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 تاثیر انجمن برند آنالین و مشارکت آنالین مشتری بر وفاداری برند کاربران بانکداری اینترنتی

 2 علیرضا روستا ،1نژادسلجوقی محمدمهدی

 ایران دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد بین المللی کیش،استراتژیک،  -کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی -1

  مسئول( نویسنده) مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالمی، شهر قدس، ایرانگروه  استادیار-2

 چکیده

ارزیابی تاثیر انجمن برند آنالین و مشارکت آنالین مشتری بر وفاداری برند کاربران بانکداری هدف از پژوهش حاضر، 

باشد. جامعه آماری شامل پیمایشی می -تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی اینترنتی بوده؛

-و روش نمونه نامحدودبتعداد  1399در پاییز  مشتریان استفاده کننده از بانکداری مجازی بانک ملی در منطقه آزاد کیش

ها پرسشنامه ابزار گردآوری دادهین گردید. تعی 384و به تعداد  جدول کرجسی مورگانبا  دردسترسبصورت  ؛یریگ

 CVIو  CVRمحدوده بوده که روایی آن به طریق صوری و محتوایی )( 2017) ای ایسالم و رحمانگویه 30استاندارد 

ها از طریق نرم دادهتائید گردید.  82/0( و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بمیزان 0/1تا  80/0و  0/1تا  7/0 بین 

کیفیت  نشان داد، پژوهشهای . آزمون فرضیهگردید با استفاده از تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل AMOSو   SPSSهایافزار

( و پاداش 439/4و  24/0(، تعامل مجازی )51/5و  3/0(، کیفیت سیستم)091/7و مقدار تی  43/0اطالعات)ضریب مسیر 

( بر وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته، 122/7و  59/0)( بر مشارکت آنالین مشتری و مشارکت آنالین 452/2و  19/0)

و  01/0( و پاداش )041/1و  06/0(، تعامل مجازی )84/1و  1/0(، کیفیت سیستم)529/1و  09/0اما کیفیت اطالعات)

 ( بر وفاداری برند، فاقد تاثیر معنادارند. 114/0

 مشتری، وفاداری برندانجمن برند آنالین، مشارکت آنالین : كلیدی هایواژه
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 مقدمه 

نقش برندها، برندگذاری و عوامل فنی وب سایت در اقتصاد امروزی که به صورت جهانی و دیجیتالی درآمده، توجه قابل 

شرکت های امروزی کامال با تمام عناصر کسب و کار آمیخته شده اند که از جمله  .مالحظه ای را به خود جلب کرده است

سایت ها می باشند. فعالیت شرکت ها در این زمینه به خاطر آن است که شبکه اینترنت یک فرصت مناسبی آن عناصر، وب 

رشد سریع (. 1398)حسینی و شرعی، را به وجود آورده تا شرکت ها از طریق آن بتوانند برند تجاری خود را گسترش دهند

ای برای جوامع آنالین برند در های اجتماعی، پایهرسانههای برند برای حضور در های اجتماعی و انگیزه شرکترسانه

های کامپیوتری شد. جامعه برند یک جامعه از افراد است که از طریق احساسات متقابل نسبت به یک محصول یا برند محیط

راسم و شناسی نشان دهنده سه شاخص اصلی جامعه در جوامع برند است: آگاهی مشترک، مآیند. مطالعات قومبوجود می

های اجتماعی برای به دست آوردن توجه و دخالت از رسانه (.1،2014های مشترک و تعهدات به جامعه)بوِن و اوژیومسنت

پردازان و دانشگاهیان از (. نظریه2،2016مصرف کنندگان توسط برندهای مختلف در سراسر جهان استفاده می شود)گریوز

اند. به غیر از مطالعات جامع در این زمینه، به ویژه در زمینه مصرف، جامعه، گاهی قرن گذشته بر موضوع جامعه متمرکز شده

یک جامعه متخصص، غیرجغرافیایی، متعهد، بر "در مورد رفتار مصرف کننده ذکر شده است. ایده جامعه برند را به عنوان 

این مسئله موضوعی تخصصی است،  معرفی کردند. "ای از ساختار اجتماعی و روابط بین طرفداران برنداساس مجموعه

های مشابه مانند آگاهی، آداب و رسوم، اکثر جوامع ویژگی"زیرا در مرکز آن یک کاال یا خدمات مارکدار وجود دارد. 

های اخالقی را در اختیار دارند. عالوه بر این، به عنوان جوامع برند، آنها نقش مهمی در ساخت و ساز ها و مسئولیتسنت

های اجتماعی برای ایجاد و حفظ وفاداری بر طبق نظر پوزین، رسانه (.2014میراث تجاری دارند)بوِن و اوژیوم،اجتماعی و 

های اجتماعی برند با مدیریت ارتباط با کاربران که قبال سفارشی از نام تجاری هستند، بسیار مفید هستند. به عنوان مثال، رسانه

های استفاده قرار گیرند. برندها باید در شیوه ارتباط خود در سیستم عاملممکن است برای اهداف خدمات مشتری مورد 

-های هر پالت فرم سفارشی میمختلف اجتماعی هماهنگ باشند، در حالی که محتوا را برای مطابقت با ویژگی

خواهند می کنند. برخیدالیل مختلفی وجود دارد که چرا مردم در یک جامعه آنالین شرکت می (.3،2014کنند)پوزین

ها و نظرات خود را بیان کنند. )بوِن و خواهند ایدهها میاطالعات یا پشتیبانی یا تعامل با دیگران را داشته باشند، و بعضی

  (.2014اوژیوم،

های مجازی نسل نوینی از بانک ها بوده که با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری اطالعات و ارتباطات و بی بانک

ساعته)در هر زمان و هر  24ز شعبه فیزیکی، خدمات و محصوالت متنوع بانکی را به عموم عرضه می نماید. دسترسی نیاز ا

