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؟استکی گفته تربیت گربه انجام ناپذیره و تربیت کردن فقط برای سگ ه

رو یاد درسته که تربیت سگ خیلی مهمه ولی گربه ها هم میتونن کارهای زیادی
.بگیرن و انجام بدن

تورات ب ی یا حتی اگه یاد بگیرن به دس میگیرنآیا فکر میکنین گربه ها دیر یاد 
بی فایده است؟کردنشونتوجهی میکنن و تربیت 

روش درس ت و . دارهروش 2اگر اینطور فکر میکنین باید بگم تربی ت گرب ه ه ا 
! اصولی و روش غلط

گربه رو به روش غلط آموزش بدین، هروقت خودش دوست داره ب ه دس توراگر 
ول ی گرب ه ای ک ه ب ه روش درس ت و اص ولی. گوش میده یا اصال گوش نمیده
.شگفت زده میکنههر بار آموزش دیده باشه، صاحبش رو 
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یم؟ چرا باید آموزش و تربیت گربه رو جدی بگیر 

ی باازشکه تقریباا مهاه حاانبار گرباه دارهسری مزایای مهم یهتربیت گربه 
! خبرر

آموزش دادن و تربیت گربه باع   میش ه ان رذی یهن ی و فی یک ی . اش1
رف رو صاش، انرذی سرخودخالی بشه و به جای رفتارهای اییت کننده و 

.یادگیری کنه

گربه های . ب هخرابکاریهستن و وورجهورجهکه مدام در حال شیطونی2
و اگر نمیشفرق رفتار خوب و بد رو متوجه بشنبار میارن وقتی تربیت 

خرابک اریباش ه، دیگ ه ج ایی ب رای نفعشونانجام رفتارهای خوب به 
!نمیمونه

گربه ها به صورت غری  ی ب ه خودش ون بیش تر از . اهمی تصاحبش ون3
  میشه باعحرفاتونبرای گوش دادن به تشویقشتربیت گربه و . میدن

.اهمیت گربه به شما بیشتر بشه

تربیت گربه برای صاحبش هم م ایای زیادی . واین برای مثال اگر میخداره4
دست اهاتونپو از دنبال کردن و گاز گرفتن نگیرهکشتی دستتونگربه با 
.کنینتربیتشبرای این کار میتونین، برداره

همه گربه ها شبیه هم . ب ه و دوس ت دارنبغلینهاشونبعضی . نیستن5
دن و بعضی ها از بغل شدن و روی پای صاحب اوم بچسبنصاحبشون

اش ه، اگر گربه شما هم بغلی نیست ولی دوس ت داری د بغل ی ب. متنفرن
!خب باید برای این کار گربه رو تربیت کنید

در ادام ه ؟ پسبیارمیا بازم دلیل مفیدیهقانع شدین تربیت گربه کار خوب و 
.کتاب با ما همراه باشید

3

www.petpors.comپت پرس 



www.petpors.comپت پرس 

4

1بخش 
درستتربیت گربه به روش قوانین 

(باشیدقوانین رو مهیشه به یاد داشته این )



رو برایتورخوراکی مورد عالقه گربه -قانور اول
جایزه دادر بهش تهیه کنین
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ازشاین خوراکی رو در زم ان آم وزش مرت ب بای د به ش ب دین پ س مق دار زی ادی 
ای ه ج بعن وانبرای تربیت گربه دادن پشت سر هم  خ وراکی . باشینداشته همراهتون

ه ر از برای اینکه حواسش کامال به شما باشه عوض کردن ن و  خ وراکی. ضروریهخیلی 
.موثرهچندگاهی

ت ونب ه ج ای ه ب ه گربعنوانتونینبعضی از خوراکی های خوشم ه و گربه پسند که می 
:بدین

تیکه های ری  شده مرغ

مقدار کمی تن ماهی

 دارهاز هر غذایی که دوست کوچیکتیکه های

 گربهتشویقی های مخصوص

https://affstat.adro.co/click/d062b10e-7b39-4263-a13c-5bf5ae07f5d9
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برای آموزش و تهرین زمار مناسب-قانور دوم
رو انتخاب کنین

یلی ن دیک به زمان غذا خوردن گربه بهترین زمانه چون اون گشنه ست و خ
.دینکه یاد بگیره باید چیکار کنه تا خوراکی بعدی بهش بدارهانگی ه 
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به رو بلد باشید چه موقع توجه گر–قانور سوم 
به تهرین جلب کنین

ی حوصله تمرین نداشت سعی کن ین ب ا دادن ج ای ه ه ای خ وردنتوناگه گربه 
ه ب ا ول ی اگ . رو به تمرین جلب کنیناشو توجه بیارینسرحالشپشت سرهم 

رتر ب از صبر کنین و دی. نکنینوجود این کار بازم حال و حوصله نداشت مجبورش 
.امتحان کنین
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. ن ینتمرین رو پشت سر هم تک رار کیهها از راه تکرار کردن یاد می گیرن پس گربه 
م حواسش پ رت نش ه و خ ودش ه تونکوتاه بودن زمان تمرین باع  میشه گربه 

