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Abstract: In this study, several aspects of music therapy are presented, concerning the 

diagnosis and assessment of Autism Spectrum Disorder, as well as the treatment intervention. 

Beginning from the definition of music therapy, it is highly noticed that there is no globally 

accepted definition. However, the definition of the American Music Therapy Association 

(ΑΜΣΑ) is frequently used and is considered to be the best of all. A brief reference to the 

beginning, the goals and the theories of music therapy is presented. Additionally, using music 

therapy as tool for diagnosis, the contribution of music in the therapeutic process and the 

importance of the relationship between the music therapist and the child are analysed. Finally, 

certain negative aspects of music therapy are referred. In conclusion, this study targets to 

inform special education teachers about music therapy and its several aspects, including a 

review of recent studies. 
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Πεξίιεςε: ην παξόλ άξζξν, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πηπρέο ηεο κεζόδνπ ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο, ηόζν σο κέζν γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ΓΑΦ, σο θαη σο 

κέζν παξέκβαζεο. Δθθηλώληαο από ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, 

ππνγξακκίδεηαη πσο δελ ππάξρεη πιήξσο απνδεθηόο νξηζκόο. Ωζηόζν, ρξεζηκνπνηείηαη ν 

νξηζκόο ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Μνπζηθνζεξαπείαο (American Music Therapy 

Association-ΑΜΣΑ), πνπ ζπλαληάηαη ζπρλόηεξα θαη ζεσξείηαη ν πιεξέζηεξνο όισλ. 

ύληνκε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο απαξρέο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ηε ζηνρνζεζία θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαζώο θαη ηηο πην γλσζηέο κεζόδνπο θαη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξήζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο κέζν 

δηάγλσζεο, θαζώο θαη ζηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο κνπζηθήο ζηηο ΓΑΦ, ηνλ ζεκαληηθό ξόιν ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ηα νθέιε από ηελ παξέκβαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Σέινο, παξά 

ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, εληνπίδνληαη αξθεηά ζεκεία αξλεηηθήο θξηηηθήο. 

πκπεξαζκαηηθά, ην παξόλ άξζξν ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

εηδηθήο αγσγήο γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία θαη ηηο πην ζεκαληηθέο ηεο πηπρέο ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πεξηιακβάλνληαο κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε θαη κειέηε επί 

ηνπ ζέκαηνο. 
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Λέμεηο θιεηδηά: κνπζηθνζεξαπεία, Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (ΓΑΦ), δηάγλσζε, 

παξέκβαζε 

Δηζαγσγή: Οξίδνληαο ηε κνπζηθνζεξαπεία 

Η πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο απνηειεί έλα δύζθνιν εγρείξεκα, θαζώο ε 

αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε πιεζώξα νξηζκώλ γηα ηελ ελ ιόγσ έλλνηα. 

Μάιηζηα, αλαθέξεηαη πσο δελ ππάξρεη έλαο πιήξσο απνδεθηόο νξηζκόο, γηαηί ε 

κνπζηθνζεξαπεία θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα δπλαηνηήησλ, πξνζεγγίζεσλ, επηκέξνπο 

κεζόδσλ, ηερληθώλ θαη εθαξκνγώλ, θάζε έλα από ηα νπνία νδεγεί ζε δηαθνξεηηθή 

ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε (Καξηαζίδνπ, 2004· Kessler-Καθνπιίδε, 2011· Μαθξήο & Μαθξή, 

2003). Οη Lima θαη Castro (2012)ζεκεηώλνπλ πσο γηα πάλσ από κηζό αηώλα γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο λα νξηζηεί ε κνπζηθνζεξαπεία σο πεξηνρή επηζηεκνληθήο έξεπλαο.  

Αξρηθά, ν πην ζεκαληηθόο θαη πιήξεο νξηζκόο πνπ εληνπίδεηαη ζπρλόηεξα ζηηο δηάθνξεο 

έξεπλεο πξνέξρεηαη από ηελ Ακεξηθάληθε Έλσζε Μνπζηθνζεξαπείαο (American Music 

Therapy Association), ε νπνία δίλεη ηνλ εμήο νξηζκό: «Η κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε θιηληθή θαη 

βαζηζκέλε ζε απνδείμεηο ρξήζε κνπζηθώλ παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ 

εμαηνκηθεπκέλνη ζηόρνη κέζα ζε κηα ζεξαπεπηηθή ζρέζε, από έλαλ επαγγεικαηία πνπ έρεη 

νινθιεξώζεη έλα επηθπξσκέλν πξόγξακκα κνπζηθνζεξαπείαο θαη ζρεδηάδεη κνπζηθέο 

παξεκβάζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην επίπεδν ηνπ αηόκνπ πνπ απεπζύλεηαη. Απώηεξνο 

ζηόρνο είλαη ε επαλαθνξά, δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο, ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο 

πγείαο ζηνπο ηνκείο ηεο γλσζηηθήο, ςπρνθνηλσληθήο θαη αηζζεζηνθηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία» (ΑΜΣΑ, 2013 όπσο παξαηίζεηαη ζην Ghasemtabaretal., 2015· AMTA, 

2006 ό.π. ζην Hurt-Thaut, 2009· Καξαπέηζαο & Λαζθαξάθε, 2015· Μαληδίθνο, 2015). 

Δθηόο από ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, ε Γεξκαληθή Δηαηξεία Μνπζηθνζεξαπείαο (Deutsche 

Gesellschaft für Musikotherapie) νξίδεη ηε κνπζηθνζεξαπεία σο ηε ζθόπηκε ρξήζε κνπζηθήο 

ή κνπζηθώλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ ζεξαπεπηηθνί ζηόρνη: απνθαηάζηαζε, 

ζηήξημε θαη παξέκβαζε ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία(Καξηαζίδνπ, 2004· Μαληδίθνο, 

2015). Η Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Μνπζηθνζεξαπεία (National Association for Music Therapy) 

θηλείηαη ζην ίδην πλεύκα, νξίδνληαο ηε κνπζηθνζεξαπεία σο ηελ εηδηθή εθαξκνγή ηεο 

κνπζηθήο ζηελ ππεξεζία ησλ αηόκσλ κε αλάγθεο ζηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, ζηελ 

απνθαηάζηαζε ή ζηελ εηδηθή αγσγή (Καξηαζίδνπ, 2004· Μαληδίθνο, 2015). 

Έλαο ελδηαθέξσλ θαη ηδηαίηεξα επξύο νξηζκόο, πνπ αληαλαθιά ηελ πνηθηιία ησλ κεζόδσλ θαη 

κνληέισλ κνπζηθνζεξαπείαο πνπ ππάξρνπλ, είλαη ν νξηζκόο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο 

Μνπζηθνζεξαπείαο (World Federation of Music Therapy). Καηά ηνλ νξηζκό απηόλ, 

«κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο ή/θαη κνπζηθώλ ζηνηρείσλ (ήρνο, ξπζκόο, 

κεισδία θαη αξκνλία) από εηδηθεπκέλν κνπζηθνζεξαπεπηή κε ηνλ ζεξαπεπόκελν ή ηε 

ζεξαπεπηηθή νκάδα, κέζα ζε κηα δηαδηθαζία ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηεπθνιύλεη 

θαη λα πξνάγεη επηθνηλσλία, αλζξώπηλεο ζρέζεηο, κάζεζε, θηλεηνπνίεζε, έθθξαζε, νξγάλσζε 

θαη άιινπο ζπλαθείο ζεξαπεπηηθνύο ζηόρνπο, κε ζθνπό λα θαιύςεη ζσκαηηθέο, 
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ζπλαηζζεκαηηθέο, δηαλνεηηθέο, θνηλσληθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο. Η κνπζηθνζεξαπεία 

ζηνρεύεη ζην λα δεκηνπξγήζεη δπλαηόηεηεο ή/θαη λα απνθαηαζηήζεη ιεηηνπξγίεο, έηζη ώζηε ην 

άηνκν λα επηηύρεη θαιύηεξε ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή νινθιήξσζε, θαη ζπλεπώο, κηα 

θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο κέζσ ηεο πξόζιεςεο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο ζεξαπείαο» 

(Πνιεκηθόο, Καΐια, Θενδσξνπνύινπ & ηξνγγπιόο, 2010). 

Σέινο, παξαηίζεηαη ν νξηζκόο πνπ δηαηππώζεθε πξόζθαηα από ηνλ Διιεληθό ύιινγν 

Πηπρηνύρσλ Δπαγγεικαηηώλ Μνπζηθνζεξαπεπηώλ, πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

ηνπ αηόκνπ κε ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή. ύκθσλα κε απηόλ, «ε Μνπζηθνζεξαπεία είλαη κηα 

κνξθή δεκηνπξγηθήο ςπρνζεξαπείαο κέζσ ηέρλεο θαηά ηελ νπνία ε πξνζνρή ηνπ ζεξαπεπηή 

εζηηάδεηαη ζηελ δεκηνπξγία θαη αμηνιόγεζε ηεο εμειηζζόκελεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ηελ 

βνήζεηα ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ήρσλ. Η ζρέζε απηή δεκηνπξγείηαη θπξίσο κέζσ ηνπ κνπζηθνύ 

απηνζρεδηαζκνύ ή ηεο κνπζηθήο αθξόαζεο, ρσξίο βέβαηα λα απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνο, κε άξηζηεο γλώζεηο κνπζηθήο 

θαη ςπρνινγίαο ώζηε λα νδεγεί θαη λα ζηεξίδεη ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κε επαηζζεζία, 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη επειημία» (ΔΠΔΜ, 2011 ό.π. ζην Κάξγηνπ, 2012). 

