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Abstract 

The research seeks to identify the image of foreign oil companies operating in Iraq 
among the public of Basra, and the research aims to clarify the mental image of for-
eign oil companies among the Iraqi public, and to identify the extent to which the 
Iraqi public benefit from the social responsibility programs offered by foreign oil com-
panies and their contribution to improving the standard of living and services for the 
population. Nearby areas and society as a whole, the research is classified within 
descriptive research, and the researcher used the survey method for the Iraqi public 
in Basra governorate, which includes the areas in which these companies are located, 
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and he used the scale tool to find out, so he distributed 600 questionnaires to the 
respondents from these areas, and the researcher reached several Results, including 
The first hypothesis was achieved that the public relations of foreign oil companies 
contribute to building their mental image among the Iraqi public, and the second 
hypothesis, that is, there is an impact of the political, legislative and security envi-
ronment on the mental image of foreign oil companies among the Iraqi public, and 
foreign oil companies focus on disseminating honest information, And that the names 
and nationalities of foreign oil companies affect the building of their image mentality 
of the public, and so on.

Keywords:  mental image; foreign oil companies; social responsibility programs.
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الباحث
اإلعالمي

كلية اإلعالم - جامعة بغداد

صورة الشركات النفطية االجنبية العاملة في العراق 
لدى جمهور مدينة البصرة )دراسة مسحية(

بحث مستل من أطروحة دكتوراه

م.م. فرات كاظم جلوب
أ.م.د. ريا قحطان احمد

مستخلص
يســعى البحث للتعرف على صورة الشــركات النفطية االجنبية العاملة في العراق لدى جمهور 
مدينــة البصــرة، ويهــدف البحــث لتوضيــح الصــورة الذهنيــة للشــركات االجنبيــة النفطيــة لــدى الجمهــور 
العراقي، والتعرف عن مدى استفادة الجمهور العراقي من برامج المسؤولية االجتماعية التي تقدمها 
الشــركات النفطيــة االجنبيــة ومســاهمتها فــي تحســين المســتوى المعيشــي والخدمــي لســكان المناطــق 
القريبة والمجتمع ككل، يصنف البحث ضمن البحوث الوصفية، واستخدام الباحث المنهج المسحي 
للجمهور العراقي في محافظة البصرة، والذي يشتمل على المناطق التي تتواجد فيها هذه الشركات، 
واســتخدم اداة المقيــاس لمعرفــة ذلــك فقــام بتوزيــع 600 اســتمارة علــى المبحوثيــن مــن هــذه المناطــق، 
وتوصــل الباحــث الــى عــدة نتائــج منهــا: تحققــت الفرضيــة االولــى بــأن العالقــات العامــة للشــركات 
النفطيــة االجنبيــة تســاهم فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي، والفرضيــة الثانيــة أي 
يوجــد تأثيــر للبيئــة السياســية والتشــريعية واالمنيــة علــى الصــورة الذهنيــة للشــركات النفطيــة االجنبيــة 
لــدى الجمهــور العراقــي، كمــا تركــز الشــركات النفطيــة االجنبيــة علــى نشــر المعلومــات الصادقــة، وأن 
اســماء وجنســيات الشــركات النفــط االجنبيــة تؤثــر فــي بنــاء صـــورتها الذهنيـــة لــدى الجمهــور وغيرهــا.

*  مشرفة أطروحة دكتوراه: قسم العالقات العامة – كلية االعالم – جامعة بغداد

* باحث في قسم العالقات العامة  – كلية االعالم – جامعة بغداد 

الكلمــات المفتاحيــة: )الصــورة الذهنيــة; الشــركات النفطيــة االجنبيــة; برامــج المســؤولية االجتماعيــة(
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 Introduction مقدمة

شــهدت الســنوات األولى من القرن العشــرين انتشــارًا متزايدًا للشــركات االســتثمارية والنفطية 
منهــا علــى وجــه الخصــوص؛ لمــا يمثلــه هــذا المصــدر مــن ثــروة طبيعيــة للــدول المنتجــة ومنهــا وطننــا 
العــراق، ودول المنطقــة ممــا جعلهــا عرضــة لالســتعمار واالحتــالل وســرقة ونهــب هــذه الثــروة تــارًة 
بالقــوة، أو بطريقــة الســيطرة علــى هــذا المــورد بنــوع مــن العقــود يجعــل مــن الشــركة االجنبيــة المســتثمرة 
لهــا اليــد األعلــى  والســيطرة التامــة علــى طــرق اســتخراجه وتكريــره وبيعــه فــي األســواق العالميــة، 
وتســعى الشــركات االســتثمارية والدوليــة منهــا علــى وجــه الخصــوص الــى َتبنــي معاييــر المســؤولية 
االجتماعيــة، وذلــك لتحقيــق مكاســب كثيــرة مــن ضمنهــا تعزيــز وبنــاء الصــورة الذهنيــة لهــا، حيــث 
أن هنــاك عالقــة متينــة ومترابطــة بيــن المســؤولية االجتماعيــة والصــورة الذهنيــة تظهــر بشــكل كبيــر 
علــى صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور المحلــي للمناطــق التــي تعمــل بهــا تلــك الشــركات، أذ أن لــكل 
فــرد أو جماعــة أو دولــة أو شــركة أو مؤسســة صــورة ذهنيــة )ايجابيــة كانــت أم ســلبية( فــي أذهــان 
الجمهــور الــذي يتعامــل معهــا ســواء رضــت بذلــك أم لــم ترضــى، وســواء كانــت بشــكل مخطــط لــه أو 
بشــكل تلقائي، فالشــك أن الصورة الذهنية الجيدة يمكن أن ُتســهم بنجاح الشــركة واســتمرار نشــاطها 

