania teorii lub tworzenia
nowych teorii.

Tabele, wykresy, macie- Kreatywna, krytyczna
rze, mapy itp.
analiza, poszukiwanie klucza/schematu
umoČliwiajcego
identyÞkacj¿ waČnych
wzorów i motywów.

Narracyjna.

Chronologiczna, koncepcyjna, tematyczna
itp.
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Typ przegldu

Opis

Metoda wyszukiwania Metoda oceny (Appra(Search)
isal)

Metoda podsumowania (Synthesis)

Metoda analizy danych
(Analysis)

Mapowanie
(mapping
review/
systematic
map)

KlasyÞkowanie istniejcej literatury, b¿dce
podstaw kolejnych
ocen/badaÚ dzi¿ki
identyÞkowaniu luk
w literaturze naukowej.

„Na ile czas pozwala”.

Brak .

Tabele, graÞki.

Charakteryzuje
jakoï° i iloï° literatury; uzaleČniona od
projektu badania; moČe
identyÞkowa° badania
pierwotne i wtórne.

Metaanaliza- Statystyczna analiza
(metaanalysis) wyników badaÚ iloïciowych.

Wyczerpujca
i wszechstronna.

Kryteria wÙczania
i wyÙczania; analizy
wraČliwoïci.

Narracyjna, graÞki
i tabele.

Analizy statystyczne
i numeryczne.

Badanie
zakresu literatury(scoping
review)

Wst¿pna ocena rozmiaru i zakresu dost¿pnej
literatury; ma na celu
okreïlenie rodzaju i zakresu prowadzonych
badaÚ.

„Na ile czas pozwala”, Brak.
moČe uwzgl¿dnia°
takČe niepublikowane
jeszcze prace i badania.

Narracyjna, tabele.

Ocena iloïci i jakoïci
dost¿pnej literatury.

Systematycznyprzegld
literatury(systematic
search and
review)

Rczy w sobie przegld Wyczerpujca
i wszechstronna.
krytyczny z kompleksowym procesem
wyszukiwania; tzw.
najlepsza synteza dowodów naukowych.

Narracyjna, tabele.

Wykorzystuje wszystkie znane metody
analizy, zalecana takČe
dla praktyków.

TÙum. wÙasne. ródÙo: (Booth, SuĴon i Papaioannou, 2012, s. 26–27).

MoČliwa.
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Badanie zakresu literatury to rodzaj przegldu literatury, który ma za zadanie okreïli° rozmiar i jakoï° dost¿pnych danych. Jest to swego rodzaju tworzenie
„mapy” literatury b¿dcej przedmiotem zainteresowania, „mapy” kluczowych
koncepcji i gÙównych ĊródeÙ dowodów (Arksey i O’Malley, 2005). MoČe mie° zastosowanie zwÙaszcza w sytuacjach, gdy badany obszar jest bardzo skomplikowany
lub nie zostaÙ jeszcze poddany Čadnemu szczegóÙowemu przegldowi. Badanie zakresu literatury nie wiČe si¿ z koniecznoïci formuÙowania pytania badawczego,
wskutek czego moČe obejmowa° szeroki zakres tematyczny, uwzgl¿dniajc róČnorodne projekty badawcze. Podczas tego przegldu nie oceniamy jakoïci analizowanych badaÚ.
Mapowanie natomiast to takČe rodzaj szybkiego przeszukiwania literatury z okreïlonego zakresu tematycznego, ale obejmujcy równieČ ocen¿ jakoïciow analizowanych badaÚ. Jest to przegld istniejcych badaÚ, identyÞkacja luk oraz ocena iloïci
i jakoïci dost¿pnej literatury. Zarówno badanie zakresu literatury, jak i mapowanie
bywaj podstaw dalszych prac badawczych, w szczególnoïci mog stanowi° podstaw¿ systematycznego przegldu badaÚ. Na ich podstawie moČemy wnioskowa°, czy
przeprowadzenie systematycznego przegldu jest moČliwe, czy istnieje wystarczajca
iloï° literatury do jego przeprowadzenia, czy byÙy juČ dokonywane systematyczne
przegldy badaÚ w tym zakresie i czy tworzenie ich jest opÙacalne (Arksey i O’Malley,
2005).
Z kolei metaanaliza to iloïciowa metoda przegldu literatury. Jest ona alternatyw dla metod narracyjnych i jakoïciowych. Wykorzystuje zestaw statystycznych
procedur stosowanych w celu integracji, pogrupowania i podsumowania istniejcych badaÚ (Wojciszke, 2004). Systematyczny przegld literatury róČni si¿ pod
wieloma wzgl¿dami od metaanalizy. Opiera si¿ on o jasno sformuÙowane pytanie
badawcze i jednoznaczne metody oraz zmierza do: identyÞkacji publikacji, wyboru publikacji pasujcych do postawionego pytania, krytycznej oceny wybranych
publikacji, analizy danych zawartych w wybranych publikacjach oraz stworzenia
protokoÙu/sprawozdania z dokonanych dziaÙaÚ (Zurynski, 2014). Natomiast metaanaliza jest metod statystyczn, która integruje i podsumowuje wyniki odpowiednich publikacji wÙczonych do przegldu systematycznego. NaleČy pami¿ta°, Če nie
we wszystkich systematycznych przegldach uČywa si¿ metaanalizy jako metody
analizy danych. Wïród innych metod analizy danych uzyskanych podczas tworzenia systematycznego przegldu literatury wymieni° moČna m.in. metaetnograÞ¿,
techniki bibliometryczne czy teČ analiz¿ jakoïciow/narracyjn. Metaanaliza jest
szczególnie przydatna w przypadku, gdy systematyczny przegld ma na celu okreïlenie wielkoïci mierzalnych efektów przypisywanych np. lekom lub interwencjom
behawioralnym (Zurynski, 2014).

