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 سوم:اصول انتخاب درستدرس 

 نگارش:

 محمودیعقوبی

 استان خراسان جنوبی ،دبیرجامعه شناسی واقتصادشهرستان زیرکوه

 

      .....................................................................................................................................................................................«نقشه راه »

 افراددرتصمیم گیری های منطقی چگونه عمل می کنند؟-1

 د هزینه ها و منافع گزینه های مختلف را باهم مقایسه و بهترین آنها را انتخاب می کنند. در تصمیم گیری های منطقی، افرا

 ....................................................................................................................................................................................«هح مسئلطر»

                              چگونه به وجودمی آید؟                                                                                                         درانتخاب تصمیمات عاقالنه -2

                                                            تصمیمات عاقالنه از مقایسۀ هزینه ها و منافع در هر انتخاب به وجود می آید. 

                                       م؟اصولی را رعایت کنیچه اصولی رابایدقبل از هر تصمیمی در انتخاب کسب و کار،  -3

                                                                              .ممنابع کمیاب خود را شناسایی کنی اصل دوم:           .مۀ فرصت هر انتخاب را محاسبه کنیهزین اصل اول:

             .مهزینه های در رفته را فراموش کنی اصل چهارم:                      .مقید بودجه خود را ترسیم کنی وم:اصل س

 .مبین هزینه ها و منافع خود، مقایسه کنی اصل پنجم:

   ......................................................................«اول:هزینه فرصت هرانتخاب رامحاسبه کنیداصل  »

 دانش اقتصادازچه مفهومی برای تفکردرباره هزینه هااستفاده می کند؟-4

 هزینه فرصت

 منظورازهزینه فرصت یک انتخاب چیست؟-5

 .گزینۀ بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید هزینۀ فرصت یک انتخاب، ارزش بهترین

،مطالعه کردن ورفتن به بازاربرای ده هزارتومان،بسکتبال بازی کردناگرازبین سینمارفتن بابلیت -6

 خرید،سینمارفتن راانتخاب کنیدهزینه فرصت سینمارفتن چیست؟

هزینه فرصت سینمارفتن درواقع بهترین گزینه بعدی است که بعدازسینمارفتن می توانستیم انجام دهیم ولی ازآن صرف 

بهترین گزینه بعدی بسکتبال بازی کردن باشدپس هزینه فرصت سینمارفتن بسکتبال بازی کردن است اگرنظرکرده ایم مثال 

چون ده هزارتومان  ،پول بلیتی که برای سینمارفتن پرداخت کرده ایمکه ازآن صرف نظرکرده ایم وهمچینین ده هزارتومان 

 برای چیزهای دیگرکم خواهیم داشت.

 است؟«کمیاب»ما )منابع(چرازمان وپول-7

پول یکی از امکانات کمیاب شماست. با یک مقدار مشخص از پول، نمی توانید هر چیزی را بخرید. وقت و زمان هم از داشته 

هر کاری مثل خوابیدن، غذا خوردن، مطالعه، تفریح، وب گردی در اینترنت و کارهای دیگری که به آن های کمیاب شماست. 

 عالقه دارید همگی به زمان نیاز دارند و انجام هر کدام از آنها در زمان مشخص به معنای عدم امکان انجام بقیه است.

                                                                                                                                       کرد؟     «بستان-بده»،ی انتخاببه چه دلیل بایدبین گزینه ها-8

 کرد. « ، بده  ـ بستان» در امکانات و داشته ها، همیشه باید بین گزینه های انتخاب کمیابیبه دلیل وجود 

 مثال بزنید.چیست؟« بستان-بده»منظوراز-9
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                                                                                             .را به دست آوریدبده ـ بستان یعنی چیزی را رها می کنید تا چیز دیگری 

الزم برای ساخت ربات امدادگر را  هزار تومان پول برای خرج کردن دارید؛ با این پول می توانید وسایل 011مثالً فرض کنید

تهیه کنید تا در مسابقات رباتیک مدرسه شرکت کنید؛ البته می خواهید یک جفت قناری زیبا هم بخرید یا حتی یک آکواریوم 

کوچک برای خودتان دست و پا کنید؛ لباس های ورزشی جدیدی نیز آمده که خیلی از بچه های مدرسه خریده اند و از خرید 

