دانستنیها

بازیهای حسابداری
امروزه برخی آموزگاران خوشذوق برای رسیدن به اهداف آموزشی خود از ابزارهای کمکآموزشی استفاده میکنند .در
آموزش حسابداری نیز به تدریج بسیاری از این ابزارهای کمکآموزشی نوآورانه در حال فراگیر شدن هستند ،تا به آنجا
که شاید در آیندهی نزدیک دیگر نشانی از کالسهای خشک و بیروح و تکسخنران امروزی نباشد .در اینجا چند نمونه از
بازیهای حسابداری شناختهشده معرفی میشوند که میتوانند در آموزش اثربخشتر مفاهیم ،اصول ،معادالت ،اصطالحشناسی ،و
روشهای حسابداری بهکار گرفته شود .و ر
گردآورنده :محســن قاسمي

میتوانیــد در  27گروه موضوعــی گوناگون از
اصول حســابداری گرفته تــا صورتهای مالی

جدول کلمات متقاطع حسابداری

اساســی ،نســبتهای مالی ،حقوق و دستمزد،

کافی است عبارت accountingcrosswords

استهالک و ...جداول تعاملی طراحی شدهای را

را در اینترنت جستجو کنید تا با انبوهی از جداول

بیابید.

کلمات متقاطع حسابداری در انواع و شکلهای
گوناگون روبهرو شوید .پر کردن این جداول به
شناخت پایندهی دانشجویــــــان از آموزههای
حسابداری کمک شایانـــــی مــــیکند و با
درگیر کردن حافظــهی تصویری آنان تأثیرات
بلندمدتتــری را برجـــــای مـــــیگذارند.
گونههـــــای برخط این جداول که به آســانی

طراحی شده اســت .برای آشنایی بیشتر با این
بازی میتوانید به وبگاه رســمی آن به نشانی
 www.thebalancingacct.comبروید.
بازیهای حسابداری دنیای مجازی
بســیار دور از ذهن است که کسی در دوران

بازیهای حسابداری تختهای

شــما حتمــاً از دوران کودکی بــا این گونه

بازیها آشــنا شــدهاید .یک تخته یــا مقوای
طراحیشــده به عنوان زمین بــازی ،تعدادی
کارت و دو یــا چند گــروه بازیگــر ،از اجزای

در فضــای اینترنتی دردســترس هســـــتند

دانشآموزی یا دانشــجویی رئیس حسابداری
یک کارخانه ،مسئول حســـابداری یک مزرعه،
مدیر یک بانک یا  ...باشد و بتواند به صــــورت
عمـــــلی در زمینهی حســـابداری تجربه به
دســت آورد .اما امروزه در برخــی از وبگاهها
ایــن امکان به صورت مجازی برای عالقهمندان
فرآهم شده است و آنان به آسانی مـــیتوانند

بــا توجه به این که اغلب به صورت تعـــــامل

در زمینههای گوناگون حسابداری به صــورت

دوطـــــــرفه طراحـــــیشدهاند از کارآمدی

عملی دســت به کار شــوند و دانــش خود را

بیشتری برخوردار هســتند .بهعنوان نمونه ،در

به بوتــهی آزمایش بگذارند .بــه عنوان نمونه

و بگاه www.accountingcrosswords . com

مـــــیتوانید در وبگاه www.bized.co.uk/

ثابــت تمام بازیهای تختهای هســتند .امروزه
با اســتفاده از چارچوب بازیهــای تختهای و

 virtual/index.htmبه دنیای مجازی مشاغل
حسابداری پای بگذارید.

گنجاندن مفاهیم حســابداری ،بازیهای مهیج
و آموزندهای برای دانشآموزان و دانشــجویان
حســابداری طراحی شــدهاند .به عنوان نمونه،
"باالنســینگ اکت" یکی از این بازیها است که
توسط یکی از حسابداران رسمی ایاالت متحد با
بیش از بیست سال تجربهی آموزش حسابداری
حسابدار /خرداد 1390
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