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مقدمه
سالم و عرض ادب خدمت همه مخاطبان و همراهان هاپ میو
تربیــت و آمــوزش تولــه ســگ از همــان ابتــدای زندگــی اش بســیار مهــم
و ضــروری اســت ،روزانــه مــا ده هــا پیــام مبنــی بــر مشــکالت رفتــاری در
ســگ هــا دریافــت مــی کنیــم ،کــه علــت اصلــی ایــن مشــکالت رفتــاری در
ســگ هــا برمیگــرده بــه عــدم تربیــت صحیــح در دوران تولگــی آن هــا ،ایــن
مشــکالت رفتــاری ریشــه در دوران نــوزادی ســگ هــا دارد کــه بــه دالیــل
عــدم آگاهــی کافــی نتوانســتیم آن هــا را بــه شــیوه درســتی تربیــت کنیــم.
تیــم هــاپ میــو بــا ترجمــه و بومــی ســازی ایــن کتــاب عالــی ســعی داشــته
کــه قدمــی در راه ترقــی تربیــت و آمــوزش اصولــی تولــه ســگ هــا در ایــران
بــردارد کــه همــه مردممــون بتواننــد ســگ هــای خودشــان را همانطــوری
کــه مــی خواهنــد تربیــت کننــد .و در نهایــت صاحــب ســگی کامــا فرمــان
پذیــر و حــرف شــنو باشــند.
در ایــن کتــاب شــما  117تــا از نــکات آموزشــی و تربیتــی را یــاد خواهیــد
گرفــت و بقیــه ترجمــه کتــاب  1000 Best Dog Training Secretsدر ســری
کتــاب هــای بعــدی هــاپ میــو بــرای شــما قابــل دریافــت خواهــد بــود.
خیلــی خرســندیم کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور شــروع بــه ترجمــه کتــاب
هــای پرفــروش تربیــت ســگ کــرده ایــم  ،امیدواریــم کــه بهتریــن اســتفاده
را از ایــن کتــاب الکترونیکــی ببریــد.
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دوران توله سگی
دوران تولــه ســگی ،زمــان ابــراز عشــق و عالقــه بــه آن .هرچنــد کــه در ایــن دوره
از زندگــی تولــه بایســتی بــه نیازهــای اولیــه و فــوری آن توجــه کنیــم در عیــن
حــال بایــد مراقــب باشــیم کــه لوســش نکنیــم .دوران تولگــی ســگ بســیار مشــابه
دوران کودکــی انســان و مراقبــت از آن اســت .قســمت مهــم زندگــی تولــه مهــارت
هایــی کــه یــاد میگیــرد نیســت بلکــه تجربــه هایــی اســت کــه از محیــط پیرامــون و
ســگ هــای بالــغ بدســت مــی آورد اســت .ایــن مرحلــه از زندگــی چشــمگیرترین
مرحلــه در زندگــی یــک ســگ اســت.
همچنــان کــه تولــه در حــال رشــد اســت نگــرش هــا در رابطــه بــا محیــط پیرامــون
و ســگ هــای بالــغ بــر مغــز آن تاثیــر مــی گذاررنــد .و باعــث یــاد گرفتــن و
تشــکیل شــخصیت و رفتــار در آن مــی شــود.
آیا آماده هستید که تبدیل به یک رهبر و مربی خوبی برای سگتان بشوید
توجــه داشــته باشــید کــه ،نکاتــی کــه در ایــن کتــاب یــاد مــی گیریــد بــرای دوران
قبــل از بلــوغ ســگ نوشــته شــده اســت و بهتریــن فــوت و فــن هــای آموزشــی
و تربیــت یــک تولــه ســگ اســت .بــا توجــه بــه گفتــه نویســنده کتــاب بهتریــن
زمانــی کــه شــما بایــد بــه ایــن نکتــه هــا حتمــا توجــه کافــی داشــته باشــید حــدود
دو ماهگــی تــا هشــت ماهگــی تولــه ســگ اســت.
البتــه توجــه داشــته باشــید کــه دوران بلــوغ ســگ هــای مختلــف متفــاوت اســت و
ایــن نکتــه بــه صــورت نســبی بیــان مــی شــود.
بــه همیــن دلیــل دانســتن ایــن نــکات تربیتــی بــرای همــه افــرادی کــه صاحــب
یــک ســگ هســتن ضــروری مــی باشــد.
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اهداف ما در دوران تولگی سگ
اعتمــاد بنفــس یکــی از اصلــی تریــن رکــن هــای آمــوزش اســت .تولــه ســگ شــما
بایــد یــاد بگیــرد کــه چگونــه بــا مســایل گوناگــون بــا اعتمــاد بنفــس رفتــار کنــد.
بــه صــورت یــک قــدم مثبــت و ســنجیده او را هــر روز بــه مــکان هــای گوناگــون
ببریــد و بــا اشــیا  ،ســروصدا و مــوارد دیگــر محیــط اطرافمــان آشــنا کنیــد .در ایــن
حالــت ایــن تولــه ســگ بــه راحتــی مــی توانــد بــا محیــط پیرامــون شــما خــودش
را وفــق دهــد و اعتمــاد بــه نفــس الزم بــرای یادگیــری و زندگــی در آن محیــط را
داشــته باشــد.
