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ABTОМАТСКИТЕ МИСЈШ И ЛОКУСОТ НА КОНТРОЛА 
KAKO ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО СТУДИРАЊЕ

Кратка содржина

Многу студии покажале дека студентите со високи инте- 
лектуолни способности, со добри работни навики и со вештини за 
учење можат да постигнат низок успех поради влијанието на 
внатрешните медијаторни когниттни процеси, како што ce не- 
гативните самопроценки, ставови, верувања и очекуеања. Целта 
на ова истражување е да ce испита дали на успехот во студира- 
њето на студептите им влијаат автоматските мисли (позитив- 
ни и негативни) и локусот на контрола (внатрешен и надворешен). 
Во зависност од постигнатите просечни оцени во дотогашпото 
сшудирање, испитаниците ce поделени на две групи: со попизок и 
со повисок академски успех. Во истражувањето е појдено од прет- 
поставката дека студентите со понизок успех; наспроти оние со 
повисок успех, имаат поизразени негативни автоматски мисли, по- 
ретко им ce jaeyeaam позитивни автоматски мисли и имаат пре- 
тежно надворешен локус на контрола.

Како инструменти во истражувањето ce користени Сту- 
дентскиот прашалник за автоматски мисли од Живчиќ-Бечиревиќ 
и Аниќ и Скалата за мерење на локусот на контрола од Ротер, a 
испитаници беа 61 студент од Филозофскиот факултет во Скоп- 
je. Статистичката обработка на податоците покажа дека меѓу 
двете групи студенти постои статистички значајна разлика како 
во однос на присуството на негатиени автоматски мисли ео ис- 
питни ситуации ( t-  -2.702; р<0,01), така и во однос на локусот на 
контрола (t= -2.60; р<0,05). Позитивните автоматски мисли не 
ce покажаа како фактор за диференцијација ниту меѓу групите 
студенти со низок и со висок академски ycnex (t= -0.338; р>0,05), 
ниту меѓу оние со внатрешен и со надворешен локус на контрола 
(t=0.537; р>0,05).

Може да ce заклучи дека понизок академски успех постиг- 
нуваат студентите со негативни автоматски мисли, односно со 
изразен страв од неуспех и со претежно надворешен локус на кон-
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тропа. Наодпте нг го потврдија придопесот на позитивните ав- 
томатски мисли во постигнувањето академски успех.

Клучни зборови: ПОЗИТИВНИ АВТОМАТСКИ МИСЛИ, 
НЕГАТИВНИ АВТОМАТСКИ МИСЛИ, ВНАТРЕШЕН ЛОКУС НА 
КОНТРОЛА, НАДВОРЕШЕН ЛОКУС НА КОНТРОЛА, АКАДЕМ- 
СКО ПОСТИГНУВАЊЕ

Воеед

Последниве триесет години забележано е значајно зголемување на 
психолошките истражувања на академското постигнување, a вниманието 
на истражувачите особено е насочено кон откривање на причините за ака- 
демски неуспех. Некои наоди покажале дека кај лицата со низок академ- 
ски успех и со тешкотии во учењето ce забележани дефицит или дисфунк- 
ционалност во една или повеќе базични когнитивни функции, кои ce неоп- 
ходни за обработка на информациите (Trapani & Gettinger, 1996). Според 
Hammill (1993) синтагмата онеспособеноспг за учење (learning disabilities) 
ce однесува на хетерогена група растројства што ce манифестираат со зна- 
чајни потешкотии во усвојувањето и користењето на слухот, говорот, чи- 
тањето, пишувањето, размислувањето или на математичките способности. 
Како последица од зачестениот академски неуспех или од тешкотиите во 
учењето, ученицитеи студентите развиваат специфични секундарни карак- 
теристики: ниска мотивација за долготрајно учење, тенденција кон от- 
кажување и повлекување, незаинтересираност за стекнување ноеи стра- 
тегаи заучење5 ниско самопочитување.

