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Резюме. Настоящият доклад проследява връзките между шестте базисни ценности, изведени
чрез функционалната теория, предложена от В.В. Гоувея, и аспектите на психичното благополучие: „процъфтяване“ и удовлетвореност от живота. Въз основа на изследване с 448 лица на
възраст от 18 до 65, от които 237 мъже и 211 жени се установява, че функционалните ценности
оказват по-силно влияние върху психосоциалното благополучие („процъфтяване“), отколкото удовлетвореността от живота. По-конкретно, въпреки констатираните позитивни връзки между
шестте базисни ценности и удовлетвореността от живота може да се приеме, че те в много
слаба степен оказват влияние върху жизнената удовлетвореност, като единствено нормативните ценности са значим фактор. В същото време, свързаните с взаимоотношения и надличностни
ценности в значителна степен определят психосоциалното благополучие.
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