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Про ме не у кри те ри ју ми ма за из бор де це за ко хле ар ну им план та ци ју 
(КИ)  до ве ле су до то га да се де ца под вр га ва ју овој вр сти ин тер вен ци је на све 
мла ђем уз ра сту. Ме ђу тим, по сто ји ве о ма ма ли број те сто ва ко ји слу же за 
те сти ра ње сло же не ве шти на слу ша ња, а ве ћи на те сто ва ко ји се ко ри сте су 
су ви ше ког ни тив но сло же ни ком плекс за мла ђи де чи ји уз раст. То кен тест са 
играч ка ма  (Com mon Ob jects To ken - COT) је кон ци пи ран као сло же ни за тво-
ре ни скуп за да та ка за де цу са ве о ма те шким оште ће њем слу ха.  Овај тест је 
оце њен као ве о ма ко ри стан у про це ни де це са ко хле ар ним им план том. Тест 
је био при ме њен код два де се то ро де це са ко хле ар ним им план том у пе ри о ду од 
два ме се ца. Ре зул та ти су по ка за ли да су не ки суб те сто ви по ка зи ва ли ве о ма 
слич не ре зул та те и ни је би ло хи је рар хиј ског по рет ка из ме ђу суб те сто ва. На 
осно ву тих на ла за, тест је мо ди фи ко ван и он да по но во ко ри шћен у про це ни 
осам де сет пе то ро де це са ко хле ар ним им план том. Ре зул та ти су по ка за ли да 
сви суб те сто ви про це њу ју исти кон структ. Два  суб те ста су би ла у ста њу 
да пред ви де уку пан ре зул тат То кен те ста са играч ка ма (ЦОТ). Тест је из-
ме њен та ко да укљу чу је два ни воа, је дан са  лак шим  те сто ви ма  по го дан за 
мла ђу де цу, и кра ћа, бр жа вер зи ја за слу ча је ве код у ко јих па жња мо же би ти 
вре мен ски огра ни че на. Ре зул та ти су по ка за ли да је тест по го дан за де цу од 
три го ди не и ста ри ју а и да де ца са КИ ис ку ством кра ћим од две го ди не су у 
ус та њу да од го во ре на зах те ве овог те ста. Ре зул та ти ис пи ти ва ња по ка зу ју 
да То кен тест са играч ка ма мо же би ти ве о ма ко ри стан до да так ба те ри ји 
те сто ва ко ја се ко ри сти код КИ де це. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: То кен тест уз по моћ игра ча ка, де ца са ко хле ар ним им-
план том, ва ли да ци ја

1  Ово истраживање представља пилот истраживање пројекта: „Утицај кохлеарне 
имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“ (179055). ingo@Eunet.rs 
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УВОД

У про це ни го вор не пер цеп ци је пре лин гвал но глу ве де це са ко хле ар-
ним им план том до са да се че сто ко ри стио као го вор ни сти му лус отво-
рени скуп ре чи или фо не ма (Co van и сар. 1997; Gor don, 2001; Gstöttner 
и сар., 2000; Mon dain и сар., 1997; Mo og, 2002; Wal tzman и сар., 2002; 
Осто јић и сар., 2011). Под ути ца јем про ме на кри те ри ју ма за ко хле ар ну 
им план та ци ју ме ња ју се и зах те ви у про це су те сти ра ња де це. Де ца се 
им план ти ра ју на све мла ђем уз ра сту и че сто ни су у ста њу да аде кват но 
од го во ре зах те ви ма тре нут но до ступ них те сто ва због њи хо ве сло же но-
сти (An der son и сар., 2004).

Ве ћи на те сто ва за ко хле ар но им план ти ра не осо бе ко ри сте и отво-
ре ни и зaтворени скуп за објек тив но ме ре ње го вор ног раз у ме ва ња ис-
кљу чи во ауди тив ним пу тем. Те сто ви отво ре ног ску па су они у ко ји ма 
слу ша лац има нео гра ни чен број мо гу ћих од го во ра. На осно ву слу ша ња 
од ре ђе ног ај те ма, слу ша лац има за да так да по но ви оно што је чуо. Те-
сто ви за тво ре ног ску па су они ко ји су ре стрик тив ни и у ко ји ма слу ша лац 
има је дан или огра ни чен и утвр ђен број мо гу ћих од го во ра. 

Те сто ви отво ре ног ску па се пре по ру чу ју за ко ри шће ње у усло ви ма 
ка да се си му ли ра ју при род не, жи вот не слу ша лач ке ак тив но сти у ко му-
ни ка ци о ној си ту а ци ји. Учи нак на те сто ви ма отво ре ног ску па у пре по-
зна ва њу из го во ре них ре чи је под ути ца јем ког ни тив них про це са, као 
што је и у ре гу лар ним усло ви ма код осо ба уред ног слу ха раз у ме ва ње 
го во ра по ве за но са ког ни ци јом. Ког ни тив ни про цес је олак шан пу тем 
оп штих зна ња по је дин ца укљу чу ју ћи во ка бу лар и је зич ка зна ња као и 
пу тем оче ки ва ња на осно ву си ту а ци је („ко, шта, где и за што“) и лин гви-
стич ког кон тек ста са мог до га ђа ја. 