مکان(، سهولت دسترسی، سرعت و امنیت از جمله مزیت های این قبیل بانک هاست که آینده صنعت بانکداری را دگرگون 

 
1 Bowen and Ozuem 
2 Graves 
3 Pozin 
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ی پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و خواهد ساخت. هدف بانکداری مجازی، استفاده از فناوری ها

مخابرات برای تبادل منابع و اطالعات مالی مشتریان به صورت الکترونیکی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور 

هت فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود. استفاده از سامانه های رایانه های متمرکز، عدم محدودیت زمانی و مکانی ج

انجام عملیات بانکی، امنیت باال و قابلیت پیگیری عملیات بانکی و افزایش سرعت و کارایی، ویژگی هایی ست که ضرورت 

 (.1395تاسیس بانک های مجازی در دنیای کنونی را اجتناب ناپذیر می کنند)عسگری و همکاران، 

ها که منجر به مهمی در استراتژی بازاریابی شرکت در عصر جدید توجه بر رشد و توسعه وفاداری مشتریان به عنوان عامل

شود، افزایش یافته است. امروزه مفهوم وفاداری مشتری به عنوان دستورالعملی برای افزایش درآمد حفظ مشتریان فعلی می

 بر پیشین پژوهشگران (.1395فارسی و زاهدی، شود )جعفریمداری محسوب میمطرح است و قدم اول در تکامل مشتری

 رضایت در نتیجه و خدماتی ی شناسه عملکرد یک ی کننده تعیین عوامل ترین مهم از که اند داشته تأکید موضوع این

 هایایده و اطالعات منبع ترینارزش با مشتریان (.1393است )فرهادیان، سازمان خدمات کیفیت مشتریان، وفاداری و

 بهبود تواندمی مشتری مشارکت اجرای برای استدالل ترین بزرگ باشند.می وکارکسب و محصوالت برای جدید

 سازمان، در مشتریان مشارکت از اطالعات آوریکه جمع کنندمی استدالل پژوهشگران باشد. هاشرکت در اثربخشی

 و خدمت تولید فرایند در مشتری نقش به مشتری (. مشارکت2007، 1شد)ساندن خواهد روند توسعه در تسریع موجب

 (. 1390ی و همکاران، اظمدارد)ن اشاره ملموس یا کاالی

های برند آنالین بر مشارکت مشتریان بررسی تاثیر ویژگی( و  تحت عنوان 1398) در پژوهشی که توسط حسینی و شرعی

نتایج نشان داد که ویژگی های برند آنالین بر ، انجام گرفت؛ و وفاداری به برند )مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی بامیلو(

، قاسمیان صاحبیدر پژوهشی که توسط  .تاثیر معناداری دارد فروشگاه اینترنتی بامیلو درمشارکت مشتریان و وفاداری به برند 

وامع بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در ج( و  تحت عنوان 1397)خداداد حسینی  ومشبکی اصفهانی 

برند بر عجین شدن مشتریان با  -نتایج فرضیه ارتباط مشتریان، انجام گرفت؛ مطالعه: کاربران اینستاگرام( برند آنالین )مورد

ای با طور فزایندهبرند نشان داد که هرچه مشتریان رضایت، اعتماد و احساس هویت بیشتری نسبت به برند داشته باشند، به

خواهند شد. همچنین تاثیر مثبت ارتباط مشتریان با شبکه اجتماعی بر عجین شدن مشتریان با  برند در شبکه اجتماعی عجین

اجتماعی آنالین  درنهایت، نتایج نشان داد که عجین شدن مشتریان با برند در شبکه .های اجتماعی تایید شدبرند در شبکه

بررسی ( و  تحت عنوان 1397) ی که توسط روایی و چیرانیدر پژوهش .بر وفاداری مشتریان به برند تاثیر مثبت و مستقیم دارد

هدف از انجام این ، انجام گرفت؛ (مشارکت مشتری و تعامل با برند بر وفاداری برند )بیمه های خصوصی استان گیالن

تمامی  که بین دادهای تحقیق نشان یافته بوده،تحقیق تاثیر مشارکت مشتری و رضایت و دلبستگی برند بر وفاداری برند 

( و  1397)خانزاده  ویان رزم، دکاشیموسویدر پژوهشی که توسط  است.داشتهها رابطه مثبت و مستقیمی وجود فرضیه

 
1 Sanden 
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ارگانیسم -نام تجاری برند در رسانه های اجتماعی برای برند دیجی کاال: اعمال پارادایم تحریک بررسی تاثیرتحت عنوان 

که به نوبه  که انگیزه های مشارکت بطور مثبت بر مشارکت مشتری تاثیر می گذارد دادها نشان یافته، انجام گرفت؛ پاسخ

خود به طورقابل توجهی بر اعتماد به نام تجاری و وفاداری برندو در نهایت بر قصد خرید تاثیر می گذارد. عالوه بر این، 

ی برند در جوامع برندهای رسانه های اجتماعی کمک اعتماد به نام تجاری به عنوان واسطه بین مشارکت مشتری و وفادار

بررسی تاثیر مشارکت اجتماعی مشتریان ( و  تحت عنوان 1396) تهرانی و سعیدیدر پژوهشی که توسط مدرسی. کندمی

با هدف  تحقیق، انجام گرفت؛ (در شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در صنعت مد )مطالعه موردی: برند هاکوپیان

اجتماعی مشتریان در شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در صنعت مد به انجام  سی تاثیر بررسی تاثیر مشارکتبرر

 بود.رسید. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر مشارکت اجتماعی مشتریان در شبکه هایاجتماعی بر ارزش ویژه برند هاکوپیان 

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و  تحت عنوان ( و2020) 1مولینیلو، آنایا سانچز و لیبانا کابانیالس در پژوهشی که توسط

، انجام گرفت های تجارت اجتماعی،سایتعوامل جامعه بر مشارکت مشتری  و تاثیر آن بر رفتار وفاداری به سمت وب

های تجارت چهار بعد وفاداری مشتری به سایت بینی کننده ی کلیدیها حاکی از آن بوده که مشارکت مشتری پیشافته

اجتماعی است. عالوه بر آن نتایج نشان دادند که حمایت اجتماعی و دو عامل جامعه به طور خاص بر مشارکت مشتری 

و کیفیت مشتری تاثیر تجربه برند و تحت عنوان ( 2019) 2پرنتیس و همکاراندر پژوهشی که توسط  تاثیر می گذارد.

