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ÖZ

Bu araştırmanın amacı, matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiyi 
meta-analiz yöntemiyle incelemektir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen anahtar kelimelerle veri 
tabanlarında taratılan ve dâhil edilme kriterlerine uyan makale ve lisansüstü tezlerden oluşan 18 
çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu çalışmalardan 28 etki büyüklüğü değeri hesaplanmıştır. 
Verilerin analizleri rastgele etkiler modeli esas alınarak yapılmıştır. Verilerin analizinde Comp-
rehensive Meta-Analysis Software (CMA) programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
bulgulara göre okuduğunu anlama becerisi ile matematik başarısı arasında pozitif yönde yüksek 
düzeyde (g=0.575) bir ilişki vardır. Ayrıca çalışmaların etki büyüklüklerinin yayın yılına, yayın 
türüne ve öğrenim kademesine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

ABSTRACT

This study aims to investigate the relationship between mathematics achievement and reading 
comprehension skill using the method of meta-analysis. For this purpose, 18 studies consisting 
of articles and postgraduate theses that were scanned in databases using the identified keywords 
and were in line with the inclusion criteria were included in the study. From these studies, 28 ef-
fect-size values were calculated. The analysis of the data was performed based on the random-ef-
fects model. The Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) program was used to analyze 
the data. According to the study results, it was found that there was a positive relationship at 
a high level (g=0.575) between reading comprehension skills and mathematics achievement. 
Moreover, the effect sizes of the studies were found to have no significant difference in terms of 
year of publication, type of publication, and level of education.
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GİRİŞ

Matematik bireyin hayatının her alanında devamlı kar-
şı karşıya geldiği bir bilimdir. Bireyler akademik yaşamında 
çoğu sınıf düzeyinde ve bölümde matematikle karşılaşılmak-
tadır. Matematik bilgisi, fen, sosyal bilgiler ve hatta müzik 
ve sanat gibi diğer okul derslerinin içeriğini anlamada çok 
önemli bir rol oynamaktadır (Doria ve Sunico, 2021). Hatta 
günümüzde neredeyse her türlü meslek az ya da çok mate-
matik ve bilhassa matematiksel düşünmeyi gerektirmektedir 
(Olkun ve Toluk Uçar, 2014). Matematik becerileri, çeşitli 
mesleklerde olduğu kadar günlük yaşamdaki durumlar için 
de önemlidir (Jansen, Schitz ve Van der Maas, 2016).

Matematiğin hayatın önemli bir parçası olması nede-
niyle matematik alanında yüksek performans gösteren ve 
matematik okuryazarı bireylerin yetişmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Özellikle ilk yıllarda her çocuk için sağlam bir 
matematik temeli geliştirmek önemli görülmektedir (Büyü-
kalan Filiz ve Ergan, 2020). Bu bağlamda ülkeler, ulusal ve 
uluslararası arenadaki sınavlarla vatandaşlarının matema-
tik başarı düzeylerini tespit ederek bulundukları konumu 
görmekte ve ona göre iyileştirmeye dönük çalışmalar yap-
maktadırlar. Yakın zamanda ulusal ve uluslararası alanda 
yapılan sınavlara bakıldığında ise bir önceki sınavlara göre 
sonuçlarda iniş çıkışlar olmasına rağmen matematik başarı-
mızın istenilen düzeyde olmadığı göze çarpmaktadır (MEB 
2019; MEB, 2020; MEB, 2021; ÖSYM, 2021). Bu doğrultu-
da etkili matematik öğretiminin sağlanması (Öztop, 2022; 
Toptaş ve Öztop, 2021) ve dolayısıyla matematik dersinde-
ki başarıyı etkileyen faktörlerin üzerinde durularak başa-
rının artırılması için adımların atılması gerekli ve önemli 
görülmektedir. Matematik dersindeki başarıda etkili olan 
faktörlerden biri de okuduğunu anlamadır (Akbaşlı, Şahin 
ve Yaykıran, 2016; Noviana, Joharman ve Chamdani, 2020; 
Ngeno, Natade ve Wanami, 2019; Özdemir ve Sertsöz, 2006; 
Sezgin Memnun ve İlksen Kambur, 2020).