По не кад ис тра жи ва чи же ле да про це не не ке ин ди ви ду ал не сен зор не 
ка па ци те те без ути ца ја ког ни тив них фак то ра. На при мер, мо гу же ле ти 
да де тер ми ни шу ко је го вор не осо би не се до бро пре но се пу тем си сте ма 
ко хле ар ног им план та. Те сто ви за пре по зна ва ње  за тво ре ног ску па ре чи 
или сло го ва се упра во ко ри сте за ове по тре бе. Ци ља ни го вор ни сиг нал је 
угра ђен ме ђу оста ле ко ји су аку стич ки и фо нет ски ве о ма слич ни. Та ко-
ђе, тест пер цеп ци је за тво ре ног ску па го вор них ди стинк тив них обе леж-
ја ко ри сти се и у про це њи ва њу ка рак те ри сти ка им план та у те сто ви ма 
са ми ни мал но отво ре ним ску пом. Ко хле ар но им план ти ра ни слу ша о ци 
мо гу има ти са свим до бро раз у ме ва ње го во ра ка да су од ре ђе на го вор на 
обе леж ја до бро пре не ше на кроз ко хле ар ни им плант (као што је на чин 
кон со нант ске ар ти ку ла ци је и сл.) у ком би на ци ји са чи та њем озна ка са 
уста го вор ни ка. 
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По след њих де це ни ја се ин те зив но фор ми ра ју, ева лу и ра ју, и нор ми-
ра ју те сто ви ко ји су се раз ви ли на осно ву по ме ну тих кри те ри ју ма за тво-
ре ног и отво ре ног ску па го вор них сти му лу са. Ов де ће мо по ме ну ти не ке 
од тих те сто ва. Ско ро сва Ме де ло ва ис тра жи ва ња по след њих го ди на се 
ра де ко ри сте ћи  Lit tlE ARS ба те ри ју те сто ва (Lit tlE ARS AUDI TORY QU-
E STI ON NA I RE, Al lum i sar., 1996), за про це ну успе шно сти го вор не пер-
цеп ци је код ко хле ар но им план ти ра не де це.  Lit tlE ARS ба те ри ја те сто ва 
са др жи за тво ре ни и отво ре ни скуп тест ре че ни ца. Дру ги сли чан тест је 
Taj ler-Hol stad  тест ре че ни ца (Taj ler, Hol stad, 1987) ко ји је ди зај ни ран 
за про це ну спо соб но сти пер цеп ци је за тво ре ног скуп ре че ни ца за де цу 
од че ти ри или пет го ди на. Тре ба на гла си ти да су ве о ма оскуд ни по да-
ци о Тај лер-Хол стад  тест ре че ни ца ма, ма ли број де це је ис пи ти ва но са 
овим те стом због ње го ве сло же но сти и због те шко ћа ко је се по ја вљу ју 
при ли ком при ме не. Ова за па жа ња су део ана ли зе струч ња ка ко ји ра де 
у прак си са ко хле ар но им план ти ра ном де цом, а не ис тра жи ва ча и те о-
ре ти ча ра. По ред на ве де них те сто ва у кли нич ком ра ду ко ри сти се ГАСП 
(Glen do nal Audi tory Scre e ning Pro ce du re) тест ре че ни ца (Er ber, 1982). 
То је тест отво ре ног ску па ре че ни ца по го дан за де цу ста ри ју од шест 
го ди на. Ер бер је кон ци пи рао при ла го дљив ме тод ко ји по чи ва на пре-
ци зној ана ли зи деч јих ауди тив них пер цеп ту ал них спо соб но сти пу тем 
ГАСП ба те ри је ко ја про це њу је деч је пер цеп ту ал не спо соб но сти узи ма-
ју ћи у об зир два ва жна фак то ра: а) сло же ност го вор ног сти му лу са ко ји 
се пер ци пи ра (ран ги ран од пој ди нач них го вор них еле ме на та спо је них у 
дис курс) и б) фор ма од го во ра ко ја се зах те ва од де те та: де тек ци ја, дис-
кри ми на ци ја, иден ти фи ка ци ја и/или раз у ме ва ње. Основ на ба те ри ја те-
сто ва ГАСП са др жи три суб те ста го вор не пер цеп ци је и то: 1) де тек ци ју 
фо не ма, 2) иден ти фи ка ци ју ре чи и 3) раз у ме ва ње ре че ни ца. Пре ма Ер-
бе ру ре зул та ти са ГАСП мо гу по мо ћи у пла ни ра њу ауди тор ног тре нин га 
за то што се деч ји ре зул та ти до би је ни на по је ди ним суб те сто ви ма мо гу 
ко ри сти ти за пре дик ци ју успе шно сти на дру гим  слич ним ауди тив ним 
за да ци ма (пре ма Ђо ко вић, 2010). 

То кен тест уз по моћ игра ча ка (ТТИ)

