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مقالۀ پژوهشی
چکیده
امروزه آن دسته از شرکتهایی که هتلهای خود را با برندسازی قوی در بخشبندی خود ارتقا دادهاند ،در مقایسه با
رقابت بدون برند ،به سهم بازار و نتایج مالی برتر و شتاب بیشتری دست یافتهاند .شخصیت برند چهرۀ بهتری را از
کسبوکارهای مهمانپذیری به تصویر میکشد و در رفتار خرید مشتریان هتل تأثیر میگذارد .این پژوهش با هدف
بررسی تأثیر ابعاد شخصیت برند در احساس و اعتماد به برند و نیز جذابیت برند مجموعه هتلهای شرکت ملی نفت
ایران صورت گرفته است .روش تحقیق توصیفی ،کاربردی و پیمایشی است که در جامعۀ آماری دانشجو یان مدیریت
در شهر تهران و آشنا با برند هتلهای شرکت ملی نفت انجام شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که ابعاد شخصیت
برند (صمیمیت ،شور و هیجان ،کمال ،استحکام و شایستگی) در احساس و اعتماد به برند هتلهای شرکت ملی نفت
ایران و در نتیجه جذابیت این برند تأثیری مثبت و معنیدار میگذارد .یکی از بازارهای هدف بسیار مهم هتلهای
شرکت ملی نفت ،کارکنان شاغل در بخشهای گوناگون صنعت نفت است .تالش برای شخصیتسازی برند این
هتلها در تصویرسازی برای مشتریان و اعتماد و احساس به برند این هتلها تأثیر خواهد داشت و مراجعه به این هتلها
را افزایش خواهد داد4.

واژگان کلیدی :شخصیت برند ،برند کارفرما ،احساس و اعتماد به برند ،جذابیت برند کارفرما ،هتلهای شرکت نفت

____________________________
 .1استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسبوکار دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ khosravi_a@ut.
ac. ir
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهران
 .4این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد ملیحه کربالیی مجید به راهنمایی دکتر ابوالفضل خسروی و مشاورۀ دکتر میثم
شهبازی در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران است.
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مقدمه
افزایش رقابت و پیچیدگی مسافران تجاری هتلهای زنجیرهای

( ;Beechler & Woodward, 2009; Cable & Turban, 2003

را به سمت برندسازی ،بخشبندی بازار ،کیفیت کل توسعۀ

 .)Rampl & Kenning, 2014; Rampl et al., 2011در مقابل

برندهای هتل و راهاندازی استراتژیهای محصول و خدمات در

این پیشینه ،پژوهشگران ،بهخصوص در طی دهۀ گذشته ،شروع

جستوجوی مزیت رقابتی پایدار سوق داده است .مدیریت و

به بررسی این موضوع کردند که آیا مفاهیم و نظریههای مربوط

برنامههای اقامت مکرر به سنگ بنای راهبردهای اخیر بازاریابی

به پژوهشهای برند مصرفکننده در زمینۀ جذب و حفظ

مسافران تجاری هتل تبدیل شدهاند .چند سال پیش ،هتلداران

کارکنان قابل استفاده است .پژوهشهای پیشین برندسازی

بهشدت دربارۀ این موضوع بحث میکردند که آیا ملک آنها
باید تجاری شود یا آیا آنها باید بهعنوان هتلهای فردی

کارفرما 2در بازاریابی ( Ambler & Barrow, 1996; Moroko
Uncles, 2009; Wilden et al., 2010
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بهصورت شرکتی به بازار عرضه شوند .امروزه میدانیم که آن

(2010; Martin et al., 2011

دسته از شرکتهایی که هتلهای خود را با برندسازی قوی

(عصبی) ( )Cable & Turban, 2003; Rampl et al., 2011و

محصول شناساندهاند ،در مقایسه با رقابت بدون برند ،به سهم

مدیریت عمومی

 )Lievens,نشاندهندۀ ارتباط بهطور

بازار ،نتایج مالی برتر و شتاب بیشتری دست یافتهاند .در

فزاینده گستردهای از این موضوع در جامعۀ علمی است .مفهوم

بسیاری از موارد ،این شرکتها با گروههای رقیب که کمتر به

برندسازی کارفرما به مدیریت فعال و بالدرنگ تصویر یک

بازار عرضه میشدند ادغام شدند و به نتایج چشمگیری دست

سازمان بهعنوان یک کارفرما اشاره دارد که کارکنان فعلی و بالقوه

یافتند .بنابراین ،سؤال این نیست که آیا برندسازی برای صنعت

و همچنین به میزان کمتری عموم مردم درک میکنند .پژوهشها

مهماننوازی مفید است یا خیر ،بلکه این است که چگونه

در این زمینه نشان میدهد که جذابیت برند کارفرما را نهتنها از

( & Clark

طریق ویژگیهای کاربردی مانند جبران خدمات یا فرصتهای

میتوان در یک بخش بازار به تسلط دست یافت
.)Chen, 2007

برای چندین دهه ،فعالیتهای برندسازی مشتریان بالقوه
را هدف قرار داده بود و مشتریان مبحث اصلی در بازاریابی
ً
بودهاند .بااینحال ،اخیرا حوزۀ بازاریابی گسترش یافته و دیگر

(2007

 )Edwards,روانشناسی

پیشرفت میشود نشان داد ،که از طریق ویژگیهای شخصیتی
نیز میتوان آن را توضیح داد

( & Lievens, 2007; Lievens

 .)Highhouse, 2003یژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که
متقاضیان کار کارفرما را بر پایۀ اعتبار و ویژگیهایی انتخاب

گروههای ذینفع ازجمله تأمینکنندگان ،سهامداران ،جامعۀ

میکنند که همراه با برند آن کارفرما در ذهنشان تداعی میشود

( ;Hult, 2011

( .) Freer, 2012به عبارت دیگر ،ویژگیها و اطالعاتی که در

محلی و بهویژه کارکنان را دربر گرفته است

.)Maignan et al., 2005; Rampl & Kenning, 2014

برندسازی مؤثر سازمان ،بهعنوان کارفرمای بالقوه یا بالفعل ،از
طریق جذب و حفظ کارکنان بااستعداد ،که برای ارائۀ خدمات
باکیفیت به مشتری ضروریاند ،به شرکت در رقابت یا «جنگ
برای استعداد »1کمک