1. Μνπζηθνζεξαπεία: απαξρέο, ζηόρνη, πξνζεγγίζεηο, κέζνδνη θαη ηερληθέο 

Οη ξίδεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο γεληθά σο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο εληνπίδνληαη ζηνπο 

αξραίνπο πνιηηηζκνύο ηεο Διιάδαο, ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο (Hurt-Thaut, 2009· Μαληδίθνο, 

2015). Δηδηθόηεξα ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηηο ΓΑΦ, ε κνπζηθνζεξαπεία μεθηλά σο 

παξέκβαζε ζε  παηδηά κε απηηζκό ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, λνζνθνκεία θαη ζρνιεία ην 1940 

ζηηο Η.Π.Α. (Reschke-Hernández, 2011). Η παξέκβαζε απηή πξνέθπςε κεηά ηνπο δύν 

παγθνζκίνπο πνιέκνπο, όηαλ ην ηαηξηθό πξνζσπηθό παξαηήξεζε πώο νη αζζελείο πνπ 

άθνπγαλ κνπζηθή γηαηξεύνληαλ γξεγνξόηεξα (Hurt-Thaut, 2009· Μαληδίθνο, 2015). Έηζη, 

άξρηζαλ λα δηνξγαλώλνληαη δηεζλή ζπλέδξηα κνπζηθνζεξαπείαο, λα δεκηνπξγνύληαη δηεζλείο 

νξγαληζκνί θαη ελώζεηο, όπσο ε Ακεξηθάληθε Έλσζε Μνπζηθνζεξαπείαο (AMΣA), λα 

εθδίδνληαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, όπσο ην Journal of Music Therapy ηo 1967 θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν νη κνπζηθνζεξαπεπηέο κε ηνπο εηδηθνύο παηδαγσγνύο 

(Καξηαζίδνπ, 2004· Reschke-Hernández, 2011). Μεηά ηηο Η.Π.Α., αθνινύζεζαλ ε Δπξώπε 

θαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή. Πξσηεξγάηεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο ΓΑΦ πνπ αμίδεη λα 

αλαθεξζνύλ είλαη νη Benenzon θαη Alvin από ηελ Αξγεληηλή, νη Nordoff θαη Robbins από ηελ 

Αγγιία θαη νη Orff θαη Schumacher από ηε Γεξκαλία (Kessler-Καθνπιίδε, 2011). 

Η κνπζηθνζεξαπεία ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή σο κέζν πξνθεηκέλνπ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο λα 

αλαπηύμεη ζρέζε εκπηζηνζύλεο κε ηνλ ζεξαπεπόκελν, κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ 

ηνπ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ηνπ πεξίγπξνπ. Οη ζηόρνη δελ ηίζεληαη κε γλώκνλα ηελ αλαπεξία, 

αιιά κε βάζεη ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αηόκνπ θαη αθνξνύλ ηε 

ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΦ. Δπηθεληξώλνληαη θπξίσο 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, ηε κείσζε ησλ ζηεξενηππηώλ θαη ηελ ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ 
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θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα δεκηνπξγηθό παηρλίδη, αλακεηγλύνληαο κνπζηθά ζηνηρεία, 

όπσο ν ξπζκόο, ε κεισδία θαη ε αξκνλία (Καιύβα, 2005· Καξηαζίδνπ, 2004· Kessler-

Καθνπιίδε, 2011· Πνιεκηθόο θαη ζπλ., 2010). Μάιηζηα, ε έξεπλα ησλ Kaplan θαη Steel 

(2005), έδεημε όηη νη κνπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε άηνκα κε ΓΑΦ ζηνρεύνπλ θαηά 

80% ζηνπο ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Πέξα από ηηο ΓΑΦ, νη 

ζηόρνη ηεο κνπζηθνζεξαπείαο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί, δειαδή λα εζηηάδνπλ ζηηο 

καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο, αλαπηπμηαθνί, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο 

κέζσ ηεο κνπζηθήο, θαη ζηόρνη πνπ αθνξνύλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θίλεζεο θαη ηεο 

αηζζεζηνθηλεηηθήο αληίιεςεο (Hurt-Thaut, 2009).  

ρεηηθά κε ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ 

ππάξρεη κία θνηλή ζρνιή, αιιά πιεζώξα ζεσξηώλ. Αξρηθά, ε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

κνπζηθνζεξαπεία, βαζηζκέλε ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκό ηνπ Skinner, ρξεζηκνπνηεί ηα κνπζηθά 

εξεζίζκαηα σο εληζρύζεηο γηα λα αιιάμεη ηελ παξαηεξνύκελε, κεηξήζηκε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηόκνπ. Η θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη πσο δελ εμεγεί ην 

πώο θαη ην γηαηί ε κνπζηθή αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ, θαζώο αιιαγέο κπνξνύλ λα 

πξνθύςνπλ θαη από άιινπο είδνπο εληζρπηέο. Από ηελ άιιε κεξηά, ε 

ςπραλαιπηηθή/ςπρνδπλακηθή κνπζηθνζεξαπεία, βαζηζκέλε ζηε ζεσξία ηνπ Freud, αλαζύξεη 

κέζσ ηεο κνπζηθήο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη αλακλήζεηο ηνπ αηόκνπ. Όκσο, ζύκθσλα κε 

ηελ θξηηηθή πνπ ηεο αζθείηαη, πξόθεηηαη γηα κηα ππνθεηκεληθή ζεσξία, θαζώο βαζίδεηαη ζηελ 

εξκελεία ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ αηόκνπ από ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή. ηε ζπλέρεηα, ε 

αλζξσπηζηηθή κνπζηθνζεξαπεία επηθεληξώλεηαη ζην άηνκν θαη ζηηο θξπκκέλεο δπλαηόηεηέο 

ηνπ, όπσο επίζεο θαη ζηα εκπόδηα πνπ ζηακαηνύλ ηελ αλάδεημε απηώλ ησλ δπλαηνηήησλ. 

Έρεη επίζεο ραξαθηεξηζηεί ππνθεηκεληθή θαη ππνγξακκίδεηαη όηη δελ πξνζθέξεη εκπεηξηθά, 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. Η πην πξόζθαηε πξνζέγγηζε είλαη ε λεπξνινγηθή 

κνπζηθνζεξαπεία, ε νπνία πξνζπαζεί λα εμεγήζεη λεπξνινγηθά θαη εγθεθαιηθά ην πώο 

ζπκβάιιεη ε κνπζηθή ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ, πξνζπνξίδνληαο εκπεηξηθά 

δεδνκέλα από θιηληθέο κειέηεο (Del’ Etoile, 2009). 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, έρνπλ δεκηνπξγεί πνηθίιεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ 

εμππεξεηνύλ ηε κνπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Η βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ρσξίδεη ηε 

κνπζηθνζεξαπεία ζε δεθηηθή/παζεηηθή κνπζηθνζεξαπεία (receptive) θαη ζε 

δηαδξαζηηθή/ελεξγεηηθή (interactive) κνπζηθνζεξαπεία. Η πξώηε πεξηιακβάλεη ηελ αθξόαζε 

κνπζηθήο, ε νπνία είηε παίδεηαη από ηνλ κνπζηθνζεξαπεπηή, είηε πξόθεηηαη γηα ερνγξαθεκέλε 

κνπζηθή πνπ επηιέγεη ν ζεξαπεπηήο. Αληίζεηα, ε ελεξγεηηθή κνπζηθνζεξαπεία πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο κνξθέο δηάδξαζεο, όπσο ν απηνζρεδηαζκόο, ην ηξαγνύδη θαη ε ζύλζεζε κνπζηθήο 

(Καξαπέηζαο & Λαζθαξάθε, 2015). 

Από ηηο παξαπάλσ κεζόδνπο, εθείλε πνπ ζπλαληάηαη ζπρλόηεξα ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ν 

κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο (IMT-Improvisational Music Therapy). ε απηό ην πιαίζην, ν 

κνπζηθνζεξαπεπηήο θαη ν ζεξαπεπόκελνο παίδνπλ ειεύζεξα δηάθνξα κνπζηθά όξγαλα θαη 

απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηώληαο αθόκα θαη ηε θσλή, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ην 

κνπζηθό απνηέιεζκα. Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο αληαπνθξίλεηαη ζηηο θσλέο, ηνπο ήρνπο θαη ηηο 
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θηλήζεηο ηνπ ζεξαπεπόκελνπ, νξγαλώλνληαο έλα ζύζηεκα κνπζηθήο αιιειεπίδξαζεο. Έηζη, 

κέζσ κνπζηθώλ δηαιόγσλ, επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ δύν πιεπξώλ θαη κάιηζηα, ρσξίο 

ηε ρξήζε ιέμεσλ (Geretseggeretal., 2015· Καιύβα, 2005· Πνιεκηθόο θαη ζπλ., 2010).  