Okuduğunu anlama, yazılı dil ile etkileşim ve katılım yo-
luyla eş zamanlı olarak anlam çıkarma ve oluşturma süreci-
dir (Snow, 2002). Okuduğunu anlama, bir dizi temel dil ve 
bilişsel becerilere bağlıdır (Cain ve Oakhill, 2006). Anlama 
becerileri, bilgiyi alma, işleme, düşünme, sorgulama, sorun 
çözme gibi süreçleri etkilemekte, bilginin kullanılmasını ve 
üretimini kolay hale getirmektedir (Güneş, 2017). Öğrenci-
lerin matematiksel fikirleri anlamaları için de düşünmenin 
yanında dili kullanmaları gerekir (Hyde, 2006). Matematik 
dersinde bilgi ve becerileri edinmede okuma ve okuduğunu 
anlama önemlidir. Örneğin okuduğunu anlamada sorun ya-
şayan öğrenciler problem çözmede zorluk çekebilirler (Baş-
tuğ, Hiğde, Çam, Örs ve Efe, 2021; Karakuş Aktan, Aslan ve 
Yalçın, 2021). Birçok araştırmada (Boz, 2018; Can, 2020; Ça-
vuşoğlu, 2010; Özcan ve Doğan, 2018; Özcan, 2016; Öztürk, 
Akhan ve Kaplan, 2019; Remizoğlu, 2013; Uçar, 2010; Uzun, 
2010; Vilenius Tuohimaa, Aunola ve Nurmi, 2008, Yeşiller, 
2013; Yılmaz, 2020) okuduğunu anlama ile problem çözme-
nin ilişkili olduğu bulunmuştur. Matematik problemlerinin 

çözülmesinde ilk iş problemleri anlamaktan geçmektedir. 
Problem tam olarak anlaşıldıktan sonra çözüm yollarına gi-
dilmektedir (Polya, 1973). Matematiksel bir metindeki her 
sözcük, genel anlamda önemli bir işleve sahiptir ve prob-
lemin nasıl çözüleceğine dair temel ipuçları verir (Fuentes, 
1998). Bu sebeple verilen problemi tam olarak anlamak 
başarı için gereklidir. Pongsakdi ve diğerleri (2019) de yap-
tıkları araştırmalarının sonucunda zorlu matematik prob-
lemlerinde metni anlamanın büyük rolü olduğu kanısına 
varmışlardır. Ayrıca çeşitli araştırmalarda sıralama, sınıflama 
gibi erken matematik becerileri (Özcan ve Doğan, 2018), ma-
tematiksel modelleme yeterliği (Alkan,2019; Ural ve Ülper, 
2013) ve matematiksel muhakemenin de (Erdem, 2016; Pim-
perton ve Nation, 2010) okuduğunu anlama ile ilişkili olduğu 
ortaya çıkarılmıştır. 

Okuduğunu anlama matematik dersinde birçok noktada 
önemli yer tutarken okuduğunu anlama ile matematik der-
sindeki başarı arasındaki ilişkinin gücü merak edilen konu-
lardan biri olmuştur. Bu konu ile ilgili yapılan farklı çalışma-
larda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu nedenle çalışmaların 
derlenip toplandığı ve analiz edildiği meta-analiz çalışmaları 
önem kazanmıştır. Yurt dışında Singer ve Strasser (2017) 
yaptıkları meta-analiz çalışmasında aritmetik performansı 
ile okuma performansı arasındaki ilişkiyi ele almış pozitif 
yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğunu bulmuştur. Yine 
yurt dışında matematik performansı ile dil becerileri (He, 
2016; Peng ve diğerleri, 2020) arasında yapılan meta-analiz 
çalışmalarında pozitif yönde orta düzeyde ilişki olduğu bu-
lunmuştur. Fakat ülkemizde okuduğunu anlama becerisi ile 
matematik dersindeki başarı arasındaki ilişkiyi ele alan ça-
lışmaları bir araya getirerek analiz eden bir çalışmaya rast-
lanamamıştır. Okuduğunu anlamanın matematik dersindeki 
başarı için önemli görüldüğü günümüzde okuduğunu anla-
ma becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi incele-
yen meta-analiz çalışmalarının ihtiyacı öne çıkmıştır. Böyle 
bir çalışma matematik dersindeki başarının artırılması açı-
sından okuduğunu anlama becerisinin ilişki gücünü ortaya 
koyması ve gelecekte bu konuda yapılacak araştırmalara ışık 
tutması açısından önemli görülmektedir. Bu bağlamda bu 
araştırmada okuduğunu anlama becerisi ile matematik ba-
şarısı arasındaki ilişkiyi meta-analiz yöntemiyle incelemek 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağı-
daki sorulara yanıt aranmıştır:
a) Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi ara-

