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Пру жа ње по др шке и по мо ћи де ци са по ре ме ћа јем из аути стич ног спек-

тра је ве о ма ва жно ка ко за дру штво та ко и за по је дин ца. Ра ни трет ман 

и еду ка ци ја ове де це зна чај но по бољ ша ва ју њи хо ве мо гућ но сти свр сис ход ног 

уче ство ва ња у по ро дич ном и жи во ту ши ре дру штве не за јед ни це, као и до би-

ја ња ви тал не уло ге у дру штву (Керн П, 2004).

Аути зам је сте сло же ни раз вој ни по ре ме ћај, на стао као по сле ди ца 

оште ће ња мо зга, ко ји се ис по ља ва кроз про бле ме у чул ном опа жа њу, го во ру, 

ми шље њу и раз у ме ва њу со ци јал них си ту а ци ја, због че га се по на ша ње и од-

нос са спољ ним све том раз ви ја дру га чи је. У ра ду са де цом са по ре ме ћа јем из 

аути стич ног спек тра, му зи ко те ра пи ја пред ста вља сред ство ко јим се мо же 

пот по мо ћи раз вој ко му ни ка циј ских, ког ни тив них и со цио-емо ци о нал них ве-

шти на.

Основ ни циљ овог ра да је сте да при ка же ре зул та те ис тра жи ва ња у 

обла сти ефе ка та му зи ко те ра пи је у обла сти со ци јал ног, ког ни тив ног и го-

вор но-је зич ког раз во ја и на тај на чин ис так не зна чај уво ђе ња му зи ко те ра-

пи је као об ли ка трет ма на.

     

  КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: му зи ко те ра пи ја, аути зам, при ме на, трет ман, ефек ти.

УВОД

Му зи ко те ра пи ја као на уч на ди сци пли на, у све ту по чи ње да се раз-
ви ја то ком 20. ве ка, а сво ју  екс пан зи ју до жи вља ва по след њих три де-
се так го ди на, са тен ден ци јом да љег раз во ја. Њен бр зи раз вој мо же се 
за хва ли ти: исто риј ском за ле ђу и уни вер зал но сти - му зи ко те ра пиј ски 
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ме то ди су се при ме њи ва ли од дав ни на и сву да; мул ти ди сци спли нар но-
сти- раз во ју пси хо те ра пи је, пси хо ло ги је му зи ке, ет но му зи ко ло ги је, со-
ци о ло ги је, ме ди ци не, пси хо ло ги је, ге не ти ке, би о ло ги је и де фек то ло ги је 
и тех но ло шком раз во ју – са вре ме ним до стиг ну ћи ма ме ди цин ске, му-
зич ке и ком пју тер ске тех но ло ги је ко ји су омо гу ћи ли бр зу раз ме ну ин-
фор ма ци ја, по ве зи ва ње ис точ њач ке и за пад не ме ди ци не и иде о ло ги је, те 
при ме ну са вре ме них до стиг ну ћа у окви ру сва ко днев не упо тре бе. Да нас, 
се сма тра да је му зи ко те ра пи ја тех ни ка ко ја ко ри сти му зи ку или звук 
у ди јаг но стич ке и те ра пиј ске свр хе, са ци љем ре ха би ли та ци је, по мо ћи 
пси хо те ра пи ји и пре вен ци ји, са вр ло по зи тив ним ефек ти ма на раз ли чи-
тим по љи ма при ме не.

Аути зам је је дан од пер ва зив них раз вој них по ре ме ћа ја или по ре-
ме ћа ја аути стич ног спек тра ко је ка рак те ри шу ши ро ко рас про стра ње не 
смет ње у со ци јал ној ин тер ак ци ји и ко му ни ка ци ји, из ра зи то огра ни че на 
ин те ре со ва ња и ре пе те тив но по на ша ње. Прог но за ис хо да аути стич ног 
по ре ме ћа ја ве о ма је сло же на, пре све га због чи ње ни це да је по пу ла ци ја 
осо ба са аути змом ве о ма хе те ро ге на у од но су на ши рок ди ја па зон симп-
то ма у обла сти ког ни тив ног, го вор но је зич ког, би хеј ви о рал ног и со ци-
јал ног функ ци о ни са ња. 

