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 المراجع
 

 

 

 30، ص  2009"هاليو ، تجاوز آسيا إلى العالم" المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي ،  ( ،2009جو جونغ مين ) •

 معهد كوريا للثقافة والسياحة هاليو.لل يةتطويرالسياسة ال دراسة حالة (2011تشاي جي يونغ ) •

 المؤسسية. معهد سامسونغ للبحوث االقتصادية(عوامل نجاح الكيبوب واالستراتيجيات 2012سيو مين سو ) •

 ( مهمة حل للتطوير المستمر لهاليو الجديدة. مؤسسة كوريا للتأمين التجاري2011بارك سونغ ريونغ ) •

 ( خصائص ظاهرة هاليو الجديدة وأعمال المستقبل. خدمة بحوث الجمعية الوطنية2011تشو هيونغ جيون. كيم هوي جيونج ) •

( قائد الهاليو الجديد. 2011. بيون مي يونغ )( دراسة حالة تنافسية للمنتج العالمي2012ياضة والسياحة )وزارة الثقافة والر •
 وكالة كوريا اإلبداعية المحتوى

( دراسة حالة بحث عن سياسة 2011(اتجاهات هاليو الجديدة وتطويرها. اتجاه تشاي جي يونغ )2011هيو وون جاي ) •
 لتطوير هاليو جديدة.

 13دراسة حالة عن الموسيقى الشعبية "،اإلعالم والمجتمع ، المجلد.  ( "السياسة الثقافية الكيبوبية:2005جون )شين هيون  •
، No. 8 ،pp. 7-36 ،2005. 

 K-POP(اتجاه سياسة السياحة الداخلية باستخدام الهاليو الجديد: التركيز على ثقافة البوب 2001لي وون هيي ) •

استكشاف الوضع الحالي وتطوير خطة إدارة الفنون األدائية. رسالة ماجستير ، كلية . كوريا(بث 2010لي دونج يول ) •
 الدراسات العليا بجامعة دانكوك

( ،"تحليل الموافقة واألثر 2010غو جونغ مين ) 8. 2012كيم هاك سيون ، النشر العالمي للكيبوب ،ايوليوو للنشر  •
 الكورية للتبادل الثقافي الدولياالقتصادي لمغني الهاليو" ، المؤسسة 

( دراسة حول الوضع الحالي والحيوية في نيو هاليو ، رسالة الماجستير ، كلية الدراسات العليا بجامعة 2012جو هو ايل ) •
 دانكوك

قتصاد جيونج يون كيونغ ، لي كي تاي ،"البحث في استخدام األفالم الكورية من قبل المعاهد الثقافية وقربها الثقافي" ، واال •
 .No. 4 pp.141-181 ،2011، 9اإلعالمي والثقافة ، المجلد. 

 عوامل النجاح واالستراتيجيات المؤسسية K-POP( 2012سيو مين سو ) •

 ( التقدم الحالي للكيبوب في اليابان واستراتيجيتها الحيوية2011كيم يونغ ديوك ) •

الشعبية لموجة هاليو على االعتراف بالصورة والنية الوطنية ( ، "تأثير منتجات الثقافة 2009كيم سونغ سيوب كيم مي جو ) •
( ، "تحليل تأثير موجة 2010تشو سونغ اه ) 2. 125-101( ، 4) 23لكوريا في زيارة كوريا في تايالند". بحوث السياحة ، 

 عليا بجامعة إنجي.هاليو على الصادرات الكورية واالستثمار األجنبي المباشر" ، رسالة الماجستير ، كلية الدراسات ال

. Alxander  ،V( "الثقافات والجمعيات في عالم التشابكات ، والصحافة والصحافة والصحافة ، ؛ 1994. )Wجريسوولد.  •
 33( ،" علم اجتماع الفنون: استكشاف األشكال الجميلة والشعبية ، بالكويل 2003)

 (88)الرقم التسلسلي  11-2014)موسيقى( رقم إستراتيجية النمو واالستجابة الخاصة بمنتجات شركات الصين  •

 (1)الرقم التسلسلي  1( )العدد الشهري( تقرير موجز. رقم 2012المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي ) •

 39المجلد.  2010( اليابان اتجاهات صناعة المحتوى عام 2010المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي ) •

