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مقدمه

شااید . مشکالت رفتاری سگها یکی از بزرگترین مسائل و موانع در رابطه آدم و سگ هست
ون تولاه سات درک ایان مسابله براتاساگتونو یا هناوز بخریناالن که قصد دارین سگ 

مشاکالت هماینمیشانیا کشته بی خانماندلیلی که سگها اصلی ترینمشکل باشه ولی 
!مهمیهپس موضوع . رفتاریه

داشاته پیدا کرد که حداقل یک مشکل رفتااری هان نخونگی ایخیلی سخته که بشه سگ 
اهااش که باا ایان مسااله کناار بیاان و بمی گیرندر بیشتر موارد صاحبان سگ یاد . باشه

!عذر و بهانه بیارنسگشونزندگی کنن یا باالتر از اون برای کار 

سوال اولی که برای همه پیش میاد اینکه اصال این مشکالت از کجا شروع شده؟

تغییار سگ در طول تاریخ نسبت به اون چیزی که اولش بود خیلای/ سبک زندگی انسان
.تفاوتهمتوی دنیای امروز جایگاه سگ نسبت به گذشته خیلی . کرده تا به اینجا رسید

ارک تمام روز توی آپارتماان، پابجاشدیگه مثل قبل کاری برای انجام دادن ندارن، سگ ها
رو تچندسااعبتاونناز سارکار برگارده و صاحبشاونکاه منتظرنسگ و یا حیاط پشتی 

.پیاده روی کوتاه بیرون برنیهو شاید برای بگذروننباهاش 
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دارهگ شاید کسی کاه سا. سگهاستهمین مسبله یکی از عوامل مشکالت رفتاری 
ساگنب من چقدر تالش میکنن شرایط زندگین رو مناس»: بپرسهباید اول از خودش 

آیاا »، «سگ رو بهن میاده؟یهآیا سبک زندگی من اصال امکان نگهداری از »، «کنن؟
«وقت کافی براش دارم؟

بک زندگی ما اینه که تاثیری که رفتار و سنمی کنینچیزی که شاید اصال بهش توجه 
!سگمونهدالیل مشکالت رفتاری اصلی تریناز دارهسگمونروی شخصیت 

سگ هیمسائل بعدی که میشه بهش اشاره کرد عدم اطالع ما از ویژگیها و روحیات 
.اونهیا نحوه تربیت 

آماوزش ؛ قبل از رانندگی باراشمی گیرینما قبل از شنا کردن، شنا یاد ! جالبهخیلی 
ی در ماورد نمیرسه که الزمه چیز ذهنمون، ولی قبل از گرفتن سگ اصال به می بینین

.می کنینماجراجویی برخورد یهو باهاش مثل بدونینروحیاتشاین حیوون و 

از ایان موجاوددانشاموننمیرسه شیوه زندگی ما و میازان ذهنمونهیچ وقت به 
.در آینده جهت بدهمشترکمونهست که میتونه به تمام مسائل زندگی 

نتیجاه باهاش بهتار ارتبااط برقارار کناین و دربتونیندرک رفتار سگ باعث میشه 
لای از خی. توانایی برطرف کردن بعضی رفتارهای ناخوشایند رو هان داشاته باشاین

زن، و اون رو توی حیاط میندامیخرنپرورش دهنده توله یهو یا شاپهاپتمردم از 
و انتظاار میاذارنو جلاوش غاذا می کننهر وقت که حوصله داشتن باهاش بازی 

.موجود خیلی دوست داشتنی داشته باشنیهدارن برای همیشه 
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طونشاییاهو گاهی مثال شیرینن، گاهی خیلی کوچیکنبچه هایتوله ها مثل 
وقات ونتصاحب سگ شما مسبولین که برای توله یهبه عنوان . میشنکوچولو 
خاوبشالزماه کاه از کارهاای . غلطهو بهش یاد بدین چی درسته و چی بذارین

یزنه، باا سر مازشناخوشایندیکنین؛ و اگه رفتار اشتعریف کنین و غرق جایزه 
یچ یادتون باشه ه. متوقف کردن جایزه دادن و عدم توجه، باهاش برخورد کنین

داشاته ندوساتتونرو نزنین چون اینکار فقط بهش یاد میاده کاه سگتونوقت 
و نسابت هبترسایا بدتر از اینها ممکنه ازتون نکننباشن و دوباره بهتون اعتماد 

!بشهپرخاشگربهتون 

از برای بعضی از مشکالت رفتاری مثل دفع ادرار و مدفوع در جای نامناساب، گا
ت جداگانااه ای تهیااه شااده و جزئیاااکتابهااای گااازگرفتنگاارفتن، پااارس کااردن، 

.بیان شددرموردشون

ی حساابمیتوننمورد دیگه از مشکالت رفتاری که هر کدوم 5میخوایناینجا در 

.رو بگینبشندردسرساز

مشاهده کتاب ها
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ه روزانه دستشه و وارد خونخریدهایکس دوست نداره وقتی ماست، تخن مرغ، شیر و هیچ 
وکشیدشاتو یا روی شلوار نو و بیوفتهسگ همه چیز از دستش یهمیشه با پریدن پرهیجان 

ری و خطاروشونبه پریدن سگ مهمونهاچه برسه به حس . بمونهپنجه به محض ورود جای 
!دارهبه همراه مسنترکه این کار برای بچه ها و افراد 

کوچیاکساگهایباشه ولی ایان رفتاار بانمکبنظرتونتوله یا سگ کوچولو یهشاید پریدن 
.میشنخیلی زود آزاردهنده میشه و توله ها هن بزرگ 

اری و کلای روز خساته کایاهبیاد تا بعاد از استقبالتونیاد بدین با آرامش به سگتوناگه به 
.ایجاد میشهلذت بخش تریخرید بهتون خوش آمد بگه، محیط خیلی 

ایی باه رو متوجه بشین و بعاد باا اساتفاده از روشاهسگتونبرای این کار اول باید دلیل کار 
.رو تغییر بدینسگتونرفتار آرومی

برای خوش عزیزشمشکل پریدن سگ روی آدمهای 
آمدگویی
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رو درک کنینسگتونرفتار . الف

ین امکان بو ا. بینی با هن سالم و علیک میکننچسبوندندر طبیعت سگها بطور غریزی با 
.فراهن میکنهبراشونکردن صورت سگ دیگه و آشنا شدن باهاش رو 

تاا باه بپارهبهتونآمدگوییکه اون برای خوش طبیعیهو این باالترهسگتونبینی شما از 
بغلشوناالن میپرن فکر میکننصاحبشونالبته توله ها وقتی روی . نزدیک بشهصورتتون

.میشنمیکنه و نوازش هن 

بردارینبه پریدن سگتونهر چه زودتر دست از تشویق کردن . ب

کیلاویی فارق 60تاا 30ساگ یهکامال با پریدن میپرهروتونکیلویی 6یا 5توله یهوقتی 
ساریع توله هاا خیلای. بندازینسگتونپس بهتره هر چه زودتر این رفتار رو از سر . میکنه

و آرومخوشاامدگویییااددادنکمتار باشاه سگتونسن هرچی، برای همین میگیرنیاد 
.آسونترهدلپذیر بهش 

بردارینبه پریدن سگتونهر چه زودتر دست از تشویق کردن . ب
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