sındaki ilişkinin genel etki büyüklüğü nedir?
b) Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi ara-

sındaki ilişki yayın yılına göre anlamlı şekilde farklılaş-
makta mıdır?

c) Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi ara-
sındaki ilişki yayın türüne göre anlamlı şekilde farklılaş-
makta mıdır?

d) Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi ara-
sındaki ilişki öğrenim kademesine göre anlamlı şekilde 
farklılaşmakta mıdır?
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YÖNTEM

Araştırmanın Modeli
Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi ara-

sındaki ilişkinin incelendiği bu araştırmada meta-analiz yön-
temi kullanılmıştır. Meta-analiz, bireysel çalışma sonuçlarını 
listelemenin ötesinde, birden fazla çalışmadan değerli bilgiler 
çıkarmanın güçlü bir yoludur (Card, 2012). Meta-analiz, bir 
konu, tema ya da çalışma alanına yönelik benzer konulardaki 
iki veya daha fazla çalışmanın belirli ölçütlere göre gruplanıp, 
bu çalışmalara ait nicel bulguların birleştirilerek yorumlan-
masıdır (Cumming, 2012; Dinçer, 2014). 

Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri 2021 yılı haziran ayında toplanmış-

tır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, TR Dizin ve 
Google Akademik veri tabanlarında “okuduğunu anlama”, 
“matematik”, “problem çözme”,“ilişki” ve bu kelimelerin İn-
gilizce karşılıkları kullanılıp taratılarak elde edilen ve dâhil 
edilme kriterlerini sağlayan çalışmalar araştırma kapsamına 
alınmıştır. Dâhil edilme kriterleri aşağıdaki gibidir. 
• Çalışmada okuduğunu anlama becerisi ve matematik 

dersi ile ilgili başarı arasındaki ilişkinin ele alınması
• Çalışmanın Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması
• Çalışmanın makale ya da lisansüstü tez olması
• Çalışmanın korelasyon katsayısı, örneklem büyüklüğü 

gibi meta-analiz için gerekli istatistiki bilgileri içeriyor 
olması.

• Çalışmanın normal gelişim gösteren öğrencilerle ger-
çekleştirilmiş olması.
Belirtilen dâhil edilme kriterlerine uygun 18 çalışma 

belirlenmiştir. Bu çalışmalardan ise elde edilen 28 karşılaş-
tırma araştırma kapsamında incelenmiştir. 

Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında ele alınan çalışmaların analizi 

için öncelikle kodlama formu oluşturulmuştur. Kodlama 
formunda çalışmalara ait istatistiki bilgiler ve yayın yılı, 
yayın türü ve öğrenim kademesi değişkenlerine ait bilgiler 
yer almaktadır. Dâhil edilme kriterlerine uyan çalışmaların 
bilgileri bu kodlama formunda kodlanmıştır. Eski eğitim 
sisteminde ilköğretim 5. sınıf birinci kademede yer aldığı 
için kodlama formunda öğrenim kademesi olarak ilkokul 
olarak kodlanmıştır. 

Araştırmada etki büyüklükleri hesaplanırken iki değiş-
ken arasındaki ilişkiyi ifade eden korelasyon katsayısı (r) 
kullanılmıştır (Borenstein, Hedges, Higgins ve Rothstein, 
2009). Bu araştırmada etki büyüklükleri Cohen, Manion ve 
Morrison (2007)’un ifade ettiği gibi 0.00 ile 0.10 arası çok 
düşük, 0.10 ile 0.30 arası düşük 0.30 ile 0.50 arası orta, 0.50 
ile 0.80 arası yüksek, 0.80 ve üzeri ise çok yüksek olarak yo-
rumlanmaktadır. Araştırmanın tüm analizleri Comprehen-
sive Meta-Analysis yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde öncelikle yayın yanlılığı bulgularına daha 
sonra heterojenlik, etki büyüklüğü ve moderatör analiz bul-
gularına yer verilmiştir.