Implikacje praktyczne. Po co i dla kogo przygotowywaѴ systematyczne
przeglѱdy literatury
W tradycji akademickiej przegld literatury jest zakorzeniony od dawna. Jest
zazwyczaj podstaw danej pracy naukowej, pozwala badajcemu lepiej zrozumie°
przedmiot jego zainteresowaÚ i umieïci° go w szerszym kontekïcie teoretycznym
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i/lub badawczym. W szczególnoïci przegld literatury umoČliwia identyÞkacj¿
nowych sposobów interpretacji podj¿tego tematu oraz uÙatwia wybór odpowiednich metod i narz¿dzi badawczych. OdwoÙujc si¿ do przegldu systematycznego,
opartego na wszechstronnej analizie dost¿pnych dowodów empirycznych, moČna
okreïli° braki w dotychczasowych badaniach, co pozwoli unikn° nieïwiadomego
powielania badaÚ, które juČ wczeïniej zostaÙy wykonane. Wykorzystanie wiedzy
z przeprowadzonych przegldów systematycznych daje wi¿c szanse na zaplanowanie i przeprowadzenie badaÚ, które s rzeczywiïcie potrzebne. Opierajc si¿ na
analizie punktów wspólnych i rozbieČnoïci w rezultatach dotychczasowych badaÚ,
moČna postawi° wÙaïciwe (albo co najmniej dobrze uzasadnione stanem wiedzy)
hipotezy badawcze. Systematyczny przegld literatury tworzy wi¿c solidn podstaw¿ dla rozwoju wiedzy, uÙatwia rozwój teorii, domyka obszary, w których istnieje mnóstwo badaÚ i odkrywa obszary, w których nowe badania s niezb¿dne
i poČdane (Booth i in., 2012; Webster i Watson, 2002). Zainteresowani tematyk
systematycznych przegldów literatury mog by° badacze, naukowcy i praktycy
wielu róČnych profesji, np. medycyny, zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
piel¿gniarstwa, edukacji, psychologii, zarzdzania i biznesu, prawa, sÙuČb spoÙecznych i wielu innych. Zastosowanie metody przegldów systematycznych moČna
postrzega° na trzech pÙaszczyznach uČytecznoïci: 1) w ïrodowisku akademickim;
2) w przygotowywaniu interwencji publicznych; 3) jako ewaluacja oraz metaewaluacja tych interwencji (Olejniczak, 2008). Ewaluacja rozumiana jest tu jako „uČycie zróČnicowanych metod badaÚ spoÙeczno-ekonomicznych do systematycznego
zbierania danych, analizy, interpretacji, oceny i informowania o jakoïci i wartoïci
programów publicznych” (Olejniczak, 2008, s. 22). Natomiast przez metaewaluacj¿
rozumie si¿ rodzaj badania wtórnego, którego przedmiotem s wczeïniejsze ewaluacje, poddane analizie porównawczej, podsumowaniu obserwacji i wniosków (z reguÙy dotyczcych analogicznych programów), zawierajcemu rekomendacje oraz
oceniajcemu zastosowane techniki i poprawnoï° metodologii (Matera i Czapska,
2014; Olejniczak, 2008).
Tworzenie systematycznych przegldów literatury moČe dostarcza° informacji
na temat funkcjonowania róČnych polityk, programów i technik interwencyjnych
oraz ewentualnych szkód, które mog powodowa°. Kierowanie si¿ zintegrowan wiedz ze wszystkich dost¿pnych badaÚ o okreïlonym poziomie rzetelnoïci
pozwala ekonomicznie gospodarowa° ïrodkami publicznymi (Matera i Czapska,
2014). Na przykÙad na podstawie przegldów literatury dotyczcych Þnansów
moČna podejmowa° decyzje dotyczce wyboru polityki lub kierunku dziaÙania
zapewniajcego odpowiedni stosunek jakoïci i ceny, inne przegldy pozwalaj
dostrzec plusy i minusy róČnych sposobów organizacji usÙug (Booth i in., 2012),
a takČe to, w jakich okolicznoïciach moČe sprawnie funkcjonowa° dany program
