


:گردآورنده 

طیبه یزدی زاده

:دبیرستان 
فرهنگ–فرزانگان 

ناحیه دو کرمان



درس سوم 

اصول انتخاب درست



موقعیت

ود امیر علی از اینکه پدر همه ماجرا رانگفته کالفه ب

چون برطبق محاسبه ای که خودش انجام داده بود پدر

.نه تنها ضرر نکرده بلکه سود هم برده است 

در وقتی امیر علی جریان را با پدر در میان گذاشت پ

به را محاسهزینه های پنهان پسرم تو :خندید و گفت 

.نکردی



گفت و گو در کالس
به نظر شما ،آیا مالک های انتخاب فردی است یا اینکه اصول و قوانین (1•

مشترکی بر آن حاکم است؟

ل برای هر انتخاب اصولی حاکم است که محتوای این درس بر اساس همین اصو•

-قید بودجه–شناسایی منابع کمیاب –اصولی مثل هزینه فرصت .شکل گرفته است

مقایسه منافع و هزینه ها-هزینه های دررفته 

در تصمیم گیری های اقتصادی چه موضوعاتی را باید در نظر گرفت؟(2•

ه های باید به هزینه فرصت یا شناسایی منابع کمیاب یا  اهمیت ندادن به هزین•

رابطه دررفته و همچنین به مقایسه منافع و هزینه ها و بده بستان هایی که در این

.صورت می گیرد



سدنباله گفت وگو در کال
فقط لیست هزینه و فایده های آشکار است؟آیا مالک ها (3•

.تخیر هزینه پنهان یا هزینه فرصت را نیز باید در نظر گرف•

منظور آقای محمدی از هزینه پنهان چیست؟(4•

منظور این است که آقای محمدی در یک اداره یا کارخانه دیگر •

ر می توانست کاری را انجام دهد و حقوق دریافت کند اما این کا

.ودر کارخانه خود مشغول به کار شده است را انجام نداده 



نقشه راه
ه انسان در هر مرحله از زندگی خود با انتخاب های متعددی روبرو است ک

ین باید بر اساس مقایسه هزینه ها و منافع خود بهترین را انتخاب کندو ا

.انتخاب منطقی ،در برخی مواردسخت و پیچیده می شود

سه انتخاب های خود را باهم مقایمنافعهزینه ها ودر این درس یاد می گیریم 

.کنیم

دقی،منابع کمیاب ،هزینه های فرصتوبیاموزیم که در انتخاب های خود 

.را در نظر بگیریم هزینه های در رفته،بودجه



طرح مسئله

انی که شاید براتون عجیب باشد که برخی از رانندگان خودرو ،با دیدن کس

اده پیاده روی می کنند حسرت می خورند که ای کاش جای آنها بودند و پی

نکته این جاست چرا این رانندگان پیاده روی نمی .روی می کردند 

د که با کنند؟رانندگان معتقدند در مقابل پیاده روی چیزی را ازدست می دهن

.ارزش تر از پیاده روی است

این در. نیست هزینه فرصت پیاده روی شاید بدون هزینه باشد اما بدون 

.درس ما به مفهوم هزینه فرصت می پردازیم



اصول انتخاب

نه مقایسه بین هزی
ها و منافع

فراموش کردن 
هزینه های 

دررفته
دجهترسیم قید بو

شناسایی منابع
کمیاب

محاسبه هزینه 
فرصت



:اصل اول 

محاسبه هزینه فرصت 

:ما در این جا چند انتخاب داریم•

از هزینه فرصت یک انتخاب ارزش بهترین گزینه بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب•

ست داده در این جا اگر سینما رفتن را انتخاب کنید بسکتبال بازی کردن را از د.دست داده اید

.اید

مطالعه کردنخرید کردنبسکتبال بازی کردنسینما رفتن 



هزینه فرصت سینما رفتن چیست؟

سینما ده هزار تومان قیمت بلیت تنها بخشی از هزینه هاست اگر شما برای بلیت•
ی از پول داده اید برای چیزهای دیگر کم خواهید داشت عالوه بر پول سینما بخش

ید زمان و زمان کمیاب شمارا گرفته است اگر شما به سینما نمی رفتید می توانست
از آن پولتان را برای چیز های دیگری صرف کنیدکاری که برای سینما رفتن

