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  چکیده  

لک داشته باشند و سپس از دور خارج شوند و به زباله تبدیل شوند و از کند تصور کنیم که محصوالت در تمام زندگی خود فقط یک ماکفایت نمی هامروز
 (2010مختلف)تا سال کشور 75 های آن در بیش ازآغاز نموده و شبکه 2003بین بروند؛ وبسایت فری سایکل در راستای این مسئله کار خود را از 

محل دفن یا بازیافت زباله، از طریق یک جنبش غیرپولی و اهدای اقالم اضافی  ردو هدف آن از ابتدا تاکنون کاهش حجم زباله  دارندفعالیت روزافزون 
محیطی های زیستگیری کسب نموده است. باتوجه به بحرانهای چشمباشد و تاکنون موفقیتای که به آنها نیاز دارند، میافراد جامعه به دیگرانِ غریبه

کاهد، هدف پژوهش حاضر آوری و امحای زباله میهای جمعمیت اقداماتی که از بارِ محلجدی ایران و تجمع روزافزون حجم زباله در آن و اه
، از طریق مصاحبه عمیق با متخصصان بازاریابی و بخصوص کارشناسان «های پیشِ روی فری سایکلی شدن ایرانشناسایی و بررسی مسائل و چالش»

« اثرات –جامعه  -کاربران  -پشتیبانی  -ساختار فری سایکل»اصلی شامل یپنج حوزه ها درزیست و به روش تحلیل محتوا بوده است. یافتهمحیط
هایی غنی پیرامون اهمیت بخشش و هدیه به دیگران و اثبات عملی رود ایران به عنوان کشوری اسالمی همراه با آموزهبندی شدند. انتظار میدسته

 سایکل داشته باشد.های مختلف، استقبال خوبی از فری مردم آن در بحران

  یکلیدکلمات 
 "اقتصاد هدیه"، "فری سایکلینگ"، "زیستمحیط"، "زباله"

 

  مقدمه -1
رویه و غیراصولی شهر، افزایش مهاجرت، افزایش جمعیت، توسعه بی

غلط بودن الگوی رایج مصرف شهروندان، افزایش تبلیغات مختلف، 
های گروهی، تنوع انهاستفاده از محصوالت گوناگون ناشی از تبلیغات رس

بندی آنها و ویژه بستهتولید روزافزون انواع محصوالت و کاالها به
بسیاری از عوامل دیگر امروزه به مشکالت پیچیده زندگی شهری دامن 
زده و یکی از بارزترین معضالت بهداشتی و زیست محیطی را برای 

موس به از حالت نامل "شهرها نمایان ساخته است؛ مشکلی که تقریبا
کند و آن چیزی نیست جز روند صعودی اندازی میشکل محسوس چشم

جهان 2015در سال (. 1388تولید مواد زاید جامد)کردی و همکاران، 
شود این عدد تا سال میلیارد تن زباله جامد تولید کرد. پیش بینی می2

میلیارد تن افزایش یابد. در کشورهای کم درآمد، انتظار می  4/3، 2050
 Kaza, etبیش از سه برابر افزایش یابد) 2050د میزان زباله تا سال رو

al., 2020 هزار تن زباله تولید می 60(. درکشور ما نیز روزانه بیش از-

(. با افزایش تولید زباله، اهمیت وجود یک 1399 شود)ززولى و همکاران،
 سیستم مدیریت موثر پسماند جامد نیز افزایش می یابد)حاجی آقایی،

ای مملو از اجناس به هر حال، بخواهید یا نخواهید، ما در جامعه (.1401
کنیم و این فقط محصوالت کاغذی و ظروف دورافکندنی زندگی می

ریزیم. ما از تلویزیون، کامپیوتر، تلفن غذای فوری نیست که دور می
کنیم تا وقتی که جنس بهتر همراه، لباس و محصوالت دیگر استفاده می

-در همه جا مملو از زباله افکنیم. زمینرسد و بعد آنها را دور میاز راه ب

رو، افزایش (. از این1392 کنیم)سولومون،هایی است که ما ایجاد می
حجم زباله به همراه کمبود فضا برای تخلیه آن، همه شهرهای ایران و 

اگر مردم  (.  اما1388جهان را آلوده ساخته است)کردی و همکاران، 

شان های قدیمی آنها را از روی دستد کسی را پیدا کنند که آشغالبتوانن
بردارد، چه؟ یا اینکه اگر افراد بتوانند یک جنس مورد نیاز پیدا کنند که 

شود؟ بهتر است فرد دیگری آن را دور افکنده است، آن موقع چه می
دهد. این وبسایت به عنوان به این نیاز پاسخ می 1بدانیم که فری سایکل

ها را کاهش دهد یک مفهوم بازیافت به وجود آمد، تا فشار بر روی زمین
کنندگان را کمتر کند. این سایت که از ساختار ی مصرفو ایجاد زباله

کند. این کند، به علت سادگی، بخوبی کار میانجمن گفتگو استفاده می
ه آنها سایت افرادی که کاالیی را برای دور انداختن دارند، با افرادی که ب

کند و برعکس. از زمان آغاز به کار این سایت در نیاز دارند، مرتبط می
، امروزه میلیونها عضو هستند که 2003در سال 3آریزونا 2ی توسانمنطقه

اند. آنها کشور تشکیل داده75ی کاربران را در افزون بر هزاران جامعه
این سایت یکی از دهند. ی خود دنیا را تغییر میگویند که با هر هدیهمی

های غیرانتفاعی در فضای سایبر است و این شهرت پرطرفدارترین محل
ظرف چندسال کوتاه به دست آمده، بدون اینکه از تبلیغاتی غیر از گفتار 

تواند به این مردم و یا تبلیغات رایگان استفاده کرده باشد. هرکسی می
آن رایگان  روزی بپیوندد و عضویت درفروش گاراژی مجازی شبانه

است. در واقع، قاعده اساسی فری سایکل آن است که بتوانید چیزها را 
فقط رایگان عرضه کنید. کاال دهندگان و گیرندگان از طریق ایمیل با 

-را می حضوری گیرند و بعد ترتیب ارسال یا دریافتیکدیگر تماس می

در کند که به طور متوسط یک جنس دهند. بنیانگذار سایت برآورد می
سایت فری سایکل حدود یک پوند وزن دارد، معنایش این است که 
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کند. تن زباله جلوگیری می300ی فری سایکل از جنبش هر روزه
ی دورانداختن دیگر را ایجاد کرده است بنابراین، فری سایکل یک گزینه

-تواند بر عادت خرید مصرفکه به سرعت در حال رشد است و می

 (.1392 ارد )سولومون،کنندگان نیز تاثیر بگذ

انتقال کاال و  فری سایکل به عنوان یک اقتصاد جایگزین:

تواند بر اساس ارزش تواند به اشکال مختلف صورت گیرد. میخدمات می
های مصرف تواند در قالب شیوهپولی و مبادله کاال در بازار باشد یا می

صرف م ،Foden(2012) جایگزین مانند فری سایکل باشد. طبق گفته
های به دست آوردن، استفاده، انتقال، یا دور جایگزین به معنای فعالیت

ای است که از جریان اصلی اقتصاد دور بماند. انداختن کاالها به گونه
اقتصادهای جایگزین شامل مصرف مشارکتی، اقتصاد اشتراکی و اقتصاد 
هدیه است؛ که فری سایکل مبادله رایگان کاالهای دست دوم در بین 

بندی تواند به عنوان اقتصاد هدیه طبقهباشد، پس میاعضای جامعه می
گونه مبلغ، پاداش و ابزار شود؛ یعنی به گردش محصوالت بدون هیچ

اقتصادی بین اعضای وبسایت اشاره دارد و از ابتدا تاکنون ماموریت 
ایجاد یک جنبش هدیه در سراسر جهان که "رسمی خود را به عنوان 

کند و بار روی دهد، منابع گرانبها را ذخیره میهش میضایعات را کا
کند؛ یعنی یک نوع اعالم می "دهدهای دفن زباله را کاهش میمحل

فعالیت مشترک که دارای اهدافی مانند جلوگیری از مصرف، افزایش 
 & Ozcelik)باشدچرخه عمر محصول و کاهش ضایعات می

Kaplan, 2021.) 
 

مطالعات در زمینه  ای:رح دایرهفری سایکل به عنوان یک ط

پایداری بر اهمیت طراحی چرخه عمر طوالنی محصول تاکید کرده 
است. زمان استفاده از محصوالت را می توان از طریق ترویج مصرف 

 Cox, etدست دوم، تعمیر و استفاده مجدد از محصوالت افزایش داد)

al., 2013.)  ای با دایرهدر رابطه با افزایش چرخه عمر محصول، طرح
ای به جای هدف در نظر گرفتن جریان کاالها در یک سیستم دایره

سیستم خطی به منظور کاهش ضایعات و حفاظت از منابع 
 Stahel(1994)(. Ozcelik & Kaplan, 2021)است

ای به عنوان گسترش دوره راهبردهای مهمی را در زمینه اقتصاد دایره
ی مختلف مانند استفاده مجدد، هاعملکردی محصوالت از طریق فعالیت

تعمیر و ارتقاء به منظور کاهش سرعت جریان مواد از فاز تولید به فاز 
های منابع بین تولید و دفع از دفع پیشنهاد کرد؛ یعنی بستن زنجیره

جدای از آن،  (.Ozcelik & Kaplan, 2021)طریق بازیافت مواد
یک شی، ترتیب ای به جای بازیافت مستقیم چارچوب اقتصاد دایره

نگهداری، تعمیر، استفاده مجدد را برای مرحله اول و ساخت مجدد و 
 Ellen MacArthurکند)بازیافت را برای مرحله بعد پیشنهاد می

Foundation, 2012 فرآیند معمولی فری سایکل و مسائل .)
 شود. پیرامون آن در قالب شکل زیر نمایش داده می

 
 ,Ozcelik & Kaplan) :ایکل؛ منبعفرآیند معمولی فری س :1شکل

2021) 

شبکه فری سایکل، یک سازمان غیرانتفاعی که از  زمان آغاز به کار 
های سودآور  و اقتصاد پولی نپیوسته و همچنان به خود تاکنون به فعالیت

کننده متعهد است و در اهداف اصلی خود در کاهش ضایعات مصرف
ا از طریق دادن هدایایی به کند تکمک می افراد جامعهعین حال به 

خود وطنان و همشهریان گونه محدودیتی، به همها، بدون هیچغریبه
کمک کنند. این مجموعه غیرمتمرکز با چند قانون ساده، تعداد انگشت 

های اجرایی اندک، جریان عظیم کاال را شماری از کارکنان و مکانیسم
ر این جریان هزاران کند و ددر بین بیش از هشت میلیون نفر تسهیل می

کاالی خاص، مانند پوشاک، مبلمان و لوازم الکترونیکی مستعمل، از 
شود و بدون مبادله پول یا مبادله طریق صفحات پیام آنالین تبلیغ می

ارسال  .(Aptekar, 2016)شودمند منتقل میپایاپای به افراد عالقه
کارکنان  پست در فری سایکل نیاز به عضویت دارد که رایگان است.