edukacyjny lub jaka dawka leku moČe okaza° si¿ najskuteczniejsza. Reasumujc,
systematyczne przegldy literatury pozwalaj okreïli°, która polityka spoÙeczna
lub metoda interwencji moČe okaza° si¿ skuteczna. NaleČy pami¿ta°, Če przegldy literatury nie s panaceum na wszelkie problemy, oferuj jednak cenn pomoc
w podejmowaniu decyzji.
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Procedura powstawania systematycznego przeglѱdu literatury
Tworzenie przegldu systematycznego jest procesem dÙugotrwaÙym. W dobie Internetu, wr¿cz eksplozji informacji, autorzy przegldów systematycznych staj przed
powaČnym wyzwaniem, jakim jest dobór odpowiedniej literatury (Booth i in., 2012).
Technologie caÙy czas si¿ rozwħaj, powstaj nowe bazy danych, nowe koncepcje
i badania. Autorzy mog oczywiïcie produkowa° obszerne listy cytowaÚ i spisów
bibliograÞcznych, porównywanych do wielkich ksiČek telefonicznych ze wzgl¿du
na imponujc obszernoï° i wieloï° liczb i danych, cho° niekoniecznie posiadajcych
fabuÙ¿/wspólny wtek (Booth i in., 2012).
Przedstawimy w skrócie etapy tworzenia takiego przegldu, odsyÙajc do ich
szerszego omówienia w kolejnym opracowaniu (Mazur i OrÙowska, 2017). Procedur¿ tworzenia systematycznych przegldów badaÚ moČna opisa° w kilku krokach: 1)
sformuÙowanie pytania badawczego; 2) przygotowanie protokoÙu/raportu; 3) przeszukiwanie literatury, porzdkowanie danych i wybór pozycji; 4) analiza danych; 5)
interpretacja wyników i wnioski; 6) publikacja i upowszechnianie (Booth i in., 2012;
Bukowska i KoÙasiÚski, 2010; Matera i Czapska, 2014; Mazur i OrÙowska, 2017; Wright,
Brand, Dunn i Spindler, 2007).
Pierwszym etapem przygotowywania przegldu systematycznego jest sformuÙowanie jego celu, czyli konkretnego, szczegóÙowo sformuÙowanego pytania badawczego, które skÙada si¿ z kilku konkretnych elementów – kryteriów precyzujcych cel
przegldu (Matera i Czapska, 2014). Dobrze sformuÙowane pytania powstaj w wyniku dyskusji z potencjalnymi odbiorcami przegldu. Pytania wyznaczaj zakres przegldu, s wi¿c jego kluczowym elementem.
Kolejnym waČnym etapem w przygotowaniu przegldu jest tworzenie raportu lub
protokoÙu. ProtokóÙ, czyli szczegóÙowy plan przegldu systematycznego, opracowuje
si¿ juČ na wst¿pie projektu, a na dalszych etapach ulega on weryÞkacji i modyÞkacji.
Przygotowanie protokoÙu stanowi niezb¿dn cz¿ï° pracy nad przegldem systematycznym. Powinien on okreïla° przede wszystkim: tÙo teoretyczne, pytanie przegldowe, strategi¿ wyszukiwania literatury (wÙcznie z terminami i ĊródÙami), kryteria
selekcji badaÚ i procedury, listy kontrolne do oceny jakoïci badaÚ i metody, strategi¿
wydobycia danych, syntez¿ wydobytych wyników badaÚ oraz harmonogram projektu (Booth i in., 2012; Matera i Czapska, 2014). Planowanie przegldu i sporzdzanie
raportu s elementami wyznaczajcymi zakres badania oraz dobór metod analizy
i syntezy danych – juČ na tym etapie naleČy okreïli° wszystkie kluczowe elementy
i etapy tworzenia przegldu. Czynnoïci te mog wi¿c zosta° poprzedzone mapowaniem lub badaniem zakresu literatury.
Dopiero w dalszej kolejnoïci, podobnie jak w przypadku badaÚ empirycznych,
dokonuje si¿ doboru przedmiotu badaÚ, czyli okreïlenia zbioru publikacji, które b¿d
przedmiotem analizy (Czakon, 2011). Tryb doboru próby odnosi si¿ w istocie do takiego zbioru publikacji, który b¿dzie reprezentatywny. Dobór próby jest procesem wieloetapowym. Kluczowe zadanie na tym etapie to wÙaïciwe wyodr¿bnienie baz danych