Ко хле ар но им план ти ра на де ца на ра ном уз ра сту по ка зу ју до бре ре-
зул та те у слу ша њу отво ре ног ску па ре чи или ре че ни ца у кућ ним усло ви-
ма, али се де ша ва да по стиг ну зна чај но ло ши је ре зул та те у струк ту и ра-
ним тест си ту а ци ја ма. Раз ли ка у по стиг ну тим ре зул та ти ма пер цеп тив-
них спо соб но сти се об ја шња ва хро но ло шким уз ра стом од но сно сло же-
но шћу зах те ва ко ји се по ста вља ју пред де те у тест си ту а ци ји у од но су на 
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ње гов хро но ло шки уз раст. Ово је на ве ло струч ња ке на иде ју да осми сле 
тест ко ји ће успе шно про це њи ва ти спо соб ност пер цеп ци је за тво ре ног 
ску па ре че ни ца код ко хле ар но им план ти ра не де це на мла ђем пред-
школ ском уз ра сту. Је дан од та ка вих те сто ва је То кен тест пу тем игра ча-
ка (ТТИ) (Com mon Ob jects To ken – COT, Plant, Mo or, 1992). Тест је осми-
шљен јер се по ка за ло да пре лаз из ме ђу за тво ре ног и отво ре ног ску па 
за да та ка је био ве о ма те жак за ве ћи ну де це са ве о ма те шким оште ће њем 
слу ха. ТТИ тест ко ри сти пет обје ка та (воз, ави он, хе ли коп тер, ча мац и 
ауто), у  че ти ри раз ли чи те бо је (цр ве на, жу та, зе ле на и пла ва), као и ком-
плет од че ти ри раз ли чи те бо је кру го ва. Де те мо ра да слу ша упут ства и 
из вр ши од ре ђе не мо тор не за дат ке на осно ву ин струк ци ја ко је до би ја од 
ис пи ти ва ча. Пр ва вер зи ја ТТИ те ста је има ла осам суб те сто ва а сва ки 
суб тест се са сто јао од де сет вер бал них на ло га. Ка сни је су ауто ри осми-
сли ли две вер зи је ТТИ те ста кра ћу и ду жу вер зи ју. Ду жа вер зи ја ТТИ се 
са сто ји од шест суб те сто ва, од ко јих се сва ки са сто ји од де сет ре че ни ца. 
Кра ћа вер зи ја ТТИ те ста се са сто ји од три суб те ста. 

I. Суб тест
Тест ма те ри јал је ауто мо бил, брод, хе ли коп тер, ави он и воз исте 
бо је. Све играч ке по ста вље не су на сто ис пред де те та. Ре че ни ца 
ко ја се ко ри сти као го вор ни сти му лус гла си „Где је ауто мо бил?“ 
а од де те та се тра жи  да по ка же од го ва ра ју ћу играч ку.

II. Суб тест
Ма те ри јал за те сти ра ње се са сто ји од цр ве ног, пла вог, зе ле ног и 
жу тог аута. Све играч ке по ста вље не су на сто ис пред де те та. Ре-
че ни ца ко ја се ко ри сти као го вор ни сти му лус гла си „Где је  (бо ја) 
ауто?“ а од де те та се тра жи  да по ка же од го ва ра ју ћу играч ку.

III. Суб тест 
Ма те ри јал за те сти ра ње се ме ња у од но су на суб тест 3 са мо у 
вр сти играч ке па се у овом суб те сту уме сто аута ко ри сти хе ли-
коп тер. Вер бал ни на ло зи су исти као и у прет ход ном суб те сту и 
гла си „Где је  (бо ја) хе ли коп тер?“ а од де те та се тра жи  да по ка же 
од го ва ра ју ћу играч ку.

IV. Суб тест 
Тест ма те ри јал ко ји се ко ри сти је сле де ћи: цр ве ни, зе ле ни, пла-
ви и жу ти ауто мо бил и хе ли коп тер. Све играч ке по ста вље не су 
на сто ис пред де те та. Де те тре ба да по диг не или по ка же од го во-
ра ју ћу играч ку на осно ву вер бал не ин струк ци је „По диг ни (бо ја) 
ауто“, „По ка жи (бо ја) хе ли коп тер“.

V. Суб тест
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У овом суб те сту ко ри сти се исти тест ма те ри јал као и у суб те сту 
4. Све играч ке по ста вље не су на сто ис пред де те та. Де те тре ба да 
„по диг не“ или „по ка же“ две од го во ра ју ће играч ке на осно ву вер-
бал не ин струк ци је „По ка жи зе ле ни хе ли коп тер и цр ве ни ауто“. 

VI. Суб тест
Ма те ри јал за суб тест 5 чи не све играч ке (ауто, хе ли коп тер, ави-
он и воз) и све бо је (цр ве на, жу та, пла ва и  зе ле на). Све играч ке 
по ста вље не су на сто ис пред де те та. Де те тре ба да из вр ши по ста-
вље ни за да так ко ји мо же гла си ти „По ка жи…“ или „По диг ни ... „. 
Је дан од сти му лу са гла си „По ка жи зе ле ни брод“.

VII. Суб тест
Ма те ри јал за суб тест 4 чи не све играч ке (ауто, брод, ави он и хе-
ли коп тер) у свим бо ја ма (цр ве на, жу та, пла ва и  зе ле на). Сав тест 
ма те ри јал је по ста вљен на сто ис пред де те та. У овом суб те сту  за-
да ци се усло жња ва ју тим што се у јед ном вер бал ном за дат ку по-
ста вља ју два на ло га. Де те ту се по ста вља за да так „По диг ни зе ле ни 
ауто и пла ви брод.“ или „По ка жи жу ти ави он и пла ви хе ли коп-
тер.“ 

VIII. Суб тест
Ма те ри јал за суб тест 5 чи не све играч ке (ауто, брод, ави он и хе-
ли коп тер) у свим бо ја ма (цр ве на, жу та, пла ва и  зе ле на) и кру-
го ви у бо ји (жу ти, пла ви, зе ле ни и цр ве ни). Сав тест ма те ри јал је 
по ста вљен на сто ис пред де те та. Овај суб тест има нај сло же ни је 
вер бал не за дат ке јер од де те та зах те ва да играч ку од ре ђе не бо је 
сме сти у круг од го ва ра ју ће бо је. Де те ту се по ста вља за да так „По-
диг ни зе ле ни ави он и ста ви га у цр ве ни круг.“ 