بــدون مشــكالت أو عقبــات يمكــن أن تتعــرض لهــا اثنــاء تأديــة أعمالهــا.

االطار المنهجي 

 مشــكلة البحــث
تنبــع مشــكلة البحــث للتعــرف علــى صــورة الشــركات النفطيــة االجنبيــة العاملــة فــي العــراق 
لــدى جمهــور مدينــة البصــرة، ومعرفــة انطبــاع الجمهــور والصــورة التــي يحملهــا عــن هــذه الشــركات 

ومــا تقدمــه مــن خدمــات وتتفــرع مــن هــذه التســاؤل اســئلة فرعيــة هــي :
 س1: ما الصورة المتكونة لدى الجمهور العراقي عن شركات النفط االجنبية ؟ 

 س2: مــا مــدى تأثــر برامــج المســؤولية االجتماعيــة للشــركات االجنبيــة بالوضــع العــام )الفســاد 
اإلداري، المجاميــع المســلحة، النزاعــات العشــائرية( ؟ 

 س3: ما مضامين صورة الشركات النفطية االجنبية لدى الجمهور العراقي؟

اهمية البحث 

تنبــع أهميــة البحــث للمجتمــع العراقــي بشــكل عــام وجمهــور مدينــة البصــرة بشــكل خــاص 
حــول الــدور الــذي تتبنــاه برامــج المســؤولية االجتماعيــة مــن قبــل الشــركات النفطيــة االجنبيــة ومــدى 
اســهامه فــي دعــم المجتمــع وتزويــده بكثيــر مــن الخدمــات للمواطنيــن فضــاًل عــن تشــكيل صــورة ذهنيــة 
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جيــدة لتلــك الشــركات، فالمجتمعــات تتطــور عــادة نتيجــة للتطــور فــي الشــركات التــي تعمــل فـــيها. 

اهداف البحث

  توضيــح  اهميــة هــذه البرامــج  بالنســبة للصــورة الذهنيــة للشــركات االجنبيــة النفطيــة لــدى 
الجمهــور العراقــي . 

 التعــرف عــن مــدى اســتفادة الجمهــور العراقــي مــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي تنظمهــا 
الشــركات االجنبيــة ومســاهمتها فــي تحســين المســتوى المعيشــي والخدمــي لســكان المناطــق القريبــة 

والمجتمــع ككل. 

فروض البحث

الفرضيــة االولــى: العالقــات العامــة للشــركات النفطيــة االجنبيــة تســاهم فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة 
لــدى الجمهــور العراقــي، وتتفــرع منهــا عــدة فــروض:

 توجــد فروقــات ذات داللــة احصائيــة علــى وفــق النــوع االجتماعــي و مســاهمة العالقــات العامــة 
للشــركات النفطيــة االجنبيــة فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي.

  توجــد فروقــات ذات داللــة احصائيــة علــى وفــق العمــر و مســاهمة العالقــات العامــة للشــركات 
النفطيــة االجنبيــة فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي.

  توجد فروقات ذات داللة احصائية على وفق التحصيل الدراسي و مساهمة العالقات العامة 
للشركات النفطية االجنبية في بناء صورتها الذهنية لدى الجمهور العراقي. 

 توجــد فروقــات ذات داللــة احصائيــة علــى وفــق المهنــة و مســاهمة العالقــات العامــة للشــركات 
النفطيــة االجنبيــة فــي بنــاء صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي.