مشتری  درگیریتوجهی با که عوامل مشتری محور به طور قابل دادنتایج نشان انجام گرفت،  مشتری، درگیریخدمات بر 

در ، کندتوجهی را بر مشارکت مشتری اعمال میبه طور خاص تجربه برند اثرات مستقیم و غیر مستقیم قابل .مرتبط هستند

ترین دهد، کیفیت خدمات دریافتی کمه پرواز را افزایش میحالی که این امر تجربه برند مسافران، به ویژه خدمات خدم

در مورد توسعه  قیتحق تحت عنوان ( و2019) 3لین و همکاران در پژوهشی که توسط د.مشتری دار درگیریتاثیر را بر 

اطالعات  تیفیو ک یاجتماعکه انسجام داد نشان  جینتا، انجام گرفت ،مثبت یبرند در جوامع برند از منظر روانشناس یوفادار

گذارد. نقش  یم ریبرند تاث یبر وفادار جه،ینفوذ دارد و در نت برند ییمثبت بر شناسا انیدارد. جر انیبر جر یمثبت ریتاث

تحت  ( و2017) 4 ایسالم و رحمان در پژوهشی که توسط نشان داده شده است. زین برند ییشناسا جادیدر ا انیجر یاواسطه

انجام  ،زمیارگان-به محرک ییمشتری: کاربرد پارادایم پاسخگو مشارکتدر  آنالینهای جامعه برند تاثیر ویژگی عنوان

تعامل  ستم،یس تیفیاطالعات، ک تیفیمنحصر به فرد )ک یهایژگیو ایآ این مسئله پرداخت که یمطالعه به بررس، گرفت

مثبت  یهایژگیاز و کیکه هر  دادنشان  جیگذارد. نتا یم ریتاث یمشتر مشارکتبر  نیو پاداش( جوامع برند آنال یمجاز

 ریتاث زین یرا دارد. مشارکت مشتر ریتاث نیتر یقو یاطالعات و تعامل مجاز تیفیگذارد، با کیم ریتاث یبر تعامل مشتر

 
1 Molinillo, Anaya-Sánchez and Liébana-Cabanillas 
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چهار  هیکل ریتأث رایز ابد،ییکاهش م نیآنال طیدر مح یتیکه شکاف جنس دادنشان  جینتا نیبرند دارد. ا یبر وفادار یمثبت

 است. رییقابل تغ ریزن و مرد غ یاعضا نیدر ب یمشارکت مشتر یبر رو نیجوامع برند آنال یژگیو

شدید موجود است؛ ها در صنعت بانکداری را به خطر انداخته، رقابت بسیار ای که بقای بسیاری از بانکمشکل و مسئله

های نوین ارائه خدمات ها و موسسات مالی و اعتباری بسمت استفاده از شیوهبطوریکه این مسئله باعث شده، بسیاری از بانک

و انواع بانکداری الکترونیک مانند بانکداری مجازی )آنالین( گام بردارند. عوامل و فاکتورهای مختلفی در وفادارسازی 

کداری مجازی موثر است که یکی از این عوامل بسیار مهم؛ مبحث برندینگ آنالین و رفتاری که مشتریان در عرصه بان

های برند بر رفتار باشد. برای موفقیت در این عرصه بدون شک، شناخت میزان تاثیر مولفهمشتری از خود نشان می دهد، می

ها وفادار وردار است، چرا که هدف اصلی بانکای برخمشتری و همچنین رفتار مشتری بر وفاداری او، از اهمیت ویژه

تواند وفاداری او را دستخوش ساختن مشتری است و در این بین، متغیر درگیری مشتری یا میزان مشارکت مشتری با برند، می

د، از این تغییر کند. بنظر می رسد بین مولفههای برند آنالین، درگیری مشتری و وفاداری او به برند، رابطه وجود داشته باش

جهت، تحقیق حاضر به این مسئله مهم در بین مشتریان بانکداری مجازی خواهد پرداخت و بدنبال پاسخگوئی به این سوال 

، انجمن برند آنالین و مشاركت آنالین مشتری بر وفاداری برند كاربران بانکداری اینترنتیآیا  که:است

 ؟تاثیر دارند
 

 روش تحقیق 

تحلیلی)غیر آزمایشی( از گروه پیمایشی و  -است و از نظر روش، توصیفی 1هدف، تحقیقی کاربردیین پژوهش از نظر ا

مشتریان استفاده کننده از بانکداری مجازی بانک ملی در منطقه آزاد  مجامعه آماری پژوهش شامل  بصورت مقطعی است.