ρεηηθά κε ηα παηδηά κε ΓΑΦ, ε απηνζρεδηαζηηθή κνπζηθή απνηειεί κία παηδνθεληξηθή 

κέζνδν, πνπ δεκηνπξγεί θίλεηξν ζηα παηδηά λα επηθνηλσλήζνπλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν 

κνπζηθνζεξαπεπηήο αθνινπζεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνύ ζαλ απηέο λα έρνπλ θάπνην 

λόεκα, «ρηίδεη» ηηο δηθέο ηνπ αληηδξάζεηο πάλσ ζε απηέο θαη ζπληνλίδεηαη καδί ηνπ, ώζηε λα 

αλαπηύμεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηόηεηεο. Δπίζεο, δεκηνπξγεί αζθάιεηα, θαζώο είλαη 

αξθεηά πξνβιέςηκε θαη δελ απαηηεί πξνεγνύκελεο κνπζηθέο γλώζεηο. Παξάιιεια, πξνζθέξεη 

πνηθίια κνπζηθά κνηίβα, εμαζθώληαο ηελ αλνρή ζηηο αιιαγέο θαη ηελ επηινγή αλάκεζα ζε 

ελαιιαθηηθέο. Ο κε ιεθηηθόο ηεο ραξαθηήξαο βνεζά ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ 

παηδηνύ κε ΓΑΦ. ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο απηνζρεδηαζηηθήο κνπζηθνζεξαπείαο 

πεξηιακβάλνληαη ε βειηίσζε ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο θαη ησλ ζηεξενηππηώλ, ε αύμεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ε θαιύηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζπκβνιηθνύ 

παηρληδηνύ. Γύν πνιύ γλσζηέο κέζνδνη πνπ αμηνπνηνύληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηώλ 

κε ΓΑΦ θαη βαζίδνληαη ζηνλ απηνζρεδηαζκό είλαη ε κέζνδνο Nordoff-Robbins, ε κέζνδνο 

Orff, ε κέζνδνο RMT (Relational Music Therapy) θαη ε δεκηνπξγηθή κνπζηθνζεξαπεία 

(creative music therapy), κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηε ζύλζεζε κνπζηθήο 

(Finnigan&Starr, 2010· Geretseggeretal., 2015· Μαληδίθνο, 2015· Wigram&Gold, 2005).   

Άιιεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ΓΑΦ, αιιά δε ζα αλαπηπρζνύλ γηα ιόγνπο 

ζπληνκίαο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη ε πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο Dalcroze, πνπ 

εθαξκόδεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή ξπζκηθή θαη βαζίδεηαη ζηνλ ξπζκό θαη νη κέζνδνη ΜΙΣ 

(Melodic Intonation Therapy), ΑΜΜΣ (Auditory-Motor Mapping Training) θαη MBCT 

(Melodic Based Communication Therapy), πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαη 

ησλ ήρσλ. Αμίδεη αθόκε λα ζεκεησζνύλ ε Μέζνδνο Αθνπζηηθήο Οινθιήξσζεο (ΑΙΣ-

Auditory Integration Theory) θαη ε κέζνδνο Tomatis, νη νπνίεο απνηεινύλ κεζόδνπο 

ερνζεξαπείαο (sound therapy) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε κνπζηθνζεξαπεία (Kessler-

Καθνπιίδε, 2006· Kessler-Καθνπιίδε, 2011· Μαληδίθνο, 2015· Corbett, Shickman&Ferrer, 

2008· Sandiford, Mainess&Daher, 2013· Wan, Demaine, Zipse, Norton&Schlaug, 2010). 

Σέινο, νη ηερληθέο ησλ παξαπάλσ κεζόδσλ απνηεινύλ έλα επξύ θάζκα. Πεξηιακβάλεη ην 

ηξαγνύδη, ηε ρξήζε ηεο θσλήο ηνπ αηόκνπ, ηε ζύλζεζε κνπζηθήο, ηε κίκεζε, ην παίμηκν 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηελ θίλεζε θαη ηνλ ρνξό, ηελ απιή αθξόαζε κνπζηθήο, ηελ αηνκηθή ή 

νκαδηθή ζπλεδξία, ην θαζξέθηηζκα ησλ αληηδξάζεσλ θ.ι.π. (Kern, Rivera, Chandler, 

&Humpal, 2013). 

2.  Η κνπζηθνζεξαπεία σο δηαγλσζηηθό εξγαιείν ζηηο ΓΑΦ 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηάγλσζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα, πέξα από ην 

θνκκάηη ηεο παξέκβαζεο. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
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γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπ αηόκνπ ζε βαζηθνύο ηνκείο, 

όπσο ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ε επηθνηλσλία (Καιύβα, 2005). Μάιηζηα, κέζνδνη ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο, όπσο ν απηνζρεδηαζκόο, απνηεινύλ βνεζεηηθά κέζα αμηνιόγεζεο, θαζώο 

παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ζεξαπεπηή γηα ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο ηνπ 

αηόκνπ κε ΓΑΦ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηόκνπ ζε κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

(Καξηαζίδνπ&Σζίξεο, 2006).  

Καηά ηνπο Wigram θαη Gold (2005), ε κνπζηθνζεξαπεία σο δηαγλσζηηθό κέζν ή εξγαιείν 

αμηνιόγεζεο ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ δελ αμηνινγεί κόλν ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, αιιά δίλεη 

θαη κηα εηθόλα ησλ κε ιεθηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζπκβάιινληαο 

ζηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα από ηα άηνκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δηαηαξαρέο κόλν ζηελ επηθνηλσλία. Αθόκε, επηζεκαίλνπλ πσο ηα επίζεκα 

κέζα δηάγλσζεο δελ έρνπλ επειημία θαη αθνινπζνύλ απζηεξέο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο. 

Αληίζεηα, όπσο αλαθέξεη θαη ε Holck (2011), ε αμηνιόγεζε κέζσ ηεο κνπζηθνζεξαπεπηηθώλ 

ζπλεδξηώλ επηηξέπεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη γηα άιιεο ηθαλόηεηεο ησλ αηόκσλ κε 

ΓΑΦ, όπσο ε πξνζνρή, ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, ε ακνηβαηόηεηα θαη ν ζπγρξνληζκόο, πνπ 

αλαδεηθλύνληαη από ηε κνπζηθή αιιειεπίδξαζε ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπόκελνπ. 

Δπηπξόζζεηα, νη Bergmann, Sappok, Diefenbacher θαηDziobek (2015 ό.π. ζην Bergmannetal., 

2015) ππνζηεξίδνπλ όηη ε δηάγλσζε ησλ ΓΑΦ γίλεηαη επθνιόηεξα κέζσ ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο, θαζώο ζηεξενηππίεο θαη επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη όηη ε επαθή κε ηα 

κνπζηθά όξγαλα απηηθά, νπηηθά, αθνπζηηθά, αθόκε θαη κέζσ ηεο όζθξεζεο, ελδέρεηαη λα 

αλαδείμεη αηζζεηεξηαθέο επαηζζεζίεο ζην άηνκν κε ΓΑΦ, θαζώο επίζεο θαη λα θαλνύλ 

αληίζηνηρα ζπκπηώκαηα από ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα κνπζηθά όξγαλα. 

Γηα ηε ρξήζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο κέζν δηάγλσζεο θαη αμηνιόγεζεο, ππάξρνπλ 

δηάθνξνη ηξόπνη, όπσο εξσηεκαηνιόγηα, ηεζη κνπζηθήο θαη ερεηηθήο επαηζζεζίαο, κνπζηθήο 

πξνβνιήο θαη ερεηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο (Μαληδίθνο, 2015). Κάπνηα παιηόηεξα εξγαιεία 

αμηνιόγεζεο είλαη ην Harper House Music Therapy Assessment ηνπ Wigram (1999, ό.π. ζην 

Bergmannetal., 2015), ην MTDA (Music Therapy Diagnostic Assessment) (2004 ό.π. ζην 

Bergmannetal., 2015) θαη ην IAP (Improvisation Assessment Profiles) ηνπ Bruscia (1987, ό.π. 

ζην Bergmannetal., 2015). Ωζηόζν, πξόθεηηαη γηα εξγαιεία κε πεξηνξηζκέλεο ςπρνκεηξηθέο 

ηδηόηεηεο, κε κηθξό δείγκα ζηελ έξεπλα θαη απεπζύλνληαη κόλν ζε παηδηά (Bergmannetal., 

2015). 

