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 1بخش 
 فصل دوم

 « تولید» 

 آیا منابع و امکانات طبیعت به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد ؟
 
  در منابع و امکانات موجود در طبیعت  ، خود تالشو  برنامه ریزی ،آگاهی اما توانسته است با  خلق اشیا را ندارندانسان قدرت

 و تمدن ها را بسازد .کند محصوالت مختلف را تولید  کرده ،و محیط پیرامون خود تغییر ایجاد 

 

 یرد ارزش مصرفی و مبادالتی صورت میگ که برای تبدیل منابع و امکانات به کاال و خدمات بااست سلسه اقداماتی  : تولید. 

 

 تهیه می شود . فعالیت های تولیدیکاالها و خدمات مورد نیاز افراد و جوامع از طریق  همه 

 

  های تولیدیحاصل فعالیت فناوری ها ، محصوالت دانش بنیان و ایده و نوآوری ها  کشاورزی ، محصوالت صنعتی ،محصوالت 

 هستند . 

 

 تولید کنندگان 
  کاال و خدمات ( هستند و با فعالیت خود ارزش افزوده ایجاد می کنند.  د کننده محصولتولیهمه فعاالن اقتصادی به نوعی( 

 

 بر ارزش محصول افزوده می شود که به آن ارزش افزوده می گویند . در هر مرحله از تولید : ارزش افزوده 

 در مثال زیر قیمت کاالی تولیدی در هر مرحله از مرحله قبل بیشتر است .

 استخراج سنگ معدن                   موسسه تولیدی اول

 بدیل سنگ آهن به نرمه سنگ آهن و آهن اسفنجی ت       موسسه تولیدی دوم           

 تبدیل آهن اسفنجی به ورقه فوالدی        موسسه تولیدی سوم          

 تبدیل ورقه فوالدی به بدنه اتومبیل     موسسه تولیدی چهارم           

 عرضه اتومبیل به مصرف کنندگان       موسسه تولیدی پنجم          

 

 :که کاری روی آن انجام دهد و این اقدام  بدون اینده در طبیعت را مستقیم برداشت می کند محصول آما انسان حیازت

  . موجب مالکیت فرد می شود

 ز دریا ها و چوپ جنگل ها و... .بهره برداری امثال : 

 

  ین تولید انسان ممکن نبوده است. اول حیازت بدون 

 از بذر گندم خود رو انجام شده است . کاشت اولین گندممثال : 
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  تولید و رسیدن به محصول عبارتند از : راه های انواع 

 احیا -1

 صنعت  -2

 خدمات  -3

 را تولید می کند .  منابع طبیعی ،  طبیعی و کار خود و استفاده از ابزار محصوالت وانسان با در اختیار داشتن منابع  : احیا

 زراعت  و  پرورش ماهی . ، باغبانی مثال : 

 

 از ترکیب و تبدیل مواد حیازت شده یا محصوالت به دست آمده از احیای منابع طبیعی کاالیی با ارزش مصرفی و  : صنعت

   مبادله ای ایجاد می شود.

 وشاک و ... پ پتروشیمی، صنایع غذایی ، مثال :

 

 به شمار می روند.   محصوالت نرمتولید محصوالتی که محسوس و ملموس نیستند و امروزه  : خدمات 

 

 انگیزه تولید کنندگان 
  با رشد بیشتر عقلی افراد و اده و تامین منابع شخصی می باشدخانوتولیدکنندگان رفع نیاز های خود و انگیزه بسیاری از  ،

 گردد. افراد اضافه مینیز به انگیزه  منابع اجتماعی و منابع ملی

 

 ملی و ت تلقی می شوند از انگیزه های بادانی و موفقیت کشور که همه عبادخدمت به هم نوع و آ ، کسب روزی حالل

 ردند. اجتماعی و انسانی افراد جهت تولید محسوب میگ

 

 انسانی وجتماعی ا ،ملی انگیزه های ،شخصی و خانوادگیانگیزه های  :زعوامل موثر برتداوم و توسعه تولید عبارتند ا . 

 

  به دو دسته تقسیم می شوند انگیزهد کنندگان و موسسات اقتصادی بر اساس تولی : 

     انتفاعی موسسات  -1

 غیر انتفاعیموسسات  -2
 

 عوامل تولید
 
 تولیید کنندگان برای انجام فعالیت های خویش به ورودی هایی مانند نیروی کار،مواد  : عوامل تولید یا نهاده های تولید

 می گویند. یا عوامل تولید آنها نهاده تولید اولیه و تجهیزات نیازمندند که به 

 

  نیاز دارند. نهاده های تولید متفاوتیتولید کنندگان کاالهای مختلف به 

متفاوت  ، مواد اولیه و ... ( ) ماشین آالتصنعتگران نهاده های با ) زمین ، کود ، بذر و ... ( شاورزان نهاده های تولید کمثال : 

 است .
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 عوامل تولید به سه دسته اصلی تقسیم می شوند  : 

 منابع طبیعی        -1

      سرمایه  -2

 عوامل انسانی  -3

 )در اختیار انسان قرار داده و جهت تولید کاال و خدمات  امکاناتی که خداوند از طریق طبیعتمنابع و  : منابع طبیعی)زمین

 معادن ، جنگل ها و ....(  ، ، دریا ) زمین . از آنها استفاده می شود

 

 : سرمایه ها به دو دسته تقسیم می شوند :  انواع سرمایه 

 سرمایه های فیزیکی         -1

 سرمایه های مالی   -2

 

 د کننده با آنها ارزش افزوده ولید به کار گرفته می شود و تولیبه کاالهای بادوام سرمایه ای که در جریان ت :سرمایه فیزیکی

 اطالق می شود .  مثال : تراکتور برای کشاورز .  ایجاد می کند

 

  است .  حاصل کار گذشته انسان هاسرمایه های فیزیکی 

 

 :منابع طبیعی و پرداخت دستمزد عوامل  ، اجاره سرمایه های فیزیکی صرف خرید یاکه  پولیعبارت است از  سرمایه مالی

 بلکه به عوامل تولید دیگر تبدیل می شوند.  مستقیما در تولید نقش ندارند انسانی میشود.