هر کدام از این موارد خرج کنید، برای گزینه های دیگر چیزی باقی نمی ماند. اگر  تان نمی آید! اگر پولتان را برایدآن هم ب

پول کمیاب نبود، می توانستید به جای آکواریوم کوچک یک آکواریوم بزرگ آب شور بخرید یا اینکه هر روز با یک لباس 

ست و نمی شود همه چیز را با هم داشت. به همین دلیل باید بین گزینه های ورزشی جدید به مدرسه بروید؛ اما پول کمیاب ا

 را گرفت و مابقی را رها کرد.   انتخاب، بده ـ بستان کرد؛ یعنی یکی

   .....................................................................................«اصل دوم:منابع کمیاب خودراشناسایی کنید»

 برویم. .......................دمات، باید به سراغ برای تولید کاالها و خ-11

 منابع کمیاب

 اولین امکانات مابرای تولیدکاالوخدمات چیست؟-11

 نیز دانست.  عوامل تولیدمنابع کمیاب تولید، اولین امکانات ما برای تولید کاالها و خدمات هستند و می توان آنها را 

 کمیاب)عوامل تولید(رانام ببرید.مثال بزنید.منابع -12

 .که کشاورز آن را در زمین می کارد، مثل چوبی که نجار روی آن کار می کند یا دانه گندمی طبیعی اندمنابع گاهی الف(

 .، مثل نیروی کاری که در کارگاه مشغول به کار استانسانی اندگاهی ب(

 .کارگاه تولیدی درنظر گرفته است مثل پولی که شخص برای راه اندازی یک.اندسرمایه های مالی نابع تولید، گاهی مج(

 اند.مثل ابزاروماشین آالتی که درجریات تولیدازآن هااستفاده می شود.)تراکتور،...(سرمایه های فیزیکی تولیدگاهی منابع د(

 کدام یک ازعوامل تولیدمهمتراست؟مثال بزنید.-13

بسیار اتفاق می افتد که در جایی همۀ عوامل تولید وجود دارد و نیاز یا خواسته برآورده نشده ای هم هست، ولی  -عوامل انسانی

ونیروی انسانی وظیفه ترکیب سایرعوامل کارآفرینی که آن کسب و کار را راه انداخته و نیاز مورد نظر را پاسخ دهد، وجود ندارد

ند، غذای لذیذ تهیه ک ه پر از مواد غذایی است ولی آشپزی که آنها را باهم ترکیب و یک؛ مثل آشپزخانه ای کتولیدرابرعهده دارد

 .وجود ندارد

 تمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهای جدید با پذیرش خطر عدم موفقیت است.  ............... -14

 کارآفرینی

 آورند؟کارآفرینان باچه هدفی عوامل تولیدراگردهم می -15

کارآفرینان در جست وجوی فعالیت های سودآور، عوامل تولید شامل نیروی کار ،سرمایه ها و منابع طبیعی را گرد هم می آورند 

 تا با تولید کاالها و خدمات، نیازها و خواسته های دیگران را برآورده کنند و از این محل کسب درآمد نمایند .

 نیز مواجه است.  .................اقتصاد با انتخاب های انشعالوه بر انتخاب های شخصی، د-16

 اجتماعی

 هستند؟مواجه وانتخاب آیااجتماع وجوامع باکمیابی منابع -17

 بستان روبه روست.  اجتماع نیز امکانات ،منابع و داشته های کمیابی دارد و با انتخاب و بده ـ

در هر نقطه از زمان، هر کشور مقدار معینی از نیروی کار، زمین قابل بهره برداری، سرمایۀ انسانی و فیزیکی و تعدادی کارآفرین 

 دارد .کشورها، مانند مردم، با کمیابی منابع روبه رو هستند. 

 کمیابی منابع چه پیامدی برای جامعه دارد؟-18
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سازد. اگرمنابع بیشتری برای تولید یک کاال و خدمات اختصاص داده شود،  مواجه می مبادلههر جامعه را با  ،کمیابی منابع

 منابع کمتری برای تولید کاال و خدمات دیگر باقی می ماند. 