Έλα πην πξόζθαην εξγαιείν αμηνιόγεζεο πνπ εληνπίζηεθε θαηά ηελ αλαζθόπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο είλαη ην SCERTS Model (Social Communication, Emotional Regulation, and 

Transactional Support) γηα παηδηά κε ΓΑΦ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αμηνιόγεζε ηεο γιώζζαο, 

ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηεο θνηλήο πξνζνρήο, ηεο ξύζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο από ην άηνκν θαη ηεο καζεζηαθήο θαη θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο θαη 

ππνζηήξημεο κε άιια άηνκα. Από ηελ Walworth(2007) πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο κε απηό ην κνληέιν, καδί κε ηα άιια κέιε 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο δηάγλσζεο. Μάιηζηα, επηζεκαίλεη ζην 
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άξζξν ηεο πσο νη κνπζηθνζεξαπεπηέο δε ρξεζηκνπνηνύλ κία ζπγθεθξηκέλε θαη εληαία κέζνδν 

αμηνιόγεζεο ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ, θάηη πνπ επεξεάδεη κεηέπεηηα ηελ παξέκβαζε πνπ 

ζρεδηάδνπλ, αιιά θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο ηεθκεξησκέλεο επηζηήκεο 

(Walworth, 2007, Reschke-Hernández, 2011). Έηζη, πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ SCERTS, κε ην 

νπνίν ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ζα αμηνινγεί ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ παηδηνύ κέζσ 

ησλ κνπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί ην MUSAD (Music-based Autism Diagnostics), ην πην πξόζθαην 

δηαγλσζηηθό κέζν πνπ εληνπίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε. Πξόθεηηαη γηα έλα 

εξγαιείν αμηνιόγεζεο πνπ αθνξά ελήιηθεο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-5 θαη ηα θξηηήξηα ηνπ ICD-10. Απνηειείηαη από κηα 

ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert πνπ θιηκαθώλεηαη αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

ηνπ θάζκαηνο θαη αμηνινγεί ηα ζπκπηώκαηα κέζα από κηα πνηθηιία κνπζηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ, ηξαγνπδηώλ θαη ρνξνύ. 

Αμηνινγεί πιεζώξα ζπκπεξηθνξώλ όπσο ε θνηλή πξνζνρή, ε ελαιιαγή ζηε ζεηξά κεηαμύ δύν 

αηόκσλ ζε κηα δξαζηεξηόηεηα, ν ζπγρξνληζκόο, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο, όηαλ ρξεηαζηεί (Bergmannetal., 2015). 

3. Ο ξόινο ηεο κνπζηθήο ζηηο ΓΑΦ 

Μία ζεκαληηθή πηπρή πνπ πξέπεη λα ζίμεη ε παξνύζα εξγαζία είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

κνπζηθή ζεσξείηαη κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ παξέκβαζε ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ.   

Αξρηθά, πνιιέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο παξά ηα γισζζηθά ειιείκκαηα, νη κνπζηθέο 

ηθαλόηεηεο ζηα παηδηά κε απηηζκό ζπρλά ππάξρνπλ θαη δηαηεξνύληαη (Καιύβα, 2005· Lai, 

Pantazatos, Schneider, &Hirsch, 2012· Ouimet, Foster, Tryfon&Hyde, 2012). Δπηδεηθλύνπλ 

δηάθνξεο κνπζηθέο ηθαλόηεηεο (Laietal., 2012) θαη πςειή αληίιεςε ηνπ ηόλνπ θαη ηεο 

κεισδίαο (Ouimetetal., 2012). Πνιιά παηδηά κε ΓΑΦ πνπ δελ κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

ιεθηηθά απνθηνύλ κνπζηθέο ηθαλόηεηεο, νη νπνίεο μεπεξλνύλ θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κε 

ηππηθή αλάπηπμε (Hourigan&Hourigan, 2009). Μάιηζηα, έρεη βξεζεί πσο ε γιώζζα θαη ε 

κνπζηθή αθνινπζνύλ ζηνλ εγθέθαιν λεπξνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ε κία θαιύπηεη ηελ άιιε 

(Laietal., 2012· Ouimet et al., 2012). Η κνπζηθή κπνξεί λα γίλεη επθνιόηεξα θαηαλνεηή ζηα 

παηδηά κε ΓΑΦ ζε ζρέζε κε ηε γιώζζα εμ αηηίαο ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ θαη πξαγκαηνινγηθνύ 

θόξηνπ πνπ πεξηέρεη ε ηειεπηαία (Preis, Arnon, Silbert&Rozegar, 2015). Ιδηαίηεξε ζεκαζία 

έρεη όηη ε κνπζηθή είλαη έλα κε ιεθηηθό κέζν πνπ δελ απεηιεί ην παηδί θαη κπνξεί λα 

αλαπηύμεη θαη λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ιόγν, είηε κέζσ ηξαγνπδηώλ κε απιέο, 

επαλαιακβαλόκελεο ιέμεηο ή θξάζεηο, είηε κέζσ ηεο εθκάζεζεο ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε εμάζθεζε ηεο εθθνξάο ήρσλ ζε έλα πλεπζηό όξγαλν δύλαηαη λα 

νδεγήζεη ζε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιώζζαο, ησλ ρεηιηώλ, ηνπ ζαγνληνύ θαη ησλ δνληηώλ 

(Καιύβα, 2005· Reschke-Hernández, 2011). 

Αθόκε, άιινη εξεπλεηέο επηθεληξώλνληαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

πξνθαιεί ε κνπζηθή ζηα άηνκα κε ΓΑΦ. Γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδνπλ όηη νη εγθεθαιηθέο 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 8, Σεύρνο 1, 2020 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 130 από 392 

πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κνπζηθνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ή 

θαηά ηε δηάξθεηα ελαζρόιεζεο κε ηε κνπζηθή καδί κε άιια άηνκα, αιιεινθαιύπηνληαη κε 

εθείλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηόκνπ απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ζηνπο 

άιινπο, ππνζέηνληαο έηζη όηη ελεξγνπνηώληαο ηνλ εγθέθαιν κε κνπζηθή ζα νδεγεζεί ην 

άηνκν ζε κεγαιύηεξε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Καιύβα, 2005). 

Καηά ηελ Γθνλέια (2006), ε κνπζηθή ζηνλ απηηζκό είλαη βνεζεηηθή γηαηί πξνζδίδεη λόεκα ζε 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ην νπνίν ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δε ζα ππήξρε θαη απνηειεί 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, εληζρύνληαο ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

εθθξάζεσλ θαη ησλ ρεηξνλνκηώλ ησλ αηόκσλ. Δηδηθόηεξα, αλαθέξεη πσο ηα ηξαγνύδηα 

θηλεηνπνηνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ, δεκηνπξγνύλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

δηεπθνιύλνπλ αθόκε θαη ηελ απνκλεκόλεπζε ιέμεσλ. Απηό εμεγεί πηζαλόλ θαη ην γηαηί 

πνιιά παηδηά κε ΓΑΦ έρνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ηε κνπζηθή θαη ηηο κνπζηθνθηλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Καηά ηνπο Srinivasan θαη Bhat (2013),  ηα παηδηά κε ΓΑΦ απνιακβάλνπλ ηε 

κνπζηθή ιόγσ ηεο κνπζηθήο ηνπο αληίιεςεο, αιιά θαη επεηδή νη κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

δελ ηξνκάδνπλ ην παηδί θαη ην αθήλνπλ λα εμεξεπλήζεη απζόξκεηα δηάθνξα κνπζηθά όξγαλα. 

Αθόκε, ε κνπζηθή πξνζθέξεηαη σο εξγαιείν γηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, θαζώο κπνξεί λα 

είλαη κε ιεθηηθή θαη λα ελεξγνπνηήζεη ην άηνκν, αλεμάξηεηα από ην επίπεδν λνεκνζύλεο ηνπ 

(Dimitriadis&Smeijsters, 2011). Έηζη, ηα παηδηά κε ΓΑΦ όρη κόλν επραξηζηηνύληαη ηε 

κνπζηθή, αιιά ληώζνπλ θαη ηελ επηηπρία ζε θάπνηνλ ηνκέα (Καιύβα, 2005· Kessler-

Καθνπιίδε, 2011).  

Μάιηζηα, ζε κηα πξόζθαηε έξεπλα ησλ Simpson, Keen θαη Lamb (2013) ζε 22 παηδηά κε 

ΓΑΦ από 3,5 έσο 9 εηώλ, θάλεθε πσο ε εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ήηαλ πςειόηεξε όηαλ ζπλνδεπόηαλ από κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα, παξά όηαλ ε δηαδηθαζία 

βαζηδόηαλ κόλν ζηελ νκηιία. Παξνκνίσο, ζηελ έξεπλα ησλ Schwartzberg θαη Silverman 

(2012), ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, όια άηνκα κε ΓΑΦ ειηθίαο από 9 έσο 21 εηώλ, έδεημαλ 

όηη ζπγθξαηνύζαλ θαη αλαθαινύζαλ επθνιόηεξα ζηε κλήκε νπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλδένληαλ κε θάπνην αθνπζηηθό εξέζηζκα, όπσο ε κνπζηθή. 

