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Εισαγωγή 

Με τον όρο Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος εννοούμε  ένα σύνολο από διαταραχές 

που οφείλονται σε νευρολογικούς παράγοντες και επηρεάζουν τη συμπεριφορά ώστε 

το άτομο να χαρακτηρίζεται από σημαντική υστέρηση στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και την επικοινωνία (Heward, 2011).  

Τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

κοινωνική κατανόηση και τη λεκτική/μη λεκτική επικοινωνία (Πλησή & Λούβρου, 

2016). Παρατηρούνται επίσης ποικίλα συμπτώματα, όπως η δυσχέρεια στην εστίαση 

της προσοχής, η δυσκολία στο βάδισμα, που ίσως εκδηλώνεται ως δακτυλοβασία, η 

στερεοτυπική συμπεριφορά, που συχνά περιλαμβάνει πτερυγισμούς, και 

αισθητηριακές δυσλειτουργίες (Φρανσίς, 2019).  

Σύμφωνα με τους Terrell & Passenger (2007), όσο πιο έγκαιρη είναι η 

παρέμβαση στον αυτισμό τόσο περισσότερα θετικά αποτελέσματα μπορεί να 

αποφέρει. Οι θεραπείες πρέπει να έχουν χαρακτήρα εκπαιδευτικό και όχι ιατρικό, ενώ 

είναι σημαντικό να εφαρμόζονται με συντονισμένο τρόπο από όλους τους 

εμπλεκόμενους. 

Παρατηρείται ένα πλήθος από πρακτικές που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

της διαταραχής, όπως τα συστήματα επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων (PECS) και 

οι κοινωνικές ιστορίες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν δοκιμαστεί εναλλακτικές 

παρεμβάσεις όπως η δραματοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η δελφινοθεραπεία, και η 

θεραπευτική ιππασία. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει σαν βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας 

εργασίας το αν εναλλακτικές παρεμβάσεις, όπως λχ η μουσικοθεραπεία και η 

θεραπευτική ιππασία, μπορούν και σε ποιο βαθμό να βοηθήσουν ένα αυτιστικό παιδί 

να βελτιώσει την επίδοση του στους τομείς της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας και 

της κινητικότητας. 
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1. Εφαρμογή της Μουσικοθεραπείας σε παιδιά με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

Η  στερεοτυπική συμπεριφορά είναι ίσως ένδειξη της προσπάθειας του ατόμου με 

ΔΑΦ να κατακτήσει την αίσθηση της διατήρησης των αντικειμένων, που λόγω των 

συνεπειών της διαταραχής δεν έχει αναπτύξει. Μέσω της καλλιτεχνικής θεραπείας 

(art therapy) το παιδί μπορεί να δημιουργήσει νοητικά σχήματα που θα συσχετίζουν 

τα δεδομένα του περιβάλλοντος. Πρόκειται για έναν τύπο ψυχοθεραπείας που 

αξιοποιεί τα καλλιτεχνικά μέσα ως κατεξοχήν τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας, ενώ 

παράλληλα διευθετεί τα συναισθηματικά ζητήματα. Η θεραπευτική παρέμβαση 

μπορεί να λειτουργήσει καταπραϋντικά στην πίεση που δέχεται το αισθητηριακό 

σύστημα, εξαιτίας της ανισορροπίας του, παρέχοντας  ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για 

να επικεντρωθεί και να ασκήσει τις δυνάμεις του πάνω σε αυτό (Haque & Haque, 

2015).  

Ένας ειδικότερος κλάδος της καλλιτεχνικής θεραπείας είναι η 

μουσικοθεραπεία. Πρόκειται για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των μέσων της 

μουσικής τέχνης για την ανακούφιση και τη βελτίωση της σωματικής, ψυχικής και 

πνευματικής υγείας ατόμων που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες (WFMT, 2011, 

όπως αναφέρεται στην Ψαλτοπούλου, 2015). 

 Η μουσικοθεραπεία έχει να επιδείξει καταλυτική επίδραση στη νοητική, 

αισθητηριακή και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του αυτιστικού ατόμου, το οποίο 

κατακλύζεται από ένα πλήθος ερεθισμάτων που του προκαλούν σύγχυση. Ευρήματα 

σχετικής εφαρμογής στη σχολική τάξη με αυτιστικό μαθητή έδειξαν ότι, μετά το 

πέρας της παρέμβασης, ο μαθητής ανεχόταν το άγγιγμα, απευθυνόταν σε 

περισσότερους ανθρώπους για να ζητήσει βοήθεια και εξέφραζε συναισθήματα 

(Λυγεράκη, Χαριτάκης & Αντωνίου, 2017). 

