
46.8%
2341

53.2%
2661

74.8%
3739

13.2%
661

12%
602

3.6%
181

17.0%
851

23.0%
1152

28.0%
1400

18.3%
917

10.0%
501

58.6%
2933

7.8%
388

10.6%
532

9.5%
473

13.5%
676

சிங்கப்பூர் ஆய்வுக் குழு மேற்்கொள்ளும் சமுதொய உறவுமுறற்கள் பறறிய ஆய்்வில் 

(SPSSD) நீங்கள் பஙம்கறபதறகு நனறி. உங்கள் பஙம்கறபு எங்கள் ்கருததொய்ற் 

முழுறேயறையச் ்சய்துள்்ளது.  குடும்பப் பவிறைப்பு, ்சயல்பொடு ்தொைர்பொன 

ச்ொல்்கற்ளப் புரிந்து்்கொள்்றத இக்்கருததொய்வு குறிக்ம்கொ்ளொ்கக் ்்கொண்டுள்்ளது.

நொங்கள் 2015ம் ஆண்டில் இருந்து மூனறு ்கடைங்க்ளொ்க த்க்ல்்கற்ளத 

திரடடும் நை்டிக்ற்கறய மேற்்கொண்மைொம். அ்றறில் ்கண்ைறியப்படை சில 

்தொைக்்கக்்கடை ்வி்ரங்கற்ள உங்களுைன ப்கிர்ந்து்்கொள்்ள ்விரும்பு்கிமறொம். 

இந்த ்வி்ரங்கள் ஆய்்வின ்கடைம் 1-ல் குடிததனத தறல்ர்்க்ளிைேிருந்து 

்பறற பதில்்கற்ள அடிப்பறையொ்கக் ்்கொண்ைற். குடும்ப உறவுமுறற்கள், 

சமுதொய படிநிறல ேொறறங்கள், மதசிய அறையொ்ளததிறகுத ்தொைர்புறைய சமூ்க 

ேனப்மபொக்கு்கற்ள நொங்கள் ்தொைர்ந்து ேதிப்பவிடு்தொல், அற் த்க்ல் திரடைல்  

ேறறும் பகுப்பொய்்வின எதிர்்கொலக் ்கடைங்களுக்்கொன அடிதத்ளேொ்க  இருக்கும்.  

சிங்கப்பூரர்்களுக்்கொன திைேொன ேறறும் ்பொருததேொன சமுதொயக் ்்கொள்ற்க்கற்ள 

்டி்றேக்்க உதவு்தறகு உங்க்ளின பதில்்கற்ளப் ்பறு்மத எங்கள் ஆய்்வின 

குறிக்ம்கொ்ளொகும்.

உங்க்ளின ்தொைர்ந்த ஆதரவுக்கு நொனும் எனது குழுவும் உங்களுக்கு நனறி 

்தரி்விததுக்்்கொள்்ள ்விரும்பு்கிமறொம்.

எங்கள் குழு்வில் யொ்ரல்லொம் உள்்ளனர்?
2015-ல் மேற்்கொள்்ளப்படை SPSSD ்கடைம் 1-ன அடிப்பறையவில்,  

குடியவிருக்கும் குடிததனத  தறல்ர்்க்ளின ஆ்க்ேொதத எண்ைவிக்ற்க = 5002

குடியவிருப்பொ்ளர் நிறல பொலினம்

பவிறப்பொல் சிங்கப்பூரர்
சிங்கப்பூர் குடியுரிறேக்கு ேொறிய்ர்
சிங்கப்பூர் நிரந்தர்ொசி

ஆண் ்பண்

்யதுப் பவிரிவு

21 முதல் 29 ்றர
40 முதல் 49 ்றர
60 முதல் 69 ்றர

30 முதல் 39 ்றர
50 முதல் 59 ்றர
70-ம் அதறகு மேலும்

குடிததனததின அ்ளவு (பைவிப்்பண்்கற்ளச் மசர்க்்கொேல்) ்ேொததம்%
1 உறுப்பவினர்
2 உறுப்பவினர்்கள்
3 உறுப்பவினர்்கள்
4 உறுப்பவினர்்கள்
5 உறுப்பவினர்்கள்
6 அல்லது அதறகு மேறபடை உறுப்பவினர்்கள்