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (1992) де фи ни ше аути зам као не-
у ро ра звој ни по ре ме ћај ко га ка рак те ри шу зна чај на оште ће ња у обла сти 
ре ци проч них со ци јал них ин тер ак ци ја и обра за ца ко му ни ка ци је, као и 
огра ни чен, сте ре о ти пан и ре пе ти ти ван ре пер то ар по на ша ња, ин те ре со-
ва ња и ак тив но сти. Пре ма DSM-IV кла си фи ка ци ји Аме рич ке асо ци ја ци је 
пси хи ја та ра, аути зам се де фи ни ше као раз вој но-пер ва зив ни по ре ме ћај 
ко га ка рак те ри шу ква ли та тив на оште ће ња у ко му ни ка ци ји и со ци јал ној 
ин тер ак ци ји, као и огра ни че ни, по на вља ни и сте ре о тип ни мо де ли по на-
ша ња, ин те ре са и ак тив но сти. Ја сно је да аути зам не пред ста вља је дин-
ствен по ре ме ћај, већ чи тав ди ја па зон кли нич ких ма ни фе ста ци ја са раз-
ли чи тим ме ха ни зми ма це ре брал не дис функ ци је (Глум бић и сар., 2013). 

С об зи ром да су за де цу са по ре ме ћа јем уз аути стич ног спек тра ка-
рак те ри стич не по те шко ће у ко ди ра њу и ин тер пре та ци ји ин фор ма ци ја 
го вор ног је зи ка и фа ци јал не екс пре си је (Бер гер, 2002) упра во ово и је-
сте под руч је где се му зи ко те ра пи јом мо же оства ри ти по зи ти ван ефе-
кат. При ме на му зи ко те ра пи је мо же до ве сти до по бољ ша ња со ци јал них, 
емо ци о нал них, ко му ни ка циј ских и ког ни тив них ве шти на код де це са 
аути змом. За да так му зи ко те ра пе у та је сте да раз ви је по сто је ће ве шти не, 
про ме ни спе ци фич на по на ша ња и на у чи но ве ве шти не пу тем му зи ко те-
ра пи је (Хан сер, 1999). Спро ве де на су број на ис тра жи ва ња о ефек ти ма 
му зи ко те ра пи је код де це са по ре ме ћа ји ма из аути стич ног спек тра, ко ја 
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су до ве ла до за кључ ка да му зи ко те ра пи ја мо же про из ве сти по зи ти ван 
ефе кат у трет ма ну де це са аути змом. 

Циљ овог ра да је да се, ре ви јал ним пре гле дом ли те ра ту ре из дво је 
сту ди је ко је су у свој ис тра жи вач ки фо кус по ста ви ле по зи тив не ефек те 
му зи ко те ра пи је у трет ма ну де це са аути змом. Основ на пре тра га оба вље-
на је пре ко пре тра жи ва ча Go o gle Scho lar – Bri ef Se arch. При овом пре-
гле ду ко ри шћен је сер вис Кон зор ци ју ма би бли о те ка Ср би је за об је ди ње-
ну на бав ку – КОБ СОН пре ко ко га је из вр ше на пре тра га ба за: EM BA SE, 
RE HAB DA TA, COM DIS, Sci en ce Di rect, Pub Med, SA GE Pu bli ca ti ons, Me-
dli ne, CI NAHL, PsycIN FO, а том при ли ком ко ри шће не су сле де ће кључ-
не ре чи: autism, chil dren with autism, autism spec trum di sor der ; mu sic 
the rapy, re ha bi li ta ti on, as ses sment, sur vey re se arch... Пре тра жи ва ње је 
об у хва та ло ра до ве об ја вље не у пе ри о ду 1995. го ди не до 2013. го ди не. 
По ред то га, ко ри шће ни су и ра ни је при ку пље ни ра до ви на срп ском, хр-
ват ском и ен гле ском је зи ку ко ји су као пред мет свог ис тра жи ва ња има-
ли при ме ну му зи ко те ра пи је у ра ду са де цом са аути змом. Пре глед је 
об у хва тао  ве ли ки број сту ди ја, али су за по тре бе овог ра да из дво је не  
њих 10. Ис тра жи ва ње је вр ше но то ком фе бру а ра и мар та 2013. го ди не.