الفرضيــة الثانيــة: يوجــد تأثيــر للبيئــة السياســية والتشــريعية واالمنيــة علــى الصــورة الذهنيــة للشــركات 
النفطيــة االجنبيــة لــدى الجمهــور العراقــي

نوع البحث ومنهجه 

تصنــف هــذه الدراســة ضمــن البحــوث الوصفيــة، وتــم اســتخدام المنهــج المســحي لمشــاريع 
الشــركات االجنبيــة وانعكاســها علــى الجمهــور العراقــي والــذي يشــتمل علــى المناطــق التــي تتواجــد 
فيهــا هــذه الشــركات وهــي اقضيــة )الزبيــر، القرنــة ، المدينــة ، ابــي الخصيــب، الديــر ، الهارثــة، 
الصــادق(، والتعــرف عــن الصــورة الذهنيــة التــي يحملهــا الجمهــور عــن تلــك الشــركات عــن طريــق 

اداة المقيــاس.
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مجاالت البحث وحدوده

 المجــال المكانــي : ويتمثــل بالحــدود االداريــة لمحافظــة البصــرة التــي تقــع فــي القســم الجنوبــي 
الشــرقي مــن العــراق، ويتمثــل ايضــًا باالقضيــة والنواحــي التــي تتواجــد فيهــا الشــركات النفطيــة )بريتــش 

بتروليــوم، اينــي، اكســون موبيــل، كويــت انرجــي، لــوك أويــل، شــل( 
 المجــال الزمانــي : وتمثــل بالمــدة التــي تــم بنــاء وتوزيــع وتحليــل اســتمارة المقيــاس وهــي مــن 1 

كانــون الثانــي 2022 ولغايــة 30 حزيــران 2022 .
 المجــال البشــري : والــذي شــمل اختيــار محافظــة البصــرة فــي المناطــق المحيطــة بالحقــول 
النفطيــة المتمثلــة باقضيــة )الزبيــر، والقرنــة ، والمدينــة ، وابــي الخصيــب، والديــر، والهارثــة ، 
والصــادق( والذيــن تــم اختيــار عددهــم بحســب احصائيــات  الجهــاز المركــزي لالحصــاء التابــع لــوزارة 

التخطيــط العراقيــة.

االطار النظري: الصورة الذهنية والشركات النفطية االجنبية

ُتعــرف الصــورة الذهنيــة بأنهــا )مجموعــة المعتقــدات واالفــكار واالنطباعــات التــي يحملهــا 
الشــخص تجــاه مؤسســة معينــة، وأن اراء وافعــال النــاس تجــاه هــذه الشــركة مرتبطــة بشــكل كبيــر 
بصورهــم الذهنيــة لتلــك الشــركة )احمــد، 2001، صفحــة 25( فــي حيــن يعرفهــا معجــم ويبســتر 
لالتصال ووســائله بانها مجموعة من االنطباعات والمشــاعر أو االعتقادات تتعلق بصورة الشــركة 
او وجــود اخــر كمــا يراهــا جمهورهــا، وفــي مجــال العالقــات العامــة تعــد محــاكاة أو تمثيــل شــخصي او 
مفهــوم الشــخص المنتــج او الشــركة الــذي يحملــه الجمهــور العــام او الجمهــور الخــاص. )المزاهــرة، 
2015، صفحــة 290(، وهــي بهــذا تســهم فــي اتخــاذ الفــرد لقرارتــه واتجاهاتــه ســواء أكان ذلــك ســلبًا 
أو ايجابــًا، وهــي قابلــة للتغييــر ألنهــا عمليــة ديناميكيــة تتغيــر بحســب تطــور الواقــع االجتماعــي 
أســاس  هــي  الشــركة  )الشــمري، 2007، صفحــة 82(. وصــورة  والثقافــي  والمعاشــي والسياســي 
تقييمات ســمعة الشــركة الجماعية، وهذا يعني أن صورة الشــركة هي شــيء يتم إدراكه بشــكل فردي 
بينمــا الســمعة هــي تقييــم جماعــي مــن األفراد والصــورة التــي يحملهــا األفــراد عــن الشــركة حــددت  
بأربعــة أبعــاد هــي صــورة صاحــب العمــل، وصــورة الســوق، والصــورة الماليــة، والمســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات. )Johanis, 2017, p. 2152(، بينمــا تنشــأ المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي 
الغالــب مــن عــدم قيــام منظمــات األعمــال بتنفيــذ واجباتهــا تجــاه المجتمــع، إذ ُعرفــت بأنهــا عبــارة عــن 
مجموعــة مــن القــرارات واألفعــال التــي تتخذهــا الشــركات للوصــول إلــى تحقيــق األهــداف المرغــوب 
فيهــا والتنميــة المســتدامة للمجتمــع والتــي تمثــل جــزء مــن المنافــع االجتماعيــة للشــركات )الموســوي، 

2020، صفحــة 44(،
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 شــركة برتــش بتروليــوم البريطانيــةBP )British Petroleum plc(  : وتعــد ثانــي اكبــر 
شــركة علــى اســاس االداء المالــي وفــق تصنيــف شــركة بالتــس لعــام 2010 تعمــل بمجــال الطاقــة 
وهــي شــركة بريطانيــة عالميــة عــززت موقعهــا مــن المرتبــة الرابعــة فــي التصنيــف العالمــي عــام 