جدول با  دردسترسبصورت  ؛گیریروش نمونهبوده و نفر  ؛ یعنی بیش از صدهزارنامحدودبتعداد  1399در پاییز  کیش

های در دسترس استفاده می گیری در دسترس پژوهشگر از نمونهدر نمونه تعیین گردید. 384و به تعداد  کرجسی مورگان

دردسترس لزوما افرادی نیستند که برای محققان شناخته گیری ارزان و قابل دسترس است. نمونه کند و یک روش نمونه

گیری به روش تصادفی وجود گیری در دسترس زمانی توصیه می شود که امکان نمونه. استفاده از روش نمونهشده باشند

 ایسالم و رحمانهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد آوری اطالعات الزم در مورد متغیرها و فرضیهجمعنداشته باشد. ابزار 

های جامعه تاثیر ویژگیو در تحقیقی تحت عنوان »  2017محققان مذکور در سال توسط این پرسشنامه بوده است.  (2017)

است. « در کشور هند بکار گرفته شده زمیارگان-به محرک ییمشتری: کاربرد پارادایم پاسخگو مشارکتدر  آنالینبرند 

، »مشارکت «برند آنالین»گیری از تحقیقات پیشین انجام گرفته، به بررسی روابط ساختاری میان در این تحقیق محققان با بهره

ای طراحی و آنان در ادامه تحقیق خود، پرسشنامه .است، در میان کاربران فیس بوک پرداخته» وفاداری به برند«مشتری« و 
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ه استفاده از چارچوب نظری قدرتمند برای متغیرهای ذکر شده، با توجه ب. ی و پایایی از آن استفاده نمودندبعد از تائید روای

پژوهش؛  ایگویه 30 روایی پرسشنامهدر این پژوهش از مدل و پرسشنامه ارائه شده در پژوهش مورد اشاره، استفاده گردید. 

تائید دانشگاهی و سازمانی ابتدا روایی صوری آن، طی نظرسنجی از چندین خبره بوده که و محتوایی از نوع روایی صوری 

 20روایی محتوایی پرسشنامه، مورد تایید یک گروه  ها،هریک از گویه برای CVIو  CVRبه سمحاگردید و بر اساس 

و  0/1تا  7/0 ب بین ها بترتیبرای هر یک از گویه CVIو  CVRنفره متشکل از خبرگان قرار گرفت، بطوریکه محدوده 

ها، یعنی محاسبه آلفای کرونباخ استفاده برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از یکی از معتبرترین روش .بدست آمد 0/1و  80/0

تعامل مجازی  گویه(، 6کیفیت سیستم ) گویه(، 6کیفیت اطالعات ) شد که میزان پایایی هر یک از متغیرهای پژوهش بشرح 

بر اساس  گویه(، 4)وفاداری به برند گویه( و  8)مشارکت مشتری )درگیری مشتری(  گویه(، 2پاداش )جبران( ) گویه(، 4)

محاسبه گردید که نشان از پایایی باالی این  82/0و  83/0، 80/0، 83/0، 82/0، 84/0آلفای کرونباخ، بترتیب  ضریب

 محاسبه گردید. 82/0پرسشنامه بوده است. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه نیز 

اربران بانکداری اینترنتی ارزیابی تاثیر انجمن برند آنالین و مشارکت آنالین مشتری بر وفاداری برند کتحقیق حاضر در پی 

های نوین در صنایع مختلف، عمده کشورهای پیشرو در زمینه بانکداری گیر استفاده از تکنولوژیامروزه باتوجه به همهبوده، 

بانکداری از شیوه های نوین ارائه خدمات به مشتریان استفاده می کنند. بانکداری مجازی )اینترنتی( به عنوان یکی از انواع 

ائل مربوط به الکترونیک، هر روزه در حال گسترش و توسعه بوده و طبیعتا وفادارسازی مشتریان بانکداری مجازی هم، مس

های در نظر گرفته شده، مدل مفهومی ، اهداف و فرضیه(2017ایسالم و رحمان ). با الهام از تحقیق خودش را می طلبد

 پژوهش بشرح ذیل ارائه گردید: 
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 پژوهشمدل مفهومی  (1)شکل 

 ((2017ایسالم و رحمان، ) )ماخذ:

 

  هایافته

 ی توصیفیهایافته

نفر مجرد  144، درصد( 49/43نفر زن ) 167درصد( و  51/56نفر مرد ) 217 های تحقیق،در بررسی توصیفی آزمودنی

 25سال ) 30نفر کمتر از  96ها، آزمودنیهای سنی اند. در ردهبوده درصد( 50/62نفر متاهل ) 240درصد( و  50/37)

درصد(  70/23نفر دیگر )  91درصد( و  04/26سال ) 50تا  41نفر  100درصد(،  26/25سال ) 40تا  31نفر بین  97(، درصد

 08/27)و کمتر  دانینفر کار 104درصد(،  49/18نفر دیپلم و کمتر )  71اند. در میزان تحصیالت، بوده سال 50نیز باالی 

 اند.بوده درصد( دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر 78/25نفر ) 99درصد( کارشناسی و  65/28نفر ) 110، درصد(

، درصد( 09/46) سال و کمتر 3کمتر از نفر  177هم،  هاآزمودنی در سابقه سابقه استفاده از خدمات الکترونیکی بانک برای

 اند.داشته، سابقه استفاده سال 7بیشتر از درصد(  75/18نفر )  72و  درصد( 16/35سال )  7تا  3نفر  135

، 73/0، انحراف از معیار 3، مد 3، میانه 88/2متغیر کیفیت اطالعات دارای میانگین  در بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق،

، کمترین 79/0نحراف از معیار ، ا3، مد 33/3، میانه 32/3است. متغیر کیفیت سیستم دارای میانگین  5و بیشترین  1کمترین 
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و  25/1، کمترین 67/0، انحراف از معیار 3، مد 3، میانه 06/3است. متغیر تعامل مجازی دارای میانگین  5و بیشترین  1

 5و بیشترین  1، کمترین 84/0، انحراف از معیار 3، مد 3، میانه 98/2است. متغیر پاداش )جبران( دارای میانگین  5بیشترین 

است.  5و بیشترین  1، کمترین 79/0، انحراف از معیار 3، مد 88/2، میانه 84/2غیر مشارکت مشتری دارای میانگین است. مت

 5و بیشترین  1، کمترین 83/0، انحراف از معیار 3، مد 25/3، میانه 19/3در نهایت؛ متغیر وفاداری به برند دارای میانگین 

 است.

