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Ի՞նչն է կարևոր աշխատանքի արդյունավետության և ապրանքի որակի բարելավման
համար:
Խնդրեմ համեմատեք հետևյալ երկու սառնարանները:

Նկար Ա

Նկար Բ

Նկար Բ-ն ներկայացնում է սառնարան, որտեղ տարբեր սննդատեսակները դասավորված են
շարքով, իսկ Նկար Ա-ն ցույց է տալիս անկանոն իրավիճակ:
Նկար Բ-ի սառնարանը պատկանում է մի ռեստորանի, որը փորձում է բարելավել
աշխատանքի արդյունավետությունը և ծառայության որակը: Այդ ռեստորանը հասել է նրան,
որ ճաշերը հասցնում է հաճախորդին պատվերը ստանալուց հետո 20 րոպեի ընթացքում
և կանխում է ճաշացանկի տեսականուց որևէ տեսակի բացակայությունը, այնպես որ
հաճախորդները ռեստորանի ծառայությունից անբավարարվածություն չունեն: Շատ կարևոր
է լավ հարաբերություններ հաստատել մշտական հաճախորդների հետ, կանխելով նրանց
անբավարարվածությունը, որպեսզի վաճառքի ծավալները կայունանան և աճեն:

Կանոնավոր դասավորված նյութերը կարող են նպաստել.
(i) Նյութեր որոնելու համար ժամանակի կորուստի կանխմանը
(հաճախորդների պատվերների կատարման ժամանակի
նվազեցմանը)
(ii) Անհրաժեշտ միջոցների պակասորդի կանխմանը,
(iii) միջոցների ավելցուկի առաջացման կանխմանը:
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Վերոնշյալ (ii) և (iii) կետերը շատ կարևոր են, քանի որ միջոցների վերահսկողության
մակարդակը կարող է կանխել և՛ վաճառքի կորուստը, և՛ աշխատանքային կապիտալի
պակասը:
Տարբեր երկրներում շատ ձեռնարկություններ և խանութներ կիրառում են 5Ս-ն, որպեսզի
բարելավեն աշխատանքի արդյունավետությունը և ապրանքի/ծառայության որակը: 5Ս-ն
հետևյալ ճապոներեն բառերի հապավումն է.
-

Սեիրի. Տեսակավորել անհրաժեշտ և ոչ անհրաժեշտ իրերը և վերացնել ոչ անհրաժեշտ
իրերը:

-

Սեյտոն. Անհրաժեշտ իրերը դնել դասավորված ձևով:

-

Սեյսու. Մաքրել աշխատավայրը (խանութ, գրասենյակ, պահեստ և այլն), որպեսզի
ձեռնարկությունում հեշտորեն որոշվեն գործառնական խնդիրները (այնպիսիք, ինչպիսիք
են ապրանքի պակասորդը, նյութերի և սարքավորումների անպատշաճ օգտագործումը և
այլն):

-

Սեյկեցու. մաքուր պահել աշխատավայրը:

-

Սիցուկե. այդ գործողություններ կատարելը դարձնել սովորություն:

1. Ինչպես մշակել 5Ս գործողություններ
Մեր քննարկումներից հետևում է, որ այսպիսով 5Ս-ն կարող է նպաստել աշխատանքի
արդյունավետության և ապրանքի/ծառայության որակի բարձրացմանը: Այս դեպքում, ի՞նչպես
մենք կարող ենք այն կիրառել:

5Ս գործողությունների մեջ կարևոր է որոշել նպատակը և խնդիրները: Օրինակի համար,
ռեստորանի պարագայում հնարավոր թիրախները ներառում են.
-

Պատվերից հետո հաճախորդի սպասելու ժամանակը չպետք է գերազանցի 20 րոպեն:

-

Հումքի ձեռք բերման արժեքը պետք է նվազեցվի 10%-ով՝ապրանքի կառավարման
օպտիմալացման միջոցով:

-

Ճաշացանկի տեսականին (սնունդ և ըմպելիք) պետք է օպտիմալացվի:

Ընդհանուր նպատակը կարող է լինել մշտական հաճախորդների թվի 20% ավելացումը
կամ ամսական շահույթի ավելացումը 10%-ով և այլն: Նպատակը և թիրախները պետք է լավ
ձևակերպված լինեն 5Ս գործողությունների պլանում: Այնուհետև հետևյալ ձևաչափերը կարող
են կիրառվել՝ համալրելու համար 5Ս-ի կիրառման պլանը:
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Ձևաչափ 1. 5Ս-ի տարեկան հիմնական պլան
Տարեկան հիմնական 5Ս պլան
Նպատակ
Թիրախ 1
Թիրախ 2
Թիրախ 3
5Ս
կիրառման
կառուցվածք

