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چکیده
موفقیت در ارتباط با مشتری به طور فزایندهای به مدیریت دانش بستگی دارد .استخراج دانش در مدیریت ارتباط با مشتری از
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میتواند الگوی مناسبی برای فروشگاههای زنجیرهای کشور جهت مدیریت بهتر ارتباط با مشتریان و کسب مزیت رقابتی باشد.
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مقدمه
امروزه ،نیازهای مشتریان و الگوهای خرید آنان به طور قابل
مالحظهای تغییر کرده است .لذا شرکتها به منظور ارضای
نیازهای گوناگون مشتریان به تطبیق و بکارگیری
استراتژیهای بازاریابی متنوع و مشتری محور برای کسب
مزیت رقابتی گرایش پیدا کردهاند .در این راستا ،مدیریت
ارتباط با مشتری یک استراتژی کلی و یک فرهنک تجاری
پایدار است که هدف آن طبقهبندی مشتریان مناسب و
مدیریت آنها به منظور بهینهسازی ارزش مشتری در
درازمدت و بهرهگیری شرکت از آن میباشد .ارتباطات توسعه
یافتهتر با مشتریان میتواند منجر به شکلگیری مشتریان
وفادار ،حفظ و نگهداری آنها و نهایتاً سودآوری شود.
(دهقانی سلطانی و همکاران)0391 ،
در این میان فناوری اینترنت ،شرکتها را بر جذب مشتریان
جدید قادر میسازد تا عملکردها و رفتار آنالین و ارتباطات،
محصوالت ،خدمات و ارزشهای مشتریان را پیگیری کند.
(محمدی و همکاران)0391 ،
در سالهای اخیر ،توسعه اینترنت همراه با اشیا و دستگاههای
فیزیکی متصل به هم و نمایش مجازی آنها ،روندی رو به
رشد داشته است .به موجب این روند ،دامنه وسیعی از
محصوالت و خدمات جدید بالقوه در حوزههای مختلفی چون
خانههای هوشمند ،سالمت الکترونیکی ،خودکارسازی ،حمل
و نقل و تدارکات و نظارت محیطی ایجاد شده است.
))Kranenburg et al, 2011
مطالعات در این زمینه به تازگی اوج گرفته است و از طریق
تالشهای مشترك دانشگاهها ،صنعت و مؤسسههای
استاندارد در حوزههای مختلف ،از جمله مخابرات ،وب
معنایی و اطالع رسانی ،پشتیبانی میشود .در حالی که
سالهای زیادی سیستمهای قدیمی ابتدا برای مقاصد خاص
با انعطافپذیری محدود طراحی میشدند ،اکنون ابتکار عمل
در ساخت برنامههای کاربردی و خدمات حوزه اینترنت اشیا
است که میتواند به جذب ،ارتباط ،ذخیرهسازی ،دسترسی و
به اشتراكگذاری دادههای دنیای فیزیکی اقدام کند .این کار
فرصتهای جدیدی در حوزههای گستردهای مانند بهداشت
الکترونیکی ،خرده فروشی ،انرژی سبز ،تولید ،شهر /سازمان/
خانه هوشمند و همچنین برنامه کاربردی شخصی سازی شده
کاربر نهایی ،ایجاد کرده است(Barnaghi et al, 2012) .
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از طرفی افزایش چشمگیر میزان دادههای تولید شده در
اینترنت ،باعث رویارویی با حجم زیادی از اطالعات شده است.
اما در گذشته چنین نبوده است و سازمانها درکی از
دادههای بزرگ و استفاده از آن در تصمیمگیری نداشتهاند و
به تدریج فرهنگ استفاده از آن و مدل بلوغ تحلیل دادهها به
وجود آمد .استفاده گسترده از تکنیکهای دیجیتال ،منجر
به ظهور پدیدهای به نام کالن داده شد که این پدیده توانست
کسبوکارهایی که از نظر توانایی در مرحله بحرانی بودند را
به شرکتی که به وسیله حجم زیادی از اطالعات به ارزش و
مزیت رقابتی رسیدند ،تبدیل کند .دادههای بزرگ یعنی
حجم زیادی از دادهها برای باز کردن الگوها و روندها خصوصاً
مباحثه مربوط به رفتار انسانی که ممکن است توسط
کامپیوتر آنالیز شود( .گرامی و قریبی)0391 ،
ظهور دادههای بزرگ موج جدیدی از استراتژیهای مدیریت ارتباط
با مشتری را در حمایت از شخصیسازی فروش ،خدمات و خدمات
مشتری را به ارمغان میآورد(Anshari et al, 2019) .
علیرغم فرصت ایجاد شده توسط اینترنت اشیا و بیگ دیتا و
اهمیت استراتژیک اینترنت اشیا برای بسیاری از مشاغل،
پذیرش این فناوری همچنان بزرگترین چالش است.
)(Hammoudi et al, 2018
در واقع اینترنت اشیا و بیگ دیتا دو روی سکه هستند.
دادههای مبتنی بر اینترنت اشیاء ،مجموعهای از دادههای
حجیم و بزرگ هستند که با ابزارهای مدیریتی و پایگاههای
داده سنتی و معمولی قابل پردازش و مدیریت نیستند و کالن
داده نامیده میشوند( .جمشیدی و دهقانی سانیچ)0399 ،
چالشهایی که امروزه سازمانها در رابطه با دادههای کالن با
آن مواجه هستند به دلیل نیاز به تجزیه و تحلیل به موقع
دادهها است و این چالشها میتواند در آینده مشکالتی را به
وجود آورد .اینترنت اشیا نیز با ایجاد ارتباط بین انسان و
ماشین ،ارتباطات گستردهای را به وجود آورده است .با این
وجود ارتباط گستردهای که توسط اینترنت اشیا به وجود
میآید ،باعث شده دادههای کالنی از طریق رسانههای
اجتماعی برای سازمانها محیا شوند که به عنوان یک دارایی
بزرگ برای سازمانها مطرح هستند(Farkas, 2017) .
در واقع کالن داده به عنوان یک منبع غنی و ارزشمند برای انواع
گستردهای از سازمانها به رسمیت شناخته شده است .اما به
علت اینکه دادهها بدون در نظر گرفتن شرایط و در ضمن
