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 چکیده

  

راه را برای رسیدن به سهم بیشتر  تواندیمهر سازمان است که مدیریت مناسب آن  یهاییدارا ترینباارزشبرند جزء 

 یهابرندشخصیتی انسان به  یهایژگیودادن  نسبت هموار سازد. هتلداری جمله ازبازار و سودآوری بیشتر در هر صنعتی 

برند نقش مهمی در موفقیت  تیشخص توجه پژوهشگران بوده است. کانون ریاخ یهادههتجاری موضوعی است که در 

این اساس  بر دارد. هاآنو قصد خرید مجدد  یوفادار ارتباط قوی با مشتریان، جادیا شده،، افزایش ارزش درکهاوکارکسب

ت اجتماعی بر نگرش و تمایالت رفتاری با نقش جذابیت شخصی یهاشبکهشخصیت برند در  تأثیربررسی  هدف بامطالعه حاضر 

 یزن هاداده آوریجمع ازنظر .است کاربردی هدف لحاظ به و توصیفی روش، جهت از حاضر پژوهشبرند صورت گرفته است. 

 ایرانیان،) هایهتل مشتریان نفر از 483 شامل پژوهش این آماری جامعه .شودمی تلقی پیمایشی و میدانی یهاپژوهش حوزه در

 انشوندگپرسش نظرات به ترسریع دسترسی همچنین و پژوهش نوع دلیل به .باشدمی قزوین شهر (مرمر و هایبهروز خانه

 هآمد دست به یهاداده آماری آنالیز یو برااست  شدهگرفته نظر در نامهپرسش پژوهش این در هاداده آوریجمع روش بهترین

 و ساختاری معادالت روش از فرضیات بررسی برای است ذکر به الزم. است شدهاستفاده PLS و SPSS آماری افزارهاینرم از

ین با ضریب شهر قزو یهاهتلبر جذابیت شخصیت برند در  مسئولیت ،اساس نتایج آزمون بر .است شده استفاده مسیر تحلیل

 تأثیر .4.3استاندار  ضریب با قزوین شهر یهاهتل بر جذابیت شخصیت برند در تیفعال معناداری دارد. تأثیر 4..3استاندارد 

 یسادگ معنادار دارد. تأثیر 3.74استاندارد شهر قزوین با ضریب  یهاهتلبر جذابیت شخصیت برند در  یپرخاشگر معنادار دارد.

 شخصیت جذابیت بر یعاطف معنادار دارد. تأثیر 3.77استاندارد  ضریب با قزوین شهر یهاهتل در برند شخصیت جذابیت بر

شهر  یهاهتلشخصیت برند بر نگرش در  تیجذاب معنادار دارد. تأثیر 3.38استاندارد  ضریب با قزوین شهر یهاهتل در برند

ضریب ا ن بویشهر قز یهاهتلجذابیت شخصیت برند بر تمایالت رفتاری در  معنادار دارد. تأثیر 3.47قزوین با ضریب استاندارد 

 معنادار دارد. تأثیر 7..3اندارد است
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Abstract  

 

Component brand is one of the most valuable assets of any organization and managing it 

in a proper way can pave the way for reaching the more market share and profitability in every 

kind of industry such as hoteling. Personification of commercial brands is always an issue 

considered by many researchers over the past decades. The brand personality plays a vital role 

in business success, perceived increasing value, creating a strong relationship with customers, 

loyalty and intention to repurchase. Accordingly, the present research has been conducted with 

the purpose of studying the effect of brand personality within social networks on the attitude 

and behavioral intentions with the appeal personality of the brand. 

The present research is descriptive methodologically and applied objectively. It is a field 

and survey study in terms of data collection. The population of this research includes 384 

customers of three hotels Iranian, Khaneye Behrooziha and Marmar in the city of Qazvin. 

Questionnaire was considered to be the best instrument of data collection due to the kind of the 

research and quick access to the opinions of interviewees. SPSS software and Vimous were 

used for analytical analysis of data. It should be noted that hypothesis investigation was done 

by structural equations and path analysis. Based on the results of the test, responsibility has a 

significant effect on the appeal of the personality of hotels in the city of Qazvin with 0.13 

standard coefficients. 

Activity has a significant effect on the appeal of the brand personality in the hotels of 

Qazvin city with 3.06 standard coefficients. Aggressiveness has a significant effect on the 

appeal of the brand personality in hotels of Qazvin city with 0.73 standard coefficients. 

Simplicity has a significant effect on the appeal of brand personality of hotels of Qazvin city 

with 0.72 standard coefficients. Emotion has a significant effect on the appeal of brand 

personality of hotels in Qazvin city with 0.84 standard coefficients. The appeal of brand 

personality has a significant effect on the attitude of hotels in Qazvin city with 0.32 standard 

coefficients. The appeal of brand personality has a significant effect on behavioral intentions of 

hotels in Qavin city with 0.62 standard coefficients. 

 

Keywords: brand personality, social networks, attitude, behavioral intentions, brand 

personality appeal 
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