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In Italy, prevention measures are merely the 
provision of information and awareness, while 
the interactive methods or peer-to-peer 
activities remain limited. We, therefore, feel the 
need to analyze the means of the action of the 
country.
MATERIALS AND METHODS: Review of the 
scientific literature between 2015 and 2018, 
in SciELO and PubMed, including Spanish and 
English studies and official statistics pages, such 
as UNODC or EMCDDA.
RESULTS: According to a European report on 
drugs published by the EMCDDA (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition) 
in 2018, young Italians between the ages of 15 and 
34 were respectively in the first and second place 
in the use of cannabis and cocaine in Europe. 
From a sample of 2172 Italian young people (15-
34 years old), 21% of them have tried one or more 
illegal drugs in their life.
DISCUSSION: The data confirms educational 
programs are the main preventive activities 
currently offered in Italy, but the figures remain 
the same and we need an intervention in the 
normative to obtain some use reduction. The 
need to take this action is a clear sign that the 
education given was not the adequate to achieve 
the desired objectives. For these reasons, we 
propose a prevention the method that not only 
offers information on the damage produced by 
drugs but also alternatives to its consume in 
specific vulnerable moments

KEYWORDS: Young people, Italian, illegal drugs, 
cocaine, cannabis, Drug abuse prevention.

Etkileşimli yöntemler ve eş düzeyde aktiviteler 
bilinçlenme için sınırlı kalmaktadır. Bu sebeple 
ülkenin bu davranış nedenini analiz etmeye ih-
tiyacımız olduğunu hissediyoruz.
MALZEMELER VE YÖNTEMLER: Scielo ve pu-
bmeds teki 2015-2018 yılları arasındaki bilimsel 
literatürü gözden geçirmek ve ispanyol ve ingiliz-
ce resmi istatistik sayfalarını içeren çalışmaları da 
dahil etmek; UNODC ve EMCDDA gibi.
SONUÇLAR: EMCDDA tarafından yayınlanan 
uyuşturucular hakkındaki bir avrupa raporuna 
göre 15-34 yaş arasındaki genç italyanlar avrupa-
da esrar ve kokain kullanımında 1 ve 2. sıralarda 
yer almaktadır. 2172 italyan genç insandan (15-
34 yaş arası ) bir örneklemde italyan gençlerin 
yüzde 21 inin hayatlarında bir yada daha çok kez 
yasadışı madde denediği açıklandı.
TARTIŞMA: Italya da elde edilen eriler başlıca 
önleyici faaliyetlerin eğitim programlarında ol-
duğunu doğrulamaktadır. Ancak rakamlar aynı 
kalmakta ve kullanımları azaltmak için kuralcı bir 
müdaheleye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düzenle-
meyi yapma gereği verilen eğitimin istenen he-
deflere ulaşmak için yeterli olmadığının açık bir 
işaretidir.Bu nedenlerden dolayı, bu maddelerin 
kullanımını önlemek adına sadece ilaçların yol 
açtığı hasarlar hakkında bilgi vermekle kalmayıp, 
özellikle belirli hassas zamanlarda tüketilmesinin 
de yol açtığı zararlar hakkında bilgi ve alternatif-
ler içeren yöntemler tasarlanmalıdır. 

ANAHTAR KELIMELER : Genç insanlar/Italya/Yasadışı 
maddeler/Kokain/Esrar/Uyuşturucu bağımlılığının 

önlenmesi 

AIM: The aim is to evaluate the effectiveness 
of music therapy in children with autism-
spectrum-disorders (ASD). 
MATERIALS-METHODS: Akdeniz University 
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OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA MÜZIK 
TERAPININ ETKINLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI: SISTEMATIK 

DERLEME

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MUSIC THERAPY IN 
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: SYSTEMATIC 

REVIEW

AMAÇ: Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan 
çocuklarda müzik terapinin etkinliğinin değerlen-
dirilmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Akdeniz Üniversitesi CINAHL, 
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CINAHL, Cochrane, Science Direct, WOS, Ovid, 
Medline, Ulakbim, YÖK National-Thesis-Center, 
and Pubmed electronic databases; All trials were 
scanned with the terms “child”, “autism”, “music 
therapy” and related MeSH words. 
RESULTS: As a result of literature reviews, 219 
studies have been reached. 50 of the studies 
were duplication. From the 188 studies, nine 
studies were obtained which met the inclusion 
criteria in terms of language, title, summary, and 
content and reached the full text. Schwartzberg 
aims to evaluate music’s impact on memory in 
children with-without ASD, music-therapy has 
shown a positive effect on memory. Srinivasan 
et al. reported that children with ASD were 
grouped (rhythm, robot, control group), those in 
rhythm group were able to learn and sing songs 
spontaneously, as a result, verbal communication 
strengthened and interpersonal communication 
increased. Thompson et al. reported that family-
centered-music-therapy improved the social 
interactions and parent-child-relationship of the 
child with ASD but did not improve their language 
skills. Simpson et al. found that the use of music 
during the intervention to provide language 
development to children with ASD or to gain any 
skill was statistically significant. Kim et al. showed 
that children with ASD in the music-therapy 
group had significantly longer eye contact, that 
they were able to focus their attention longer 
and their nonverbal communication skills 
improved better compared to the children in 
the play group. In their studies, they stated that 
music-therapy was significantly effective in 
promoting the social, emotional and motivational 
development of children with ASD. Sandiford 