میکند ( ;Rampl & Kenning, 2014

 .)Axelrod et al., 2001کمبود بازار کار ،رقابت جهانی برای
نیروی کار و همچنین تمایل کارکنان به تغییر شغل ،در اغلب

برند کارفرما خالصه شده است در ادراک افراد متقاضی کار از
آن کارفرما تأثیر میگذارد .اگر کارمندان بالقوه اطالعات
نادرست ،ناکافی یا متناقضی دربارۀ پیامدهای استخدام در
سازمان داشته باشند ،ریسک درکشدۀ آنها افزایش مییابد و
در نتیجه آن سازمان را از مجموعۀ موردبررسی خود حذف
میکنند (.)Dell et al., 2001

موارد ،بهطور مداوم رقابت برای استعدادهای واجد شرایط
بهمنظور ارائۀ بهترین خدمت به مشتری را شدت میبخشد
____________________________
1.

”“war for talent
2. Employer Branding
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میکند .نردبانهای شغلی واضحی را میتوان ایجاد کرد که

مزایای برندسازی

اجازۀ ارتقا و انتقال کارکنان را میدهد که دستیابی به آن در

هدف از برندسازی هتل دستیابی به سهم بازار از طریق
افزایش آگاهی عمومی است که به اشتغال بیشتر و نرخ متوسط
آن میانجامد .برندی با موقعیت مشخص ،با ارائۀ خدمات
ارزش افزوده و امکانات رفاهی مطلوب به بازار هدف ،دارای
مزیت رقابتی متمایز است .مزایای برندسازی هتل در زمینههای
زیر اعمال میشود:
• نام تجاری قوی به نتایج عملیاتی برتر مالی دست
خواهد یافت ،بنابراین بهراحتی قادر به جذب سرمایههای مالی
مطلوب ،سرمایهگذار مشترک یا شرکای حق امتیاز است.
ً
عالوهبراین ،صرفهجویی در مقیاس معمول هزینههایی مانند
• اهداف اصلی بازاریابی برند دستیابی به برند است.
بالقوۀ هتلها و نیز مشتریان وفادار ،از طریق ارائۀ خدمات دارای
ارزش افزوده پدید میآید؛ به نحوی که باعث تمایز برند از رقبا
میشود .یک مجموعه هتل دارای برند قوی که عمدۀ مشتریان
آن مسافران تجاریاند میتواند برنامههای بازاریابی تعاملی را
پیادهسازی کند؛ برنامههایی همچون بستههای ویژۀ
کنفرانسها ،میزبانی رو یدادهای مربوط به سالمت و تندرستی
و تناسب اندام ،میزبانی تعطیالت خانوادگی ،برنامههای
کوتاهمدت تفریحی و نیز بستههای و یژۀ آموزشی که آشکارا برند
را از رقبا متمایز میکند .گروه هتلی با برند قوی ،که در درجۀ
اول از مسافر تجاری پذیرایی میکند ،فرصتی برای تبلیغات و
برنامههای بازاریابی متقابل مانند بستههای کنفرانس،
رویدادهای سالمت و تناسب اندام ،تعطیالت خانوادگی،
استراحتهای کوتاه و بستههای آموزشی یا غنیسازی شخصی
را فراهم میکند.
• مدیریت عملیات و کارکنان نیز برندسازی میشوند
استانداردسازی نظامهای مدیریت و عامل در نهایت به
افزایش رضایت مهمانان ،کارایی بیشتر و استانداردهای بالتر
خدمات میانجامد .خدمات یکسان و رویههای عملیاتی به
میزان زیادی آموزش و توسعۀ مدیریت و کارکنان را تسهیل

در تعاریفی که از برند وجود دارد ،تمرکز بیشتر بر روی
مشتری محصول است و به سایر ذینفعان سازمان مانند کارکنان
بالقوه و فعلی توجه شایستهای نشده است .برندسازی کارفرما
به مجموعهای از تصاویر مجزا از کارفرما اشاره دارد که در ذهن
گروه هدف نقش میبندد

(2004

 .)Petkovic,پژوهش

بازاریابان دربارۀ مفهوم برند بنگاه یا محصول نشان میدهد که
ارزش ویژۀ برند نیز بیشتر متمرکز بر روی مشتری است.
شخصیت برند
مشتریان اغلب با دادن شخصیت به برندها براي آنها جنبۀ
ً
انساني قائل ميشوند و بازاریابان غالبا به کمك جایگاهیابي این
ادراکات را ایجاد یا تقویت ميکنند .خصوصیات شخصیت
برند مفهومی نمادین یا ارزش عاطفي فراهم ميآورد که به
استنباط مشتري از برند منجر میشود و ماندگارتر از ویژگيهاي
وظیفهاي عمل میکند .جایگاهیابي موفقیتآمیز شخصیت برند
در یك طبقۀ کال نیازمند الگوهایي است که خصوصیات
شخصیتي منحصربهفرد را از ویژگيهایي که در طبقۀ کال براي
همۀ برندها مشترك است متمایز کند .بهطور کلي ،این منظر بیان
ميکند که هویت برند قدرتمند چیزي بسیار فراتر از ویژگيهاي
محصول است .برند همانند یك شخص نیز ميتواند بهصورت
پویا و مسئولیتپذیر بهنظر برسد .تحقیقات نشان داده است که

مورد پیمایش :هتلهای گردشگری شرکت ملی نفت

آگاهیبخشی و انتقال تصو یر متمایز از برند به مشتریان

(.)Clark & Chen, 2007

تأثیر شخصیت برند در جذابیت برند کارفرما با میانجیگری احساس و اعتماد

توسعۀ ساختوساز و هدف متمرکز را کاهش میدهد.

