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ه یکی از ویژگی های خیلی مهم سگ های تربیت شده خوش اخالق و باا اتماااد با
م و بهماون صحبت کنیدربارش، تصایم گرفمیم در این کماب هاستنفس بودن اون 

ا رو رو جوری تربیات کنیاد کاه ایان ویژگای هاسگمونمیمونیدآموزش بدیم چطور 
خاوش رو از شجاع، با اتماااد باه نفاس ومنظورمونالبمه قبلش باید . داشمه باشه

.برخورد بودن شفاف کنیم

،دامپزشکها،غریبهماندن،تنهابلند،صداهایمثلمواردیازشجاتهکهسگی
بهتدسهااونتلیهونایکنهپارسبهشون،نایمرسهحیواناتودیگههایسگ

نشونروتاقالنهومناسبرفماروهوشیارهکامالبرابرشوندربلکهنایزنهخشونت
بهکهسگیبازندگی.دارهکافیاطاینانواتماادصاحبشبهسگنوعاین.میده

نکردغرغرودادننشاندندانکردن،واقواقلرزیدن،بهشروعومیمرسهراحمی
حضورشدریاگذاشتتنهابرد،بیرونخانهازرواوننایشهوسخمهبسیارمیکنه،
!کردداریمهاان
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بودن ویژگی ای هست که هاه سگ ها بایدبا اعتماد به نفس و شجاعاگرچه 
ر مورد داشمه باشند تا بشه در کنارشون زندگی راحمی داشت، ولی این ویژگی د

جاتت در مورد شسگ نگهبانی اگر . سگ های نگهبان کامال کلیدی و حیاتی هست
رو به اشو اتمااد به نفس داشمن آموزش ندیده باشه، هیچ وقت نایمونه وظیفه 

.درسمی انجام بده

بهش که توسط صاحبشهاییکه به افراد یا سگ سگیهمخالف سگ خوش برخورد 
.هیا پرخاش میکنه یا میمرسغرش، واقاتمااد نداره، بهشون واق میشنمعرفی 

در سگ خوش برخورد در مواجهه با افراد جدید یا سگ های دیگه، پارس نایکنه یا
.صورت شنیدن دسمور صاحبش به سرتت ساکت میشه
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س چطور سگی شجاع و با اتمااد به نف
داشمه باشیم؟

. ام بدیدچه کارهایی باید انجآموزش توله برای میدیمدر این قسات براتون توضیح 
وز وقمای احماااه هنا)که اتمااد به نفس توله ها از روزهای اولیه زندگی اونجاییاز 

قبل از آمدن توله پیش شما و قسات 2شروع میشه، این بخش به ( پیش شاا نبوده
.بعد از اون تقسیم میشه



ن تولهقبل از خرید یا به سرپرسمی گرفم
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مماسفانه.یدباشفکربهسگخریدازقبلبایدشجاعسگیداشمنبرایکهاینهبدخبر
نگرانمیدگرفروسگاگرالبمه.دارهبسمگیوالدینشونبههاسگشجاتتازقسامی
وسنفبهاتماادداشمنبرایروسگمیمونیدبازهمکهاینهخوبخبرنباشید،

رشپروانمخابکهدادخواهیمتوضیحبراتونحالهربهولی.بدیدآموزششجاتت
!دارهسگآیندهدرمهاینقشچهمناسبوالدینودهنده

لی هست مماسفانه این اص. هم منمقل میکننشونرو به توله ترسشونپدر و مادر ترسو، 
پتبرای هاین هم هست که . بی خبر هسمیمازشموقع خریدن سگ ماهاکه خیلی از 

العات پرورش دهنده معتبر، باتجربه و دارای اطسگ رو از حمااپرس توصیه میکنه حماا 
.خریداری کنید

هفته اول زندگی 3در طبق مطالعات انجام شده، نوازش و بغل کردن توله توسط انسان 
اله باتث میشه توانایی مدیریت اسمرس و ترس در اون ها و هاچنین قدرت حل مساش

ن در هفمه برای هاین ارتباط داشمن توله با انسا. در هنگام بزرگ سالی افزایش پیدا کنه
.های اول زندگی مهم هست
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، ماه2قبل از یا هر سنی نیاگیماه و 1در برادرهاشجدا کردن توله از مادر و خواهر و 
.  بشهبدبینو نسبت به محیط اطراف و آدم ها ترسو شده باتث میشه توله 

در کشور وسودجمماسفانه این اشمباه بسیار رایجی هست که توسط پرورش دهندگان 
سگ ما انجام میشه و یکی از مهم ترین دهیل به وجود آمدن مشکالت رفماری و ترس

.دارهها در این اشمباه ریشه 
و میبارهاتمااد به نفاس ساگ رو بااه ماهگی2ماندن در کنار مادر و خواهر برادرها تا 

آموزش میده و توله سگی که هاشماهگی به توله 2مادر تا . ترس رو در اون کم میکنه
.نشدهتکایل آموزششقبل از این سن از مادر جدا بشه، هنوز 



من بعد از خرید یا به سرپرسمی گرف
!(نقش شاا در تربیت توله)توله 
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براتون تربیمشاگر در حال خواندن نوشمه های این کمب هسمید احمااه سگ دارید و 
ن سخمه بالغ هست کارتوسگموناگر . حاه سگ شاا ماکنه توله باشه یا بالغ. مهاه

.روتونهتری پیش آسونراه تربیمشبرای ( ماه6زیر )توله است هنوز ولی اگر 

توله سگ ها رو به چالش بکشید. 1

وی اشمباها فکر میکنیم باید جوری از تولاه هاا مراقبات کنایم کاه آب تاماهاخیلی از 
ون در صورتی که مراقبت بیش از اندازه تولاه هاا رو ترساو و باد! نخورهدلشون تکون 

ا چیازی با اینکه نباید اجازه بدیم خطری مموجاه تولاه بشاه یا. اتمااد به نفس میکنه
ردنشونکدر موقعیت های مخملف و مجبور کشیدنشچالش بهش آسیب بزنه ولی به 

فاس بیرون بیان و اتماااد باه نامنشونبه انجام کارهای سخت باتث میشه از ناحیه 
!کسب کنن
کیی ذهنی و فیزیقرار بگیرن که از نظر هایینیاز دارن در موقعیت هفتگی6توله ها از 

ه برای مثاال قارار دادن تولاه در ماوقعیمی کا. دشوار و کای اسمرس آور باشهبراشون
کنه اون رو به یا پله پایین بیاد یا باه بره، هرچند ماسکومجبور بشه به تنهایی از یک 

خوره ولای توله ماکنه بارها تالش کنه و شکست ب. ناله یا گریه وادار کنه، براش مفیده
.در نهایت اگر به تنهایی مساله رو حل کنه، شجاتت هزم رو به دست میاره

مهم

ترسو که توله گیر میکنه، دلسوزی براش و کاک بهش فقط باتثهاییدر موقعیت 
ه فقط در صورتی که سگ خودش به تنهایی مساله رو حل کن. شدن سگ میشه

.و حس شجاتت رو ایجاد میکنهمیبرهاتمااد به نفسش رو باه 
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