انگشت شمارِ پلتفورم توسط حامیان و پشتیبانان مالی وبسایت، تامین 
های محلی توسط ناظران داوطلب و خودجوش شوند، اما گروهمالی می
کند که باید توسط فری سایکل قوانینی را الزامی می .شونداداره می

های محلی و کشورهای مختلف که این جریان را در منطقه خود گروه
هایی کنند، پیروی شود: اول قوانینی پیرامون محدودیتاز و اداره میآغ

این که این اشیا  "شود، مثالتوان ارائه کرد مطرح میدر مورد آنچه می
رایگان، قانونی و مناسب برای آن گروه سنیِ استفاده "باید بصورت

وظیفه گردانندگان وبسایت یا بستر مجازی، حذف  و باشند "کننده
فری  کنند. اعضایها را نقض میاست که این محدودیت هاییپست

مجاز به معامله پولی و یا مبادله پایاپای نیستند و در صورت  سایکل
دهند های دیگری که این کار را انجام میتمایل به اینکار، به سازمان

شوند؛ این بدان معناست که کاالها از یک طرف به طرف ارجاع داده می
نه انتظاری برای بازگشت هدیه، خدمات متقابل و یا گودیگر بدون هیچ

شود. ناقضان قوانین وبسایت، ممنوع از فعالیت پرداخت تحویل داده می
توانند به راحتی با هویت و آدرس)ایمیل، محل سکونت شوند، اما میمی

و...( و نام جدید به جریان ملحق شوند. در فری سایکل افراد با نام 
ند و این امکان برای اعضا وجود دارد که تاریخچه گذارکاربری پست می

چهار نوع  .(Aptekar, 2016)های یکدیگر را جستجو کنندپست
این «: پیشنهاد»های پست (1وجود دارد در فری سایکل اصلی پست

دهند، که سپس پستها اقالم را )به صورت رایگان( به اعضا ارائه می
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 (2.دهنده گیرنده را میدهنده بترتیب تحویل از منزل فرد ارائه

این پستها از جانب فرد پیشنهاد دهنده اصلی «: شدهگرفته»های پست
اند)یا انتظار آوری شدهجمع« پیشنهاد شده»کنند که موارد اعالم می

-پست (3.آوری شوند( و بنابراین دیگر در دسترس نیستندرود جمعمی

کنند ا اعالم میدهند که اعضمواردی را نشان می« تحت پیگیری»های 
های پست (4مایلند فالن کاال را از فالن عضو دریافت کنند

تحت »عنوان به "کنند، مواردی که قبالکه اعالم می« شدهدریافت»
اند و اند، اکنون واقعاً توسط یکی از اعضا دریافت شدهثبت شده« پیگیری

 Eden(2015،) (.Eden, 2015)کننددهنده تشکر میمعموالً از ارائه
ای محو کردن مرزها: طرح اولیه، دایره "در مطالعه خود تحت عنوان

تبادل دیجیتال و ، "بودن و مصرف پایدار آنالین از طریق فری سایکل
 فری سایکل هاینظم اخالقی مصرف پایدار و اخالقی را در گروه

ای تحت در مطالعهAptekar(2016 ،)کند. آنالین بررسی می
، "ها: سازمان اجتماعی اهدای فری سایکلغریبه هدایا در میان"عنوان

ها نفر به جای فروش، اهدا به خیریه یا دور چرا میلیون" به بررسی اینکه
 "دهند؟هدیه می فری سایکل انداختن اقالم خود، آنها را از طریق

های مبتنی بر که اعضای دیگر گروهپرداخته و متوجه شد در حالی
 فری سایکل دهند، درگی را نشان میدوستی و همبستاینترنت نوع

دوستی و همبستگی در درجه دوم اهمیت قرار دارند و درعوض، نوع
دهد که راحتی سبز اولویت دارد یعنی این سایت به اعضا انگیزه می

ای که ای سازگار با محیط زیست و به گونههای خود را به شیوهخانه
د را در آنها از بین ببرد، تواند احساس گناه ناشی از مصرف بیش از حمی

(، در 2017)Klugاز کاالهای قابل استفاده اما اضافی تخلیه کنند. 
ای برای یک غریبه: فری سایکلینگ به هدیه "مطالعه خود تحت عنوان

، دریافت که فری سایکلینگ "عنوان سبک زندگی فعلی مصرف پایدار
ن است. از دیدگاه راهی برای مصرف پایدار با استفاده از یک جامعه آنالی

فنی، انجمن فری سایکلینگ یک لیست پستی محلی ساده است. از 
محیطی، فری سایکلینگ این قدرت را دارد که رویکرد منظر زیست

بازیافت و استفاده مجدد را گسترش دهد. از منظر اجتماعی، فری 
سایکلینگ حتی اثر هویتی دارد و باعث ایجاد همبستگی در بین اعضای 

در پژوهشی تحت  Ozcelik & Kaplan(2021،)شود. یجامعه م
زندگی چندگانه محصوالت: تحقیقی در مورد سفر محصوالت در  "عنوان

-های فری سایکل محلی در فیسبر روی گروه ،"جامعه فری سایکل

کند. در تحقیقات بوک در زمینه سفر محصوالت دست دوم تمرکز می
حصوالت دست دوم که صاحبان میدانی، موارد استفاده قابل توجهی از م

ها، معیارها و متعددی دارند را شناسایی کرده و با توجه به نگرانی
رفتارهای مربوط به محصوالت تحویل داده شده، آنها را در چهار بخش 

-کنند که عبارتند از خانه دانشجویی، خانه دائمی، خانوادهبندی میطبقه

ایت، بینشی در مورد انتظارات های دارای نوزاد، و خلق آثار هنری. در نه
ای در تعیین کنند که نقش تعیین کنندههای کاربران ارائه میو نگرانی

هایی که ارائه چرخه عمر محصول دارد. آنها همچنین از طریق مثال
تر های استفاده بزرگکنند که برای ارائه مقیاسدهند، پیشنهاد میمی

ها را از نظر سفر محصوالتِ اندیشیده شود، در نهایت طراحان و شرکت
فری   Figueiredo, et al(2022،)کنند. در گردش راهنمایی می

عنوان یک رویکرد در گردشگری اجتماعی معرفی کردند. سایکل را به
قابل اجرا در تلفن همراه را  1یک برنامه کاربردی آنها در مطالعه خود

                                                           
1 . Application 

-را قادر می فری سایکل کنند که اجرای مفهومپیشنهاد و توصیف می

دهد تا در حین انجام گردشگری اجتماعی به سازد و به مردم امکان می
دیگران کمک کنند و در عین حال به کاهش میزان زباله تولیدی روزانه 

  .کمک کرده و در نتیجه سیاره زمین را از حجم عظیم زباله نجات دهند

عه فری اگرچه در میان مطالعات خارجی، تعامالت اجتماعی آنالین جام
های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اما چون سایکل از جنبه

کشور ایران جزو کشورهایی نیست که فری سایکلینگ در آن جریان 
داخلی در این زمینه توسط پژوهشگران مشاهده  دارد، بنابراین مطالعه

 نشد. در نتیجه، فقط به ارائه برخی مطالعات داخلی اخیر در زمینه بازیافت
ارزیابی  به ،(1400زاده و همکارانش)زباله بسنده شده است. غایب

در  های دفع پسماندسوز و سایر روشآوری زبالهای کاربرد فنمقایسه
 3پرداختند. آنها در این مطالعه  AHPایران با استفاده از روش 

کاهش از مبدا بازیافت+ کمپوست+ دفن  -2دفن بهداشتی، -1سناریو)
هش از مبدا بازیافت+ زباله سوز+دفن بهداشتی( را مورد کا -3بهداشتی،

بررسی قرار دادند و در نهایت، سناریوی دوم به عنوان برترین روش از 
بین این سه روش، برای مدیریت پسماند در ایران انتخاب شد و پشنهاد 

های الزم کشور در راستای گذاری و ایجاد زیرساختنمودند که سرمایه
تاثیر سرمایه اجتماعی بر "(، 1401حاجی آقایی) م گیرد.این سناریو انجا

نتایج نشان داد  را مورد مطالعه قرار داد. "بازیافت زباله در شهر قزوین
که مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی و انسجام 

(، 1388کردی و همکاران) اجتماعی تاثیر معناداری بر بازیافت زباله دارد.
فکیک زباله در مبدا و نقش آن در افزایش راندمان بازیافت ت"به بررسی 

انجام صحیح و کامل طرح  پرداختند. نتایج بیانگر این بود که "مواد
مستلزم همکاری و تعامل همه جانبه تولیدکنندگان « تفکیک در مبدأ»

های مختلفی هاست که به روشزائدات با عوامل اجرایی و شهرداری
ی الزم در این زمینه، تغییر نگرش شهروندان هاهمچون انجام آموزش

پذیرد نسبت به زباله و تثبیت نگرش جدید در رفتار شهروندان انجام می
که منوط به ایجاد و توسعه و تجهیز مناسب سازمانی)مدیریت پسماند( و 

خاطرات بهداشتی و نیز منافع زیستهم چنین آگاهی شهروندان از م
در مدیریت پسماندهای شهری  محیطی حاصل از مشارکت همگانی