2008، )عبــد الرضــا و جمعــة، 2016، صفحــة 114(.و )البديــري، 2020، صفحــة 107(
  شــركة اكســون موبيل Exxonmobil  : وهي شــركة امريكية تشــكلت نتيجة اندماج شــركة 
اكســون مــع شــركة موبيــل عــام 1999 االمريكيتيــن واللتــان انبثقتــا مــن شــركة ســتاندرد أويــل اوف 
نيوجرســي التــي تأسســت عــام 1870  حيــث تعــد مــن اكبــر الشــركات العالميــة فــي المجــال النفطــي 
، ويســمح لهــا نطــاق عملياتهــا الواســع مــن التنقيــب واإلنتــاج إلــى التكريــر والتســويق إلــى الصناعــات 

البتروكيماويــة )ووتــش, ريفينيــو معهــد المجتمــع المنفتــح، 2005، صفحــة 60(
ــةENI  : وتعمــل فــي حقــل الزبيــر ولشــركة  وهــي مــن اكبــر الشــركات  ــي االيطالي  شــركة اين
االيطاليــة حيــث تحتــل المرتبــة 19 مــن بيــن الشــركات العالميــة مــن حيــث االنتــاج، الشــركة وهــي 

تعمــل فــي اكثــر مــن 90 دولــة )عبــد الرضــا و جمعــة، 2016، صفحــة 120( 
 شــركة لــوك أويــل  الروســية Luk oil  : إن الشــركات الروســية الجديــدة مثــل لــوك أويــل 
ويوكــوس وســيبنيفت قــد اندمجــت مشــكلة وزنــًا معــاداًل للخمســة الكبــار، وهــي شــركة  للنفــط والغــاز 
مقرهــا موســكو وتمثــل %2،2  مــن االنتــاج العالمــي مــن النفــط الخــام وتعــد اكبــر شــركة مملوكــة 
للقطــاع الخــاص مــن حيــث االحتياطــي النفطــي المؤكــد، )منظمــة الشــفافية الدوليــة عــن شــركات 

النفــط العالميــة فــي العــراق، 2011، صفحــة 156( 
 شــركة كويــت إنرجــي : kuwait energy : هــي شــركة تنقيب نفط وغاز كويتية تأسســت 
فــي 2005، وتعمــل بالتعــاون مــع الحكومــات المحليــة وشــركات النفــط والغــاز الدوليــة، حصلــت 
علــى حقــل الســيبة وهــو حقــل غــاز يغطــي مســاحة إجماليــة قدرهــا 165 كــم ويقــع فــي مدينــة البصــرة، 
وحصلــت الشــركة علــى رخصــة تطويــر الغــاز ومشــاركة اإلنتــاج لمــدة 20 عــام بحقــل الســيبة . 

)كويــت أنرجــي، 2022(.
 شــركة رويــال دتــش / شــل الهولنديــة Shell  :وهــي مــن الشــركات النفطيــة العمالقــة وتمــارس 
اعمالهــا فــي الكثيــر مــن دول العالــم ، وتأسســت عــام 1890 للعمــل فــي االســتثمارات النفطيــة داخــل 
االراضــي المســتعمرة مــن قبــل هولنــدا ويعتبــر هــذا العمــالق الهولنــدي اإلنكليــزي ثالــث أكبــر شــركة 

نفــط مســجلة فــي العالــم )عبــد الرضــا، 2016، صفحــة 74(. 
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نتائج الدراسة الميدانية 

اواًل: وصــف افــراد العينة
جدول )1( يبين توزيع افراد العينة حسب المتغيرات الديمغرافية