Мо де ли пру жа ња по мо ћи пу тем му зи ко те ра пи је

Иако је у стра ној ли те ра ту ри мо гу ће је пре по зна ти ви ше мо де ла 
пру жа ња по мо ћи пу тем му зи ко те ра пи је, из дво ји ће мо са мо не ке од њих. 
Smith и Ha ir ston (1999) су на ве ли ре зул та те на ци о нал ног ис тра жи ва ња 
тре нут не прак се му зи ко те ра пи је у САД-у,  пре ма ко ји ма је 62% ис пи та-
ни ка би ло укљу че но у тра ди ци о нал ни мо дел ди рект ног пру жа ња услу-
га, док је са мо 13% ис пи та ни ка би ло укљу че но у кон сул та тив ни мо дел 
пру жа ња по мо ћи пу тем му зи ко те ра пи је. Re gi ster (2002) на во ди по да-
так да се кон сул та тив ни мо дел нај ће шће сре ће у обра зов ном окру же њу 
(38,8%), а да су кон сул та ци је нај ви ше пру жа не на став ни ци ма (62%). 

У мо но гра фи ји ко ју је при ре дио Wilson (2002) мо гу ће је про на ћи 
по дат ке о овим мо де ли ма пру жа ња по мо ћи пу тем му зи ко те ра пи је у 
шко ла ма и њи хо вом ко ри шће њу код де це са аути стич ним спек тром по-
на ша ња, те шко ћа ма у уче њу, слу шним оште ће њи ма, као и за де цу са 
по себ ним обра зов ним по тре ба ма укљу че ну у ре дов не шко ле.

Кру ну му зи ко те ра пи је пред ста вља тех ни ка им про ви за ци је. Пу тем 
им про ви за ци је, те ра пе ут и па ци јент оства ру ју ди ја лог а му зи ка и им-
про ви за ци ја ели ми ни шу уса мље ност и под сти чу уна пре ђи ва ње ког ни-
тив них спо соб но сти. Му зи ка сти му ли ше де ље ње емо ци ја, по ве ћа ва мо-
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ти ва ци ју и под сти че на кон такт са дру ги ма кроз ко му ни ка ци ју. Ме ђу 
мо де ли ма ко ји се за сни ва ју на му зич кој им про ви за ци ји мо гу се ис та ћи 
два ко ја се нај че шће при ме њу ју у ра ду са де цом из аути стич ног спек тра, 
а то су: те ра пи ја сло бод ном им про ви за ци јом (Al vin и Warwick, 1978) и 
кре а тив на му зи ко те ра пи ја (Nor doff и Rob bins, 2007). У те ра пи ји сло-
бод ном им про ви за ци јом, кли јент и му зи ко те ра пе ут, им про ви зу ју без 
му зич ких пра ви ла, а му зи ка је из раз ка рак те ра и ин ди ви дуе кли јен та. 
У овом мо де лу се по себ но ис ти че од нос те ра пе у та и кли јен та, ко ји де-
ле сво је му зич ко ис ку ство и има ју за јед нич ку кон тро лу над му зи ком, а 
те ра пе ут пра ти и во ди кли јен та у спон та ном ства ра њу му зи ке (Ди лео, 
2000). У кре а тив ној му зи ко те ра пи ји ко ри сти се рад у па ру, у ко јем те ра-
пе ут ства ра му зич ки од нос са кли јен том и ти ме под сти че да оно лак ше 
ис по љи сво је ре ак ци је и уче ству је у том од но су.

 Ефек ти му зи ко те ра пи је у ра ду са де цом са аути змом

Ин те рес за по зи тив ни ути цај му зи ке у ра ду са де цом са аути змом 
из у зет но је ве ли ки и сти че се ути сак да је му зи ко те ра пи ја као об лик 
трет ма на нај ви ше ко ри шће на код ове де це у од но су на оста ле гру пе де-
це ко ја су об у хва ће на пој мом „де ца са смет ња ма у раз во ју“. Ис тра жи-
ва ња ефе ка та му зи ко те ра пи је ис пи ти ва ни су у обла сти по бољ ша ња или 
сма ње ња те шко ћа при сут них у аути зму (All go od, 2002; Al vin & Warwick, 
1991; Brown, 1994; Clark son, 1991; Fis her, 1991; Gust doff & Ne u ge ba u-
er, 1997; Ha les и сар., 2002; Howat, 1995; Warwick, 1995), по бољ ша ња у 
обла сти по на ша ња (Brownell, 2002; Gray & Ga rand, 1993), ин тер ак ци је 
мај ка-де те (Wimpory, Chadwick & Nash, 1995); со ци јал них ве шти на (Ste-
vens & Clarks, 1969, Clark son, 1994, Ed ger ton, 1994), али су ис пи ти ва не и 
му зич ке спо соб но сти де це са аути змом (Ap ple ba um, Egel, Ko e gel & Im-
hoff, 1979; Ha ir ston, 1990). 

