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РЕЗИМЕ  ABSTRACT 
Вовед: Прашалникот за возраста и стадиу-
мите (ПВС) е прашалник пополнет од родите-
лите што може да се употреби како општа раз-
војна алатка за скрининг, кој ги проценува 
петте развојни области: комуникација, груба 
моторика, фина моторика, решавање проблем-
ски ситуации и лични способности за прила-
годување, за деца на возраст од 1 до 66 месеци 
(1). Сега, откако е демонстрирана корисноста 
од ПВС во различни контексти, а присутен е и 
интересот на меѓународно ниво од покажани-
те придобивки од раната интервенција кај 
деца со пречки во развојот, дојде време да се 
прошири опсегот на возраста за ПВС. Истра-
жувачите дизајнираа ПВС за 6-годишници 
како одговор на потребата од алатка за скри-
нинг на деца кои се приближуваат на училиш-
ната возраст.    

 Introduction: The Ages and Stages Question-

naire (ASQ), is a parent completed question-

naire that may be used as a general develop-

mental screening tool, evaluating five develop-

mental domains: communication, gross motor, 

fine motor, problem-solving, and personal 

adaptive skills, for children from ages of 1 to 66 

months (1). Now that the usefulness of the 

ASQ has been demonstrated in many contexts, 

and international interest has been aroused by 

the demonstrated benefit of early intervention 

for children with developmental delays, the 

time has come to expand the age range of ASQ. 

Researchers have designed the 6-Year ASQ to 

answer the need for a screening tool for 

children approaching school age.  

   

Адреса за кореспонденција 

Ајај СИНГ 

Оддел за рано детство и елементарно 

образование 
Murray Државен Универзитет 
Универзитет во Орегон, САД 
Murray, KY, САД  

ajaysingh363@gmail.com 

    Corresponding Address: 
Ajay SINGH 
Department of Early Childhood and Elementary 
Education 
College of Education and Human Services 
Murray State University 
3103, Alexander Hall 
Murray, KY, United States  
ajaysingh363@gmail.com 



РЕЗИМЕА ОД ОДБРАНЕТИ ДОКТОРСКИ И МАГИСТЕРСКИ ТЕЗИ 

ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА 2015; 16(3–4): 122–123  
123 

ПВФ за 6-годишници ќе ги проценува петте 
развојни области: комуникација, груба мото-
рика, фина моторика, решавање проблемски 
ситуации и лични способности за прилагоду-
вање, за деца на возраст од 66 до 78 месеци. 
Цел: Примарната цел на ова истражување е да 
се прошири возрасниот опсег на ПВС и да се 
измерат психометриските карактеристики на 
ПВС за 6-годишниците. 
Методи: Целта на ова истражување е да се из-
мерат психометриските карактеристики, вклу-
чувајќи ги важноста, веродостојноста и корис-
носта од ПВС за 6-годишниците. 
Резултати: Ова истражување е фокусирано 
на психометриските карактеристики на ПВС 
за 6-годишниците (2). Потврдната факторска 
анализа (ПФА) со категорични податоци ги 
потврди областите на ПВС за 6-годишници-
те, т.е. комуникација, груба моторика, фина 
моторика, решавање проблемски ситуации и 
лични способности за прилагодување. При-
менетиот модел покажа високо ниво на соод-
ветност, така што неговите параметри можеа 
да се интерпретираат, посочувајќи на соод-
ветност за структурата на ПВС за 6-годиш-
ниците. Резултатите ветуваат во однос на 
веродостојноста, важноста и корисноста на 
ПВС за 6-годишниците. Резултатите од ис-
тражувањето покажаа дека ПВС за 6-годиш-
ниците е на високо ниво на веродостојност. 
Заклучок: Ова истражување ја истражи ко-
рисноста на ПВС за 6-годишниците и ги ис-
пита важноста, веродостојноста и кориснос-
та на ПВС за нив. Резултатите од истражу-
вањето дадоа почетни докази за употребата 
на ПВС за 6-годишници. Овој прашалник 
може да помогне во моделот за идентифику-
вање на децата што се на почеток од учи-
лишна возраст и да ги подобри нивните ре-
зултати. Генерално, резултатите од ова ист-
ражување ја поддржуваат употребата на 
ПВС за 6-годишниците за рана иднетифика-
ција на сомнителен нетипичен развој. ПВС 
за 6-годишниците може да се користи за по-
добрување на раната идентификација на де-
цата од училишна возраст и за подобрување 
на резултатите пред да се зацврстат пречки-
те во развојот.   

 The 6-Year ASQ (2) will evaluate five develop-

mental domains: communication, gross motor, 

fine motor, problem-solving, and personal 

adaptive skills, for children from the ages of 66 

months to 78 months. 

Objectives: The primary objective of this 

research study was to expand the age range 

of the ASQ and measure the psychometric 

properties of the 6-Year ASQ. 

Methods: The purpose of this research study 

is to measure the psychometric properties, 

including validity, reliability and utility of the 

6-Year ASQ. 

Results: This research study was focused on 

the psychometric properties of the 6-Year 

ASQ (2). A Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) with categorical data confirmed the 6-

Year ASQ domains e.g., communication, 

gross motor, fine motor, problem-solving, 

and personal adaptive skills. The implied 

model showed high level of fit, so its para-

meter was interpretable, indicating approp-

riateness for the 6-Year ASQ structure. The 

results were promising in terms of reliability, 

validity and utility of the 6-Year ASQ. The 

research result showed that the 6-Year ASQ 

(2) was found to be highly reliable.  

Conclusion: This research study have 

investigated the usefulness of the 6-Year 

ASQ and examined the validity, reliability 

and utility of the 6-Year ASQ. The results of 

this research study provided initial evidence 

for use of the 6-Year ASQ. This question-

naire may help with a model for identifying 

school-age children early and improving their 

outcomes. In summary, the result of this 

research study supported the use of the 6-

Year ASQ for early identification of suspe-

cted developmental delay. The 6-Year ASQ 

can be used to improve the early identifica-

tion of school-age children and improve out-

comes before disabilities become more esta-

blished (2). 
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