گفته شد و « 2فری سایکلینگ»حال با توجه به آنچه در باب عملاست. 
های سنتی و مدیریت توان کشور را با روشامروزه دیگر نمی اینکه

و همچنین مدیریت و مهندسی مواد زائد  غیرعلمی و مهندسی اداره کرد
شورهای جهان جامد شهری امروزه یکی از علوم بسیار پیشرفته در ک

شود و توجه به، بکارگیری دانش فنی روز جهان و استفاده محسوب می
از فناوری های نوین در اداره مدیریت شهری یکی از ارکان اصلی تعیین 

های بهداشتی و زیست محیطی در آن ها و یا سیاستاستراتژی
سه عنصر اصلی (. از طرفی، 1388کشورهاست)کردی و همکاران، 

(، 3ند)یعنی: بازیافت، کاهش تولید و استفاده مجدد از زبالهمدیریت پسما
دارای راهبردهایی هستند که ما را به اهداف مدیریت پسماند نزدیک 

نماید و در میان این سه عنصر، بازیافت، به عنوان یکى از عناصر می
اصلى کاهش زباله، یک موضوع محلی با پیامدهای جهانی است و نقش 

ز هدر رفتن سرمایه دارد و سبب کاهش زمین مورد مهمى در جلوگیرى ا
و هدف  ؛(Moloney, et al., 2016شود)نیاز براى دفن زباله می

اصلی فری سایکل در کشورهای مختلف جهان نیز همین کاهش حجم 

                                                           
2 . Freecycling 
3 . Reduce, Reuse, and Recycle 
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باشد. لذا زباله در محل دفن زباله و کمک به محیط زیست می
زیاد زباله در ایران پژوهشگران حاضر تصمیم گرفتند که باتوجه به حجم 

و نبود مدیریت پسماند و روش اصولی و مهندسی از بین بردن زباله در 
زیست و سالمت شور و در نتیجه آسیب جدی به محیطتمام مناطق ک

های پیشِ روی کنند، چالشافرادی که در مناطق تخلیه زباله زندگی می
زیافت را در ایران، به عنوان یک روش با« فری سایکلینگ»جریان 

کاالهای دست دوم قابل استفاده در امور مختلف، جهت کاهش حجم 
فری سایکلینگ قدم پیشین و اولین زباله مورد بررسی قرار دهند. چراکه 

ها)تفکیک، قدم در رابطه با زباله است و به اصطالح پیش نیاز بقیه روش
اهش داد ابتدا باید میزان زباله موجود را ک زیرادفن، سوزاندن و...( است؛ 

ی های مهندسی بازیافت آن میزان زبالهو سپس برای انهدام و یا روش
ایجاد شده اقدام نمود. لذا، به منظور افزایش مقیاس کاربر و زمینه 
استفاده از کاال، پژوهشگران در این پژوهش بر مسائل پیرامون تبادل 

ینه هایی که در زماند تا چالشکاال از طریق فری سایکل تمرکز کرده
ی این جریان در ایران وجود دارد را از طریق نظر ایجاد و توسعه

های مطالعات خارجی که فری سایکلینگ کارشناسان و همچنین یافته
 در آنها جوامع جریان دارد، مورد بررسی قرار دهند.

 

   روش انجام تحقیق -2

های کیفی بوده که در آن با استفاده از پژوهش حاضر از نوع پژوهش
های اساسی پیشِ روی فری چالشیکرد تحلیل محتوا، مسائل و رو

، از نقطه نظر متخصصان بازاریابی و همچنین سایکلینگ در ایران
به همراه بررسی نظر پژوهشگران و  متخصصان حوزه محیط زیست

، فری سایکلرهای کشورهایی که در جریان فری سایکل فعالیت دارند
ه گردید. در راستای تحقق هدف شناسایی شده و الگوی مفهومی ارائ

های اساسی پیشِ روی فری سایکلینگ شناسایی چالشاصلی پژوهش)
ترین تجربه و هایی مصاحبه گردد که بیش( سعی شده با سوژهدر ایران

های این پژوهش تخصص را در مورد مسأله پژوهش داشته باشند. داده
فضای برنامه  ای و دراز روش مصاحبه صوتی و تعدادی گفتگوی مکاتبه

منظور رعایت مسائل اخالقی چند روز قبل از واتساپ انجام پذیرفت. به 
کنندگان، در مورد اهداف پژوهش آگاهی الزم شروع مصاحبه با شرکت

تر و ارائه بندی ذهنی برای آمادگی بیشها داده شد تا فرصت جمعبه آن
ص بازاریابی و متخص4تَن) 7تر را داشته باشند؛ و درنهایت، مطالب جامع

متخصص محیط زیست( با رضایت کامل در پژوهش شرکت نمودند. 3
دقیقه متغیر بود، و زمان آغاز و انتهای  35تا  20ها از مدت زمان مصاحبه

کنندگان انتخاب شد تا مطالب در آرامش و آنها توسط خود مشارکت
رار ها تحت فشار و سوگیری قتمرکز ذهنی ارائه شوند و درنتیجه، داده
 نگیرند و از اعتبار باالتری برخوردار باشند.

کنندگان در پژوهش مبتنی بر برخورداری از تخصص انتخاب شرکت
مندی به شرکت در فرایند مصاحبه صورت گرفت. جامعه الزم و عالقه

آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی متخصصان حوزه بازاریابی و 
-کشور بود؛ بههمچنین متخصصان حوزه حفاظت محیط زیست در 

گیری در باشند. نمونهعبارتی، خبرگان مصاحبه شونده، منابع تحقیق می
گیری نظری نوعی گیری نظری است. نمونهاین پژوهش نیز، نمونه

گیری از کند با بهرهگیری هدفمند است که پژوهشگر سعی مینمونه
ترین افراد درباره موضوع پژوهش به واکاوی و نظرات و دانش آگاه

-عبارت دیگر، نوع نمونهوشکافی رویداد و پدیده موردنظر بپردازد. بهم

گیری تصادفی نیست بلکه تعمدی و قضاوتی است. در این شیوه تعداد 
ها از قبل مشخص نیست و افزودن به آنها تا مرحله رسیدن به نمونه

اشباع نظری ادامه دارد. بنابراین، نمونه آماری به صورت هدفمند، 
عبارتی صاحب نظران کلیدی در حوزه از افراد خبره و بهتَن  7شامل

قلمرو موضوعی تحقیق بود که پژوهشگر را در شکل دادن مدل نظری 
های نظری به اشباع ام داده5ی خود یاری داد، که پس از مصاحبه

هایی است که با توجه به هدف رسیدند. هدف پژوهشگر انتخاب نمونه
د و بتوانند پژوهشگر را در شکل دادن تحقیق، سرشار از اطالعات باشن

بندی یابد که طبقهمدل نظری خود یاری دهند. این کار تا جایی ادامه می
ها و اطالعات اشباع شود و نظریه مورد نظر با تمام مربوط به داده

گردآوری اطالعات در این پژوهش با ابزار  .جزئیات و با دقت تشریح شود
رت هدایت کلیات، صورت گرفت که صومصاحبه عمیق)ژرف نگر( به

برای شناسایی چالش های پیش روی ایجاد و توسعه فری سایکلینگ در 
ها با استفاده از تحلیل داده ابعاد مختلف بود، مورد استفاده قرار گرفت.

روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی )انتخابی( صورت گرفت، یعنی 
ها از روش فرآیند حلیل دادهها، برای تپس از انجام مصاحبه و ثبت داده

ها با روند تجزیه و ها و ارتباط آنکدگذاری)شناسایی مفاهیم، مقوله
ها( استفاده شد. ابتدا در کدگذاری باز از رویکرد تحلیلی تحلیل داده

چنین از روش تجزیه و تحلیل سطر به ها و همای پیوسته دادهمقایسه
های صوتی استفاده شد، یلی فاسطر گفتگوهای کتبی و جمله به جمله

ای از سپس در کدگذاری محوری، و گزینشی، یک مولفه اصلی با هسته
های باز انتخاب و در مرکزیت فرایند کدگذاری به عنوان مجموعه مؤلفه

 مقوله محوری و گزینشی قرار گرفت.

 

 نتایج -3
-با توجه به مسئله اصلی پژوهش در خصوص شناسایی مسائل و چالش

هاای پایشِ روی فری سایکلینگ در ایران، مسائل و چاالشهای پیشِ 
روی جامعه بالقوه فری سایکل ایران در پنج حوزه اصلی تشاخیص داده 

اثرات، که در  -جامعه  -کاربران  -پشتیبانی  -شد: ساختار فری سایکل
-شود. نتایج حاصل از مصاحبهادامه به تشریح هرکدام از آنها پرداخته می

آماده و در انتهاا مادل  1سات آماده از آن، در جادولدها و کدهای باه
 پژوهش ارائه گردیده است.مفهومی 
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 های ایجاد و توسعه فری سایکلینگ در ایرانخصوص چالش کنندگان درکدهای استخراج شده از مصاحبه مشارکت .1لجدو

 کدهای محوری نمونه کدهای باز)به عنوان نمونه(

ی
نش

گزی
ی 

ها
کد

 

ی
صل

ه ا
مین

 ز

های مربوط به خرید و فروش را به رقبا پست -کندی سایکلین سودآوری، فروش، مبادله پایاپای را ممنوع میفر
 شود ، لطفاً از آن سوءاستفاده نکنیدوقتی از مهربانی پیشنهاد می -دهدارجاع می

ممنوعیت/ مبارزه با فروش 
 -و سودآوری

ین
وان

 ق

کل
سای

ی 
فر

ار 
خت

سا
 

دانید اهدا در فری سایکل بهتر از اهدا به بستگان است زیرا می -به کاال نیاز داشته باشد "فرد گیرنده باید واقعا
 بریدنیازداشته، لذت می "بینید گیرنده کاال را واقعاوقتی می -کاالی اهدایی را نیاز دارد "گیرنده واقعا

 نیاز واقعی

گیری از آن، تعمیر حوه عضویت در آن و بهرهآموزش به اعضا و غیراعضا در مورد فری سایکلینگ و اثرات آن، ن
توانمندسازی کاربران در نقش فعال و خالقانه داشتن در استفاده چندگانه  -وسایل و جلوگیری از دور ریختن آن

 وسایل

 آموزش

ی
بان

شتی
 پ

ی و جلوگیری از نقض قوانین توسط اعضا از جهت ایجاد مزاحمت، فروش کاالی رایگان دریافتی، تبلیغات تجار
 پولی و مواردی ار این قبیل

نظارت و کنترل فعالیت 
 اعضا

های کمک -به آن کاال نیاز مبرم ندارد "در خیریه ممکن است کاال به دست افرادی برسد که آن زمان واقعا
در فری سایکل، به  -گیرد، یعنی لذت شاد دیدن گیرنده را از فرد هدیه دهنده می"دیدن پاداش"خیریه فرصت 

دریافت کنندگان هدایای  –های دفن زباله است کمک به دیگران، تمرکز روی دور نگه داشتن اشیا از محلجای 
 فری سایکل لزوماً نباید از اهداکنندگان نیازمندتر باشند.