 

 : نیازمند است.  کار و تالش انسانتولید محصوالت از سرمایه و منابع طبیعی به  عوامل انسانی 

 

   وظیفه ترکیب سایر عوامل تولید را به  : جریان تولید از سایر عوامل تولید مهم تر است زیرانقش عوامل انسانی در

 عهده دارد. 

 

  عبارتند از انواع عوامل انسانی : 

 نیروی کار) کارگر ساده ( -1

 کار فرما ) صاحب کار و محصول ( -2

 مدیر  -3

 متخصص ) سرمایه انسانی (  -4

 کار آفرین   -5
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 سازمان تولید 
  و به این سوال پاسخ می دهد که  سازمان تولید جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را تعیین می کند تولید :سازمان

  صاحب اصلی محصول تولیدی کیست ؟ تولید کننده

 

 دارد :  سازمان تولید دو شکل 

کنند و محصول یا ارزش مشارکت می و سود و زیان است و همه عوامل تولید در فرآیند تولید مشارکتی  سازمان تولید  -1

 .  نسبتی که به توافق رسیده اند بین آنها تقسیم می شود به محصول به نسبت مساوی یا

گیرند می عوامل تولید است و سایر عوامل تولید دستمزد یا اجاره از برخی متعلق به یکی یامالکیت کسب و کار تولیدی   -2

 .  می باشد تولیدهزینه های تولید بر عهده صاحب  همه سود و زیان وو 

  

 باشد. قبول خطرو  میزان مشارکت بر اساس  باشد یعنی : توزیع درآمد بین عوامل تولید باید عادالنه 

 

 انواع سازمانهای تولیدی عبارتند از :  

 سازمانهای تعاونی       -1

 خصوصی      سازمانهای  -2

 سهامی عام        -3

 سهامی خاص  -4
 

 هزینه تولید 
 می نامند.  هزینه مستقیم تولیدنندگان برای تولید صرف می کنند مبالغی را که تولید ک : هزینه تولید 

  پرداخت می شود.  و دستمزد عوامل انسانیهزینه تولید در واقع پول هایی است که برای خرید یا اجاره عوامل تولید 

  پرداخت می شود.  سرمایه های فیزیکی و منابع طبیعی به یا اجارهخرید قیمت 

 تعلق می گیرد.  نیروی انسانیبه  مزد یا حقوق 

 

 عوامل انسانی به دو صورت می توانند در تولید حضور داشته باشند در اقتصاد اسالمی  :- 

 صاحب تولید شوند و در سود و زیان شریک باشند. -1

 دستمزد بگیرند و در سود و زیان شریک نباشند. -2

 

 به کار گیرند در تولید  سرمایهخود راصورت می توانندصاحبان سرمایه های به دو  در اقتصاد اسالمی : 

 سرمایه های خود را به صورت قرض الحسنه در تولید مشارکت دهند و اجر الهی و اجتماعی بهره ببرند.  -1

 به عنوان صاحب کار در سود و زیان شریک شوند.  -2

 

  محسوب می شود و ربا حرام  ربا بگیرند چون اجاره خود بابت سرمایهدر اقتصاد اسالمی صاحبان سرمایه مالی نمی توانند

 است. 
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 درآمد و سود 
 
  تولید کنندگان از فروش محصوالت خود درآمد بدست می آوردند.  :درآمد 

 درآمد    =  قیمت   ×     صول  کل مح

 

 د کننده سود برده است . درآمد از هزینه تولید بیشتر باشد تولی اگر میزان سود :

 سود حسابداری  =   درآمد   -   مستقیمهای هزینه 

 

  اگر تولید کننده خود صاحب یک یا تعدادی از عوامل تولید باشد هر چند بابت این عوامل تولید هزینه ای پرداخت نکرده

یز پس باید هزینه آنها ن) می توانست آن ها را اجاره دهد و ... ( است اما چون به این عوامل هزینه فرصت تعلق گرفته است 

 . در محاسبه سود مد نظر قرار گرفته شود

 درآمد    =   سود ویژه )اقتصادی(     -) هزینه های مستقیم   +   غیر مستقیم (     

 

  گویند.می  هزینه فرصت به هزینه غیر مستقیماقتصاددانان 

 

 :است.ننده دچار ضرر یا زیان شده از هزینه تولید کمتر باشد تولید ک میزان درآمداگر  زیان 

 

  می توانند از وضعیت زیان دوری کنند:از دو راه تولید کنندگان  

 افزایش درآمد ها                -1

 کاهش هزینه ها  -2

 

 دهند : را افزایش ی خودتولید کنندگان از دو راه می توانند درآمدها 

 . رای محصوالتب مناسب یابیبازار -1

 .با قیمت مناسب فروش محصول   -2

 

 را کاهش دهند :  ی تولیدراه می توانند هزینه ها تولید کنندگان از دو 

  .صرفه جویی   -1

 .افزایش بهره وری  -2

 