По ре ме ћа ји ре ци проч них со ци јал них ин тер ак ци ја, сте ре о тип ни ре-
пер то а ри ак тив но сти и не до ста так има ги на ци је, пра ћен огра ни че њи ма 
у вер бал ној и не вер бал ној ко му ни ка ци ји, основ на су обе леж ја свих по-
ре ме ћа ја ко ји при па да ју аути стич ном спек тру. Из ло же но не жно сти ма 
сво јих ро ди те ља, де те са аути змом не ре а гу је на оче ки ва ни на чин, а ре-
ак ци ја ро ди те ља на то, че сто је по гре шна и без у спе шна. Ту се ја вља не-
спо ра зум. По след њих го ди на су, за хва љу ју ћи бо љем ин фор ми са њу ро-
ди те ља, не спо ра зу ми све ре ђи. Ипак без струч не по мо ћи те шко је обез-
бе ди ти аде кват ну ин тер ак ци ју са де те том, ко је има не ки од пер ва зив них 
по ре ме ћа ја раз во ја.Уна пре ђи ва ње ди ја ло га из ме ђу де те та са аути змом и 
осо бе ко ја га не гу је оства ру је се на раз ли чи те на чи не. Јед на од мо гу ћих 
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тех ни ка је ин тер ак ци о на му зи ко те ра пи ја (Wimpory, Chadwick, Nash, 
1995), ко ји су у свом ис тра жи ва њу и по ка за ли ка ко се му зи ко те ра пи јом 
по бољ ша ва ин тер ак ци ја мај ка-де те. Игра мај ке са де те том тре ба да бу-
де пра ће на му зи ком под над зо ром те ра пе у та, ко ји усме ра ва и, ка да је 
то по треб но, мо ди фи ку је по на ша ње уче сни ка у игри. На овај на чин се 
де фи ни ше те ле сна ше ма и по бољ ша ва ори јен та ци ја де те та у про сто ру 
по ља по кре та. Деч је пе сме се обич но са сто је од еле ме на та, ко ји се ре-
ла тив но че сто по на вља ју у пра вил ним вре мен ским раз ма ци ма. Бу ду ћи 
да де ца са аути зом има ју из ра же не по ре ме ћа је пер цеп ци је вре мен ских 
се квен ци, ин тер ак ци о ном му зи ко те ра пи јом се, у из ве сној ме ри де лу је 
и на усва ја ње вре мен ских ше ма. Ин тер ак ци о на му зи ко те ра пи ја се за-
сни ва на оства ри ва њу ко му ни ка ци је гла сом или ин стру мен том, та ко да 
она пред ста вља јед ну од тех ни ка тзв. ак тив не му зи ко те ра пи је. С дру ге 
стра не, за при ме ну ре цеп тив не му зи ко те ра пи је ак тив на са рад ња па ци-
јен та ни је нео п ход на. За де цу са аути змом, ко ја при па да ју со ци јал ном 
суб ти пу по ву че них и па сив них су бје ка та, на ро чи то су по год ни ова кви 
об ли ци трет ма на. Они ве о ма ла ко мо гу да се укло пе и у про грам сен-
зор не ин те гра ци је за сно ван на по сте пе ној де сен зи би ла ци ји па ци је на та 
са аути змом на зву ке од ре ђе них фре квен ци ја. У свр ху ре лак са ци је вр ло 
че сто се ко ри сти ри там, ка ко би се те ло вра ти ло при род ној рит мич кој 
ма три ци. Та ко је Hof fman (1995) спро во дио про грам ре лак са ци је па ци-
је на та са аути змом ко ри сте ћи му зи ку чи ји тем по из но си 50 до 65 от ку-
ца ја у ми ну ти, што од го ва ра бро ју от ку ца ја ср ца у ста њу ре лак са ци је. У 
слич не свр хе мо же се ко ри сти ти ви бро а ку стич на те ра пи ја ка да се зву ци 
ни ске френ квен ци је еми ту ју као рит мич ки от ку ца ји у по за ди ни не ке ре-
лек си ра ју ће му зи ке (Wigram, 1995). 