 تفاوت با خیریه

خوشحال شدن شخص هدیه دهنده با بازیابی فضای رایگان به دلیل اقالم قابل استفاده و مورد نیاز افراد دیگر و 
برد، گیرنده نیز با به دست آوردن اقالم مفید به صورت رایگان به دلیل کمک به دیگران از انتقال کاال سود می

 برد.همراه با حداقل تأثیر زیست محیطی سود می

 برد -برد 

 دهد.طراحی دایره ای راهبردهایی را برای افزایش طول عمر محصوالت ارائه می
د/ نوعی اقتصاد جدی

 ایهدیه/دایره

دارای نرخ گردش باالیی هستند، زیرا وسایل خانه با  وسایلهای دانشجویی هم از نظر ساکنان و هم از نظر خانه
ای که مدت کوتاهی در آن خواهند برای خانهدانشجویان درآمد کمی دارند و نمی -کندجابجایی افراد تغییر می

های فری دهند محصوالت دست دوم را از طریق پلتفرمترجیح می کنند، محصوالت جدید بخرند وزندگی می
 سایکل دریافت کنند.

 خانه دانشجویی

ت
وال

ص
مح

ف 
صر

د م
وار

 م

افرادی که خانه دائمی دارند دارای شغل و درآمد بهتری نسبت به دانشجویان هستند، به صورت فردی یا با 
کنند، . چون اشیاء بالاستفاده جایی در خانه اشغال میکنند. اقامتگاه دائمی دارندشریک زندگی خود زندگی می

دهند آنها را به جای ذخیره کردن دور بیندازند و از فری سایکل به عنوان پلت فرم دفع محصول ترجیح می
 .کننداستفاده می

 خانه دائمی

والدین خانه  -گیردار میدهد و محیط خانه تحت تأثیر این تغییر قرها را تغییر میدار شدن سبک زندگی زوجبچه
دار شدن در خانه باعث گردش محصوالت از بچه -کنند و نیاز است وسایل کم و زیاد شوندرا دوباره تزئین می

 شودطرق مختلف می

خانواده دارای فرزند 
 کوچک

گیرند. چرا که های خالقانه خود در نظر میبرخی کاربران، فری سایکل را به عنوان منبعی برای مواد اولیه پروژه
گیرند و مردم آنها توانند این محصوالت را از فروشگاه خریداری کنند، زیرا در دسته ضایعات قرار میمعموالً نمی

ی آنها را خود توانند همهها نیاز به متریال باالیی دارند و نمیاندازند. از طرفی، عموماً برای پروژهرا دور می
 گردآوری کنند.

 خلق آثار هنری

-ها و یا گروهها، مهدها، آسایشگاههای فری سایکل گردآوری کرده و به خیریهبرخی اعضا اقالم را از ارائه دهنده

کنند.های نیازمند اهدا می  

ها، مهدها کمک به خیریه
 هاو آسایشگاه

مان و فضاسازی توانند این وسایل قدیمی را جمع آوری کرده و در چیدهای بومگردی و یا نوستالژی میخانه
های خود را دارند، از آنها استفاده کنند.برای مسافرانی که قصد زنده کردن خاطرات و نوستالژی  

 گردیهای بومخانه

 هزینه پست های خاص پستی برای کاالهای مبادله شدهارائه تخفیفات و تعرفه

ت
دول

 

ی
بان

شتی
 پ

که دیگر آن وسایل ای وسایل قابل استفاده فرزندشان، زمانیآموز به اهدهای دارای نوزاد و دانشتشویق خانواده
حس اجتماعی و کنترل حاصله، تناسب آسان با مضامین آشنای اهدای  -برای فرزندشان قابل استفاده نیست

 کندهای اخالقی و عاطفی را تشویق میخیریه و هدیه دادن، همراه با پاداش

 تشویق و ترویج

های مجازی به ایجاد احساس تعلق و همبستگی و حمایت از شیوه های زندگی جایگزین باتوجه به اینکه این فضا
های اینترنت و کند، الزم است دولت از طریق مواردی مانند امنیت وبسایت، سرعت و پهنای باند، هزینهکمک می

 موارد مشابه، گردانندگان آن را حمایت کند.

 پشتیبانی پلتفورم
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ایکل از نظر زیست محیطی اثر قابل توجهی بر روی جامعه و سالمت آن دارد و عضویت باتوجه به اینکه فری س
و فعالیت در آن رایگان، الزم است دولت در زمینه تامین مالی افراد انگشت شماری که وظیفه نظارت و کنترل 

 اعضا را دارند، کمک نماید.

تامین مالی گردانندگان 
 وبسایت

های لیزینگ به جای ت کودک تالش کنند تا تجارت خود را بر اساس سیستمها در بخش محصوالبرخی شرکت
 لیزینگ یک روش مصرف بهتر و پایدار در مقایسه با اشکال سنتی است. -فروش اداره کنند

 1لیزینگ

ها
مان

ساز
ها/

کت
شر

 

ه فری سایکل در ها محلی را برای گردآوری اقالم اضافه و قابل استفاده مجدد جهت ارائه بها یا سازمانشرکت
 نظر بگیرند.

 گردآوری اقالم

های فردی مانند بازیافت یا خیریه را به سمت رسیدگی به مشکالت حلنند دور شدن از راهتوامی هاسازمان
 تر ترویج دهد.سیستمی

 رویکرد سیستمی

ن عمر معمول طراحان در طراحی محصوالت، سناریوهای مختلف را برای استفاده مجدد محصول پس از پایا
طراحی محصولی که امکان  -محصول و درنتیجه برای گسترش چرخه عمر در نظر گرفته و اعمال کنند

دهد راهی برای ایجاد سناریوهای استفاده کند و دوام احساسی را افزایش میسازی را فراهم میشخصی
 مدت و معنادار استطوالنی

 طراحی محصول

ان
راح

 ط

های ارتقای عملکرد برای فرصت -در نظر بگیرد بسیار تخصصنیاز به آسان را بدون  طراح باید فرآیند تعمیر
های تغییر توانند انجام فعالیتطراحان می -جای طراحی محصول جدید ایجاد شوداست به محصول موجود ممکن

اربران مختلف در تر کنند و دیگران را به استفاده مجدد، تعمیر یا ارتقای محصوالتی که بین ککاربری را آسان
 جریان است تشویق کنند

 امکان تغییر محصول

عنوان تمایل دوستی در فری سایکل بهنوع -ارائه دهندگان فری سایکل دوست دارند به افراد نیازمند کمک کنند
 شود.رسانی به شخص دیگری) یعنی گیرنده کاال( بدون انتظار دریافت پاداش)از جانب وی( تعریف میبه منفعت

کمک به افراد نیازمند/نوع 
 دوستی

ان
دگ

هن
ه د

رائ
ی ا

ها
زه 

گی
 ان

ان
ربر

 کا

ای به دریافت کاال در فری سایکل ندارند و فقط برای اینکه منزل خود را از چیزهای اضافه خی اعضا عالقهرب
 شوند.خلوت کنند، به این جامعه ملحق می

 خلوت کردن خانه

تواند احساس گناه ناشی از ای که میگونهزیست و بهسازگار با محیط ایهای خود را به شیوهتوانند خانهمی
 مصرف بیش از حد را در فرد از بین ببرد، از وسایل اضافه خالی کنند

 راحتی از عذاب وجدان

های غیرپولی، توان از راهمی -این نوع هدیه دادن، یک فعالیت پاداش گیرنده همراه با احساسات مثبت است
 ز طریق فضیلت و اخالق، ارزش ایجاد کردا "مثال

 های شخصیارزش

محیطی به خطرات زیستمصرف کنندگان آگاه از  -کندهای دفن زباله دور میها زباله را از محلفری سایکل تُن
 کنند، نه فقط به تولید آنهادفع کاالهای مصرفی توجه می

 محیطینگرانی زیست

شوند ها پذیرفته نمیبرخی اقالم توسط خیریه-ها و تحویل کاالهماهنگی ها وجهت صحبتمحدود صرف زمان 
الم پیشنهادی خالص راحت، سریع و یکجا از دست همه اق فرد -کندگیرنده پیدا میبرای آنها اما فری سایکل 

 شودمی

 مقرون به صرفه

هدا کنند چون اطراف آشنایان خود را دهند کاالهای خود را به افراد ناشناس اها ترجیح میکاال دهنده "معموال
خصوص هدایای دریافتی از دوستان و بستگان در گذشته( به افراد ناآشنا هپیشنهاد اقالم)ب -داند همانند خود می

 شودگاهی اوقات ارائه اقالم به افراد آشنا موجب احساس شرم و یا سرزنش بالقوه می -تر استراحت

 ناشناس بودن افراد

دهد و محصول را از نظر احساسی طفی بین کاربر و محصول، زمان استفاده از محصول را افزایش میپیوند عا
 سازد.بادوام و پایدار می

 رابطه کاربر و محصول

ان
دگ

هن
ه د

رائ
ر ا

فتا
 ر

کنند، از پلتفرم آنالین ساده و ساختار قوانین اساسی اعضایی که از طریق فری سایکل کاالی خود را ارائه می
کنند که این فراتر از سایت و انتظارات اخالقی مدنظر خود برای برآوردن نیازها و عالیق گیرندگان استفاده میوب