 لهاليو العالمية واستراتيجية االستخدام(اتجاهات ا2011كوترا ) •
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األسترالية ،  K-POP( حمى 2011( دخول الكيبوب إلى أوروبا والعالمات التجارية الكورية ، كوترا )2011كوترا ) •
Sydney Landing 

 2010( اتجاه موجة هاليو في الخارج. 2011المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي ) •

 "2010( ، "إحصائيات صناعة المحتوى لعام 2010والسياحة )المعهد الكوري للثقافة  •

 ( ، "حالة استيراد محتوى البث والتصدير"2010دائرة المعلومات اإلحصائية الكورية ) •

 ( هاليو جديد ، هل هو مستدام؟2011. معهد هيونداي لألبحاث )2005معهد سامسونغ للبحوث االقتصادية ، ثقافة هاليو ،  •

 ( "عوامل نجاح الكيبوب واالستراتيجيات المؤسسية"2012للبحوث االقتصادية )معهد سامسونغ  •

، تحليل وتوقعات اتجاهات الفنون الثقافية  p.38تحليل اتجاهات الفنون الثقافية وتوقعاتها ، وكالة المحتوى اإلبداعي الكوري ،  •
( الفائزون في المحتوى القاتل. 2011) 2012،جانغ هاي سيونغ  499، وكالة المحتوى اإلبداعي الكوري ، ص  2012لعام 

 ، سيولداسان بوكس 

 ، سيول ITREEBOOK (سر الهاليو 2005يو سانغ تشول ) •

( ، "التغييرات في نموذج هاليو والتحديات من أجل المستقبل" ، كتاب عرض ندوة الجمعية الوطنية ، 2011مون هيو جين ) •
p.11  ،38  46( ، وكالة كوريا للمحتوى اإلبداعي ، ص. 2012وتوقعاتها )تحليل اتجاهات الثقافة الثقافية 

 (2012/3/22( ، "بداية موجة هاليو هي الصين" ، تحليل االقتصاد اليومي للصناعة )بتاريخ 2014كيووم سيكيوريتيز ) •

• OSEN  (2012.2.28)تاريخ اإلصدار 

 Si Sa IN (2010.11.17)( 2012.11.24اقتصاد سيئول )بتاريخ  •

 (11. 7. 2011( ، )تاريخ 24. 11. 2012إلبو )بتاريخ جونج أنج  •

 (17. 1. 2011سي سا كوريا )تاريخ  •

• Tenasia (2014. 12. 19) Adieu! 2014  تقدم ③، تقرير إغالق موسيقى البوب K-POP هاليو نحو الصين 

، وهي سوق خدمات يفتح باب المزالج ، تتضاعف األداءات الصينية في السنة  K-POP( 25. 12. 2014اقتصاد كوريا ) •
 وغيرها من المزايا SM · YGالقادمة ... 

 SNS ، >!2010نمو المحتوى الثقافي ، اطلب  ->إمكانات الوسائط االجتماعية  أسبوعي غونغ غام ، •

 لثانية؟ " مجلة كوريا المثيرة( ، الكيبوب " سياحة موجة الهاليو ا2011منظمة السياحة الكورية ) •

 Sports Chosun, 2012. 10. 18 53مليون دوالر  3.9، مبيعات مقر نيويورك  JYP (2013مراقبة األعمال ) •

 (2012سبتمبر  28كيانج هيانج نيوز: ،  PSY Gangnam Style 2مخطط بيلبورد الرئيسي  •

• PSY <Gangnam Style،>  (، 2014نوفمبر() 16 2012تشوسون إلبو: رقم واحد ،)المركز يوتيوبCL  ،PSY 
 Wonderكان ناجحاً ، لماذا فشلن  America Oh My Star (2014 ، )PSYتعاونا مع وكالة أجنبية للدخول إلى 

Girls؟ 

• Chosun Ilbo (2012 أسباب نجاح ، )PSY  في أمريكا ، )مكان( حيث فشلواRain and Wonder Girls 

الموجة الكورية وعملية تشكيل فاندوم الكيبوب وأهميتها: دراسة حالة تركز على االتصال » (.2011سون سونغ هاي ) •
التي  K-POP( ، أداءات فرق الكيبوب 2011..أخبار سيول )Hallyu Wave 2.0 مؤتمر تشخيص وتحليل «. الكوري 

 جذبت الشباب الفرنسيين في باريس

 في األمريكتين" أبحاث الذاتية K-POP: استهداف مستعملي K-POP"عوامل تفضيل  ( ،2012أوه سي جيونغ ) •