При каз две ета пе у про це су ва ли да ци је  
То кен те ста пу тем игра ча ка

Пр ва ета па

То кен тест пу тем игра ча ка, је осми шљен од стра не План та и Му-
ра 1992 го ди не. Ис тра жи ва ње ко је је омо гу ћи ло кон цеп ту а ли за ци ју и 
раз ра ду овог те ста спро ве де но је у Цен тру за ко хле ар ну им план та ци ју 
у Бред фор ду (Ен гле ска). У ис тра жи ва ње је би ло укљу че но 20 де це са ко-
хле ар ним им план том и то 11 де вој чи ца и 9 де ча ка про сеч ног уз ра ста од 
5,4 го ди не (од 3 до 8,2 го ди на). Про сеч но деч је слу шно ис ку ство је би ло 
2,46 у ра спо ну од 0,6 до 3,7 го ди на. Де ца су про це њи ва на у по ро дич ном 
и у школ ском окру же њу. Де ца су би ла те сти ра на пр вом вер зи јом те ста 
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ко ји је имао 8 суб те сто ва и про сеч на ду жи на тра ја ња те сти ра ња је би-
ла 37,5 ми ну та. Не ка де ца у ис пи ти ва ном узор ку ни су би ла спо соб на 
да од го во ре на зах те ве свих 8 суб те сто ва при че му су то нај че шће би ли 
суб те сто ви 6, 7 и 8. Вре ме те сти ра ње се сма њи ва ло за око 15 ми ну та 
про пу шта њем од го во ра ња на по ме ну тим суб те сто ви ма. Раз ло зи  ко ји 
су до во ди ли до про пу шта ња од ре ђе них суб те сто ва су: гу би так па жње и 
кон цен тра ци је, вре мен ска огра ни че ња и ло ше по стиг ну ће. У тим слу-
ча је ви ма ис пи ти вач је пре ки дао те сти ра ње.  Сви ис пи ти ва чи у овом ис-
тра жи ва њу су се сло жи ли да је дан од ло ших пер фор ман си пр ве вер зи је 
ТТИ те ста је ло ша хи је рар хиј ска струк ту ра у од но су на те жи ну за да та ка. 
Те жи суб те сто ви су би ли по ну ђе ни пре лак ших што је ути ца ло на ана ли-
зу крај њих ре зул та та јер у ба зи ни је би ло до вољ но по да та ка за об ра ду из 
гру пе ла ких суб те сто ва. 

У та бе ли 1 при ка за ни су ре зул та ти си ро вих ско ро ва за це ло ку пан 
узо рак као и хро но ло шки уз раст, слу шни уз раст и ети ло ги ју оште ће ња 
слу ха. Зве зди цом су озна че ни по да ци ко ји не до ста ју и пред по ста вља се 
да је раз лог за мор де це, те шко ће ко је су се ја ви ле у то ку те сти ра ња или 
про сто нео д го ва ра ње на по ста вље ни за да так.  

Табела 1: Сирови скорови ТТИ теста 
деце са кохлеарним имплантом

Број 
ис п.

Го ди не 
КИ

КИ ис-
ку ство

Ети о ло ги је
Суб тест

1 2 3 4 5 6 7 8 У
1 5.2 3.1 Непозната 9     9 10 10 9 10 1 * 58
2 4.9 3.0 Церебрална парализа 8 3 * * * * * * 11
3 5.0 3.6 Непозната 10      10 10 6 2 5 0 * 43
4 2.10 3.75 Непозната 10     10 9 9 9 8 4 * 59
5 3.11 3.27 Непозната 9      10 10 6 5 * * 9 49
6 2.69 3.41 Непозната 10      10 10 9 8 9 5 10 71
7 2.14 3.79 Непозната 10      10 10 8 8 8 7 9 70
8 2.17 3.58 Непозната 7    9 8 9 * * * * 33
9 4.26 1.25 Аутозомно -рецесивно 10 10 10 8 7 10 6 3 64

10 3.76 1.62 Хередитарно 10 10 10 6 1 2 * * 39
11 3.02 1.79 Стиклерис синдром 10 10 10 2 * * * * 32
12 3.69 1.04 Непозната 3 0 * * * * * * 3
13 2.54 2.18 Хередитарно 10 10 10 6 6 9 2 5 58
14 3.07 1.62 Непозната 10 10 9 6 0 3 * * 38
15 2.53 2.07 Когнитивне тешкоће 7 1 * * * * * * 8
16 2.05 2.45 Менингитис 10 10 10 4 1 * * * 35
17 2.98 0.60 Непозната 8 9 8 * * * * * 25
18 1.51 1.70 Непозната 8 10 8 4 * * * * 30
19 1.47 1.61 Непозната 10 10 10 3 * * * * 33
20 3.91 2.0 Непозната 10 10 8 10 7 10 * * 55
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Тро је де це је по сти гло из у зет но ло ше ре зул та те (та бе ла 1) и то де те 
бр. 2, 12 и 15. Ауто ри су то об ја сни ли при су ством ви ше стру ких смет њи 
јед но де те је има ло це ре брал ну па ра ли зу о дво је де це ког ни тив не те-
шко ће. Оста ла де ца у узор ку ни су имла до дат не смет ње сем оште ће ња 
слу ха. Из та бе ле 1 та ко ђе се мо же уочи ти ли ни ја ре гре си је од суб те ста 
1 до суб те ста 6 у од но су на хро но ло шки уз раст. Суб те сто ви 7 и 8 су ис-
кљу че ни из ана ли зе јер ви ше од 50% де це ни је да ло од го во ре на за дат ке 
из ових суб те сто ва. 