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طراحی بیشتر آنها مبتنی بر معماری متمرکز ساخته شدهاند
برای کالن دادهها مناسب نیستند زیرا منجر به هزینه باال،
عملکرد و کیفیت پایین پردازش میشوند .از اینرو ،پردازش و
تجزیه و تحلیل کالن دادهها امروز به یک چالش برای
سیستمهای اخیر تبدیل شده است( .کیافر و جاورسینه)0394 ،
در این میان فروشگاههای زنجیرهای از جمله بنگاههای اقتصادی
روبه رشد رقابتی در کشور هستند که توسعه مفاهیم بازاریابی
در این صنعت بسیار حائز اهمیت میباشد .این در حالی است
که طبق بررسیهای مقدماتی مشخص شد که فروشگاههای
زنجیرهای کشور در ایجاد مشتریان وفادار و راضی تنها  31درصد
موفق بودهاند .به نظر اکثر کارشناسان مربوطه ،مشکل فروشگاه-
های زنجیرهای در ایران این است که در این نوع از خدمات
توزیع ،رویکرد منسجم و ساختار یافتهای در حوزههای مهم
مشتری مداری و وفاداری مشتری از سوی مدیران این
کسبوکارها اتخاذ نمیشود .همچنین عدم وجود دیدگاه علمی
و نظام مند باعث شده تا در دستیابی به نتایج مورد انتظار و
بهرهگیری مطلوب از پتانسایلهای خود در جهت توسعه
کسبوکار موفق نباشند .عالوه بر این ،واحدهای منسجم و
سازمان یافته پژوهش و تحقیقات بازار در این کسبوکارها به
صورت مفید وجود ندارد تا بتواند در راستای تعیین عوامل
اثرگذار بر رضایت مشتریان و تعیین نیازها و پیش نیازهای ایجاد
رضایت مشتری گامی مؤثر بردارد .در همین راستا وجود یک
سیستم ارتباط با مشتری از طریق برنامههای الکترونیکی و
کسب دادههای کالن از این طریق منجر به آگاهی مدیران
سازمانها از عواملی میشود که با تکیه بر آن میتوان گامی مؤثر
در جهت کسب مزیت رقابتی برداشت .با این تفسیر که
فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی با وجود جدید بودن با مشکالت
رقابتی فراوانی مواجه هستند و دستیابی به شاخصهای ارتباط
با مشتری در بستر اینترنت و بیگ دیتا ،میتواند برای این
سازمانها بسیار مفید باشد .در همین راستا در این تحقیق به
ارائه الگویی در مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMدر فروشگاه-
های زنجیرهای تخفیفی از طریق بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ
دیتا پرداخته شده است .در نتیجه سؤال اصلی مقاله به این
صورت مطرح میشود که طراحی الگوی مدیریت ارتباط با
مشتری ( )CRMدر فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی از طریق
بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ دیتا چگونه است؟
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ادبیات پژوهش
به گفته (لی و همکاران )4105 ،اینترنت اشیا از دو کلمه
"اینترنت" و "اشیا" تشکیل شده است و مربوط به دو دیدگاه
اصلی است .دید اول عمدتاً به سمت مؤلفه شبکه و دیدگاه
دوم به سمت مؤلفه اشیا معطوف است .اینترنت اشیا به
ابزارهایی اشاره میکند که از طریق شبکه به یکدیگر متصل
میشوند .اینترنت اشیا ابزاری است که دادههای کالن تولید
میکند .دادهها را مردم تولید میکنند و از این دادههای کالن
میتوان برای تولید اینترنت عالئم استفاده کرد .بنابراین،
اینترنت اشیا کامالً به انسان و ماشینآالت برای کسب
اطالعات وابسته است(O’Leary, 2013) .
در این میان فرایندهای مدیریت خدمات مشتری در صورتی
انجام میشوند که یک شرکت در تجزیه و تحلیل و
پاسخگویی به نیازهای مشتری کوتاهی کند یا نتواند
محصوالت یا خدمات را بدون دریافت بینش از مشتری برای
شکل دادن به روند خدمات مشتری توسعه ،پشتیبانی و
تحویل دهد .شرکتهایی که خدمات مشتری مدرن دارند،
بدون سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ،فرصت دستیابی به
عملکرد مطلوب در ارائه محصوالت را از دست میدهند.
)(Mohan and Deshmukh, 2013
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ،اطالعات به موقع را در
مورد نیازهای مشتری با شرکت در میان میگذارد تا بتوانند
هرگونه کمبود در راستای محصول و خدمات را پشتیبانی
کنند(Wang and Feng, 2012) .
مدیریت ارتباط با مشتری نقش مهمی را در شرکتها (اعم
از مشاغل بزرگ و مشاغل کوچک) ایفا میکند .مدیریت
ارتباط با مشتری ارتباط بین مشتری و مدیریت صنعت یا
شرکتها را فراهم میکند .هر صنعت یا شرکتی بر روی
انتظارات مشتری و نیازهای آنها کار میکند .مشتری نقش
مهمی در فعالیتهای تجاری و روند تصمیم گیری شرکتها
دارد(Monika et al, 2015) .
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با پشتیبانی از اینترنت اشیا
و بیگ دیتا دید واضحتری از تواناییهای لجستیکی سازمان را
در اختیار مشتری قرار میدهد .اگر سیستم مدیریت ارتباط با
مشتری به طور مؤثر با اینترنت اشیا و بیگ دیتا ترکیب نشده
باشد ،مشکالت عمدهای در تحویل محصوالت و خدمات ممکن
است رخ دهد .سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ترکیبی از