گروههایی که سیستمهای عملیاتی در آنها بسیار دشوارتر است

شخصیت برند به چندین طریق سبب ایجاد برند قدرتمند
میشود .شخصیت ميتواند مزیتهاي نمادین براي مشتریان
ایجاد کند و بهصورت ابزاري براي خودنمایي مشتریان و بیان
شخصیت آنها استفاده شود .همچنین شخصیت برند ميتواند
در انتقال ویژگيهاي محصول به مشتریان کمك کند و
مزیتهاي کارکردي براي مشتریان بهوجود آورد (آقازاده و
همکاران .)1395 ،یکی از رایجترین الگوهای سنجش
شخصیت برند الگوی آ کر ( )1997است .او برای الگوی خود
پنج بعد شخصیت انسانی را مطرح کرده است :صداقت،
هیجان ،صالحیت ،دلفریبی ،زمختی (عزیزی)1395 ،
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کارفرما ،چالشهاي آن در ایران و همچنین فرایند برندسازي آن

برغمدی و قلیپور ( )1394در پژوهش خود با عنوان «بررسی

بوده است .بدین منظور ،با  26نفر از مدیران و کارشناسان خبرۀ

تأثیر برندسازی کارفرما بر جذب استعدادها در بانک رفاه» به
بررسی چگونگی ایجاد تصویر در ذهن فرد بااستعداد برای
جذبشدن به بانک رفاه پرداخته و عوامل جذب استعدادها را
به روش کیفی در بانک رفاه مشخص کردهاند .نتایج پژوهش
آنان نشان میدهد که پنج عامل داخلی از برند کارفرما و یک
عامل متفرقه ،در صورت اطالعرسانی و انتقال به افراد
بااستعداد ،بر جذب آنها مؤثر بوده است .همچنین ،عوامل
خارجی نیز بر جذب استعدادها در بانک رفاه مؤثر بوده است.
عبدالکریمی خلجی ( )1392در پایاننامۀ خود با عنوان
ارتقاء روحیه کارکنان در سازمانها :بررسی نقش برند منابع
انسانی این ادعا را آزموده است که نگرش مثبت کارکنان به کار
و محیط کاریشان و میزان جذابیت یک شرکت از نظر کارکنان
کنونی و آتی (ادراک برند منابع انسانی) روحیۀ کارکنان را تحت
نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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تأثیر قرار میدهد .نتایج پژوهش بیانگر تأیید فرضیۀ اصلی تأثیر
برند منابع انسانی در روحیۀ کارکنان و بهتبع آن فرضیههای تأثیر
برند کارفرما و برند محصولت و خدمات بر روحیۀ کارکنان در
هر دو سازمان است .عکس فرضیۀ تأثیر برند کارکنان بر روحیۀ
سازمانی در هر دو سازمان مطالعهشده تأیید شده است .فرضیۀ
تأثیر ارزش پیشنهادی استخدام در شرکت مپنا تأیید و در بنیاد
شهید رد شده است .نتایج پژوهش بیانگر تأثیر تعدیلی نوع
سازمان بر رابطۀ میان برند منابع انسانی و روحیۀ کارکنان در هر
دو سازمان است؛ یعنی روحیۀ کارکنان تحت تأثیر نوع سازمانی
است که در آن مشغول به کارند.
مرکباتی ( ،)1394در پایاننامۀ خود با عنوان بررسی تأثیر
برند کارفرما بر روی نگرش کارکنان در صنعت بیمه مورد
مطالعه :دفتر مرکزی بیمه البرز ،برندکارفرما ،نگرش کارکنان و
رابطۀ آنها در صنعت بیمه را بررسی کرده است .یافتههای
پژوهش وی مؤید آن است که گزارههای ارزش برند کارفرما با
نگرش کارکنان رابطۀ مثبت دارند.
رحیمیان ( )1392پژوهشی با عنوان «برند کارفرما؛
راهبرد نو ین مدیریت سرمایههای انسانی» انجام داده است.
پژوهشگر در این پژوهش در جستوجوي ادارك از مفهوم برند
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منابع انساني گروه صنعتي ایرانخودرو مصاحبۀ
نیمهساختاریافته انجام داده و با استفاده از روش تحلیل محتوا،
تمهاي اصلي مصاحبه را استخراج کرده است .اغلب
مصاحبهشوندگان برند کارفرما را نیازی ضروري ميدانستند .از
نظر آنها برند کارفرما رابطۀ مستقیم با برند سازمان در بین
مشتریان و سایر ذینفعان بهوجود ميآورد و برندسازي دروني و
بیروني سازمان ،هردو تعیینکنندۀ پیشروبودن سازمان است.
آنها معتقد بودند یکي از چالشهاي عمدهاي که برندسازي
کارفرما در سازمانهاي ایراني با آن روبهرو است فقدان بازار آزاد
به مفهوم واقعي و فقدان رقابت کسبوکار در سازمانهاي دولتي
و شبهدولتي است.
حمیدیانپور و همکاران ( )1392پژوهشی با عنوان «ارائه
مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش و یژه برند کارفرما با
استفاده از مدلسازی معادلت ساختاری» انجام دادند .نتایج
پژوهش آنان نشان ميدهد ،از میان ابعاد ارزش و یژۀ برند
کارفرما ،ارزش پیشرفت ،ارزش اقتصادی و اعتماد به برند تأثیر
مستقیم و معنادار و همچنین تأثیری غیرمستقیم بهواسطۀ نقش
میانجي جذابیت سازماني در تمایل افراد جو یای کار دارد.
همچنین نتایج نشان ميدهد تأثیر ارزش توجه و ارزش
اجتماعي از طریق نقش میانجي جذابیت سازماني صورت
ميگیرد
حسنقلیپور و همکاران ( ،)1394پژوهشی با عنوان
«تأملی بر جنبه انسانی برند :بررسی تأثیر شخصیت برند
سازمان ارتش جمهوري اسالمی ایران بر رضایت سرمایههاي
انسانی» انجام دادند .آنها بیان میکنند که شکلدهی به برند
متمایز کارفرما یکی از راهکارهاي دستیابی به نیروي انسانی
منحصربهفرد و حفظ بهترین استعدادهاي انسانی است؛
بهگونهاي که زمینه را براي وفاداري کارکنان به سازمان و حمایت
آنان از ارزشهاي سازمان و تعهد به آنها فراهم میسازد .بر
همین اساس ،هدف آنان از انجام پژوهش بررسی تأثیر
شخصیت برند سازمان بر رضایت سرمایههاي انسانی است.
یافتههاي پژوهش نشان میدهد که تقو یت و مدیریت برند
کارفرما زمینه را براي ارتقاي رضایت سرمایههاي انسانی فراهم

میآورد .بدین ترتیب که ابعاد پنجگانۀ شخصیت کارفرما ،نظیر

رشد شغلی با اطمینان  95درصد در تبیین برند کارفرما اثر

مسئولیتپذیري ،فعالبودن ،احساسیبودن ،جسوربودن و ساده

مثبت و معنیدار دارد.