Δμίζνπ ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε κνπζηθή απνηειείηαη από πξνβιέςηκα, 

αλαγλσξίζηκα θαη επαλαιακβαλόκελα κνηίβα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζην άηνκν ηελ αίζζεζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκόηεηαο πνπ έρεη αλάγθε. Παξάιιεια, παξέρεη κηα πνηθηιία 

κνπζηθώλ επηινγώλ θαη ξπζκώλ, αιιά θαη κηα επειημία θαη επκεηαβιεηόηεηα, πνπ επηηξέπνπλ 

ηε δεκηνπξγία, αιιά θπξίσο ηελ εμνηθείσζε ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ κε ηηο αιιαγέο θαη ηηο 

κεηαβάζεηο (Μαληδίθνο, 2015· Wigram&Gold, 2005). Απηό ην δνκεκέλν θαη πξνβιέςηκν 

πιαίζην από ηε κηα, θαη ε δπλαηόηεηα επειημίαο από ηελ άιιε, θαζηζηνύλ ηε κνπζηθή έλα 

πιαίζην κνπζηθνζεξαπεπηηθό, όπνπ κπνξεί ην άηνκν κε ΓΑΦ λα κάζεη λα εμαζθεί θνηλσληθέο 

θαη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, όπσο λα δίλεη θαη λα πεξηκέλεη κηα απάληεζε θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε κηα δηαδηθαζία καδί κε άιια άηνκα (Hardy&LaGasse, 2013 ό.π. ζην LaGasse, 

2014). 

Δπηπιένλ, ε κνπζηθή εληζρύεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αθνύ ιεηηνπξγεί σο κία «γέθπξα» 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή θαη ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΦ. εκαληηθή ζπκβνιή ζε 
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απηό δηαδξακαηίδεη ε ηδηόηεηα ηεο κνπζηθήο λα πξνθαιεί θαη λα κεηαθέξεη ζπλαηζζήκαηα. Η 

Schumacher, πξσηεξγάηξηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο ΓΑΦ, ππνγξακκίδεη πσο ε κνπζηθή 

επηηξέπεη ζην παηδί λα αληηιεθζεί ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνλ άιινλ. Έηζη, 

πξνεηνηκάδεηαη ε ύπαξμε ηνπ αηόκνπ ζε θνηλσληθό επίπεδν κέζα από ηελ αλάπηπμε ελόο 

κνπζηθνύ δηαιόγνπ, επεθηείλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κέζσ ησλ ήρσλ θαη ηεο κνπζηθήο, 

εθθξάδεηαη θαη επηθνηλσλεί (Kessler-Καθνπιίδε, 2011· Μαληδίθνο, 2015).   

Η Kessler-Καθνπιίδε (2011) αλαθέξεη έλα αθόκε ζεηηθό ζεκείν ηεο κνπζηθήο ζηηο ΓΑΦ, 

πνπ δελ είλαη άιιν από ηελ εμνηθείσζε ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ κε ηνπο ήρνπο θαη ηα απηηθά 

εξεζίζκαηα ιόγσ ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ, πνπ βειηηώλνπλ ηελ αλνρή ζε ήρνπο θαη ηηο 

αηζζεηεξηαθέο ηνπο ηδηνξξπζκίεο. Σέινο, ηα ηξαγνύδηα πνπ ζπλνδεύνληαη από θηλήζεηο 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αθνπζηηθό-θηλεηηθό ζπληνληζκό, αιιά θαη λα εμαζθεζνύλ ηα 

δάρηπια θαη ηα ρέξηα από ην παίμηκν νξγάλσλ (Καιύβα, 2005). 

4. Ο ξόινο ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή θαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

Ο ξόινο ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή είλαη κία αθόκε ζεκαληηθή πηπρή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο 

ΓΑΦ. Αξρηθά, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηίαο κνπζηθόο, κε εθπαίδεπζε 

ζηε κνπζηθνζεξαπεία, εμαζθαιίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηεο 

επηξξνήο ηεο κνπζηθήο ζηνλ εγθέθαιν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεξαπεπόκελσλ αηόκσλ. 

Δπίζεο, ε επηζηεκνληθή γλώζε ηεο κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

αμηνινγήζεη ζσζηά ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ αηόκνπ, λα ζέζεη 

ζηόρνπο θαη λα δνκήζεη έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα παξέκβαζεο, αιιά θαη λα 

αμηνινγήζεη ζην ηέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο (Hurt-Thaut, 2009).  

Ο ξόινο ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή έγθεηηαη ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κνπζηθή σο κέζν γηα λα 

βνεζήζεη ην άηνκν λα εθθξαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη κία γέθπξα επηθνηλσλίαο καδί ηνπ, 

ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ην κνπζηθό απνηέιεζκα. Απηό ζπκβαίλεη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν ρώξν, όπνπ ν κνπζηθνζεξαπεπηήο ελζαξξύλεη ην άηνκν λα παίμεη κε ηα 

κνπζηθά όξγαλα, λα ηξαγνπδήζεη ή λα εκπιαθεί ζε δηάθνξεο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

θπξίσο αηνκηθά θαη ζπαληόηεξα, νκαδηθά (Μαληδίθνο, 2015). Δηδηθόηεξα, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ΓΑΦ, ν κνπζηθνζεξαπεπηήο παξαθνινπζεί ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνύ, μεθηλά από ηηο 

κνπζηθέο επηινγέο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ, δίλεη ζύληνκεο θαη μεθάζαξεο εληνιέο, δνκεκέλεο 

ζε κηθξά βήκαηα θαη δελ εθβηάδεη ηε βιεκκαηηθή επαθή ηνπ παηδηνύ (Kessler-Καθνπιίδε, 

2011). Μάιηζηα, αμηνπνηεί αλάινγα ηηο θσλεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνύ κε βάζε δηάθνξεο 

κεζόδνπο, ώζηε λα ηηο επαλαιάβεη, λα κηιήζεη ζηελ ίδηα γιώζζα κε ην παηδί, λα ηηο εληάμεη 

ζηε κνπζηθνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα ηνπο δώζεη ζεκαζία θαη λόεκα κέζσ ηεο 

κνπζηθήο (Καξηαζίδνπ, 2004). 

Από ηελ άιιε κεξηά, ν ξόινο ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή έρεη θνξπθαία ζεκαζία γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο νθείιεη λα 

δεκηνπξγεί έλα νηθείν θαη πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ γηα ην άηνκν κε ΓΑΦ, ώζηε λα ληώζεη 

αζθάιεηα θαη λα κεηώζεη ην άγρνο ηνπ. Η ζρέζε εκπηζηνζύλεο θηλεηνπνηεί ην παηδί λα 
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ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία, θαζώο ν κνπζηθνζεξαπεπηήο εκπλέεη ζεβαζκό, απνδνρή θαη 

αιεζηλό ελδηαθέξνλ. Αθνινπζεί ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ παηδηνύ, αληαπνθξίλεηαη θαη αληηγξάθεη 

ηηο θηλήζεηο, ηνπ ήρνπο, ηηο θσλέο θαη ηηο εθθνξέο ηνπ ιόγνπ ηνπ, ζεκειηώλνληαο έηζη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ην παηδί θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο (Geretseggeretal., 2015· Καιύβα, 

2005). 

Έκθαζε ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε δίλεηαη από ηελ πξνζέγγηζε ηεο ςπραλαιπηηθήο ή 

ςπρνδπλακηθήο κνπζηθνζεξαπείαο. ύκθσλα κε απηήλ, δελ αμηνπνηνύληαη κόλν νη 

ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη ε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη. Παξαηεξνύληαη 

θαη αλαιύνληαη όιεο νη δπλακηθέο πνπ αλαπηύζζνληαη εληόο θαη εθηόο κνπζηθνύ πιαηζίνπ, ζε 

αληίζεζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνζόηεηα ηεο 

κνπζηθήο έθθξαζεο ηνπ αηόκνπ (Πνιεκηθόο θαη ζπλ., 2010). 

5. Οθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο κέζν παξέκβαζεο ζηηο ΓΑΦ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο αθνξνύλ κία πνηθηιία ηνκέσλ ηεο 

δσήο ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ. Οη έξεπλεο δείρλνπλ πσο επηδξά ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ, ζηελ εθθνξά θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ηεο 

γιώζζαο, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη θαηαλόεζε, ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία, ζηε κείσζε ησλ ζηεξενηππηώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηηο 

δεμηόηεηεο πνπ βνεζάλε ηε κάζεζε, όπσο ε πξνζνρή, αθόκε θαη ηε ιεπηή θαη αδξή 

θηλεηηθόηεηα, ηε κίκεζε θαη ηνλ ζπληνληζκό (LaGasse, 2014· Καιύβα, 2005· Μαληδίθνο, 

2015· Simpsonetal., 2013· Srinivasan&Bhat, 2013· Walworth, 2007). Οη κεηα-αλαιύζεηο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθέξνπλ θπξίσο βειηίσζε ζηνπο ηνκείο ηεο δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθήο ακνηβαηόηεηαο, ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο θαη ηνπ παηρληδηνύ 

(Preisetal., 2015). 