( ، المراهقون الذين يتصرفون بهوس أثناء الحفالت الموسيقية )و( أولئك في الثالثينات من العمر 2012هونج سوك كيونغ ) •
 News Broadcast 2012.06التركيز على فرنسا ، هاليو في أوروبا "،  - K-Dramaالذين ينزلون 

 K-POPيستمر مهرجان  Girl’s Generation · Shinee Expected America( ، 2012الدولية ) BNTأخبار  •
 في الحصول على تأجيل ... لماذا؟
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 مقارنة الرضا" -حسب البلد  K-POP( ، "االستفادة من أهمية أمان 2012هان سا رام ) •

 مجموعة طالب الدراسات العليا من أطروحات ممتازة •

في الظهور الوطني اإليجابي والنوايا  K-POPفي آسيا و  K-POPسلوك استخدام  )كيم جو هيون ، آهن كيونغ مو ،  •
 .2012،  1، رقم  12الزائرة التغييرات (، واألطروحات الدراسية المحتوى الكوري ، المجلد. 

( كيز على التأثير الذي أحدثته والدة مغني أيدول الشعبي اآليدولي: التردراسة حول حدود سوق موسيقى البوب ) كيم جين آه ،  •
 .2011جامعة كوريا ، عام 

تتمتع  K- POPوسحره ، فإن  K-POPنظرة الخبراء على الوضع الحالي لـ  DICON 2012كيم هيون هيي ،)  •
 .13. 9. 2012، وكالة كوريا اإلبداعية المحتوى ( بإمكانيات هائلة! 

( ، وكالة كوريا اإلبداعية  KOCCA Focusموجة الهاليو: الوضع الراهن والقضايا ،  قاد الكيبوب) بيون مي يونغ ،  •
 .15. 03. 2011للمحتوى ، 

 .2012عوامل نجاح الكيبوب واالستراتيجيات المؤسسية ( ، معهد سامسونغ للبحوث االقتصادية ، ) سيو مين سو ،  •

ة االستراتيجية العالمية لموجة هاليو  ، معهد اإلدارة االقتصادية ، سونغ مين جيونج ، "جانج نام ستايل" ، يعيد كتابة المعادل •
2012. 

في األمريكتين "أبحاث الذاتية ، المجلد  K-POP: استهداف مستهلكي K-POP( ، "عوامل تفضيل 2012أوه سى جونغ ) •
 .p8 ~ 13 2012،  205، العدد  24

، الجمعية 「 2.0، تشخيص وتحليل هاليو  K-POPوون يونغ جين ، كيم جي مان ، مخطط المنافع الوطنية ومستقبل  •

 .2011الكورية لدراسة الصحافة ، 

أمثلة والدراسات االستراتيجية للموسيقى الشعبية الكورية التي تدخل في الخارج (، جمعية المحتويات الثقافية )جانغ كيو سو ،  •
 .6. 2019،  2رقم العالمية 

 .25، ص  2011دراسة حول سياسة تطوير هاليو الجديدة ، معهد الثقافة والسياحة الكورية ، ، تشاي جي يونغ  •

 .19. 08. 2012كانغ جون مان ، "كيف يمكن ألسلوب جانج نام أن يهكم المجتمع الكوري؟" ، تقرير ترند جديد ،  •

 .7. 7. 2011، محطة التلفزيون الشعبية للغاية هي أيضا هاليو" ، تلفزيون ،  Indie Singer Bornنام سونغ وون ، " •

 - Nam Goong Young،  (ما زال يمكن التخلص منه ، يجب أن ينقل رسالة حقيقية K-POPسيو جيونغ مين ،) الـ •
Robert Stephenson K-POP Talk ،The Hankyoreh ،2012. 6. 

 .11. 2012، أخبار ،  1جانجنام ستايل 'يفوق بيبر في اليوتيوب .. رقم ‘ PSYلي جاي هون ، ]جمع[  •

• Jeong Myeong Hwa ،Jackie Chan ،" فرق اآليدول الكورية متشابهة جًدا ، يصعب التفريق بينهم "Joy 
News ،2012. 11. 30. 

. 11. 2012، جوي نيوز ، ( "لماذا تتصرف مثل األميركيين؟" الهجوم على المغنين اآلسيويين  PSYتشوي شين ايه ، )  •
30. 

 
 

 

 

 
 


