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 تخب شهر تهرانبررسی تأثیر برندسازی داخلی بر کیفیت خدمات هیئت های ورزشی من
 . مهدی عبداله پور 3. زهرا نوبخت رمضانی 2. شیما جلودار آشتیانی  1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین3و 1
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین2 

 
  مقدمه

های خدماتی در پی یافتن راهی ات اهمیت زیادی پیدا کرده است و سازمانهای خدماتی مووضع کیفیت خدمامروزه با افزایش سازمان
باشد. (. هدف از نگارش این مقاله افزایش کیفیت خدمات از طریق برندسازی داخلی می1،2باشند )برای افزایش کیفیت خدمات می

ای شود، برندسازی داخلی به کارکنان توجه ویژه کنند بنابراین بایدهای خدماتی نقش مهمی در کیفیت خدمات ایفا میکارکنان سازمان
ها هایی که سازمانکند تا از طریق کارکنان به وعدهای دارد و سعی میدهد. برندسازی داخلی به کارکنان توجه ویژهکار را انجام میهمین

ی در خصوص ارتباط این دو متغیر به دهد عمل کند و باعث جذب هرچه بیشتر مشتریان به سازمان شود. تحیقات چندانبه مشتریان می
های ورزشی منتخب شهر تهران انجام های ورزشی صورت نگرفته است، لذا برآنیم تا پژوهشی با این عنوان در هیأتخصوص در سازمان

 دهیم. 
 شناسیروش

آوری کرده و به مدل مفهومی جمعصورت که ابتدا با مطالعه تحقیقات پیشین عناصر پر تکرار را باشد بدینکمی می -روش تحقیق کیفی 
های گیرد. جامعه آماری این تحقیق هیأتهای واقعی مورد آزمون قرار میکنیم و در نهایت با استفاده از دادهتحقیق دست پیدا می

 آوری شده است.ی پرسشنامه جمعهای این تحقیق به وسیلهباشد و دادهورزشی منتخب شهر تهران می
 هایافته

به ضریب همبستگی بین رفتار برند محور و کیفیت خدمات، بیشترین میزان همبستگی را دارا است. با توجه به ضریب با توجه  
همبستگی بین عناصر برندسازی داخلی و رفتار برند محور، شاخص فناوری و آموزش، به ترتیب بیشترین همبستگی را با حس تعلق و 

 تباطات داخلی و آموزش نیز بیشترین همبستگی را با شاخص تعهد به برند داشتند. های اروفاداری به برند دارا بودند و شاخص
 گیرینتیجه

ها برای رقابت باید کیفیت ها به شدت افزایش یافته است و سازمانهای خدماتی رقابت برای بقاء سازمانبا توجه به افزایش سازمان 
ای شود. برندسازی داخلی ها توجه ویژهسزایی دارند و باید به آنا کیفیت نقش بهخدمات خود را افزایش دهند. کارکنان در ارائه خدمات ب

 کند.کند و از این طریق به افزایش کیفیت خدمات کمک میبر روی کارکنان تمرکز می
 های ورزشی، کیفیت خدمات، همبستگیبرندسازی داخلی، سازمانواژگان کلیدی: 
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