9.5 473
17.9 897
20.8 1041
24.0 1201
14.8 742
13.0 648

குடும்ப அறேப்பு

குழந்றத்கள் இல்லொத தம்பதி
குழந்றத்கற்ளக் ்்கொண்டிருக்கும் தம்பதி
தனியொ்க ்ொழும் ்பறமறொர்
தனியொ்க ்ொழப்ர்
ேறற்ர்்கள்
தனியொ்க ்ொழும் ்பறமறொர் எனபது பவின்ரும் குடிததனத 
தறல்ர்்கற்ளக் குறிக்்கிறது: குடும்பததில் உள்்ள திருேைேொ்கொத்ர்/
்ொழக்ற்கததுறை இனறி இருக்கும் திருேைேொன்ர்/பவிரிந்து 
்ொழப்ர்/்வி்ொ்கரததொன்ர்/துறைறய இழந்த்ர் ேறறும் 
குழந்றத்களுைன ்ொழப்ர்

உங்க்ளிைம் ம்கள்்வி்கள் அல்லது ்கருததுக்்கள் உள்்ளன்ொ?

தயவு்சய்து ்்கொள்ற்க ஆய்வுக் ்கழ்கச் சமூ்க ஆய்்்கதறத (IPS Social Lab) 8992 8668 /3223 6601 எனற எண்ைவில் 

்தொைர்பு்்கொள்ளுங்கள் அல்லது ips.soclab@nus.edu.sg எனற மு்க்ரிக்கு ேினனஞசல் அனுப்புங்கள்

(IPS Social Lab) 6601 3223/ 8668 8992

மசொஷியல் மலப், இனஸ்டிடியூட ஆஃப் பொலிசி ஸ்ைடீஸ், லீ கு்ொன யூ ்பொதுக் ்்கொள்ற்கப் பள்்ளி, சிங்கப்பூர் மதசியப் 

பல்்கறலக்்கழ்கம், 20 ஈ்ொனஸ் மரொடு, சிங்கப்பூர் 259365

இந்தத துண்டு ்்்ளியடீடின ்ேொழி்பயர்க்்கப்படை பதிப்றப http://lkyspp.nus.edu.sg/ips/research/ips-social-lab -ல் ்கொைலொம் 

© பதிப்புரிறே 2017 சிங்கப்பூர் மதசியப் பல்்கறலக்்கழ்கம். எல்லொ உரிறே்களும் பொது்கொக்்கப்படடுள்்ளன. 

்ர்தத்கம் அல்லொத மநொக்்கங்களுக்்கொ்க இந்தத துண்டு ்்்ளியடீடின உள்்ளைக்்கதறத படிஎடுதது ேறுபதிப்பு ்சய்ய 

்விரும்பவினொல், தயவு்சய்து ்்கொள்ற்க ஆய்வுக் ்கழ்கச் சமூ்க ஆய்்்கததுைன ்தொைர்பு்்கொள்்ளவும்.

Dr Leong Chan-Hoong
ைொக்ைர் லிமயொங சொன-ஹூங
முதனறே ஆய்்ொ்ளர்சி
  ங்கப்பூர் ஆய்வுக் குழு மேற்்கொள்ளும் சமுதொய உறவுமுறற்கள் பறறிய ஆய்வு

(SPSSD)
ஜூறல 2017
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குடும்பங்க்ளின சில முக்்கியப் 
பண்பு்கள் யொற்?

