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повідомлень вони можуть вживатися як окремо, так і комплексно. Всі вони 

є "цеглинами" у "мистецтві expression" у процесі комунікативної взаємодії 

ЗМІ на засадах толерантності, якщо цього прагне комунікатор. 

 
 

Елена Симончик, 
кандидат психологических 
наук, старший преподаватель, 
докторант 
(Бурятский государственный 
университет) 

 

Этническая идентичность и этническая толерантность  

современной молодежи 

(на примере Республики Бурятия) 

В предлагаемой статье представлены материалы исследования, 

посвященного изучению специфики межэтнических отношений и 

идентичности молодежи Республики Бурятия. Опрос проводился в 2008 г. 

методом личного интервью среди молодежи Бурятского университета. 

Опрашивались представители титульного этноса (буряты) и русские. 

Общее число респондентов – 96 человек (60% русских и 40% бурят). 

Отбор респондентов, представляющих ту или иную этническую группу, 

осуществлялся с помощью следующего вопроса: "Человеком, какой 

национальности Вы себя считаете?". Устойчивость (этническая 

константность) и непротиворечивость этнической идентичности 

выявлялись по степени согласия /несогласия опрошенных, вне 

зависимости от их национальности, с суждениями: "Я представитель 

бурятского народа"; "Я представитель русского народа".  

Как выяснилось, в сознании некоторой части респондентов имеет место 

усложненная идентичность, когда опрошенные не смогли четко 
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определиться со своей принадлежностью к этнической группе. 

Наибольший процент четко определившихся с идентичностью 

респондентов зафиксирован среди русских. Среди респондентов, 

указавших в качестве своей национальности "русский (-кая) уверенно 

идентифицируют себя с русским народом – 92 %, одновременно относят 

себя к бурятскому народу – 8 %. Уверенно идентифицируют себя с 

бурятским народом 90 % бурят. Двойственная идентичность у них не 

выявлена. Существует подход, согласно которому индивид с разной 

степенью интенсивности этноидентичности может идентифицировать себя 

с одной, так и одновременно с двумя и более этническими общностями, 

поэтому мы не будем ограничиваться рассмотрением линейной 

биполярной моделью этноидентичности. 

Мы использовали процедуру иерархического кластерного анализа для 

выявления возможных типов этнической идентичности. Кластеризацию 

проводили по переменным: "Я представитель бурятского народа"; "Я 

представитель русского народа", отдельно для русских и представителей 

титульного этноса. По кластерам распределение произошло следующим 

образам: в основном у представителей русских и бурят преобладала 

моноэтническая идентичность со своей группой. Биэтническая 

идентичность была выражена только у 8 % русского населения. Слабо 

выраженная идентичность была выражена у 10 % бурят. Моноэтнической 

идентичности с чужой группой у респондентов не встречалось. Это 

свидетельствует о высокой значимости этнического фактора 

представителей обозначенных этносов. Опрос проводился среди городских 

студентов, а в городах, этномобилизационные процессы отличаются 

большей интенсивностью, что в итоге проявляется в актуализации 

этнической идентичности.  

Результаты нашего исследования идентичности русских, согласуются с 

проведенными раннее исследованиями, где отмечается, что русским в 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Толерантність як  соціогуманітарна проблема сучасності 
 

 234 

целом сравнительно чаще присуща моноэтническая идентичность, 

совпадающая с их формальной этничностью [1]. Это можно объяснить 

тем, что в стране и в Республике Бурятия русское население преобладает. 

Для представителей титульных этносов, в целом характерна менее 

выраженная идентичность.  

Степень выраженности позитивной этнической идентичности 

показывают следующие высказывания: "Я горжусь тем, что я бурят (-ка) / 

русский (-кая)". Гордость за свой этнос наиболее полно отражает 

позитивное эмоциональное восприятие своего народа, что является одним 

из важных показателей позитивной этнической идентичности. Негативная 

этническая идентичность проявлялась в отсутствии гордости за свой 

народ. Позитивный образ своей этнической группы превалирует у 

русских – 93 %. Сравнительно ниже показатели позитивного восприятия 

своего этноса у бурят. В целом можно отметить, что и у русских и у бурят 

превалирует позитивный образ своей этнической группы. Негативная 

идентичность не встречалась. 