Ста ти стич ка об ра да ре зул тат је по ка за ла да суб те сто ви 1, 2 и 3 ни су 
дис кри ми на тив ни из ме ђу уз ра ста и укуп ног ско ра (R2 (суб тест 1) = 0.02, 
R2 (суб тест 2) = 0.0 и R2 (суб тест 3) = 0.13) ука зу ју ћи да ови суб те сто ви 
ни су до вољ но осе тљи ви да ме ре уз ра сне (три до 8 го ди на) раз ли ке ис-
пи ти ва не по ја ве. Пр ва три суб те ста су за де цу би ла пре ви ше ла ка. Тек 
је че твр ти суб тест по ка зао тен ден ци ју за ме ре ње уз ра сних раз ли ка (R2 
(суб тест 4) = 0.53).

Де таљ на ана ли за ре зул та та сред њих ско ро ва свих суб те сто ва је по-
ка за ла да по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу суб те сто ва 1, 2 и 3 у од но су 
на све оста ле суб те сто ве а да та раз ли ка не по сто ји из ме ђу њих. То је 
ауто ри ма да ло иде ју о гру пи са њу суб те сто ва у две кла стер гру пе. Пр ва 
кла стер гру па је би ла фор ми ра на од суб те сто ва 1, 2 и 3 а дру га кла стер 
гру па од свих оста лих суб те сто ва. 

У та бе ли 2 при ка за ни су сред њи ско ро ви свих 8 суб те сто ва по де ље-
них у две кла стер гру пе као и њи хо ве ста ти стич ке вред но сти. Ја сно се 
ви ди гру пи са ње и па да ње ско ро ва у од но су на те жи ну суб те сто ва ка да 
су по де ље ни у две кла стер гру пе. Ови по ка за те љи су по твр ди ли оправ да-
ност гру пи са ња пр ва три суб те ста.  

Та бе ла 2. Гру пи са ње суб те сто ва у „кла сте ре“, са па да ју ћим  
сред њим вред но сти ма на суб те сто ви ма 

I кла стер суб те сто ва II кла стер суб те сто ва
Суб тест 1 2 3 6 8 4 5 7 Укуп но

Н 20 20 17 10 5 16 12 7 20
АС 8.95 8.55 9.41 7.40 7.20 6.63 5.25 3.57 40.7
СД 1.76 3.17 0.87 2.99 3.03 2.50 3.36 2.64 19.87

Ме ди ја на 10 10 10 8.5 9 6 6.5 4 38.5
Ранг 7 10 2 8 7 8 9 7 68

Пир со нов к. 6.21 3.33 -0.92 -0.49 -1.84 -0.93 -1.50 -1.64 -0.65
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У гра фи ко ну 1 при ка за ни су ре зул та ти укуп них ско ро ва на суб те сто-
ви ма у од но су на слу шни уз раст ко хле ар но им план ти ра не де це. Јед на 
гру па је би ла са ста вље на од де це са слу шним уз ра стом од 7 до 21 ме-
се ци, а дру га гру па од 25 до 45 ме се ци. На гра фи ко ну се мо же уочи ти 
да укуп ни ско ро ви на пр ва три суб те ста не за ви се од слу шног уз ра ста, а 
ско ро ви на оста лим суб те сто ви ма за ви се од ове ва ри ја бле. 

У гра фи ко ну 2 при ка за ни су ре зул та ти арит ме тич ке сре ди не укуп-
них ско ро ва на суб те сто ви ма у од но су на хро но ло шки уз раст. Де ца су 
би ла по де ље на у две гру пе и то у гру пу хро но ло шког уз ра ста од 1 до 
3 го ди не и у гру пу уз ра ста од 3 до 5 го ди на. Ре зул та ти ком па ра ци је 
из ме ђу ове две гру пе ука зу ју да не по сто ји раз ли ка у арит ме тич ким 
сре ди на ма укуп них ско ро ва ни на јед ном суб те сту у од но су на хро но-
ло шки уз раст. 

За кљу чак би био да је овај тест ви со ко осе тљив за ис пи ти ва ње ути-
ца ја слу шног уз ра ста на го вор но-је зич ка по стиг ну ћа ко хле ар но им план-
ти ра не де це.   

Гра фи кон 1. Ре зул та ти АС укуп них ско ро ва на суб те сто ви ма 
у од но су на слу шни уз раст ко хле ар но им план ти ра не де це 
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Гра фи кон 2. Ре зул та ти АС укуп них ско ро ва на суб те сто ви ма  
у од но су на хро но ло шки  уз раст ко хле ар но им план ти ра не де це 

Ана ли зи ра ју ћи све ре зул та те ко је су до би ли у овом ис тра жи ва њу 
ауто ри су од лу чи ли да ре ви ди ра ју по сто је ћи ТТИ тест и кон ци пи ра ју 
тест ко ји је лак ши и бр жи за из во ђе ње а ујед но и осе тљи ви ји за по ја ву 
ко ја се ис пи ту је. Мо ди фи ка ци је те ста су би ле за сно ва не на ре зул та ти ма 
ини ци јал ног те сти ра ња ТТИ те стом.  

