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: Résumé 

في تحديد أحجام  2الحالية إلى البحث في األسس التي قام طلبة دكتوراه علم النفس وعلوم التربية بجامعة الجزائر  هدفت الدراسة

العينات لدراساتهم وإجراءات اختيارها بهدف توجيه أنظار الطلبة إلى األخطاء التي يقعون بها وإلى ضرورة اعتماد أسس علمية 

( 666مها تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي والتقويمي، وتكونت عينة الدراسة من )صحيحة في اختيار العينات وتحديد أحجا

المتاحة عبر الموقع اإللكتروني للبوابة الوطنية لإلشعار عن  2أطروحة دكتوراه في علم النفس وعلوم التربية بجامعة الجزائر 

اماً من قبل الباحثين في أطروحات دكتوراه هي العينة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر العينات استخد .(pnst) األطروحات

( تستخدم هذا النوع من العينات، أما فيما يخص مدى مالئمة العينة لطبيعة المجتمع توجد %12,.2العشوائية البسيطة بنسبة )

كثر طرق تحديد (، وأن أ%00,00( أطروحة وبنسبة )07(، أما العينات الغير مالئمة توجد )%22,22( أطروحة وبنسبة ).2)

( تستخدم هذا النوع من التقدير، أما فيما %22,62حجم العينات اإلحصائية استخداماً من قبل الباحثين هي التقدير بالنسب بنسبة)

( ويرجع %2.,21يخص مدى تمثيل العينة للمجتمع اتضح أن أكثر العينات كانت ممثلة للمجتمع في أطروحات دكتوراه وبنسبة )

لباحثون بتحديد النسب المناسبة لدراساتهم، أما العينات الغير ممثلة للمجتمع في أطروحات دكتوراه كانت بنسبة ذلك إلى قيام ا

( كما أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تمثيل العينة للمجتمع حسب اختالف متغير )القسم( وال توجد فروق 22,02%)

جتمع حسب اختالف متغير )التخصص( في أطروحات دكتوراه علم النفس وعلوم ذات داللة إحصائية في مدى تمثيل العينة للم

  .2التربية بجامعة الجزائر 