Повеќето фактори кои истражувачите ги поврзуваат со академски- 
от неуспех ce однесуваат на личносни особини во потесна или во поши- 
рока смисла (Lebedina-Manzoni, 2004). Во прилог на оваа констатација ce 
факторите кои што ги наведува Cassidy (2000): иедостиг на доверба во 
сопствените способности, емоционална нестабилност, тенденција кон 
екстраверзија, зависност од наставниците и значајните други, чувство 
на незадоволство и одбиеање на работните обврски итн. Споредбата на 
групи студенти со и без тешкотии во учењето покажала значајна разлика 
помеѓу нив и во регулацијата на самоконтролата. Студентите со академ- 
ски неуспех имаат недоволна самоконтрола, a тоа ce одразува на способ- 
носта за временско планирање на учељето, на упорноста за долготрајно 
вложување напор, на учењето од претходни искуства како да ce учи итн. 
Тие немаат флексибилност и стратегиски приод при учењето нови предме- 
ти. Покрај дефицитот во саморегулацијата, многу студенти со проблеми во
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учењето имаат и други карактеристики кои што го отежнуваат нивното уче- 
ње, како што ce: апатија, падворешеи локус на коптрола, маладаптивност, 
дефицит во разбирањето, писка мотивација, негативен афект кон зада- 
чите, слаби вештини во решавањето проблеми, ниска ефикасност, импул- 
сивност итн. (Wong, Harris & Graham, 1991, според Živčić-Bečirević i Anić, 
2001).

Когнитивниот модел за разбирање и третирање на дисфункционал- 
ното и маладаптивно однесување претпоставува дека когнитивните функ- 
ции (перцепција, меморија, мислење, верувања, ставови и заклучоци) има- 
ат медијаторна улога во интеракцијата на личноста со променливата око- 
лина (Beck, 1976, според Živčić-Bečirević и Anić, 2001). Повеќе истражува- 
ња ja поддржуваат клиничката опсервација дека негативните автоматски 
мисли силно влијаат врз човековото однесување и врз неговите чувства, но 
ce јавуваат и кај луѓе без растројства во психичкото функционирање 
(Beck, 1995). Негативните автоматски мисли ce кратки и брзи, вообичаено 
ce застрашувачки и вознемирувачки и можат да ce појават во вербална или 
иконичка форма. Во моментот на нивното појавување, негативните авто- 
матски мисли го доведуваат студентот да ce чувствува анксиозен, недовол- 
но сконцентриран во учењето и нерасположен. Ако континуирано ce пов- 
торуваат, тие можат повеќекратно да го нарушат процесот на учење кај 
студентот и на когнитивно и на афективно ниво.

Поаѓајќи од наведените сознанија, истражувањето кое е прикажано 
во овој труд претставува обид да ce утврди дали присуството на различни- 
те типови на автоматски мисли, од една страна, и насоката на локусот на 
контрола, од друга страна, ce поврзани со успешноста во студирањето кај 
македонските студенти. Во истражувањето ce опфатени следниве варијаб- 
ли: негативни автоматски мисли, позитивни автоматски мисли, локус на 
контрола и успешност во студирањето.

Автоматските мисли претставуваат еден од најзначајните концепти 
во когнитивната теорија на дисфункционално однесување и доживување 
(Beck, 1995). Негативни автоматски мисли  ce мисли за очекуван неуспех 
кои ce јавуваат при учењето или при подготвувањето испити. Типични 
примери ce: „Ништо веќе не знам”, „Сигурно ќе паднам”, „Никогаш немам 
среќа”. Операционално, ова варијабла е дефинирана како постигнување на 
супскалата Негативни AM  од Студентскиот прашалник за автоматски 
мисли. Позитиени аетоматски мисли ce мисли кои студентите ги корис- 
тат за да ce охрабрат при учењето и при подготвувањето испити. Типични 
примери ce: „Добро ми оди“, „Нешто сигурно ќе знам“, „Имам уште до- 
волно време“. Тие ce мерени со супскалата Позитивни AM  од Студент- 
скиот прашалник за автоматски мисли.
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Локусот на контрола ce однесува на генерализираното очекување 
што едно лице го има за предизвикувачот на исходите, со едниот крај на 
континуумот означен како внатрешен, a со другиот крај означен како над- 
ворешеп (Robinson, J. P. et al., 1991). Внатрешниот локус на контрола 
укажува дека индивидуата верува дека лично е одговорна за текот на нас- 
таните во својот живот, односно за доживеаните исходи. Надворешниот 
локус на контрола, пак, укажува дека индивидуата своите резултати при- 
марно ги гледа како последица на надворешни сили, било тоа да е среќа, 
социјален контекст, други лица или нешто друго. Операционално, ова ва- 
ријабла е одредена како постигнување на Скалата на внатрешен наспроти 
надворешен локус на коитрола на Rotter. Врз основа на медијаната, како 
мерка на централната тенденција, испитаниците ce поделени во две групи. 
Првата група ja сочинуваат испитаниците чиј скор ce наоѓа над медијаната 
и тие ce означени како испитаници со надворешен локус на контрола 
(N1=30). Во втората група ce наоѓаат испитаниците чиј скор ce наоѓа под 
медијаната и тие ce означени како испитаници со внатрешен локус на кон- 
трола (N2=31).