 

 ی استنباطیهایافته

اسمیرنف انجام گرفت که یافته ها نشان  -آوری اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق، آزمون کولموگروفپس از جمع

 های پارامتری جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردید.داد، تمامی متغیرهای پژوهش نرمالند، بنابراین از آزمون

استفاده شده است.  tیر و ضرایب استاندارد و مقادیر برای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای و ضرایب اهمیت آنها از تحلیل مس

های کای دو، شاخص برازش هنجار شده، شاخص برازش تطبیقی، شاخص نیکویی جهت بررسی کفایت مدل نیز از شاخص

برازش، ریشه مربعات خطای برآورد، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده، شاخص برازندگی افزایشی و شاخص برازش 

 فاده شده است.هنجار نشده است

 
 پژوهش اصلیالگوی  (2)شکل 
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 گیری سازه روایی تاییدی مدل اندازه
 دهد.و آزمون بارتلت را نشان می KMO( نتایج شاخص 1جدول )

 پژوهشو آزمون بارتلت برای سازه  KMOنتایج شاخص  -1جدول 

 عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت ابعاد

 

 پژوهش استاندارد سازه

KMO 926/0  

Barttlett 410/6333  

Df 435 

P-Value 0009/0  

 

است که نشان  926/0حدود  KMO گیریکفایت نمونه گردد، مقدار ضریبهمانطور که در جدول فوق مالحظه می

 آزمون sig.= 0009/0 مقدار به توجه باو ی استاندارد برای اجرای تحلیل عاملی است نمونه مربوط به سازه ی کفایتدهنده

است و انجام تحلیل عاملی برای ساختار تحلیل عاملی مناسب  کشف برای مورد نظر،که متغیر  گیریممی نتیجه بارتلت

 های موجود مفید خواهد بود.داده

 
 در حالت ضرایب استانداردسازه پژوهش گیری مدل اندازه (3)شکل  
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 ،936/0بترتیب  CFI ،GFIدهد، که مقادیر را در حالت ضرایب استاندارد را نشان می گیری سازهشکل باال مدل اندازه

(. در 009/2است ) 3بوده و نسبت کای دو به درجه آزادی نیز عددی کمتر از 051/0برابر با  RMSEAو مقدار  882/0

 رسد.مناسب بنظر میپژوهش  استاندارد سازهنتیجه 
 پژوهش بر اساس تحلیل مسیر نهمتا  اول هایفرضیه  (2)جدول 

 نتایج .t Sigمقادیر  ضرایب استاندارد روابط بین متغیرها

مشارکت آنالین بر کیفیت اطالعات  43 /0  091 /7  0009 /0 دار است.معنی   

وفاداری به برند آنالین بر کیفیت اطالعات  09 /0  529 /1  126 /0 ست.دار نیمعنی   

مشارکت آنالین بر کیفیت سیستم  30 /0  510 /5  0009 /0 دار است.معنی   

وفاداری به برند آنالین بر کیفیت سیستم  10 /0  840 /1  066 /0 ست.دار نیمعنی   

مشارکت آنالین بر تعامل مجازی  24 /0  439 /4  0009 /0 ست.دار امعنی   

وفاداری به برند آنالین بر تعامل مجازی  06 /0  041 /1  298 /0 ست.دار نیمعنی   

مشارکت آنالین بر پاداش  19 /0  452 /2  014 /0 ست.دار امعنی   

وفاداری به برند آنالین بر پاداش  01 /0  114 /0  909 /0 ست.دار نیمعنی   

0/ 59 مشارکت مشتری بر وفاداری به برند آنالین  122 /7  0009 /0 ست.دار امعنی   

 

 ، تاثیر دارد.مشاركت آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش بر فرضیه اول: كیفیت اطالعات

برابر با  مشارکت آنالین )مشارکت مشتری( بر کیفیت اطالعاتاول پژوهش؛ ضریب مسیر استاندارد  در بررسی فرضیه

کیفیت  ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0و مقدار احتمال کمتر از  091/7برابر با  t، مقدار 43/0

تاثیر معنادار و مثبتی دارد، بدین نحو که با بهبود ، مشارکت آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد کیش بر اطالعات

 .گرددد میتائی، پس فرضیه اول تحقیق، وضعیت متغیر پیش بین، متغیر مالک ارتقاء می یابد

، تاثیر وفاداری به برند آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش بر فرضیه دوم: كیفیت اطالعات

 دارد.

 t، مقدار 09/0برابر با  وفاداری به برند آنالین بر کیفیت اطالعاتدر بررسی فرضیه دوم پژوهش؛ ضریب مسیر استاندارد 

 بر کیفیت اطالعات ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0و مقدار احتمال بیشتر از  529/1برابر با 

فاقد تاثیر معنادار است)البته تاثیر دارد، اما نه در آن حد ، وفاداری به برند آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد کیش

 گردد.د میرتحقیق،  دومپس فرضیه  ،باشد.(که از نظر آماری معنادار 
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 ، تاثیر دارد.مشاركت آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش بر فرضیه سوم: كیفیت سیستم

برابر با  t، مقدار 30/0برابر با  مشارکت آنالین بر کیفیت سیستمدر بررسی فرضیه سوم پژوهش؛ ضریب مسیر استاندارد 

مشارکت آنالین  بر کیفیت سیستم ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0و مقدار احتمال بیشتر از  510/5

تاثیر معنادار و مثبتی دارد، بدین نحو که با بهبود وضعیت متغیر پیش بین، متغیر ، در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد کیش

 .گرددد میتائیتحقیق،  سوم، پس فرضیه یابدمالک ارتقاء می 

، تاثیر وفاداری به برند آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش بر فرضیه چهارم: كیفیت سیستم

 دارد.