Πην αλαιπηηθά, ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο έρεη 

κειεηεζεί από πιεζώξα εξεπλεηώλ. To ηξαγνύδη, ε κνπζηθή θαη ν ζπληνληζκόο ησλ 

θηλήζεσλ δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηνπ θνηλνύ ζθνπνύ θαη ηεο θνηλσληθήο 

ακνηβαηόηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο (Ghasemtabaretal., 2015). πγθεθξηκέλα, 

ε παξέκβαζε κε βάζε ηε κνπζηθή επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θνηλσληθή 

αληαπόθξηζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ παξέκβαζε ρσξίο κνπζηθή, όπσο θάλεθε ζηελ έξεπλα κε 

έλα θνξίηζη πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε απηηζκό. Η βιεκκαηηθή επαθή, ε δεμηόηεηα ηεο 

ελαιιαγήο ηεο ζεηξάο θαη ε κίκεζε ζεκείσζαλ κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζηε ζπλζήθε κε ηε 

κνπζηθή από ό,ηη ζηε ζπλζήθε ρσξίο απηήλ. Έλα αθόκε ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ όηη ε 

κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζπλεδξίεο ήηαλ νηθεία ζην θνξίηζη θαη θάλεθε λα 

ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα εθείλε.  

ε άιιε έξεπλα (Kern&Aldridge, 2006), ε κνπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε αύμεζε ηελ 

θνηλσληθή εκπινθή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεζζάξσλ παηδηώλ κε απηηζκό, ειηθίαο 3 έσο 5 

εηώλ, κέζα από ην παηρλίδη κε κνπζηθά όξγαλα θαη ηξαγνύδηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Καηά 

ηνπο εξεπλεηέο, θξίζεθε ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη ε ζύλζεζε ησλ ηξαγνπδηώλ γηα ην θάζε 
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παηδί έγηλε κε βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο θαη όηη ν ζρεδηαζκόο ηεο παξέκβαζεο ζηνλ 

εμσηεξηθό ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε κία θαηαζθεπή από κνπζηθά όξγαλα θηλεηνπνίεζε ηελ 

πεξηέξγεηα ησλ παηδηώλ θαη ην παηρλίδη κεηαμύ ηνπο. 

Αθόκε θαη έξεπλεο ζε ελήιηθα άηνκα κε ΓΑΦ δείρλνπλ πσο ε κνπζηθνζεξαπεία εληζρύεη 

ζεηηθά ηελ θνηλσληθόηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη Boso,Emanuele, 

Minazzi, Abbamonte θαη Politi (2007) εξεύλεζαλ ηελ επίδξαζε ελόο κνπζηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο βαζηζκέλν ζηε δηαδξαζηηθή κνπζηθνζεξαπεία, ζε 8 ελήιηθεο κε ζνβαξό 

απηηζκό. Μεηά από 52 εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο κε ηξαγνύδη θαη παίμηκν πηάλνπ θαη 

θξνπζηώλ, ηα θνηλσληθά ηνπο ειιείκκαηα βειηηώζεθαλ, όπσο επίζεο θαη νη κνπζηθέο ηνπο 

ηθαλόηεηεο. 

Μία πηπρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ελόο παηδηνύ κε ΓΑΦ είλαη ε ζπληνληζκέλε πξνζνρή (joint attention), ε 

ηθαλόηεηα δειαδή ηνπ παηδηνύ λα κνηξαζηεί κε θάπνηνλ ηελ εκπεηξία ηεο παξαηήξεζεο ελόο 

αληηθεηκέλνπ ή ελόο γεγνλόηνο. Πξόθεηηαη είηε γηα πξόθιεζε ηεο πξνζνρήο θάπνηνπ άιινπ 

(Initiation of Joint Attention) ή γηα αληαπόθξηζε ζην θάιεζκα θάπνηνπ αηόκνπ λα 

παξαηεξήζεη θάηη κε δείμε ή πξνζήισζε ηνπ βιέκκαηνο (Responding to Joint Attention) 

(Ηobson, 2010 ό.π. ζην Vaiouli, Grimmet&Ruich, 2013· Mundy&Acra, 2006 ζην Kalas, 

2012). Η Kalas (2012) εξεύλεζε ηελ επίδξαζε απιήο θαη ζύλζεηεο κνπζηθήο ζε 30 παηδηά, 

ειηθίαο 4 έσο 6 εηώλ, ηα κηζά από ηα νπνία είραλ δηαγλσζηεί κε ζνβαξή ΓΑΦ θαη ηα 

ππόινηπα κε ήπηα/κέηξηα ΓΑΦ. Μεηά από έμη δεθάιεπηεο ζπλεδξίεο κνπζηθνζεξαπείαο επί 

ηξεηο εβδνκάδεο, ε ζπληνληζκέλε πξνζνρή ησλ παηδηώλ κε ζνβαξή ΓΑΦ επεξεάζηεθε ζεηηθά 

από ηελ απιή κνπζηθή θαη αληίζηνηρα, ε άιιε νκάδα παηδηώλ από ηελ πην ζύλζεηε κνπζηθή. 

Θεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνζνρή είρε θαη ε κνπζηθή παξέκβαζε πνπ ζρεδίαζαλ νη 

Vaioulietal. (2013) γηα ηξία παηδηά κε απηηζκό ζε κία ηάμε λεπηαγσγείνπ. Μεηά από 

ζπλεδξίεο κνπζηθνζεξαπείαο βαζηζκέλεο ζηε κέζνδν ηνπ απηνζρεδηαζκνύ, θπξίσο κε ηε 

ρξήζε θξνπζηώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη ηξαγνπδηώλ, όια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

βειηίσζαλ ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ πξνζήισζε ζην πξόζσπν, ηελ πξόθιεζε ηεο πξνζνρήο 

θαη ηελ αληαπόθξηζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ ζπληξόθνπ, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί πξόνδνο 

ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηόηεηεο (Vaioulietal., 2013). 

ρεηηθά κε ηε γιώζζα θαη ηνλ ιόγν, ε έξεπλα ησλ Lim θαη Drapper (2011) ζε 22 παηδηά κε 

ΓΑΦ θαη έληνλε ερνιαιία, ειηθίαο 3 έσο 5 εηώλ, έδεημε πσο ε κνπζηθή παξέκβαζε ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε κέζνδν ABAVB (Applied Behavior Analysis Verbal Behavior) ήηαλ 

απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ιόγνπ. Θεηηθή επίδξαζε ζηε γιώζζα θαη ηνλ ιόγν είρε ε 

έξεπλα ησλ Sandifordetal. (2013). Δπί έλα κήλα έγηλε ζύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

ινγνζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν MBCT (Melodic Based Communication Therapy), πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή γηα λα απμήζεη ηε ιεθηηθή έθθξαζε, ζε 12 παηδηά κε ΓΑΦ, ειηθίαο 

5 έσο 7 εηώλ. Αλ θαη νη δύν κέζνδνη θάλεθαλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, ε κέζνδνο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο έθεξε γξεγνξόηεξε πξόνδν θαη πεξηζζόηεξεο πξνζπάζεηεο ιεθηηθήο 

κίκεζεο. εκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη νη γνλείο ησλ παηδηώλ δηαπίζησζαλ αύμεζε ησλ 
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ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην ζπίηη, θάηη πνπ εληζρύεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο.  

Παξόκνηα, ζηε κειέηε πεξίπησζεο ελόο 6ρξνλνπ παηδηνύ κε απηηζκό πςειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο νη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ κείσζε ηεο ερνιαιίαο θαη βειηίσζε ηεο 

ηθαλόηεηαο δηαιόγνπ, θαζώο ην παηδί άξρηδε θαη δηαηεξνύζε ζπδεηήζεηο ζηε δηάξθεηα ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθώλ ζπλεδξηώλ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν (Rose&Johnson, 2014). 

Παξαηεξήζεθε βειηίσζε θαη ζε άιινπο ηνκείο, όπσο ε αύμεζε ηεο πξνζνρήο, ηεο 

βιεκκαηηθήο επαθήο, ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κε εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη 

ρεηξνλνκίεο θαη ηνπ ζπγρξνληζκνύ κε ηε κνπζηθή.  