Метод

Целта на истражувањето е да ce открие дали различните типови 
на автоматски мисли и локусот на контрола ce јавуваат како фактори кои 
влијаат врз успешноста во студирањето, како и дали постои нивна меѓу- 
себна поврзаност. Всушност, ќе ce бара одговор на следниве прашања:

• Дали постои поврзаност меѓу различните типови на автоматски 
мисли и успехот во студирањето?

• Дали постои поврзаност меѓу различните типови на автоматски 
мисли и локусот на контрола?

• Дали постои поврзаност меѓу локусот на контрола и успехот во 
студирањето?

• Дали постои разлика во зачестеноста на појавувањето на различни- 
те типови на автоматски мисли при учењето со оглед на успеш- 
носта во студирањето и локусот на контрола на испитаникот?

Во истражувањето е појдено од хипотезата дека студентите со 
понизок успех, наспроти оние со повисок успех, имаат поизразени нега- 
тивни автоматски мисли, поретко им ce јавуваат позитивни автоматски 
мисли и имаат претежно надворешен локус на контрола. Претпоставката 
ce базира на наодите од претходни истражувања дека помалку успешните
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студенти имаат поголема фреквенција на автоматски мисли поврзани со 
страв од неуспех, a студентите со внатрешен локус на контрола постигну- 
ваат повисок академски успех (Golubović, 2001 ; Lebedina-Manzoni, 2004).

Како испитаници во истражувањето ce вклучени вкупно 61 сту- 
дент од втора година на Филозофскиот факултет во Скопје. Од нив 37 ce 
студенти од Институтот за психологија, a 27 ce студенти од Институтот за 
педагогија. Испитаниците ce на возраст од 19 до 25 години, со просечна 
возраст 20,41 години.

Во истражувањето ce користени два психолошки мер/ш инстру- 
менти. Автоматските мисли при учењето ce мерени со македонската вер- 
зија на Студентскиот прашалпик па автоматскп мисли (СПАМ), чии ав- 
торки ce Ivanka Zivčić-Bečirević и Nada Anić (2001). Ce работи за новораз- 
виен инструмент на хрватски јазик, наменет за проценување на типичните 
автоматски мисли кај студентите за време на подготвувањето и на полага- 
њето испити. Тој ce базира на когнитивно-бихевиоралниот модел за толку- 
вање на тешкотиите во учењето и може да го подобри разбирањето на 
структурата како на дисфункционалните, така и на охрабрувачките авто- 
матски мисли кај студентите. СПАМ содржи 43 автоматски мисли чија 
зачестеност на јавување испитаниците ja проценуваат на скала од Ликер- 
тов тип од 0 (никогаш или речиси никогаш) до 3 (многу често, речиси пос- 
тојано). Со факторска анализа Golubović (2001) извлекол два фактори на 
СПАМ т.е. два типа на автоматски мисли при учењето: негативни AM , кои 
ce поврзани со стравот од неуспех (Cronbach α=0,91) и позитивни AM  кои 
вклучуваат охрабрувачки автоматски мисли во тек на испитот (Cronbach 
ос=0,71). Резултатот на испитаникот за негативните AM може да ce движи 
во границите од 0 до 60, при што повисоко постигнување значи поголема 
зачестеност на автоматските мисли поврзани со стравот од неуспех при 
учењето и полагањето испити. Резултатот на испитаникот за позитивните 
AM може да ce движи во границите од 0 до 30, при што повисоко постиг- 
нување значи поголема зачестеност на позитивните автоматските мисли.

Локусот на контрола на испитаниците е испитан со Скалата на 
внатрешеи наспроти надворешен локус на контрола на Rotter (според 
Robinson, J. P. & et al., 1991). Toj содржи 23 napa прашања и користи при- 
нуден формат за одговарање. Има 6 прашања кои ne ce бодуваат, a служат 
за да ja прикријат вистинската цел на испитувањето. Резултатите можат да 
ce движат од 0 до 23, при што пониските укажуваат на внатрешен, a пови- 
соките на надворешен локус на контрола.