்ொழ்தற்கொன ஏறபொடு்கள் ேொதொந்தரச் ்சலவு்களுக்்கொன 
்ருேொனம் மபொதுேொனதொ்க இருததல்

்பறமறொர்்களுைன 
்சிப்ப்ர்

குழந்றத்களுைன 
்சிப்ப்ர்

்பறமறொர்்கள் 
ேறறும் 

குழந்றத்களுைன 
்சிப்ப்ர் 

மதற்க்கும் 
அதி்கேொ்க 
உள்்ளது

மபொதுேொனது மதற்க்கும் 
குறற்ொனது

அவ்்ள்ொ்கப் 
மபொதுேொனதல்ல

ேொதததிறகு 
ேொதம் 

ம்றுபடும்

அ்சர்கொலத 
மதற்க்கு,

70.3%-டினர் ்கறைசி  
மூனறு ேொதங்களுக்குப் 
மபொதுேொன நிதிறய 
ற்ததிருக்்கினறனர்.

்சலுததப்பைொேல் நிலுற்யவிலுள்்ள ்கைன்கள்

்கைந்த 12 ேொதங்க்ளில் 52.2%-டினர் ்கைன்கற்ள 
்சலுததொேல் நிலுற்யவில் ற்ததுள்்ளனர்

்சலுததப்பைொத 
நிலுற்க் ்கைன்க்ளின^ 

முக்்கிய  ்ற்க்கள்
்டீடுக் ்கைன 45.0%

16.2%்கொர் ்கைன்கள்
6.3%்கைன அடறைக் ்கடைைங்கள்

நிதி ஆதரவு

்கைந்த   ேொதங்க்ளில்    
      மபர் நிதி 
ஆதரற்ப் 

்பறறுள்்ளனர்

20.6%
12

நிதி ஆதர்வின 
மூலங்கள்^

குடும்பமும் 
உற்வினர்்களும் 

அரசொங்கம்
 

 அறநிறு்னங்கள்
 

73.8%

29.5%

5.4%

ேனநிறறவு நிறல
(குடிததனத தறல்ர்்கற்ளப் ்பொறுதத ்றர)

குடும்ப ்ொழக்ற்க ்ொழக்ற்கத தரம்

ேனநிறறவு 
அறைந்துள்்ளனர்

ேனநிறறவு 
அறைந்துள்்ளனர்

ேனநிறறவு 
அறைந்துள்்ளனர்

நடுநிறலறே 
்்கிக்்கினறனர்

நடுநிறலறே 
்்கிக்்கினறனர்

நடுநிறலறே 
்்கிக்்கினறனர்

ேனநிறறவு 
இல்றல

ேனநிறறவு 
இல்றல

ேனநிறறவு 
இல்றல

^்தரிவு ்விறை ்வினொ 
*ேீதமுள்்ள ்விழுக்்கொடடினர் “்தரியொது“ அல்லது “பதில் கூற ேறுப்பு“ எனப் பதில் அ்ளிதத்ர்்கள் 

^்தரிவு ்விறை ்வினொ 
*ேீதமுள்்ள ்விழுக்்கொடடினர் “்தரியொது“ அல்லது “பதில் கூற ேறுப்பு“ எனப் பதில் அ்ளிதத்ர்்கள் 

முடிவு்கள் எவ்ொறு எடுக்்கப்படு்கினறன?

