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:آنچه ما در این فصل خواهیم آموخت

بیاموزیم هزینه ها و منافع انتخاب های خود را باهم مقایسه کنیم؛

، ابمنابع کمیبیاموزیم در انتخاب ها و تصمیم های خود، هزینه های فرصت، 

.درنظر بگیریمبودجه را هزینه های دررفته و قید 



چرا افراد در اکثر مواقع، کاری را که انتخاب 

کرده اند در انجام آن رضایت کمتری دارند؟

زیرا به نظرشان آن چه که باید در مقابل آن از دست بدهند، 

.از آن چیزی است که بدست می آورندبسیار با ارزش تر 
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:کنیمت باید قبل از هر تصمیمی در انتخاب کسب و کار، اصولی را رعای

1-هزینه فرصت هر انتخاب را محاسبه کنیم.

2-منابع کمیاب خود را شناسایی کنیم

3-قید بودجه خود را ترسیم کنیم.

4-هزینه های در رفته را فراموش کنیم.

5-بین هزینه ها و منافع مقایسه کنیم.



هزینه فرصت : اصل اول
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ینه آن سینما رفتن برای شما چه هزینه هایی دارد؟ ممکن است بگویید که هز

پولی است که برای بلیت پرداخت می شود

10ی یعن. هزار تومان باشد، این هزینه رفتن به سینما است10اگر قیمت بلیط 

.هزار تومان برای خریدهای دیگر پول کم دارید

امااااا

.می کنددانش اقتصاد از مفهوم کامل تری برای تفکر درباره هزینه ها استفاده



هزینه فرصت : اصل اول

7

.استهزینه فرصت آن مفهوم، 

را انتخاب هر تصمیم گیری و انتخاب هزینه ای دارد که با هر تصمیم یک گزینه

:پس. می کنیم و بقیه فرصت ها را از دست می دهیم

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

.  انتخاب از دست داده اید

است مانیزدر مثال باال هزینه سینما رفتن عالوه بر پول پرداختی توسط شما، 

.که می توانید برای کارهای دیگر صرف کنید



هزینه فرصت : اصل اول
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دست دادیماز (یعنی سینما رفتن ) انتخاببهترین و با ارش ترین گزینه ی بعدی که با این 

(دادیمپارک رفتن با دوستان را از دست یعنی .)هزینه فرصت انتخاب ماست 

ب، باده  به دلیل وجود کمیابی در امکانات و داشته ها، همیشه باید بین گزینه هاای انتخاا

.بستان کرد 

یعنی چیزی را رها می کنید تا چیز دیگری را به دست آورید=بده  بستان 



منابع کمیاب: اصل دوم

9

...منابع و عواملی که در طبیعت وجود دارد مثل چوب درختان ، زمین و : منابع طبیعی -1

دسته تقسیم انسان برای بهره برداری از منابع طبیعی عالوه بر کار به سرمایه نیاز دارد که به دو: سرمایه -2

:شده

.سرمایه مالی یعنی پولی که به صورت منابع مالی وارد تولید میشود: الف

تجهیزات فیزیکی و ابزار آالت و ماشین آالت: فیزیکی : ب

قابلیت استفادهتالش انسان نباشد منابع و سرمایهتا ) دارد نیروی کاری که در تولید نقش : نیروی انسانی-3

(ندارند

نیروی کار ماهرو متخصص-3نیروی کار نیمه ماهر -2نیروی کار ساده -1: و به سه نوع تقسیم می شود 



منابع کمیاب: اصل دوم
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هم هست، بسیار اتفاق می افتد که در جایی همه ی عوامل تولید وجود دارد و نیاز یا خواسته برآورده نشده ای

ولی

.کارآفرینی که آن کسب و کار را راه انداخته و نیاز مورد نظر را پاسخ دهد، وجود ندارد

سرمایه ها وکارآفرینان در جست وجوی فعالیت های سودآورهستند ، بنابراین عوامل تولید شامل نیروی کار ،

:منابع طبیعی را گرد هم می آورند تا با تولید کاالها و خدمات

کسب درآمدکنند-2نیازها و خواسته های دیگران را برآورده کنند -1

موفقیتتمایل افراد به سازماندهی و عملیاتی کردن کسب و کارهای جدید با پذیرش خطر عدم: کارآفرینی

.است 



منابع کمیاب: اصل دوم
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.داجتماع نیز همانندافراد امکانات ،منابع و داشته های کمیابی دارند و با انتخاب و بده  بستان روبه رو هستن

کمیابی منابع هر جامعه را با مبادله مواجه می سازد

زیکیزیرادر هر نقطه از زمان، هر کشور مقدار معینی از نیروکار، زمین قابل بهره ی برداری، سرمایه ی انسانی و فی

ری برای تولید اگرمنابع بیشتری برای تولید یک کاال و خدمات اختصاص داده شود، منابع کمت.. و تعدادی کارآفرین دارد 

ها و خدمات پس تصمیم برای داشتن کاال و خدمات بیشتر به معنای از دست دادن کاال. می ماند دیگر باقی کاال و خدمات 

(هزینه فرصت) استدیگر 



منابع کمیاب: اصل دوم
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:مثال

بارای اساکلت برای ساختن دوچرخۀ بیشتر، کارخانۀ الستیک بیشتری به منظور تولید چرخ، فلاز بیشاتری. 