   .......................................................................................................«اصل سوم:قیدبودجه خودراترسیم کنید»

 منظورازقیدبودجه چیست؟-19

وقتی شما مقدار مشخص و محدودی پول برای خرج کردن دارید، در این حالت می گوییم شما یک قید بودجه دارید. به دلیل 

 اینکه بودجه تان محدود است، شما مجبورید بین گزینه های خود بده ـ بستان کنید.

هزار تومان برای صرف ناهار پول دارید. در شکل زیر نحوۀ انتخاب بین بیسکویت و شکالت  25فرض کنید شما -21

هزار  25را بررسی کنید. هر نقطه بر روی نمودار خط بودجه نشان دهندۀ مقدار بیسکویت و شکالتی است که با 

 .تومان می توان خرید

 بده ـ بستان بین نقاط الف و ب چگونه است؟ 

 هزارتومان بخریم.01هزارتومان وچهارشکالت به ارزش 01وانیم سه بیسکویت به ارزشمامی ت«ب»درنقطه 

 هزارتومان بخریم.01هزارتومان وشش شکالت به ارزش 01مامی توانیم دوبیسکویت به ارزش«الف»درنقطه

 اگر از نقطۀ الف به ب یا بالعکس حرکت کنیم، چه تغییری در مقدار انتخاب شده از هریک از این دو کاال روی می دهد؟ 

هزارتومان پول می توانیم بیسکویت بیشتروشکالت کمتری خریداری کنیم 51حرکت کنیم از« ب»به « الف» اگرازنقطه

ی توانیم خریداری کنیم ولی ازمیزان خریدبیسکویت ماکاسته حرکت کنیم شکالت بیشتری م« الف»به « ب»واگرازنقطه 

 خواهدشد.

 

   .....................................................................................«اصل چهارم:هزینه های دررفته رافراموش کنید»

 منظورازهزینه دررفته چیست؟-21

نام دارد؛ این هزینه ها نباید تأثیری « هزینۀ دررفته»هزینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی توانید آن را باز گردانید  

 در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد .

            ی درحین تماشای تئاترتصمیم بگیریداگرشماده هزارتومان پول بلیت، برای تماشای تئاترپرداخت کنیدول-22

فته وهزینه فرصت سالن راترک کنیدوبه تماشای یک فیلم درسینمابابلیت هشت هزارتومان برویدهزینه درر

                                                                                                      سینمارفتن چیست؟                                                                                                              

پولی است که برای تماشای تئاترپرداخت کرده اید.چون این هزینه غیرقابل اجتناب است  ده هزارتومان :هزینه درفته

                                                                     ودیگرقابل برگشت نیست.                                                                                                        

آن چیزی است که هنگام رفتن هشت هزارتومان پولی که برای تماشای فیلم پرداخت کرده اید)هزینه فرصت سینمارفتن:

                                           (                                                                                                 از تئاتر به سینما باید از دست بدهید 

            مفهوم هزینه های دررفته رابه چه چیزی می توان تشبیه کرد؟                                                                       -23
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         که به یک چاه عمیق افتاده است و دیگر قابل دسترس نیست.  ردوم هزینه های دررفته را می توان پولی تصور کمفه

              تنهاهزینه ای که برتصمیم گیریتان موثراست چیست؟                                                                                -24

      ایی است که در زمان تصمیم گیری شما  به وجود می آیند. تنها هزینه ای که بر تصمیم گیریتان مؤثر است، هزینه ه

خوب بگیریدبه چه نکاتی بایدتوجه کنید؟                                                                       برای اینکه یک تصمیم-25

                                                                                                              :برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید

تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم شما تأثیرگذارند، بسیار مهم اند؛ هزینه های دررفته مهم نیستند، چون دیگر الف(

                                                                                                                      رفته اند و قابل برگشت نیستند. 