ب ار پش ت س رهم 10ت ا 5می تونین یه تمرین رو . دوست داشته باشه که یاد بگیره
عالقه و توجه تعداد تکرار کامال به. فراموش کنیندادنوالبته نباید جای ه . تکرار کنین

اون کار تشویق هر چی تکرار بیشتر باشه گربه بیشتر به انجام. دارهبستگی تونگربه 
.میشه

مدت زمار تهرین باید کوتاه : قانور چهارم 
باشه ولی زیاد تکرار بشه
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ی در زمار مناسب کلهه یا جهله ا: قانور پنجم
بهش یاد بدین، بگینخواینرو که می 

ونه ب رای یا جمله ای رو که بعنوان نش تا وقتی گربه کاری رو یاد نگرفته، کلمه 
ی دین ت ا مثال اگه دارین بهش نشستن یاد م. انجامش در نظر نگرفتید، نگید

!"بشین"بهش نگین ننشسته وقتی کامل 

مربار. بدینفقط یک چیز بهش یاد 1

ا ب ا ی رفت ارهم ال ک دوم خواکیاین باع  میشه گیج نشه که این جای ه یا 
کار رو یها پس صبر کنین ت. شنیدن دستور خاصی کدوم کار رو باید انجام بده

.خوب یاد بگیره و بعد برین سراغ بعدی

گربه . نکنینرو برای یاد نگرفتن سرزنش یا تنبیه تور2

ن موق ع در تربیت گربه برخالف تاثیر زیاد جای ه دادن، تنبیه یا س رزنش ک رد
شه و انجام کار اشتباه هیچ فایده ای نداره و فقط باع  میشه اون مضطرب ب

ت نداش ت دوستوناگه گربه . دیگه کال تمایلی به انجام اون کار نداشته باشه
ن و کن یول ش. نکن ینسرزنششنمیداد انجامشکاری انجام بده یا درست 
.بعدا دوباره امتحان کنین
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یداز وسیله ای که حدای کلیک میده برای تربیت گربه استفاده کن3.

شار که با فایهاین وسیله . دوننخیلی ها استفاده از این وسیله رو الزم می 
که خودکارهاییمیشه از بجاش، صدای کلیک میده البته اشدکمه یهدادن 

ش در آموزازششیوه استفاده . این صدا رو تولید می کنن هم استفاده کرد
ایجاد اینکه بطور کلی قبل از دادن جای ه و خوراکی به گربه این صدای کلیک

.فتهمیوزمان با شنیدن این صدا یاد جای ه گرفتن بمرورمی کنین و گربه 

د میشه شاشنااینه که وقتی گربه خوب با این صدا کلیکرم یت استفاده از 
گاهی برای جای ه دادن فقط از این صدا استفاده کرد و هر بار چی ی برای 

.خوردن به گربه نداد تا دچار اضافه وزن نشه
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2بخش 
چطور به گربه یاد بدیم اسهش رو 

؟بشناسه و بهش پاسخ بده



12

www.petpors.comپت پرس 

ه توانایی اسم رو باید جوری انتخاب کنین که گرب. اسم گربه خیلی مهههانتخاب 
:شناخت و پاسخ دادر بهش رو داشته باشه

اسم کوتاه انتخاب کنینیهبراش 1.

اب کن ین اسم کوتاه یک بخشی و یا نهایتا دو بخشی انتخ یهتونبرای گربه 
.هم دلنشین و خوب باشهگفتنشکه آهنگ 

ل یلشدده ممکنه خیلی ساده نمیولی بهش پاسخ دارهاسم تونگربه وقتی 
تخاب اسم جدید براش انیهرو دوست نداره پس گفتنشاین باشه که آهنگ 

.کنین

کلهاتهکه شبیه سایر نکنیناز اسهی استفاده 2.

در غیر . اشهکه بهش می گین متفاوت بهاییباید با سایر کلمه توناسم گربه 
یلی طول یا خنگیرهگیج میشه و ممکنه اصال اسمش یاد توناین صورت گربه 

.تا اونو یاد بگیرهبکشه

اسم گربه رو خالحه . نکنینحداشو به شکلهای دیگه مم نکنین3

ین اگه خودتون یا سایر اعضای خانواده گاهی اسم گرب ه رو خالص ه ص دا کن 
ث ل مه اییباع  گیج شدنش میشه و همینطور اگه بعض ی وقته ا از کلم ه 

اس م هی. برای صدا کردنش استفاده کنین قاطی می کنه... ع ی م، خوشگله و 
ن کن ین و مطم  ص داشمشخص براش انتخاب کنین و فقط با همون اسم 

.بشین سایر اعضای خانواده هم همین کار رو می کنن

انتخاب اسم مناسب برای گربه( الف
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نالت خاصیهبررسی 

