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Head autorid
Tervitused Edela-Jiaotongi ülikooli ajakirjast
Soovime teile imelist aastat 2021, täis edu ja rahulikke hetki! Loodame, et see uusaasta toob teieni uued
võimalused ja koostöö!
Journal of Southwest Jiaotong University Management soovib teile teatada, et meie ajakiri on 1. kvartal.
Teie töö on läbi vaadanud 3 sõltumatut eksperti. Arvestades arvustusi, on mul hea meel teile teatada, et
see dokument on ajutiselt avaldamiseks heaks kiidetud, tingimusel et retsensentide allpool toodud
kommentaaridele tehakse väiksemaid muudatusi.
Kui soovite avaldada ajakirjas Journal of Southwest Jiaotong University, 56. köide (1), 2021, peate
toimetusse editor@jsju.org saatma järgmised dokumendid :
1. Artikkel, rangelt vormindatud vastavalt autoritele mõeldud mallisoovitustele ja parandatud artiklit
retsensentide kohta
soovitusi leiate aadressilt http://jsju.org/JournalTemplate.docx .
Kõik parandused tuleks artiklis esile tõsta.
2. Plagieerimise kontrolli aruanne. Artikli originaalsus peaks olema vähemalt 95%.
3. Makse foto.
Esitage selle artikli parandused sinisega. Loodame, et saate suurepäraselt hakkama.
Retsensendid soovitavad teil:
1. järgima järgmist abstraktset malli:
Artiklis kirjeldatakse uut meetodit / ideed (jne) ..., mis põhineb ..., võimaldades ... Kasutades (kirjeldada
meetodeid), autorid (kirjeldada saadud tulemusi) ... Näiteks illustreerime pakutavat meetodit / tehnikat
... Meie meetod / ettepanek võimaldab parandada (kõik kvantitatiivsed näitajad XX, X% võrra) ... Uue
meetodi efektiivsus
hinnangut kinnitab arvutus .... Uued uurimistulemused arenevad / täiendavad / parandavad ... ja neid
saab kasutada… jaoks.
Abstraktne:
- kirjeldage lühidalt uuringu asjakohasust
- täpsustage artikli eesmärk
- näidata juhtivat lähenemist probleemi uurimisele
- milliste tulemustega autor välja tuli?
- milline on saadud tulemuste praktiline ja teoreetiline tähendus?
2. Sissejuhatavas osas ei piisa praeguste teoste esitamisest. Pakun, et autorid võiksid selle jaotise üle
vaadata ja praeguse töö üksikasjalikult välja tuua, sealhulgas motivatsiooni, peamised raskused ja tuua
välja tühimik kirjanduses, mida täidate.
SISSEJUHATUS: See ei ole sissejuhatus. Liiga palju lisateavet. Samuti on järgmistes jaotistes kuni
metoodikani liiga palju lisateavet.

Sissejuhatuse eesmärk on tutvustada artikli teemat ja selgitada uuringu eesmärki. Sissejuhatuse
kirjutamisel peaks autor esitama esmalt uurimuse üldise teema. Järgmisena on vaja paljastada
teoreetiline ja praktiline tähendus ning kirjeldada vaadeldaval teemal kõige autoriteetsemaid ja lugejale
kättesaadavamaid väljaandeid. Sissejuhatuses toob autor välja ka eelmistes uuringutes lahendamata
probleemid, mille lahendamiseks see artikkel mõeldud on.
Sissejuhatus on tingimata sõnastatud selgelt:
- autori tehtud uuringu eesmärk ja objekt. Teos peaks sisaldama kindlat ideed, põhiideed, millele see on
pühendatud. Eesmärgi sõnastamiseks peate vastama küsimusele: "Mida soovite uuringute tulemusena
luua?" Selle tulemuseks võib olla uus metoodika, klassifikatsioon, algoritm, struktuur, teadaoleva
tehnoloogia uus versioon, metoodiline arendus jne. Iga töö eesmärgi sõnastamine algab tavaliselt
verbidest: teada saama, tuvastama, vormistama, põhjendama, kontrollima , määratleda jne. Objekt on
õppematerjal.
- Asjakohasus ja uudsus. Teema asjakohasus on selle olulisuse määr hetkel ja antud olukorras. See on
töö tulemuste võime olla rakendatav üsna oluliste teaduslike ja praktiliste probleemide korral. Uudsus
on see, mis eristab selle töö tulemust teiste autorite saadud tulemustest.
- Esialgsed hüpoteesid, kui need on olemas.
3. Täpsustage artikli tulemuste ulatust.
4. Kirjeldage järelduses teaduslikku uudsust.
5. Värskendage artiklis olevaid andmeid.

Paranduste tähtaeg: 19. jaanuar 2021.
Maksetähtaeg: 20. jaanuar 2021.
Küsimuste korral võtke meiega kindlasti ühendust aadressil editor@jsju.org .
Täname teid panuse ja toetuse eest!
Lugupidamisega,
教授 翟万明
Edela-Jiaotongi ülikooli peakirja toimetaja
http://jsju.org/index.php/journal
Tsiteerides JSJU < admin@jsju.org >:
Teie artikli pealkiri: VÄLISABI VAHELINE SUHT KORONA VIIRUSE HAIGUSE (COVID-19) ENNETAMISE
KÄITUMISEGA INDONEESIAS
Vastava autori e-posti aadress: abdulmuhith@unusa.ac.id
Autor (id): Abdul Muhith
Märksõnad: Covid-19, väline tugi, Covid-19 ennetuskäitumine

Kokkuvõte: Taust: Hiljuti tekkis Indoneesial Covid-19 tõttu globaalsed probleemid, haigestumus ja
suremus. Covid-19 põhjustatud kõrget haigestumuse ja suremuse määra mõjutab COVID-19
ennetamine. Väline tugi on üks käitumist muutvaid tegureid. Eesmärk: See uuring tugineb välise toetuse
ja Covid-19 ennetamise seosele Indoneesia kogukondades. Meetodid: Selles uuringus kasutati ristlõike
uuringu ülesehitust ja see viidi läbi maist augustini 2020. Selle uuringu populatsioon oli Indoneesia.
Valimis oli 522 vastajat, kes võeti juhuslikult Google'i rakenduse kaudu, mida WhatsAppi kaudu
Indoneesia inimestele levitati. Andmete analüüsimisel kasutati Spearman rho analüüsi. Tulemused: See
uuring näitab, et peaaegu kõigil vastajatel (98,1%) on hea väline tugi. Kui peaaegu kõigil vastajatel
(97,3%) oli Covid-19 ennetamiseks hea käitumine. Tulemused näitasid, et Covid-19 välise toetuse ja
ennetava käitumise vahel oli seos. Statistilises analüüsis kasutati Spearmani rho testi, mille väärtus oli
=� = 0,000 <Î ± (0,01), mis tähendab, et H0 lükati tagasi ja H1 aktsepteeriti, mis tähendab, et välise
toetuse ja Covid-19 ennetava käitumise vahel on seos. Indoneesia. Koefitsient 0,409 näitab, et seos kahe
muutuja vahel on madal. Kahe muutuja suhe on positiivne, millel on hea väline tugi, seega on Covid-19
ennetamise käitumine kogukonnas parem. Järeldus: Indoneesias on välise toetuse ja Covid-19
ennetamise seos
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