 باید هزینه ها در مقابل منافع سنجیده شوند.ب(

   .....................................................................................«اصل پنجم:بین هزینه هاومنافع خود،مقایسه کنید»

 مثال بزنید.چگونه می توانید بین منافع وهزینه های خود،مقایسه کنید؟-26

رسید که ببرای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه 

.                                                                                                   اید، منافع بیشتر از هزینه هاست در گزینه ای که شما انتخاب کرده

        می کنند؛ ممکن است برخی مثالً افراد وقتی سوار خودرو می شوند منافع بستن کمربند ایمنی را با هزینه های آن مقایسه 

با مقایسۀ باال بالفاصله کمربند ایمنی خود را ببندند و برخی دیگر در بستن کمربند ایمنی سهل انگاری کنند! البته همیشه 

 مقایسۀ هزینه ها و منافع بر اساس اطالعاتی که از آنها داریم، انجام می گیرد .

                                                                                                         بایدتوجه کنیم؟برای تصمیم گیری منطقی،به چه نکاتی -27

باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه برسید که در  »مقایسه منافع و هزینه هاالف(

         .«                                                                  اید، منافع بیشتر از هزینه هاست کردهگزینه ای که شما انتخاب 

 درانتخاب به نوع تصمیم  توجه ب(

 دونوع گسترده ازانواع تصمیمات چیست؟مثال بزنید.-28

 دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد.

مثالً  گاهی اوقات گزینه های تصمیم ما این است که  ).های مختلف می پردازداولین دسته به یک انتخاب از میان گزینه  الف(

 (مطالعه کنیم یا به گردش برویم

گاهی دربارۀ میزان مطالعه یا مدت زمان گردش در حال  ).چه مقدار از هر چیز اشاره می کندبه انتخاب  دستۀ دیگر ب( 

 (هستیم. تصمیم گیری

   .....................................................................................«چرابرخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می گیرند؟»

 

 )اشتباهات رایج درتصمیم گیری( مثال بزنید. چرابرخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می گیرند؟-29

 تصمیم گیری هااثرگذاری حقه های فروش بر  الف(

 .هزار تومانی ترجیح دهیم 01درصد تخفیف دارد را بر جنس  11هزار تومانی که  061وقتی که جنس -

     .روش ویژه اعالم شده خرید می کنیمـ وقتی فقط به دلیل اینکه حراج یا ف

  

 توجه به هزینه های درفتهب(

 خاطرپولی که داده ایدتاآخرش می خورید.وقتی غذایی را که سفارش داده شده دوست ندارید؛امابه -

 کالس بی کیفیتی راچون پول داده ایدتاآخرمی روید.-
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 )ترجیح حال به آینده(دبی صبری زیا (ج 

 .کم ارزشِ آنی می رویمـ به جای صبر در تحصیل و یادگیری و بهره مندی از منافع آتی آن، سراغ کارهای 

   .یر بار سنگین انواع بدهی می رویمـ برای تأمین هزینه های مصرف فعلی، ز

 

 

                                                                                                           )ترجیح آینده به حال(اعتماد به نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن (د

                                                                 برای نیازهای آتیـ خوش بینی زیاد دربارۀ درآمد آینده و پس انداز کمتر 

  .ـ سرمایه گذاری در زمینه های پرخطر، بدون آمادگی الزم

 

 چسبیدن به وضعیت فعلی و(

 ـ  فایده چسبیدن به وضعیت فعلی و پرهیز از بررسی گزینه های جدید با رویکرد منطقی هزینه ـ

 

 

                                                                                  ........................31...........صفحه.......... فردی در کالسفعالیت 

 کدام خودرو؟

فرض کنید پدرتان می خواهد از بین سه خودرو جدول زیر یکی را برای خرید انتخاب کند. ستون دوم به ارزش 

گذاری ذهنی بر اساس معیارهای واقعی مثل نیاز، کیفیت، کارکردها، هویت، زیبایی و... اشاره دارد. ستون سوم، 

مربوط به منافع داشتن آن خودرو است که به صورت عددی درآمده و مقداری است که خرید آن برای شما می ارزد 

 ش خرید باالتری دارد؟و ستون چهارم قیمت آن در بازار است. به نظر شما کدام یک ارز
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                                      رازهزینه اش باشدراانتخاب کنیم.بیشت آن فایده رادرنظربگیریم وگزینه ای که منافع-برای انتخاب بایدهزینه

تابیشترازمنافع است.                                                   51یعنی هزینه -51تاهزینه،تفاوت051تامنفعت داشته و011 خودروشماره یک:

                                                               که موردانتخاب نیست.                                                                                                          

میلیون منافع اش 01میلیون مثبت است یعنی دراین انتخاب 01می باشدتفاوت 61وهزینه 01منافع خودروشماره دو:

                                                                                                                                بیشتراست.          