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ σθειείηαη αξθεηά από ηε κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε θαη θαηαλόεζε. ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζε 12 καζεηέο κε δηάγλσζε ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνύ ζηελ Ιαπσλία θάλεθε πσο είλαη δπλαηόλ λα δηδαρζεί ε θαηαλόεζε ηεζζάξσλ 

βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ιεθηηθώλ νδεγηώλ, θεηκέλσλ ηξαγνπδηώλ θαη κνπζηθήο 

ππόθξνπζεο (Katagiri, 2009). Όια ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζεκείσζαλ βειηίσζε ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηεο ραξάο, ηεο ιύπεο, ηνπ ζπκνύ θαη ηνπ θόβνπ, αιιά ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό βειηίσζεο αθνξνύζε ηε ζπλζήθε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, δειαδή ηε κνπζηθή 

ππόθξνπζε. ύκθσλα κε άιιε έξεπλα (Hillier, Greher, Poto&Dougherty, 2011), ε 

κνπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζε 22 εθήβνπο θαη λένπο κε ΓΑΦ αύμεζε θαηά πνιύ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο, κείσζε ην άγρνο ηνπο θαη δεκηνύξγεζε ζεηηθόηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Kim, Wigram θαη Gold (2009) ε κέζνδνο 

κνπζηθνζεξαπείαο ηνπ απηνζρεδηαζκνύ παξήγαγε πεξηζζόηεξα θαη ρξνληθά κεγαιύηεξα 

δηαζηήκαηα ραξάο θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ ζπγρξνληζκνύ ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ κε ηνλ 

κνπζηθνζεξαπεπηή, θαζώο θαη κεγαιύηεξε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπόθξηζε, ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ παηγληνζεξαπεία. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπκβνιή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ. ε κηα κειέηε πεξίπησζεο ελόο ηξίρξνλνπ αγνξηνύ κε απηηζκό, ε 

παξέκβαζε κε ηξαγνύδηα ζε ξνπηίλεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο ελίζρπζαλ ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ ζε ηνκείο ηεο απηνεμππεξέηεζεο, όπσο ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ θαη ε ρξήζε ηεο 

ηνπαιέηαο (Kernetal., 2013). Παξόκνηα, νη Kern, Wolery θαη Aldridge (2007) ζπλέζεζαλ 

ηξαγνύδηα γηα δύν παηδηά κε απηηζκό, ειηθίαο πεξίπνπ 3,5 εηώλ, θαη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ γηα 

λα ηα βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ηνπ πξσηλνύ ραηξεηηζκνύ ζηελ ηάμε, θαζώο 

δπζθνιεύνληαλ ζηε κεηάβαζε από ην ζπίηη πξνο ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν. Οη 

λεπηαγσγνί ηξαγνπδνύζαλ ζηα παηδηά ηα ελ ιόγσ ηξαγνύδηα θαη αθνινπζνύζε κία ξνπηίλα 

ραηξεηηζκνύ κε πέληε βήκαηα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ όηη απμήζεθε όρη κόλν ε αλεμαξηεζία 

ησλ παηδηώλ ζηελ είζνδν ζην ζρνιείν ην πξσί, αιιά θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηα ππόινηπα 

παηδηά, αθνύ ηξαγνπδνύζαλ θη απηά θαισζνξίδνληαο ηα ζηελ ηάμε. ε άιιεο έξεπλεο έρεη 

βξεζεί πσο ε παξέκβαζε κε βάζε ηε κνπζηθή κεηώλνπλ ηνλ απηνηξαπκαηηζκό, ηηο 

ζηεξενηππίεο θαη ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Lundqvist, Andersson&Viding, 2009), ελώ 

παξάιιεια απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (Iserietal., 

2014). 
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Σέινο, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη πιένλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ παξέκβαζε κέζσ 

ζηεο κνπζηθήο, αθνύ ε κνπζηθνζεξαπεία κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο όιεο ηεο 

νηθνγέλεηαο, βειηηώλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΦ. Αθόκε, νη γνλείο δύλαηαη 

λα εθπαηδεπηνύλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύζζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην παηδί κέζσ ηεο 

κνπζηθήο, θαζώο θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο δεμηόηεηεο πνπ βειηηώλεη από ηνλ ρώξν ησλ 

ζπλεδξηώλ ζην ζπίηη (Gattino, Riesgo, Longo, Leite&Faccini, 2011· Καιύβα, 2005). Έρεη 

βξεζεί πσο νη γνλείο απνιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κνπζηθνζεξαπείαο κε ηα παηδηά ηνπο, 

εληνπίδνπλ πην εύθνια ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ληώζνπλ πεξηζζόηεξν 

αζθαιείο όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ καδί κε ηνλ 

κνπζηθνζεξαπεπηή (Allgood, 2005·Schwartzberg&Silverman, 2017). 

ε άιιεο έξεπλεο, ε γνλετθή εκπινθή νδήγεζε ζε αύμεζε ησλ θνηλσληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ 

θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ιεθηηθήο θαη κε, ησλ παηδηώλ, ησλ γλσζηηθώλ θαη θηλεηηθώλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία πην δπλαηήο ζρέζεο κεηαμύ γνλέσλ θαη παηδηώλ 

(Thompson&McFerran, 2015 ό.π. ζην McFerran, Thompson&Bolger, 2015· Warren&Nugent, 

2010 ό.π. ζην Thompson, McFerran&Gold, 2014). Μάιηζηα, ε Thompson έρεη πξνηείλεη έλα 

κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ θαη ηνπ κνπζηθνζεξαπεπηή, ην FCMT 

(Family-Centred Music Therapy), ζην νπνίν νη γνλείο εθπαηδεύνληαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ παηδηνύ θαη λα εληζρύνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε κνπζηθή, ηξαγνύδη, 

απηνζρεδηαζκό θαη θίλεζε (Thompson, 2012). ε έξεπλα ηεο ίδηαο θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο, 

ην κνληέιν εθαξκόζηεθε ζε 23 παηδηά κε ΓΑΦ θαη έδεημε βειηίσζε ζηε ζρέζε γνλέα-

παηδηνύ, ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, όπσο ε κίκεζε, ε ζπλεξγαζία, ην παηρλίδη κε άιινπο, 

όκσο δελ είρε ηόζν ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή 

αληαπόθξηζε γεληθόηεξα (Thompsonetal., 2014). 

6. Κξηηηθή ηεο κνπζηθνζεξαπείαο 

Παξά ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

εληνπίδνληαη αξθεηά ζεκεία αξλεηηθήο θξηηηθήο. Απηά αθνξνύλ δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ηε 

κε ζεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζε άηνκα κε ΓΑΦ θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθώλ 

κειεηώλ, αιιά θπξίσο εζηηάδνληαη ζηελ ειιηπή κεζνδνινγία ησλ εξεπλώλ γηα ηηο 

κνπζηθνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηεο κνπζηθήο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ, ε  Καξηαζίδνπ (2004) 

επηζεκαίλεη πσο νη κνπζηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα είλαη απόιπηα ειεγρόκελεο, θαζώο ηα 

παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο επαηζζεζίεο θαη απξόβιεπηεο αληηδξάζεηο ζηα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα. H Καιύβα (2005) θαη ε Kessler-Καθνπιίδε(2011) ππνγξακκίδνπλ 

πσο ε κνπζηθή δύλαηαη λα έρεη αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε κνπζηθή 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε εκκνλή ή λα «ππλσηίζεη» ηα άηνκα κε απηηζκό, απνκνλώλνληάο ηα 

από ηελ πξαγκαηηθόηεηα ή αθόκα θαη λα νδεγήζεη ζε αηζζεηεξηαθή ππεξθόξησζε, 

πξνθαιώληαο θηλεηηθέο ζηεξενηππίεο. Σα ίδηα ζεκεία πξνζνρήο γηα ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο 
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ηεο κνπζηθήο επηζεκαίλνπλ θαη νη Accordino, Comer θαη Heller (2007) ζηελ θξηηηθή ηνπο 

αλαζθόπεζε δηαθόξσλ εξεπλώλ γηα ηε κνπζηθνζεξαπεία. 

Δπηπξόζζεηα, αξλεηηθή θξηηηθή έρνπλ δερηεί νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο. Κακία από απηέο ηηο ζεσξίεο δελ εμεγεί επαξθώο κε πνηνπο κεραληζκνύο 

θαη κε πνηεο δηαδηθαζίεο ε κνπζηθή επηδξά ζεηηθά θαη αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Αθόκε, πξόθεηηαη γηα ππνθεηκεληθέο 

ζεσξίεο κε απνηειέζκαηα πνπ δύζθνια κεηξώληαη κε αθξίβεηα θαη αληηκεησπίδνπλ ην 

πξόβιεκα ηεο γελίθεπζεο ζε άιια άηνκα θαη άιια πιαίζηα.  

ε απηό ην ζεκείν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην πξόβιεκα ηεο γελίθεπζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο σο κεζόδνπ παξέκβαζεο ζηηο ΓΑΦ έρεη επηζεκαλζεί από δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο, όπσο νη Accordinoetal. (2007) ζηελ αλαζθόπεζε παιαηόηεξσλ εξεπλώλ. Όκνηα, νη 

Gold, Wigram θαη Elefant(2010) εμεηάδνληαο ηα βξαρππξόζεζκα απνηειέζκαηα ζύληνκσλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζε παηδηά κε απηηζκό από ηξεηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ελώ νη ελδείμεηο ήηαλ ελζαξξπληηθέο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο ζηα παηδηά απηά, ε εθαξκνζηκόηεηα θαη ε γελίθεπζε ησλ πνξηζκάησλ ζε 

θιηληθά πιαίζηα ήηαλ πνιύ πεξηνξηζκέλεο. Δπηπιένλ, νη Simpson θαη Keen (2011) έθαλαλ κία 

αλαζθόπεζε 20 εξεπλώλ κνπζηθνζεξαπείαο, από ην 1993 έσο ην 2010, ζε παηδηά κε 

δηάγλσζε απηηζκνύ ειηθίαο 0 έσο 18 εηώλ, ρσξίο ηδηαίηεξεο κνπζηθέο ηθαλόηεηεο. 

