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پیشگفتار
ـ درعمومـاً کـه اسـت آزاديفضـا يهـايبازوهاورزشجملهازگلف ودرختـان نیب

ایـ يفـرد طـور بهکنانیبازآندرو شودیمانجامیعیطبيهايبلندویپستباچمنزارها
. اندازندیمنیزمدرايحفرهدرونرایکوچکتوپ،مخصوصيهاچوبلهیوسبهیمیت

کـه اسـت حفـره کیـ درونبـه يبـاز آغـاز نقطهازتوپکیپرتابگلفیکلطوربه
.باشدگرفتهصورتیمشخصنیقوانطبقبرویاپیپضربهچندایکیلهیوسبه

؛ و در اکثر دیآیمحساببهایدنيهاورزشنیپرطرفدارترازیکیگلفيبازامروزه،
و حرفه اي به دنبال انجام این ورزش هستند فعال و بازیکنان ها این .کشورها باشگاه

هاي المپیک هاي بازي ورزش یکی از دريبازاین. شودمحسوب میتابستانیورزش
نیاانجاممکانابا این حال،.استایدنيهايبازنیترمشکلازیکییسادگنیع

يروینقیتلف،يبازنیاالزمههمچنین .داردوجودیکهنسالاتیکودکنیسنازورزش
.استکنیبازیجسمانیآمادگويفکر

هدف معرفی مختصر ورزش گلف، اصولحاضرکتاب هاي ها و برنامهتکنیک،با
ترین مرحله تهیه گردیده است و آگاهی بخشی و افزایش  ساده ویژه گلف از تمرینی

ورزش گلف در سطوح ابتدایی آموزش را مد نظر قرار داده سطح دانش عالقمندان به
شده است که در ابتدا با روشی ساده و روان.است سعی کتاب اي پایهاصول در این

نموده، سپس به تشریح تکنیک ها پرداخته و در مهارت)اساسی( را بیان هاي گلف
نیاز ارائه گردیده است مورد و برنامه تمرین چند می تواند این کتاب لذا مطالعه . نهایت

و عالقمند ورزش گلف با توجه به کمبود منابع مطالعاتی در این زمینه در انبه مربیان
و مطالعه این کتاب را به همۀ عالقمندان به ورزش گلف  کشور عزیزمان موثر باشد

کنیم .توصیه می

پیشگفتار 
ودرختـاننیبـدرعمومـاًکـهاسـتآزاديفضـايهـا يبازوهاورزشجملهازگلف

ایـيفـردطـوربهکنانیبازآندروشودیمانجامیعیطبيهايبلندویپستباچمنزارها
.اندازندیمنیزمدرايحفرهدرونرایکوچکتوپ،مخصوصيهاچوبلهیوسبهیمیت

کـهاسـتحفـرهکیـدرونبـهيبـازآغـازنقطهازتوپکیپرتابگلفیکلطوربه
.باشدگرفتهصورتیمشخصنیقوانطبقبرویاپیپضربهچندایکیلهیوسبه

و در اکثردیآیمحساببهایدنيهاورزشنیپرطرفدارترازیکیگلفيبازامروزه،  ؛
هستند ورزش حرفه اي به دنبال انجام این این.کشورها باشگاه ها و بازیکنان فعال و

دريبازاین.شودمحسوب میتابستانیورزش یکی از ورزش هاي بازي هاي المپیک
حال،.استایدنيهايبازنیترمشکلازیکییسادگنیع نیاانجاممکانابا این

يروینقیتلف،يبازنیاالزمههمچنین.داردوجودیکهنسالاتیکودکنیسنازورزش
.استکنیبازیجسمانیآمادگويفکر

ورزش گلف، اصولحاضرکتاب و برنامهتکنیک،با هدف معرفی مختصر هايها
و افزایش آگاهی بخشی و تهیه گردیده است تمرینی ویژه گلف از ساده ترین مرحله

دادهسطح دانش عالقمندان به ورزش  قرار نظر را مد آموزش سطوح ابتدایی گلف در
روان. است و ساده روشی با ايپایهاصولدر این کتاب سعی شده است که در ابتدا

و درمهارت)اساسی( پرداخته ها تکنیک تشریح سپس به هاي گلف را بیان نموده،
است کتابلذا مطالعه.نهایت چند تمرین و برنامه مورد نیاز ارائه گردیده توانداین می

زمینه درانبه مربیان و عالقمند مطالعاتی در این کمبود منابع توجه به ورزش گلف با
ورزش گلف همۀ عالقمندان به را به کتاب کشور عزیزمان موثر باشد و مطالعه این

