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چکیده صنعت و به طور خاص عرصه تولید و عملیات مستقیم و غیرمستقیم بواسطه گسترش تولید و
توسعه صنعتی ناشی از رشد جعیت جهانی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی از توسعه پایدار

متاثر بوده است. هدف این تحقیق اندازه گیری شاخص های پایداری زنجیره تامین در صنعت سیمان با
استفاده از تکنیک FMCDM-QFD است، از نظر روش شناسی روش تحقیق در کلیه ی مباحث کمی از

حیث معرفت شناسی و هستی شناسی از نوع پوزیتیویسم، از حیث هدف از نوع کاربردی، از نظر
رویکرد از نوع قیاسی، از حیث روش شناسی از نوع تحلیلی ریاضی، از نظر روش از نوع مطالعات

میدانی، از نظر راهبرد از نوع مطالعه ی پیمایشی و موردی و از نظر ماهیت پژوهش، به دنبال توصیف
و تبیین روابط بین متغیرها در قالب یک مدل است. روش گردآوری اطالعات در این تحقیق میدانی و

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته مقایسات زوجی ویژه تکنیک¬های دیمتل و فرآیند
تحلیل شبکه است، جامعه ی آماری شامل خبرگان صنعت سیمان و نمونه آماری 15 خبره (مدیرعامل،

معاونین و مدیران تولید و تحقیق و توسعه) کارخانجات سیمان لوشان، سیمان آبیک و سیمان خزر
هستند. از دیدگاه خبرگان صنعت سیمان با این¬که اولویت سه شاخص اصلی را به صورت

سیاست¬گذاری، اقتصادی و قوانین و مقررات تعیین نمودند ولی در زیرشاخص¬های فرعی اولویت اول
را به امنیت قوانین و مقررات دادند که از زیرشاخص-های قوانین و مقررات می¬باشد. در اولویت¬های

بعدی دو زیرشاخص از شاخص اصلی سیاست¬گذاری قرار گرفتند که در اولویت اصلی اول هستند.
همچنین رقبای بالقوه آینده که از زیرشاخص¬های سیاست-گذاری می¬باشد از نظر خبرگان در اولویت

نهم قرار می¬گیرد. عملکرد اقتصادی نیز در اولویت دهم است. کلیدواژه:پایداری زنجیره تامین، شاخص
های پایداری زنجیره تامین، صنعت سیمان

کلمات کلیدی : کلیدواژه:پایداری زنجیره تامین، شاخص های پایداری زنجیره تامین، صنعت سیمان

Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

/fa/thesis/bodyView/8012
/fa/thesis/bodyView/8012
http://www.tcpdf.org