Ра ду ло вић и сар. (1999) су пр ви пут у на шој сре ди ни при ме ни ли 
ин те гра тив ну му зи ко те ра пи ју у ма лој за тво ре ној гру пи де це са аути-
змом. Се лек ци ја па ци је на та за гру пу па жљи во је из вр ше на пре по чет ка 
груп не те ра пи је. Са сва ким чла ном је, уз при су ство ро ди те ља, оба вљен 
стан дард ни пси хи ја триј ски и пси хо те ра пиј ски ин тер вју, као и ин тер вју о 
му зич ким скло но сти ма. Слух је про це њен по мо ћу YAMA HA PSS-51 син-
ти сај зе ра. У гру пу су укљу че на де ца са нај бо љим ре зул та ти ма на те сту 
за ис пи ти ва ње слу ха ко ја,при то ме, има ју нај бо љи ни во со ци ја бил но сти, 
ко ји омо гу ћа ва укљу чи ва ње у груп ни пси хо те ра пиј ски трет ман. На тај 
на чин је са ста вље на гру па де це са аути змом од осам чла но ва (че ти ри де-
ча ка и че ти ри де вој чи це), про сеч не ста ро сти 12 го ди на. Пред во ђе ни про-
грам за вр ши ло је ше сто ро де це. Трет ман је ре а ли зо ван у тро ме сеч ном 
пе ри о ду, је дан пут не дељ но, у тра ја њу од сат вре ме на. Ди на ми ка груп ног 
про це са од ви ја ла се у окви ру ма трик са гру пе. За по че ла је ево ци ра њем 
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за јед нич ког се ћа ња на из лет во зом. Ре про дук ци јом зву ка по мо ћу ин-
стру мен та до шло је до ор га ни зо ва ње груп не ко хе зи је,што је омо гу ћи ло 
да се са основ ном зву ков ном струк ту ра ци јом му зи ко те ра пиј ске се ан се 
по сте пе но пре ва зи ђе от пор и оства ри укљу чи ва ње по је ди них чла но ва 
у од ви ја ње груп ног про це са. У трет ма ну му зи ко те ра пи је су ко ри шће не 
да и ре, ма ра ке, до бо ши  и во зна пи штаљ ка. Ра ду ло вић је за кљу чи ла да су  
се то ком груп ног про це са раз ви ле жи ве ин тер пер со нал не ре ла ци је. Оне 
су осци ли ра ле у ра спо ну од сим би о тич ких до ри вал ских. Де ца су у то ку 
се ан се ус пе ла да оства ре ду ел не ре ла ци је са дру гим чла но ви ма гру пе, 
али су у ко му ни ка циј ски тро у гао ула зи ла рет ко, углав ном у слу ча је ви ма 
ри ва ли те та. Аутор ка ис ти че да је уло га ро ди те ља у те ра пиј ском про це-
су од не про цен љи ве ва жно сти јер се са мо ко ор ди ни са ним за јед нич ким 
ра дом мо гу оства ри ти зна чај ни по ма ци. У то ку ове сту ди је, ро ди те љи су 
по што ва ли прин ци пе груп ног се тин га,ре дов но су до во ди ли де цу,а на-
кон се ан си су де ли ли ис ку ства са те ра пе у том. Ме ло диј ске се квен це са 
гру пе ко ри сти ли су у сва ко днев ном го во ру, у ци љу по бољ ша ња го вор-
но-је зич ких спо соб но сти. Ро ди те љи су де цу че ка ли у дру гој про сто ри ји, 
та ко да је то ком се ан си функ ци о ни са ла још јед на гру па-гру па ро ди те ља. 
По на ша ња ро ди те ља су осци ли ра ла од пре за шти ћи ју ћег до агре сив ног и 
од ба цу ју ћег, са свим ме ха ни зми ма од бра не: не га ци јом,про јек ци јом,су-
бли ма ци јом…

Ед гер тон (1994) је спро вео ис тра жи ва ње о ути ца ју му зич ких им-
про ви за ци ја на ко му ни ка циј ске ве шти не на узор ку од 11-сто ро де це са 
по ре ме ћа јем аути стич ног спек тра, од 6 до 9 го ди на ста ро сти. Де ца су 
би ла укљу че на у трет ман 10 не де ља, је дан пут у то ку не де ље. Про це на 
је вр ше на Ска лом ко му ни ка циј ских од го во ра ко јом су се ме ри ла му-
зич ка и не му зич ка ко му ни ка циј ска обе леж ја по на ша ња. Ре зул та ти овог 
ис тра жи ва ња су по ка за ли да му зи ко те ра пи ја по зи тив но де лу је на раз вој 
ко му ни ка циј ских ве шти на, бо га ће ње реч ни ка и раз вој ко му ни ка ци је са 
свр хом.

