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 میخالص شو گاریبه س ادیچگونه از اعت
ها سیگاری باید این نکته را در نظر داشته باشید که هیچ زمانی برای ترک سیگار دیر نخواهد بود. شاید شما سال

برید، ولی بدانید که هر زمان اراده کنید و این عادت ناپسند را اید و در دوران میانسالی یا کهنسالی به سر میبوده

اید. شاید بسیاری از شما زمانی که قصد ترک کردن سیگار را دارید از کنید، اول به سالمتی خود کمک کردهترک 

های مقابله با های چگونگی ترک سیگار و روشخود بپرسید که چطور این کار را انجام دهم. ما در این مطلب راه

 دهیم.های این راه را به شما آموزش میسختی

 

 د به سیگارعلت اصلی اعتیا

مهمترین دلیل اعتیاد به سیگار وجود نیکوتین موجود در تنباکو است. متاسفانه مغز به سرعت به این ماده عادت 

کند. این مسئله در افراد سیگاری که از یک نخ در روز شروع کرده و کرده و مقدار بیشتر را از فرد درخواست می

متاسفانه مغز پس از مدتی، زمان سیگار کشیدن شما را اند، کامال مشهود است. اکنون به چند بسته در روز رسیده

کنید، به شما فرمان کشیدن سیگار را هایی که احساس ناراحتی یا خستگی میبینی کرده و در زماننیز پیش

 شود. دهد و این چرخه هر بار تکرار میمی

یتی برای بیدار کردن حس سیگار البته بهتر است همه مسائل را به گردن مغز نیندازیم، زیرا وجود بستر و موقع

کشیدن در شما از علل دیگر این مسئله است. مثال مشاهده زیرسیگاری در منزل یا محل کارتان، به مشام رسیدن 

فروشی، صحبت کردن با دوستان مخصوصا در بوی دود سیگار، دیدن سیگار در سوپرمارکت محل یا دکه روزنامه

بخش و سایر حس شادابی پس از اتمام یک وعده غذا یا نوشیدنی لذت زمان گفتگو با دوستان سیگاری، وجود
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تواند تاثیرگذار باشد. به طور کلی همه این موارد مواردی که ممکن است شما را بسیار خوشحال یا ناراحت کند، می

راستی سیگار خواهید بههایی باشد برای کشیدن سیگار در شما. پس به یاد داشته باشید که اگر میتواند محرکمی

توان از ها را شناسایی کرده و مواردی را که میرا ترک کنید، باید قبل از شروع به ترک سیگار همه این موقعیت

 آن اجتباب کرد را ترک و در مواجهه با موارد دیگر دقت و توجه الزم را داشته باشید.

 گیری برای ترک سیگارتصمیم

گیری برای انجام این کار است، زیرا وضوع برای شروع ترک سیگار تصمیمترین متوان گفت مهمترین و بااهمیتمی

ای قوی در شما است. سعی کنید با نیکوتین به شکلی باورنکردنی اعتیادآور بوده و ترک آن نیازمند وجود اراده

بگیرید  خودتان صادق باشید. اگر زندگی بدون سیگار برای شما خوشایندتر است، پس باید تصمیم نهایی خود را

تواند و اولین گام را بردارید. همیشه این نکته را در ذهن خود مرور کنید که ترک سیگار چه تاثیرات مثبتی را می

های شغلی، کسب درآمد بیشتر، راحتی بیشتر با در سالمت جسمی و روحی، زیبایی ظاهری، گسترش فعالیت

واردی که در شیوه زندگی شما تاثیرگذار است، ایجاد تر و سایر مفرزندان و همسر، برخورداری از عمری طوالنی

کند. مرور این تاثیرات مثبت مسلما انگیزه شما را برای ترک سیگار بیشتر کرده و اراده شما را در پایبند بودن به 

خود توانند پای تصمیم دهد که تنها کمتر از ده درصد افراد میها نشان میکند. البته یافتهتر میتان قویتصمیم

