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خسته کننده و تکراری شده؟میدینانجام سگتونکه با هاییبازی 

برای بازی با سگ دنبال ایده های جدید هستین؟

ردن مفید یاد بدید که در کارهایی مثل پیدا ک هاییدوست دارید به سگ بازی 
اشیای گم شده کمک کنه؟

آموزنده و در عین حال جالب یادش بدید؟هاییدوست دارید در حین بازی 
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اهمیت بازی کردن در زندگی سگ چیه؟

دن بازی کردن هستن و این بازی کررعاااشقاینه که سگ ها دونیمچیزی که همه ما می 
ن روی اینکره چدردر برازی کرردنمیدونیمولی چیزی که اغلب لذتبخشهبا سگ خیلی هم 

ای و در واقرع بررمیرذار تراییر سرگمونجسم، ذهن، رفتار، توانایی اجتماعی و شرناختی 
. ضروریهسالمتش

سرگ باشره، اینه که بازی میتونه چیزی بیشتر از سرگرمی براینمیدونیمچیز دیگه ای که 
.رو بلد باشیمدرستشالبته اگر روش 
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بازی چطوری سگ رو خوش رفتار میکنه؟

دارن، اول از همه باید بگم که همه سگها نیاز به تخلیه انرریی فیزیکری و فلالیرت جسرمی
، نکنرینراهم فربراشوناگه شما امکان تخلیه انریی فیزیکی رو . بلضی نژادها بیشتر از بدیه

زدن بره مثر  آسریب. نمیادخوشتونمی کنن که هاییشیطنت انرییشوناونا برای تخلیه 
....لوازم منزل، چاله کردن در زمین، پارس کردن، گاز گرفتن و 

کرری رو وقتی با بازی انگیز  فلالیتهرای ف. در ضمن سگ ها به فلالیت ذهنی هم نیاز دارن
.میدینفراهم می کنین در واقع دارین به زندگیشون ملنی براشون

گه می رو می گیر  و اونها رو خوشحال و سرحال نسگتونحوصله سررفتنبازی کردن جلوی 
!دار که حدیدت بدونینیا نه ولی بهتر  شنیدینجمله زیر رو دونمنمی. دار 

!یه سگ خوب و خوش رفتار، یه سگ خسته است
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هرا و روش یکی دیگه از فواید بازی کردن ایجاد زمینه ای برای تمرین بیشرتر فرمان
وصا تولره راستش اصال سگها و مخص. سگتونهشاد و سرگرم کنند  ای برای تربیت 

و خیلری هرم تحرت تراییر میگیررنها از طریق بازی کردن هست کره چیرز یراد 
.دارنزیرنظررو رفتارهاشونهستن و تمام همبازیهاشون

ه در این قوانین رو رعایت مری کنرسگتونو وقتی دار در ضمن هر بازی قوانینی 
ی از رو کنتررل کنره و رفترار مناسرباحساسراتشیاد میگیر  هیجانهرا و دار واقع 

.خودش نشون بد 

مورد کهفهمهاون می . و باهاش بازی می کنینمیذارینزمان سگتونوقتی برای 
رو باهاش خاص و عمیق مریتونقرار گرفته و همین هست که رابطه تونتوجه 

.کنه
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7

ارن که به فضای زیادی نیاز ندهاییبازی 
آپارتماننو مناسب فضای 

از خونه بیرون تونیننمیبازی کنین ولی به هر دلیلی سگتونبا خواینحاال فکر کنین می 
نطرور برین، ممکنه فکر کنین توی خونه امکان فلالیت زیرادی وجرود نردار  در حالیکره ای

ا چیزهرای رو درگیر کنه و برسگتوندرست کنین که ذهن سناریوهاییکافیهفدط . نیست
.دار و ح  کرد مساله اون رو فلال نگه یادگرفتنجدید برای 

ادنشونددر این کتاب بازی های فکری و فیزیکی جذابی رو باهم مرور میکنیم که با انجام 
یرد و هرم لرذت ببرخوتونرو سرگرم کنید، سگتونساعت ها در جاهای مختلف میتونین

.رو هم تخلیه کنید و سگی خوش رفتار داشته باشیداشانریی ذهنی و فیزیکی 
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!"خوراکی رو پیدا کن"❶

ویرایی و فلالیتها و بازیهای شاد زیادی یاد بدین کره برا حر  بسگتونبه تونینشما می 
ول ایرن اسرگتوناونها بررین الزمره بسراغولی قب  از اینکه دار پیدا کردن چیزی سروکار 
. بازی رو بخوبی یاد بگیر 