.                                                         میلیون منفعت است1میلیون هزینه داردتفاوت 11میلیون منافع و61 خودروشماره سه:

                                                    دوانتخاب می شود.صورت بگیردقطعاخودروشماره فایده –اگرانتخاب مابراساس مقایسه هزینه 

                                                                        ........................31...........صفحه..........فعالیت فردی در کالس

 الستیک؟چند

الستیک های آن فرسوده اند اما میزان فرسودگیشان اکنون فرض کنید که می خواهید خودرویتان را بفروشید. 

با هم یکسان نیستند. تعویض هر کدام هم اثر متفاوتی بر درآمد فروش خودرو خواهد داشت. بر اساس جدول 

 زیر فکرکنید و بگویید که چند الستیک را باید قبل از فروش خودرو تعویض کنید؟

 

 تابیشتراست.011نافع می باشدم011وهزینه 511منفعتالستیک شماره یک:

 هزارتومان بیشتراست.11می باشدمنافع 011وهزینه 011منافع الستیک شماره دو:

 هزارتومان هزینه بیشترازمنافع است.01می باشد011وهزینه 01منافع الستیک شماره سه:

 هزارتومان بیشتراست.01می باشدهزینه 011وهزینه01منافعالستیک شماره چهار:

 می باشد.2و1فایده است بنابراین انتخاب الستیک های شماره انتخاب براساس هزینه 

 

 
 

 

 ........................33...........صفحه..........برای تفکر و تمرین

و سرمایه  منابع طبیعی، نیروی کار، سرمایه فیزیکی)ـ هر کدام از گزاره های زیر را در یکی از منابع کمیاب 1

 کنید. طبقه بندی(انسانی
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 منابع کمیاب گزاره

 منابع طبیعی .اید کاشته سبزی آن در که خانه باغچة

 سرمایه فیزیکی .کنید می  استفاده آنها از که باغبانی ابزارآالت

 نیروی کار .کنید می استخدام باغچه درختان کردن هرس برای که باغبانی

 سرمایه انسانی .کنید می کسب مدرسه در که دانشی و علم

 منابع طبیعی .کنید می استفاده باغچه برای که آبی و شیمیایی کود

 نیروی کار .کشید می تان باغچه نگهداری برای که زحمتی

 سرمایه انسانی .گیرید می کار به همسایگان به  باغچه سبزیجات از بخشی فروش برای که مهارتی

 سرمایه مالی .است جیبتان در که پولی

 

                                                                        ـ هزینة فرصت هر کدام از فعالیت های زیر چیست؟ 2

                                                                                                       تعمیر رایانۀ شخصی
زمان استراحتی که ازدست -ی که ازدست می دهیمرایانه دیگران ودریافت دستمزد تعمیر

                                                                                          زمان تفریحی که ازدست می دهیم و...-می دهیم
                                                                     تماشای فیلم امشب تلویزیون 

                                                                                            .ماشای فوتبالی که ازدست داده ایمت-میزان مطالعه ای که ازدست داده ایم
                                                                                            زودتر به رخت خواب رفتن

                                                                                             تماشای فیلمی که ازدست داده ایم و...-درس نخواندن

                                                                                بازی والیبال در مدرسه

زمان مطالعه ای -تی که ازدست می دهیمزمان استراح-ی که نرفتیم وازدست دادیم کالس

        که ازدست می دهیم و...

                                                     شغل پاره وقت بعد از زمان مدرسه

                                                                     استراحتی که ازدست می دهیم و...-مطالعه ای که ازدست می دهیم
                                                رفتن به دانشگاه بعد از دبیرستان

                                                              و... ازدست می دهیم ازکارکردن دریک شرکتدرآمدی که 

                                                      اشتغال بدون ادامه تحصیل

                                                                بهره مندی ازتحصیالت وآگاهی وعلمی که ازدست می دهیم و...