های دیگر سیگار کشیدن را ترک کنند، ولی اگر به خودتان اعتماد دارید، بهتر است بمانند و بدون استفاده از روش

 خودتان را جزو این ده درصد بدانید.
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 کسب آمادگی الزم برای ترک سیگار

در شما خواهد شد.  باید این نکته را در نظر داشته باشید که در ابتدای راه، ترک سیگار باعث بروز مشکالتی

شود شما با عزمی راسخ شناخت این مشکالت و کسب آمادگی ذهنی در رابطه با مقابله با این مشکالت باعث می

و آگاهی از مشکالت پیش روی خود به استقبال ترک سیگار بروید. به طور کلی ترک سیگار در ابتدا باعث افسردگی، 

ناآرامی، بروز عدم تمرکز و افزایش اشتها و وزن خواهد شد. مقابله  عصبانیت، عطش شدید، احساس نگرانی، سردرد،

با این قبیل موارد نیاز به اراده قوی و صبر زیاد دارد. مطمئنا شما پس از طی این مراحل و سپری کردن این دوران 

رک سیگار سخت وارد یک زندگی کامال متفاوت و شاد خواهید شد. همیشه به مقصد خود و مزایایی که از طریق ت

 توانید به آنها دست یابید فکر کنید و در تصمیم خود مصمم باشید.می

 ریزی و تعیین تاریخ شروع برای ترک سیگاربرنامه

ای برای شما کنیم این تاریخ یک روز خجستهبرای شروع ترک سیگار خود تاریخی را مشخص کنید. پیشنهاد می

همسر یا فرزندانتان، سالگرد ازدواج یا هر زمانی که با آن خاطره خوبی باشد. به عنوان مثال تاریخ تولد خودتان یا 

کند، انتخاب کنید. مشخص کردن چنین دارید و آن تاریخ برای شما نماد یک روز خجسته و خوب را تداعی می

مادگی تان را کاهش داده و آزمانی از نظر روحی به شما کمک خواهد کرد تا انگیزه بیشتری داشته باشید، استرس

 خود را برای ترک سیگار افزایش دهید.
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 انتخاب روش مناسب برای ترک سیگار

همان طور که اشاره شد، اولین گام و مهمترین حرکت تصمیم شما برای ترک سیگار است، که باید برای انجام آن 

کمک از عوامل دیگر ای قوی داشته باشید و صبر پیشه کنید. البته ممکن است از طریق تصمیم آنی و بدون اراده

های مکمل گیری و اراده شما. البته روشگردد به همان قدرت تصمیمتر شود که این مسئله باز برمیکار شما سخت

تر با مشکالت رایج در ترک تواند شما را در این مسیر پر پیچ و خم یاری کند تا شما بتوانید راحتدیگر نیز می

 تر کنید. مستحکمتان را سیگار کنار بیایید و اراده

ای قوی، استفاده از رفتار های رایج برای ترک سیگار و تقویت گرفتن تصمیمی درست همراه با ارادهیکی از روش

ها و راهکارهای ترک سیگار مطلع درمانی است. در این روش فرد سیگاری با مراجعه به مشاوران مجرب از شیوه

شود شناسایی و ب به بازگشت فرد سیگاری به سمت سیگار میای که منجرشده و عوامل مختلف ترغیب کننده

 شود.اندیشی میبرای جلوگیری از این عوامل چاره

هایی برای نیکوتین در اشکال مختلفی مانند اسپری، آدامس، قرص مکیدنی و غیره تولید در روشی دیگر جایگزین

کار استفاده کند، به مرور نیکوتین را به بدن برساند شده است تا فرد سیگاری بتواند بدون آنکه از تنباکو برای این 
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دهد، افرادی که اعتیاد باالیی به سیگار دارند و تر شود. تحقیقات نشان میتا تحمل گذر از این مسیر برایش راحت

 کنند. اند، به مرور تمایل بیشتری به ترک سیگار پیدا میاز این روش استفاده کرده

توانید تحت نظارت های باال جوابگو نبود، میدیگر برای حل این مشکل است. اگر روشدارو درمانی نیز روشی 