oraz sÙów kluczowych. WyÙonienie podstawowej literatury przedmiotu opiera° si¿
moČe na bazach publikacji naukowych (np. SCOPUS, Web of Science, EBSCO, Medline/PubMed, ProQuest). Wielu badaczy korzysta takČe z dedykowanej zastosowaniom
akademickim wyszukiwarki scholar.google.com (Czakon, 2011). Wst¿pnego wyszu360
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kiwania dokonuje si¿ przy uČyciu bibliotek cyfrowych, jednak w celu przeprowadzenia kompletnego przegldu naleČy korzysta° takČe z innych ĊródeÙ, np. z referencji
w znalezionych ĊródÙach pierwotnych, czasopism, materiaÙów konferencyjnych, internetu oraz kontaktu z ekspertami (odnoïnie niepublikowanych jeszcze materiaÙów)
(Bukowska i KoÙasiÚski, 2010). Aby okreïli° wyjïciowy zbiór tekstów, stosuje si¿ pojedyncze sÙowo kluczowe, np. „ADHD” w przypadku poszukiwania prac dotyczcych
zespoÙu nadpobudliwoïci. W kolejnym etapie selekcji dodaje si¿ kolejne sÙowa kluczowe oraz uzupeÙnia bazy danych wedÙug procedury „kuli ïnieČnej” (Czakon, 2011).
Nast¿pnie dokonuje si¿ tzw. czyszczenia bazy danych, polegajcego na stosowaniu wczeïniej opracowanych kryteriów wÙczania i wyÙczania pozycji. Zaleca si¿,
aby zachowa° list¿ wykluczonych publikacji oraz korzysta° z pomocy innych badaczy, tzw. recenzentów (Bukowska i KoÙasiÚski, 2010). Zazwyczaj recenzenci najpierw
indywidualnie przegldaj wszystkie tytuÙy/streszczenia, a nast¿pnie wspólnie rozstrzygaj spory dotyczce wÙczenia pozycji do puli analizowanych tekstów. Po tych
zabiegach otrzymujemy baz¿ danych, która podlega dalszej analizie. Zanim jednak
przeprowadzi si¿ peÙn analiz¿ tekstów, dokonuje si¿ weryÞkacji poprawnoïci bazy
wyselekcjonowanych ĊródeÙ poprzez przegld abstraktów i klasyÞkacj¿ tekstów do
trzech grup: tekstów bezpoïrednio dotyczcych badanego zagadnienia, cz¿ïciowo
dotyczcych badanego zagadnienia lub sÙabo powizanych z badanym zagadnieniem
(Czakon, 2011). Taka weryÞkacja pozwala na dalsze zaw¿Čenie opracowanej bazy danych, biorc pod uwag¿ kluczowe dla badacza zagadnienia. Na kaČdym etapie selekcji zachowuje si¿ szczegóÙowy zapis liczby badaÚ wÙczonych do przegldu oraz
odrzuconych (w tym dubletów). Dzi¿ki tym zapisom moČliwa jest póĊniejsza weryÞkacja i ocena powtarzalnoïci dokonanego przegldu .
Do tego momentu badacz analizuje jedynie fragmentaryczne cz¿ïci literatury (tytuÙ, abstrakt, ĊródÙo publikacji itp.). Dopiero po tych czynnoïciach nast¿puje etap analizy peÙnych tekstów. Badacz i recenzenci, po wst¿pnym przejrzeniu peÙnych tekstów,
dokonuj kolejnej weryÞkacji bazy danych, takČe pod ktem jakoïci. W ten sposób
zostaje stworzona baza danych b¿dca podstaw analizy i syntezy wyników. To podsumowanie wyników powinno by° opisowe, ale moČe zawiera° takČe elementy syntezy iloïciowej.
Efekt koÚcowy to opracowanie raportu lub artykuÙu oraz jego upowszechnianie.
Przegldy literatury maj zastosowanie jako: 1) cz¿ïci skÙadowe prac doktorskich (i innych form prac akademickich), 2) publikacje naukowe w czasopismach oraz 3) cz¿ï°
skÙadowa raportu z Þnansowanego projektu badawczego (Booth i in., 2012). W upowszechnianiu moČna zastosowa° takie ïrodki, jak: konferencje, spotkania informacyjne, seminaria, spotkania publiczne, media, sieci organizacji (Matera i Czapska, 2014).

