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Notions about success in the contemporary social sciences and humanities. The contemporary 

social sciences and humanities argue that human existence today is burdened by various elements of 

lifetime success. This article summarizes the different concepts of success with the aim of revealing the 

significance of the notion of success. The concepts of achievement, well-being, happiness, social capital and 

quality of life are analyzed.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Темата за успеха е широко застъпена в социалните и хуманитарните науки в 

последните десетилетия. С промяната на социалните условия особена важност 

придобива въпросът за тълкуването на личностния успех – какво представлява, 

какво го мотивира, доколко е важен за личността. В България напоследък бяха 

публикувани изследвания, които в едно или друго русло анализират тази тематика 

[5, 4, 8, 12] Като цяло опитите за операционализация на понятийната същност на 

успеха в социалните и хуманитарните науки нарастват и дават основание за 

идентифицирането на определени тенденции в интерпретацията на понятието 

„успех“. Целта на този доклад е да представи разнообразните концептуализации на 

успеха според съвременните тенденции в хуманитаристиката и социалните науки. 

Подходът на авторите е интердисциплинарен, като се търси обобщаване и 

своеобразна класификация на представите и теоретичните постановки за понятието 

„успех“ с оглед разкриване на неговата съдържателна същност и неговата 

операционализация. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

В съвременните социални и хуманитарни изследвания се наблюдава процес на 

осмисляне на различните изследвани понятия по сходен начин. В хода на 

проучването на представите за успеха авторите на настоящата разработка 

установиха, че свързаните с него понятия благополучие, щастие, постижение, 

качество на живот, социален статус и др. често се използват взаимозаменяемо. 

Характерна особеност на тези употреби е операционализирането на дадено понятие 

чрез негов синоним, напр. мотивацията за постижение се осмисля чрез 

възможността за повишаване на маркерите за благополучие (по-добро качество на 

живот, повече финансови средства, по-добро жилище и т.н.). Следователно може да 

се предположи, че успехът в съвременността съдържа елементи, които често са 

взаимозаменяеми и разкриват различни негови аспекти. В настоящото изследване 

са представени четири основни смислови групи в съдържателната същност на 

успеха, обособени въз основа на проучените източници, а именно: „постижение”, 

„благополучие”, „щастие” и „социален капитал”.  

 

1. Постижение  

Постижението е най-често срещаният концепт, свързван с успеха и успелия 

човек. То включва елементи като „кариерно развитие”, „мотивация за постижение”, 

„стремеж”, „признание”, „обществено положение” [1, 5, 7, 14, 16]. Налице са 

множество изследвания, които разглеждат същността и ролята на постижението в 

човешкия живот, неговото влияние и как възниква нуждата от него. Разпространени 

са най-вече разработки в психологията и социологията относно кариерното 

развитие, както и академичните и професионалните постижения [23, 8, 4]. 
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Наблюдават се и интердисциплинарни изследвания (напр. в областта на 

педагогиката), които разглеждат процесите на мотивация и постижение при ученици 

и студенти, както и интеркултурни изследвания относно аспектите на мотивацията за 

напредък в училище според културните особености [30]. Постижението се 

отъждествява с понятия като „напредък”, „автономия”, „независимост”, „престиж”, 

„себеразвитие” и „поемане на риск” [23]. Други дефиниции го представят като 

резултат от взаимодействието между сътрудничеството и конкуренцията при 

постигане на цел [15]. Срещат се и разработки, разглеждащи „субективното 

възприятие на професионалния успех” [25]. В светлината на разгледаните източници 

постижението най-често е определяно като „стремеж за успешна кариера” [22,8]. 

Важно е да се добави, че нагласите към постижение зависят най-вече от 

ценностните ориентации на индивидите и са културно обусловени [2, 5, 6, 7, 10, 33].  

 

2. Благополучие  

Вторият по важност маркер на успеха е благополучието, което е един от най-

често срещаните изследователски обекти в социалните науки [3, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 

29, 31, 34]. Различните разработки очертават подобни в смислово отношение 

дефиниции за благополучието, като най-общо то може да бъде определено като 

субективно усещане на личността за цялостна удовлетвореност от живота. В 

този смислов обхват попадат определения като „психично благополучие”, 

„субективно благополучие”, „удовлетвореност от живота”, „качество на живот”, „стил 

на живот”, „жизнен стандарт” и др. Психичното и субективното благополучие в 

терминологично отношение имат известни сходства, като някои автори на практика 

ги приравняват смислово [3,18]. Общото между двете е субективният елемент в 

преценката за степента на благоприятност на условията за живот и себеоценката за 

удовлетвореност от живота като цяло. Разликите се състоят в конкретните 

измерения на благополучието: при психичното това са осмислянето на личностното 

съществуване и израстване, умения за създаване на приятелски взаимоотношения и 

за справяне с ежедневието, възможност за вземане на независими решения [3]. 