النسبة المئويةالتكرارالبدائلالمتغير

70.2%421ذكرالجنس
29.8%179انثى

العمر

46.5%18279-30 سنة
31.2%31187-40 سنة
12.7%4176-50 سنة
9.6%5158 سنة فأكثر

التحصيل العلمي

11.3%68يقرأ ويكتب
12.8%77ابتدائي
17.2%103متوسطة
23.3%140اعدادية
12.3%74دبلوم

19.1%114بكالوريوس
4.0%24دراسات عليا

المهنة

26.0%156كاسب
17.8%107طالب
29.7%178موظف

20.3%122ليس لدي عمل
2.7%16متقاعد
3.5%21أخرى

100%600المجموع

 النوع االجتماعي : يتبين من الجدول اعاله ان نسبة الذكور حصلت على القدر االكبر فبلغ عدد 
المبحوثين 421 مبحوثًا  من اصل 600 مبحوثًا وبنسبة مئوية بلغت 70,2% ، في حين حصلت 
نســبة االنــاث علــى 179 مبحوثــًا وبنســبة مئويــة بلغــت 29,8% ، وكمــا موضــح فــي الشــكل ادنــاه.
 حســب العمــر: حصــل خيــار متغيــر عمــر افــراد العينــة البالــغ عددهــم 600 مبحوثــا مــن 
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المناطــق القريبــة الحقــول النفطيــة فــي محافظــة البصــرة فحــاز معــدل العمــر مــن 18-30 ســنة 
علــى المرتبــة االولــى بواقــع 279 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت 46,5% ، فــي حيــن حصــل البديــل 
مــن 31-40 ســنة علــى المرتبــة الثانيــة بواقــع 187 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت 31,2% ، وجــاء 
البديــل مــن 41-50 ســنة علــى 76 تكــرارًا وجــاء بالمرتبــة الثالثــة بنســبة مئويــة بلغــت %12,7 ، 
واخيــرًا البديــل مــن 50 ســنة فأكثــر حصــل علــى 58 تكــرار وبنســبة مئوييــة بلغــت 9,6% وحصــل 

علــى المرتبــة الرابعــة.
 حســب التحصيــل الدراســي: وفــي التحصيــل الدراســي للمبحوثيــن والبالــغ عددهــم 600 مبحوثــًا 
نجــد ان شــهادة االعداديــة كانــت هــي االعلــى نســبة وحصلــت علــى المرتبــة االولــى حيــث حصلــت 
علــى عــدد مــن التكــرارات بلغــت 140 وبنســبة مئويــة بلغــت )23,3%( ، فــي حيــن حصلــت شــهادة 
البكلوريــوس علــى المرتبــة الثانيــة بواقــع 114 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )19,1%( ، وفــي المرتبــة 
الثالثــة جــاءت شــهادة المتوســطة بحصولهــا علــى عــدد مــن التكــرارات بلغــت 103 وبنســبة مئويــة 
بلغــت )17,2%(، وبالمرتبــة الرابعــة جــاء حملــة شــهادة االبتدائيــة بواقــع 77 تكــرارًا وبنســبة مئويــة 
بلغــت )12,8%( تلتهــا حملــة شــهادة الدبلــوم بالمرتبــة الخامســة بواقــع 74 وبنســبة مئويــة بلغــت 
)12,3%( تبعتهــا وبالمرتبــة السادســة مــن يقــرأ ويكتــب الذيــن حصلــوا علــى عــدد مــن التكــرارات بلغــت 
68 وبنســبة مئويــة بلغــت )11,3%( واخيــرًا حملــة الشــهادات العليــا مــن الماجســتير والدكتــوراة والتــي 
جمعــت ببديــل الدراســات العليــا والتــي حصلــت علــى نســبة مئويــة بلغــت )4,0%( وبواقــع 24 تكــرار .

 حســب المهنــة: مــن الجــدول اعــاله يتبيــن ان حصــول مــن يمتهنــون الوظيفــة علــى المرتبــة 
االولــى بواقــع 178 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )29,7%( فــي حيــن حصــل البديــل كاســب علــى 
156 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )26,0%( وجــاء بالمرتبــة الثانيــة ، تلتهــا مــن ليــس لديــه عمــل 
بواقــع 122 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )20,3%( وجــاء بالمرتبــة الثالثــة ، فــي حيــن جــاء البديــل 
طالــب بالمرتبــة الرابعــة بحصولــه علــى 107 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )17,8%(، وحصــل البديــل 
اخــرى علــى المرتبــة الخامســة بواقــع 21 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )3,5%(، واخيــرًا جــاء بديــل 

المتقاعــد بالمرتبــة السادســة  بحصولــه علــى 16 تكــرارًا وبنســبة مئويــة بلغــت )%2,7( .
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ثانياً: األسئلة الرئيسية للبحث

المحــور االول: مســاهمة العالقــات العامــة للشــركات النفطيــة االجنبيــة فــي بنــاء صورتهــا الذهنية 
لــدى الجمهــور العراقــي :

جدول )2( يبين مساهمة العالقات العامة للشركات النفطية االجنبية في بناء صورتها الذهنية لدى الجمهور العراقي
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تركز الشركات النفطية االجنبية بالعراق على نشر 1. 
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تبالغ الشركات في نشر المعلومات عن المنافع 2. 
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اسماء وجنسيات الشركات النفط االجنبية تؤثر في بناء 3. 
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تهتم الشركات النفطية االجنبية بجمهورها الداخلي  أي 6. 
32)الموظفين والعاملين فيها( فقط
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النشرات الدورية واألدلة اإلرشادية والكتيبات الخاصة 7. 
بالشركات االجنبية تؤثر في بناء وتشكيل الصـورة 
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 spss الجدول من عمل الباحث باالعتماد على نتائج
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من خالل الجدول ) 2( نالحظ:
ــى نشــر  ــة بالعــراق عل ــة االجنبي ــز الشــركات النفطي  بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )ترك
المعلومــات الصادقــة عــن الشــركة( )2.44( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%62.5( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )%19,3( 
ونســبة ال اتفق )18,2%(، اي ان اتفاق عدد المبحوثين شــكل النســبة االكبر حول هذه الفقرة وهذا 