Առաջնորդ
Մասնակից
անդամներ

Ժամանակացույց

1-ին
ամիս

2-րդ
ամիս

3-րդ
ամիս

4-րդ
ամիս

5-րդ
ամիս

6-րդ
ամիս

Պատասխանատու անձ

Գործողություն 1
Գործողություն 2
Գործողություն 3
Գործողություն 4
Գործողություն 5

Ձևաչափ 2. 5Ս-ի ամսական պլան
Պատասխանատու
անձ

1-ին
շաբաթ

2-րդ
շաբաթ

3-րդ
շաբաթ

4-րդ
շաբաթ

Ակնկալվող
ձեռքբերում

Լուծում
պահանջող
խնդիրներ

Գործողություն 1

Գործողություն 2

Գործողություն 3

Գործողություն 4

Գործողություն 5

Հետադարձ կապ՝ հաջորդ ամսվա
գործողությունների պլանավորման
համար
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5Ս-ի գործողությունների մոնիտորինգի համար կարող է ստուգման թերթիկ կիրառել:
Ստուգաթերթի երկու տարբեր օրինակներ ցուցադրված են հաջորդ էջում:
Վերջապես, կարևոր է նշել, որ ամենից կարևորը ոչ թե հենց այս գործիքների կիրառումն է,
ինչպիսիք են մոնիտորինգի ստուգաթերթը և պլանավորման ձևաչափերը, այլ 5Ս գործությունների
իրականացումը, ինչպես ասենք անպետք իրերի հեռացումն է, իրերի դասավորումը և այլն: Այս
իմաստով, 5Ս-ի մշակման ուղիներից մեկը, դա այս գործողությունները կատարելն է՝ նախքան
պլանավորումը և քաղած դասերի կիրառումը հետագա պլանավորման մեջ: Սա ՛՛անելով
սովորելու՛՛ կարևոր գործընթաց է, որը առկա է նաև OVOP հայեցակարգում, որը Հայաստանում
կարող է բնորոշվել որպես տեղական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով տարածքի,
տեղական ձեռնարկությունների և ապրանքների կայուն զարգացման ջանքեր։ 5Ս-ը կարող է
հեշտացնել տեղական տնտեսական զարգացման համար OVOP գործողությունները՝ տեղական
ձեռնարկությունների գործառնական արդյունավետության և ապրանքների որակի բարձրացման
միջոցով: Կարելի է ասել, որ 5Ս-ը OVOP-ի կիրառման կարևոր մեթոդներից մեկն է:
Ձևաչափ 3: 5Ս-ի ստուգաթերթի օրինակ հյուրանոցի և հյուրատան համար
1-ին
շաբաթ

2-րդ
շաբաթ

3-րդ
շաբաթ

4-րդ
շաբաթ

Սենյակներում անպիտան առարկանել կա՞ն:
Միջանցքներում անպիտան առարաներ կա՞ն:
Տեսակավորել
(Սեիրի)

Եթե հյուրանոցը ռեստորան ունի, ապա արդյո՞ք նա ունի ապրանքի
ավելցուկ. Ինչպես օրինալ ճաշեր, սոուսներ, ձեթ և այլն:
Կա՞ն արդյոք այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք վերջին տարիներին չեն
օգտագործվել:
Արդյո՞ք իրերը և կահույքը պատշաճ դասավորված և ամրակցված են
տեղերում այնպես, որ տարածքն արդյունավետ օգտագործվի:

Դասավորել
(Սեյտոն)

Արդյո՞ք մշակվել և օգտագործվում է հաճախորդների տվյալների
բազա:
Արդյո՞ք հյուրանոցն ունի հաճախորդների կարծիքների
հավաքագրման համակարգ:
Վերլուծվու՞մ են արդյոք հաճախորդների արձագանքները: Եթե այո,
ապա կան միջոցառումներ դրանց ընդունելը ցույց տալու համար:
Արդյո՞ք հյուրանոցի մաքրման գործըթացները ստանդարտեցված են:

Մաքրել
(Սեյսու)

Արդյո՞ք մուտքը և ընդունարանն ամեն առավոտ լավ մաքրվում են:
Արդյո՞ք հյուրանոցի տեսքը մաքուր է առաջին հայացքից:
Արդյո՞ք հյուրանոցը համազգեստ է առաջարկում աշխատակիցներին:

Պահել
(Սեյկեցու)

Արդյո՞ք հյուրանոցի մուտքի լուսավորությունը բավարար է:
Արդյո՞ք հյուրանոց միջոցներ է ձեռնարկում աշխատակիցների և
հյուրերի անվտանգության ապահովման համար:
Արդյո՞ք աշխատակիցները (կամ սեփականտերը) հաճախորդներին
լավ են ողջունում և սպասարկում:

Վարժվել
(Սիցուկե)