و بیآلیشبودن در رضایت سرمایههاي انسانی تأثیرگذار

بیات و همکاران ( )1400الگوی هویت سازمانی با

است .یافتۀ دیگر این است که در بین این ابعاد ،جسوربودن

رویکرد برند کارفرما با بهرهگیری از نظریۀ دادهبنیاد در شرکت

داراي بیشترین تأثیرگذاري در رضایت سرمایههاي انسانی است

سایپا ارائه دادهاند .در این میان ،اثری که برند کارفرما بر هویت

مشبکی و تقیزاده ( )1398تأثیر برند کارفرما در رفتار

سازمانی میگذارد ،با توجه به اختالف بین نسلهای کاری و

قهرمان برند :نقش واسطهاي هویت سازمانی را در بین کارکنان

سابقۀ خدمت ،ممکن است متفاوت باشد و موجب شود

خط مقدم بانک مسکن تهران بررسی کردند .یافتههاي

اولویتهای کارکنان برای جذبشدن و ماندن در سازمانها

پژوهشآنان نشان میدهد که برند کارفرما در هویت سازمانی

تغییر یابد .در نهایت ،الگو مبتنی بر اثر هویت سازمانی در
ّ
نگهداری کارکنان با تأثیر برند کارفرما بهمنزلۀ شرایط علی و نیز

همچنین برند کارفرما در رفتار قهرمان برند تأثیری مثبت و

ایجاد رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و بهرهوری بهمنزلۀ

معنادار میگذارد.

راهبردها و تأثیر عوامل زمینهای (محیطی) و مداخلهگر ارائه

کارکنان و هویت سازمانی کارکنان در رفتار قهرمان برند و

براساس پژوهش آنان ،تحصیالت و توانایی علمی ،امکانات

خالصۀ نتایج در جدول  1آورده شده است که دیدگاهی کلی به

مادی و غیرمادی ،ادراک افراد شاغل از اعتبار سازمان کارفرما،

نویسندگان و مخاطبان میدهد.

عوامل خارجی ،محیط ،شرایط کاری ،فرصتهای پیشرفت و
جدول  :1خالصۀ نتایج انجامشده در زمینۀ برند کارفرما
عنوان پژوهش

هدف پژوهش

یافتههای مهم

«ارتقاء روحیه کارکنان در سازمانها:
بررسی نقش برند منابع انسانی»
(عبدالکریمی خلجی)1392 ،

بررسی تأثیر برند منابع انسانی بر روحیۀ
سازمانی کارکنان در دو شرکت مپنا و بنیاد
شهید

نتایج بیانگر تأیید تأثیر برند منابع انسانی در روحیۀ کارکنان و
بهتبع آن تأیید تأثیر برند کارفرما و برند محصولت و خدمات در
روحیۀ کارکنان در هر دو سازمان است .تأثیر ارزش پیشنهادی
استخدام در شرکت مپنا تأیید و در بنیاد شهید رد شده است.
همچنین ،تأثیر تعدیلی نوع سازمان بر رابطۀ میان برند منابع
انسانی و روحیۀ کارکنان در هر دو سازمان تأیید شده است.

«بررسی تأثیر برند کارفرما بر روی
نگرش کارکنان در صنعت بیمه؛ مورد
مطالعه :دفتر مرکزی بیمه البرز»
(مرکباتی)1394 ،
«ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای
ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از
رویکرد مدلسازی معادلت
ساختاری» (حمیدیانپور و همکاران،
)1392
«برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت
سرمایههاي انساني» (رحیمیان،
)1392

بررسی برند کارفرما ،نگرش کارکنان و رابطۀ
آنها در صنعت بیمه

یافتههای پژوهش مؤید آن است که گزارههای ارزش برند
کارفرما با نگرش کارکنان رابطۀ مثبت دارند.

بررسی پیامدهای ارزش ویژۀ برند کارفرما

ارزش پیشرفت ،ارزش اقتصادی و اعتماد به برند تأثیر مستقیم و
معنادار و همچنین تأثیری غیرمستقیم بهواسطۀ نقش میانجی
جذابیت برند سازمانی بر تمایل افراد جویای کار دارد.
همچنین ،تأثیر ارزش توجه و ارزش اجتماعی از طریق نقش
میانجی جذابیت سازمانی صورت میگیرد.

جستوجوی ادراک از مفهوم برند کارفرما،
چالشهای آن در ایران و همچنین فرایند
برندسازی

برند کارفرما رابطۀ مستقیم با برند سازمان در بین مشتریان و
سایر ذینفعان بهوجود میآورد و برندسازی درونی و بیرونی یک
سازمان ،هردو تعیینکنندۀ پیشروبودن سازمان است.

مورد پیمایش :هتلهای گردشگری شرکت ملی نفت

کارفرما را در هتلداری شهر کاشان بررسی و رتبهبندی کردند.

با مرور مطالعات انجامشده در زمینۀ برند کارفرما،

تأثیر شخصیت برند در جذابیت برند کارفرما با میانجیگری احساس و اعتماد

واعظی و همکاران ( )1399ابعاد جذابیت و ارتقای برند

شده است.
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یافتههای مهم
زمانیکه برند کارفرما مبتنی بر عوامل نیازهای گروه هدف،
پیشنهاد ارزش متمایز ،راهبرد افراد ،سازگاری برند ،ارتباطات
برند کارفرما و معیارهای برندسازی کارفرما ایجاد شود ،تمایز
ایجادشده در برند کارفرما ناشی از این عوامل به جذابیت
کارفرما در تمامی ابعاد منجر میشود.

عنوان پژوهش

هدف پژوهش

«طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما
مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما»
(خدامی و اصانلو)1394 ،

جذابیت برند کارفرما مبتنی بر برندسازی
متمایز کارفرما چگونه ایجاد خواهد شد.