Yayın Yanlılığı Bulguları 
Yayın yanlılığı olup olmadığına ilişkin yapılan testlerin 

sonuçları aşağıda verilmiştir.
Şekil 1’de gösterilen huni grafiğinde çalışmaların etki 

büyüklüklerinin simetriğe yakın bir görünüm sergilemesi 
nedeniyle yayın yanlılığı olmadığı söylenebilir (Sterne, Be-
cker, & Egger, 2005). Ayrıca yayın yanlılığının incelenmesi 
için yapılan Rosenthal Güvenli N yöntemi, Egger Doğrusal 
Regresyon testi ve Begg ve Mazumdar sıra korelasyon testi 
bulguları aşağıda verilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde Rosenthal güvenli N testi sonu-
cuna göre çalışmada p değerinin anlamsız olabilmesi için 
(P>0.05) etki büyüklüğü değeri 0 olan 3567 çalışmanın 
daha olması gerekmektedir. Bu da yayın yanlılığının yüksek 

Tablo 1. Rosenthal güvenli N yöntemi, Egger doğrusal regre-
syon testi ve Begg ve Mazumdar sıra korelasyon testi bulguları

Rosenthal Güvenli N Yöntemi
 Gözlemlenen çalışmalar için Z değeri 43.18607
 Gözlemlenen çalışmalar için p değeri 0.00
 Alfa 0.05
 Yön 2
 Alfa için Z değeri 1.95996
 Gözlemlenen çalışma sayısı 28
 Güvenli N sayısı 3567
Egger Doğrusal Regresyon Testi
 Standart hata 0.85460
 % 95 alt limit (2 kuyruklu) -1.79849
 % 95 üst limit (2 kuyruklu) 1.71484
 T değeri 0.04894
 Df: 26
 P değeri (1 kuyruklu) 0.48067
 P değeri (2 kuyruklu) 0.96134
Begg ve Mazumdar sıra korelasyon testi
 Kendall’ın S istatistiği (P-Q) 12.0000
 Tau 0.03175
 Tau için Z değeri 0.23708
 P değeri 0.81260

Şekil 1. Huni grafiği.
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olduğunun işaretçisidir. Ayrıca Egger Doğrusal Regrasyon 
testi (p=0.96134, p>0.05) ve Begg ve Mazumdar sıra kore-
lasyon testinin (p=0.81260, p>0.05) sonuçlarının anlamlı 
olmaması da yayın yanlılığının olmadığının diğer bir gös-
tergesidir.

Heterojenlik ve Etki Büyüklüğü Bulguları
Çalışmaların heterojenlik testi bulguları Tablo 2’de ve-

rilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde p değerinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu (p=0.000) için ve Q değerinin (146.340) 
ki-kare tablosundaki 27 serbestlik derecesine karşılık ge-
len 40.113 değerinden büyük olduğu için etki büyüklüğü 
dağılımının heterojen bir özellik gösterdiği söylenebilir. 
Öte yandan I2 değerinin 81.550 olması da yüksek derecede 
heterojenliğin olduğunu desteklemektedir. Bu doğrultuda 
araştırmanın etki büyüklüğünün hesaplanmasında rastgele 
etkiler modeli tercih edilmiştir. Rastgele etkiler modeline 
göre hesaplanan çalışmaların etki büyüklüğü Tablo 2’de ve-
rilmektedir.

Tablo 3 incelendiğinde hesaplanan genel etki büyük-
lüğü anlamlı ve 0.575 olarak tespit edilmiştir. Etki büyük-
lüğünün %95 güven aralığında alt sınırı 0.526 ve üst sınırı 
0.620’dir. Elde edilen değerler okuduğunu anlama becerisi 
ile matematik dersindeki başarı arasındaki ilişkinin pozitif 
yönde ve yüksek düzeyde ilişkinin varlığını işaret etmekte-
dir. Çalışmalara ait orman grafiği de aşağıda Şekil 2’de yer 
almaktadır.

