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muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem stały się dwa zagadnienia:
pierwszym z nich jest autyzm jako rodzaj zaburzenia obejmującego sfery rozwojowe, takie jak
sfera społeczna, komunikacyjna czy sensoryczna, drugim zaś muzykoterapia jako forma
terapeutyczna wspomagająca rozwój osób z autyzmem w tych sferach. Te dwa obszary
zainteresowań wymagają niewątpliwie szerszych i bardziej pogłębionych eksploracji
badawczych, zwłaszcza pod względem jakościowym oraz ilościowym, jednak na potrzeby
specyfiki badań własnych skoncentrowano się przede wszystkim na ich wzajemnej relacji.
Takie ujęcie wypełnia lukę badawczą w obu dziedzinach stanowiących przedmiot
zainteresowania rozprawy, gdyż dotąd niewiele uwagi poświęcano muzyce jako potencjalnemu
środkowi terapeutycznemu wspierającemu rozwój dzieci z autyzmem, zwłaszcza w badaniach
przeprowadzanych w Polsce.
Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie dynamiki funckjonowania
dziecka ze spektrum autymu wybranych sfer rozwojowych – komunikacyjną, społecznoemocjonalną, poznawczą oraz motoryczną. Badania te były ukierunkowane na dostrzeganie
zmian zachodzących w ramach jednego przypadku, ale nie porównywanie poszczególnych
przypadków. Duży nacisk położono na to, aby podjęte badania w sposób możliwie rzetelny
dokumentowały zakres wpływu i znaczenie muzykoterapii dla całościowego rozwoju dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi, potwierdzając tym samym, że terapia poprzez muzykę może
być skutecznym narzędziem pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. W badaniu
wzięło udział ośmioro dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 11 lat. Badania miały formę badań
indywidualizujących, w których każdy obiekt jest postrzegany jako niepowtarzalny. Główną
metodą badawczą było studium indywidualnego przypadku. Warto tutaj podkreślić, że
podejście indywidualizujące - przyjęte zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach umożliwia dotarcie do jednostki całościowo. Dopiero dogłębne i wielostronne jej poznanie,
wspólnota twórczych doświadczeń, połączona z długotrwałą obserwacją w określonych
warunkach, zapewnią z jednej strony odpowiednie działanie terapeutyczne, a z drugiej
właściwe ocenienie efektów terapii, które mogą uwidocznić się w trakcie procesu
muzykoterapeutycznego.
Całość badań została zakończona analizą wyników w ujęciu jakościowym (w zakresie
relacji z terapeutą wraz z jakościowym opisem sesji pod względem muzycznym

i niemuzycznym) oraz ilościowym (z zastosowaniem pomiaru I i II – funkcjonowania dziecka
z autyzmem w sferze społeczno-emocjonalnej, komunikacyjnej, poznawczej, motorycznej, na
podstawie kwestionariusza badawczego SOZ-D). Techniki jakościowe zastosowane
w niniejszym badaniu to: obserwacja uczestnicząca (fenomenologiczna charakterystyka
relacji), analiza dokumentów i treści dokumentów (kwestionariusze dotyczące ogólnego
funkcjonowania dziecka), sprawozdania z sesji terapeutycznych na podstawie nagrań wideo
oraz wyłonione z obserwacji kategorie badawcze, które szczegółowo opisywały zachowania
muzyczne i niemuzyczne zaistniałe na sesjach pomiarowych. Wyniki wskazują, że
muzykoterapia

i określone

doświadczenia

muzykoterapeutyczne

mogą

oddziaływać

pozytywnie na rozwój dzieci z autyzmem, wspierając zwłaszcza ich rozwój społecznoemocjonalny i poznawczy.
Słowa klucze: autyzm, muzykoterapia, indywidaulne studium przypadku, analiza
jakościowa, analiza ilościowa.

Summary
A field of investigation of this doctorial dissertation titled The significance of music-therapy
techniques in supporting the development of an child with autism comprises two issues: autism
perceived as a type of a disorder that encompasses developmental spheres, such as social,
communicative or sensory areas and music therapy as a therapeutic practice which contributes
to the development of people with autism in the above-mentioned spheres. Both these areas of
interest require more broad and in-depth academic explorations, in both ualitative and
quantitative perspectives, yet to meet the requirements of the specificity of the current research,
the relation between them was the focus herein. Such approach fills in the research gap in both
fields that are the main focus of interest in this dissertation, since so far little attention has been
paid to music as a potential therapeutic agent supporting the development of children with
autism, especially in Polish studies.
The main purpose of the reserach conducted was to determine the influence of music
therapy on selected developmental domains – communicative, socio-emotional, cognitive and
motor spheres in children with autism. These case studies aimed to verify the effectiveness of
these influences and observe changes occurring within each individual case, but not compare
the cases. Particular emphasis was placed on the honesty of substantiating the range of influence
as well as the significance of music therapy in the overall development of children with
developmental disorders, thus confirming that therapy through music is an effective
therapeutic tool when working with people with autism. A group of children aged 3 to 11
was the subject of the study. The studies were individualized, and each case was perceived as
unique. The main research method was the qualitative case study. It should be emphasized that
the individual approach assumed both in the clinical practice and in this study makes it possible
to reach an individual comprehensively. Only getting to know an individual in an in-depth and
multi-faceted way, having a common field of creative experiences and a long-term observation
in specific conditions provide, on the one hand, a proper therapeutic effect and, on the other,
the correct assessment of the results of therapy, which can be revealed in a music-therapy
process.
All the verification tests ended in a quantitative

analysis of the results (using the

measurements of the functioning of child with autism in a socio-emotional, communicative,
cognitive or motor spheres on the basis of an SOZ-D survey questionnaire) and a qualitative
analysis (in the scope of the child-therapist relationship with a qualitative description of

sessions, both in terms of musical and non-musical aspects). Qualitative techniques used in this
study

include:

a participatory

observation

(a phenomenological

characterization

of

relationships), an analysis of documents and their contents (questionnaires regarding the
general functioning of a child), reports from therapeutic sessions on the basis of video
recordings and observation-based research categories that described musical and non-musical
behaviours occurring during the sessions in great detail. The results indicate that music therapy
and specific music-therapy experiences positively influence the development of children with
autism, supporting mostly their socio-emotional and cognitive development.
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