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فناوری ،افراد و فرایندها است که به دنبال درك نیازهای
مشتریان یک شرکت است .این سیستم یک روش یکپارچه
برای مدیریت روابط با تمرکز بر توسعه ارتباط با مشتری و
حفظ مشتری است(Abu Ghazaleh, 2018) .
ایترنت اشیا امروزه عمدتاً به بخشی از تجارت تبدیل شده است
و استفاده از این فناوری میتواند تأثیر چشمگیری در مدیریت
ارتباط با مشتری داشته باشد و مزایای بالقوهای را برای
سازمانها و مشتریان آنها ایجاد کند .اینترنت اشیا میتواند با
پیشنهاد یک راه حل یکپارچه و جدید پویا برای سه مشکل
اصلی :تصمیمات استراتژیک ،تصمیمات عملیاتی و ترازبندی
هر دو تصمیم ،عملکرد کسبوکار را ارتقا داده و تصمیماتی را
در زمان درست ارائه دهد(Haddud et al, 2017) .
در واقع اینترنت اشیا آخرین تحولی است که با تکیه بر
ابزارهای مختلف توانسته خدمات هوشمند را به مشتریان
ارائه دهد .خدمات هوشمند در بخش تولید ،نتیجه دیجیتالی
شدن خدمات از طریق فناوری اینترنت اشیا و بیگ دیتا است.
این سرویسهای هوشمند سرویسهای داده محور هستند.
)(Jesús Mario et al, 2018
برنامههای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری شامل فروش،
بازاریابی و خدمات به مشتری و فناوریهای ارتباطی برای
توجه بیشتر به نیازهای مشتری است و این امر کلید تأمین
ارزش افزوده و محصول یا خدمات بهتر است .در واقع سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری با تکیه بر بیگ دیتا و اینترنت اشیا
و با اقدامات دیجیتالی ارائه شده ،توانسته فضای کسبوکار را
تغییر دهد(Abu Ghazaleh & Zabadi, 2020) .
(انشاری و همکاران )4109 ،مقالهای با عنوان دادههای بزرگ
و مدیریت ارتباط با مشتری در ارائه شخصیسازی و سفارشی
سازی خدمات ،را انجام دادند .این مطالعه نشان میدهد که
مدیریت ارتباط با مشتری با بیگ دیتا باعث شده است تا
تجارت از نظر استراتژی بازاریابی مانند هشدار از طریق تلفن
هوشمند به مخاطبان بالقوه هدف خود ،تهاجمیتر شود.
(موسوی و امیری عقدایی )0399 ،مقالهای با عنوان بررسی
رفتار مصرفکننده به منظور خلق ارزش مورد انتظار مشتری
توسط تحلیل کالن دادهها ،را انجام دادند .بر اساس یافتههای
پژوهش پنج دسته کلی ارزش شامل -0 :ارزشهای
کارکردی -4 ،ارزشهای اقتصادی -3 ،ارزشهای کیفی-4 ،
ارزشهای احساسی و  -5ارزشهای اجتماعی ،به همراه
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سازههای مربوط به هر نوع از ارزش شناسایی گردید؛ نتایج
نشان میدهد با استفاده از تحلیل کالندادهها میتوان با
سرعت بیشتر و اتالف کمتر منابع ،تصویری شفافتر از
ارزشهای مورد انتظار مشتری ،به منظور ارائه محصولی
متناسب با نیاز و خواستههای مصرفکننده بدست آورد.
(رمضانی و همکاران )0399 ،مقالهای با عنوان تأثیر اینترنت
اشیاء بر مدیریت ارتباط مجازی و حقیقی با مشتری با در
نظر گرفتن رضایت مشتری ،را انجام دادند .بررسی و مرور
ادبیات و کارهای انجام شده در این زمینه حاکی از
تأثیرگذاری اینترنت اشیاء بر رضایت مشتری ،مدیریت ارتباط
مجازی با مشتری و مدیریت ارتباط حقیقی با مشتری است.
همچنین نتایج نشاندهنده این بود که رضایت مشتری بر
مدیریت ارتباط حقیق با مشتری و مدیریت ارتباط مجازی با
مشتری تأثیر داشته است .همچنین به نقش میانجی رضایت
مشتری در ارتباط بین اینترنت اشیا با مدیریت ارتباط مجازی
و حقیقی با مشتری نیز اشاره شد.
(یینگ و همکاران )4140 ،در پژوهشی به بررسی استفاده از
کالن دادهها در صنعت خرده فروشی در کشور سنگاپور
پرداختند .هدف از این تحقیق ارزیابی نحوه تأثیرگذاری کالن
دادهها بر رضایت مشتری و عملکرد شرکتها بوده است .نتایج
حاصل از این تحلیل پیمایشی نشان داد که استفاده از کالن
دادهها باعث میشود که دانش مدیران شرکتها راجع به عالئق
و خواستههای مشتریان افزایش یافته و بدین ترتیب توان
محصوالت و خدمات را به صورت سفارشی و شخصیسازی شده
ارائه کرد .این امر در نهایت باعث بهبود عملکرد میشود.
(وارنوفسکا )4141 ،پژوهشی با عنوان کالن دادهها به منزله
مؤلفه کلیدی در مدیریت رابطه با مشتری انجام داد .این
تحقیق به صورت موردی در رابطه با رستورانها انجام شده
است .تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات نشان داده است که
استفاده از فناوری های دیجیتالی به خصوص کالن دادهها در
صنعت رستوران امکان درك عمیق نیازهای مشتریان و در
نهایت جلب رضایت آنها را فراهم می آورد .این امر باعث
میشود که بتوان قدرت حفظ مشتریان را بهبود بخشید.
(نصرالدین و همکاران )4109 ،مطالعهای با عنوان تأثیر
اینترنت اشیاء بر بهبود ارائه خدمات به مشتری انجام داد .در
این مطالعه درباره اینترنت اشیا در مورد خدماترسانی به
مسافران در یک فرودگاه بینالمللی در اردن ،بحث شده است.
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نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که بکارگیری