«تأملی بر جنبه انسانی برند :بررسی
تأثیر شخصیت برند سازمان ارتش
جمهوری اسالمی ایران بر رضایت
سرمایههای انسانی» (حسنقلیپور و
همکاران)1394 ،

بررسی تأثیر شخصیت برند سازمان در
رضایت سرمایۀ انسانی

تقویت و مدیریت برند کارفرما زمینه را برای ارتقای سرمایههای
انسانی فراهم میآورد .بدین ترتیب که ابعاد پنجگانۀ شخصیت
کارفرما نظیر مسئولیتپذیری ،فعالبودن ،احساسیبودن،
جسوربودن و ساده و بیآلیشبودن در رضایت سرمایههای
انسانی تأثیرگذار است.

«تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان
برند :نقش واسطهاي هو یت
سازمانی» (مشبکی و تقیزاده)1398 ،

بررسی تأثیر برند کارفرما در رفتار قهرمان
برند :نقش واسطهاي هویت سازمانی در
بین کارکنان خط مقدم بانک مسکن تهران

برند کارفرما در هویت سازمانی کارکنان و هویت سازمانی
کارکنان در رفتار قهرمان برند و همچنین برند کارفرما در
رفتار قهرمان برند تأثیر مثبت و معناداري دارد.

«تبیین و رتبهبندی ابعاد جذابیت و
ارتقای برند کارفرما در هتلداری شهر
کاشان» (واعظی و همکاران)1399 ،

رتبهبندی ابعاد جذابیت و ارتقای برند
کارفرما در هتلداری شهر کاشان

تحصیالت و توانایی علمی ،امکانات مادی و غیرمادی ،ادراک
افراد شاغل از اعتبار سازمان کارفرما ،عوامل خارجی ،محیط،
شرایط کاری ،فرصتهای پیشرفت و رشد شغلی با اطمینان
 95درصد در تبیین برند کارفرما اثر مثبت و معنیدار دارد.

نشریة گردشگری و اوقات فراغت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

«طراحی مدل هو یت سازمانی با
تأکید بر نقش برند کارفرما با استفاده
از نظریه دادهبنیاد» (بیات و همکاران،
)1400
«برند کارفرما :جذابیت کارفرما و
استفاده از رسانۀ اجتماعی» (Anne-
)Mette et al., 2013

«احساس و اعتماد به برند کارفرما:
ارتباط شخصیت برند با جذابیت برند
کارفرما» ( Rampl & Kenning,
)2014

طراحی الگوی هویت سازمانی با رویکرد
برند کارفرما با بهرهگیری از نظریۀ دادهبنیاد
در شرکت سایپا

الگو مبتنی بر اثر هویت سازمانی بر نگهداری کارکنان با تأثیر
ّ
برند کارفرما بهمنزلۀ شرایط علی و نیز ایجاد رضایت شغلی،
تعهد سازمانی و بهرهوری بهمنزلۀ راهبردها و تأثیر عوامل
زمینهای (محیطی) و مداخلهگر ارائه شده است

آزمون مقیاس جذابیت کارفرما ))EmpAt
و تحلیل رابطۀ بین ابعاد این مقیاس و
استفاده از رسانۀ اجتماعی در ارتباط با
شهرت شرکت و تمایل به تقاضای یک شغل

برخی از ویژگیهای کارفرما برای شهرت سازمان تأثیر مثبتی در
شهرت سازمان دارد .بهطور خاص ،ارزش نوآوری ،ارزش
روانشناختی ،ارزش کاربردی و استفاده از رسانۀ اجتماعی
رابطهای مثبت و معنادار با شهرت سازمان دارد و شهرت
سازمان رابطۀ مثبت و معناداری با تمایل به درخواست یک شغل
دارد.

پرکردن شکاف موجود در زمینۀ جذابیت
برند کارفرما از طریق الهامگیری از اعتماد و
احساس به برند مدل برند مصرفکننده

 .بیان فرضیهها و الگوی مفهومی پژوهش
سانگ و کیم ( )2010در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
ابعاد شخصیت برند (صداقت ،شایستگی ،کمال ،هیجان و
استحکام) در اعتماد و احساس به برند تأثیر مثبت و معناداری
میگذارد .در این میان ،صداقت بیشترین تأثیر را در اعتماد برند،
و کمال بیشترین تأثیر را در احساس به برند داشت .در پژوهشی
دیگر که رضایی دولتآبادی و همکاران ( )1392انجام دادند،
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شخصیت برند کارفرما بر احساس و اعتماد به برند کارفرما تأثیر
دارد .بهطور کلی ،اعتماد برند و احساس برند  71درصد از
واریانس جذابیت برند کارفرما را تبیین میکنند.

تأثیر شخصیت برند در اعتماد و احساس به برند تأیید شد.
سانگ و همکاران ( ،)2009در مقالهای دیگر با عنوان «نقش
پیشبینیکنندۀ اعتماد و احساس به برند در رابطۀ میان
شخصیت برند و وفاداری برند» ،به رابطۀ معناداری میان
شخصیت برند و اعتماد و احساس به برند دست یافتند .کیم و
ژائو ( ،)2014در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتند و
تأثیر ابعاد شخصیت برند در اعتماد و احساس به برند را تأیید
کردند .ازاینرو ،فرضیههای زیر مطرح میشود:

فرضیۀ : :1ابعاد شخصیت برند کارفرما بر اعتماد به برند
کارفرما اثر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد.
فرضیۀ  :2ابعاد شخصیت برند کارفرما بر احساس به برند
کارفرما اثر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد.
در بازاریابی ،اعتماد به برند و همچنین احساس به برند
ً
تأثیر مثبتی در اندازهگیری عملکرد برند (مثال وفاداری) را نشان
داده است

(et al., 2009; Sung & Kim., 2010

.)Sung

عالوهبراین ،اعتماد باعث افزایش تعهد و انگیزۀ کارکنان شرکت
میشود

(et al., 2011

 .)Heaveyحمیدیانپور و همکاران

( )1392در پژوهش خود دریافتند که اعتماد به برند کارفرما

پژوهش وی نشان داد که ادراک افراد جویای کار از مزایای
کارکردی و عاطفي برند کارفرما در جذابیت سازمان از دیدگاه

