
 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

های ورزشی )مورد مطالعه: باشگاه های بدن عوامل  موثر بر برندسازی داخلی در سازمان

 سازی(
 وجیهه جوانی-1

 v.javani@tabrizu.ac.ir عضو هیات علمی دانشگاه تبریز 

 چکیده

 با توجه به نقش محوری و چند  وجیدی مدرمایه انیدانی در مداهما  هدای ورهندیا برن مداهی دانلدی اه عنا در          

 مطدر  ند ه امد     در  دنت  وره   بده عندوا  ویوند  مندابس انیدانی و باهاریدابی        وكلی ی حوهه مد یری  برند    

در ماهما  های ورهنی ام   نمونه مدورد  برن ماهی دانلی اه این وژوهش مطالته عوامل موثر بر ه ف بنابراینا 

طدر  در مدطش ندیر تیدرا  و تبریدز      نفر اه كاركندا  باندگاه هدای ب نیداهی م     791مطالته در این وژوهش نامل 

( و بدرای تحیدل داده هدا نیدز اه     19/0)ضریب آلفای كرونبدا    امتان ارد  بودن   برای گردآوری داده اه ورمشنامه

امتفاده ن   مطابق نتایجا آموه  و  ارتیاطات دانلدی بده ترتیدب تاثیرگدرارترین     Amose Graphic نرم افزار 

آمدوه ا جلیده هدای     بانگاه هدای مدورد مطالتده بودند   برن مداهی دانلدی  دحیش        ابتاد برن ماهی دانلی در 

آگداه   باندگاه  ارتباطات مؤثر دانلیا كاركنا  را نیب  به مأموری  و ویما  برن  و های گروهی جلیه و توجییی

  دنو و برن  آ  اه موی كاركنا  می بانگاه منجر به بروه رفتارهایی دلیوهانه نیب  به كه ا می ماهد

 واژگا  كلی ی: برن ماهی دانلیا كاركنا ا ماهما  های ورهنی  
Abstract 
Regarding to the central and multi-faceted role of human capital in the sports organizations, internal 

branding is one of key elements of brand in linking human resources and marketing in the sports 
industry. The study aims to examine influencing factors of internal branding in sports organizations. 

12 minutes questionnaire (Cronbach's alpha 79/0) was responded by 197 personnel of the fitness in 

cities of Tehran and Tabriz. Path analysis model was used by Amose Graphic. According to the 

results, training and internal communications are the most influential factors of internal branding in 
the clubs which studied. Suitable internal branding, training, briefings and group sessions and 

effective internal communications aware staff from mission and goals of clubs, and it causes 

sympathetic behaviors by staff. 
Keywords: internal branding, staff, sports organizations 

 

 

 