Clark son (1991) је  ко ри сте ћи му зи ку мо ти ви са ла адо ле сцен те са 
аути змом да се укљу че у про грам фа ци ли ти ра не ко му ни ка ци је. У свом 
ду го го ди шњем ра ду ко ри сти ла је му зи ку да би по бољ ша ла ин тер ак ци ју 
де це са аути змом. За ни мљи во је да је при ме ном ове те ра пи је код уче-
сни ка иза зи ва ла кон такт очи ма, ко ји се у њи хо вом жи во ту, у уче њу и 
ко му ни ка ци ји по ка зао ве о ма успе шним.  

Browenell (2002) је ис пи ти вао ути цај му зич ке пре зен та ци је дру-
штве них при ча на со ци јал но уче ње и аде кват ност по на ша ња код че ти ри 
уче ни ка пр вог и дру гог раз ре да. Пра те ћи три фа зе трет ма на (по чет на, 
чи та ње со ци јал них при ча, пе ва ње со ци јал них при ча), Броwенелл је про-
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на шао да је чи та ње при ча има ло ви ше ефе ка та од њи хо вог пе ва ња код 
тро је де це, док је код јед ног де те та би ло обр ну то.

Ha vlat (2006) је ис тра жи ва ла ефек те му зи ко те ра пи је у ин тер ак ци ји 
вер бал них и не вер бал них ве шти на код де це са аути змом. Ис тра жи ва ње 
је об у хва ти ло пе то ро де це са те шким об ли ком аути зма, а циљ ис тра жи-
ва ња је био да се по ве ћа упо тре ба кон так та очи ма код ове де це. Те ра-
пи ја је спро во ђе на у по себ ној учи о ни ци, ко ја је при ла го ђе на по себ но за 
те ра пи ју, а у ра ду су уче ство ва ли је дан на став ник и је дан му зи ко те ра-
пе ут. По себ но су ком по но ва не и на пи са не пе сме за ово ис тра жи ва ње, а 
на зи ви пе са ма су на зи ви бо ја. Те ра пи ја је тра ја ла ви ше од де вет да на, а 
сва ка се си ја је тра ја ла око два де сет ми ну та. Ура ђе ни су те сто ви пре по-
чет ка трет ма на  и по сле трет ма на, да би се до би ли ре ле вант ни за кључ-
ци. Сва ко де те је по је ди нач но по сма тра но у то ку сва ке се си је. Ре зул та ти 
те сти ра ња су по ка за ли да је сва ко де те по ве ћа ло свој кон так очи ма, што 
све до чи о то ме да је му зи ко те ра пи ја про из ве ла по зи ти ван ефе кат.

Аре зи на (2011) је ис пи ти ва ла ефе кат ин тер ак тив них му зич ких се-
си ја на па жњу и по на ша ње де це са аути змом. У овом ис тра жи ва њу уче-
ство ва ло је ше сто ро де це (пет де ча ка и јед на де вој чи ца), ста ро сти из ме-
ђу 36 и 64 ме се ца. Де ца су би ла укљу че на у по се бан на став ни про грам, 
ко ји је при ла го ђен де ци са аути змом. Трет ман је осми шљен та ко да се 
на пра ве три по себ на ста ња кроз ко ја се мо ра про ћи кроз те ра пи ју и бе-
ле же не су про ме не кроз сва ко ста ње, а то су: ста ње му зич ке ин тер ак ци је, 
ста ње не му зич ке ине рак ци је и ста ње не за ви сног игра ња. У усло ви ма му-
зич ке ин тер ак ци је, де ца су по здра вља на пе сма ма, да та им је мо гућ ност 
са мо стал ног ода би ра му зич ких ин стру ме на та и у то ку се си ја ба ви ли су 
се пе ва њем и сви ра њем, а ко ри шће не су и му зич ке књи ге. У усло ви ма 
не му зич ке ин тер ак ци је, де ца су по здра вља на вер бал но, а у то ку се си ја 
ко ри шће не су не му зич ке играч ке и игре. У усло ви ма не за ви сног игра ња, 
де ца су се са ма игра ла са не му зич ким играч ка ма. У сва ком ста њу де ца 
су би ла шест пу та, по осам на ест ми ну та и од ра ђе но је де сет ин ди ву ду ал-
них се ан си у то ку пет не де ља. Ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да је деј ство 
му зи ке, пе ва ња пе са ма, слу ша ње му зи ке, сви ра ње на ин стру мен ти ма и 
уче ство ва ње у му зич ким игра ма до ве ло да зна чај не про ме не у по на ша-
њу и па жњи, али и да је  у ве ли кој ме ри ути ца ло на са му по тре бу за ин-
тер ак ци јом код де це са аути змом.