Şekil 2’de çalışmalara ait orman grafiği verilmiştir. Gra-
fiğin en aşağısında bulunan kare genel etki büyüklüğünü 
göstermektedir. Diğer kareler ise bireysel çalışmaların etki 
büyüklüklerini göstermektedir. En düşük etki büyüklüğü-
ne sahip çalışma Alkan (2019a)’ın çalışması iken en yüksek 
etki büyüklüğüne sahip çalışma ise Özcan (2016c)’ın çalış-
masıdır.

Moderatör Analizler
Bu başlık altında moderatör analizlere yer verilmek-

tedir. Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi 
arasındaki ilişki yayın yılına göre anlamlı şekilde farklılaş-
makta mıdır? soruna yanıt aramak için yapılan analizin so-
nuçları Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4’de görüldüğü üzere 2013 yılı ve öncesinde yayım-
lanan çalışmaların etki büyüklüğü 0.586; 2013 yılından son-
ra yayımlanan çalışmaların etki büyüklüğü ise 0,564 olarak 
bulunmuştur. Çalışmaların yayın yılı değişkenine göre etki 
büyüklükleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlen-
miştir (QB =0.213, p>0.05). Hem 2013 yılı ve öncesinin hem 
de 2013’ten sonrası tamamlanan çalışmaların etki büyüklük-
lerinin pozitif yönde yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.

Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi 
arasındaki ilişki yayın türüne göre anlamlı şekilde farklı-
laşmakta mıdır? soruna yanıt aramak için yapılan analizin 
sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5’de görüldüğü üzere makalelerin etki büyüklüğü 
0.577, lisansüstü tezlerin etki büyüklüğü ise 0.574 olarak 
bulunmuştur. Çalışmaların yayın türü değişkenine göre 
etki büyüklükleri arasında anlamlı bir farlılık olmadığı be-
lirlenmiştir (QB= 0.005, p>0.05). Hem makalelerin hem de 
lisansüstü tezlerin etki büyüklüklerinin pozitif yönde yük-
sek düzeyde olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Heterojenlik

df Q değeri I2 p

27 146.340 81.550 0.000

Tablo 3. Rastgele Etkiler Modeline Göre Çalışmaların Etki Büyüklüğü

Model Etki büyüklüğü Standart hata  %95 Güven aralığı  p

   Alt sınır  Üst sınır

Rastgele Etkiler 0.575 0.009 0.526  0.620 0.000

Tablo 4. Yayın yılı değişkenine göre çalışmaların etki büyüklükleri

Yayın yılı Sayı Etki büyüklüğü  %95 Güven aralığı  QB p

   Alt sınır  Üst sınır  

2013 yılı ve öncesi 10 0.586 0.514  0.650 0.213 0.644
2013’ten sonrası 18 0.564 0.493  0.627