اینترنت اشیاء باعث افزایش تطابق بین انتظارات مشتری و
نحوه خدماترسانی به مشتریان وجود دارد.
(بوجانوفسکا )4109 ،در پژوهشی به بررسی جمعآوری
اطالعات مشتریان با استفاده از اینترنت اشیاء انجام داد .این
مطالعه با رویکرد توصیفی -مروری انجام شده است و برای
تبیین بهتر مسأله چند مثال نیز آورده شده است .در مجموع
نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که
استفاده از اینترنت اشیاء به شکل شگرفی باعث افزایش
اطالعات و دانش شرکتهای تجاری راجع به نیازها و
درخواستهای مشتری میشود که از این طریق میتوان
برنامهریزی بهتری برای افزایش رضایت مشتریان انجام داد.
(تاالن بالستریو و همکاران )4101 ،مقالهای با عنوان استفاده
از بیگ دیتا در سیستمهای اطالعاتی مدیریت ارتباط با
مشتری برای تعیین مشخصات مشتری در بخش هتل ،را
انجام دادند .نتایج نشان میدهد تجزیه و تحلیل بیشتر در
مورد جهتگیری به سمت بخشهای جدید بازار است.
فناوریهای بیگ دیتا میتوانند برای تجزیه و تحلیل
دادههای داخلی موجود در سیستمهای اطالعات مدیریت
ارتباط با مشتری از صنعت مهمان نوازی بسیار مفید باشند.
(یرپود و کومار سینگال )4101 ،مقالهای با عنوان مدیریت
ارتباط با مشتری مبتنی بر اینترنت اشیا یک چشمانداز
تحقیقاتی ،را انجام دادند .یک مطالعه مروری گسترده در حال
انجام است که در آن سازههای مدیریت ارتباط با مشتری و
اینترنت اشیا مورد مطالعه قرار گرفت .اطالعات مقدماتی
مختلفی در مورد سیستم اینترنت اشیا و مدیریت ارتباط با
مشتری به همراه مؤلفههای فعال کنندههای دیجیتال ارزیابی
شده است .از منابع مقاالت پژوهشی ،مجالت ،سایتهای
اینترنتی ،سایتهای دادههای آماری و کتابها برای جمعآوری
مطالب مربوط به موضوع استفاده شد .مطالعه تمام سناریوهای
مربوطه که در آن احتمال تأثیر دادههای سیستم اینترنت اشیا
در زمان واقعی بر مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد ،انجام
شد .یافتهها نشان داد که تقاضای مشتری بطور مداوم در حال
پیشرفت و تغییر است و همسویی و همگام شدن با تغییرات
برای همه سازمانها بسیار مهم است .سازمانها باید مشتری
مدار باشند و نسبت به تغییر سناریوهای بازار چابک باشند.
(فاضلی ماه سایه و همکاران )0391 ،مقالهای با عنوان داده
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کاوی در بیگ دیتا فروشگاه جهت دستهبندی مشتریان بر
حسب ویژگیها و نوع خرید ،را انجام دادند .بهبود فرایند
شناسایی مشتریان هدف در شرایط رقابتی عاملی مهم در
جهت ربودن گوی سبقت از رقبا با کاربری مشابه است.
استفاده مناسب از روشهای دستهبندی میتواند در تجزیه و
تحلیل ابر دادههای میتواند فوق العاده مؤثر باشد .با توجه به
اجرای مدلهای مهم و تأثیرگذار دستهبندی از جمله بیز
ساده ،مدل خطی تعمیم یافته ،رگرسیون لجستیک ،یادگیری
عمیق ،الگوریتم جنگل تصادفی ،گرادیان بوستینگ ،درخت
تصمیمگیری و ماشین بردار پشتیبان در نرمافزار راپیدماینر
انجام شد و بر حسب آیتمهای درصد صحت ،ضریب کاپا،
خطای مطلق نرمال ،ضریب همبستگی و مربع ضریب
همبستگی مقایسه شد .بر حسب نتایج بدست آمده مدلهای
ماشین بردار پشتیبان و بیز ساده به ترتیب مدلهای
کارآمدتری هستند و مدل الگوریتم جنگل تصادفی با نتایج
ضعیفتر نسبت به سایر مدلها است.
(زینیوند و موقرپور )0391 ،مقالهای با عنوان بررسی رابطه
بین مدیریت دادههای عظیم برای توانمندسازی مدیریت
دانش در راستای مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه
کتابخانههای عمومی استان خوزستان) ،را انجام دادند .نتایج
به دست آمده حاکی از وجود همبستگی بین مدیریت ارتباط
با مشتریان ،داده کاوی و مدیریت دانش با هم میباشد.
همچنین رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته وجود دارد،
به این معنی که کاربرد مدیریت دانش سبب افزایش ارتباط
با مشتری (کاربر) در کتابخانههای عمومی میشود.
(عقیقی و غیاث یگانه )0391 ،مقالهای با عنوان استفاده از
دادههای بزرگ حاصل از سیستمهای اطالعات مدیریت ارتباط
با مشتری برای تعیین ویژگیهای مشتری در صنعت پخش ،را
انجام دادند .روششناسی این پژوهش کمی است و پرسشنامه
بین مشتریان وفادار و جدید تیام پخش برای آزمون مقایسه
میان آنها توزیع شد .نتیجهی این پژوهش نشان دهندهی
تجزیه و تحلیل بیشتر برای هدفگذاری به سمت بخشهای
جدید بازار است فناوری دادههای بزرگ میتواند برای تجزیه و
تحلیل دادههای داخلی قابل دسترس در سیستم اطالعات
مدیریت ارتباط با مشتری از صنعت بسیار مفید است.
(دانش مهر و همکاران )0391 ،مقالهای با عنوان ارائه مدل
مدیریت ارتباط با مشتری برای کسبوکارهای مبتنی بر
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رسانههای اجتماعی ،را انجام دادند .یافتههای بدست آمده از
بخش کمی نشان داد که  53درصد واریانس مدیریت ارتباط
با مشتری 53 ،درصد مدیریت دانش مشتریان 41 ،درصد
تخصصگرایی 33 ،درصد قیمتگذاری 31 ،درصد حفظ