Дру га ета па

Из ме не у ТТИ те сту су би ле сле де ће: ис кљу че ни су суб те сто ви 2 и 
3, ура ђе на је хи је рар хиј ска пре ра спо де ла суб те сто ва пре ма сло же но сти 
за да та ка. Ове из ме не су ура ђе не на осно ву ре зул та та по чет ног ис тра жи-
ва ња и на осно ву ко мен та ра ис тра жи ва ча ко ји су спро во ди ли ис пи ти ва-
ње де це ТТИ те стом.  

По сле из ве де не мо ди фи ка ци је ТТИ те ста, тест је адап ти ран за ве-
ћи број је зи ка и ди стри бу и ран у цен тре за ко хле ар ну им план та ци ју у 
Аустри ји, Фран цу ској, Ма ђар ској, Пољ ској, Ру му ни ји, Шпа ни ји, Тур ској 
и Ве ли кој Бри та ни ји. Те сти ра ње де це је спро ве де но у цен три ма за ко хле-
ар ну им план та ци ју или у шко ла ма. Ова ко ве ли ки број но во у кљу че них 
ис тра жи вач ких је ди ни ца је ства ра ло ауто ри ма од ре ђе ну ис тра жи вач ку 
ди ле му. С јед не стра не мо гло је до ћи до по ве ћа ња бро ја ис тра жи вач ких 
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ва ри ја бли, а са дру ге стра не ова ко ве ли ка ко хор та је омо гу ћа ва ла ши рок 
об у хват ис тра жи вач ких је ди ни ца ко је су у том тре нут ку ко ри сти ле ЕАРС 
ба те ри ју те сто ва. 

Уку пан број де це ко ји је уче ство вао у овом ис тра жи ва њу у свим зе-
мља ма био је 85. Сва де ца су би ла те сти ра на свим ре ви ди ра ним и адап-
ти ра ним суб те сто ви ма. Пре ли ми нар ни ре зул та ти ука зу ју да не по сто је 
раз ли ке у по стиг ну ћи ма де це на ТТИ те сту у од но су на је зик и зе мљу 
по ре кла. Тре ба на гла си ти да су ауто ри ис та кли да је узо ра ка у окви ру 
по је ди них је зи ка ма ли за до би ја ње ста ти стич ки зна чај них ре зул та та та-
ко да су на го ве сти ли да ће бу ду ћи ре зул та ти мо жда би ти дру га чи ји ка да 
се узо рак и ба за ре зул та та про ши ре. 

Два пу та по но вље на ме ре ња су об ра ђи ва на ана ли зом ва ри јан се 
(АНО ВА) да би се ис пи та ле ве зе из ме ђу хро но ло шког уз ра ста, слу шног 
уз ра ста и раз ли чи тих суб те сто ва ТТИ те ста. Ауто ри су та ко ђе пла ни ра ли 
да ана ли за за да та ка обез бе ди од го во ре у ве зи са уну тра шњом кон зин-
стен ци јом шест суб те сто ва ТТИ те ста.   

Та бе ла 3 Сред њи ско ро ви на шест суб те сто ва  
ре ду ко ва ног ТТИ те ста 

1 4 2 5 3 6 Уку пан 
скор

Н 85 85 85 85 85 85 85

АС 8,48 7,12 6,81 4,75 4,68 3,96 35,69

СД 2,54 3,75 3,59 3,85 3,87 3,74 18,80

Ме ди ја на 10 9 8 5 5 3 40

Ранг 10 10 10 10 10 10 60

Кур то сис 2,32 -0,34 -0,63 -1,50 - 1,56 -1,49 -0,97

У та бе ли 4 при ка за ни су укуп ни сред њи ско ро ви на свих шест суб те-
сто ва за це ло ку пан узо рак. Суб те сто ви су по ре ђа ни пре ма вред но сти ма 
сред њих ско ро ва по опа да ју ћем си сте му. Па је та ко ранг сле де ћи: пр ви 
суб тест, че твр ти суб тест, дру ги суб тест, пе ти суб тест, тре ћи суб тест и на 
кра ју ше сти суб тест. 

На гра фи ко ну 3 при ка за но је по ре ђе ње укуп них ско ро ва ре ви ди ра-
не фор ме те ста у од но су на слу шни уз раст (број ме се ци од ка да де те 
ко ри сти ко хле ар ни им плант). Ре зул та ти ука зу ју да не ка де ца иако су ве-
о ма крат ко ко ри сти ла ко хле ар ни им плант су по сти гла ве о ма до бре ре-
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зул та те, што ука зу је да је по треб но ве о ма крат ко слу шно ис ку ство да би 
де ца би ла спо соб на да из вр ше за дат ке ТТИ те ста. Да ли је де те спрем но 
да бу де те сти ра но овим те стом је пи та ње на ко је од го вор тре ба да да сур-
до лог ко ји ра ди са њим.

Гра фи кон 3 Укуп ни ско ро ви ТТИ те ста  
у од нно су на слу шни уз раст де це

Гра фи кон 4 Укуп ни ско ро ви ТТИ те ста  
у од но су на хро но ло шки уз раст де це

У гра фи ко ну 4 при ка за ни су укуп ни ско ро ви на ТТИ те сту де це са 
ко хле ар ним им план том у од но су на хро но ло шки уз раст. Ре зул та ти ука-
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зу ју на то да са по ра стом хро но ло шког уз ра ста де це до ла зи и до по ра ста 
укуп них ско ро ва на ТТИ те сту. Ре зул та ти та ко ђе, по ка зу ју да су не ка де-
ца од 3 го ди не успе шно ре ша ва ла за дат ке ТТИ те ста. Пре по ру ка ауто ра 
је да се овај тест мо же ко ри сти ти већ од тре ће го ди не, али да ко нач ну 
од лу ку до но си сур до лог ко ји во ди про грам ре ха би ли та ци је де те та.  