فری سایکلینگ به رویکردهای فرهنگی برای مطالعه  -استتمایل به دور نگه داشتن چیزها از محل دفن زباله 
یک فری سایکلر فرهنگ بین  -کندها کمک میها و سلیقههای زندگی، هویتعنوان روایتکننده بهرفتار مصرف

 و جامعه فری سایکلینگ رابطه وجود دارد

 ساختار رفتار بخشش

 -کنند که چقدر مؤدب، دوستانه، سپاسگزار و یا شخصی هستنددهندگان، تقاضای گیرندگان را ارزیابی میارائه
لین درخواست کننده، برخی براساس توضیح فرد ترین درخواست، برخی به اوبرخی افراد کاالی خود را به دوستانه

 کننددر مورد ابراز نیاز اهدا می

 انتخاب گیرندگان

گذارند که به فالن چیز نیاز دارند بدون اینکه چیزهایی برخی افراد در هدیه دادن به افرادی که دائماً پست می
دانند ن بارداری که از قبل فرزند دیگری دارند و میبرخی افراد در پاسخ به اعالم نیاز زنا -ارائه دهند، تردید دارند

-آیند و اکنون خواستار وسایل نوزاد برای فرزند دوم هستند، دچار تردید میاز عهده مخارج فرزند بیشتر برنمی

ند، بسیار اابراز کرده با فقر و عجزی که موقع اعالم نیاز "دیدن ظاهر افرادی که موقع تحویل کاال کامال -شوند
 کندفاوت و متناقض هستند، هدیه دهنده را مردد میمت

 تردید

برخی ارائه دهندگان فری سایکل از اینکه دریافت کنندگان خواهان اقالم دورریختنی آنها بوده و قدردان و 
ند، احساس خوشایندی دارندابوده  سپاسگزار نیز  

 دریافت قدردانی

                                                           
1 . leasing 
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های فری ماعی از داشتن محصوالت دست دوم از طریق پلتفرمبرخی گیرندگان ممکن است نگران استقبال اجت
 سایکل آنالین باشند

 احساس شرم/نگرانی

ان
دگ

کنن
ده 

تفا
اس

ن/
دگا

یرن
خطر است، ممکن اگر یک متخصص، لوازم الکترونیکی دست دوم را بررسی کند و بیان کند که استفاده از آن بی گ

 .است استفاده از کاالهای دست دوم افزایش یابد
 نگرانی از ایمنی و امنیت

خصوص وسایل شخصی مانند لباس، چمدان یا تجهیزات آشپزخانه برای تهیه هگیرندگان محصوالت دست دوم )ب
محصوالت کودک باید با توجه به نظافت و  -ها و انتظاراتی از نظر بهداشت داشته باشندغذا( ممکن است نگرانی

 حساسیت بسیاری در پی دارد.پوست و سیستم بدن حساس و ظریف نوزاد 

نگرانی از بابت سالمت و 
 بهداشت

های نزدیک به خود دریافت کنند، تا هزینه حمل و نقل دهند محصوالت را از محلافراد کم درآمدتر ترجیح می
ی برای رفع نیازهای اولیه خود دریافت رایگان خواهند محصولبرخی افراد مانند دانشجویان می -کمتری دهند

 دریافت، تعمیر و تغییر راحت کاال -ند، حتی اگر آن محصول مشکالتی داشته باشد و آسیب دیده باشدکن

 مقرون به صرفه

تمایل به حفظ  -کندفری سایکل بررسی مبادالت اجتماعی، نوع دوستی و همبستگی اجتماعی را تسهیل می
 کندکر تبدیل میای همفزیست در میان اعضای فری سایکل، آنها را به جامعهمحیط

 انسجام و همبستگی

گاه
ید

 د

عه
جام

 

ای در ع سرسختانهها و خریداران اقالم ضایعاتی، موضطبیعی است که رقبای پولی فری سایکل، یعنی سمساری
 مقابل فری سایکل بگیرند

 رقبا

ن غالباً قدرت اهداکنندگا -رسد که فاصله اجتماعی و اقتصادی مشخصه دادن هدیه فری سایکل استنظر میبه
کنترل رفتار گیرندگان را دارند و پذیرش هدیه، با انتظار رفتار مناسب از جانب گیرنده)مانند ابراز قدردانی، اثبات 

 شایستگی و تبعیت( همراه است

 نابرابری اجتماعی

طرف از  محیطی مصرف گرایی و افزایش حجم زباله، وافزایش آگاهی در مورد از یک طرف،پیامدهای زیست
 دیگر ماموریت فری سایکل در جهت مقابله با آن

آگاهی عمومی/اطالع 
 رسانی جمعی

دهند به جای تعمیر و مراقبت از اشیا،، یک محصول افرادی که شرایط زندگی و درآمد بهتری دارند، ترجیح می
صادی محدود خود، در این دهند با وجود سرمایه اقتافراد بازنشسته و یا اقشار کم درآمد ترجیح می -جدید بخرند

 فرهنگ مصرف مشارکت کنند.

 درآمد خانواده

قابل استفاده بود و اکنون به هردلیل نیست  فردها از دور انداختن اقالمی که در منزل قبلی برای هنگام جابجایی
 شودتوانند از آنها استفاده کنند، اجتناب و اضافه است، اما دیگران می

 تعویض منزل و جابجایی

ی
ساز

گ 
هن

فر
 

توانند از آنها استفاده کنند، ها از دور انداختن اقالمی که اکنون برای ما اضافه است، اما دیگران میدر خانه تکانی
 نظر کنیم.صرف

خانه تکانی مناسبتی و 
 ایدوره

و اکنون  ایجاد و ترویج این باور که از دور انداختن اقالمی که یک زمانی توسط فرزندم استفاده شده بود
توانند از آنها استفاده کنند، اجتناب فرزندم)عزیزم( بزرگتر)قوت( شده و برایش قابل استفاده نیست اما دیگران می

 .-کنیم

تولد،رشد/ مرگ اعضای 
 خانواده

شکلی از گردشگری مبتنی بر جامعه پایدار است که هدف آن رفع نیازهای ساکنان و گردشگران فعلی بدون به 
های آینده ساکن یا بازدیدکننده از مقصد گردشگری است، یعنی افراد اقالم اضافی ختن نیازهای نسلخطر اندا

 کنند.خود را در سفر فیزیکی یا بدون سفر به مقصد، به مقاصد گردشگری ارسال می

 گردشگری اجتماعی

در فری  -د را کاهش دهندروارائه دهندگان فری سایکل دوست دارند حجم کاالهایی که به محل دفن زباله می
 اولویت دارد "راحتی و آسایش سبز"سایکل، 

 
 

ت کاهش حجم زباله
یس

ز
ی

یط
مح

 

گ
لین

یک
سا

ی 
فر

ت 
ثرا

 ا

لذت دریافت چیزها به صورت  -از چیزهای اضافه "خالص شدن"لذت  -مندانهدادن سخاوتهدیه لذت 
جامعه به صورت آنالین و گاهی اوقات دریافت  ، لذت بردن از صحبت کردن و گپ زدن با بخشی از یک-رایگان

های نیازمند)مانند لذت انتقال اقالم از فری سایکل به گروه -راهنمایی در مورد تعمیر اشیا و دور نریختن آن
 دانش آموزان، سالمندان و...(

 لذت کار داوطلبانه

عی
ما

جت
ت ا

ثرا
 ا

ل باعث تشویق و ترویج افراد به تعمیر یا تغییر کاال شود، فری سایکگاهی اوقات عدم دانش تعمیر باعث دفع می
شود.به جای دورانداختن می  

تشویق به تعمیر / تغییر 
 کاربری وسایل

-قوانین صریح و ضمنی حاکم بر روابط بین اعضای فری سایکل به آشکار کردن ساختارهای اجتماعی کمک می

 کندفری سایکل یک سیستم اجتماعی جایگزین ایجاد می -کند
 هنجارهای اجتماعی

لغو خرید بیش از حد با سبز بودن  -توان با از بین بردن مازاد آن از نظر اخالقی لغو کردمصرف بیش از حد را می
گر مصرف معمولی، غیراخالقی و هایی که تداعیبرخی اعضای فری سایکل از فروشگاه -و نوع دوست بودن

زیست شده و با بخشش اقالم بدون استفاده، به هم ها سادهرسایکل برخی فری -کنندغیرسبز هستند، خرید نمی
 بردشان از بین میریختگی و پیچیدگی را در زندگی شخصی

 تغییر سبک زندگی

کند، اما قدرت مالی ارائه محصول آنها هنوز کار می -قدیمیکاالی عدم تمایل به صرف پول یا تالش برای تعمیر
کند تا فری سایکل حوزه فعالیت خود را محدود می -کندنسخه جدیدتر تحریک میدهنده آنها را برای خرید 

های بیشتری دفع شود، محصوالت هرچه زباله -سیاسی کردن مصرف -خرید را)برای گیرندگان( حذف کند
 شود.شوند، فری سایکل مانع این کار میبیشتر و بیشتری جهت پاسخ به تقاضای موجود تولید می

 وه مصرفتاثیر در نح
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افراد ممکن است از اقالم ناخواسته برای اهداف خالقانه و یک پروژه هنری شخصی برای دکوراسیون خانه خود 
ها در مهد خالقانه با بچه ، و یا از آنها برای کارهای جمعی مانند انجام پروژه های DIYیا برای پروژه های 
با  -در فری سایکل به اشتراک گذاشته شوندبل استفاده فقط محصوالت قا نباید "لزوما -کودک استفاده کنند

 توان از مواد مختلف برای کارکردهای جدید استفاده کرد و از تولید زباله جلوگیری کرد.استفاده از خالقیت می

 خالقیت پروری

رار است اقالمی که ق -تواند ارزیابی عمر محصول را تسهیل کندافزایش سناریوهای استفاده از محصوالت می
کننده کاالی اصلی را به خریدار کاالی مورد استفاده ه از آنها دوباره تجسم شود، مصرفتعمیر شوند و استفاد

 کندمجدد و چرخشی تبدیل می

ج چرخه عمر محصول
ت

وال
ص

مح
ی 

دگ
 زن

ان
ری

 