برابر با  t، مقدار 10/0برابر با  وفاداری به برند آنالین بر کیفیت سیستمدر بررسی فرضیه چهارم پژوهش؛ ضریب مسیر 

وفاداری به برند  بر کیفیت سیستم ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0و مقدار احتمال بیشتر از  840/1

فاقد تاثیر معنادار است)البته تاثیر دارد، اما نه در آن حد که از نظر آماری ، آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد کیش

 گردد.د میرتحقیق،  چهارمپس فرضیه  ،معنادار باشد.(

 ، تاثیر دارد.مشاركت آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش بر فرضیه پنجم: تعامل مجازی

برابر  t، مقدار 24/0برابر با  مشارکت آنالین بر تعامل مجازیتاثیر پنجم پژوهش؛ ضریب مسیر استاندارد  در بررسی فرضیه

مشارکت  بر تعامل مجازی ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0و مقدار احتمال کمتر از  439/4با 

تاثیر معنادار و مثبتی دارد، بدین نحو که با بهبود وضعیت متغیر پیش بین، ، آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد کیش

 .گرددد میتائیتحقیق،  پنجم، پس فرضیه متغیر مالک ارتقاء می یابد

، تاثیر وفاداری به برند آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش بر فرضیه ششم: تعامل مجازی

 دارد.

، مقدار 06/0برابر با  وفاداری به برند آنالین بر تعامل مجازیتاثیر در بررسی فرضیه ششم پژوهش؛ ضریب مسیر استاندارد 

t  وفاداری  بر تعامل مجازی ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0و مقدار احتمال بیشتر از  041/1برابر با

فاقد تاثیر معنادار است)البته تاثیر دارد، اما نه در آن حد که از نظر ، به برند آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد کیش

 گردد.د میرتحقیق،  ششمپس فرضیه  ،معنادار باشد.(آماری 

 ، تاثیر دارد.مشاركت آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش بر فرضیه هفتم: پاداش

و  452/2برابر با  t، مقدار 19/0برابر با  مشارکت آنالین بر پاداشدر بررسی فرضیه هفتم پژوهش؛ ضریب مسیر استاندارد 

مشارکت آنالین در بین مشتریان  بر پاداش ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0مقدار احتمال کمتر از 

تاثیر معنادار و مثبتی دارد، بدین نحو که با بهبود وضعیت متغیر پیش بین، متغیر مالک ارتقاء می ، بانکی منطقه آزاد کیش

 .گرددد میتائیتحقیق،  هفتم، پس فرضیه یابد
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 ، تاثیر دارد.وفاداری به برند آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش بر فرضیه هشتم: پاداش

برابر با  t، مقدار 01/0برابر با  وفاداری به برند آنالین بر پاداشدر بررسی فرضیه هشتم پژوهش؛ ضریب مسیر استاندارد 

وفاداری به برند آنالین  بر پاداش ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0و مقدار احتمال بیشتر از  114/0

فاقد تاثیر معنادار است)البته تاثیر دارد، اما نه در آن حد که از نظر آماری معنادار ، در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد کیش

 گردد.د میرتحقیق،  هشتمپس فرضیه  ،باشد.(

، تاثیر فرضیه نهم: مشاركت مشتری بر وفاداری به برند آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد كیش

 دارد.

 t، مقدار 59/0برابر با  مشارکت مشتری بر وفاداری به برند آنالیننهم پژوهش؛ ضریب مسیر استاندارد  در بررسی فرضیه

مشارکت مشتری بر  ،های تحقیقآزمودنیاست، نتیجه اینکه، از دیدگاه  05/0و مقدار احتمال کمتر از  122/7برابر با 

تاثیر معنادار و مثبتی دارد، بدین نحو که با بهبود وضعیت ، وفاداری به برند آنالین در بین مشتریان بانکی منطقه آزاد کیش

 .گرددد میتائیتحقیق،  نهم، پس فرضیه ی یابدمتغیر پیش بین، متغیر مالک ارتقاء م

 

 ، مقایسه، محدودیت و پیشنهاداتگیرینتیجه

 ارزیابی تاثیر انجمن برند آنالین و مشارکت آنالین مشتری بر وفاداری برند کاربران بانکداری اینترنتیدر این تحقیق در پی 

مشتریان استفاده کننده از بانکداری های این تحقیق، از نظر آزمودنیایم. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، بوده

(، کیفیت 091/7و مقدار تی  43/0کیفیت اطالعات)ضریب مسیر ، مجازی)اینترنتی( بانک ملی در منطقه آزاد کیش

( بر مشارکت آنالین مشتری و مشارکت 452/2و  19/0( و پاداش )439/4و  24/0(، تعامل مجازی )51/5و  3/0سیستم)

 1/0(، کیفیت سیستم)529/1و  09/0( بر وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته، اما کیفیت اطالعات)122/7و  59/0آنالین )

 هایضیهفر ( بر وفاداری برند، فاقد تاثیر معنادارند. لذا114/0و  01/0( و پاداش )041/1و  06/0(، تعامل مجازی )84/1و 

پردازان و دانشگاهیان از قرن نظریه .دیگرددوم، چهارم، ششم و هشتم، رد  هایفرضیهو ، تایید اول، سوم، پنجم، هفتم و نهم

اند. به غیر از مطالعات جامع در این زمینه، به ویژه در زمینه مصرف، جامعه، گاهی در گذشته بر موضوع جامعه متمرکز شده

یک جامعه متخصص، غیرجغرافیایی، متعهد، بر "ذکر شده است. ایده جامعه برند را به عنوان  مورد رفتار مصرف کننده

معرفی کردند. این مسئله موضوعی تخصصی است،  "ای از ساختار اجتماعی و روابط بین طرفداران برنداساس مجموعه

ی مشابه مانند آگاهی، آداب و رسوم، هااکثر جوامع ویژگی"زیرا در مرکز آن یک کاال یا خدمات مارکدار وجود دارد. 