Şekil 2. Orman grafiği.
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Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi 
arasındaki ilişki öğrenim kademesine göre anlamlı şekil-
de farklılaşmakta mıdır? soruna yanıt aramak için yapılan 
analizin sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6’da görüldüğü üzere ilkokul kademesinde ger-
çekleştirilen çalışmaların etki büyüklüğü 0.552, ortaokul 
kademesinde gerçekleştirilen çalışmaların etki büyüklüğü 
ise 0.605 olarak bulunmuştur. Çalışmaların öğrenim kade-
mesi değişkenine göre etki büyüklükleri arasında anlamlı 
bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (QB=1.251, p>0.05). 
Hem ilkokul hem ortaokul kademesinde etki büyüklükle-
rinin pozitif yönde yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada matematik dersindeki başarı ile oku-
duğunu anlama becerisi arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre matematik dersindeki başarı ile 
okuduğunu anlama becerisi arasında pozitif yönde yüksek 
düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Singer ve Stras-
ser (2017) tarafından yapılan meta-analiz çalışmasında da 
aritmetik ve okuma performansı arasında pozitif yönde ve 
yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Bulgulara göre okudu-
ğunu anlama becerisi artıkça matematik dersindeki başarı 
artmakta, okuduğunu anlama becerisi azaldıkça matematik 
dersindeki başarı da azalmaktadır. Usta ve Yılmaz (2020) 
matematiği öğrenmek için önce onu anlamak gerektiğini 
ifade etmektedir. Araştırmalar matematiğin kendine has di-
line ve terminolojisine sahip olmanın yanında okuduğunu 
anlamada iyi olmanın daha yüksek matematik başarısı için 
gerekli olduğunu göstermektedir (Bjork ve Bowyer-Crane, 
2013; Grimm, 2008; Pimperton ve Nation, 2010; Trakulp-
hadetkrai, Courtney, Clenton, Treffers-Daller ve Tsakalaki, 
2017). Güneş (2014)’e göre okuma süreci araştırma, keşfet-
me, ilişkilendirme, birleştirme, yorumlama, sorun çözme 
değerlendirme gibi zihinsel işlem ve becerileri gerektir-
mektedir. Okuma ve okuduğunu anlama düzeyi iyi olan öğ-
rencilerin metinlerden bilgi ve becerileri edinirken birçok 
yönden işlem ve becerisinin geliştiği, okunanı daha iyi anla-
dığı ve dolayısıyla matematik dersindeki performanslarının 
daha iyi olduğu söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu çalışmaların 
etki büyüklükleri arasında yayın yılına göre anlamlı bir 
farklılık olmadığıdır. 2013 ve öncesindeki yayınların etki 
büyükleri ile 2013 sonrasındaki yayınların etki büyüklükle-
ri ortalamaları arasında manidar bir farklılık görülmemiş-
tir. Yıl değişkenin okuduğunu anlama becerisi ile matema-
tik dersindeki başarı arasındaki ilişkiyi anlamlı bir şekilde 
etkilemediği görülmektedir. Yıllar geçse de okuduğunu an-
lama ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin düzeyinin 
korunduğu söylenebilir. Çalışmaların etki büyüklüklerine 
bakıldığında ise her iki dönemdeki çalışmaların etki bü-
yükleri pozitif yönde ve yüksek düzeyde iken 2013 ve ön-
cesindeki çalışmaların etki büyüklüklerinin 2013 sonra-
sındaki çalışmaların etki büyüklüklerinden yüksek olduğu 
görülmektedir. Örneklemdeki farklılıklardan ötürü çalış-
malardaki etki büyüklüklerinde az bir fark oluşmuş olabi-
leceği söylenebilir.

Araştırmada ayrıca çalışmaların etki büyüklükleri ara-
sında yayın türüne göre anlamlı farklılık olmadığı belirlen-
miştir. Makalelerin etki büyüklükleri ile lisansüstü tezlerin 
etki büyüklükleri arasında manidar bir fark görülmemiştir. 
Yayın türü değişkenin okuduğunu anlama becerisi ile ma-
tematik dersindeki başarı arasındaki ilişkiyi anlamlı bir şe-
kilde etkilemediği görülmektedir. Çalışmaların etki büyük-
lüklerine bakıldığında her iki yayın türünün pozitif yönde 
ve güçlü düzeyde etki büyüklüğüne sahip olduğu, maka-
lelerin etki büyüklüklerinin lisansüstü tezlerden manidar 
olmasa da yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonucun ma-
kalelerin daha kabul edilebilir istatistiki verileri barındır-
ma çabasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Çünkü 
dergi hakemleri niteliği yüksek yayınları kabul etme eğilimi 
içerisine girmektedirler (Kelly, Sadeghieh ve Adeli, 2014).

Son olarak araştırmada öğrenim kademesine göre etki 
büyükleri de incelenmiştir. Çalışmaların etki büyüklükle-
ri arasında öğrenim kademesine göre anlamlı bir farklılık 
olmadığı belirlenmiştir. Öğrenim kademesi değişkenin 
okuduğunu anlama becerisi ile matematik dersindeki ba-
şarı arasındaki ilişkiyi anlamlı bir şekilde etkilemediği gö-
rülmektedir. Bu bulguyu destekler bir biçimde He (2016) 
tarafından yapılan çalışmada da dil yeterliliği ile matematik 
performansı arasında öğrenim kademesine göre anlamlı bir 

