எங்கள் குழுவில் யாரெல்லாம் உள்ளனர்?
2015-ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட SPSSD கட்டம் 1-ன் அடிப்படையில்,

குடியிருக்கும் குடித்தனத்

தலைவர்களின் ஆகம�ொத்த எண்ணிக்கை = 5002

பாலினம்

குடியிருப்பாளர் நிலை

12%
602

13.2%
661
53.2%
2661

சிங்கப்பூர் ஆய்வுக் குழு மேற்கொள்ளும் சமுதாய உறவுமுறைகள் பற்றிய ஆய்வில்

74.8%
3739

(SPSSD) நீங்கள் பங்கேற்பதற்கு நன்றி. உங்கள் பங்கேற்பு எங்கள் கருத்தாய்வை
முழுமையடையச் செய்துள்ளது.

46.8%
2341

குடும்பப் பிணைப்பு, செயல்பாடு த�ொடர்பான

சவால்களைப் புரிந்துக�ொள்வதை இக்கருத்தாய்வு குறிக்கோளாகக் க�ொண்டுள்ளது.
நாங்கள் 2015ம் ஆண்டில் இருந்து மூன்று கட்டங்களாக தகவல்களைத்

பிறப்பால் சிங்கப்பூரர்

ஆண்

பெண்

சிங்கப்பூர் குடியுரிமைக்கு மாறியவர்

திரட்டும் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டோம். அவற்றில் கண்டறியப்பட்ட சில

சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசி

த�ொடக்கக்கட்ட விவரங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்துக�ொள்ள விரும்புகிற�ோம்.

குடித்தனத்தின் அளவு (பணிப்பெண்களைச் சேர்க்காமல்)

%

இந்த விவரங்கள் ஆய்வின் கட்டம் 1-ல் குடித்தனத் தலைவர்களிடமிருந்து

1 உறுப்பினர்

9.5

473

2 உறுப்பினர்கள்

17.9

897

பெற்ற பதில்களை அடிப்படையாகக் க�ொண்டவை. குடும்ப உறவுமுறைகள்,

3 உறுப்பினர்கள்

20.8

1041

4 உறுப்பினர்கள்

24.0

1201

5 உறுப்பினர்கள்

14.8

742

6 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள்

13.0

648

சமுதாய படிநிலை மாற்றங்கள், தேசிய அடையாளத்திற்குத் த�ொடர்புடைய சமூக
மனப்போக்குகளை நாங்கள் த�ொடர்ந்து மதிப்பிடுவதால், அவை தகவல் திரட்டல்
மற்றும் பகுப்பாய்வின் எதிர்காலக் கட்டங்களுக்கான அடித்தளமாக

குடும்ப அமைப்பு

இருக்கும்.

வயதுப் பிரிவு
3.6%
181
10.0%
501

சிங்கப்பூரர்களுக்கான திடமான மற்றும் ப�ொருத்தமான சமுதாயக் க�ொள்கைகளை

10.6%
532 13.5%
676
9.5%
473

வடிவமைக்க உதவுவதற்கு உங்களின் பதில்களைப் பெறுவதே எங்கள் ஆய்வின்
குறிக்கோளாகும்.

18.3%
917

7.8%
388

உங்களின் த�ொடர்ந்த ஆதரவுக்கு நானும் எனது குழுவும் உங்களுக்கு நன்றி

58.6%
2933

தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிற�ோம்.

ம�ொத்தம்

17.0%
851

23.0%
1152

28.0%
1400

குழந்தைகள் இல்லாத தம்பதி
குழந்தைகளைக் க�ொண்டிருக்கும் தம்பதி

Dr Leong Chan-Hoong

தனியாக வாழும் பெற்றோர்

டாக்டர் லிய�ோங் சான்-ஹூங்

தனியாக வாழ்பவர்

முதன்மை ஆய்வாளர்சி

மற்றவர்கள்

ங்கப்பூர் ஆய்வுக் குழு மேற்கொள்ளும் சமுதாய உறவுமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு

ஜூலை 2017

9.4%

குழந்தைகளுடன்
வசிப்பவர்

குடியிருக்கும் குடித்தனத்

மாதாந்தரச் செலவுகளுக்கான
வருமானம் ப�ோதுமானதாக இருத்தல்
64.4%

பெற்றோர்களுடன்
பெற்றோர்கள்
வசிப்பவர்
மற்றும்
குழந்தைகளுடன்
வசிப்பவர்

தேவைக்கும்
அதிகமாக
உள்ளது

தலைவர்களின் ஆகம�ொத்த எண்ணிக்கை = 5002

நிதி ஆதரவு

கடந்த 12 மாதங்களில்
20.6% பேர் நிதி
ஆதரவைப்
பெற்றுள்ளனர்

3.8%

4.9%

ப�ோதுமானது தேவைக்கும்
அவ்வளவாகப் மாதத்திற்கு
குறைவானது ப�ோதுமானதல்ல
மாதம்
வேறுபடும்

73.8%

மனநிறைவு நிலை

அரசாங்கம்

மனநிறைவு
அடைந்துள்ளனர்

நடுநிலைமை
வகிக்கின்றனர்

12.4%

3.7%
மனநிறைவு
இல்லை

மனநிறைவு
அடைந்துள்ளனர்

நடுநிலைமை
வகிக்கின்றனர்

4.5%
மனநிறைவு
இல்லை

குடும்பத்தின் தற்போதைய சாதனைகள்
78.7%

கடந்த 12 மாதங்களில் 52.2%-டினர் கடன்களை
செலுத்தாமல் நிலுவையில் வைத்துள்ளனர்
செலுத்தப்படாத
நிலுவைக் கடன்களின்^
முக்கிய வகைகள்

15.1%

வட்டுக்
ீ
கடன் 45.0%
கார் கடன்கள் 16.2%
கடன் அட்டைக் கட்டணங்கள் 6.3%

மனநிறைவு
அடைந்துள்ளனர்

3

முடிவுகள் எவ்வாறு எடுக்கப்படுகின்றன?
பராமரிப்பு ஏற்பாடுகள்

நடுநிலைமை
வகிக்கின்றனர்

மனநிறைவு
இல்லை

^தெரிவு விடை வினா
*
மீ தமுள்ள விழுக்காட்டினர் “தெரியாது“ அல்லது “பதில் கூற மறுப்பு“ எனப் பதில் அளித்தவர்கள்

4

குடும்பங்கள் எவ்வாறு ஒன்றோடு
ஒன்று த�ொடர்புக�ொள்கின்றன மற்றும்
கலந்துறாவாடுகின்றன?
49.3%

18.6%
36.5%

5.9%

பெரும்பாலும்
பயன்படுத்தப்படும்
ம�ொழிகள்^

4.5%

27.1%

5.4%

83.0%

10.4%

24.4%

அறநிறுவனங்கள்

வாழ்க்கைத் தரம்

செலுத்தப்படாமல் நிலுவையிலுள்ள கடன்கள்

8.6%

29.5%

(குடித்தனத் தலைவர்களைப் ப�ொறுத்த வரை)

85.8%

அவசரகாலத்
தேவைக்கு,
70.3%-டினர் கடைசி
மூன்று மாதங்களுக்குப்
ப�ோதுமான நிதியை
வைத்திருக்கின்றனர்.

நிதி ஆதரவின்
மூலங்கள்^

குடும்பமும்
உறவினர்களும்

குடும்ப வாழ்க்கை

21.4%

70-ம் அதற்கு மேலும்

16.5%

10.0%

8.4%

50 முதல் 59 வரை

60 முதல் 69 வரை

2015-ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட SPSSD கட்டம் 1-ன் அடிப்படையில்,

குடும்பங்களின் சில முக்கியப்
பண்புகள் யாவை?
57.0%

30 முதல் 39 வரை

40 முதல் 49 வரை

தனியாக வாழும் பெற்றோர் என்பது பின்வரும் குடித்தனத்
தலைவர்களைக் குறிக்கிறது: குடும்பத்தில் உள்ள திருமணமாகாதவர்/
வாழ்க்கைத்துணை இன்றி இருக்கும் திருமணமானவர்/பிரிந்து
வாழ்பவர்/விவாகரத்தானவர்/துணையை இழந்தவர் மற்றும்
குழந்தைகளுடன் வாழ்பவர்

(SPSSD)