 تصمیمات زیر را تحلیل کنید:-3

                                                                            د.لی خوبی خریدم؛ زیرا در حراجی بواین لباس را به قیمت خی 

 حقه های فروشازقرارگرفتیم که درواقع یکی  حراجیاشاره داردبه تصمیم گیری غیرمنطقی مادرخریدکه تحت تاثیرکلمه 

 است که برتصمیم گیری مادرخریدتاثیرگذاشته است.

                                                                                      .بود« برند معروف»ا ارزان تر از خریدم؛ زیر« برند معمولی»من 

است که برتصمیم گیری  فروشهای  حقه هایتاثیراشاره داردبه تصمیم گیری غیرمنطقی مادرخریدکه تحت 

 مادرخریدتاثیرگذاشته است.

                                            بمانم؛ زیرا پول زیادی برای آن داده بودم .من واقعاً آن تئاتر را دوست نداشتم، اما ترجیح دادم 

وبه خاطرپولی که پرداخت  توجه کرده ایم هزینه های دررفتهچون به  واشتباه ما، اشاره داردبه تصمیم گیری غیرمنطقی
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 یک کاربهتروموردعالقهکه می توانستیم به  وزمانی راکرده ایم ووقت کامل تماشاکه دوست نداشته ایم رارای تئاتر کرده ایم

   راازدست داده ایم درحالی که هزینه های دررفته نبایددرانتخاب وتصمیم ماتاثیرداشته باشد. اختصاص بدهیم

و  من غواصی را دوست دارم و بسیاری از دوستانم هم آن را دوست دارند. مطمئنم که می توانم مغازه وسایل غواصی باز کنم 
                                 پول در بیاورم. فکرمی کنم بهتر است مدرسه را ترک کنم و یک مغازۀ وسایل غواصی راه بیندازم .

ی م اعتمادبه نفس بیش ازحدیاخودرای بودنانتخاب شغل،که اشتباه رایج اشاره داردبه تصمیم گیری غیرمنطقی مادر

ه سرمایه گذاری درزمین-بینی زیاددرباره درآمدآینده وپس اندازکمتربرای نیازهای آتی باشدیعنی ترجیح آینده به حال )خوش
                                                                         (های پرخطر،بدون آمادگی الزم

                                           دارد.تا حاال فهرست وظایف برای خودم ننوشته ام، چون فکر می کنم به وقت زیادی نیاز  

اشاره داردبه چسبیدن به وضعیت فعلی یعنی پرهیزازگزینه های جدیدبه دلیل عادت،که یکی ازاشتباهات رایج 

 مادرتصمیم گیری می باشد.

ی ه پدر امیرعلکارگاه آقای محمدی را محاسبه کردیم. اکنون درنظر بگیرید ک(یا زیان)ـ در درس قبل، میزان سود4

، استخدام حقوق ماهیانه چهار میلیون تومانو ستایش می توانست به جای احداث کارگاه، در یک ادارۀ دولتی با 

شود. با توجه به اطالعات زیر، مجدداً سود یا زیان ماهانة کارگاه را محاسبه کنید و نتیجه را در کالس به بحث 

 بگذارید.

 میلیون تومان :111ماهیانهخرید مواد اولیه برای تولید 

                                                                   میلیون تومان  811 :پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری و مالیات ساالنه

                                                                   (کارگر 21مجموعاً )میلیون تومان  2: دستمزد ماهیانۀ هر کارگر

 میلیارد تومان 5/2 :درآمد ساالنه

 درآمد =قیمت × کل محصول 

 :هزینه ها

011/111/111 × 01 =  خریدمواداولیه برای تولیدساالنه= 0111/111/111

 پول آب وبرق وگازوعوارض شهرداری ومالیات ساالنه= 111/111/011

= 1/111/111× 11 =  دستمزدساالنه کارگران 01/111/111

01/111/111 × 01 = 001/111/111 

= 0111/111/111 + 011/111/111 + 001/111/111 =  مجموع هزینه ها1/001/111/111

 سود=درآمد  –هزینه 

= 1/011/111/111− 1/001/111/111 =  ساالنه کارگاهسود11/111/111

تومان می باشداگرآقای محمدی به جای احداث کارگاه دریک اداره  سودساالنه کارگاه آقای محمدی بیست میلیون ** 