پویایی 41 ،درصد مدیریت دانش سازمانی ،توسط متغیرهای
مدل پژوهش تبیین میشود .به طور کلی ،با توجه به
چارچوبهای موجود شاخصهای مرتبط شناسایی شدهاند
که در جدول شماره  0نشان داده شده است.

جدول شماره  :1مستندسازی مدل مفهومی پژوهش
شاخص

منبع

ردیف

0

استراتژی قیمتی

خدمات هوشمند  -زمان واقعی دادهها -
پیشبینی فروش  -رشد سود  -کارایی
لجستیک  -تاکتیک قیمتگذاری

(ژانگ و لیو)4101 ،؛ (کیانگ دون و همکاران)4101 ،؛ (جسوس ماریو و
همکاران)4101 ،؛ (چاتزیگرگادیکیدیس و همکاران)4101 ،؛ (ایتمن،
)4105؛ (ادی)4104 ،؛ (لی و همکاران)4103 ،؛ (دایان و آرنولدس)4104 ،

4

تبلیغات بازاریابی
سفارشی

خدمات سفارشی  -کمپین بازاریابی -
ماژول حمل و نقل  -پیشبینی رفتار
خرید  -قیمتهای پویا

(محمد و همکاران)4109 ،؛ (جانگ جین و همکاران)4101 ،؛ (والتر و
باکر)4101 ،؛ (کومار و همکاران)4101 ،؛ (هوفاکر و همکاران)4101 ،

3

تجزیه و تحلیل در
زمان واقعی
(کوتاهترین زمان)

قیمتهای رقیب  -ردیابی موجودی -
تبلیغات رقیب  -هزینه حمل و نقل -
خرابی محصول

(بریل و جونر)4101 ،؛ (ایتمن)4105 ،

4

بهبود حفظ
مشتری

بانک اطالعات دانش  -توسعه محصول -
پیگیری رفتار مشتری  -محصوالت متصل
 -تقسیمبندی مشتری

(لیو و همکاران)4101 ،؛ (آدن و هی)4101 ،؛ (سازیجاروی و
همکاران)4103 ،؛ (دلودلو و همکاران)4104 ،؛ (ایهده)4101 ،؛
(گادسل و همکاران)4100 ،

5

موفقیت مدیریت
ارتباط با مشتری

رضایتمندی مشتری  -مزیت رقابتی -
عملکرد سازمانی

(توکلی و همکاران)0391 ،؛ (برقی اسکویی و ناصری اسکویی)0391 ،؛
(جعفرینسب و راهپیما)0391 ،؛ (نیکو و مروتی شریفآبادی)0391 ،؛
(مبین و امیرنژاد)0391 ،؛ (نظاری و کریمی)0391 ،؛ (مالولی،
)0391؛ (بکایی جزی و همکاران)0394 ،

روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمعآوری
اطالعات :توصیفی -پیمایشی میباشد .جهت جمعآوری
اطالعات از نظر خبرگان ( 41خبره) استفاده شده است.
منظور از افراد خبره در این پژوهش افرادی هستند که بیش
از  5سال سابقه داشته و از تجربه و سابقه کاری مناسبی در
صنعت خرده فروشی تخفیفی برخوردار بودهاند و دارای
مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر هستند .بر همین اساس
روش نمونهگیری هدفمند بوده است .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است.
بدین صورت که پرسشنامه مورد استفاده توسط پژوهشگر
با استناد بر پژوهشهای گذشته و ادبیات موجود و راهنمایی
استاد راهنما؛ طراحی و سپس روایی و پایایی آن سنجیده
شده است .این روش یک متدولوژی برای ایجاد و فهم روابط
میان عناصر یک سیستم پیچیده میباشد؛ به عبارتی این

روش یک فرآیند متعامل است که در آن مجموعهای از عناصر
مختلف و مرتبط با یکدیگر در یک مدل سیستماتیک جامع
ساختاربندی میشوند و هدف از آن به طور کلی طراحی یک
سیستم و الگویی با سطوح مختلف است که مبنایی برای
استفاده پژوهش های بعدی به صورت کمی برای
پژوهشگران میباشد( .امالیه و همکاران)4105 ،
الزم به ذکر است ،علت انتخاب نمونه محدود در مطالعات معادالت
تفسیری ( 01الی  45نفر) در راستای ماهیت پژوهشهای کیفی
و کفایت دادهها در این سطح از جامعه میباشد .استفاده از تعداد
باالتر باعث ایجاد انحراف در تحلیل ساختاری -تفسیری به دلیل
الزام به استفاده از شاخص مد میگردد .و نیز دخالت افراد
غیرمرتبط به تصمیم در فرآیند تصمیمگیری مشکالتی را بوجود
خواهد آورد و عدم استفاده از افراد خبره و کاردان نیز باعث تقلیل
کارائی میگردد( .حبیبی و همکاران)0393 ،

ارائه الگویی در مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRMدر فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی با بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ دیتا

001

تقسیمبندی مشتری ،قیمتهای رقیب ،ردیابی موجودی،
تبلیغات رقیب ،هزینه حمل و نقل ،خرابی محصول ،خدمات
سفارشی ،کمپین بازاریابی ،ماژول حمل و نقل ،پیشبینی
رفتار خرید ،قیمتهای پویا ،خدمات هوشمند ،زمان واقعی
دادهها ،پیشبینی فروش ،رشد سود ،کارایی لجستیک،
تاکتیک قیمتگذاری .سپس پرسشنامهای جهت شناسایی
روابط میان متغیرها در اختیار خبرگان قرار گرفت.

یافتهها
در بخش آمار توصیفی در مورد سطح تحصیالت خبرگان،
کمترین فراوانی مربوط به «لیسانس» با  %01/11و گزینه
«دکترا» با  %11/11بیشترین فراوانی را دارا بوده است.
کمترین فراوانی در بین گزینههای انتخابی در مورد سابقه
کار خبرگان مربوط به بازه " 5تا  01سال" با فراوانی %41/11
و بیشترین فراوانی مربوط به" ،باالی  05سال" با میزان
فراوانی  %51/11بوده است .مدل سازی ساختاری تفسیری با
تهیه فهرستی از متغیرهایی شروع میشود که مربوط به
مسأله یا موضوع هستند .این متغیرها از مطالعه ادبیات
موضوع ،مصاحبه با خبرگان و یا از طریق پرسشنامه به دست
میآیند( .تقیزاده و همکاران)0395 ،
لذا پس از تعیین متغیرها از طریق مطالعهی پژوهشها و
مصاحبه با خبرگان و اساتید دانشگاهی با رسیدن به اشباع
علمی و با استفاده از تکنیک دلفی ،به موارد زیر جهت
استفاده در این پژوهش استخراج شد .بانک اطالعات دانش،
توسعه محصول ،پیگیری رفتار مشتری ،محصوالت متصل،