Tablo 5. Yayın türü değişkenine göre çalışmaların etki büyüklükleri

Yayın türü Sayı Etki büyüklüğü  %95 Güven aralığı  QB p

   Alt Sınır  Üst Sınır  

Makale 9 0.577 0.503  0.643 0.005 0.945
Lisansüstü tez 19 0.574 0.505  0.635  

Tablo 6. Öğrenim kademesi değişkenine göre çalışmaların etki büyüklükleri

Öğrenim Kademesi Sayı Etki büyüklüğü Alt sınır Üst sınır QB p

İlkokul 12 0.552 0.477 0.619 1.251 0.263
Ortaokul 16 0.605 0.541 0.661  
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farklılık olmadığı bulunmuştur. Yine bu bulgulara paralel 
bir şekilde Peng ve diğerleri (2020) tarafından yapılan ça-
lışmada da dil ve matematik becerisi arasında yaşa göre an-
lamlı bir farklılık görülmemiştir. Bulguya göre okuduğunu 
anlama becerisi ve matematik dersindeki başarı arasındaki 
ilişkide kademelere göre anlamlı bir fark bulunmamakta-
dır. Okuduğunu anlama becerisi ile matematik başarısı 
arasındaki ilişkinin ilkokulda olduğu gibi ortaokulda da 
benzer düzeyde seyrettiği görülmektedir. Çalışmaların etki 
büyüklüklerine bakıldığında her iki kademenin de pozitif 
yönde güçlü düzeyde etki büyüklüğüne sahip olduğu ve 
aynı zamanda ortaokul kademesindeki çalışmaların etki 
büyüklüğünün ilkokuldaki çalışmalardan daha yüksek ol-
duğu görülmektedir. Eğitimin ilk yıllarına nazaran ortao-
kul kademesinde öğrencilerin derslerdeki performansları-
nın daha da şekillendiği ve disiplinler arasındaki ilişkilerin 
daha belirlin hale geldiği söylenebilir.

Türkiye’de yapılan çalışmalarla sınırlı olan bu araştırma, 
okuduğunu anlama becerisi ile matematik dersindeki başa-
rı arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişkiyi ortaya 
çıkarmıştır. Öte yandan çalışmaların etki büyüklüklerinin 
yayın yılı, yayın türü ve öğrenim kademesi değişkenlerine 
göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Oku-
duğunu anlama becerisinin sadece akademik hayatla veya 
okulla sınırlı olduğunu düşünmemek de gerekir. Matemati-
ğin sadece sayılarla veya basit matematik işlemleriyle sınırlı 
olmadığına bu yüzden de ilişkilendirme ve gerçek hayat-
taki sorunları çözmek için okuduğunu anlamanın gerekli 
olduğuna dikkat çekilmiştir (Gomez, Pecina, Villanueva ve 
Huber, 2020). Bu bağlamda genç ya da yaşlı herkesin gün-
lük ve mesleki hayatında basılı veya dijital ortamda karşı 
karşıya gelecekleri matematikle ilgili yazılmış metinleri 
doğru anlamak için, gerçek hayattaki sorunların çözümü 
için okuduğunu anlama becerisine gerek duyulabileceği 
unutulmamalıdır.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar paralelinde aşağıda-
ki öneriler geliştirilmiştir:
• Öğrencilerin matematik dersindeki başarılarının artırıl-

ması için okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilme-
sine yönelik adımların atılması önerilebilir. 

• Gelecekte okuduğunu anlama becerisi ile diğer dersler 
arasındaki ilişkilere yönelik de meta-analiz çalışmaları 
yapılabilir.

• Bu meta-analiz çalışmasına sadece Türkiye’de gerçekleş-
tirilen araştırmalar dâhil edilmiştir. Gelecekte bu konu-
da farklı ülkelerde yapılan araştırmalar üzerine meta-a-
naliz çalışmaları da yürütülebilir. 