 Οι μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί σε παιδιά με 

διάγνωση ΔΑΦ έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς ο χρόνος διάρκειας της 

επικέντρωσης των παιδιών έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό, ενώ έχει βελτιωθεί 

σημαντικά η επικοινωνία με άλλα πρόσωπα. Οι μουσικές εφαρμογές ακανόνιστου 

ρυθμού που προσφέρονται σαν ερεθίσματα (irregular rhythm implications) τραβούν 

την προσοχή των παιδιών και αυξάνουν τη διάρκειά της επικέντρωσης,  ενώ αντίθετα 

μειώνουν την ορμητικότητα και την υπερδιέγερση (Dolgun, 2018).  
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2.  Εφαρμογή της θεραπευτικής ιππασίας σε παιδιά με Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  

Μια άλλη τεχνική παρέμβασης σε παιδιά διαγνωσμένα με αυτιστικές διαταραχές είναι 

η θεραπευτική ιππασία. Όπως συμπεραίνουν οι Gabriels et al. (2012), η παρέμβαση 

διάρκειας δέκα εβδομάδων που πραγματοποίησαν στο Κολοράντο των ΗΠΑ σε 42 

παιδιά με αυτισμό, ηλικίας 6-16 ετών, οδήγησε σε αξιοσημείωτη βελτίωση σε 

επιλεγμένους ψυχοκινητικούς δείκτες. Πιο συγκεκριμένα, οι μετρήσεις της αρχικής 

κατάστασης και η τελική αξιολόγηση έδειξαν βελτίωση στους υπό μελέτη 

παράγοντες: 

 ικανότητα αυτορρύθμισης (η ευερεθιστότητα, ο λήθαργος, η στερεοτυπική 

συμπεριφορά και η υπερκινητικότητα) , 

 ικανότητα προσαρμογής της γλωσσικής έκφρασης 

 κινητικές ικανότητες 

 συντονισμός λεκτικών και κινητικών δεξιοτήτων (verbal praxis/motor 

planning skills) 

Το άλογο βοηθά το παιδί να οργανώσει τις αισθητηριακές του αντιλήψεις και να 

νιώσει πιο ήρεμο, εξαιτίας  της άμεσης επαφής που έχει ο αναβάτης με το κινούμενο 

σώμα του ζώου. Η κίνηση των μυών του αλόγου είναι που κάνει το παιδί με ΔΑΦ να 

ηρεμεί και να χαλαρώνει, αν και παραμένει ακόμα άγνωστο γιατί η επίδραση αυτή 

διαρκεί και μετά το τέλος της ίππευσης (Gabriels et al., 2012).  

Σε άλλη μελέτη διάρκειας οκτώ εβδομάδων, επικεντρωμένη στις κινητικές 

δεξιότητες, που διεξήχθη το 2015 στην Τεχεράνη του Ιράν, σε 18 αυτιστικά κορίτσια, 

ηλικίας 8 -13 ετών, παρατηρήθηκε θετική επίδραση της θεραπευτικής ιππασίας στο 

βάδισμα. Αξιολογήθηκαν η ευχέρεια στη διάνυση απόστασης, η ποσότητα των 

βημάτων και η ταχύτητα με την οποία τα πραγματοποίησαν. Η βελτίωση της 

επίδοσης στους δείκτες που έθεσαν οι ερευνητές αποδίδεται στην αυξημένη κινητική 

δραστηριότητα που ανέπτυξε το μυϊκό σύστημα, για τις ανάγκες της ίππευσης, κάτι 

που είχε σαν αποτέλεσμα την απόκτηση μεγαλύτερης μυϊκής αντοχής και ευελιξία 

στο σώμα των παιδιών που εξετάστηκαν (Fini, 2015). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ειδικό σχολείο της  Ινδίας, στο 

Integrated Action Trust (INTACT) Special School (ISS), του Tiruchirapalli με υπό 

εξέταση ένα πλήθος δέκα παιδιών με ΔΑΦ μελετήθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητες. Η 
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θεραπευτική παρέμβαση είχε διάρκεια 4 μηνών και περιελάμβανε 24 συνεδρίες με 

άλογα. Η συγκριτική θεώρηση των ευρημάτων της αρχικής και τελικής αξιολόγησης 

οδήγησε τους ερευνητές να συμπεράνουν ότι η θεραπευτική ιππασία μπορεί να έχει 

θετική επίδραση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (Muthukumaran, 2018). 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που εξετάστηκαν στο κύριο μέρος αυτής της 

εργασίας ενισχύεται η άποψη που θεωρεί τις εναλλακτικές παρεμβάσεις της 

μουσικοθεραπείας και της θεραπευτικής ιππασίας επωφελείς για παιδιά με αυτισμό.  

 Φαίνεται πως η κοινωνικότητα αναπτύχθηκε με εμφανή αποτελέσματα, ως 

απόρροια της έκθεσης των παιδιών στις τεχνικές της θεραπείας, ενώ αξιοσημείωτη 

είναι η πρόοδος που σημείωσαν στην κίνηση και την επικοινωνία με άλλα άτομα του 

περιβάλλοντός τους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι  μελέτες που εξετάστηκαν αφορούν σε έρευνες 

γύρω από την πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων που διεξήγαγαν επιστήμονες 

σε διάφορες χώρες του κόσμου και σε παιδιά με διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά. 

Αναμφίβολα, η συμβολή των παρεμβάσεων δεν είναι τέτοια που να αρκεί για 

να ιάνει τη διαταραχή, αλλά είναι σημαντική στο να ενδυναμώσει ψυχικά τις 

οικογένειες παιδιών με ΔΑΦ στον δύσκολο καθημερινό τους αγώνα.  
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