.صرف نظر کرده اید هزینه فرصت انتخاب شماست 

ن است نه کردبسکتبال بازی اگر سینما را کنار بگذارید بهترین گزینه بعدی •
.خریدیا مطالعه

پولی پس بسکتبال بازی کردن بخشی از هزینه فرصت و بخش دیگر•
.  است که برای بلیت پرداخت کرده اید



(ال بازی کردنمثال بین سینما رفتن و بسکتب)چرا فرد بایدبین چند انتخاب یکی را برگزیند؟

پول نمی است با یک مقدار مشخصکمیاب یکی از امکاناتپولبه دلیل اینکه زمان یا پول فرد کمیاب است 

.توان هر چیزی را خرید

وقت و زمان از داشته های کمیاب فرد است 

.انجام هر کار در زمان مشخص به معنای عدم امکان انجام بقیه کار هاست



چرا باید بین گزینه های 

انتخاب بده بستان کرد؟

به دلیل وجود کمیابی در امکانات و

داشته ها 



به چه« بستان–بده » مفهوم

معناست؟

نید یعنی چیزی را رها می ک« بستان-بده»

.تا چیز دیگری به دست آورید



«بده بستان»مثال برا مفهوم 

هزار تومان یکی از گزینه های زیر را می توان100با 
.خرید

خرید لباس 
ورزشی

خرید یک 
آکواریوم

خرید یک جفت
قناری زیبا

را خرید وسایل ب
ساخت ربات

.بستان کرد ،یکی را گرفت و مابقی را رها کرد–باید بین گزینه های انتخاب بده 



:اصل دوم 

یدشناسایی منابع کمیاب تول

یاب اولین امکانات ما برای تولید کاال و خدمات منابع کم

.تولید هستند می توان آنها را عوامل تولید دانست



یدانواع منابع تول

پولی که )سرمایه های مالی 
برای راه اندازی یک کارگاه 

.شودتولیدی به کار گرفته می
(نیروی کار)انسانی

چوب )طبیعی 
(،بذر گندم



نقش کار آفرینان در تولید کاال وخدمات  
ار نیروی ک)کار آفرینان در جستجوی فعالیت های سود آور عوامل تولید شامل 

ا و گرد هم می آورند تا با تولید کاال و خدمات نیازه(،سرمایه ها و منابع طبیعی 

.خواسته های دیگران را برآورده کنند و از این محل کسب درآمد کنند



-دهاجتماع نیز امکانات ،منابع و داشته های کمیابی داردو با انتخاب و ب

ه برای برآورده ساختن بعضی از نیازها و خواست.بستان همراه است 

ه منابع هایمان  باید از منابع برای تولید کاال و خدمات استفاده کنیم هرچ

.بیشتری داشته باشیم کاال ها و خدمات بیشتری تولید می کنیم

رمایه کشورها نیز از مقدار معینی نیروی کار،زمین قابل بهره برداری،س

منابع هر کمیابی.انسانی و فیزیکی و تعدادی کارآفرین برخوردارهستند

جامعه را مجبور به مبادله می کنداگر منابع بیشتری به یک کاال 

اقی می اختصاص داده شود منابع کمتری برای تولید کاال و خدمات دیگر ب

.ماند





:اصل سوم 

قید بودجه

وقتی شما مقدار مشخص و محدودی پول برای 

جه قید بودخرج کردن دارید شما در این حالت یک 

دارید چون بودجه تان محدود است شما مجبورید 

.بستان کنید-بین گزینه های خود بده



:طرح مسئله برای قید بودجه

ل چه شما با این مقدار پو.تومان پول دارید می خواهید برای ناهار بیسکویت و شکالت بگیرید25000شما 

حنی خط نسبتی بین این دو را می توانید خرید کنید شکل های انتخاب خود را در یک جدول مشخص کنید؟من

.بودجه را رسم کنید

حاالت 

مختلف

هر)بیسکویت 

عدد 

(تومان5000

هر )شکالت

2500عدد

(تومان

50و

42ی

34ب

26الف

18د

010ز

و

ی

د

ز



:اصل چهارم

فراموش کردن هزینه های دررفته 

ید می توانید فرض کنید شما با دوستتان به تئاتر رفته اید حال از این تئاتر خوشتان نمی آ•