. توصیه می کنیم



ورزش گلف8 عملی راهنماي

تالش ما به عنوان مولفان بر این بوده است که کتابی بدون نقص و عیب چند را هر
مسلم می دانیم که این کتاب نمی تواند بدون اشکال  کنیم، اما فراهم همۀ متقاضیان براي

نظرات و پیشنهادات تمامی خوانندگان محترم هستیم آماده دریافت مشتاقانه و . باشد
خود الزم می پایان بر تمامی افرادي که ما را صمیمانه در در که از تدوین و ترجمه، دانیم

که با آن مواجه بودیم یاري نمودند، نگارش این حل مشکالتی و به ویژه هیأت کتاب
استان اصفهان، قدردانی کنیم و آرزوي توفیق روزافزون براي این دوستان گلف و تشکر

خواهانیم تعالی .از درگاه باري

راهنماي عملی ورزش گلف8

و عیب نقص کتابی بدون که راهر چند تالش ما به عنوان مولفان بر این بوده است
اشکال بدون تواند نمی کتاب که این براي همۀ متقاضیان فراهم کنیم، اما مسلم می دانیم

هستیم محترم خوانندگان تمامی پیشنهادات .باشد و مشتاقانه آماده دریافت نظرات و
را صمیمانه دردر پایان بر خود الزم می که ما وترجمه،دانیم که از تمامی افرادي تدوین

نمودند،نگارش این  یاري آن مواجه بودیم هیأتکتاب و حل مشکالتی که با ویژه به
روزافزون براي این دوستانگلف استان اصفهان،  توفیق آرزوي و تشکر و قدردانی کنیم

.از درگاه باري تعالی خواهانیم



تاریخچه گلف
ست بوده ااسکاتلنددر مورد ورزش گلف می توان گفت که خاستگاه اولیه گلف کشور 

گردد که در آن زمان این رشته برمی1413هاي اولیه این رشته ورزشی به سال و نشانه
در (انجام بازي گلف ممنوع اعالم شد 1457در سال . ها و درباریان بودمختص شاهزاده

. انجام دو ورزش فوتبال و گلف ممنوع شد- اسکاتلند-1457زمان شاه جیمز دوم، 
م این بازي ها کمانداران ارتش اسکاتلند از آمادگی رزمی دور جیمز معتقد بود که با انجا

به ترتیب شاه جیمز سوم و چهارم نیز قانون 1491و 1471و در سال هاي . می شوند
سال 46بعد از . ادامه داشت1503که این ممنوعیت تا سال ) تحریم را تمدید کردند

.همگانی شدبازي گلف از سرگرفته شد و بعد از این تاریخ بازي گلف
.میالدي در سنت اندروز اسکاتلند آغاز بکار کرد1754اولین باشگاه گلف جهان در سال 

میالدي شروع شد و تا زمان ملی شدن نفت هیچ ایرانی در 1924در ایران گلف از سال 
ها به بازي گلف باشگاه هاي گلف کشور عضو نبود، بعد از ملی شدن نفت ایرانی

. پرداختند
مبتدیان نیز در هر گروه . ف به دالیل بسیاري پرطرفدارترین بازي در دنیاستبازي گل

بازي گلف نیروي فکري . سنی که باشند به اندازه پیشکسوتان از این بازي لذت می برند
تنوع و تفنن طلبد و در عین حال که موجب و همچنین آمادگی جسمانی بازیکن را می

. ي و یا بالعکس عادت مفرط پدید آوردمی شود می تواند در شخص احساس دلسرد
بازي گلف در عین حال که می تواند یکی از مشکل ترین بازي هاي دنیا باشد چنانچه
با در نظر داشتن رموز بهره گیري بهتر از موقعیت هاي بازي، می تواند یکی از لذت 

هدف عمومی بازیکنان گلف این است که چطور ضربات با. بخش ترین بازي ها باشد
چرخش صحیح و چوب . ارزشی را ذخیره و حساب ضربات خود را پائین نگهدارند

گیري خوب اصول بازي موفق می باشند اما یک بازیکن تمام عیار باید داراي چهار 
:خصوصیت باشد
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میالدي شروع شد و تا زمان ملی شدن نفت هیچ ایرانی در 1924در ایران گلف از سال 
ها به بازي گلف باشگاه هاي گلف کشور عضو نبود، بعد از ملی شدن نفت ایرانی

. پرداختند
مبتدیان نیز در هر گروه . ف به دالیل بسیاري پرطرفدارترین بازي در دنیاستبازي گل

بازي گلف نیروي فکري . سنی که باشند به اندازه پیشکسوتان از این بازي لذت می برند
تنوع و تفنن طلبد و در عین حال که موجب و همچنین آمادگی جسمانی بازیکن را می