Zalety i ograniczenia metody
Najwi¿kszym atutem systematycznych przegldów literatury jest moČliwoï° wyodr¿bnienia najbardziej rzetelnych dowodów naukowych w odpowiedzi na postawione pytanie badawcze. Synteza tak solidnych dowodów przyczynia si¿ do rozwoju
wiedzy (Matera i Czapska, 2014). Przegldy systematyczne nie zawsze jednak zawieraj syntez¿ badaÚ na najwyČszym poziomie metodologicznym (PeĴicrew, Roberts,
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2008). Czasem takich badaÚ brakuje w danym obszarze nauki. Wówczas korzyïci
z przeprowadzenia przegldu systematycznego moČe by° pokazanie tego braku i zawiadomienie o ewentualnej potrzebie zdobycia dowodów o wyČszej jakoïci. Kolejn
zalet przegldów systematycznych jest fakt, Če niezaleČnie od stopnia rzetelnoïci
uwzgl¿dnionych w nich dowodów empirycznych s one „tak kompletne i reprezentatywne, jak to tylko moČliwe” (Matera i Czapska, 2014, s. 24). Stosujc systematyczne
podejïcie do badaÚ literatury, autorzy przegldu rezygnuj z kierowania si¿ osobistymi preferencjami, upodobaniami czy uprzedzeniami na jakimkolwiek etapie przeprowadzania przegldu. Systematyczny przegld badaÚ jest wi¿c metod rzeteln,
wiarygodn i obiektywn.
TakČe z punktu widzenia praktyków systematyczny przegld posiada wiele zalet.
Metoda ta sÙuČy ulepszaniu rozwizaÚ i praktyk w danej dziedzinie, wskazuje, jak
funkcjonuje wdroČenie danej polityki, programu, techniki lub interwencji i informuje
o potencjalnych zyskach i zagroČeniach/szkodach, wskazuje sÙabe strony dowodów
i potrzeb¿ przeprowadzenia nowych badaÚ (PeĴicrew i Roberts, 2008).
Jak kaČda metoda, takČe przegld systematyczny ma pewne ograniczenia. Przede
wszystkim jest Čmudnym, czasochÙonnym procesem, wymagajcym fachowej oceny
krytycznej i bardzo dobrej znajomoïci metodologii badaÚ oraz innych kompetencji
waČnych w analizowaniu dowodów (Booth i in., 2012; Matera i Czapska, 2014). Ponadto spory problem podczas tworzenia przegldu stanowi dost¿pnoï° badaÚ. WspóÙczeïnie istnieje wiele czasopism naukowych i innych periodyków, w których moČna
publikowa° swoje osigni¿cia. Niestety twórców przegldu ogranicza zazwyczaj brak
znajomoïci j¿zyków obcych. Najcz¿ïciej badajcy poszukuj literatury w j¿zyku ojczystym i w j¿zyku angielskim. W tej sytuacji trudno uogólnia° otrzymane wyniki na
caÙ populacj¿, inne interwencje czy teČ inne konteksty spoÙeczno-instytucjonalne. Dodatkowym ograniczeniem jest takČe fakt, iČ dost¿pne badania s cz¿sto sÙabej jakoïci,