Гра фи кон 6 при ка зу је од но се ре зул та та ско ро ва сва ког суб те ста из-
ме ђу две гру пе де це раз ли чи тих слу шних уз ра ста. На осно ву дво фак тор-
ске ана ли зе ва ри јан се где је је дан фак тор био „суб тест“ а дру ги фак тор 
„слу шни уз раст ве ћи или ма њи од две го ди не“ от кри ве не су зна чај не 
раз ли ке (F(3,04, 225,14) = 58,22, p < 0,001 ). Та ко ђе ре зул та ти су по ка за-
ли зна чај ну раз ли ку из ме ђу две гру пе де це раз ли чи тог слу шног уз ра ста 
(F(1,74) = 41,35, p < 0,001 ) као и зна чај ну ин тер ак ци ју из ме ђу суб те-
сто ва и гру па слу шног уз ра ста (F(3,04, 225,14) = 5,84, p = 0,001). Ауто ри 
су та ко ђе ура ди ли и из ра чу на ва ње ме ре ња кон тра ста из ме ђу суб те сто ва 
где се по ка за ло да сви суб те сто вим осим суб те ста 3 и 5 (p = 0,78), суб те-
ста 2 и 4 (p = 0,15) по сто ји зна чај на раз лик (p < 0,001 за сва ки пар ком-
па ри ра них суб те сто ва). Ово по твр ђу је прет по став ку да слу шни уз раст 
има ути ца ја на уку пан скор на ТТИ те сту. Што је слу шни уз раст ве ћи  
бо љи су и по стиг ну ти ре зул та ти на ТТИ те сту. 

Гра фи кон 6 Од нос ско ро ва на суб те сто ви ма из ме ђу 
гру пе де це са слу шним уз ра стом до 2 го ди не 

и са слу шним уз ра стом пре ко две го ди не

И на кра ју ауто ри су ура ди ли ли не а ру ре гре сиј ску ана ли зу за сва ки 
суб тест. Пир со нов ко е фи ци јент ко ре ла ци је из ме ђу суб те сто ва и укуп ног 
ско ра је по ка зао да суб тест 2 (р = 0,92) и суб тест 5 (р = 0,91), су нај бо љи 
пре дик то ри за по сти за ње укуп ног ско ра на ТТИ те сту. То је ауто ре убе-
ди ло да ова два суб те ста мо ра ју оба ве зно ући у ко нач ну вер зи ју. 
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ЗА КљУ ЧАК

На осно ву ре зул та та ва ли да ци је ТТИ те ста у овом ис тра жи ва њу, раз-
ви је на су два ни воа ТТИ те ста ко ји су по год ни за про це њи ва ње де це са 
ко хле ар ним им план том. Пр ви ни во се са сто ји од два суб те ста (суб тест 2 
и 5) ко јим је мо гу ће ура ди ти пре дик ци ју укуп ног број по е на, као и суб-
тест 6, ко ји се сма тра нај те жим суб те стом и ауто ри сма тра ју да га тре ба 
укљу чи ти у пр ви ни во те ста. Овај  ни во те ста је ди зај ни ран да се ко ри сти 
у не ти пич ним окру же њи ма при про це њи ва њу де це ко што је шко ла или 
по ро дич на сре ди на или ка да је про це на вре мен ски огра ни че на. Ме ђу-
тим, ауто ри упо зо ра ва ју да при ли ком ко ри шће ња кра ће вер зи је те ста 
ис пи ти вач мо ра да зна уна пред ка кве су спо соб но сти де те та за из вр ша-
ва ње по ста вље них за да та ка. Пр ви ни во не са др жи нај лак ше суб те сто ве.

Дру ги ни во ТТИ те ста се са сто ји од шест суб те сто ва и овај ни во би 
тре ба ло да обез бе ди пра ће ње ре зул та та де це са ко хле ар ним им план том 
у од но су на те жи ну за да та ка ко ји су хи је рар хиј ски сло же ни у окви ру од-
ре ђе них суб те сто ва. Ауто ри су по ну ди ли ова два ни воа ТТИ те ста ко ји се 
раз ли ку је од пр во бит ног ди зај на те ста, на осно ву ко мен та ра ис пи ти ва ча 
ко ји су ра ди ли про це ну. Та ко ђе, тре ба на гла си ти да ве ћи на ис пи ти ва ча 
ра ди је ко ри сти дру ги ни во те ста ко ји је ба зи ран на хи је рар хиј ском кон-
цеп ту сло же но сти за да та ка. 

Ре зул та ти та ко ђе ука зу ју да су де ца уз ра ста од три го ди не би ла спо-
соб на да ре ша ва ју за дат ке ТТИ те ста иако су за да ци зах те ва ли сло же не 
ког ни тив не ве шти не као што је крат ко роч на вер бал на ме мо ри ја (спо-
соб ност да се ин фор ма ци ја за др жи до тре нут ка раз у ме ва ња) и аудио-
мо тор ну ин те гра ци ју. Ме ђу тим, ни су сва де ца спо соб на да ура де цео 
ТТИ тест. У овим слу ча је ви ма ис пи ти вач ће мо ра ти да од лу чи да ли и 
ка да тре ба да пре ки не те сти ра ње. Ауто ри сма тра ју да суб те сто ви 2 и 5, 
мо гу пред ви де ти уку пан број по е на ко ри шће њем ре гре си о не јед на чи не. 
Ови ре зул та ти не мо гу би ти пот пу но ва лид ни у сми слу це ло куп ног ре-
зул та та ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, ни во где је до шло до пре ки да про це не 
де те та тре ба да да ја сну ин ди ка ци ју о слу шној спо соб но сти де те та, као 
и да  пру жи сур до ло гу ин фор ма ци је ко је би би ле ко ри сне за да љу ре ха-
би ли та ци ју ове де це.