به دست آوردن ماتریس خودتعاملی ساختاری :این
ماتریس یک ماتریس به ابعاد متغیرهاست که در سطر و ستون
اول آن متغیرها به ترتیب ذکر میشوند .آنگاه روابط دو به
دوی متغیرها توسط نمادهایی مشخص میشود( .آذر)4101 ،
ماتریس خود تعاملی ساختاری بر اساس بحث و نظرات گروه
متخصصان تشکیل میشود .برای تعیین نوع روابط پیشنهاد
شده است که از نظر خبرگان و کارشناسان بر اساس
تکنیکهای مختلف مدیریتی ،از جمله طوفان مغزی و
تکنیک گروه اسمی و غیره استفاده شود .برای تعیین نوع
رابطه از جدول شماره  4استفاده شده است:

جدول شماره  :2روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری
نماد

مفهوم نماد

V

 iمنجر به  jمیشود

A

 jمنجر به  iمیشود

X

رابطهی دوطرفه  iو  jوجود دارد

O

رابطه معتبری وجود ندارد

جدول شماره  :3ماتریس خود تعاملی ساختاری ارائه شده توسط خبرگان
تجزیه و تحلیل

استراتژی

موفقیت مدیریت

بهبود حفظ

تبلیغات بازاریابی

در زمان واقعی

قیمتگذاری

ارتباط با مشتری

مشتری

سفارشی

A

A

V

X

A

A

V

A

A

A

تبلیغات بازاریابی سفارشی
بهبود حفظ مشتری
موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
استراتژی قیمتگذاری
تجزیه و تحلیل در زمان واقعی

بدست آوردن ماتریس دستیابی :با تبدیل نمادهای روابط
ماتریس  SSIMبه اعداد صفر و یک میتوان به ماتریس

دستیابی رسید .این قواعد در جدول شماره  4بیان شده است.
(سیدجوادین و همکاران.)0395 ،
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جدول شماره  :4قواعد تبدیل ماتریس اولیه به ماتریس دستیابی
نماد

 iبه j

 jبه i

V

0

1

A

1

0

X

0

0

O

1

1

جدول شماره  :5ماتریس دستیابی (خود دریافتی)
تجزیه و تحلیل

استراتژی

موفقیت مدیریت

بهبود حفظ

تبلیغات بازاریابی

در زمان واقعی

قیمتگذاری

ارتباط با مشتری

مشتری

سفارشی

1

1

0

0

0

تبلیغات بازاریابی سفارشی

1

1

0

0

0

بهبود حفظ مشتری

1

1

0

1

1

موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

1

0

0

0

1

استراتژی قیمتگذاری

0

0

0

0

0

تجزیه و تحلیل در زمان واقعی

سازگار کردن ماتریس دستیابی

در این مرحله باید حالت ترایایی بین عوامل نیز بررسی شود.
اگر  iمنجر به  jو  jمنجر به  kشد ،آنگاه  iباید منجر به k
شود( .جتیش تاکار و همکاران)4111 ،
هوآنگ و همکاران از قوانین ریاضی برای ایجاد سازگاری

استفاده کردند بدین صورت که ماتریس دستیابی را به توان
( )K+1میرساند و  K≥1است .البته ،عملیات به توان
رساندن ماتریس باید طبق قاعده بولیَن (، 1*1=1
 )1+1=1باشد( .کانن و همکاران)4104 ،

جدول شماره  :6ماتریس دسترسی نهایی
قدرت

تجزیه و تحلیل

استراتژی

موفقیت مدیریت

بهبود حفظ

تبلیغات بازاریابی

نفوذ

در زمان واقعی

قیمتگذاری

ارتباط با مشتری

مشتری

مشتری

3

1

1

0

0

0

تبلیغات بازاریابی مشتری

3

1

1

0

0

0

بهبود حفظ مشتری

0

1

1

0

1

1

موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

4

1

0

0

0

0

استراتژی قیمتگذاری

5

0

0

0

0

0

تجزیه و تحلیل در زمان واقعی

0

4

5

4

4

میزان وابستگی

تعیین سطح متغیرها و تشکیل ماتریس مخروطی :برای
تعیین سطح و اولویت متغیرها مجموعه دستیابی و مجموعه
پیش نیاز برای هر متغیر تعیین میشود .مجموعه دستیابی
هر متغیر شامل متغیرهایی میشود که از طریق این متغیر
میتوان به آنها رسید و مجموعه پیش نیاز شامل متغیرهایی
میشود که از طریق آنها میتوان به این متغیر رسید .سپس
اشتراکات مجموعه دستیابی و پیش نیاز همه عوامل تعیین

میشود و در صورت برابر بودن مجموعه دستیابی با مجموعه
اشتراك آن عامل به عنوان سطح باال در نظر گرفته میشود.
برای به دست آوردن سایر سطوح باید سطوح قبلی از ماتریس
جدا گردند و فرآیند تکرار شود .پس از تعیین سطوح دوباره
ماتریس دریافتی را به ترتیب سطوح مرتب کرده ،ماتریس
جدید ،ماتریس مخروطی نامیده میشود( .فیروزجاییان و
همکاران)0394 ،

ارائه الگویی در مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRMدر فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی با بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ دیتا
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جدول شماره  :7اولین تکرار بخش بندی سطوح ماتریس دسترسی
متغیر

مجموعهی نفوذ

مجموعه ورودی

مجموعه مشترک

تبلیغات بازاریابی سفارشی ()0

3-4-0

5-4-4-0

4-0

بهبود حفظ مشتری ()4

3-4-0

5-4-4-0

4-0

موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ()3

3

5-4-3-4-0

3

استراتژی قیمتگذاری ()4

4-3-4-0

5-4

4

تجزیه و تحلیل در زمان واقعی ()5

5-4-3-4-0

5

5

سطح

0

سطح اول سلسله مراتب متعلق به "به موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ( ")3میباشد.
جدول شماره  :8دومین تکرار بخشبندی سطوح ماتریس دسترسی
متغیر

