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Ievads 

 

Pētījuma aktualitāte  

Šī tēma ir ļoti aktuāla bērnu un jauniešu vidū, tai skaitā arī man. Vēlos uzzināt, 

kādēļ šīs spēles tik ļoti aizrauj bērnus un, kādas sekas tās atstāj uz bērnu vēlmi 

mācīties un apmeklēt ārpusskolas aktivitātes – pulciņus, pasākumus. 

 

Pētījuma mērķis 

Uzzināt, vai aizrautību ar datorspēlēm var aizstāt ar ko citu. 

 

Pētījuma uzdevumi 

1. Uzzināt un analizēt informāciju par šo tēmu. 

2. Sagatavot un veikt aptauju 

3. Izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. 

 

Pētījuma metodes 

1. Informācijas analīze. 

2. Pētījums – aptauja. 

3. Datu apstrāde. 

 

Pētījuma jautājums  

 Kā atbrīvoties no vēlmes brīvo laiku pavadīt pie datora?  
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1. Atkarība no datorspēlēm 

1.1. Datorspēļu vēsture 

 

Tā īsti neviens nevar noteikt, kura bija pirmā datorspēle, taču tiek uzskatīts, ka 

pirmā datorspēle, tika radīta 1947.gadā. Tās nosaukums bija „Cathode – Ray tube 

amusment device” (skat.1.att.) Spēlē tika attēlota raķetes tuvošanās mērķim. 

 1.attēls Cathode – Ray tube amusment device 1947. 

 

 

 

 

. 

 

 

Pēc tam A.S.Douglas radīja krustiņu nullīšu spēli „OXO” 1952.gadā (skat.2.att.) 

1958.gadā Viljams Higinbotams radīja tenisa simulātoru. 1961.gadā studentu grupa 

no Masačūsetsas Tehnoloģijas Institūta izveidoja spēli „SpaceWars.” (skat.3.att.) Tā ir 

īpaša ar to, ka vienlaicīgi varēja spēlēt vairāki spēlētāji. Spēles mērķis bija sašaut 

pretinieka kuģi izvairoties no saules gravitācijas lauka. 1962.gadā tika radīta spēle ar 

nosaukumu „Chase”, kuru varēja spēlēt uz televizora ekrāna, tās autors ir Ralfs 

Baiers.  

 Pirmā komerciālā konsole, kuru varēja spēlēt mājas apstākļos, bija 1971.gadā 

kompānijas Magnavox izlaistā Odyssey. Tā bija iespaidīga ar to, ka tai bija 12 spēles.

  

 2.attēls” OXO” 3.attēls„SpaceWars” 
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2. Kāpēc rodas atkarība no spēlēm 

 

Datorspēles iedala pēc satura – galda, lomu, rīcības, piedzīvojuma, sporta, cīņas, 

izglītojošās u.c. 

Datorspēles ir izplatīts izklaidēšanās veids gan pieaugušajiem, jauniešiem un 

bērniem izmantojot datoru interaktīvā režīmā. Datorspēles aptver plašu interešu loku - 

sākot no alfabēta un dziesmiņu mācīšanos maziem bērniem līdz nopietnām 

datorspēlēm, kurās simulē dažādas bīstamas situācijas, piemēram , gaisa spēka 

piloti.u.c. 

Datorspēļu atkarība - psihisks stāvoklis, kas raksturojas ar uzmācīgu vēlmi 

spēlēt datorspēles un nespēju pārtraukt to darīt. 

Datorspēļu atkarības pazīmes: 

  Pārtraucot spēlēt parādās – nemiers, aizkaitināmība, miega traucējumi, 

nomāktība vai naidīgums; 

  Uzmācīgas domas par datorspēlēm – domā par ātrāku atgriešanos tajā; 

 Parādās nevērība pret ģimenes, izglītības un citiem pienākumiem; 

 Melo par to, cik ilgs laiks tiek pavadīts pie datora; 

 Fiziski traucējumi – muguras un acu sāpes, apetītes zudums, higiēnas 

neievērošana.  

     Galvenie iemesli datorspēļu atkarībai: 

 nav ar ko aizpildīt brīvo laiku; 

 jūtas vientuļš un nevajadzīgs; 

 vecāki velta bērna audzināšanai pārāk maz laika; 

 virtuālajā vidē vari izvēlēties, kas vēlies būt – tā ir fantāzijas pasaule. 

Kā atbrīvoties no datorspēļu atkarības: 

 pašam jāvēlas ko mainīt; 

 jāapmeklē pulciņi un citas aktivitātes; 

 arī ģimenei ir jāpalīdz šo atkarību pārvarēt veltot vairāk laika kopīgām 

aktivitātēm. 

 Vecākiem ir jānosaka stingri datorspēļu lietošanas noteikumi. 
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3. Pētījuma gaita 

 

Lai atbildētu uz pētījuma galveno jautājumu – kā atbrīvoties no datorspēļu 

atkarības un ar ko to aizstāt, veicu aptauju, kurā ir 7 jautājumi. Katram jautājumam 

tika doti divi atbilžu varianti a) jā un b) nē. Aptaujā piedalījās 14 respondentu, 

vecumā no 10 līdz 14 gadiem. 

1. Vai tev patīk spēlēt datorspēles? 

a) jā 12  b) nē 2 

No 14 aptaujātajiem 12 ir atzinuši, ka tiem patīk spēlēt datorspēles. Tikai 2 

atbildējuši, ka tiem nepatīk. 