جامعۀ آماری دانشجویان رشتۀ مدیریت در شهر تهران هستند
که با مجموعۀ هتلهای گردشگری شرکت ملی نفت ایران در
سراسر کشور آشنایی کامل داشتهاند .با توجه به اینکه جامعۀ
آماری دقیق و مشخص نبود ،با فرض نامحدود ،تعداد  384نفر
برای نمونه انتخاب شد .بر این اساس و به روش در دسترس،
 400پرسشنامه توزیع شد و  388پرسشنامه تکمیل و برگشت
داده شد.
تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها
نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد که بیشتر
پاسخدهندگان زن هستند (جدول )2؛ بیشتر پاسخدهندگان
تحصیالت کارشناسی ارشد دارند؛ همچنین ،بیشترین
پاسخگویان در بازۀ بین  24سال تا کمتر از  28سال با
53/9درصد از کل پاسخگویان قرار دارند .جدول  4فراوانی سن
پاسخگویان را نشان میدهد.

آنها تأثیر میگذارد .بنابراین ،فرضیههای زیر مطرح میشوند:

جدول  :2جنسیت پاسخگویان

فرضیۀ  :3اعتماد به برند کارفرما بر جذابیت برند کارفرما
اثر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد.
فرضیۀ  :4احساس به برند کارفرما در جذابیت برند
کارفرما اثر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد.
با توجه به مطالب گفتهشده در مبانی نظری پژوهش و
همچنین در بخش مربوط به پژوهشهای تجربی در زمینۀ برند

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

مطلق

فراوانی نسبی

تجمعی

زن

216

55/7

55/7

مرد

172

44/3

100

مجموع

388

100

جنسیت

کارفرما ،الگوی مفهومی پژوهش ارائه میشود (شکل :)1
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بررسي برند کارفرما و مزایای آن در بازار کار پرداخت .نتایج

رویکرد این پژوهش توصیفی ،کاربردی و پیمایشی است.
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باعث افزایش جذابیت برند کارفرما برای کارکنان بالقوه
میشود .همچنین نتایج َرمپل و ِکنینگ ( )2014نشاندهندۀ
ِ
تأثیر مثبت و معنادار اعتماد و احساس برند کارفرما در جذابیت
ُ
برند کارفرما بود .انگ ( )2011از دیگر پژوهشگراني بود که به

روششناسی پژوهش

جدول  :3سطح تحصیالت پاسخگویان
سطح

فراوانی

درصد

درصد فراوانی

تحصیالت

مطلق

فراوانی نسبی

تجمعی

کارشناسی

78

20/1

20/1

کارشناسی ارشد

302

77/8

97/9

دکتری

8

2/1

مجموع

388

100

100

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش
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جدول  :4سن پاسخگو یان
سن

فراوانی مطلق

درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

کمتر از  20سال

72

18/6

18/6

 20تا 24کمتر از سال

102

26/3

44/8

 24تا  28سال

209

53/9

98/7

بالی  28سال

5

1/3

100

مجموع

388

100

براساس مبانی نظری و الگوهای موجود ،ابعاد و شاخصهای پژوهش به شرح جدول  5است.
جدول  :5مستندساز ی ابعاد و شاخصها
ابعاد

شاخص

مؤلفه

شور و هیجان

روحیه با برند

صمیمیت

صداقت و درستکاري برند

شایستگی

قابلیت اطمینان و موفقیت برند

کمال

شکوه برند

استحکام

مستحکم و قويبودن برند

توسعهای

فرصت پیشرفت و کار

اقتصادی

نظام انگیزش و نگهداشت بالتر

اجتماعی

محیط کار پرتعامل و تیمی

شخصیت برند کارفرما

نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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جذابیت برند کارفرما

منبع

)Rampl & Kenning (2014

)Anne-Mette et al. (2013
)Mukesh & Damodar (2013

کاربردی

کاربردیسازی ایدهها و صنعتیسازی نوآوری

عالقهمندی

محیط کار چالشی و متناسب با عالیق

احساس برند

-

حس مثبت به سازمان

)Rampl & Kenning (2014

تعهد برند

-

تداوم و استمرار همکاری در سازمان

)Rampl & Kenning (2014

جدول  6نشان میدهد که ضریب آلفای کرونباخ همۀ متغیرها بالی  0/70است و از پایایی لزم برخوردارند.
جدول  :6نتایج آزمون آلفای کرونباخ ابعاد متغیرها بهصورت جداگانه
متغیر

شور و هیجان

0/921

صمیمیت

0/914

شایستگی

0/906

کمال

0/925

استحکام

0/924

توسعه

0/845

عالقهمندی

0/898

اقتصادی

0/764

اجتماعی

0/753

کاربردی

0/820

احساس به برند کارفرما

-

0/783

تعهد به برند کارفرما

-

0/899

شخصیت برند کارفرما

جذابیت برند کارفرما
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مؤلفهها و سؤاالت متناظر

ضر یب آلفای کرونباخ

بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر) پژوهش
مدل ساختاری بهصورت تحلیل مسیر ضرایب و اعداد
معنیداری بین متغیرها بیانگر تأیید فرضیات اصلی پژوهش
است .شکل  2الگوی ساختاری پژوهش را در حالت تخمین
استاندارد نشان میدهد .در این الگو ،ابعاد شخصیت برند

کارفرما شامل صمیمیت ( ،)Sincerityشور و هیجان
(،)Excitement

کمال

(،)Sophisticate

استحکام

( )Ruggednessو شایستگی ( ،)Competenceاعتماد به برند
کارفرما ( )Trustو جذابیت برند کارفرما ()Attractiveness
است.
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شکل  :2الگوی ساختار ی (تحلیل مسیر) در حالت تخمین استاندارد

شکل  3سطح معنیداری ( )t-valueضرایب و پارامترهای

تمامی ضرایب بهدستآمده معنیدار شدهاند .معنیداری این

بهدستآمدۀ الگوی ساختاری پژوهش را نشان میدهد که

اعداد نشاندهندۀ معنیداربودن الگو است.
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نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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شکل  :3الگوی ساختار ی (تحلیل مسیر) در حالت اعداد معنادار ی
جدول  :7شاخصهای برازش مدل
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شاخص برازش