Де ма и не (2012) је ис тра жи ва ла ути цај му зи ко те ра пи је на спо соб-
ност ими та ци је и им про ви за ци је де це са аути змом. У ис тра жи ва њу је 
уче ство ва ло че тво ро де це (три де ча ка и јед на де вој чи ца), стра ро сти од 
4 до 11 го ди на. У то ку се си ја му зич ке им про ви за ци је иими та ци је су из-
во ђе не ужи во, са и без му зич ких ин стру ме на та, а се си је су сни ма не. 
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Ана ли зом је про на ђе но пет раз ли чи тих вр ста му зич ких ими та ци ја. На 
осно ву овог ис тра жи ва ња утвр ђе но је да му зич ко ан га жо ва ње де це са 
аути змом мо же до ве сти до по ја ве кон так та очи ма, по ве ћа ња па жње и 
по ве ћа ња дру штве ног ан га жма на.

Па си а ли (2004) је спро вео ис тра жи ва ње о ефек ти ма те ра пиј ских пе-
са ма на раз вој со ци јал них ве шти на и сма ње ње не по жељ њих об ли ка по-
на ша ња код де це са по ре ме ћа јем из аути стич ног спек тра. Ре зул та ти су 
по ка за ли ка ко ова вр ста ин тер вен ци је мо же сма њи ти не по жељ не об ли ке 
по на ша ња већ на кон три не де ље при ме не трет ма на. 

Ким и сар. (2008) су спро ве ли ис тра жи ва ње са ци љем да се ис пи та ју 
ефек ти му зи ко те ра пи је на со ци јал не ве шти не де це са аути змом. Узо рак 
је чи нио де сет де ча ка, по де ље них у две гру пе, уз ра ста 3 до 5 го ди на. У 
пе ри о ду од 12 не де ља, де ча ци су је дан пут не дељ но по 30 ми ну та при-
су ство ва ли се си ја ма на ко ји ма је пр ва гру па пр во ра ди ал  на му зич ким 
им про ви за ци ја, а по том се игра ла слу ша ју ћи му зи ку,а код дру ге гру пе 
су се де ча ци пр во игра ли,а по том су ра ди ли на му зич ким им про ви за ци-
ја ма. Де ча ци су те сти ра ни пре и на кон трет ма на, а ро ди те љи и те ра пе у-
ти су при ме ти ли зна ча јан на пре дак код де це. Ре зул та ти су по ка за ли да 
је при ме на му зи ко те ра пи ја до ве ла до знат нног по биљ ша ња у ви зу ел ним 
ве шти на ма, па жњи и не вер бал ној ко му ни ка ци ји, с тим што је бо ље ре-
зул та те по ка за ла пр ва гру па.

Brown и McKin ney (2009)  су ис пи ти ва ле ефек те му зи ко те ра пи је на 
по бољ ша ње со ци јал ног функ ци о ни са ња и по на ша ња де це са аути змом. 
За узо рак су иза бра на де ца школ ског уз ра ста, од пе тог до осмог раз ре да, 
ко ја се шко лу ју у спе ци јал ним шко ла ма и има ју емо ци о нал них про бле-
ма и про бле ма у по на ша њу. Му зи ко те ра пи ја је об у хва ти ла 27 се ан си, у 
то ку ко јих су де ца пи са ла пе сме, ства ра ла му зи ку и ко ри сти ла по кре те. 
Ска лом про це не по на ша ња и со циј лног функ ци о ни са ња, уче ни ци су те-
сти ра ни пре при ме не му зи ко те ра пи је као и на кон те ра пи је. Ис пи ти ва на 
су и ми шље ња ро ди те ља, му зи ко те ра пе у та и на став ни ка о про ме на ма 
у по на ша њу уче ни ка у то ку тра ја ња те ра пи је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
су по ка за ли да је при ме на му зи ко те ра пи је има ла по зи ти ван ефе кат код 
сва ког де та та јер до до ве ла до зна чај ног по биљ ша ња у со ци јал ном функ-
ци о ни са њу и уна пре ди ла њи хо ве со ци јал не ве шти не.