Мерка на успеишоста во студирањето претставува просекот од 
оценките на студентите во дотогашното студирање, a ce темели на нивните 
изјави. За целите на истражувањето студентите, врз основа на медијаната 
како мерка на централната тенденција, ce поделени на успешни и помалку
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успешни. Испитаниците кои ce наоѓаат над медијаната ce вклучени во гру- 
пата „успешни студенти44 (N1=30), a испитаниците кои ce наоѓаат под ме- 
дијаната ce вклучени во групата „помалку успешни студенти44 (N2=31).

Резултати и дискусија

Дескриптивната статистичката обработка на податоците е прика- 
жана во Табела 1. Таа го вклучува добиениот минимален и максимален 
скор на мерените варијабли, аритметичка средина и стандардните отстапу- 
вања (SD).

Табела 1 : Дескриптивни статистици за истражуваните варијабли (N=61)

Варијабли Min Max Μ SD
Локус на контрола 3 22 13,00 3,98
Позитивни AM 9 28 20,80 3,84
Негативни AM 6 38 20,10 8,56
Успех во студирањето 7 10 7,99 0,65

Со цел да ce испита поврзаноста меѓу истражуваните варијабли, 
пресметани ce коефициентите на корелација. Добиените резултати ce при- 
кажани во Табела 2.

Табела 2: Корелации меѓу истражуваните варијабли

Варијабли Позитивни AM Негативни AM Локус на 
контрола

Успех во 
студирањето

Позитивни AM 1,000 -0,195 -0,148 -0,042
Негативни AM -0,195 1,000 0,411** -0,386**
Локус на контрола -0,148 0,411** 1,000 -0,266*
Успех во студирањето -0,042 -0,386** -0,266* 1,000

Може да ce забележи дека меѓу негативните автоматски мисли и 
успехот во студирањето постои статистички значајна негативна поврза- 
ност (г=-0,386; р<0,01). Тоа ja потврдува хипотезата дека со зголемената 
зачестеност на негативните автоматски мисли ce намалува успехот во 
студирањето. Исто така, добиена е статистички значајна корелација и меѓу 
негативните автоматски мисли, локусот на контрола (r=-0,411; р<0,01). Со 
тоа ce потврдува хипотезата дека со зголемената зачестеност на негатив- 
ните автоматски мисли локусот на контрола на испитаникот повеќе ce дви-
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жи кон димензијата надворешност. Овој наод е во согласност со резулта- 
тите од истражувањето на Golubović (2001), како и со сознанието за типич- 
ните особености на поединците со надворешен локус на контрола, меѓу 
кои е нивната тенденција да ce сомневаат во сопствениот успех и успехот 
да го гледаат како зависен од надворешните фактори. Оттука, поверојатно 
е дека нивниот страв од неуспех ќе биде поголем отколку кај поединците 
со внатрешен локус на контрола, кои успехот го припишуваат на сопствени- 
те способности.

Помеѓу позитивните автоматски мисли и успехот во студирањето 
не ce доби статистички значајна поврзаност, што значи дека не ce потвр- 
дува делот од хипотезата кој го претпоставува односот на овие варијабли 
(г=0,042; р>0,05). За разлика од очекуваното, овие две варијабли, иако ста- 
тистички незначајно, негативно корелираат. Živčić-Bečirević и Anić, (2001) 
укажуваат на важноста од употребата на само-управувачките техники (по- 
зитивното самообраќање) со цел студентите да научат да ги користат ох- 
рабрувачките, но реални мисли во процесот на подготвувањето и на пола- 
гањето на испитите. Некои студенти ce обидувале самостојно да ги корис- 
тат позитивните мисли, кажувајќи си реченици кои звучат охрабрувачки, 
но нивната нереалистичност ги правела високо неефикасни. Таквите мис- 
ли можат дури да ja  зголемат анксиозноста, бидејќи набрзо студентот е 
соочен со неизвесноста за нивната реализација. Пример за такви мисли ce: 
„Сигурно ќе положам“, „Не е важно ако не успеам“ итн. Додека некои лу- 
ѓе спонтано продуцираат и користат такви мисли, на некои им треба посе- 
бен тренинг за да можат да ги практикуваат (Karnmann, 1989; Meichen- 
baum & Butler, 1980; Meichenbaum & Turk, 1976; Miller & Brewster, 1992, 
според Živčić-Bečirević и Anić, 2001).