ای سااختن همچنین نیاز بیشتری به سرمایه بار. زمین بیشتری برای سالن های کارخانه الزم استدوچرخه و 

رین اسکلت و قطعات دوچرخه، نیروی کار برای سر هم کردن و فروش دوچرخه و کاارآفآالت سازندۀ ماشین 

ود، منابعی که در کارخانۀ دوچرخه سازی استفاده می ش. دوچرخه سازی خواهیم داشتاندازی شغل برای راه 

دوچرخاه برای داشاتنهستند تصمیم چیزهای دیگر مثل رایانه ها و خودروها هم از تولیدات نیازمند استفاده 

.بیشتر به معنای از دست دادن فرصت تولید کاالهای دیگر است



قید بودجه: اصل سوم
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.مقدار مشخص و محدود پول که یک فرد برای خرج کردن دارد: بودجهقید 

.به دلیل اینکه بودجه محدود است، افرادمجبورند بین گزینه های خود بده  بستان کنند 
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.هزینه هایی که پرداخت شده و دیگر قابل برگشت نیستندو مهم نیستند

دسترس نیستمفهوم هزینه های دررفته را می توانید پولی تصور کنید که به یک چاه عمیق افتاده و دیگر قابل

د در دقایق ابتدایی متوجه می شوی. تومانی هزینه کرده اید30،000فرض کنید برای تماشای تئاتری یک بلیت 

که

فیلم تهیه کنید نمایش را دوست ندارید و از سالن تئاتر خارج می شوید اگر برنامه را ترک کنید می توانید بلیت

و

هزینۀ فرصت رفتن به سینما چیست؟. است. وقت باقی مانده را به تماشای فیلم بگذرانید

.هزینه های دررفته را فراموش کنید: اصل چهارم



.هزینه های دررفته را فراموش کنید: اصل چهارم
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تومان میخرید تا زمانتان هدر 20،000فرض کنیدازسالن تأتربیرون آمدبد و به سینما رفتید ویک بلیط به قیمت 

نرود

.تومان قیمت تأتری است که از دست رفته و غیر قابل بازگشت است30،000هزینه ی دررفته 

تومانی است که باآن بلیط خریدیم چون می توانست خرج چیز 20،000هزینه فرصت انتخاب بلیت سینما 

دیگرشود

ز دستهزار تومان است؛ یعنی هزینه ای که برای ترک تئاتر و رفتن به سینما ا20پس هزینه فرصت سینما رفتن 

(ایدسی هزار تومانی که بابت بلیت تئاتر داده نه )می دهید 



.هزینه های دررفته را فراموش کنید: اصل چهارم
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تنها هزینه ای که بر تصمیم گیریتان مؤثر است چیست؟

.هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری شما به وجود می آیند 

برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید چه باید کرد؟

تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم شما تأثیرگذارند، بسیار مهم اند



هزینه ها و منافع خود را مثایسه کنید: اصل پنجم
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:برای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد باید

تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنیم2-بدانیم چطورهزینه ها راارزیابی کنیم -1-

.نه هاستو در نهایت به این نتیجه برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کرده اید، منافع بیشتر از هزی

میم شما بستگیاما بهترین رویکرد به نوع تص. مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است* 

.دارد 



هزینه ها و منافع خود را مثایسه کنید: اصل پنجم
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:  توجه به چند نکته 

.مقایسه ی هزینه ها و منافع بر اساس اطالعاتی که از آنها داریم، انجام می گیرد همیشه •

دو نوع گسترده از انواع تصمیمات وجود دارد•

(رویمبمطالعه کنیم یا به گردش ) پردازداولین دسته به یک انتخاب از میان گزینه های مختلف می -1

(گردشمیزان مطالعه یا مدت زمان ) کنددسته ی دیگر به انتخاب چه مقدار از هر چیز اشاره می -2

اد نیروی کار چیزهایی مثل اینکه چقدر تولید کنند یا چه تعدٔەشرکت ها هم مجبور هستند تا دربار : نتیجه 

.، تصمیم گیری کنند استخدام کنند



چرا برخی مردم تصمیمات اشتباه می گیرند؟
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.چون گرفتار امیال و هوس های خود شده اندو دیگربه هزینه فایده توجهی نمی کند

ینکه وقتی فقط به دلیل ا: اثرگذاری حقه های فروش بر تصمیم گیری ها -1: پنج اشتباه رایج در تصمیم گیری 

حراج یا فروش ویژه اعالم شده خرید میکنیم

:توجه به هزینه های در رفته-2

وقتی غذایی را که سفارش داده شده دوست ندارید؛ اما به خاطرپولی که داده ایم مجبوریم بخوریم: 

بهره مندی برای تأمین هزینه ها زیر بار قرض میرودبه جای صبر در تحصیل ویادگیری و: صبری زیاد بی -3

سراغ کارهای کم ارزش آنی می رویم.آن ،منافع آتی از 



چرا برخی مردم تصمیمات اشتباه می گیرند؟
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:به نفس بیش ازحد یا خودرأی بودن اعتماد . 4

ت به تولید بدون تحقیق وسرمایه دس( خوشبینی زیاددرباره درآمد آینده وپس اندازکمتربرای نیازهای آتی

می زند

:به وضعیت فعلی چسبیدن . 5

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

.دهدمثال راننده ی آژانسی که میتواند با اسنپ کارکند ولی از این امر غافل شده و مشتری از دست می