مقدار مطلوب

نتیجه

کای اسکوئر بهنجارشده ()Chi-square/df

کمتر از 3

1/66

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

بیشتر از 0/9

0/99

شاخص نیکو یی برازش ()GFI

بیشتر از 0/9

0/91

شاخص برازش افزایشی ()IFI

بیشتر از 0/9

0/99

شاخص برازش هنجارشده ()NFI

بیشتر از 0/9

0/96

شاخص نرمنشدۀ برازندگی ()NNFI

بیشتر از 0/9

0/98

ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

کمتر از 0/08

0/041

میانگین مجذورات باقیمانده ()RMR

کمتر از 0/08

0/061

نتایج آزمون فرضیات پزوهش که در جدول  8آمده بیانگر تأیید فرضیات پژوهش است.
جدول  :8نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضریب مسیر

مقدار آمارۀ t

سطح معنادار ی

نتیجۀ فرضیه

3/97

<0/05

تأیید

>0/05

تأیید
تأیید

2

شور و هیجان← اعتماد به برند کارفرما

0/39

4/53

3

کمال ← اعتماد به برند کارفرما

0/37

3/15

<0/05

4

استحکام ← اعتماد به برند کارفرما

0/07

1/37

<0/05

تأیید

5

شایستگی ← اعتماد به برند کارفرما

0/48

5/38

<0/05

تأیید

6

صمیت← احساس به برند کارفرما

0/39

3/96

<0/05

تأیید

7

شور و هیجان← احساس به برند کارفرما

0/43

4/94

<0/05

تأیید

8

کمال ← احساس به برند کارفرما

0/44

5/95

<0/05

تأیید

9

استحکام ← احساس به برند کارفرما

0/41

4/94

<0/05

تأیید

10

شایستگی ← احساس به برند کارفرما

/49

6/04

<0/05

تأیید

11

تعهد به برند کارفرما ← جذابیت برند کارفرما

0/21

2/84

<0/05

تأیید

12

احساس به برند کارفرما ← جذابیت برند کارفرما

0/89

12/60

<0/05

تأیید

بحث و نتیجهگیری
امروزه یکی از روشهای ورود به بازارهای بینالمللی در
صنعت هتلداری برندسازی است .یکی از جلوههای مهم
برندسازی داشتن و یژگیهای شخصیتی در برند کارفرما است
که تصو یر بهتری را در تداعیهای ذهنی مشتریان بهوجود
میآورد .ابعاد و و یژگیهای شخصیت برند در مجموعه
هتلهای شرکت ملی نفت ایران بر اساس مدل آ کر مورد تأیید
قرار گرفت و نشان داد افرادی که از این هتلها استفاده کردهاند
یا شناخت کافی از این هتلها دارند ،تأثیر ابعاد شخصیتی برند
(صمیمیت ،شور و هیجان ،کمال ،استحکام و شایستگی) را
بر احساس و اعتماد به برند شرکت ملی نفت تأیید کردهاند.
فرضیههای اول تا پنجم بیانگر تأثیر ابعاد پنجگانۀ متغیر
شخصیت برند در اعتماد به برند هتلهای شرکت ملی نفت و
فرضیۀ ششم تا دهم بیانگر تأثیر ابعاد پنجگانۀ شخصیت برند
در اعتماد به برند هتلهای شرکت ملی نفت است .سانگ و
کیم ( )2010در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ابعاد
شخصیت برند (صداقت ،شایستگی ،کمال ،هیجان و
استحکام) در اعتماد و احساس به برند تأثیری مثبت و معنادار

میگذارد .در این میان ،صداقت بیشترین تأثیر را در اعتماد
برند ،و کمال بیشترین تأثیر را در احساس به برند دارد .در
پژوهشی دیگر که رضایی دولتآبادی و همکاران ()1392
انجام دادند ،تأثیر شخصیت برند در اعتماد و احساس به برند
تأیید شده است .سانگ و همکاران ( ،)2009در مقالهای با
عنوان «نقش پیشبینیکنندۀ اعتماد و احساس برند در رابطۀ
میان شخصیت برند و وفاداری برند» ،به رابطۀ معناداری میان
شخصیت برند و اعتماد برند و احساس برند دست یافتند .کیم
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1

صمیت← اعتماد به برند کارفرما

0/36
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ردیف

فرضیات پژوهش

()β

و ژائو ( )2014در پژوهشی به نتایج مشابه دست یافتند و با
نتایج آزمون فرضیۀ  1تا  10این پژوهش همراستایند.
شرکتهای هتلداری در تالشاند تا در بازار رقابت ،با ارائۀ
ً
مزیت رقابتی خود ،از رقبا پیشی گیرند .قطعا تمرکز بر
شخصیتسازی در هتلهای شرکت ملی نفت ایران جلوه و
عملکرد آنها را در ذهن مشتریان تثبیت میسازد و بیتردید
هتلهای شرکت ملی نفت را اولین انتخاب خود برای اقامت
میدانند .همچنین وجود ابعاد شخصیتی در برند شرکت ملی
نفتاین برند را برای کارکنان و متقاضیان استخدام در این
هتلها جذاب میکند.
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در بازاریابی ،اعتماد برند و همچنین احساس برند تأثیر مثبتی
ً
در اندازهگیری عملکرد برند (مثال وفاداری) را نشان داده است

گردشگری ،بهعنوان مسافران کسبوکارهای تجاری ،به شمار

( .)Sung et al., 2009; Sung & Kim., 2010عالوهبراین،

میآیند ،هتلهای شرکت ملی نفت در تالشاند تا با تبلیغات

اعتماد باعث افزایش تعهد و انگیزۀ کارکنان شرکت میشود

دهانبهدهان مثبتی که از احساس و اعتماد درونی ایجاد شده

( .)Heavey et al., 2011حمیدیانپور و همکاران ()1392

است این بازار خوب را از دست ندهند.

