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وقد أدى وجود العوملة تليها التقدم يف التكنولوجيا إىل العديد من التغيريات اهلامة يف أجزاء خمتلفة من العامل            
احلالية شيء اليت كانت موجودة يف كل مكان. ثقافة البوب وخاصة يف البلدان النامية مثل اندونيسيا. الثقافة الشعبية إىل 

 .ليست جمرد اهليمنة الثقافية الغربية، ولكن على وجو التحديد آسيا يف كوريا بدأت أيضا أن تصبح مصدر للثقافة البوب
العرض، وتأثريه على منط هلذا أثبتت كوريا قد دتكنت من التأثري على السوق العاملية مع جمموعة متنوعة من ثقافة البوب 

الكورية قد توغلت املدن يف اندونيسيا. وقال انو جنح يف التأثري على احلياة واهلوية الرائدة لكوريا. إذا الحظت، ثقافة البوب 
اب يف الكورية قادرة على التأثري وتصنف الشبمنط احلياة احمليطة اجملتمعات اليت زارىا، ليس أقلها يف ماالنغ. ثقافة البوب 

ماالنغ أخرى يف ىذه الدراسة للطالب الذين تتحقق يف األزياء وتسرحيات الشعر، وشهية، والرتفيو، ووسائل االتصال 
 املستخدمة، وكذلك ملكية البضاعة

الكورية لنمط احلياة واهلوية، تبحث يف ظاىرة حتدث أعاله، هتدف ىذه الدراسة إىل حتديد أثر ثقافة البوب               
الكورية عشاق الطالب. تستخدم ىذه الدراسة أساليب البحث النوعي مع هنج فضال عن ديناميات النفسية للثقافة البوب 

شعب اهلل املختار بواسطة تقنية أخذ العينات ىادف. وقد مت  3الظواىر مع الطالب واملوضوع الرئيسي. كانت املخربين 
الحظة والوثائق إلدارة البيانات على وحو أكثر عمقا. مت إجراء حتليل احلصول على البيانات من خالل املقابالت وامل

 .البيانات، وذلك باستخدام تقنيات حتليل البيانات التفاعلية
جدا  كان حمدودا ماالنغ للطالب يف الكورية ثقافة البوب تأثري تشري إىل أن، نتائج الدراسة واستنادا إىل              

أسلوب حياتو علىال تؤثر االستمتاع و   اختيار من حيث الطعم فقط مجيع املواد الدراسية من املعتمد منط احلياة شكل .
كوريا تقليد قليال ىي واللغة، كوريا يراقب مع أنشطة أوقات الفراغ وسائل الرتفيو، كل  ىويةتغيري يف أما بالنسبة لل .

ىويات خمتلفة معدل التغري يف كان الثالثة موضوع من املوضوعات  بسبب اهلوية على أي تغري ملموس (نانا) 1 املوضوع .
السابقة الثقافات قوية مع ال تزال احمليطة العوامل البيئية بيئات  بني اثنني من ألنو يف معضلة تعاين من (جريك) 2 املوضوع .

البيئتني مع ىويتها ضبط جيب واليت جتعل من خمتلفة من  مرئية ستار األعضاء معا مجعها اهلوية عند تغيري (نينا) 3 املوضوع .
املتحمسني معا كوريا جاء عندما كوريا اليت حتاكي أمناط احلياة تغيري  يتضح من كل موضوع من نفسية ديناميات .

كل موضوع ختتلف عن ىوية ومستويات أمناط احلياة يف التغيريات ..     