 ه م ثال ب ا که قبال اسم داشتبگیرینبرعهده خوایناگه مس ولیت گربه ای رو می
ی گربه به این تغییر برا. عوض کنیناسمشوفرد یا خانواده دیگه زندگی می کرده 

ن ای . شرو  تازه ست مخصوصا اگه مورد اییت و آزار قرار گرفته باش هیهمعنی 
.یکنهاسم گذاشتن هم صدق مروشونکه توی پناهگاه هاییمساله در مورد گربه 

 تجربه یهبعدآوردینشگربه به خونه براش اسم انتخاب کنین و وقتی اوردنقبل
ون ی ادت. غذای خوشم ه یا دادن اسباب بازی اسمش رو صدا کنینیهخوب مثل 

م اس راحتت رب رای اینک ه . و محب ت آمی   اس تفاده کن ینآرومباشه از صدایی 
ق دیمیشاول از ترکی ب دوت ا اس م جدی د و ت ونینجدیدش رو یاد بگیره می 

.حذف کنینقدیمیواستفاده کنین و بعد بتدریج اسم 

 ن ت ر ولی گربه ه ای مس میگیرنیاد جدیدشونواسم راحتترجوونترگربه های
.وابسته باشناسمشونممکنه به 
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دادر اسم به گربهیاد ( ب

به گربه . انگیزه کافی بدینتور1

نجام گفتن ا" آفرین"جای ه، نوازش کردن و بعنواناین کارو با دادن خوراکی تونینمی 
(استفاده کنین قبال یکر شدهتونینکه برای این کار می هاییخوراکی . )بدین

زمار مناسب برای آموزش اسم به گربه . انتخاب کنینتور2

شنشهگچون . خوردنشهکه قبال هم گفته شد ن دیک به زمان غذا همونطوربهترین موقع 
میخواین انجام بده خوراکی خوشم ه گیرش میاد پسازشو می دونه اگه کاری رو که 

.دارهبیشترین انگی ه رو برای یادگیری 

اسم گربه . رو حدا کنینتور3

ودتون رو با صدایی محبت آمی  و لطیف بگین و بعد روی زمین ن دیک ختوناسم گربه 
.  دینمیاد بهش اون رو جای ه بسمتتونوقتی برای گرفتن خوراکی . بذارینخوراکی یه

.بالفاصله هم این کارو انجام بدین تا بفهمه برای چی جای ه گرفته
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تکرار و زیاد کردر فاحله. 4

 ه می ی اد ب ا خ وراکی به ش ج ایسمتتونکنین و هر بار که به صداشدر مراحل بعدی 
و اگه اومد کنینصداشرو زیاد کنین مثال از اتاق خارج شین و تونبتدریج فاصله . بدین

ت ونه از جاهای مختلف خونه این کار انجام بدین و اگه گربتونینمی . بهش جای ه بدین
راکی ب دین کمتر و کمتر بهش خوتونیناومد یعنی اسمش یاد گرفته و حاال می بسمتتون

متتونسو به کافیهبیارهو اگه اون اسمش رو با حس خوب جای ه گرفتن و نوازش به یاد 
.میاد

اسهش رو فقط در موقع انجام فعالیت مای خوشایند حدا کنید 5.

ه از بی اد بای د همیش س متتونصدا می کن ین ب ه تونهر وقت که گربه خوایناگه می 
ازی مثال وقتی موق ع غ ذا خ وردن ی ا ب بعنوان. اسمش تصویر خوبی براش ایجاد کنین

ت وی گذاش تنشمث ل ن امطلوبیباهاش کار خوایناسمش صدا کنین و وقتی می کردنه
.سبد حمل گربه یا دارو دادن انجام بدین، اسمش رو نگین

.نکنینصدا اسمشوباشه هیچ وقت برای سرزنش کردن حواستون -

فقط در مواقعی که از دید گربه . کنیناسهش رو حدا دارهامهیتی تور6

ذا که زم ان ک ار خاص ی مث ل غ بشنوهاسمش مواقعی خوادیادتون باشه گربه فقط می 
ر و ش ب اگه همینطوری اسمش صدا کنین و یا مثال برای صبح بخی. کردنهخوردن یا بازی 

.از دست میدهسمتتونبخیر اسمش بگین، انگی ش رو برای اومدن به 
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3بخش 
ا چطور به گربه یاد بدیم با دستور م

بشینه؟
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...میخوانیدکتابادامهدر•

ینه؟بشمادستوربابدیمیادگربهبهچطور•
بده؟دستمابابدیمیادگربهبهچطور•
صاحبشبغلتوبدیمیادگربهبهچطور•

بیاد؟
باهامونقالدهبابدیمیادگربهبهچطور•

بیاد؟بیرون
ردهاگربهکردندستشوییدالیلبررسی•

خاکظرفازغیرجایی
بهخاکظرفازدرستاستفادهآموزش•

گربه
هگرببهفرنگیتوالتازاستفادهآموزش•
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برای دریافت کتاب کامل و
مطالعه

صفحه باقی مانده، 42
:کلیک کنید
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