ه برای طراحی های استفادتوانند منابع ارزشمندی برای گسترش مقیاسای میگسترش چرخه عمر و اقتصاد دایره
توانند نزد مالک دیگری به برخی کاالها هنوز زندگی در آنها باقی مانده است و می -عمر چندگانه اشیا باشند
سازی مجدد کاالها به مصرف کاالی دست دوم بر استفاده مجدد، بازیافت و مفهوم -حیات خود ادامه دهند

 کند.های پایدارتر تأکید میروش

 زندگی متعدد اشیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش مفهومیمدل  -2شکل
 

  گیرینتیجه -4
اجتناب هر جامعه است که مدیریت آن از پسماند از تولیدات غیرقابل

نیازهای اساسی جامعه است؛ از این رو داشتن سیستم مدیریت پسماند 
. چرا که عدم مدیریت اصولی و (1400)راشدی و مشهدی، ضرورت دارد

محیطی و گسترش مناسب پسماند باعث ایجاد مشکالت فراوان زیست
(. از طرفی، 1396شود)روشن و همکاران، آلودگی در سطح جامعه می

آوری، مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید، جمع
و حمل و نقل، دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد)راشدی 

های پیشِ روی فری چالش

در ایران ینگسایکل  

 پشتیبانی

 ساختار فری سایکل

 جامعه اثرات 

 کاربران

نیاز  -:ممنوعیت/مبارزه با فروش و سودآوریقوانین

 واقعی

 

موارد مصرف: خانه دانشجویی- خانه دائمی- 

کمک -خلق آثار هنری-کوچکخانواده دارای فرزند 

خانه های بومگردی -هابه خیریه  

پشتیبانی: آموزش- نظارت و کنترل اعضا- تفاوت با 

ایاقتصاد هدیه و دایره -برد/برد -خیریه  
انگیزه های ارائه دهندگان: نوع دوستی- خلوت کردن خانه- 

مقرون  -نگرانی زیست محیطی -ارزش شخصی-وجدان راحت

ناشناس بودن افراد -به صرفه  

رفتار ارائه دهندگان: رابطه کاربرومحصول- ساختار رفتار 

دریافت قدردانی -تردید-گیرندگان انتخاب -بخشش  

گیرندگان: احساس شرم/نگرانی- نگرانی از ایمنی و امنیت- 

مقرون به صرفه -از بابت سالمت و بهداشت ینگران  

 طراحان: طراحی محصول- امکان تغییر محصول

شرکتها/سازمانها: لیزینگ- گردآوری اقالم- رویکرد 

 سیستمی

پشتیبانی  -تشویق و ترویج -هزینه پست دولت:

 نندگانتامین مالی گردا -پلتفورم

فرهنگسازی: تعویض منزل و جابجایی- خانه 

گردشگری  -خانواده یمرگ اعضا/،رشدتولد -یتکان

 اجتماعی

دیدگاه: انسجام و همبستگی- رقبا- نابرابری 

درآمد خانواده -یجمع یاطالع رسان -یاجتماع  

زیست محیطی: کاهش حجم زباله در محل جمع 

 آوری و دفن زباله

جریان زندگی محصوالت: چرخه عمر محصول- 

ایمتعدد اش یزندگ  

اجتماعی: لذت کار داوطلبانه- تشویق به تعمیر / 

سبک  رییتغ -یاجتماع یهنجارها -وسایل رییتغ

یپرور تیخالق -در نحوه مصرف ریتاث -یزندگ  
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های مدیریت آمیز سیستم(. عالوه براین، اجرای موفقیت1400مشهدی،
پسماندو بازیافت آن، نیازمند همکاری نزدیک، هماهنگی، انتقال دانش، 

های رسمی و گذاری اطالعات و اعتماد در میان تمام جریاناشتراک
غیررسمی بازیگرانی است که در سیستم زنجیره تامین مدیریت زباله 

-ای، طی سالدنبال چنین مسالهبه (.1401 رند)حاجی آقایی،مشارکت دا

مدیریت  جهتهایی های اخیر با استفاده از مشارکت شهروندان تالش
های تر و زباله صورت گرفته است و اقداماتی ازجمله گردآوری زباله

آوری های جداگانه، طرح محله تمیز، برنامه جمعخشک در سطل
این قبیل به اجرا در آمده است که طبق  هوشمند پسماند و مواردی از

-نظر کاشناسان مورد مصاحبه در پژوهش حاضر، ضمن کسب موفقیت

های بزرگی نیز مواجه بوده است و علت آنها های نسبی، با شکست
گذاری از جانب دولت عالوه بر فقدان علم و دانش صحیح، عدم سرمایه

ها و ثال، در همه استانبوده است؛ چرا که آنها معتقد بودند به عنوان م
ها و تجهیزات بازیافت زباله و روش مهندسی شهرهای ایران کارخانه

های تمام نقاط دفن و امحا وجود ندارد و امکانات کافی جهت انتقال زباله
های دارای تجهیزات موجود نیست، یا در برخی مناطق کشور به محل

-ک درهم و همهای تر و خشیک ماشین حمل زباله برای حمل زیاله

فایده بوده است تفکیک زباله تر و خشک بی "کند و عمالزمان اقدام می
ست؛ اما همه این محیطی همچنان به قوت خود باقیهای زیستو آسیب

های دیگری که در حال انجام است، وقتی مربوط به کارها و برنامه
ن استفاده ی آنها و برای افراد دیگر بدوهایی است که برای دارندهزباله

باشد؛ چه اینکه بازیافت یا امحای است خارج از موضوع این پژوهش می
آن اصولی انجام شود و چه غیراصولی. چرا که این پژوهش به فری 

ی بازیافت به اهدای اقالمی که سایکلینگ پرداخته است و این شبکه
نا قابل استفاده هستند اما دارندگان آن کاالها اگر با فری سایکلینگ آش

نباشند و یا در محل زندگی آنها شبکه فری سایکل وجود نداشته 
باشد)مانند ایران(، به دالیل مختلف اقدام به دورریختن، یا بخشش 

است کنند. این در حالیغیرضروری و گاه فروش آن به قیمت ناچیز می
محیطیِ ایران های زیست( نیز اعان داشته که بحران1384که واالیی)

شود)ملکی محیطی جهان محسوب میهای زیستن بحرانجزو شدیدتری
(؛ و ایران از جمله کشورهایی است که از نظر 1395پور و همکاران، 

تجمع حجم زباله و آلودگی و عدم مدیریت صحیح آن یک نگرانی 
رسد ضروری شود. بنابراین به نظر میمحیطی محسوب میجهانی زیست

ای از جمله فری نهاست که خیلی جدی روی اقدامات کم هزی
سایکلینگ که در تمام دنیا شناخته شده و بسیاری از کشورها در قالب 

مند کنند و از فواید آن بهرههای مختلف مجازی آن را اجرا میشبکه
ریزی شود. باتوجه به اینکه فری سایکل در ایران گردند، برنامهمی

د که تا فردی در باشد و کارشناسان مورد پژوهش معتقد بودنناشناخته می
تواند بطور کامل و یقین در رابطه با جریان یک عمل قرار نگیرد، نمی

های آن اظهارنظر نماید، لذا پژوهشگران الزم دیدند جهت پاسخ چالش
فری سایکلی شدن با چه  ایران برای "به سوال اصلی پژوهش که 

بود، پیرامون فری سایکل و عمل فری  "چالش هایی مواجه است؟
کلینگ، عالوه بر نظر کارشناسان مورد پژوهش، از نظرات فری سای

سایکلرهای کشورهای مختلف و مواردی که در مطالعات خارجی به آنها 
اشاره کرده بودند نیز بهره ببرند، که خالصه آنها همراه با تجمیع نظرات 

ارائه  1طور شفاف و مفصل در جدولکارشناسان پژوهش حاضر به
  :رات این بوده استگردیده و مجموع نظ

قاعده و قانون اساسی فری سایکل آن است که ارائه دهندگان، کاالی 
صورت رایگان به گیرندگان عرضه نمایند و به هیچ عنوان خود را فقط به

حق فروش و کسب سود از آنان و یا حتی مبادله پایاپای را ندارند؛ از 
ه باشند و قصدشان به آن کاال نیاز داشت "طرفی، گیرندگان باید واقعا

فروش و سوءاستفاده نباشد؛ اعضای فری سایکل ضمن کنترل و نظارت 
توسط گردانندگان وبسایت یا شبکه و دیگر اعضا نسبت به نحوه 

بینند؛ اعضا مشارکت و حتی نحوه استفاده و یا تعمیر وسایل آموزش می
ن از فری سایکل رضایت دارند چرا که دهندگان کاال هم به قول خودشا

شان راحت است فردی شوند و هم خیالاز شر وسایل اضافه خالص می
به آن کاال نیاز داشته است، در  "که آن را دریافت کرده، آن زمان واقعا

داد ممکن بود به دست فردی صورتی که اگر به مراکز خیریه تحویل می
جزو نیازهای وی نباشد، عاله بر این  "برسد که در آن موقعیت واقعا

توان به خیریه هدیه داد اقالم، از جمله یک تلویزیون خراب را نمی برخی
توان در فری سایکل آن را به کسی که توانایی تعمیر دارد و یا اما می

قطعات آن برایش قابل استفاده است اهدا نمود، پس این نوع بخشش و 
شود برد محسوب می -هدیه دادن حس خوشایندی دارد و یک اقدام برد

خواهد و به دنبال خالصی از آن است، توسط چه یک شخص نمیزیرا آن
شود و انگیزه خود را از شخص دیگری که آن را نیاز دارد مطالبه می

زیرا اعضا  اندعنوان کرده 1"آسایش و راحتی سبز"فری سایکلر شدن، 
زیست ای سازگار با محیطهای خود را به شیوهشان این است خانههدف
تواند احساس گناه ناشی از مصرف بیش از حد را از میای که گونهو به

بین ببرد، از طریق فری سایکل خلوت)اهداکنندگان( یا پر)گیرندگان( 
بنیانگذار آن معتقد است که این تبدیل به (؛ Aptekar, 2016)کنند

-یک اقتصاد بزرگ هدیه شده است و برای کسانی که چیزی اهدا کرده

کند، را انسان وقتی به دیگران کمک میاند، رضایت از زندگی است زی
هایی عنوان مثال خانواده(. به1392 کند)سولومون،احساس خوبی پیدا می