چهل وهشت میلیون درآمدداشته توانست درسال، دولتی باحقوق ماهیانه چهارمیلیون تومان مشغول به کارمی شدمی

ت سدرآمدی ساالنه ای است که آقای محمدی باکارکردن دریک اداره دولتی ازدشد.پس درواقع هزینه فرصت کارگاه ،با

می دهد)چهل وهشت میلیون تومان(پس بااین فرض نتیجه می گیریم آقای محمدی بااحداث کارگاه به جای کارکردن 

       دریک اداره دولتی ضررکرده است.
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0/111/111 × 01 =  درآمدساالنه آقای محمدی دراداره دولتی= 00/111/111

= 1/011/111/111− 1/001/111/111 =  ساالنه کارگاهسود11/111/111

= 11/111/111− 00/111/111 =  هزینه فرصت احداث کارگاه10/111/111

دچهل وهشت میلیونی رازدست می دهدیعنی درآم ،درواقع آقای محمدی بادرآمدبیست میلیونی

             بیست وهشت میلیون ضررکرده است.                                                                                              

   ده است.الزم به ذکراست که دراینجادرآمدهابه صورت ساالنه محاسبه ش**

 ی هزینه فرصت کارگاه بصورت ماهانهبررس                                          

 یازیانسود=درآمد  – های مستقیم( هزینه + های غیرمستقیم هزینه)

= 011/111/111 + (011/111/111÷01) + 01/111/111 =  ی مستقیم ماهانهمجموع هزینه ها112/222/222

=  ماهانهی غیر مستقیم مجموع هزینه ها0/111/111

1/011/111/111÷01 =  درآمدماهانه کارگاه110/333/333

= 110/333/333 − (112/222/222 + 0/111/111) =  سودیازیان ماهانه1/333/333−

 زیان وضررکرده است.

 

 :تحلیل کنید

                                               هزینه فرصت چیست و چرا معموالً از دید ما پنهان است و آن را به حساب نمی آوریم؟*

                    .هزینة فرصت یک انتخاب، ارزش بهترین گزینة بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید

خیلی اوقات افراددرزندگی خوددرتصمیم گیری هایشان بصورت منطقی عمل  فردمستقیماپولی راخرج نمی کندو چون

       دست به انتخاب ،ون مقایسه هزینه ومنافعنمی کنندوهزینه هاومنافع گزینه های مختلف راباهم مقایسه نمی کنندوبد

      رصت ازدیدماپنهان معموالهزینه فبه همین دلیل کنندمی زنندوبه منافع گزینه هایی که ازدست می دهندتوجه نمی 

 می ماندوآن رابه حساب نمی آوریم.

                                                                     به حساب آوردن هزینه فرصت چه تأثیری در انتخاب ما خواهد گذاشت؟*

ی دیعنبه وجود می آین مامؤثر است، هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری  ما تنها هزینه ای که بر تصمیم گیری

،اگرمادرانتخاب خودبه هزینه فرصت انتخابمان توجه کنیم وبررسی کنیم که بااین انتخاب چه هزینه هزینه فرصتهمان 

یم سنجیدوتصمیمی وفرصتی راازدست می دهیم درتصمیم گیری بهترعمل خواهیم کردوهزینه هاومنافع راباهم خواه

 راخواهیم گرفت که بیشترین منافع رابرای مادرپی داشته باشد.
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                                                        چگونه می توانیم بین منافع و هزینه های خود، مقایسة درستی انجام دهیم؟*

برای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه برسید که 

                   .                                                                                منافع بیشتر از هزینه هاستدر گزینه ای که شما انتخاب کرده اید، 

        مثالً افراد وقتی سوار خودرو می شوند منافع بستن کمربند ایمنی را با هزینه های آن مقایسه می کنند؛ ممکن است برخی 

با مقایسۀ باال بالفاصله کمربند ایمنی خود را ببندند و برخی دیگر در بستن کمربند ایمنی سهل انگاری کنند! البته همیشه 

 هزینه ها و منافع بر اساس اطالعاتی که از آنها داریم، انجام می گیرد .مقایسۀ 

 

 