های اخالقی را در اختیار دارند. عالوه بر این، به عنوان جوامع برند، آنها نقش مهمی در ساخت و ساز ها و مسئولیتسنت
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انجام در این قسمت از تحقیق به مقایسه بین نتایج حاصل از تحقیق با با پیشنه تحقیقات . اجتماعی و میراث تجاری دارند

 شده، پرداخته شد تا نتایج حاصل با نتیجه تحقیقات دیگران سنجیده شود:

نشان ، های برند آنالین بر مشارکت مشتریان و وفاداریتاثیر ویژگی ( و در خصوص1398) حسینی و شرعینتایج تحقیق 

. تاثیر معناداری دارد رنتی بامیلوفروشگاه اینت درداد که ویژگی های برند آنالین بر مشارکت مشتریان و وفاداری به برند 

کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، تعامل مجازی و پاداش بر مشارکت آنالین مشتری، تاثیر معناداری داشته، اما کیفیت 

 هایفرضیهاطالعات، کیفیت سیستم، تعامل مجازی و پاداش بر وفاداری برند، فاقد تاثیر معنادارند. لذا نتایج دوتحقیق در 

دوم، چهارم، ششم و هشتم، برخالف یکدیگر بوده  هایفرضیهبا یکدیگر همخوانی داشته، اما در  ،م، پنجم و هفتماول، سو

 و باهم همخوانی ندارد.

دلبستگی  وهای جامعه برند برخط بر وفاداری تاثیر ویژگی( و  درخصوص 1398)جعفری  وسیم خواه ، دالوندتحقیق نتایج 

ی از خصوصیات جوامع برند آنالین، کیفیت اطالعات و تعامل مجازی بر دل بستگی مشتری که دو ویژگ ، نشان دادمشتری

-از نظر آزمودنی دهد.تاثیرگذار نیستند و از طرفی دل بستگی مشتری تاثیر مثبت و معناداری را بر وفاداری به برند نشان می

ر مشارکت آنالین مشتری و مشارکت آنالین کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، تعامل مجازی و پاداش بهای این تحقیق، 

 هایفرضیهبا یکدیگر همخوانی داشته، اما در  ،نهمفرضیه بر وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته است. لذا نتایج دوتحقیق در 

 اول، سوم، پنجم و هفتم، برخالف یکدیگر بوده و باهم همخوانی ندارد.

در جوامع برند  وفاداری به برند( و درخصوص 1397)خداداد حسینی  ومشبکی اصفهانی ، قاسمیان صاحبیتحقیق  نتایج

اجتماعی آنالین بر وفاداری مشتریان به برند تاثیر مثبت و مستقیم  نشان داد که عجین شدن مشتریان با برند در شبکه ،آنالین

رند، تاثیر معناداری داشته است. لذا نتایج دوتحقیق مشارکت آنالین مشتری بر وفاداری بهای این تحقیق، نظر آزمودنی .دارد

 با یکدیگر همخوانی دارد. ،نهمفرضیه در 

نشان از تاثیر  ،تاثیر مشارکت مشتری در افزایش وفاداری الکترونیک ( و در خصوص1397) یوسفی و هنرورنتایج تحقیق 

مشارکت آنالین های این تحقیق، ر آزمودنیاز نظ .مثبت مشارکت مشتری بر وفاداری الکترونیک به طور مستقیم دارد

 با یکدیگر همخوانی دارد. ،نهمفرضیه مشتری بر وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته است. لذا نتایج دوتحقیق در 

، نشان داد که متغیرهای مشارکت مشتری و تعامل با برند بر وفاداری برند( و در خصوص 1397) در پژوهش روایی و چیرانی

مشارکت آنالین مشتری بر در تحقیق حاضر،  ، تاثیر معنادار و مثبتی دارند.مشارکت مشتری و تعامل با برند بر وفاداری برند

 با یکدیگر همخوانی دارد. ،نهمفرضیه وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته است. لذا نتایج دوتحقیق در 

نشان داد که مشارکت  ،تاثیر مشارکت مشتریان بر وفاداری مشتریان ( و  درخصوص1395) ارانبابایی و همکنتایج پژوهش 

مشارکت آنالین مشتری بر وفاداری برند، تاثیر در تحقیق حاضر، داری دارد. مشتریان بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی

 نی دارد.با یکدیگر همخوا ،نهمفرضیه معناداری داشته است. لذا نتایج دوتحقیق در 
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نشان داد که بین  ،تأثیر جوامع آنالین بر میزان وفاداری مشتری به برند( و درخصوص1394) اسماعیلی و طاهری تحقیقنتایج 

در تحقیق حاضر،  دارند. متغیر جوامع آنالین و مولفه های آن با متغیر مالک یعنی وفاداری مشتری رابطه مثبت و معناداری

 هایفرضیهم، تعامل مجازی و پاداش بر وفاداری برند، فاقد تاثیر معنادارند. لذا نتایج دوتحقیق کیفیت اطالعات، کیفیت سیست

 دوم، چهارم، ششم و هشتم، برخالف یکدیگر بوده و باهم همخوانی ندارد.

عوامل جامعه بر در خصوص تاثیر حمایت اجتماعی و  ( و2020های تحقیق مولینیلو، آنایا سانچز و لیبانا کابانیالس )یافته

بینی کننده ی کلیدی چهار بعد مشارکت مشتری  و تاثیر آن بر رفتار وفاداری، حاکی از آن بوده که مشارکت مشتری پیش

های تجارت اجتماعی است. عالوه بر آن نتایج نشان دادند که حمایت اجتماعی و دو عامل جامعه وفاداری مشتری به سایت

کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، تعامل های این تحقیق، از نظر آزمودنی تاثیر می گذارد.به طور خاص بر مشارکت مشتری 

مجازی و پاداش بر مشارکت آنالین مشتری و مشارکت آنالین بر وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته است. لذا نتایج 

وم، پنجم و هفتم، برخالف یکدیگر بوده و اول، س هایفرضیهبا یکدیگر همخوانی داشته، اما در  ،نهمفرضیه دوتحقیق در 

 باهم همخوانی ندارد.