Etik: Bu makalenin yayınlanmasıyla ilgili herhangi bir 
etik sorun bulunmamaktadır.
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PURPOSE

The purpose of this study is to investigate the rela-
tionship between mathematics achievement and reading 
comprehension skill using meta-analysis. To this end, the 
study sought answers to the following questions: a) What 
is the overall effect of the relationship between reading 
comprehension ability and mathematics achievement? b) 
Does the relationship between mathematics achievement 
and reading comprehension ability differ significantly by 
publication year? c) Does the association between math-
ematics achievement and reading comprehension ability 
differ significantly by publication type? d) Does the asso-
ciation between mathematics achievement and reading 
comprehension ability differ significantly by educational 
level?

METHOD

In this study, the meta-analysis method was used in 
order to investigate the relationship between reading com-
prehension skill and mathematics achievement. The data 
for the study was collected in June 2021. Studies that were 
found by searching “reading comprehension,” “mathe-
matics,” “problem-solving,” “relationship,” and the English 
equivalents of these words in Yoek National thesis center, 
TR Index, Google Academic databases, met the inclusion 
criteria were included in the study. 18 studies that met the 
stated inclusion criteria were identified. Among these stud-
ies, 28 comparative studies were examined.

First, a coding form was prepared to analyze the stud-
ies included in the study. The coding form included sta-
tistical information on the studies and the variables of 
publication year, publication type, and educational level. 
The information on the studies that met the inclusion 
criteria was coded in this coding form. In the old edu-
cation system, primary school was coded as a primary 
school in the coding form because the fifth grade was 
not included.

The correlation coefficient (r), which expresses the re-
lationship between two variables, was used to calculate the 
effect sizes in the study. In this study, effect sizes were clas-
sified as very low (between 0.00 and 0.10), low (between 10 
and 30), medium (between 30 and 50), high (between 50 
and 80) and very high (above 80), (Cohen, Manion & Mor-
rison, 2007). All analyses in the study were conducted using 
the software Comprehensive Meta-Analysis.

RESULTS

The overall effect size calculated from the studies in the 
research was found to be significant and 0.575. The lower 
limit of effect size is 0.526, and the upper limit is 0.620 at a 
95% confidence interval.

Moderator analyses were also conducted in the study. 
The effect size of the studies published in 2013 and earlier 
was calculated as 0.586, and that of those published after 
2013 was calculated as 0.564. It was found that there was no 
significant difference between the effect sizes of the studies 
depending on the variable year of publication (QB =0.213, 
P>0.05).

When the effect sizes of the studies were examined as 
a function of the type of publication, an effect size of 0.577 
was found for the articles, and an effect size of 0.574 was 
found for the Ph.D. theses. It was found that there was no 
significant difference between the effect sizes of the stud-
ies according to the publication type variable (QB = 0.005, 
P>0.05).

As for the variable of educational level, it was found 
that the effect size of the studies conducted at the primary 
school level was 0.552, and that of those conducted at the 
secondary school level was 0.605. It was found that there 
was no significant difference between the effect sizes of 
the studies regarding the variable of educational level (QB 
=1.251, P >0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION

This study investigated the relationship between read-
ing comprehension ability and achievement in mathematics 
education. According to the results, it was found that there 
is a high positive relationship between reading comprehen-
sion ability and success in mathematics class. It can be said 
that students with good reading and reading comprehen-
sion skills develop their operations and skills in many ways 
while acquiring knowledge and skills from texts. They un-
derstand what they read better; therefore, their performance 
in mathematics class is better. It was found that the effect 
sizes of the studies are not significantly different according 
to the variables of publication year, publication type, and 
education level. It can be seen that the variables identified 
have no significant effect on the relationship between math-
ematics achievement and reading comprehension skills. 
This study, limited to studies conducted in Turkey, found a 
high positive correlation between reading comprehension 
skills and achievement in mathematics education. It can be 
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concluded that a high level of reading comprehension is re-
quired for a high level of success in mathematics. 

On the other hand, it was found that the effect sizes of 
the studies did not differ significantly according to the year 
of publication, type of publication, and educational level 
variables. It should not be thought that reading compre-
hension ability is limited only to academic life and school. 

It should not be forgotten that everyone, young and old, 
needs reading comprehension skills to properly understand 
what is written in mathematical expressions that they en-
counter in their daily life and professional life in print or 
digital media to solve real-world problems. Therefore, it is 
necessary to conduct studies to improve individuals’s read-
ing comprehension.