يشــير الــى ان الشــركات تقــوم بنشــر معلومــات ذات مصداقيــة حــول انشــطتها .
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تبالــغ الشــركات فــي نشــر المعلومــات عــن المنافــع 
االجتماعيــة التــي تقدمهــا لالهالــي( )2.45( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%58.7( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )27.8%( 
ونســبة ال اتفــق )%13.5(، بمعنــى ان الشــركات تتخــذ مــن المنافــع االجتماعيــة مــادة دســمة مــن 

اجــل نشــرها لمحاولــة اجتــذاب وتأييــد اهالــي المناطــق القريبــة مــن الحقــول النفطيــة .
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )اســماء وجنســيات الشــركات النفــط االجنبيــة تؤثــر فــي 
بنــاء صـــورتها الذهنيـــة لــدى الجمهــور( )2.46( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%60.5( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )25.3%( 
ونســبة ال اتفــق )%14.2(، وهــذا يشــير الــى ان اســماء الشــركات وجنســياتها تشــكل امــرًا مهــم 
لــدى المبحوثيــن ممــا ينعكــس علــى تشــكيل الصــورة الذهنيــة لهــذه الشــركات فكلمــا كانــت االســماء 

والجنســيات لهــا وزنهــا العالمــي مــن تطــور وتقــدم بالمجــاالت الصناعيــة واالجتماعيــة وغيرهــا .
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تقــوم الشــركات النفطيــة االجنبيــة بنشــر االخبــار والصــور 
عــن الخدمــات التــي تقدمهــا لالهالــي( )2.31( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%50.7( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )30.0%( 
ونســبة ال اتفــق )%19.3(، وهــذا يــدل علــى قيــام الشــركات بنشــر االخبــار والصــور عــن الخدمــات 

المقدمــة الهالــي المناطــق القريبــة مــن الحقــول النفطيــة .
 بلغت قيمة الوســط الحســابي لفقرة )التهتم الشــركات النفطية االجنبية بصورتها لدى االهالي  
ســواء كانــت ســلبية او ايجابيــة( )2.24( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان اتجاهــات 
اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%47( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )%30( ونســبة ال 
اتفــق )%23(، وهــذا مايشــير الــى ان الشــركات النفطيــة االجنبيــة همهــا االكبــر هــو عملهــا النفطــي 
ومــا يخــص عمليــات اســتخراج اكبــر كميــة مــن النفــط وال تهتــم بصورتهــا لــدى الجمهــور المحلــي 
فهــي شــركات تســعى الــى الربــح المســتمر وهــذا مــا اشــرته هــذه الفقــرة مــن اتفــاق المبحوثيــن عليهــا .
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ــي   ــة بجمهورهــا الداخل ــة االجنبي ــم الشــركات النفطي  بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تهت
ــط( )2.44( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان  ــا( فق ــن فيه ــن والعاملي أي )الموظفي
اتجاهات اجابات العينة اتجهت نحو اتفق بنســبة )%54.8( وقد بلغت نســبة المحايد )33.8%( 
ونســبة ال اتفــق )%11.3(، حيــث حصلــت هــذه الفقــرة علــى نســبة اتفــاق بيــن المبحوثيــن بســبب مــا 
يالحظونــه علــى العامليــن بهــذه الشــركات ســواء العراقييــن او االجانــب ومــا يتســرب مــن معلومــات 

حــول رواتبهــم ومخصصاتهــم ومــا يتحصلــون عليــه مــن مكافــأت ماليــة وغيرهــا .
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )النشــرات الدوريــة واألدلــة اإلرشــادية والكتيبــات الخاصــة 
ــة لــدى الجمهــور( )2.23( وهــي  ــورة الذهنيـ بالشــركات االجنبيــة تؤثــر فــي بنــاء وتشــكيل الصـ
اتفــق بنســبة  اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو 
)%46.7( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )%29.3( ونســبة ال اتفــق )%24(، وهــذا يــدل علــى ان مــا 
تســتخدمه الشــركات مــن منشــورات وان كانــت علــى نطــاق ضيــق يؤثــر علــى بنــاء وتشــكيل الصــورة 

الذهنيــة عنهــا فتقــوم بعضهــا بتزويــد شــركة ممثلــي شــركة نفــط البصــرة بهــذه النشــرات واالدلــة .
وتراوحت قيم االنحراف المعياري بين )0,64-0,87( وهذا يعني بان اجابات افراد العينة متجانسة. 
المحــور الثانــي: تأثيــر البيئــة السياســية والتشــريعية واالمنيــة علــى الصــورة الذهنيــة للشــركات 