مجموعهی نفوذ

مجموعه ورودی

مجموعه مشترک

سطح

تبلیغات بازاریابی سفارشی ()0

4-0

5-4-4-0

4-0

4

بهبود حفظ مشتری ()4

4-0

5-4-4-0

4-0

4

استراتژی قیمتگذاری ()4

4-4-0

5-4

4

تجزیه و تحلیل در زمان واقعی ()5

5-4-4-0

5

5

سطح دوم سلسله مراتب متعلق به "تبلیغات بازاریابی
سفارشی ( )0و بهبود حفظ مشتری ( ")4میباشد .به روش
مشابه سطح سوم سلسله مراتب متعلق به "استراتژی

قیمتگذاری ( ")3و در نهایت سطح چهارم سلسله مراتب
متعلق به "تجزیه و تحلیل در زمان واقعی ( ")5است.
مدل ساختاری – تفسیری نهایی به شرح زیر است:

نمودار شماره  :1مدل ساختاری تفسیری مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی
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همانگونه که در نمودار شماره  0مشاهده میشود ،مطابق
مدل مدل ساختاری تفسیری استخراج شده ،متغیر "بهبود
حفظ مشتری ( ")3در سطح یک قرار دارد ،این بدان معنا
است که این متغیر از باقی متغیرها اثر میپذیرد.
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تأثیرگذارترین متغیر ،متغیر "تجزیه و تحلیل در زمان واقعی
( ")5بوده و سپس متغیرهای "استراتژی قیمتگذاری (")4
و نهایتاً "تبلیغات بازاریابی سفارشی ( )0و بهبود حفظ
مشتری ( ")4در مراتب اثرگذاری بعدی میباشند.

نمودار شماره  :2مدل ساختاری تفسیری بسط یافته مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی

تجزیه و تحلیل MICMAC
برای انجام تجزیه و تحلیل  MICMACمحاسبه قدرت
نفوذ و وابستگی هر متغیر نیاز است .قدرت نفوذ برابر با
حاصل جمع اعداد سطر هر متغیر و قدرت وابستگی برابر با
حاصل جمع اعداد ستون هر متغیر است .سپس جدول
مختصاتی بر اساس دو بعد قدرت نفوذ و وابستگی تشکیل
میشود و متغیرها را بر حسب قدرت نفوذ و وابستگی محاسبه
شده در جدول شماره  1در آن وارد میکنیم .طبقهبندی
نهایی معیارها در نمودار شماره  3نشان داده شده است .پس

از تعیین قدرت محرك یا اثرگذاری و قدرت وابستگی ،می-
توان تمامی موانع را در یکی از خوشههای چهارگانه روش
ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی قرار داد .بر روی
ماتریس مورد نظر روش ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل
کاربردی نقاط مرزی معموالً یک واحد بزرگتر از میانگین
تعداد عوامل میباشند .به عبارت دیگر ،برای مثال در این
تحقیق با توجه به اینکه تعداد عوامل برابر  5میباشد ،نقاط
مرزی روی ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی برابر
 4.5در نظر گرفته میشود .با این حال ،با توجه به شرایط

ارائه الگویی در مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRMدر فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی با بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ دیتا

تحقیق میتوان نقاط مرزی متفاوتی را منظور نمود .نقاط
مرزی باید بگونهای باشد که بخوبی عوامل مختلف را در
خوشههای مورد نظر تفکیک نماید.
در این مرحله ،متغیرها در چهار گروه طبقهبندی میشوند.
اولین گروه شامل متغیرهای خودمختار میشود که قدرت
نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند .این متغیرها تا حدودی مجزا
از سایر متغیرها هستند و ارتباطات کمی دارند .متغیرهای
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وابسته از قدرت نفوذ ضعیف ولی وابستگی باالیی برخوردارند.
گروه سوم متغیرهای پیوندی میباشند که دارای قدرت نفوذ
باال و وابستگی باالیی برخوردارند .در واقع هرگونه عملی بر
روی این متغیرها باعث تغییر سایر متغیرها میشود.
متغیرهای قسمت نفوذ دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی کم
میباشند.

نمودار شماره  :3قدرت نفوذ – وابستگی

بحث و نتیجهگیری
متغیرهای مؤثر در مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاههای
زنجیرهای تخفیفی عبارت از تبلیغات بازاریابی سفارشی،
موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ،بهبود حفظ مشتری،
استراتژی قیمتگذاری و تجزیه و تحلیل در زمان واقعی
میباشند .مطابق مدل ساختاری تفسیری استخراج شده سطح
اول سلسله مراتب متعلق به "به موفقیت مدیریت ارتباط با
مشتری ( ،")3سطح دوم سلسله مراتب متعلق به "تبلیغات
بازاریابی سفارشی ( )0و بهبود حفظ مشتری ( ")4و سطح
سوم سلسله مراتب متعلق به "استراتژی قیمتگذاری (")3
میباشد ،این بدان معنا است که این متغیرها از باقی متغیرها
اثر میپذیرد .تأثیرگذارترین متغیر  ،متغیر "تجزیه و تحلیل در
زمان واقعی ( ")5بوده و سپس متغیرهای "استراتژی
قیمتگذاری ( ")4و نهایتاً "تبلیغات بازاریابی سفارشی ( )0و