Субективното благополучие включва всички начини, по които хората оценяват 

живота си положително [9, 12, 32], като културните особености на индивида пряко 

влияят върху тези възприятия [6, 18]. Според изследване на Евробарометър 

основните фактори за субективното благополучие са настроение, обща настройка 

към живота, неконтролируеми събития (късмет, съдба, генетични особености, 

личностни характеристики), набор от ценности, възможности за личностно развитие, 

стабилност и предвидимост, решителност, възможност са планиране и постигане на 

цели [12, 31]. Цитираното европейско изследване очертава и факторите за т.нар. 

обществено благополучие (societal well-being). Това са икономическата ситуация и 

наличие на заетост, образователното и интелектуалното развитие на индивидите, 

хранене и физическо здраве, инфраструктура, междуличностни взаимоотношения, 

гражданско общество, културни и духовни дейности, околна среда [9, 12, 31]. На 

последно място остават някои изследвания, разглеждащи материалния аспект на 

благополучието [21, 22] – основно доходи и стил на живот.  

 

3. Щастие  

Изследванията за щастието са отделна категория, която включва разработки в 

областите на социологията и психологията. В някои случаи те допълват по-обширни 

изследователски разработки за благополучието, а в други – са изцяло 

самостоятелни проекти. Ако съпоставим щастието и благополучието по популярност, 

ще бъде трудно да достигнем до еднозначен резултат, тъй като различните 

библиотечни бази данни показват различен набор статии и доклади, но общото е, че 

става въпрос за десетки и дори стотици хиляди разработки по тези две теми в 

последните 30 години. Затова ще очертаем най-важните особености в 
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дефинирането на щастието: първо, щастието се определя като усещане за психичен 

баланс и хармония в живота, наличие на смисъл от съществуването и обща 

удовлетвореност от житейския път на личността [16]. На второ място, то се използва 

като индикатор за благополучие и е често взаимозаменяемо с него в изследванията 

[12, 14, 16, 17, 19, 24, 21, 34]. Трето, открива се пряка връзка между личностното 

щастие, свободата на избора и успеха в работата [14, 34], както и между 

придобиването на по-висок доход и повишаване усещането за щастие в Европа 

(хората с по-високи доходи са по-удовлетворени от живота и по-щастливи) [28]. 

Правят се опити и за индексиране на щастието според принципите на европейските 

и световните изследвания на ценностите (ESS, EVS, WVS)[17].  

 

4. Социален капитал  

Не на последно място по значение като маркер за успеха на индивида е т.нар. 

социален капитал, който представлява постигнатият социален статус във 

взаимодействие със статуса на околните [13]. Според различни източници 

социалният капитал може да включва социалните връзки и взаимодействия, 

социоикономическия статус, социалния успех [3, 13, 23]. Социалните връзки (мрежи) 

са подкрепата на обкръжението, положителните взаимоотношения със семейство, 

приятели, близки [3, 4]. В тях попадат позитивната оценка от околните (групата) и 

високата позиция в обществената йерархия, които водят до по-високо себеуважение 

[3]. „Социалното взаимодействие” включва разнообразието във взаимоотношенията 

и възможностите за вземане на решения [23]. Последният аспект е един съвсем нов 

елемент на социалния капитал – т. нар. „социален успех” [13]. Това са 

„обществените аспекти” на личния успех [13]: усъвършенстване на професионалните 

умения, умения за поставяне на цели, оформянето на нравствени ценности 

(емпатия, сътрудничество, уважение към различните и др.), изграждане на 

междуличностни връзки, амбиция за самоусъвършенстване, висока социална 

отговорност.  

Съществуват и други елементи и маркери на успеха не само на индивидуално, 

но и на надличностно ниво (т.е. определящи доколко „успяло” е дадено общество). 

Такива са например Индексът на просперитета (Legatum Prosperity Index) и Индексът 

на човешкото развитие (Human Development Index). Съществуват също така и 

абстрактни маркери за успеха, като например естетика, алтруизъм, творчество и др. 

[23].   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представените по-горе аспекти от съдържателния обхват на понятието „успех“ 

налагат извода за неговата сложна концептуална природа и невъзможността то да 

бъде интерпретирано и оценявано еднозначно. Съдържащите се в него смислови 

инварианти като постижение, благополучие, щастие и социален капитал съвпадат с 

най-честотните социални представи за успеха и с оглед на това са най-често 

разработваните в руслото на съвременните социални и хуманитарни науки.  
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