பரொேரிப்பு ஏறபொடு்கள்

மூதமதொர் பரொேரிப்பு
n = 931

குழந்றத பரொேரிப்பு
n = 1029

குடிததனததறல்ரும் ்ொழக்ற்கததுறையும் மசர்ந்து 
எடுததல்
 
ஆண் குடிததனததறல்ர்  அல்லது 
்ொழக்ற்கததுறை ேடடும்

்பண் குடிததனததறல்ர் அல்லது 
்ொழக்ற்கததுறை ேடடும்

மூதமதொர்்கள் தங்களுக்்கொ்க முடி்்டுக்்கிறொர்்கள்

ேறற ஏறபொடு்கள்

ேறற ஏறபொடு்கள் எனபது பவின்ரு்ன்றறறக் குறிக்்கிறது: 
ேறற்ற்க்க்ளில் குடிததன உறுப்பவினர்்கள் ஒனறு மசர்ந்திருததல், 
குடிததனததில் தங்கியவிருக்்கொத குடும்ப உறுப்பவினர்்கள், குடிததனததில் 
இரண்டு நபர்்களுக்கும் மேறபடை்ர்்கள், குடிததனததில் 
முடி்்டுப்ப்ர் யொரும் குறிப்பொ்க இல்றல, அல்லது குழந்றத 
தனக்்கொ்க முடிவு்்டுததுக் ்்கொள்்கிறது (குழந்றத பரொேரிப்புக்்கொ்க).

குடும்பததின தறமபொறதய சொதறன்கள்

நிதி சொர்ந்த முடிவு்கள்

குடிததனததில் முக்்கியேொ்க முடி்்டுப்ப்ர்:

ஆண் குடிததனததறல்ர் அல்லது ்ொழக்ற்கததுறை

்பண் குடிததனததறல்ர் அல்லது ்ொழக்ற்கததுறை

்பறமறொர்/ேொேனொர்-ேொேியொர்

ேறற்ர்்கள், இதில் பவிள்ற்ள/பவிள்ற்ளயவின 
்ொழக்ற்கததுறை, உைன பவிறந்த்ர் அல்லது குடிதததன 
உறுப்பவினர்்கள் அைஙகு்ர்

குடும்பங்கள் எவ்ொறு ஒனமறொடு 
ஒனறு ்தொைர்பு்்கொள்்கினறன ேறறும் 

்கலந்துறொ்ொடு்கினறன?
்பரும்பொலும் 
பயனபடுததப்படும் 
்ேொழி்கள்^

ஆங்கிலம் பவிற சீன 
்கிற்ள 

்ேொழி்கள்

ேொண்ைரின ேலொய் தேிழ

குடிததனச் ்சயல்பொடு

குடிததனததில்  நொங்கள் ஒரு்றர 
ஒரு்ர் புரிந்து்்கொண்டு ்ேச்சு்கிமறொம்.

குடிததனததில் உள்்ள ேறமறொர் 
உறுப்பவினர் ம்கொபப்படும் மபொது நொங்கள் 
எ்ளிதில் ்ருததப்படு்தில்றல.

நொங்கள் அடிக்்கடி ஒனறொ்க உைவு 
உண்்கிமறொம்.

குடிததனததின முக்்கிய  முடிவு்கற்ள 
எடுப்பதில் நொங்கள் அறன்ரும் எங்கள் 
்கருததுக்்கற்ளத ்தரி்விக்்கிமறொம்.

சிரேேொன ்கொலங்க்ளில் கூை எல்லொம் 
நனறொ்க நைக்கும் எனறு நொன/ 
நம்பு்கிமறன/நொங்கள் நம்பு்கிமறொம்.

பவிரச்சறன்கள் ஏறபடும் மபொது எங்க்ளொல் 
சில்றறற ்விடடுக்்்கொடுக்்க முடியும்.

இக்குடிததனததில்  ஒவ்்ொரு்ருக்கும் 
உள்்ள பவிரச்சறன்கற்ள நொங்கள் 
்ச்வி்்கொடுததுக் ம்கட்கிமறொம்.

உைனபைொறேயவின % (3 – 1 ேதிப்பவிைல்)

நடுநிறலறேயவின % (4-்தீம்)

உைனபொடடின % (7 – 5 ேதிப்பவிைல்)

2015-ல் மேற்்கொள்்ளப்படை SPSSD ்கடைம் 1-ன அடிப்பறையவில்,  
குடியவிருக்கும் குடிததனத  தறல்ர்்க்ளின ஆ்க்ேொதத எண்ைவிக்ற்க = 5002

http://lkyspp.nus.edu.sg/ips/research/ips-social-lab