Этническая идентичность по степени выраженности может принимать 

различные формы от слабой до сильной, занимающей первое место в 

иерархии социальных идентичностей. Позитивная этноидентичность 

может иногда проявляться в своей крайней форме – этнической 

гиперидентичности. Мы выявили особенности представлений 

респондентов по вопросам, связанными с гиперидентичностью ("Чем 

большее влияние оказывают представители титульного этноса на другие 

народы, тем лучше для этих народов", "Для меня важно, что я 

представитель этноса", "В мире нет людей лучше, чем представители 

моего этноса"). Ответы бурятских и русских респондентов в основном 

смещены в сторону несогласия с данными тезисами. Таким образам 

фактор "гиперидентичность" не был обнаружен, что косвенно 

характеризует межэтнические отношения в республике. 
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Особое значение имеет гиперидентичность, если рассматривать её в 

качестве индикатора этнической напряженности. Гиперидентичность при 

этом может выступать как показатель стремления той или иной 

этнической группы к доминированию в полиэтническом регионе.  

На этническую идентичность опрошенных, одним из влияющих 

факторов определяющих этническую ориентацию является этническая 

принадлежность родителей. В нашем исследовании участвовали 

респонденты из семей, где родители были одной национальности. В целом 

респонденты, являющиеся потомками таких браков идентифицируют себя 

по национальности родителей. 

По данным опроса, осознание своей республиканской идентичности 

важно для респондентов Бурятии. Полное согласие с утверждением: "Я 

гражданин (-ка) Бурятии" высказали 67 % бурят и только 36 % русских. 

Более того, 21 % русских выразили несогласие с этим утверждением. 

Возможно, некоторая часть молодежи идентифицирует себя с 

россиянином. Таким образом, республиканская идентичность более важна 

для бурят, они в большей степени идентифицируют себя с республикой.  

Одним из объяснений этого можно считать факт того, что 30 % русских 

на вопрос, кем они себя чувствуют, отвечают, что россиянином (70 % – 

русским), а буряты – 91 % – бурятом и только 9 % отвечают россиянином. 

Это свидетельствует о том, что этническая идентичность превалирует над 

российской. Мы согласны с Л. Дробижевой, которая отмечает, что 

"российская идентичность растет и интенсифицируется, но при этом 

этническая остается более значимой" [2]. 

У русских респондентов российская идентичность несколько уступает 

республиканской (30 % против 36 %). В целом можно сделать вывод, что 

республиканское гражданство является важным элементом 

идентификационного набора значительной части опрошенных 

респондентов. Многонациональная среда обитания заставляет людей 
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приобретать навыки межэтнического общения. Согласно полученным 

данным, большинство участников опроса не испытывают серьёзного 

дискомфорта от межэтнического общения. 

Один из вопросов анкеты касался отношения респондентов к полному 

суверенитету своей республики ("Я хотел бы видеть республику 

независимым государством"). Большинство респондентов не согласны с 

этим утверждением (75 % бурят и 85 % русских). Однако часть 

опрошенных хотела бы видеть республику независимым государством 

(25 % бурят и 15 % русских). В ходе проведённого опроса большинство 

респондентов свое российское гражданство продекларировали как важное 

для них: 100 % русских и 90 % бурят, и только 10 % бурят отметили 

малую значимость российского гражданства.  

В заключение отметим, что большинство участников опроса не 

испытывают серьёзного дискомфорта от межэтнического общения. У 

молодежи Бурятии, представляющих этнорегиональные группы, имеется 

позитивная идентичность с устойчивой многоуровневой этно-

республиканско-российской структурой.  
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