در پژوهش خود دریافتند که اعتماد به برند کارفرما باعث

منابع

افزایش جذابیت برند کارفرما برای کارکنان بالقوه میشود.
همچنین نتایج پژوهش َرمپل و ِکنینگ ( )2014نشاندهندۀ
ِ
تأثیر مثبت و معنادار اعتماد برند کارفرما و احساس برند
ُ
کارفرما بر جذابیت برند کارفرما است .انگ ( )2011از دیگر
پژوهشگراني است که برند کارفرما و مزایای آن را در بازار کار
بررسی کرد .نتایج پژوهش وی نشان میدهد که ادراک افراد
جو یای کار از مزایای کارکردی و عاطفي برند کارفرما در
جذابیت سازمان از دیدگاه آنها تأثیر میگذارد .نتایج آزمون
فرضیههای  11و  12پژوهش حاضر با مطالب گفتهشده
نشریة گردشگری و اوقات فراغت
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همخوانی دارد.
ً
در محیط شدیدا رقابتی کسبوکار جهانی ،شرکتها وادار
میشوند بازارهای کمرقابت و کوچک را با محصولت و
خدمات و یژه هدف قرار دهند .صنعت هتلداری نیز از این
قاعده مستثنا نیست .دو دهۀ اخیر شاهد تکثیر مفاهیم متمایز
طراحیشده برای بخشهای و یژۀ بازار بوده است .هتلهای
تجاری ،هتلهای بودجه ،هتلهای فرودگاهی ،هتلهای
بوتیک ،مراکز کنفرانس ،هتلهای اقامتی ،هتلهای مسکونی و
هتلهای کازینو برخی از این نمونهها است .هریک از این گروه
هتلها و یژگی و خدمات خاصی ارائه میدهد که امکان تأمین
نیازهای مشتری در یک بخش و یژه از بازار را فراهم میکند .بر
این اساس ،هتلهای شرکت ملی نفت میتواند بازار خوبی را
برای مدیران و کارشناسان و حتی خانوادۀ آنها در صنعت نفت
جهان ایجاد کند و روی این بخش متمرکز شود .بنابراین اعتماد
و احساس به برند هتلهای شرکت ملی نفتهم رضایت و هم
وفاداری مشتریان را به همراه خواهد داشت؛ زیرا امروزه
درگیری و عالقه به برند و نیز عشق به برند پیامدهای مثبتی به
همراه دارد .در مجموعه هتلهای شرکت ملی نفت ایران ،توجه
به توسعۀ بیرونی و یافتن مشتریان جدید و دستیابی به
بازارهای نو ین همواره مورد توجه است .با توجه به اینکه
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مهمانان و شاغالن در صنعت نفت جهان بازار خوبی برای

آقازاده هاشم ،امینی کسبی ،حسین و جعفری ،عماد (.)1395
بررسی شخصیت برند در شکلگیری ارزش و یژۀ برند
(مطالعۀ موردی اپراتور همراه اول) .پژوهشهای
مدیریت در ایران.1-20 ،)2(20 ،
برغمدی ،قاسم و قلیپور ،آرین ( .)1394بررسي تأثیر
برندسازي کارفرما بر جذب استعدادها در بانك رفاه.
مدیریت فرهنگ سازمانی.227-207 ،)1(13 ،
بیات ،الناز ،شاهحسینی ،محمدعلی ،امیری ،مجتبی و
یزدانپناه ،احمدعلی ( .)1400طراحی مدل هو یت
سازمانی با تأکید بر نقش برند کارفرما با استفاده از
نظریه دادهبنیاد (موردمطالعه شرکت سایپا). .مدیریت
بهرهوری.76-55 ،)56(15 ،
حسنقلیپور ،طهمورث ،مالیری نوریجانی ،عزیزمحمد،
باباشاهی ،جبار و صادق وزیری ،فراز ( .)1394تأملی
بر جنبه انسانی برند :بررسی تأثیر شخصیت برند
سازمان ارتش جمهوری اسالمی ایران بر رضایت
سرمایههای انسانی .بهبود مدیریت.79-94 ،)27(9 ،
حمیدیانپور ،فخریه ،ضیاییبیده ،رضا وسعیدااردکانی،
محمد ( .)1392ارائه مدلی جهت بررسی پیامدهای
ارزش و یژه برند کارفرما با استفاده از رو یکرد مدلسازی
معادله ساختاری .دوفصلنامه علمی کاوشهای
بازرگانی.20-1 ،)9(5 ،
خدامی ،سهیال و اصالنلو ،بهاره ( .)1394طراحی مدل ایجاد
جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما.
پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی ،دانشگاه تربیت
مدرس.83-61 ،)1(5 ،
خسروی ،ابوالفضل و رشیدی ،آیدین ( .)1396مباحث و یژه
در بازاریابی پیشرفته ،جلد اول .انتشارات مهربان نشر.
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The Role of Brand Personality on the Attractiveness of the Employer Brand Attractiveness by
Mediating Feeling and Trust (National Oil Company Tourism Hotels Survey)
Abolfazl Khosravi 1
Malihe Karbalaei Majid2
Meisam Shahbazi3
Abstract

Today, companies that have upgraded their hotels through strong branding in their segmentation have
achieved more significant market share, superior financial results, and faster growth than the brandless
competition. Brand personality can portray hospitality businesses' better face and influence the hotel
customers’ shopping behavior. This study aimed to investigate the role of brand personality dimensions on
brand feelings and trust and the attractiveness of the National Iranian Oil Company’s hotel complex. The

management students in Tehran who are familiar with the brand of the National Oil Company hotels. The
results showed that the dimensions of brand personality (intimacy, enthusiasm, perfection, strength, and
 هتلهای گردشگری شرکت ملی نفت:مورد پیمایش

تأثیر شخصیت برند در جذابیت برند کارفرما با میانجیگری احساس و اعتماد

research method is descriptive, applied, and survey. It is conducted on the statistical population of

competence) have a positive and significant effect on the feeling and trust in the National Iranian Oil
Company’s hotel brand and, consequently, its attractiveness. One of the most important target markets of
the National Oil Company hotels is the employees working in different oil industry sectors. Efforts to
personalize the brand of these hotels will impact the image for customers and trust and feeling for the brand
of these hotels and will increase the number of visits to these hotels.
Keywords: Brand personality, Employer brand, Brand feeling and trust, the attractiveness of employer
brand, Oil company hotels
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