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؟؟؟؟مهمهاینقدرسگتربیتوآموزشچرا
احبصبرایتجربهترینبخشلذتمهربانورفتارخوشکن،گوشحرفسگیداشتن

ادمیخودلشونکهکاریهرومیکنناذیتکههاییسگبازندگیاون،برعکس.سگه
تلخنکامموبهروداشتنسگتجربهوکردهسختبرامونروشرایطمیتوننمیدن،انجام
یدهدزد،شدنگممعرضدربیشتر،هستننکنگوشحرفکههاییسگهمچنین.کنن

.هافتمیخطربهسالمتیشونومیگیرنقراردیگهحیواناتبادعواوتصادف،شدن
ایدبسگصاحبکهکاریهترینمهمتولگی،ازسگاساسیودرستتربیتهمین،برای

.بدهانجام
لمیهظترینبزرگ،تربیتشمورددرکافیاطالعاتودانشداشتنبدونسگکردنبزرگ

مههبرایکتاباینخواندنهمینبرای!بدیدانجامسگوخودتونحددرمیتونینکه
!ترهواجبشبنونازدارنسگکهکسانی

هاسگمهمرفتاریمشکالتازمیتونین(سالگی1ازقبل)تولگیازسگدرستتربیتبا
:مانند.کنیدپیشگیری

جابهناکردنواقواق
هامهمانرویپریدنباال
دستوراتبهتوجهیبی
دیگههایسگیاهاغریبه،صاحببهدادننشانخشونت
(میشهدورازشسگصاحبوقتیشدنقراربی)جداییاضطراب
و....
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خودمون آموزش بدیم سگ ها رو میشه 
؟یا باید حتما براشون مربی بگیریم

!دادآموزشهمخونهتویروهاسگمیشهبله
:دارهشرطتا2البته

اطالعات. باشیمداشتهکافی1
صبر. .بدیماختصاصبهشونبتونیمروکافیزمانوحوصلهو2

مربیبهرومهموظیفهاینمیدنترجیحهستن،پرمشغلهوندارنحوصلهکهکسانیازخیلی
کردنعملباباشیدمطمئنداریدروکافیزمانکههستیدافرادیجزوشمااگرولیبسپارن

تربیتدنشکنگوشحرفبرایروسگتونبهترهممربیازمیتونینکتابایندستوراتبه
.بدیدآموزشوکنید

:تربیت شدن سگ توسط خود شما مزایایی هم داره
زمانی. .یشهمسگوشمابینپیوندشدنترعمیقباعثمیکنیدسپریسگباکه1
روی. کردنازیبروی،پیادهبرایسگبردنموقعمیتونیدوداریدبیشتریتسلطتمارین2

کامالدستوراتتاکنهاجرارودستوراتبخواینازشبهشدادنغذاحتییاباهاش
.بشنسگذهنملکه

آموزش. اوقاتوبخشهاثروبخشلذتبشهانجاماصولیودرستاگرسگبهدادن3
.میکنهدرروخستگیتونومیزنهرقمبراتونروخوبی
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کنیم؟چه موقع آموزش رو شروع 
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ایندر.دارهوجودیادگیریبرایزیادیچیزهایوطوالنیهسگتربیتمبحث
یاتجزئبهبعدیهایکتابدرومیکنیممطرحروضروریومقدماتیهایبحثکتاب،

.میپردازیمبیشتری

سگرسیدنمحضبهبهترهشما.کردشروعماهگی2ازمیشهروسگبهدادنآموزش
دادنیادهمماهگی3ازوکردهشروعباهاشروقالدهبارفتنراهتمرینماهگی2به

.کنیدآغازرومقدماتیفرامین

!مهم

رئیسورهبرشماکهبدیدیادشاومدهشماخونهبهسگکهاولیروزهایهموناز
یدخواهمجبورنگیریدجدیروتربیتاولروزهایاگر.هستیدسگخودالبتهوخانه
دتعاباوبندازیدسرشازروعادتاونشد،دچاربدهایعادتبهسگتونوقتیبود

.هستفرساییطاقتوسختکاربسیارکهکنیدجایگزینجدید
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؟سگ ها چه طوری فکر میکنن و یاد میگیرن

!!!اصل مهم در تربیت سگ 

ین یعنی ا. یادتون باشه، سگ ها فقط و فقط از طریق نتیجه های رفتارشون یاد میگیرنهمیشه 
چی؟

توی پارک یعنی اینکه اگه سگ کاری انجام بده که به یه تشویقی خوشمزه یا بازی یا قدم زدن
امه منجر بشه، اون رفتار رو ادامه میده و اگر عملش جایزه ای نداشته باشه، دلیلی برای اد

.دادن اون رفتار وجود نداره
!!!  باشیداین شاید ساده به نظر بیاد ولی معنی اش اینکه شما باید خیلی خیلی حواس جمع

همه . چرا؟ چون از همون روز اول تمامی رفتارهای توله رو باید زیر ذره بین قرار بدید
شویق رفتارهایی که ناخوشاینده رو نادیده بگیرید و رفتارهایی که ازشون خوشتون میاد رو ت

.کنید
.هستتشویقی مناسب مهم ترین ابرازی که باید برای تشویق سگ داشته باشید 
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کلیک کنید
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سگ ها چه طوری فکر میکنن و یاد میگیرن؟

اجازه بدید یک مثال واضع بزنم
نه، چه اگر توله برای اولین بار در اتاق تنها موند و شروع به واق واق کردن کرد تا شما رو صدا ک

رفتاری نشون میدید؟
!ه یا نهکسانی که این کتاب رو نخوندن، با نگرانی میپرن پیش سگ تا ببینن سالم% 99 

:خب این در ذهن سگ ثبت میشه که
نموندنتنها = واق واق کردن 

.هروقت تنها شدی و ترسیدی کافیه پارس کنی تا بیان پیشت........ پس
.همین اشتباه کوچیک میتونه سگ رو تا آخر عمر به یه سگ بدرفتار تبدیل کنه

مه از طرف دیگه اگر باهوش باشید و اون لحظه پیشش نرید، برای مدتی پارس کردن رو ادا
.باشهمیده و چون کارش نتیجه نداره، متوقفش میکنه و راه دیگه ای پیدا میکنه که تنها ن

گ اون موقع است که شما وارد عمل میشید و میرید پیشش و بهش تشویقی میدید و س
“کردنبا ساکت شدن یه اتفاق خوب افتاد نه واق واق " میفهمه که 

فکر رو از چه سنی شروع کنیم و یاد گرفتیم سگ ها چجوریتربیت سگ حاال که فهمیدیم 
.کنیممیکنن، وقتشه یاد دادن فرامین مقدماتی رو شروع 
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برای دریافت کتاب کامل و
مطالعه

صفحه باقی مانده،
: کلیک کنید

خرید کتاب
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