النفطيــة االجنبيــة لــدى الجمهــور العراقــي:
جدول )3( يبين تأثير البيئة السياسية والتشريعية واالمنية على الصورة الذهنية للشركات النفطية االجنبية
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تحفز القوانين االستثمارية التي تصدرها الحكومة العراقية  1. 
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الشركات االجنبية تتهرب من التزاماتها القانونية 4. 
24ومسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع المحلي في المحافظة
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تلتزم الشركات النفطية االجنبية بقوانين المصداقية 5. 
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الصراعات السياسية والحزبية تؤثر سلباً على مشاريع 6. 
42المنافع االجتماعية للشركات االجنبية
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 spss الجدول من عمل الباحث باالعتماد على نتائج
من خالل الجدول )3( نالحظ:

 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تحفــز القوانيــن االســتثمارية التــي تصدرهــا الحكومــة 
العراقيــة  الشــركات االجنبيــة النفطيــة علــى تقديــم خدمــات جيــدة للجمهــور( )2.29( وهــي اكبــر 
مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )52.8%( 
وقــد بلغــت نســبة المحايــد )23,2%( ونســبة ال اتفــق )24%(، وبينــت هــذه الفقــرة  نســبة مــن اتفــاق 
المبحوثيــن حولهــا حيــث يتــم جــذب الشــركات االســتثمارية ألي بلــد تتوفــر فيــه البيئــة المناســبة 
لالســتثمار ومنهــا االمــن واليــد العاملــة اضافــة الــى بعــض القوانيــن الضامنــة لحقــوق هــذه الشــركات 
والتي بدورها اذا تحققت تنعكس ايجابًا على الخدمات التي تقدمها للجمهور أيًا كان تخصاصتها .  
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )الشــركات النفطيــة االجنبيــة ملزمــة بقانــون تقديــم المنافــع 
االجتماعية للمناطق القريبة للحقول النفطية( )2.37( وهي اكبر من قيمة الوسط الفرضي، اي 
ان اتجاهات اجابات العينة اتجهت نحو اتفق بنسبة )%52.7( وقد بلغت نسبة المحايد )32%( 
ونســبة ال اتفــق )%15.3(، وهــذه الفقــرة تشــير الــى ان نســبة جيــدة مــن المبحوثيــن اتفقــت علــى الــزام 
الشركات النفطية االجنبية بقانون تقديم المنافع االجتماعي للمناطق القريبة من الحقول النفطية اال 
ان هذه الفقرة اعترضت عليها بعض الشــركات ولم تلتزم بها في بداية تطبيق جوالت التراخيص .  
 بلغت قيمة الوســط الحســابي لفقرة )تعزز القوانين االســتثمارية من فاعلية الشــركات النفطية 
االجنبيــة للقيــام بواجباتهــا اتجــاه الجمهــور المتلقــي للخدمــة( )2.35( وهــي اكبر من قيمة الوســط 
الفرضــي، اي ان اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%50.7( وقــد بلغــت نســبة 
المحايــد )%33.8( ونســبة ال اتفــق )%15.5(، وتــدل هــذه الفقــرة علــى اتفــاق نســبة مــن المبحوثيــن 
حــول اهميــة تعزيــز القوانيــن االســتثمارية فــي تفعيــل دور الشــركات االجنبيــة للقيــام بواجباتهــا نحــو 



146  العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي   العدد ) ملحق العدد 54 ( مجلة الباحث االعالمي

  صورة الشركات النفطية االجنبية العاملة في العراق

146

المنافــع االجتماعيــة . الشــركات عبــر مشــاريع  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  المســتفيد مــن  الجمهــور 
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )الشــركات االجنبيــة تتهــرب مــن التزاماتهــا القانونيــة 
ومســؤوليتها االجتماعيــة تجــاه المجتمــع المحلــي فــي المحافظــة( )2.10( وهــي اكبــر مــن قيمــة 
الوســط الفرضــي، اي ان اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%41.3( وقــد بلغــت 
نســبة المحايــد )%27.3( ونســبة ال اتفــق )%31.3(، تشــير هــذه الفقــرة ان نســبة مــن المبحوثيــن 
اتفقــوا علــى ان الشــركات االجنبيــة تتهــرب مــن التزاماتهــا القانونيــة ومســؤوليتها االجتماعيــة التــي 

