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ممکنه مرغ مینای من بدجنس باشه؟

جواب خیره .مرغ مینا پرنده دوست داشتنیه کهه ا رو بدجنسهی رفتهار نمهی کنهه.
عواملی باعث میشن که اون نخواد به صاحبش نزدیک بشه و وقتی صاحبش مثل یه
پرنده خونگی باهاش رفتار می کنه با خشونت واکنش نشون بده .اگهه بهدونین چهه
چیزهایی باعث میشه یه پرنده پرخاشگر داشته باشیم ،می تونین ا جوجگی تربیتش
کنین که با خشونت رفتار نکنه و همینطور میشه در بزرگسالی هم چیزهایی بهش یاد
بدین که مانع عصبانی شدنش بشه.
برا اینکه بتونیم خشونت مینا رو درمهان کنهیم اوب بایهد بیهمهیم خشهونت نشهون
دادنش به چه دلیله و بعد روش تربیتی مناسب رئ انتخاب کنیم.
در این کتاب در هر بخش اوب دلیل رفتار خشونت آمیز مرغ مینا رو بررسی می کنهیم
و بعد میریم سراغ راه حل تربیتی اش.
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دالیل رفتار پرخاشگرانه مرغ مینا
مرغ مینا پرنده حساس و باهوشیه که حافظه خوبی هم داره .دالیل زیادی میی تیونن باعیث
بشن که یه مرغ مینا پرخاشگر بشه .بیشترین دلیل ترس ،اضیطرا و ترربییاب بید گذشیته
هست ،در اینرا دالیل رفتار خشونت آمیز این پرنده خوشگل رو بیان می کنیم.

.1

مهم ترین دلیل نوک دن مرغ مینا اینه که وقتی یه بار نوک ده با رفتار هیجان انگیز
ا سمت شما یا اعضا

خونواده مواجه شده و به همهین دلیهل بهرا

ادامهه ایهن کهار

تشویق شده

.2

میناها به رنگ قرمز و اشیا

براق حساسن و اگر این دو مورد رو در یه انسهان ببیهنن

دوست دارن بهش نوک بزنن.

.3

با توجه به نیاها

.4

یکی ا دالیلی که می تونه باعث بشهه مهرغ مینها ا صهاحبش بترسهه و بها خشهونت

خاص مرغ مینا ،اگه جا و غذایش مناسب نباشه عصبانی میشه.

واکنش نشون بده اینکه وقتی کوچیک بوده دستی نشده.

.5

یکی ا دالیل دیگه ترس می تونه این باشه که اون بخهوبی اجتمهاعی نشهده پهس ا
آدمها ،پرنده ها و تجربیات جدید می ترسه.

.6

بعضی وقتها خشم می تونه نتیجه حسادت باشه .بعضی ا پرنهده هامثهل مهرغ مینها
بطور طبیعی حسودن و وقتی صاحبشون با فرد یها حیهوون خهونگی دیگهه ا
برقرار می کنه پرخاشگر
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می کنن.

ارتبها

.7

چون مرغ مینا حافظه قهو

داره تجربیهات گذشهته مهی تهونن یکهی ا دالیهل اصهلی

پرخاشگریش باشن و اگه در گذشته مورد آ ار و اذیت قرار گرفته باشهه هرگهز فرامهوش
نمی کنه.

.8

بعضی ا پرنده ها در سن بلوغ پرخاشگر می شن که در این دوران اگر باهاش درسهت
رفتار بشه و آمو ش داده بشه ،پرخاشگر

.9

با گذشتن ا این مرحله ا بین میره.

قلمروطلبی یکی دیگه ا دالیل رفتار خشونت آمیزه .تو

خونه ،مرغ مینا ممکنهه ایهن

حس رو به قیسش یا ظرف غذاش داشته باشه.
 .01اگه مرغ مینا انگیزه کهافی بهرا

فعالیهت ذهنهی و جسهمی نداشهته باشهه ا خهودش

خشونت نشون میده.

.11

اگه پرنده با صاحبش ارتبا

با پرخاشگر

.12

صاحبش رو ا خودش دور میکنه.

اگه مرغ مینا رو به یه برنامه رو انه خیلی ثابت عادت بدین کوچکترین تغییر
برنامه باعث خشمش میشه.

5

عمیقی نداشته باشه خیلی وقت ها می خواد تنها باشه و

در اون
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