Cochrane Library, Sciencedirect, WOS, Ovid, Med-
line, Ulakbim, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Pubmed 
elektronik veritabanlarından; “çocuk”, “otizm”, 
“müzik terapi”, “children”, “autism”, “music the-
rapy” anahtar kelimeleri ve ilgili MeSH terimleri ile 
yapılan araştırmalar taranmıştır. 
BULGULAR: Literatür taramaları sonucu 219 
çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmalardan 50’si dub-
likasyondur. Dublikasyondan sonra kalan 188 
çalışmadan, dil, başlık, özet ve içerik bakımından 
dahil etme kriterlerine uyan ve tam metnine ula-
şılan 9 çalışma alınmıştır. Schwartzberg&Silver-
man (2017)’ın OSB olan ve olmayan çocuklarda 
müziğin hafıza üzerine etkisini değerlendirmeyi 
amaçladıkları çalışmalarında müzik terapinin ha-
fıza üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiş-
lerdir. Srinivasan et al. (2016) çalışmasında OSB 
olan çocukları ritim, robot, kontrol grupları olarak 
gruplamış ve ritim grubunda olanların spontan 
olarak şarkıları öğrenebildiğini, söyleyebildiğini ve 
sonucunda sözel iletişimin güçlenerek kişilerarası 
iletişimlerinin arttığını ifade etmiştir. Thompson 
et al. (2013) çalışmalarında aile merkezli mü-
zik terapinin, OSB olan çocuğun ev-toplumdaki 
sosyal etkileşimlerini ve ebeveyn-çocuk ilişkisini 
geliştirdiğini ancak dil becerilerini (sosyal yanıt 
vermeyi) geliştirmediğini belirtmişlerdir. Simpson 
et al. (2013) çalışmalarında, OSB olan çocuklara 
dil gelişimini sağlamak ya da herhangi bir bece-
riyi kazandırmak için müdahale sırasında müzi-
kal unsurların kullanılmasının, istatistiksel olarak 
anlamlı ölçüde etkili olduğunu ortaya koymuştur. 
Kim et al. (2008) çalışmalarında, oyun grubunda-
ki çocuklara kıyasla müzik terapi grubundaki OSB 
olan çocukların istatistiksel olarak anlamlı ölçüde 
uzun süre göz teması kurulabildiğini, dikkatini 
daha uzun süre toplayabildiğini ve sözel olmayan 
iletişim becerilerinin daha iyi geliştiğini göster-
mişlerdir. 2009 yılındaki çalışmalarında ise OSB 
olan çocukların sosyal, duygusal ve motivasyonel 
gelişimini teşvik etmede, müzik terapinin anlamlı 
ölçüde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Sandiford 
et al. (2013) çalışmalarında, Melodi Temelli Iletişim 

et al. found that Melody Based Communication 
Therapy in children with ASD examined the effect 
on speech and showed a statistically significant 
increase in the word. Schwartzberg et al. stated 
that music-based social stories have a significant 
positive effect in their studies to investigate the 
effects of music-based social stories on the 
understanding and development of social skills 
in children with ASD. Blauth included parents 
in their study because of the high-stress levels 
of autistic children’s parents. In the study, it was 
reported that parents were able to develop new 
and positive ideas via music-therapy by seeing 
the strengths of their children.
CONCLUSION: It is thought that the use of music-
therapy in this area will strengthen children’s 
skills, cognitive and language development, and 
thus raise the quality of life of children and their 
parents, and will shed light on the larger studies.

Key Words: Child, autism, music therapy, nurse

Terapisinin OSB olan çocuklarda konuşma üze-
rine etkisini incelemiş ve istatistiksel olarak an-
lamlı sözcük artışının yaşandığını göstermişlerdir. 
Schwartzberg et al. (2013) OSB olan çocuklarda, 
müzik temelli sosyal hikayelerin sosyal becerilerin 
anlaşılması ve geliştirilmesi üzerindeki etkileri-
ni incelemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, 
müzik temelli sosyal hikayelerin anlamlı olumlu 
etkisinin olduğunu ifade etmişlerdir. Blauth (2017) 
ise OSB olan çocukların ebeveynlerinin stres dü-
zeylerinin yüksek olması dolayısıyla ebeveynleri 
çalışmasına dahil etmiştir. Çalışmada müzik te-
rapi ile ebeveynlerin çocuklarının güçlü yanlarını 
görerek yeni ve olumlu fikirler geliştirebildiklerini 
bildirilmişlerdir. 
SONUÇ: OSB olan çocuklarda müzik terapi uy-
gulamasının etkin olduğu çalışmalar mevcuttur. 
Ancak daha büyük gruplarla ve kanıt düzeyi yük-
sek araştırmalarla daha fazla çalışılmalıdır. Müzik 
terapi uygulamasının bu alanında kullanımının, 
çocukların beceri, bilişsel ve dil gelişimi bakımın-
dan güçlendireceği dolayısıyla çocuk ve ebeveyn-
lerinin yaşam kalitesini yükseltirken, daha büyük 
çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, otizm, müzik terapi, hemşire