پزشک خود از داروهای مرتبط با ترک سیگار مانند بوپروپیون و وارنیکلین استفاده کنید. به یاد داشته باشید که 

 گونه داروها حتما باید با تایید پزشک و زیر نظر او مصرف شود.این

های رفتار درمانی، دارو درمانی و درمان با جایگزینی نیکوتین و حتی ترکیبی از این نماند که روشالبته ناگفته 

دهد که فرد سیگاری در ابتدا تصمیم قطعی خود را برای ترک سیگار گرفته باشد. مسلما ها هنگامی جواب میروش

د شده دیگر نخواهد بود، ولی مطمئنا این های یااگر این اراده بسیار قوی باشد، دیگر نیازی به استفاده از روش

 کند.ها در ترک سیگار کمک زیادی به افراد سیگاری میروش

توانید به طور ناگهانی سیگار را ترک کنید، حداقل سعی البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که اگر نمی

تا پس از مدتی این تعداد آنقدر کم شود که  کنید این کار را با کم کردن تعداد سیگارهای روزانه خود شروع کنید

 شما توانایی بیشتری را برای ترک کامل سیگار به دست آورید. 

 

 توانید به خودتان کمک کنید؟چطور می

 به دنبال کسب تجربیات جدید با دوستان غیرسیگاری باشید -
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های مفیدی را برای شما به سرگرمیها و کارهایی را انجام دهید که شما را مشغول کرده و سعی کنید فعالیت

گردی و هر آنچه که به عنوان های ورزشی، یوگا، کوهنوردی، طبیعتارمغان بیاورد. به عنوان مثال، انجام فعالیت

ها اگر در یک های مثبت و مفید قابل انجام است و شما آنها را دوست دارید، به کار بگیرید. این فعالیتسرگرمی

ای باشد که در آن خبری از سیگار و نیکوتین نباشد، مسلما تاثیرگذارتر خواهد بود. در هجمع صمیمی و دوستان

تواند گرایش به سیگار را کاهش دهد و سالمتی شما را تضمین کند. های بدنی فراوان میمجموع انجام فعالیت

نی فراوان در زمان همچنینی با توجه به اینکه ترک سیگار ممکن است باعث افزایش وزن شما شود، تحرک بد

 تواند این افزایش وزن را کاهش دهد یا به صفر برساند.ترک سیگار می

 های متنوع و تنقالتمصرف خوراکی -

در زمانی که مشغول ترک سیگار هستید، بهتر است از تنقالتی مانند آجیل، کشمش، پاپ کورن، آدامس، چوب 

های دیگر جایگزین گار را بتوانید با عوامل و فعالیتشور و غیره استفاده کنید تا این حس سرگرم شدن با سی

 نمایید. 

 انگیزشناسایی و جلوگیری از عوامل وسوسه -

شود عوامل و ابزارهایی را که ممکن است باعث ایجاد وسوسه مجدد شما به کشیدن سعی کنید تا آنجا که می

یت، جعبه سیگار و غیره را در دسترس خود سیگار شود را از خود دور کنید. وسایلی مانند فندک، زیرسیگاری، کبر

کننده است را یادداشت کرده و ببینید کنید برای شما وسوسههایی را که فکر میقرار ندهید. همچنین موقعیت

 ها را به درستی مدیریت کنید.توانید آن موقعیتها حضور نیابید یا چطور میتوانید در این موقعیتچطور می
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 خانواده و دوستان صمیمییاری گرفتن از  -

خود در ارتباط با ترک سیگار مطلع کنید و از آنها بخواهید شما  حتما خانواده و دوستان صمیمی خود را از تصمیم

شود را از شما دور کرده یا از بروز آنها جلوگیری را در این امر یاری کنند و عواملی را که باعث وسوسه شما می

برای ادامه این روند از نظر روحی کمک زیادی به شما خواهد کرد. پس از آنها  نمایند. همچنین تشویق آنها

های مثبت در این زمینه انگیزه شما را افزایش داده و انرژی شما را برای های خود و بیان حرفبخواهید باتشویق

 ترک سیگار بیشتر کنند.