Исто така, не е добиена статистички значајна поврзаност ниту меѓу 
позитивните автоматски мисли и локусот на контрола (г=-0,148; р>0,05). 
Значи, не ce потврдува супхипотезата дека со зголемената зачестеност на 
позитивните автоматски мисли локусот на контрола на испитаникот по- 
веќе ce движи кон димензијата внатрешност.

Помеѓу локусот на контрола на испитаникот и успешноста во сту- 
дирањето постои статистички значајна поврзаност (г—0,266; р<0,05). Нив- 
ната негативна корелација ja потврдува супхипотезата дека со придвижу- 
вањето на локусот на контрола на испитаникот повеќе кон димензијата 
надворешност успехот во студирањето ce намалува, односно дека со при- 
движувањето на локусот на контрола на испитаникот повеќе кон димензи- 
јата внатрешност успехот во студирањето ce зголемува. Врз основа на овој 
податок може да ce очекува дека со редуцирање на доживувањето на над- 
ворешна контрола, студентот може да го подобри успехот во учењето. Нао- 
дите од други истражувања покажуваат дека учениците со внатрешен ло-
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кус на контрола во основно училиште постигнуваат повисоки оценки од 
учениците со надворешен локус на контрола, меѓутоа постојат контрадик- 
торни наоди за тоа дали постои поврзаност помеѓу оценките постигнати на 
академско ниво и локусот на контрола (Encyclopedia of Childhood and Ado
lescence).

Значајноста на разликите меѓу аритметичките средини кај различ- 
ните групи испитаници во однос на истражуваните варијабли е тестирана 
со t-тестот. Од Табела 3 и Слика 1 може да ce види дека не постои статис- 
тички значајна разлика меѓу успешните и помалку успешните испитаници 
во однос на варијаблата Позитивни автоматски мисли (t= -0.338; р>0,05). 
Во однос на варијаблата Негативни автоматски мисли постои статистич- 
ки значајна разлика во прилог на помалку успешните испитаници (t= -2.702;
р<0,01).

Табела 3. Различни типови автоматски мисли во учењето иуспешноста во студирањето

Варијабли Успешност во студираљето N м S D t Р

Позитивни AM
Успешни 30 20,63 3,855

-0,338 >0,05Помалку успешни 31 20,97 3,877

Негативни AM
Успешни 30 17,23 8,203

-2,702 < 0 , 0 1Помалку успешни 31 22,87 8,090

Слика 1. Различни ишиови авшомашски мисли (AM) 
во учењето и успехот во студирањето



ГОДИШЕН ЗБОРНИК 87

Од Табела 4 и Слика 2 е евидентно дека меѓу испитаниците со вна- 
трешен и надворешен локус на контрола не постои статистички значајна 
разлика во однос на варијаблата позитивии автоматски мисли (t=0.537; 
р>0,05), но постои во однос на варијаблата негативни автоматски мисли 
(t= -2.60; р<0,05)). Тоа значи дека испитаниците со надворешен локус на 
контрола имаат значајно поголема фреквенција на појавување на 
негативни автоматски мисли.

Табела 4. Различни типови на автоматски мисли воучењето и локусот на контрола

Варијабли Локус на 
контрола N м SD t Р

Позитивни AM
Внатрешен 31 21,06 4,358

0,537 >0,05
Надворешен 30 20,53 3,267

Негативни AM
Внатрешен 31 17,42 7,536

-2,600 <0,05
Надворешен 30 22,87 8,796

Локус на контрола
□  внатрешен 
1ј надворешен

Различни типови на AM

/угч позитивни AM 
А^Чнегативни AM

Слика 2. Различни шииови авшомашски мисли и локус на коншрола
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Како што може да ce види во Табела 5 и Слика 3, меѓу испитаници- 
те со внатрешен и надворешен локус на контрола не постои статистички 
значаЈна разлика во однос на варијаблата успешност во студирањето 
(t=1.020; р>0,05).