2. Vai bieži melo pieaugušajiem par to cik stundas pavadi pie datora? 

a) jā 4   b) nē 10 

     No 14 aptaujātajiem  4 atzīstas, ka melo pa to cik laika pavadīts pie datora. Bet 10 

atbildes liecina par to, ka tie nemelo. 

3. Vai tev ir draugs, ar kuru tev ir jautri arī bez datora? 

a) jā 12  b) nē 2 

No 14 aptaujātajiem 2 atzīst, ka tiem nav draugu, ar ko pavadīt brīvo laiku bez 

datora. Bet 12 atbildes liecina par to, ka tiem ir, ar ko pavadīt brīvo laiku arī bez 

datora.  

4. Vai tu apmeklē kādu pulciņu? 

a) jā 8   b) nē 6 

      Lielākā daļa atbildes liecina par to, ka pulciņi tiek apmeklēti, taču gandrīz puse 

pulciņus neapmeklē.  

5. Vai tev ir datorspēļu spēlēšanas noteikumi, kurus tev noteikuši vecāki? 

(Piemēram, spēlēšanas laiks, spēles, kuras nedrīkst spēlēt u.c.) 

a) jā 4   b) nē 10 

Tikai 4 no 14 aptaujātajiem vecāki ir izveidojuši noteikumus, lai kontrolētu laiku 

un spēles kur var spēlēt. 10 atbildes liecina par to, ka vecāki neliekas ne zinis ko 

cik ilgi bērns dara pie datora. 

6. Vai bieži izklaidējies kopā ar vecākiem? (Piemēram, spēlē galda spēles, 

apmeklē pasākumus, kopīgas pastaigas, utt.) 

a) jā 7   b) nē 7 

Puse no aptaujātajiem pavada vairāk laiku kopā ar ģimeni nekā otra puse. 
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7. Vai tu domā, ka esi atkarīgs no datorspēlēm? 

      a) jā 3   b) nē 11 

Tikai 3 no aptaujātajiem atzīstas, ka tie ir atkarīgi no datorspēlēm. 11 atbildes 

liecina, ka tie nejūtas atkarīgi. 
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Secinājumi 
 

1.   Mūsdienās dators un internets ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Lielākā vai 

mazākā mēra mēs esam no tā atkarīgi. Aptaujas rezultāti liecina par to, ka gandrīz 

visiem patīk spēlēt datorspēles. 

2.     Aptaujas rezultāti liecina par to, ka bērni lielākoties vecākiem nemelo par to, cik 

laika pavadīts pie datora. Tam varbūt vairāki iemesli, piemēram, vecāki neinteresējas 

par to, cik laika bērni pavada pie datora, vai arī bērni kontrolē savu laiku paši. 

3.     Kopā ar draugiem ir jautrāk un interesantāk pavadīt brīvo laiku. Bieži pat par 

datoru aizmirstot. Tāpat kā ģimenes lokā. 

4.      Apmeklējot pulciņus datorspēlēm atliek pavisam maz laika, un mazāk 

iespējams, ka radīsies datoratkarība. 

5.      No testa rezultātiem var nojaust, ka ne visi zina, ka ir atkarīgi no datora un 

interneta. 

6.        Mūsdienu datorspēles ir pārāk liela fantāziju pasaule, no kuras grūti iziet. 
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Priekšlikumi 

 

1. Katram bērnam jāapmeklē kaut viens pulciņš. 

2. Vairāk brīvo laiku jāpavada ar draugiem svaigā gaisā. 

3. Vecākiem jāpavada vairāk laika kopā ar bērniem. 
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Izmantotie avoti 

1. Dace Bēziņa un Laura Ļebeģeva http://www.drossinternets.lv/page/65 

(03.01.2015.) 

2. Kristaps Znotiņš 

http://www.pvg.edu.lv/datori/konkursi/2011_web/Kristaps_Znotins/vesture.ht

m (02.012015.) 

 

Aplaistu miežu graudus 

http://www.drossinternets.lv/page/65
http://www.pvg.edu.lv/datori/konkursi/2011_web/Kristaps_Znotins/vesture.htm
http://www.pvg.edu.lv/datori/konkursi/2011_web/Kristaps_Znotins/vesture.htm
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  1.pielikums anketa ”Atkarība no datorspēlēm 

  

Anketa „Atkarība no datorspēlēm” 
Atbilstošo atbildi iekrāso sarkanā krāsā!!!!!!! 

 

1. Vai tev patīk spēlēt datorspēles? 

a) jā   b) nē 

2. Vai bieži melo pieaugušajiem par to cik stundas pavadi pie datora? 

a) jā   b) nē 

 

3. Vai tev ir draugs, ar kuru tev ir jautri arī bez datora? 

a) jā   b) nē 

 

4. Vai tu apmeklē kādu pulciņu? 

a) jā   b) nē 

 

5. Vai tev ir datorspēļu spēlēšanas noteikumi, kurus tev noteikuši vecāki? 

(Piemēram, spēlēšanas laiks, spēles, kuras nedrīkst spēlēt u.c.) 

a) jā   b) nē 

 

6. Vai bieži izklaidējies kopā ar vecākiem? (Piemēram, spēlē galda spēles, 

apmeklē pasākumus, kopīgas pastaigas, utt.) 

a) jā   b) nē 

 

7. Vai tu domā, ka esi atkarīgs no datorspēlēm? 

a) jā   b) nē  

 

 

 

  