ت سینمای برنامه را ترک کنید و به تماشای یک فیلم سینمایی در سینما بروید هزینه فرص

بلکه هزینه (ید هزینه تئاتر غیر قابل برگشت است فراموش کن)شما پول بلیت تئاتر نیست 

ست بدهید که فرصت سینما رفتن شما چیزی است که هنگام رفتن از تئاتر به سینما باید از د

.شامل پولی است که برای بلیت سینما پرداخت کرده اید

نام «ه هزینه دررفت»هزینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی توانید آن را باز گردانید •

.دارد 

.این هزینه ها نباید تاثیری در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد•



رادچگونگی تاثیر هزینه ها برتصمیم گیری اف

ر زمان تنها هزینه ای که بر تصمیم گیری افراد موثر هست ،هزینه هایی است که د

شخیص تصمیم گیری به وجود می آیند برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید ت

هزینه های د تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم شما تاثیر می گذارند بسیار مهم هستن

..مهم نیست چون دیگر رفته اند و قابل برگشت نیستند در رفته 

خوب فهمیدن اینکه هزینه ها را چطور ارزیابی کنیم تنها بخشی از یک تصمیم

.سنجیده شود منافعدر مقابل هزینه ها است باید 



:اصل پنجم

مقایسه بین هزینه ها و منافع

م هزینه ها برای اینکه یک تصمیم منطقی بگیریم باید تمام منافع و تما•

.اب کنیم اگر منافع بیشتر از هزینه بود آن را انتخ.را باهم مقایسه کنیم 

.مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است •

.بهترین رو یکرد به نوع تصمیم فرد بستگی دارد•



دو نوع گسترده از 
انواع تصمیمات 

چه مقدار از هر 
میزان مطالعه یا)چیز

( مدت زمان گردش 

یک انتخاب از میان 
گزینه های 

مطالعه یا )مختلف
( گردش 



را انتخاب می کنیم منافع بیشتر ازهزینه2اگر براساس منافع باشد خودرو شماره 



می باشد 2و1انتخاب براساس هزینه و فایده است انتخاب فرد الستیک شماره 





:اشتباه اول



:اشتباه دوم



:اشتباه سوم



:اشتباه چهارم



:اشتباه پنجم





منابع طبیعی

سرمایه فیزیکی

نیروی کار

سرمایه انسانی

منابع طبیعی 

سرمایه انسانی 

سرمایه انسانی

سرمایه مالی



.تعمیر کردن رایانه دیگران را ازدست می دهد

.از خوابیدن صرفنظر می کند

.مطالعه کردن را ازدست می دهد

.کالس درس را از دست می دهد

.خوب درس خواندن را از دست می دهد

.فرصت کار کردن را از دست می دهد

.ادامه تحصیل را ازدست داده است



:تصمیمات زیر را تحلیل کنید
اثر گذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری

اثر گذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری

توجه به هزینه های دررفته .  من واقعا آن تئاتر را دوست نداشتم اما ترجیح دادم بمانم زیرا پول زیادی داده بودم

این لباس را در حراجی به قیمت خیلی خوبی خریدم

.من برند معمولی خریدم زیرا ارزانتر از برند معروف بود

من غواصی را دوست دارم و بسیاری از دوستانم هم آن را دوست دارند مطمئنم که می توانم مغازه وسایل غواصی باز کنم و پول در بیاورم و 
اعتماد به نفس بیش از حد و خودرای بودن .      بهتر است مدرسه را ترک کنم و یک مغازه غواصی راه بیندازم

چسبیدن به وضعیت فعلی .  تا حاال فهرست وظایفی برای خود ننوشته ام چون فکر می کنم به وقت زیادی نیاز دارد



را ماهیانه کنیم تقسیم بر 800باید 

66/66میکنیم می شود 12

میلیون 40میلیون ضرب می کنیم میشود 2کاگر در 20

درآمد ماهانه دست می آید 208/33تقسیم می کنیم می شود 12میلیارد رابر 2/5

می شود با هزینه پنهان 206/66(دستمزد ماهانه کارگر +پول آب و برق ماهانه +خرید مواد اولیه  ماهانه)جمع هزینه های آشکار که شامل 

که آقای محمدی ضرر کرده 2/33کم میکنیم عددبه دست آمده می شود 208/33بعد از درآمد ماهانه 210/66میلیون جمع می شود می شود 4

.است

خرید مواد اولیه به صورت ماهانه هست 



پایان