که فرزند کوچک دارند همراه با رشد و بزرگ شدن کودک و اینکه برخی 
های آنها دیگر بدون استفاده هستند، در ها و وسایل و اسباب بازیلباس
گیرند اقالم اضافی آنها را شان تصمیم میهای مختلف زندگی فرزنددوره

هایی که فرزند متناسب با آن وسیله و لباس و در فری سایکل به خانواده
توانند یا کالسکه و گهواره را دارند، اهدا کنند؛ حتی گیرندگان نیز می

-همان وسیله را پس از رشد فرزندشان دوباره در فری سایکل به گیرنده

های دانشجویی یکی دیگر از مواردی است که انهی بعدی اهدا نمایند؛ خ
های توانند از اقالم موجود در فری سایکل استفاده کنند چرا که خانهمی

در حال پر و خالی شدن هستند و با رفتن یک عده،  "دانشجویی دائما
آیند، یعنی دانشجوها با پذیرش در دانشگاه و اسکان عده دیگری می

-یک سری اقالم نیاز دارند و سپس با فارغ موقت در خانه دانشجویی به

شان و بازگشت به محل سکونت دائم خود، دیگر نیازی التحصیل شدن
به آن اقالم ندارند؛ این گروه باتوجه به محدودیت مالی و عدم اشتغال و 

دهند برای اقامت موقت خود اقدام به تهیه اقالم درآمد کافی ترجیح می
عنوان مثال، تمایل دارند به وب باشند؛ بهدست دوم نمایند حتی اگر معی

اش شکسته و یا تخت ای که پایهجای خرید اقالم نو، یک چراغ مطالعه
شان تحمل کنند و دهد را برای دوره کوتاه اقامتمعیوبی که صدا می

شان دهند آنها را از ارائه دهندگانی که با خانه دانشجوییحتی ترجیح می
نمایند تا هزینه حمل و رفت و آمد کمتری فاصله کمی دارد، دریافت 

پرداخت نمایند و یا حتی خود آن را حمل کنند و هزینه پرداخت نکنند. 

                                                           
1 . green-washed 



6118-6105، صفحه 1402، شماره اول، فصل بهار، سال هشتمزیست، دوره مطالعات علوم محیط   
 

6114 

 

گروه دیگر خالقان و هنرمندان هستند که در ساخت تزیینات و کارهای 
در بین  "هنری فعالیت دارند، این افراد حتی اقالم دورریختنی که کامال

عنوان زمینه و مواد گیرند را بهن جای میهای زباله دیگراکیسه و سطل
های خالی و یا اولیه آثار هنری خود نیاز دارند، اقالمی مانند بطری

های شکسته و هر ماده دور ریختنی دیگری، پس ارائه ظروف و شیشه
کاهد و هم نیاز خالقان و آنها در فری سایکل هم از حجم زباله می

در (. Ozcelik & Kaplan, 2021)کندهنرمندان را تامین می
واقع، بیشتر اشیاء موجود در زدگی و بازار غیرقابل تجزیه هستند)یعنی 
آنهایی که پالستیک دارند(، از لباس، مبلمان، لوارم خانگی و بقیه انواع 
تجهیزات و وسایلی که ما در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم. 

شکل عمده دارد: اول این گرا، دو مای به شدت مصرفزندگی در جامعه
دانیم توان از شر این همه پالستیک خالص شد، زیرا میکه چگونه می

که این پالستیک برای اکوسیستم زمینی بسیار مضر است و بیشتر آن به 
شود و باعث انتشار شود و سوزانده میهای دفن زباله فرستاده میمحل

ستم مضر است. دوم به شدت برای اکوسی ایشود و اثر گلخانهگاز می
های بیشتری تولید و دفع شود، محصوالت بیشتر و این که هرچه زباله

-بیشتری به منظور پاسخگویی به تقاضای موجود تولید می

در هر کشور، وبسایت اصلی  (.Figueiredo, et al., 2022شوند)
فری سایکل توسط تعداد انگشت شماری از افراد که قوانین را بنابر 

کنند، گذار اصلی آن وضع نموده و بر کار اعضا نظارت میاصول بنیان
توسط حامیان و پشتیبانان مالی وبسایت تامین مالی شود و مدیریت می

-های اجتماعی محلی آن توسط افراد داوطلب و بهاما شبکه شوند،می

گردد که همگی از قوانین و شهر اداره می ایالتصورت خودجوش در هر 
کنند؛ اما کارشناسان پژوهش معتقد بودند دولت شبکه اصلی تبعیت می

عالوه بر اینکه باید در زمینه پشتیبانی و امنیت پلتفورم نیز همکاری 
های عمومی و دیگر بسترها افراد جامعه را جهت نماید، باید در رسانه

پیوستن به فری سایکلینگ تشویق نماید. آنها همچنین پیشنهاد داشتند 
قیمت و البته می مانند وسایل کودک، اقالمی گرانباتوجه به اینکه اقال

کننده خیلی کوتاه است و نیاز موقتی هستند و عمر نیازشان برای مصرف
-شوند، تولیدکنندگان میعنوان زباله وارد چرخه بازیافت میخیلی زود به

ی آن اقالم برای افرادی که قدرت خرید آن را توانند اقدام به اجاره
ند. عاله براین، طبق نظر فری سایکلرهای کشورهای ندارند نیز نمای

توانند در طراحی محصول امکان تغییر مختلف، طراحان محصول می
کاربری محصول، پس از اتمام چرخه اصلی عمر آن را فراهم نموده و 

های مختلفی اقدام به اهدای اقالم دهندگان با انگیزهارائه آموزش دهند.
نه که فری سایکلرهای کشورهای مختلف گوکنند و آناضافی خود می

زیست است و سپس نوع اند انگیزه اصلی آنها نگرانی محیطعنوان کرده
های ممکن. آنها شان و دیگر انگیزهدوستی و در نهایت خلوت شدن خانه

وقتی قصد فروش اقالم اضافی را دارید خریدار در بیشتر موارد "معتقدند 
-میشه بخشی از آنها روی دستمان میخرد و ههمه اقالم را یکجا نمی

ماند و یا حتی چندروز ممکن است معطل آمدن خریدار شویم و در این 
مدت بارش باران صورت گیرد و وسایل ما آسیب ببینند و خریدار آن را 

هایی که رد و بدل از ما نخرد، اما طبق قوانین فری سایکل در ایمیل
د نظر و زمان و نحوه ارسال را شود، برای تمام اقالم اضافی فرد مورمی

کند و اگر مراجعه کنیم و فرد در زمان مقرر مراجعه میمشخص می
. "شویمنکند، سریع با فرد دیگری که خواهان بوده وارد گفتگو می

در سالهای اول که عضو فری "اند تعدادی از ارائه دهندگان اذعان داشته
گیرندگان وقتی برای  آمد که برخی ازسایکل شده بودم، گاهی پیش می

شان و یا کردند از روی ظاهر شیکدریافت حضوری کاال مراجعه می
کردم عجز و ناله و اند، تصور میقیمتی که به همراه داشتهجواهرات گران

ها برای ترغیب من جهت اهدا به وی بیان احساس نیازی که در چت
ند نیست و همین داشته، ساختگی بوده و این فرد چندان به آن کاال نیازم

کرد، وقتی موضوع را با برخی از اعضا و مسئله مرا دچار تردید می
گردانندگان فری سایکل مطرح کردم، متوجه شدم که لزومی ندارد 

دهنده باشد بلکه تری نسبت به ارائهگیرنده از نظر مالی در سطح پایین
لف هدف فری سایکل ممانعت از خرید مکرر یک وسیله توسط افراد مخت

. البته گیرندگان نیز ممکن است "و در نتیجه کاهش حجم زباله است
ای از طریق فری اگر وسیله"هایی از بابت اینکه به عنوان مثال، نگرانی

سایکل دریافت کنند و همکاران و دوستان و بستگان متوجه شوند، آیا 
و داشته باشند،  "کنند یا خیر؟احساس ناخوشایندی نسبت به فرد پیدا می

آیا وسیله دریافتی از "یا همچنین برخی از آنها ممکن است بابت اینکه 
نظر ایمنی و بهداشت)به عنوان مثال، در رابطه با وسایل شخصی و 
لباس، بخصوص لباس نوزاد و کودک باتوجه به حساسیت و ظرافت 

نیز نگران باشند.  "پوست این گروه سنی( خطری برای آنان دارد یا خیر؟
دهندگانی مچنین تمایل دارند اقالم مورد نیاز خو را از ارائهگیرندگان ه

که از نظر مسافت به آنها نزدیکتر هستند دریافت نمایند، تا باتوجه به 
هزینه حمل و رفت و آمد و مدت زمان صرف شده برای دریافت کاال، 

برخی از کارشناسان پژوهش معتقد بودند که  برای آنها به صرفه باشد.
تواند موجب انسجام و همبستگی بین اعضای جامعه میفری سایکل 

( در مطالعه خود خالف این موضوع را 2016فری سایکل شود، اما آپتکار)
باشند و عنوان کرده و معتقد است چون اعضا برای یکدیگر ناشناخته می

و « پیشنهاد»های در شبکه و بستر مجازی به غیر از درج پست
و یا خاج از ی چت اضافی وزش، اجازهو یا مشاوره و آم« درخواست»

دهندگان و گیرندگان به هدف اصلی فری سایکل ندارند و اینکه ارائه
گیرد و بستان صورت می -شان بدهندرت بیش از یکی دو مورد بین

دهندگان دوست ست ارائهشان وجود ندارد، و طبیعیتعامالت مداوم بین
کاال اهدا کنند و بقیه افراد  ندارند همیشه به یک تعداد ثابت و همیشگی

گیرنده مورد  نصیب از اقالم آنها باشند و یا توسط یک سری از افرادبی
سوء استفاده قرار گیرند، لذا وی معتقد است که فری سایکلینگ موجب 

نوعدوستی و  "شود و صرفاانسجام بین اعضای جامعه فری سایکل نمی
-چون هدف مشترک همههم کند، آنهمبستگی اجتماعی را تسهیل می