nie zawieraj podstawowych informacji niezb¿dnych do przeprowadzenia przegldu
lub s fragmentaryczne (Matera i Czapska, 2014). NaleČy zwróci° takČe uwag¿ na to,
Če nie wszystkie badania i analizy zostaÙy opublikowane, wobec czego nie zawsze
badajcy ma szanse dotrze° do kaČdego istniejcego ĊródÙa. Problemy mog wiza°
si¿ takČe z konceptualizacj przegldu. Przegld systematyczny moČe nawizywa°
do okreïlonej teorii, b¿dcej punktem wyjïcia badaÚ zawartych w przegldzie. Jednak
w przypadku Ùczenia badaÚ opartych na róČnych teoriach problematyczna moČe by°
interpretacja wyników. Szczególnie trudne jest tworzenie syntezy silnie zróČnicowanych badaÚ, w których s badane róČne populacje, róČnorodne interwencje czy teČ
uwzgl¿dniane s róČne sposoby pomiaru efektów (Matera i Czapska, 2014).
NaleČy równieČ wzi° pod uwag¿ wpÙyw stronniczoïci publikacji oraz innych wewn¿trznych i zewn¿trznych uwarunkowaÚ obciČajcych wyniki. Do najbardziej znanych czynników obciČajcych rezultaty przegldu naleČ: stronniczoï° wyboru badaÚ (np. tylko badania o pozytywnych wynikach) i stronniczoï° publikacji (np. brak
uwzgl¿dnienia tzw. szarej literatury, czyli wyników badaÚ niepublikowanych, m.in.
prac doktorskich) (Matera i Czapska, 2014). Niestety, odchylenia obciČajce wyniki
moČliwe s na kaČdym etapie, std przyj¿te rygory badawcze i wymóg opracowania
szczegóÙowego protokoÙu/raportu, aby moČliwie jak najbardziej zredukowa° ewentualne znieksztaÙcenia wyników.
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Podsumowanie
Systematyczny przegld literatury to metoda obiektywnego badania piïmiennictwa dostarczajca informacji na temat wybranego zjawiska w szerokim zakresie.
Wymaga co prawda wiele wysiÙku i czasu, ale jeïli jest rzetelnie przeprowadzony,
integruje wyniki badaÚ waČnych z punktu widzenia postawionego pytania badawczego. Dzi¿ki temu czytelnik moČe otrzyma° najpeÙniejszy obraz danego obszaru
wiedzy. Przegld systematyczny moČe by° uČytecznym narz¿dziem dla naukowców
oraz dla decydentów poszukujcych odpowiedzi na waČne pytania, w tym na przykÙad dla lekarzy czy osób zarzdzajcych Þrmami. PoniewaČ korzystanie z metody
przegldu systematycznego ma duČe znaczenie w Čyciu spoÙecznym, waČne jest jej
upowszechnianie. Nasz artykuÙ peÙni wÙaïnie tak funkcj¿, integrujc wspóÙczesn
wiedz¿ o przegldach systematycznych. Mamy nadziej¿, Če pomoČe on czytelnikom
rozpozna° walory i zastosowania systematycznych przegldów literatury.
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