வாழ்வதற்கான ஏற்பாடுகள்

21 முதல் 29 வரை

46.5%

45.7%

13.3%

20.2%
12.1%

மூத்தோர் பராமரிப்பு
n = 931

5.3%

குழந்தை பராமரிப்பு
n = 1029
ஆங்கிலம்

குடித்தனத்தலைவரும் வாழ்க்கைத்துணையும் சேர்ந்து
எடுத்தல்
ஆண் குடித்தனத்தலைவர் அல்லது
வாழ்க்கைத்துணை மட்டும்

மற்ற ஏற்பாடுகள்
மற்ற ஏற்பாடுகள் என்பது பின்வருவனவற்றைக் குறிக்கிறது:
மற்றவகைகளில் குடித்தன உறுப்பினர்கள் ஒன்று சேர்ந்திருத்தல்,
குடித்தனத்தில் தங்கியிருக்காத குடும்ப உறுப்பினர்கள், குடித்தனத்தில்
இரண்டு நபர்களுக்கும் மேற்பட்டவர்கள், குடித்தனத்தில்
முடிவெடுப்பவர் யாரும் குறிப்பாக இல்லை, அல்லது குழந்தை
தனக்காக முடிவுவெடுத்துக் க�ொள்கிறது (குழந்தை பராமரிப்புக்காக).

குடித்தனத்தில் முக்கியமாக முடிவெடுப்பவர்:

பெண் குடித்தனத்தலைவர் அல்லது வாழ்க்கைத்துணை

தமிழ்

1.5 4.1

84.5

இக்குடித்தனத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும்
உள்ள பிரச்சனைகளை நாங்கள்
செவிக�ொடுத்துக் கேட்கிற�ோம்.

3.0 6.9

80.2

பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ப�ோது எங்களால்
சிலவற்றை விட்டுக்கொடுக்க முடியும்.

3.0 9.5

77.6

சிரமமான காலங்களில் கூட எல்லாம்
நன்றாக நடக்கும் என்று நான்/
நம்புகிறேன்/நாங்கள் நம்புகிற�ோம்.

3.3 12.0

84.4

குடித்தனத்தின் முக்கிய முடிவுகளை
எடுப்பதில் நாங்கள் அனைவரும் எங்கள்
கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கிற�ோம்.

2.8% 2.5%

36.9%

மலாய்

குடித்தனத்தில் நாங்கள் ஒருவரை
ஒருவர் புரிந்துக�ொண்டு மெச்சுகிற�ோம்.

மூத்தோர்கள் தங்களுக்காக முடிவெடுக்கிறார்கள்

ஆண் குடித்தனத்தலைவர் அல்லது வாழ்க்கைத்துணை

பிற சீன
கிளை
ம�ொழிகள்

குடித்தனச் செயல்பாடு

பெண் குடித்தனத்தலைவர் அல்லது
வாழ்க்கைத்துணை மட்டும்

நிதி சார்ந்த முடிவுகள்

மாண்டரின்

57.8%

6.3 10.0

73.8

நாங்கள் அடிக்கடி ஒன்றாக உணவு
உண்கிற�ோம்.

12.2 10.5

67.4

குடித்தனத்தில் உள்ள மற்றோர்
உறுப்பினர் க�ோபப்படும் ப�ோது நாங்கள்
எளிதில் வருத்தப்படுவதில்லை.

11.4

62.2

பெற்றோர்/மாமனார்-மாமியார்

16.5

உடன்படாமையின் % (3 – 1 மதிப்பிடல்)
நடுநிலைமையின் % (4-வதம்)
ீ

மற்றவர்கள், இதில் பிள்ளை/பிள்ளையின்
வாழ்க்கைத்துணை, உடன் பிறந்தவர் அல்லது குடித்ததன
உறுப்பினர்கள் அடங்குவர்

உடன்பாட்டின் % (7 – 5 மதிப்பிடல்)

5

^தெரிவு விடை வினா

*

மீ தமுள்ள விழுக்காட்டினர் “தெரியாது“ அல்லது “பதில் கூற மறுப்பு“ எனப் பதில் அளித்தவர்கள்

உங்களிடம் கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்கள் உள்ளனவா?
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இந்தத் துண்டு வெளியீட்டின் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்ட பதிப்பை http://lkyspp.nus.edu.sg/ips/research/ips-social-lab -ல் காணலாம்
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