ی آنها ممانعت از تکرار خرید و در نتیجه کاهش حجم زباله و حمایت 
رقبای پولی فری  .(Aptekar, 2016)باشدزیستی میمحیط

های موبایلیِ بازار یا دیوار در ایران( ممکن عنوان مثال، گروهسایکل)به
خی است نسبت به فری سایکل جبهه بگیرند و یا حتی احتمال دارد بر

افراد اقدام به دریافت کاالی رایگان از فری سایکل و فروش آن در 
بازار و دیوار در ایران( نمایند، که در این مورد  "های پولی )مثالشبکه

آزمایی گاهی جهت راستی"برخی فری سایکلرها اظهار داشتند که 
کردم که های پولی جستجو میام را در گروهگیرندگان، اقالم اهداشده

ها ، البته برخی از آن"ئن شوم آنجا برای فروش گذاشته نشده استمطم
صورت که وقتی به چیزی عکسِ این حالت را نیز مطرح نمودند به این

نیاز دارند ابتدا به فری سایکل مراجعه نموده و اگر موجود نباشد در 
طور کلی، پردازند. بههای پولی به جستجوی آن میها و گروهشبکه
توان در جابجایی افتد میکه در زندگی روزمره اتفاق میگونه همان

یک سری  "ها و تولدیا مرگ نزدیکان که معموالمنازل، خانه تکانی
اقالم اضافی و بدون استفاده هستند، اقالمی را از طریق فری سایکل به 
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در نهایت، فری  افرادی که در آن زمان به آنها نیاز دارند، اهدا نمود.
ی گذشته، در کشورهایی که به اجرا در آمده و دههسایکلینگ طی د

است، توانایی خود را ثابت کرده است و عالوه بر کاهش حجم زباله در 
گیری هنجارهای اجتماعی آوری زباله، موجب شکلهای جمعمحل

محیطی در جامعه و تغییر در نحوه مصرف و سبک زندگی افراد زیست
های متعدد و چرخه فراد، زندگیشده و از طرفی، به کاالهای مصرفی ا

کند تری اهدا کرده است. بنیانگذار سایت فری سایکل برآورد میطوالنی
طور متوسط یک جنس در سایت فری سایکل حدود یک پوند وزن که به

تن 300ی فری سایکل از دارد، معنایش این است که جنبش هر روزه
 اشد)سولومون،بکند و این یک موفقیت بزرگ میزباله جلوگیری می

در پایان، با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی در جهان و  (.1392
-زیست و محدودیتهای محیطوضعیت بحرانی ایران در زمینه آلودگی

ها و تجهیزات گذاری مالی در ایجاد کارخانههایی از جانب سرمایه
 بازیافت زباله در تمام مناطق کشور و اثرات تخریبی دفن یا سوزاندن

کفایت  هامروزحجم عظیم زباله های کشور بر سالمت محیط و جامعه، 
کند تصور کنیم که محصوالت در تمام زندگی خود فقط یک مالک نمی

داشته باشند و سپس از دور خارج شوند و به زباله تبدیل شوند و از بین 
بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی و اساسی تولید چون بروند؛ از طرفی، 

زباله های شهری، یعنی شهروندان، تمام راهکارها نافرجام کنندگان 
های تولیدی خواهد ماند، و بدون مشارکت آنان تغییری در میزان زباله

ایران جزو  شود؛ عالوه بر این، باتوجه به اینکهروزانه ایجاد نمی
آن به کرار نسبت به  دینی کشورهای اسالمی بوده و در آموزه های

سفارش شده است و مردم آن نیز در بحرانها و فضیلت بخشش و هدیه 
موقعیتهای مختلف و حساس)مانند سیل و زلزله و ...(، رغبت خود را 

داده و ثابت کرده اند که  ننسبت به کمک به همنوعان و هموطنان نشا
اقالم نو و کمکهای مالی خود به مناطق مختلف کشور و حتی حاضرند 

که از اقداماتی نظیر  رودانتظار می؛ لذا حتی خارج از کشور را ارائه نمایند
مشارکت در فری سایکلینگ و اهدای اقالم دست دوم و غیرقابل 

ی خود)اما مورد نیاز دیگران( نیز استقبال نمایند، بخصوص وقتی استفاده
باشد، به زیست شان میقرار است اثرات آن که سالمت افراد و محیط
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Abstract  

Introduction  
Like it or not, we live in a society full of disposable products, and it's not just paper products and fast 

food containers that we throw away. We use televisions, computers, mobile phones, clothes and other 

products until something better comes along and then we throw them away. The earth is full of 

garbage that we create everywhere (Solomon, 2012). Therefore, the increase in the amount of waste 

along with the lack of space to empty it has polluted all the cities of Iran and the world (Kordi, et al., 

2008). But what if people could find someone to take their old junk off their hands? Or what if people 

can find a needed sex that someone else has thrown away? It is better to know that Freecycle responds 

to this need. This website was created as a recycling concept, to reduce the pressure on the earth and 

reduce the generation of consumer waste. This site, which uses a forum structure, works well because 

of its simplicity. This site connects people who have items to throw away with people who need them 

and vice versa. Since the start of this site in Tucson, Arizona in 2003, today there are millions of 

members who have formed thousands of user communities in more than 75 countries. They say that 

they change the world with their every gift. This site is one of the most popular non-profit sites in 

cyberspace, and this reputation has been achieved within a few short years, without using any 

advertising other than word of mouth or free advertising. Anyone can join this 24/7 virtual garage sale 

and membership is free. In fact, the basic rule of Freecycle is that you can only give things away for 

free. Sellers and receivers contact each other via email and then arrange to send or receive in person. 

The founder of the site estimates that an average item on the Freecycle site weighs about one pound, 

which means that Freecycle's daily movement prevents 300 tons of waste. Therefore, Freecycle has 

created another cycling option that is growing rapidly and can also affect the buying habits of 

consumers (Solomon, 2012). Therefore, the present researchers decided that due to the large volume 

of waste in Iran and the lack of waste management and the principled and engineering method of 

waste disposal in all regions of the country, and as a result, serious damage to the environment and the 

health of people who live in the waste dumping areas. , examine the challenges facing the flow of 

"free-cycling" in Iran, as a method of recycling second-hand goods that can be used in various 

matters, in order to reduce the amount of waste. Because free-cycling is the previous and the first step 

in relation to waste and is the so-called prerequisite for the rest of the methods (separation, burial, 

burning, etc.); Because the amount of existing waste should be reduced first, and then destruction or 

recycling engineering methods should be used for the amount of waste created. 

 

Methodology  
The current research is a qualitative type of research, in which, using in-depth interviews in 

WhatsApp and content analysis approach, the basic issues and challenges facing free cycling in Iran, 

from the point of view of 4 marketing experts and also 3 environmental experts, were analyzed. Along 

with the theoretical review of the findings of the researchers and the opinion of the freecyclists of the 

countries that are active in the freecycle course, they were found. 

 

Results  
The findings in five main areas include "1. Issues related to the structure of Freecycle (including: 

Freecycle rules, the support provided by Freecycle, the uses of items donated in Freecycle); 2. 

supports that are better or necessary from the government, companies and organizations and product 

designers; 3. Issues related to free cycle users or free cyclers (including: motivations and behavior of 

gift givers and gift recipients); 4. Challenges related to people in the society (their point of view 

towards free-cycle and participation in it, culture-building of free-cycle); 5. Free cycle effects 

(including: environmental effects and social effects)" were categorized. 
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Conclusion  
Nowadays, it is not enough to imagine that products have only one owner in their whole life and then 

they go away and become waste and disappear; On the other hand, because without considering the 

key and fundamental role of urban waste producers, i.e. citizens, all solutions will fail, and without 

their participation, there will be no change in the amount of waste produced daily; Following such a 

problem, in recent years, with the participation of citizens, efforts have been made to manage waste, 

and measures such as collecting wet and dry waste in separate bins, clean neighborhood plan, 

collection program Smart collection of waste and other such cases have been implemented, and 

according to the experts interviewed in this research, while achieving relative success, they have also 

faced major failures, and the reason for them, in addition to the lack of correct science and 

knowledge, lack of investment from the government; Because they believed that, for example, in all 

provinces and cities of Iran, there are no waste recycling factories and equipment, and there are no 

engineering methods for burial and disposal, and there are not enough facilities to transfer waste from 

all parts of the country to places with existing equipment. There is no, or in some areas, a garbage 

truck transports wet and dry garbage at the same time, and practically, the separation of wet and dry 

garbage has been useless, and the environmental damage is still strong. In this regard, considering that 

the basic rule and law of Freecycle is that the providers offer their goods only for free to the receivers 

and in no way have the right to sell and earn profit from them or even They do not have barter; on the 

other hand, the receivers must really need the goods and not intend to sell or abuse them. Therefore, 

the providers should be able to donate their extra items to others with different motivations and non-

economic goals and without obtaining financial profit, and the receivers should not have the intention 

of abusing and demand the received goods only to satisfy their needs. Of course, if Be careful in the 

interactions of the Iranian society, the act of free cycling and donating goods and even financial aid 

has existed informally in Iran since the beginning, and members of the society often donate their 

second-hand goods or new goods to others (generally relatives). or acquaintances, but the main 

purpose of Free Cycle is to prevent some people from buying goods (on the one hand), and throwing 

away the same goods used by some people (on the other hand), by connecting these two group of 

people to each other, whether the recipient has purchasing power or not; Of course, gift givers usually 

choose the recipient of their goods based on various criteria and usually try to choose the person who 

needs the goods most and most vitally among the applicants. In addition, it is necessary that the 

government, while officially accepting Freecycle, by setting special tariffs for the transfer of items 

that need to be sent and received in absentia and through mail, as well as programs to encourage 

people in the community to join Freecycle, and Of course, technical and financial support for the 

website and its networks, participate in this movement. Finally, due to the fact that Iran is one of the 

Islamic countries and in its religious teachings, the virtue of forgiveness and gifts is highly 

recommended, and its people are also in different and sensitive crises and situations (such as floods, 

earthquakes, etc.), the desire They have proven themselves to help their fellow citizens, so it is 

expected that Freecycle will be well received. 
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