. ي و یا بالعکس عادت مفرط پدید آوردمی شود می تواند در شخص احساس دلسرد
بازي گلف در عین حال که می تواند یکی از مشکل ترین بازي هاي دنیا باشد چنانچه
با در نظر داشتن رموز بهره گیري بهتر از موقعیت هاي بازي، می تواند یکی از لذت 

هدف عمومی بازیکنان گلف این است که چطور ضربات با. بخش ترین بازي ها باشد
چرخش صحیح و چوب . ارزشی را ذخیره و حساب ضربات خود را پائین نگهدارند

گیري خوب اصول بازي موفق می باشند اما یک بازیکن تمام عیار باید داراي چهار 
:خصوصیت باشد



ورزش گلف10 عملی راهنماي

1یکنواختی

آرامش و 2خونسردي

3شعور عمومی

حواس 4تمرکز

و افکار خوشبینانه  را باید با دید مثبت فوق کامل نمود تا اجراء الزم براي بازي که موارد
دست داشت را در .نوین گلف

حدود 4یک دور بازي تقریباً گلف دقیقه آن صرف زدن ضربات به توپ می 5ساعته
چنانچه بازیکن را هم صرف اعمال معمول پیش از زدن ضربه نماید 5شود؛ دقیقه دیگر

شخص باید در خالل آن 10مجموعاً که شد خواهد به هماهنگی کامل در بازي و دقیقه
حساب ضربات نایل شود کمترین آوردن نتیجه بدست ساعته بازي 4در یک دوره . در

حدود  انگیزه بازي گلف .کیلومتر پیاده روي می کند8گلف بازیکن با
گلف در ایران

ورود اتباع خارجی به منظور کشف و استخراج نفت در 93حدود همزمان با پیش سال
نفت ورزش نیز وارد ایران شدمناطق کشور این جنوب تا قبل از ملی شدن صنعت . خیز

نداشت و بازي گلف انحصاراً در دست خارجیان  راهی به این بازي هیچ ایرانی نفت
نفت عالقمندان ایرانی به این ورزش در نواحی جنوب  شدن صنعت پس از ملی بوده،

آغاجاري، گچساران، اهواز و  سلیمان، آبادان با اشتیاق و عالقه هر چه تمام مانند مسجد
طوري که در حال حاضر شهرهاي اهواز، آبادان،  آوردند به روي ورزش تر به این
شهرهاي استان خوزستان بیشترین عالقمندان و  و دیگر سلیمان ماهشهر، مسجد
خود اختصاص داده اند و عموماً کارکنان شرکت نفت این  به را رشته ورزشکاران این

را انجام می دهندورزش م نشاط و با به جز نواحی جنوب کشور در هیچ کجاي . فرح

1 Consistency
2 Composure
3 Common sense
4 Concentration
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4تمرکز حواس

خوشبینانه تا اجراء الزم براي بازيکه موارد فوق را باید با دید مثبت و افکار نمود کامل
.نوین گلف را در دست داشت

توپ می5ساعته گلف تقریباً حدود4یک دور بازي  به ضربات زدن آن صرف دقیقه
نماید5شود؛ چنانچه بازیکن  ضربه زدن پیش از دقیقه دیگر را هم صرف اعمال معمول

آن10مجموعاً  خالل ودقیقه خواهد شد که شخص باید در کامل در بازي هماهنگی به
شود نایل ضربات یک دوره.در نتیجه بدست آوردن کمترین حساب ساعته بازي4در

کند8گلف بازیکن با انگیزه بازي گلف حدود روي می پیاده .کیلومتر
گلف در ایران

نفت در93حدود  و استخراج کشف خارجی به منظور سال پیش همزمان با ورود اتباع
شدمناطق نفت وارد ایران نیز شدن صنعت.خیز جنوب کشور این ورزش قبل از ملی تا

خارجیان و بازي گلف انحصاراً در دست نفت هیچ ایرانی راهی به این بازي نداشت
جنوب نواحی ورزش در بوده، پس از ملی شدن صنعت نفت عالقمندان ایرانی به این

و تماممانند مسجد سلیمان، آغاجاري، گچساران، اهواز چه هر و عالقه آبادان با اشتیاق
آبادان، شهرهاي اهواز، حاضر حال که در تر به این ورزش روي آوردند به طوري
و خوزستان بیشترین عالقمندان ماهشهر، مسجد سلیمان و دیگر شهرهاي استان
نفت این شرکت کارکنان عموماً و ورزشکاران این رشته را به خود اختصاص داده اند

کجاي.فرح و با نشاط را انجام می دهندورزش م هیچ کشور در جنوب نواحی جز به

1 Consistency
2 Composure
3 Common sense
4 Concentration