Табвла 5: Локусот на контрола иуспеишоста во студирањето

Варијабла .Локус на 
контрола N м SD t Р

Успешност во 
ст\'диран>ето

Внатрсшен 31 8,073 0,646
1.020 >0 ,05

Надворсшен 30 7,902 0,662

ѕ.иоооЈ

&
?υ
§  4 ,0(

В
»
Qi
g 2.0<

8,0730

Локус на контрола

П внатрешсн 
И  надворешен

М

Слика 3. Локус на контрола иуспешност во студирањето
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Заклучок

Резултатите од ова истражување, генерално, го поддржуваат акту- 
елното гледиште дека тешкотиите при академското учење ce под значајно 
влијание на внатрешните медијаторни когнитивни процеси, особено на не- 
гативните автоматски мисли. Тоа е во согласност со наодите дека негатив- 
ните автоматски мисли ce карактеристични за депресивни и анксиозни 
состојби, но ce и последица од доживувањето стрес. Автоматските мисли 
поврзани со стравот од неуспех, наспроти позитивните и охрабрувачки 
мисли, ce покажаа порелевантни за процесот на учење и на подготвување 
испити кај студентите. Иако студентите имаат високи основни способ- 
ности, изразена мотивација за учење и добри навики за работа, можат да 
бидат неуспешни поради негативните самопроценки, негативните ставови, 
верувања и очекувања. Сепак, она што остава простор за оптимизам е со- 
знанието дека со охрабрувачка, но реалистична когниција поврзана со п р о  
цесот на учење, негативните мисли можат да ce намалат и да ce зголеми 
академската успешност. Зачестеноста на позитивните автоматски мисли не 
е релевантна за нормално психичко функционирање, но наодите на некои 
истражувања ja  потврдуваат нивната ефикасност во постигнувањето ака- 
демски успех. Когнитивните техники за идентификација и модификација 
на негативните автоматски мисли можат значајно да ja намалат емоцио- 
налната напнатост и испитната анксиозност кај студентите (Cohn, 1998, 
според Živčić-Bečirević i Anić, 2001). Истовремено, овие техники можат да 
ja подобрат концентрацијата и успешноста во учењето. Со учењето да ги 
користат позитивните, охрабрувачки мисли преку самоуправувачко веж- 
бање, кај студентите може да ce зголеми упорноста и мотивацијата за дол- 
готрајно учење.

Понатаму, ова истражување покажа дека успешноста во студира- 
њето е позитивно поврзана и со внатрешниот локус на контрола. Во поно- 
вата психолошка литература која ja третира оваа проблематика ce пред- 
лагаат низа постапки кои ce во функција на редуцирање на доживувањето 
надворешна контрола преку зголемување на свеста на учениците и студен- 
тите за каузалните врски во нивното однесување, како и за важноста од 
преземањето лична одговорност за сопствените постигнувања.
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Elena ACHKOVSKA-LESHKOVSKA

AUTOMATIC THOUGHTS AND LOCUS OF CONTROL 
AS FACTORS FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT

Abstract

Many studies have shown that students with high basic abilities, 
good working habits and learning skills could fa il because o f some in
ternal mediating cognitive processes. The aim o f this study is to investi
gate influence o f different types o f automatic thoughts (positive and 
negative) and locus o f control (internal and external) on students' aca
demic success. On the basis o f their average grades, students are di
vided into 2 groups: with higher and lower academic achievement. The 
general hypothesis states that students with lower academic achieve
ment have more frequent appearance o f negative automatic thoughts, 
less frequent o f positive ones and rather external locus o f control.

Student Automatic Thoughts Questionnaire and Rotter's Locus 
o f Control Scale were distributed to 61 university students. The analysis 
o f obtained data indicates significant difference in negative automatic 
thoughts between groups o f students with lower and higher academic 
success (t~ -2,702; p<(),01), as well as between groups o f students with 
internal and external locus o f control (t= -2,60; p<0,05). Positive 
automatic thoughts do not emerge as a differential factor fo r groups o f 
students with higher and lower academic success (t= -0.338; p>0,05), 
as well as for those with internal and external locus o f control 
(t=0.537; p>0,05).

The study shows that students with negative automatic thoughts 
(fear o f failure) and external locus o f control achieve lower grades. 
Findings do not confirm the contribution o f positive automatic thoughts 
in achieving academic success.

Key words: POSITIVE AUTOMATIC THOUGHTS, NEGATIVE 
AUTOMATIC THOUGHTS, INTERNAL LOCUS OF CONTROL, EX
TERNAL LOCUS OF CONTROL, ACADEMIC ACHIEVEMENT