بهبود حفظ مشتری ( ")4در مراتب اثرگذاری بعدی میباشند.
در خصوص پنج متغیر اصلی هیچ یک از متغیرها در
"متغیرهای خودمختار" ،که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی
دارند ،قرار نگرفتهاند .لذا میتوان اینگونه بیان نمود که متغیری
که تا حدودی مجزا از سایر متغیرها باشد و ارتباطات کمی
داشته باشد ،وجود ندارد .همچنین متغیر "موفقیت مدیریت
ارتباط با مشتری" در گروه "متغیرهای وابسته" ،که از قدرت
نفوذ ضعیف ولی وابستگی باالیی برخوردارند ،قرار گرفته است.
متغیرهای "تبلیغات بازاریابی سفارشی و بهبود حفظ مشتری"
متغیرهای پیوندی میباشند که دارای قدرت نفوذ باال و
وابستگی باالیی برخوردارند .با توجه به اینکه هرگونه عملی بر
روی این متغیرها باعث تغییر سایر متغیرها میشود ،به این 4
متغیر میبایست توجه ویژهای شود .دو متغیر تجزیه و تحلیل
در زمان واقعی و استراتژی قیمتگذاری در قسمت نفوذ قرار
دارند و دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی کم میباشند .طبیعتاً
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تغییر در این گروه منجر به تغییر در باقی متغیرها میگردد.
بیشترین نفوذ و کمترین وابستگی متعلق به "تجزیه و تحلیل
در زمان واقعی" و سپس "استراتژی قیمتگذاری" است که
به نوبه خود نشاندهنده اهمیت باالی این متغیرها در مدیریت
ارتباط با مشتری در فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی میباشد.
نتایج اخذ شده در خصوص تأثیر تبلیغات بازاریابی سفارشی
این پژوهش همراستای با پژوهشهای انجام شده توسط
(محمد و یینگ و همکاران)4140 ،؛ (همکاران)4109 ،؛
(جانگ جین و همکاران)4101 ،؛ (والتر و باکر)4101 ،؛
(هوفاکر و همکاران )4101 ،و (کومار و همکاران)4101 ،
میباشد .به عنوان مثال در مطالعه (یینگ و همکاران)4140 ،
مشخص شد که استفاده از کالن دادهها باعث میشود که
دانش مدیران شرکتها راجع به عالئق و خواستههای
مشتریان افزایش یافته و بدین ترتیب توان محصوالت و
خدمات را به صورت سفارشی و شخصیسازی شده ارائه کرد.
همچنین در خصوص تأثیر بهبود حفظ مشتری این پژوهش
همراستای با پژوهشهای انجام شده توسط (لیو و همکاران،
)4101؛ (آدن و هی)4101 ،؛ (سازیجاروی و همکاران،
)4103؛ (دلودلو و همکاران)4104 ،؛ (گادسل و همکاران،
 )4100و (ایهده )4101 ،میباشد .به عنوان مثال،
(وارنوفسکا )4141 ،گزارش کرد که استفاده از فناوریهای
دیجیتالی به خصوص کالن دادهها در صنعت رستوران امکان
درك عمیق نیازهای مشتریان و در نهایت جلب رضایت آنها
را فراهم میآورد .این امر باعث میشود که بتوان قدرت حفظ
مشتریان را بهبود بخشید .بر اساس نتایج کسب شده مبنی
بر تأثیر تجزیه و تحلیل در زمان واقعی (کوتاهترین زمان)،
این پژوهش همراستای با پژوهشهای انجام شده توسط
(بریل و جونر )4101 ،و (ایتمن )4105 ،میباشد.
همچنین (انشاری و همکاران )4101 ،نیز به مسأله اشاره
کردهاند که پیادهسازی فناوریهای دیجالی مانند تحلیل
کالن دادهها باعث تشریع در فرایند خدمترسانی به
مشتریان میشود که این یافته با نتایج بدست آمده در تحقیق
حاضر همخوانی دارد .در خصوص تأثیر استراتژی
قیمتگذاری نیز این پژوهش همراستای با پژوهشهای انجام
شده توسط (جسوس ماریو و همکاران)4101 ،؛
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(چاتزیگرگادیکیدیس و همکاران)4101 ،؛ (ژانگ و لیو،
)4101؛ (کیانگ دون و همکاران)4101 ،؛ (ایتمن)4105 ،؛
ا(دی)4104 ،؛ (لی و همکاران)4103 ،؛ (دایان و آرنولدس،
 )4104میباشد .به عنوان مثال( ،ژانگ و لیو )4101 ،نشان
دادند که استفاده از فناوریهای دیجیتالی باعث خواهد شد
که قیمتگذاری به شکلی صورت گیرد که از دیدگاه مشتریان
"منصفانه" تلقی میشود.
(فاکس و همکاران )4104 ،نیز به تأثیرگذاری اینترنت اشیاء
بر بهینهسازی سیستم قیمتگذاری اشاره کردهاند.
باتوجه به اینکه بیشترین نفوذ و کمترین وابستگی متعلق به
"تجزیه و تحلیل در زمان واقعی" و سپس "استراتژی
قیمتگذاری" است که به نوبه خود نشاندهنده اهمیت باالی
این متغیرها در مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاههای
زنجیرهای تخفیفی میباشد ،لذا این موضوع میبایست به نحو
ویژهای مد نظر قرار گیرد.
پیشنهادهای زیر برای پژوهشگران آتی پیشنهاد
میگردد.
* استفاده از روش داده بنیاد جهت ترسیم مدل
* انجام پژوهش آینده را میتوان با استفاده از تلفیق تکنیک
دیمتل و مدلیابی معادالت ساختاری انجام داد و نتایج را
مقایسه نمود.
* باال بردن حجم نمونه و استفاده از نرمافزار لیزرل در تست
مدل
* در پژوهش آتی میتوان روش  ISMبا پویایی سیستم
بصورت ترکیبی انجام داد.

ارائه الگویی در مدیریت ارتباط با مشتری ) (CRMدر فروشگاههای زنجیرهای تخفیفی با بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ دیتا
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Provide a Model for Customer Relationship Management (CRM) In Discount
Chain Stores Through The Use of the Internet of Things and Big Data
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Abstract
Success in customer relationship typically depends on increasing knowledge management. As the
hiring of a scientist in customer relationship management becomes more prominent because there
is so much information about drugs, their properties and their behavior. In such cases, use efficient
algorithms and techniques to analyze this data is essential. The purpose of this study is to provide a
model for customer relationship management (CRM) in discount chain stores through the use of
the Internet of Things and Big Data. The data analysis method is a detailed construction modeling
method. In this research, in order to fill in the questionnaires, the opinions of 20 experts in this field
have been used. According to the interpretive structural model, the first level of the hierarchy
belongs to “Customer Relationship Management Success (3)”, the second level of the hierarchy
belongs to “Custom Marketing Advertising (1) and Customer Improvement (2)” and the third level
of the hierarchy belongs to “Pricing strategy (3)” can be, which means that these variables are
affected by other variables. The most influential variable is “real-time analysis” (4). The results can
be a good model for the country's chain stores to better manage customer relationships and gain a
competitive advantage.
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Things.
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