اطالعات  تیفیو ک یکه انسجام اجتماعداد برند در جوامع برند نشان  یوفادار در خصوص ( و2019لین و همکاران ) جینتا

در تحقیق گذارد.  یم ریبرند تاث یبر وفادار جه،ینفوذ دارد و در نت برند ییمثبت بر شناسا انیدارد. جر انیبر جر یمثبت ریتاث

حاضر، کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، تعامل مجازی و پاداش بر وفاداری برند، فاقد تاثیر معنادارند. لذا نتایج دوتحقیق 

 دوم، چهارم، ششم و هشتم، برخالف یکدیگر بوده و باهم همخوانی ندارد. هایفرضیه

 دادنشان  ،مشتری مشارکتدر  آنالینهای جامعه برند تاثیر ویژگیدر خصوص  ( و2017تحقیق ایسالم و رحمان ) جینتا

را  ریتاث نیتر یقو یاطالعات و تعامل مجاز تیفیگذارد، با کیم ریتاث یمثبت بر تعامل مشتر یهایژگیاز و کیکه هر 

کیفیت اطالعات، کیفیت های این تحقیق، آزمودنیاز نظر برند دارد.  یبر وفادار یمثبت ریتاث زین یدارد. مشارکت مشتر

سیستم، تعامل مجازی و پاداش بر مشارکت آنالین مشتری و مشارکت آنالین بر وفاداری برند، تاثیر معناداری داشته، اما 

ر تاثیر کیفیت اطالعات، کیفیت سیستم، تعامل مجازی و پاداش بر وفاداری برند، فاقد تاثیر معنادارند. مشارکت آنالین، د

اول، سوم، پنجم،  هایفرضیهاست. لذا نتایج دوتحقیق در های برند آنالین بر وفاداری برند، نقش میانجی را ایفا کردهمولفه

دوم، چهارم، ششم و هشتم، برخالف یکدیگر بوده و باهم  هایفرضیه با یکدیگر همخوانی داشته، اما در ،هفتم و نهم

 همخوانی ندارد.

 های پژوهش، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه گردید:های بدست آمده و با استناد به نتایج حاصل از فرضیهدادهبر اساس 

 ارائه محتویات کامل برای مشتری، بطوریکه مجبور به استفاده از وبسایت دیگری نشود.

 ترین زمان ممکن و از منبع موثق از موارد مهم است.ارائه اطالعات در کوتاه

 گیری کند.سریع به مشتری در پردازش اطالعات تا مشتری بتواند در بهترین زمان ممکن، تصمیم پاسخدهی
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 سامانه بانک ملی بایستی فعالیت باالیی در مبادالت اطالعاتی و بین فردی برای جلب نظر مشتریان داشته باشد.

 ر ارتقاء تعامل میان بانک و مشتریان استسرعت پرسش و پاسخ و جواب دادن به ابهامات مشتریان، از موارد تاثیرگذار ب

ه برای مشتریان وفادار بانک از موارد مهم و کاربردی در وفاداری هرچه بیشتر آنان به برند ژدر نظر گرفتن تسهیالت وی

 بانک ملی است.

همچنان به ارتباط خود با نظرخواهی از مشتریان برای ارتقاء سطح بانکداری مجازی، مشتریان را عالقمند خواهد کرد که 

 بانک ملی ادامه بدهند.

استفاده از سیستم های امنیتی بروز و پیشرفته برای حفظ اطالعات مربوط به مشتریان، تمایل آنان برای ادامه همکاری با 

 دهد.بانک را بهبود می

 

 منابع 

یزان وفاداری مشتری به برند در شبکه های ارزیابی تأثیر جوامع آنالین بر م (،1394)اسماعیلی, اکرم، طاهری فاطمه،  •

اجتماعی، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیالن، موسسه پویندگان اندیشه 

 .های نو و شهرداری صومعه سرا، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد

(، بررسی تاثیر مشارکت مشتریان بر 1395ه حردانی وفا، چگنی احمدرضا، )بابایی محمدرضا؛ امینی امیده؛ حسن زاد •

چهارمین کنفرانس بین  وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش ادراک شده )مطالعه موردی:خطوط هواپیمایی ماهان(،

 .المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

های رویگردانی بر وفاداری مشتری در روابط ، بررسی نقش هزینه(1395)فارسی سیدصادق و فاطمه زاهدی، جعفری •

 .44-34 (.2)2. (، مطالعه اقتصاد مدیریت مالی و حسابداریB2Bتجاری در بازارهای صنعتی )

مشارکت مشتریان و وفاداری به برند های برند آنالین بر بررسی تاثیر ویژگی (،1398)حسینی سیدابوطالب، شرعی زهره،  •

)مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی بامیلو(، همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کاالی 

 .ایرانی، زاهدان، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی سیستان و بلوچستان

های جامعه برند برخط بر وفاداری با میانجیگری ، تاثیر ویژگی(1398)دالوند آذین؛ سیم خواه مسعود، جعفری داوود،  •

 .103-138. (27) 7 .گری جنسیت، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمنددل بستگی مشتری و تعدیل

و تعامل با برند بر وفاداری برند )بیمه های خصوصی  (، بررسی مشارکت مشتری1397روایی سولماز، چیرانی ابراهیم، ) •

کارآفرینی و توسعه اقتصادی، تاکستان، موسسه آموزش عالی  چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، استان گیالن(،

 .تاکستان
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مجازی،  بانکداری پذیرش بر موثر عوامل میان روابط (، مدل سازی1395عسگری فروغ، ایزدیار هاجر، رضایی الهه، ) •

 .46-37 (. 1395)2. بازاریابی، پارس مدیر و تبلیغات اختصاصی فصلنامه

 ه مشتریان وفاداربررسی و تحلیل فاکتورهای موثر بر چگونگی تبدیل مشتریان رضایتمند ب (،1393) فرهادیان سارا، •

ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشهر، ی کارشناسینامه)مطالعه موردی: شعب بانک سینا در استان مازندران(، پایان

 استاد راهنما: مهرداد متانی.
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