Са прак тич ног аспек та тре ба да ти пар ко ри сних ин фор ма ци ја бу-
ду ћим ко ри сни ци ма ТТИ те ста. Пр ва ин фор ма ци ја се од но си на ма-
те ри јал те ста. Играч ке ко је се ко ри сте при ли ком про це не пу тем ТТИ 
те ста мо ра ју би ти јед но став не и ја ких кон крет них бо ја. У ис тра жи ва њу 
ко је је ов де опи си ва но, на при мер, хе ли коп те ри и ави о ни су има ли 
ша ре не про пе ле ре  што је ути ца ло на по ја ву збу ње но сти код де це јер 
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ни су би ли си гур ни у до но ше њу од лу ке у ве зи са бо јом хе ли коп те ра или 
ави о на. То је на ве ло да не ки ис пи ти ва чи поч ну да укла ња ју ове де ло ве 
игра ча ка. 

Пре из во ђе ња ТТИ те ста оба ве зно тре ба узе ти у об зир ни во тре нут-
них де чи јих спо соб но сти. Пре све га тре ба се уве ри ти да де те раз у ме 
пој мо ве и по зна је ре чи ко је се ко ри сте у те сту. То кен тест пу тем игра-
ча ка је пр вен стве но тест ко јим се про це њу је слу ша ње и раз у ме ва ње 
вер бал них на ло га, а не тест за про це ну го вор но-је зич ке раз ви је но сти. 
Де те мо ра да по зна је и име ну је све бо је као и да зна да из вр ши рад ње 
ко је се тра же у те сту. Да кле, по зна ва ње де те та од стра не ис пи ти ва ча 
је ве о ма бит но за спро во ђе ње и до би ја ње аде кват них ре зул та та пу тем 
ТТИ те ста. При ме ће но је да де ца по ка зу ју зна чај но бо ље ре зул та те ако 
се тест спро во ди као игро ли ка ак тив ност. Пре по чет ка са мог те сти ра-
ња ис пи ти вач тре ба да про ве ри прет ход но по ме ну та зна ња де те та кроз 
крат ко те сти ра ње у ко ме де те ту по ста вља сле де ћа пи та ња: „По ка жи ми 
цр ве ни ауто.“ или „Где је зе ле ни ави он?“ уз не ко ли ко на су мич них пре-
зен та ци ја. 

Би ло ка кви мо тор ни ис па ди та ко ђе мо гу угро зи ти ре зул та те те сти-
ра ња јер аде ква тан од го вор под ра зу ме ва аде кват ну мо тор ну ре ак ци ју 
па је от кла ња ње сум ње у ве зи са мо тор ним те шко ћа ма та ко ђе би тан 
пред у слов за до би ја ње аде кват них ре зул та та. На кра ју тре ба по ме ну ти 
да и ког ни тив не те шко ће мо гу би ти ва жна ком по нен та у до би је ним ре-
зул та ти ма. 

У за кључ ку тре ба на гла си ти да ре ви ди ра ни ТТИ тест мо же би ти ве-
о ма ко ри стан тест за тво ре ног ску па по го дан за ис пи ти ва ње ма ле де це 
са ко хле ар ним им план том. Тест да је ре зул та те ауди тив но-пер цеп тив-
них ве шти на, ауди тив не ме мо ри је и аудио-мо тор не ин те гра ци је.Овај 
тест мо же мо сма тра ти ве о ма ко ри сним до дат ним тех ни ка ма за про це ну  
слу шних спо соб но сти де це са ко хле ар ним им план том, као и за до би ја ње 
ве о ма бит них ин фор ма ци ја за да ље осми шља ва ње про це са ре/ха би ли та-
ци је или еду ка ци је. 
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REVIEW VALIDATION OF PROCESS COMMON OBJECTS TOKEN 
FOR CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANT

SANJA ĐOKOVIć, SANJA OSTOJIć, TAMARA KOVAčEVIć

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

SuMMARy

Criteria change when choosing children for cochlear implantation 
contributed that children are exposed to this kind of intervention at 
increasingly younger age. However, there is extremely limited number of 
tests which can assess complex skills of hearing, and most of the tests used 
in this case are cognitively too advanced for children of this age. Common 
Objects Token is based as complex convolution of problems for children 
with very severe hearing impairment. This test is proven as very effective 
when assessing children with cochlear implant. 20 children with cochlear 
implant participated in testing, in duration of 2 months. Results pointed 
that certain subtests had very similar findings and there was no hierarchal 
order among subtests. Test was modified, according to results, and then 
performed again in assessment of 80 children with cochlear implants. 
Findings showed that all subtests result in same construct. 2 subtests 
where capable of predicting overall result of Token test with toys. Test was 
modified to include 2 levels, one, with easier tests, fit for younger children, 
and shorter, faster version for cases in which attention span can be limited. 
Results proved that this test is fir for children of 3 years of age or older 
and that children with CI experience shorter than 2 years are able to fulfill 
the requirements. Results also show that Token test with toys can be very 
valuable addition to the group of tests already performed in CI children.

Key words: Common object Token, children with cochlear implant, validation