اعتمــاد و تکیــه کــردن بــه خــود .تولــه ســگ شــما بایــد اعتمــاد بنفــس داشــتن
را یــاد بگیــرد .هرچــه او را بیشــتر راهنمایــی کنیــد همانقــدر بیشــتر مــی توانــد
موفــق شــود .هرچقــدر بیشــتر موفــق شــود شــما بشــتر آن را مــورد تعریــف و
تمجیــد قــرار مــی دهیــد و هرچقــدر بیشــتر بــه خاطــر کارهــای انجــام شــده مــورد
تمجیــد قــرار گیــرد ،اعتمــاد بنفــس بیشــتری بدســت مــی آورد .بــه همیــن ســبب
روزی  10کار ســاده بــرای انجــام بهــش بســپارید تــا بتوانــد تمجیــد شــما و اعتمــاد
بنفــس خــود را بدســت بیــآورد.
اعتمــاد بــه نفــس در رهبــری .در ابتــدای ایــن دوره تولــه ســگ شــما در حــال
جمــع آوری و کســب اطالعــات از نحــوه عملکــرد و رفتــار شــما بــه عنــوان رهبــر
و مراقــب اصلــی وی مــی باشــد  ،امــا او همچنیــن در حــال توســعه چشــم انــداز
انســان هــا از نمونــه هایــی اســت کــه در هنــگام پــرورش او ارائــه مــی دهیــد.
نحــوه رفتــار و تعامــل بــا تولــه ســگ خــود مرحلــه و لحــن را بــرای بقیــه روابــط
تعییــن مــی کنــد .همچنیــن ســعی کنیــد رفتارتــان مثبــت و قابــل اعتمــاد باشــد تــا
اعتمــاد ســگتان را جلــب کنیــد.
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پذیــرش یــک شــی جدیــد .بــا راهنمایــی هــای مناســب کمکــش کنیــد تــا مســایل و
اشــیاء جدیــد را کاوش کنــد .تشــویقش کنیــد تــا از دســتورات شــما پیــروی کنــد.
او را بــا اشــیا گوناگــون زیــادی آشــنا کنیــد .اشــیائی را کــه میــل داریــد ســگتان
آن هــا را تکاپــو کنــد ،اجــازه بدیــن کــه ســگتان آنهــا را لمــس کنــد و او را در ایــن
مرحلــه کمــک کنیــد.
پذیــرش چالــش هــای جدیــد .پیگیــر باشــید کــه ســگتان کارهــای کوچــک زیــادی
را بــه انجــام مــی رســاند کــه در انتهــای آن مــی توانــد جایــزه و تشــویق خــودش
را داشــته باشــد .انجــام وظایــف و کســب ســتایش و تشــویق بــه او کمــک مــی کنــد
اعتمــاد بــه نفــس خــود را در انجــام کارهــای جدیــد تحــت هدایــت شــما بــه دســت
آورد .او همچنیــن یــاد خواهــد گرفــت کــه بــدون تــرس و اضطــراب چالــش هــای
جدیــد را بپذیــرد.
پذیــرش حــد و مرزهــا .اســتفاده از باکــس ( خونــه قفســی ) و دیگــر متدهــا بــرای
محــدود کــردن اختیــارات تولــه ســگ کمــک مــی کنــد تــا او محدودیــت هــای
خــودش رو بــه تدریــج بشناســد .اگــر ایــن هــدف در مــاه هــای ابتدایــی محقــق
نشــود بعــد هــا کــه ســگتان بالــغ تــر شــد ســخت تــر مــی توانــد از محدودیــت هــا
اســتقبال کنــدو در ایــن حالــت شــما دچــار مشــکل خواهیــد شــد.
عــادت کــردن بــه تنهایــی .تولــه ســگ شــما همچنیــن بایــد یــاد بگیــرد کــه در
خلــوت خــودش راحــت باشــد .دوره هــای تنهــا مانــدن در قفــس در یك اتــاق آرام
و دور از خانــواده بــه او كمــك مــی كنــد تــا اعتمــاد بــه نفــس ایــن عمــل را بدســت
آورد .وقفــه هــای مکــرر بیــن ایــن دوره هــا بــه او کمــک مــی کنــد تــا متوجــه شــود
کــه ایــن دوره هــا موقتــی اســت و بــه معنــای تــرک شــدن او نیســت.
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یادگیــری جویــدن اســباب بــازی هــای مناســب .در دســترس قــرار دادن اســباب
بــازی هــای مناســب قابــل جویــدن در آمــوزش و تربیــت طــرز صحیــح جویــدن
بســیار موثــر اســت.
یادگیــری در مــورد نظــم در زندگــی روزانــه .یــک برنامــه ی منظــم روزانــه باعــث
داشــته باشــید ،در ایــن حالــت ســگتان کامــا یــاد مــی گیــرد کــه در کجــا و چــه
زمانــی بایــد آمــاده آمــوزش و یادگیــری باشــد و ایــن امــر موجــب بهبــود در امــر
تربیــت تولــه ســگ شــما مــی شــود.

بعد از اتمام این کاتب شما به یک مبری ماهر تبریت توله سگ تبدیل می شوید
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