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 الفصل الخامس

 اخلامتة

 االستنباطات -أ 
وبعد أن حبثت الباحثة رسالة اجلامعية حتت املوضوع "شخصية "أنا" يف رواية  

 "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي"، فأخذت الباحثة النتائج كما يلي:
إّن "أنا" يف رواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي هي تقّص عن حياة نوال السعداوي منذ  .١

أي يف تسعة سنني من عمرها، و"أنا" يف رواية مذكرات طبيبة متحيِّز إىل نظرية  صغريها
، ونظرية )super ego) واألنا العليا (the ego) واألنا (the idلسيمون فرويد، وهو اهلوى (

جلونج وهو الشعور والال شعور، ويف قسم   الال شعور تنقسم على فصلني ومها الالشعور 
جلمعي،   مث نظرية ألدلري وهو النفس الفرد. ولكن "أنا" يف هذه الشخصي والال شعور ا

 الرواية أكثر شوكه إىل نظرية لسيموند فرويد و نظرية جلونج.
وبعد أن تالحظ الباحثة عن شخصية "أنا" بثالثة نظريات فوجدت الباحثة عن أنواع  .٢

ة (يف احلركات)، الشخصية لنوال السعداوي يف رواية "مذكرات طبيبة، وهو: متمّردة، وخفّ 
 وحازمة، وحّساسة، ومتفائلة، ومستمعة، ومستبّد الرأي، وذكّية، وصّديقة.

 
 اإلقتراحات -ب 

احلمد هللا قد استطاعت الباحثة أن تتم حبثها يف هذا البحث التكميلي بعون اهللا وتوفيقه  
واعتمدت  ". شخصية "أنا" وأنواعها يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي املوضوع " حتت

الباحثة أن هذا البحث التكميلي بعيدة عن الكمال وعلى هذا ترجو الباحثة عن القراء والباحثني 
أن يالحقوا مع التصحيح على األخطاء والنقصان. فشكرا مجيال على كل ما ورد منكم من 

  التصحيحات.

إن هذا البحث الذي كتبتها الباحثة ال يكون حبثا ممتازا وجيدا ملا فيه من نقصان، لكون  
الباحثة ليست بعليم، ألن العلوم اليت لديها قليلة بنسبة زمالئها، استدالال على قوله تعاىل "وما 
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قراء أوتيتم من العلم إال قليال" و "وفوق كل ذيعلم عليم" ولذلك ترجو الباحثة التصحيحات من 
 هذا البحث ومن يستفيد منه إذا وجدوا األخطاء والنقصان. 

وأخريا أرادت الباحثة أن يهدي أفواق الشكر ملن يعينه يف كتابة هذه الرسالة من   
ذ الربوفيسور الدكتور احلاج برهان مجال الدين األساتيذ و الزمالء و األحباء وخصوصا إىل األستا

 على عونه واهتمامه يف إشراف هذا البحث التكميلي، لعل اهللا أن يرزقهم رزقا حسنا. املاجستري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