Τπνζηεξίδνπλ όηη ππήξμαλ πεξηνξηζκέλεο ελδείμεηο γηα ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζε ηνκείο, όπσο ε επηθνηλσλία θαη ε ζπκπεξηθνξά ππό 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη πξνηείλνπλ πεξαηηέξσ έξεπλα, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε δηαηήξεζε 

θαη ηε γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνζπαζεί λα εληζρύζεη ε κνπζηθνζεξαπεία. 

ύκθσλα κε ηελ αλαζθόπεζε ησλ παξαπάλσ εξεπλεηώλ (Simpson&Keen, 2011), νξηζκέλεο 

έξεπλεο ζην παξειζόλ δελ έθεξαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, παξά ην όηη ε 

κνπζηθνζεξαπεία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αλαδπόκελε πξαθηηθή ζηηο ΓΑΦ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ έξεπλα ησλ Corbettetal. (2008), ε ρξήζε ηεο κεζόδνπ Tomatis δελ έδεημε λα έρεη 

ζεκαληηθά ζεηηθόηεξε επίδξαζε ζηε γιώζζα, ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 11 παηδηώλ, 

ειηθίαο 3 έσο 7 εηώλ, ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Η πξόνδνο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο 

έξεπλαο δε ζπζρεηίζηεθε κε ηε κνπζηθνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Παξνκνίσο, νη Preisetal. 

(2015), εξεπλώληαο επί 28 εβδνκάδεο ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ππόθξνπζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα δνκεκέλνπ παηρληδηνύ πέληε παηδηώλ κε ΓΑΦ, ειηθίαο 4 έσο 6 εηώλ, θαη 

ζπγθξίλνληάο ηε κε ηελ απνπζία κνπζηθήο ππό ηελ ίδηα ζπλζήθε, ζπκπέξαλαλ πσο νύηε ε 

ύπαξμε κνπζηθήο ππόθξνπζεο, νύηε ην δηαθνξεηηθό είδνο κνπζηθήο είραλ θάπνηα ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ απζόξκεηε ιεθηηθή έθθξαζε θαη ηελ εκπινθή ησλ παηδηώλ ζην παηρλίδη. 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθό ζεκείν θξηηηθήο αθνξά ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη 

κνπζηθνζεξαπεπηέο. Σν πξόβιεκα αλέδεημε ε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε όισλ ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ από ην 1940 έσο ην 2009, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

από ηελ Reschke-Hernandez(2011). Η εξεπλήηξηα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ηερληθέο 

θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην παξειζόλ  ζπλέρηδαλ λα εθαξκόδνληαη έσο ην 

2009, παξά ην γεγνλόο όηη δελ ππήξραλ επαξθή εξεπλεηηθά πνξίζκαηα γηα ηε ρξεζηκόηεηά 
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ηνπο ζηα παηδηά κε ΓΑΦ. Η αηηία ζηελ νπνία απνδίδεη απηή ηε ζπλερή «αλαθύθισζε» 

ηερληθώλ είλαη έλα αθόκε ζεκείν θξηηηθήο, θαηά ην νπνίν ππάξρεη ειιηπήο πιεξνθόξεζε 

ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηεμαγσγήο ησλ δηαθόξσλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο.  

Απηό έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πην πξόζθαηε αλαζθόπεζε 23 εξεπλώλ από ην 1990 έσο 

ην 2010, ηελ νπνία έθαλε ε ίδηα εξεπλήηξηα βαζηζκέλε ζην εξγαιείν αμηνιόγεζεο εξεπλώλ, 

ην Music-Based Intervention Reporting Criteria ησλ Robb, Burns θαη Carpenter (Reschke-

Hernandez, 2012). Η αλαζθόπεζε έδεημε πνιιέο ειιείςεηο ζηηο έξεπλεο, όπσο ζε πνηα ζεσξία 

βαζίδνληαλ, γηαηί δηάιεγαλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, πνηνο ηελ εθάξκνδε, ηη είδνπο 

κνπζηθή επέιεγαλ θαη πνηνο ηε δηάιεγε, ηη είδνπο πιηθά θαη αληηθείκελα ρξεηάζηεθαλ ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ηνλ ρώξν ηεο παξέκβαζεο, ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

άιια πιαίζηα, ην πόζεο ζπλεδξίεο έγηλαλ θαη κε πνηα δηάξθεηα, ηα πξνζόληα ησλ 

κνπζηθνζεξαπεπηώλ, ην αλ γίλνληαλ αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλεδξίεο θαη ην πόζα άηνκα 

ζπκκεηείραλ ζηηο νκαδηθέο ζπλεδξίεο. 

Σα παξαπάλσ απνηεινύλ βαζηθά θελά ζηελ έξεπλα ηεο κνπζηθνζεξαπείαο σο κέζν 

παξέκβαζεο θαη ζπλδένληαη κε ην γεληθόηεξν κεζνδνινγηθό πξόβιεκα ησλ εξεπλώλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, όπσο επηζεκαίλεηαη ζε πνιιέο αλαζθνπήζεηο. Κξηηηθή έρεη αζθεζεί ζην 

γεγνλόο όηη ε κνπζηθνζεξαπεία δελ είλαη κηα κεηξήζηκε παξέκβαζε, θαζώο δελ κπνξεί λα 

αλαδείμεη εκπεξηζηαησκέλα θιηληθά απνηειέζκαηα θαη ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο (Del’ etoile, 

2009· Kalpan&Steele, 2005). Κξίλεηαη αξλεηηθά γηα ηελ επηζηεκνληθή  βάζε ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο είλαη κειέηεο πεξίπησζεο ή 

ζεσξεηηθέο κειέηεο κε κηθξό δείγκα, ρσξίο νκάδεο ειέγρνπ θαη όρη πεηξακαηηθέο έξεπλεο κε 

ζπγθεθξηκέλα πξσηόθνιια. Απηέο νη έξεπλεο δελ απνδεηθλύνπλ ηεθκεξησκέλα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ ζηηο ΓΑΦ (Khetrapal, 2009) θαη κάιηζηα, κε 

καθξνπξόζεζκε πξννπηηθή(Goldetal., 2010). 

Σπκπεξάζκαηα 

Η κνπζηθνζεξαπεία ραξαθηεξίδεηαη από πιεζώξα νξηζκώλ, πξνζεγγίζεσλ, ηερληθώλ θαη 

κεζόδσλ, όπσο θάλεθε ζηελ παξνύζα εξγαζία. Κνηλόο ηόπνο όισλ απηώλ είλαη ε ζπκβνιή 

ηνπο ηόζν ζηε δηάγλσζε ησλ ΓΑΦ, όζν θαη ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ησλ αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Μάιηζηα, όπσο θάλεθε εξεπλεηηθά, νη πξνζπάζεηεο 

ησλ κνπζηθνζεξαπεπηώλ επηθεληξώλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, νη νπνίνη πιήηηνληαη ζηηο ΓΑΦ(Kessler-Καθνπιίδε, 2011). Αλάκεζα ζηηο 

ζεκαληηθόηεξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ν κνπζηθόο απηνζρεδηαζκόο, ν νπνίνο 

βειηηώλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ηε βιεκκαηηθή επαθή ηνπ αηόκνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. 

Παξάιιεια, ε απηνζρεδηαζηηθή κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη δηαγλσζηηθά. Οη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή,ζπγθξηηηθά κε άιιεο γλσζηέο δηαγλσζηηθέο 
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κεζόδνπο, απνθαιύπηεη πεξηζζόηεξεο πηπρέο θαη αληηδξάζεηο ηνπ αηόκνπ πνπ αμηνινγείηαη, 

όπσο είλαη ε πξνζνρή, ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή θαη ε ακνηβαηόηεηα(Holck, 2011). 

Έλα αθόκε ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ήηαλ ν 

εληνπηζκόο ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ζηα άηνκα κε ΓΑΦ. Όπσο 

αλαθέξεηαη ζε πνηθηιία εξεπλώλ, ε κνπζηθνζεξαπεία βειηηώλεη πνιιέο πηπρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, όπσο ε δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλία, νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη ην παηρλίδη 

(Preisetal., 2015). Ωζηόζν, κειεηώληαο ηα αξλεηηθά ζεκεία ηεο κεζόδνπ, δηαπηζηώζεθε πσο 

ε εθαξκνζηκόηεηα θαη ε γελίθεπζε ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ήηαλ 

πνιύ πεξηνξηζκέλεο, θαζώο δελ πξόθεηηαη γηα κηα εύθνια κεηξήζηκε παξέκβαζε. 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 
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