.جایزه یه رفتار و کار خوب استفاده کنینبعنواناز این بازی تونینمی 

.بردارینیه خوراکی تشویدی . 1قدم 

. نو بهش اشار  کنیبذارننگا  می کنه اون رو گوشه اتاق سگتوندر حالیکه .2قدم 

!".خوراکی رو پیدا کن"بگین . 3قدم 

. کنینشنوازشبگین و !" آفرین"بهش . خوراکی تشویدی رو برداشتسگتونوقتی . 4قدم 
.متوجه بشه که از  کارش راضی هستینبذارین

.شهبمنظورتونکامال متوجه سگتوناین مراح  بازی رو چندبار تکرار کنین تا . 5قدم 

ار  و بردون اشربذارینحاال چند تا خوراکی در اطراف اتاق، گوشه دیوار یا زیر فرش . 6قدم 
.کنهپیداشونکه  بخواینازشکردن 

کیهای مجدد جای خورا نتونستکنین و اگه نوازششاگه این کار رو کرد تحسین و .7قدم 
.تشویدی رو بهش نشون بدین
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رو راکیهراخورو به اتاق دیگه ای ببرین و بدون اینکه ببینره سگتوندر این مرحله . 8قدم 
. قایم کنین

وش رو پیدا کرد و اونها رو برداشت، تحسین و نوازش رو فرامخوراکیهاوقتی جای . 9قدم 
.نکنین

.انجام بدینتونیناین بازی رو چندبار در روز می . 10قدم 

الزمه یکی دو هفته این بازی رو هر روز و روزی چندبار انجرام بردین ترا مطمرشن بشرین
. رو متوجه میشه!" خوراکی رو پیدا کن"از منظورتونکامال سگتون

ش خیلری رو متوجه بشه این برازی بررایمنظورتونسگتونوقتی باشیناطمینان داشته 
.دار انگیز  برای انجام دادنش وکلیلذتبخشه

راش تا کار ببذارینبار اول خوراکی ها رو در جاهای تکراری مراح  قب  تونینمی . نکته
شرار  بارهرای اول برا اتونینهمینطور می . رو بهتر متوجه شهمنظورتونبشه و راحتتر

.کنینراهنماییشکردن هم 

خشری از قبر  از رفرتن سررکار بترونیناین بازی رو یاد گرفت می سگتونبلد از اینکه 
نه و هرم کپیداشونرو در جاهای مختلف خونه قایم کنین تا در نبود شما اشصبحونه
.بخور  و هم سرگرم هم بشهصبحونه

اطالعات بیشتر در کتاب تنها گذاشتن سگ در خانه

https://petpors.com/downloads/dog-home-alone/?utm_source=Games-for-dogs-ebook&utm_medium=CTA
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!"رو بیار[ اسم اسباب بازی" ]❷

بازییادگرفتنآمادگی الزم برای . الف

، بیرار هسرت رو براترونمدنظرتونیاد بگیر  اسباب بازی که سگتونبرای اینکه . 1مرحله 
. رو خیلی خوب بلد باشه!" بیار"و !" بنداز"، !"بردار"الزمه فرمانهای 

"  آموزش های تکمیلی: 2تربیت سگ جلد "به کتابتونینبرای آموزش این فرمانها می 
.مراجله کنین

https://petpors.com/downloads/dog-training-volume-2/?utm_source=Games-for-dogs-ebook&utm_medium=CTA
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ون قردمهای زیرر بهتر. بلد باید اسم اسباب بازی ها رو بهش یاد بدین. 2مرحله 
.میگه چطوری اینکار رو انجام بدین

اسم اسباب بازییاددادن

د کره یرابرذاریناسرمی سرگتونروی یکی از اسباب بازیهای مورد عالقره . 1قدم 
.برای سگ سخت نباشهگرفتنش

و اسرمش ر. بروداشمثال سگ من یه خرس پالستیکی داشت کره مرورد عالقره 
.گذاشتم" بوبو"

برا ، بهش اشار  کنین و همررا بذارینسگتوناون اسباب بازی رو جلوی .2قدم 
.اسم اسباب بازی رو هم بگین!" بردار"گفتن فرمان 

، فیردل"تم مثال من با انگشت به خرس پالستیکی اشار  کردم و خیلی شمرد  گف
!".رو بردار[ بوبو]

هرش کنین و بنوازششاگه اسباب بازی رو برداشت با هیجان تحسین و .3قدم 
.خوراکی تشویدی خوشمز  ای بدین

ار  کرم اشرکرم.کنرینچندین بار در روز و برای چند روز این بازی رو تکرار . 4قدم 
تحسرین، خروراکی تشرویدی و نروازش رو فرامروش. رو حذف کنرینانگشتتون

.نکنین
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و برای دریافت کتاب کامل
مطالعه

صفحه باقی مانده،40
: کلیک کنید

خرید کتاب
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