يمكــن ان تقدمهــا الــى المجتمــع المحلــي قــرب الحقــول النفطيــة فــي محافظــة البصــرة .
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )تلتــزم الشــركات النفطيــة االجنبيــة بقوانيــن المصداقيــة 
والشــفافية فــي كل معامالتهــا التــي تقدمهــا إلــى الجمهــور( )2.11( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط 
الفرضي، اي ان اتجاهات اجابات العينة اتجهت نحو اتفق بنسبة )%38.8( وقد بلغت نسبة المحايد 
)%33.3( ونسبة ال اتفق )%27.8(، وهذه الفقرة تشير الى ان نسبة اتفاق المبحوثين يدل على التزام 
الشركات النفطية االجنبية بالقوانين وتطبيق الشفافية في كل تعامالتها التي تقدمها للجمهور المحلي . 
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )الصراعــات السياســية والحزبيــة تؤثــر ســلبًا علــى مشــاريع 
المنافــع االجتماعيــة للشــركات االجنبيــة( )2.57( وهــي اكبــر مــن قيمــة الوســط الفرضــي، اي ان 
اتجاهــات اجابــات العينــة اتجهــت نحــو اتفــق بنســبة )%70( وقــد بلغــت نســبة المحايــد )17.3%( 
اتفــاق المبحوثيــن حــول تأثيــر الصراعــات  الفقــرة علــى  اتفــق )%12.7(، وتــدل هــذه  ونســبة ال 
السياســية والحزبيــة بشــكل ســلبي علــى مشــاريع المنافــع االجتماعيــة والتــي مــن شــأنها تأخيــر تنفيــذ 
هــذه المشــاريع او الغائهــا كمــا فــي حــاالت التظاهــرات او التجاذبــات والمشــاكل السياســية والجزبيــة 
علــى مســتوى البصــرة خصوصــًا والعــراق عمومــًا التــي تحــدث بيــن الحيــن واآلخــر ولكــن العمــل داخــل 

الحقــول النفطيــة يســتمر بشــكل طبيعــي نوعــًا مــا بــدون ان يتأثــر بهــذه الظــروف .
 بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لفقــرة )األمــن المجتمعــي والمشــاكل العشــائرية تؤثــر علــى 
ــي المحافظــة( )2.58( وهــي  ــة ف ــي تتبناهــا الشــركات االجنبي ــة الت ــع االجتماعي مشــاريع المناف
اكبر من قيمة الوسط الفرضي، اي ان اتجاهات اجابات العينة اتجهت نحو اتفق بنسبة )71%( 
وقد بلغت نســبة المحايد )%16.3( ونســبة ال اتفق )%12.7(، واشــارت هذه الفقرة الى ان نســبة 
اتفــاق المبحوثيــن حــول تأثــر مشــاريع المنافــع االجتماعيــة التــي تقدمهــا الشــركات االجنبيــة بالمشــاكل 
العشــائرية واألمــن المجتمعــي الــذي تمــر بالمحافظــة حيــث تحــدث بيــن مــدة واخــرى مشــاكل عشــائرية 

فــي بعــض المناطــق القريبــة مــن الحقــول النفطيــة تســتخدم فيهــا االســلحة المتوســطة والخفيفــة .  

وتراوحت قيم االنحراف المعياري بين )0.70-0.88( وهذا يعني بان اجابات افراد العينة متجانسة. 
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النتائج

 تحققــت الفرضيــة االولــى بــأن العالقــات العامــة للشــركات النفطيــة االجنبيــة تســاهم فــي بنــاء 
صورتهــا الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي. 

 كمــا اثبتــت الفرضيــة الثانيــة أي يوجــد تأثيــر للبيئــة السياســية والتشــريعية واالمنيــة علــى الصــورة 
الذهنيــة للشــركات النفطيــة االجنبيــة لــدى الجمهــور العراقــي.

 النتائج اظهرت تركيز الشركات النفطية االجنبية على نشر المعلومات الصادقة.
 اسماء وجنسيات الشركات النفط االجنبية تؤثر في بناء صـورتها الذهنيـة لدى الجمهور.

  كمــا اظهــرت النتائــج اهتمــام الشــركات النفطيــة االجنبيــة فــي انجــاز المشــاريع االساســية 
مــدارس ومستشــفيات وبنــى تحتيــة وغيرهــا. مــن  للمجتمــع 

االستنتاجات 

 ان مشاريع المسؤولية االجتماعية لها دور في ايجاد صورة ايجابية للشركات لدى الجمهور .
 ان مشــاريع المســؤولية االجتماعيــة ركــزت علــى الحاجــات االساســية للســكان فــي التعليــم 

التحتيــة. والبنــى  والصحــة 
 ان بعض السكان يعلمون بالمشاريع ، ولكن ال يعرفون انها من الشركات االجنبية .

 ان الشــركات االجنبيــة تقــدم مشــاريع المســؤولية االجتماعيــة تنفيــذًا لقانــون المنافــع االجتماعيــة 
الــذي يشــترط تقديــم )5( مليــون دوالر ســنويًا كمشــاريع لخدمــة الســكان المحلييــن.
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الغديــر للطباعــة والنشــر المحــدودة.
ــي القيمــة الســوقية للشــركات  ــي المباشــر ف ــدات االســتثمار االجنب ــر عائ ــري. )2020(. اث ــي موســى البدي ــد النب ــم عب هيث
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