 ۱۰ﮔﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس
ﻫﻠﻨﺪی
آﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی  :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎﯾ را در ﺣﺎل ﺣﺮف زدن
دﯾﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ رازی ﮐﻪ در اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘ ﺳﺨﻨﻮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮا ﯾ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﭘﺮﺗﻼش ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ

ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ آﻣﻮزش دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪﺗﺎن از ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
آﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ راه ﺳﺨﺘ را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺎت و
ﺗﻨﯿ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ .

ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗ ﺻﺪای ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2019/07داﻧﻠﻮد‐ﺻـــــــــــــﺤﺒﺖ‐ﻃﻮﻃ‐
ﻫﻠﻨﺪیmp3.

اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی

ﻧﺎت ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی

اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ داری از ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎت زﯾﺮ را
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ :
 .1ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﻬﺘﺮ از ﻋﺮوس ﻫﺎی ﻣﺴﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮف زدن ﯾﺎد ﺑﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻨﻮز
ذﻫﻨﺸﺎن زﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃ اﺻﻠ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه از
دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه راﺣﺖ ﺗﺮ آﻣﻮزش ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻃﺒﯿﻌﺖ

زﻧﺪﮔ ﮐﺮده و راه ارﺗﺒﺎﻃ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .2ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﺎوی ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ و ﻧﺘﺮس و ﺟﺴﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾ در ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت را دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﺮ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی

ﻣﺎده ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ.
 .3اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ را ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ را در اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس
ﻫﻠﻨﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﻔﺖ راه ﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
 .4ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪام در
ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎن آﻣﻮزش ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در
زﻣـﺎن ﻫـﺎﯾ ﮐـﻪ ﺷﻤـﺎ در ﺧـﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ ﻣـ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ او را ﺑـﻪ ﺻـﻤﯿﻤ ﺗﺮﯾـﻦ ﺷﺨـﺺ ﺑﻌـﺪ از ﺧـﻮد

ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
 .5ﻫﺮﮔﺰ در ﮐﻨﺎر ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺳﻮت ﻧﺰﻧﯿﺪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﺳﻮت زدن را ﺧﯿﻠ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از
ﺣﺮف زدن ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮت زدن ﮐﺮد دﯾﺮ ﺗﺮک آن ﻣﺸﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻮت ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻠﻤﺎﺗ را ﻣﺪام ﺗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ذﻫﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد.
 .6ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی از ﺳﻦ دو ﻣﺎﻫ ﺗﺎ
ﯾﺴﺎﻟ آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﯾ ﺳﺎل ﺳﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .7اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﺣﺮف زدن ﯾﺎ ﺑﯿﺮد ﻫﺮﮔﺰ در ﻗﻔﺲ او آﯾﻨﻪ و ﯾﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی
ﻫﺎی داری اﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻼش ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .8اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻮت زدن را ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ .ﯾ ﻣﻠﻮدی ﺧﺎﺻ را ﺑﻪ
درﺳﺘ و ﺷﻠ ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺒﺎ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﮐﻨﺎرش اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮ روز ﯾ ﻣﻠﻮدی
ﺧﺎﺻ را ﺗﺮار ﻧﻨﯿﺪ و ﺳﻮت ﻫﺎی ﻣﺸﻞ و ﻧﺎزﯾﺒﺎ را اﺟﺮا ﻧﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻮت ﻫﺎﯾ آزاردﻫﻨﺪه و ﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪه را اﺟﺮا ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن
آن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
 .9ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﻮزش ،از ﮐﻠﻤﺎﺗ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 .10در اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﯾ ﻟﺤﻦ و ﯾ ﺗﻦ ﺻﺪا ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﻪ ذﻫﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﺮوﯾﺪ ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ای

ﺟﺰ اﺗﻼف وﻗﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وﯾﺪﯾﻮ زﯾﺒﺎ از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش
/https://www.eig-shop.com/wp-content/uploads/2019/07وﯾــــــــﺪﯾﻮ‐ﺣﺮف‐زدن‐ﻋﺮوس‐
ﻫﻠﻨﺪیmp4.
داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﯾﺪﯾﻮ اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی

ﭼﻮﻧﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺷﺮوع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی

ﺣﺎل ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ داﺷﺘﻦ ﯾ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺳﺨﻨﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻧﺎت ﻓﻮق را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺟﻮان و و ﮐﻨﺠﺎو ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻔﺲ و وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﭘﺮﻧﺪه را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در اﺗﺎق و ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪه
ﻧﺒﺎﯾـﺪ آﯾﻨـﻪ و اﺳـﺒﺎب ﺑـﺎزی دارای آﯾﻨـﻪ و ﯾـﺎ ﺣـﺎﻟﺖ آﯾﻨـﻪ ای ﺷـﻞ وﺟـﻮد داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻣﻘـﺎﻟﻪ ای ﻣﺠـﺰا
راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و داﺧﻞ ﻗﻔﺴﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ در ﯾ اﻟ دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺮﻧﺪه
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪش ﻋﺎدت ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻃ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ آب و ﻏﺬای ﭘﺮﻧﺪه را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﺪاﯾ آرام و
زﯾﺒﺎ ﻧﺎﻣﺶ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾ اﻟ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم
ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده و آﻣﺎده
آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش و دﺳﺘ ﮐﺮدن ﭘﺮﻧﺪه آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﺣﺮف زدن را ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.
اﺻﻮل ﮐﻠ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﺷﺮﻃ ﮐﺮدن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﺮف ﯾﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪی را ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﺑﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﭘﺮﻧﺪه آن ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم داد ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺮﻃ ﺷﻮد و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎداش آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ای را ﺑﻪ او آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻨﺎم ﻏﺬا دادن ،ﻫﻨﺎم
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻗﻔﺲ ،ﺻﺒﺤﺎه و ﺷﺒﺎﻧﺎه ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﻪ ذﻫﻦ ﭘﺮﻧﺪه
ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼم دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ ﻟﺤﻨ ﺧﺎص و ﺳﺮﻋﺘ ﻣﻌﯿﻦ و ﺣﺎﻟﺘ ﺷﺎد ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮد ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن
داده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺎراﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت راﻧﺪﻣﺎن آﻣﻮزش
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺮﻧﺪه را در ﻣﺤﯿﻄ آرام ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش او ﺑﻪ راﺣﺘ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻠ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
ﭼﻮن ﮐﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ از ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺻﺪاﻫﺎﯾ ﻣﺒﻬﻢ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺗﻼش ﭼﻨﺪ روزه ﺗﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﮐﻮﺗﺎه و در ﺣﺪ  10اﻟ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ اﺣﺴﺎس
ﻣﯿﻨﯿﺪ اﻣﺮوز ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﯾﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺪارد از آﻣﻮزش ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻮﻃ ﺳﺎﻧﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ روش در ﺑﺮﺧ از ﻃﻮﻃ ﺳﺎﻧﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی
ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘ دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ
اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺮاری و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻼ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ او ﻗﺮار
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼـﻮﻧﻪ آﻣـﻮزش در ﺳـﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻦ ﻋـﺮوس ﻫﻠﻨـﺪی را ﺳـﺮﻋﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ؟

ﺳﺮﻋﺖ در آﻣﻮزش ﻃﻮﻃ ﻫﻠﻨﺪی
ﺑﺮای اﯾﻨﻪ اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺮار ﺷﺪه را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از روش ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘ ﻣﺎﻧﻨﺪ دادن ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ

ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮدن او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻼم را دو اﻟ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﭘﺮﻧﺪه ﮔﻔﺘﯿﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺪاری از داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ در
ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻼم را ﻣﺪام ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از دادن اﯾﻦ داﻧﻪ
ﻫﺎ ،ﺗﺮار ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻨﺎم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻏﺬا ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻼم را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ
ﻧﻮﻋ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻼم ﺷﺮﻃ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻮﯾﺪ ﯾﻌﻨ
ﻣﻨﻈﻮرش ﻫﻤﺎن داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اوﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﺎﻗ ﭘﺮﻧﺪه در اﺛﺮ دادن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داﻧﻪ
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺟﺎی داﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺸﻮﯾﻘ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﯾﻦ و ﺑﺎرﯾﻼ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﻦ
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺒﺖ او را ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺷﯿﻮه
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای اﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣ

ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﭘﺮﻧﺪه را ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را دو اﻟ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺮار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
و ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺪاری از ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش را ﺑﻪ او ﻣ دﻫﻨﺪ .در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﻦ ﺳﻮال “ﻧﺎﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ” ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﻢ ﺧﻮدش را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣ آورد و در اﯾﻦ
ﻫﻨﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﻏﺬا از ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در آﻣﻮزش ﺣﺮف زدن ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺑﺎﯾﺴﺖ :
از ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﺮف زدن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﻧﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺮوس ﻫﻠﻨﺪی ﺗ ﺷﺎﻧﺲ آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﺳﻮت ﻧﺰﻧﯿﺪ.
ﺳﻦ دو ﻣﺎﻫ ﺗﺎ ﯾ ﺳﺎﻟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
از آﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﯿﺪ.
از ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻠﻤﺎت را واﺿﺢ و ﺳﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.