 کردیدهایی که خرج خرید سیگار میآوری پولجمع -

های روزمره شما از آورد، صرفه جویی در هزینهزایایی که ترک سیگار در سالمتی شما به وجود میعالوه بر همه م

نکات مهم و پراهمیتی است که نباید نادیده گرفته شود. بنابراین سعی کنید تمام مبالغی را که به صورت روزانه 

لغ را جمع کرده و تصمیم بگیرید که آوری کنید. این مباکردید در یک بطری یا مکانی جمعصرف خرید سیگار می

پس از ترک سیگار با این پول برای خود آنچه را که دوست داشتید، خریداری کنید و از آن لذت ببرید. این کار 

 یکی از عواملی است که به شما انگیزه زیادی را برای ترک سیگار خواهد داد.
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 میوه و سبزیجات بخورید -

ترک سیگار به هیچ عنوان رژیم نگیرید، زیرا بدنتان ممکن است ضعیف شده و  در نظر داشته باشید که در زمان

در ترک سیگار شما اخالل ایجاد شود. در زمان ترک سیگار باید سعی کنید از غذاهای سالم و مغذی و پر انرژی 

های ها و دانه، میوهاستفاده کرده تا بدنتان آمادگی بیشتری را برای این کار داشته باشد. به همین دلیل از سبزیجات

 مغذی به صورت روزانه استفاده کنید. 

 های غذایی متعدد با حجم کمنوشیدن آب سرد و خوردن وعده -

کم بنوشید یا از طریق نی این عمل را انجام دهید. تحقیقات اخیر سعی کنید در زمان ترک سیگار آب سرد را کم

شود که این امر در افراد حس خوب وپامین در افراد مینشان داده است که این کار باعث آزاد شدن هورمون د

های غذایی سالم و کم چرب با حجم کم ولی با کند. همچنین مصرف وعدهایجاد کرده و افکار منفی را دور می

تواند به شما در زمان ترک سیگار کمک کند. این مسئله عالوه بر حفظ قوای جسمی شما تعداد دفعات زیاد می

سیگار، باعث مشغول شدن فکر شما به این موارد شده و شما را از رسیدن به افکار منفی و کشیدن در زمان ترک 

 کند.مجدد سیگار دور می
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 هامسواک زدن کامل دندان -

های خود را مسواک بزنید. این کار به بهبود سعی کنید در زمان ترک سیگار روزی سه بار یا حتی بیشتر دندان

تر شما کمک زیادی خواهد کرد. این کار باعث خواهد شد شما تمایل کمتری به سیگار بوی دهان و تنفس شاداب

 پیدا کرده و مجددا سراغ کشیدن سیگار نروید.

 ایجاد منطقه سیگار ممنوع برای خود -

این اجازه را به کسی ندهید که منزل شما، اتومبیل شما یا محیط کاری که شما در آنجا فعالیت دارید کسی از 

های سیگار کشیدن ممنوع نیز برای این کار ها و نوشتهتوانید از برچسبیا تنباکو استفاده کند. حتی میسیگار 

 استفاده کنید.

 کاهش مصرف قهوه و افزایش مصرف چای گیاهی -

های بدون کافئین استفاده کنید، زیرا مصرف بیش از حد کافئین در زمان ترک تا دو ماه بعد از ترک سیگار از قهوه

های گیاهی ار باعث ایجاد رفتارهای عصبی در شما خواهد شد. در زمان ترک سیگار سعی کنید از نوشیدنیسیگ

بیشتر استفاده کنید. آماده کردن چای گیاهی یا دمنوش و نوشیدن تدریجی آن در زمانی که ولرم است، موجب 

 شود.کاهش استرس و ایجاد آرامش در شما می

 