See (2012) је ис пи ти ва ла ефек те му зи ко те ра пи је ускла ђе не са те ра-
пи јом по кре та на по на ша ње де це са аути змом. Узо рак је био по де љен у 
две гру пе: пр ву гру пу је чи ни ло 18-оро де це, уз ра ста од 2 до 10 го ди на, 
а дру гу гру пу 23 де це, уз ра ста од 11 до 22 го ди не. Му зи ко те ра пи је је 
спро во ђе на то ком 10 ме се ци, је дан пут у то ку не де ље у тра ја њу од по 
сат вре ме на. Му зич ке се си је су сем му зи ке об у хва та ле и по кре те, им-
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про ви зо ва не ин стру мен те (ко је су углав ном са ми пра ви ли), плес... Му-
зи ко те ра пе у ти, ро ди те љи и са рад ни ци у овом ис тра жи ва њу су је дан пут 
ме сеч но вр ши ли про це ну де че јег по на ша ња у ци љу от кри ва ња ефек та 
при ме не му зи ко те ра пи је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је при-
ме на му зи ко те ра пи је има ла  по зи тив не ефек те у по биљ ша њу деч јег по-
на ша ња- де ца су би ла па жљи ви ја, ма ње не мир на, ма ње су се вр по љи ли, 
кон цен тра ци ја је би ла ве ћа.

Све на ве де не сту ди је из ве шта ва ју о зна чај ном на пре до ва њу де це са 
аути змом пу тем му зи ко те ра пи је, иако се мо ра на гла си ти да су то, углав-
ном сту ди је слу ча ја, спро ве де не на из у зет но ма лом узор ку. Та ко ђе под 
ве ли ким зна ком пи та њем је и њи хо ва ме то до ло шка ва ља ност.

ЗА КЉУ ЧАК

Му зи ка има ва жну уло гу у пси хич ком и фи зи о ло шком здра вљу чо-
ве ка. При род на је те жња љу ди да бу ду окру же ни оним што им при ја, а 
му зи ка има мо гућ ност да од вра ти па жњу чо ве ка од пат ње (Лоwе и сар., 
2003). Има ју ћи то у ви ду, му зи ко те ра пи ја мо же би ти не по сред но стук-
ту и са на у кли нич ке свр хе, ка ко би иза шла у су срет по тре ба ма по је ди на-
ца, али и у свр ху раз у ме ва ња је зи ка, уна пре ђе ња со ци јал них кон та ка та, 
раз во ја со ци јал них ве шти на, и уоп ште узев ши, по бољ ша њу и олак ша њу 
ин те гра ци је де це са аути змом. Ка кав ће циљ има ти му зи ко те ра пи ја, ка-
ко ће се апли ко ва ти (ко јом ме то до ло ги јом), ко ли ко ду го и ко ја ће се 
му зи ка слу ша ти за ви си од мно го фак то ра: шта же ли мо да по стиг не мо 
(ко је су нам ци ља не спо соб но сти), ко ји је уз раст у пи та њу, ко ри сти ли се 
у кли нич ке, обра зов не или у свр ху со ци ја ли за ци је. 

При ка за на ис тра жи ва ња у овом ра ду го то во јед но гла сно по твр ђу ју 
зна чај му зи ко те ра пи је у ре ха би ли та ци ји, со ци ја ли за ци ји, ко му ни ка ци ји 
и по на ша њу де це са аути змом. Не сме се за не ма ри ти њи хо ва ме то до ло-
шка ва ља ност. Бу ду ћа ис тра жи ва ња би тре ба ла укљу чи ти ви ше ис пи та-
ни ка, као и по но вље не и кон тро ли са не сту ди је ко је ће пра ти ти евен ту ал-
не про ме не из ван са ме те ра пи је као и на кон те ра пи је.
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SUMMARY

Support and help for children with autistic spectrum disorders is 
important both for society and for the individual. Early treatment and 
education of these children significantly improves their ability purposeful 
participation in family and community life, as well as obtaining vital role in 
society (Kern P., 2004).

Autism is a complex developmental disorder arising as a consequence 
of brain damage, which is manifested through the problems in sensory 
perception, speech, thinking and understanding of social situations, which 
is why the behavior and relationship with the outside world develops 
differently. In working with children with autistic spectrum disorders, music 
therapy is a tool that can facilitate the development of communication, 
cognitive and socio - emotional skills.

The main objective of this work is to present the results of research in 
the area of   the effects of music therapy in social, cognitive and speech and 
language development and thus highlight the importance of introducing 
music therapy as a form of treatment.

KEYWORDS: music therapy, autism, application, treatment effects 