Հյուրանոցն ունի արդյոք հաճախորդների ուշադրությանը
ներկայացվող ձեռնարկ:
Արդյո՞ք հյուրանոցը ունի հյուրընկալության այնպիսի մշակույթ,
որպեսզի փորձեն բավարարել հաճախորդներին:
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Ձևաչափ 4: 5Ս-ի ստուգաթերթի օրինակ սննդի վերամշակման արտադրության համար
1-ին
2-րդ
3-րդ
4-րդ
շաբաթ շաբաթ շաբաթ շաբաթ
Արդյո՞ք կա ոչ պիտանի միջոցների/ իրերի ավելցուկ:
Բացի դրանից, արտադրամասում կա արդյոք մշակվող
արտադրանքի ավելորդ քանակ:
Տեսակավորել
(Սեիրի)

Արդյո՞ք արտադրամասի շրջակայքի խոտերը մաքրված
են՝ միջատների դեմ պայքարելու նպատակով:
Արդյո՞ք արտադրամասում կան գործիքներ և
սարքավորումներ, որոնք չեն օգտագործվել վերջին
տարիներին:
Արդյո՞ք այն միջոցները, որոնք կարող են բացասական
ազդեցություն ունենալ առողջության վրա, հեռացված են:
(օրինակ. օգտագործեք գրիչ՝ մատիտի փոխարեն)
Արդյո՞ք հումքը և գործիքները պատշաճ տեղավորված
և ամրակցված տեղերում են՝ համապատասխան
պիտակներով:
Արդյո՞ք բոլոր աշխատակիցները գիտեն թե որտեղ են
պահվում հումքը և հիմնական գործիքները:

Դասավորել
(Սեյտոն)

Մաքրել
(Սեյսու)

Արդյո՞ք աշխատանքային սեղանների բարձրությունը
համապատասխան է:
Արդյո՞ք հումքը և պատրաստի արտադրանքը առաձին են
դրված:
Արդյո՞ք ընկերությունն ունի օգտագործվող քիմիական
նյութերի ցուցակ:
Արդյո՞ք քիմիական նյութերը պահվում են բանալիով
փակվող պահեստում: Արդյո՞ք դրանք հումքից առանձին
են պահվում:
Արդյո՞ք արտադրական մեքենաները պարբերաբար
լվացվում են: Եթե այո, ապա դա գրանցվու՞մ է:
Արտադրամասն ամեն օր մաքրվու՞մ է:
Արտադրամասի պատուհանները և դռները փա՞կ են
պահվում:
Այն տարածքները, որոնք հիգիենիկ մաքուր պետք է լինեն
(արտադրական տարածքները և վերջնական արտադրանքի
պահեստներ) առանձնացվա՞ծ են արդյոք կեղտոտ
տարածքներից ( հումքի ընդունման տարածք և այլն):
Եթե այդպես է, ապա հիգիենիկ տարածքները լավ
առանձնացվա՞ծ են այլ տարածքներից պատով, պլաստիկ
վարագույրով և այլն:
Արդյո՞ք բոլոր ճեղքերը փակված են, որպեսզի կանխվի
միջատների և մկների մուտքը արտադրամաս:

Պահել
(Սեյկեցու)

Հումքը բավականաչափ թա՞րմ է:
Ընկերությւոնը ստուգու՞մ է հումքի որակը, երբ ստանում
է այն:
Բոլոր իրերը արտադրամասում և պահեստում արդյո՞ք
դրված են գետնից 15սմ բարձրության վրա՝ սանիտարիան
ապահովելու նպատակով:
Արդյո՞ք այնպիսի հումքը, ինչպիսիք են մրգերը և
բանջարեղենը, լավ լվացված են:
Փաթեթավորում իրականացվում է բարձր սանիտարական
պայմաններ ունեցող տարածքու՞մ:
Արդյո՞ք աշխատակիցներն օգտագործում են դիմակներ,
ձեռնոցներ և համազգեստ և այլն:
Արդյքո՞ք համազգեստը սպիտակ գույնի է:

6

Յուրաքանչյուր
ապրանք
լավ
պատրաստված
բաղադրատոմս
ունի՞:
Եթե
այդպես
է,
ապա
աշխատակիցները արդյո՞ք արտադրում են դրան
համապատասխան:
Արդյո՞ք աշխատակիցները ստուգում և հոգ են տանում
արտադրական մեքենաները և գործիքները ամեն օր:
Արդյո՞ք պարբերական հանդիպումներ անցկացվում
են՝ քննարկելու համար, թե ինչպես բարելավել
արտադրամասի պայմանները:
Վարժվել
(Սիցուկե)

Արդյո՞ք 5Ս-ի գործողությունների նպատակը ցուցադրվում
է տեսաների դիրքում:
Արդյո՞ք ընկերությունը կրթում է աշխատակիցներին
սանիտարական
կառավարման
իմաստով՝
արտադրամասում աշխատելու կանոններ, ձեռքերի
լվացում, արտադրական մեքենաների օգտագործում և
այլն:
Աշխատակիցները
արդյո՞ք
զեկուցում
են
իրենց
ղեկավարին իրենց առողջական խնդիրների մասին:
Աշխատողները տանու՞մ են անձնական իրեր իրենց հետ
արտադրամաս:
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