
 

 چگونه اداره می شود؟ بی بی سی 

 

 شبکه جهانی بی بی سی به عنوان یک رسانه حرفه ای دارای ارزش ها، اهداف و رسالتی است که از زبان بی بی سی عبارتند از:

 : هدف

 هدف ما غنی ساختن زندگی مردم از برنامه ها و خدماتی است که آگاهی بخشیده، آموزش می دهند و سرگرم می سازند.

 : رسالت

 رسالت ما تبدیل شدن به خالق ترین سازمان در جهان است.

 

 : ها ارزش

  اعتماد، اساسBBC .است: ما مستقل، بی طرف و صادق هستیم 

 .مخاطبین در هر کاری که انجام می دهیم، مرکزیت دارند 

 .ما در تولید کیفیت و ارزش پول به خود می بالیم 

 .خالقیت نیروی حیاتی سازمان ماست 

  به یکدیگر احترام می گذاریم و تنوع و گوناگونی مان را قدر می نهیم تا هر کس بتواند به بهترین نحو فعالیت نماید.ما 

  ما یکBBC .واحد هستیم: کارهای عظیم زمانی رخ می دهند که ما با هم کار کنیم 

 

 پرداخت کنندگان حق عضویت

میلیون نفر بوده و حق عضویتی  7/24هستند. با در نظر گرفتن امتیازات انحصاری، تعداد آنها بالغ بر  BBCاین افراد سنگ بنای 

به طور منظم به این افراد رجوع می کند تا  BBCکه پرداخت می کنند، اکثریت گسترده هزینه های سازمان را فراهم می آورد. 

 است. اطمینان حاصل نماید که دیدگاه های آنها برآورده شده 

 پارلمان

در آن فعالیت می کند را تعیین کرده و میزان حق عضویت افراد را تعیین می نماید. پارلمان  BBCپارلمان چارچوب قانونی که 

فعالیت های بنگاه سخن پراکنی بریتانیا را تحت نظر دقیق داشته و از طریق پرسش در صحن هر دو مجلس و انتخاب کمیته ها )که 

این جست و جو را عملی می سازد. سازمان پاسخ می دهند(  در آن رهبران و اعضای هیئت مدیره سازمان در قبال فعالیت های

همچنین خود بنگاه هم با تشکیل گروه پارلمانی بی بی سی که در آن تمامی احزاب حضور دارند، مباحثاتی را در درون و بیرون 

ه خود این بنگاه، به بحث می پارلمان به راه می اندازد و در این مباحث آینده سرویس های سخن پراکنی عمومی را، با توجه ویژه ب

 گذارد. 

 رویال چارتر 

بر اساس یک موافقت نامه، استقالل هیئت تحریریه خود را مشخص بی بی سی اساسا توسط یک رویال چارتر پایه گذاری شده است. 

شروع به  1996ل کرده، و محدودیت های عمومی خود را مفصل تعیین کرده است. این موافقت نامه و همچنین رویال چارتر از سا



( نیز ادامه داشته اند. دولت طرح هایی را اعالم کرده است تا این چارتر را برای ده سال دیگر 2006کار کرده اند و تا به حال )

 بازنویسی کرده و همچنین تامین بودجه را برای این دوره تعیین نماید. 

 رهبران بی بی سی

ی بی سی تحت قرارداد جدید اعالم کرده است. هیئت رهبران توسط یک هیئت جدید دولت طرح هایی را برای تغییر سیستم رهبری ب

که بی بی سی تراست نامیده می شود جایگزین خواهد شد. اعضای بی بی سی تراست مسئولیت دارند تا عالیق عمومی را پوشش 

د همچنین در قبال دستیابی به اهداف عمومی بی این افراداده، عقاید اعضا را بازتاب داده، و از استقالل بی بی سی محافظت نماید. 

بی سی، با تعریف برنامه ریزی عملکرد و سنجه هایی که با آنها رسیدن به این اهداف قضاوت خواهد شد، مسئول خواهند بود و 

 هیئت رئیسه را مجاب خواهد نمود تا نسبت به عملکرد خویش پاسخگو باشند. 

رهبر بی بی سی وجود دارند که توسط ملکه با مشاوره وزرا در رابطه با اصول نوالن که انتصابات  12تحت این قرارداد جدید، 

عمومی باید بر اساس شایستگی باشد تعیین می شوند. تمامی این افراد پاره وقت هستند. و طیف وسیعی از تجربه و تخصص را به 

 ند. هیئت بی بی سی به ارمغان می آور

رهبران ملی اسکاتلند، ولز، و ایرلند شمالی هر کدام دارای یک کرسی در شورای سخن پراکنی هستند، و رهبری که دارای مسئولیت 

است در فوروم ملی انگلیس دارای کرسی است. عقاید افراد در ملل و مناطق بر برنامه ها و خدمات بی ویژه برای مناطق انگلیسی 

ت ها به اطالع عموم خواهد رسید. گروه مشاوره سرویس های جهانی گزارشی مستقل از دامنه و کیفیت بی سی از طریق این هیئ

 محصوالت سرویس جهانی بی بی سی و بی بی سی ورلد را به رهبران ارائه می دهند.

 هیئت مدیره

 تصب می شوند. مدیر کل، رئیس اصلی و سردبیر، و مسئول عملیات روزانه است. این فرد توسط هیئت رهبران من

اداره می  -هیئت خالقیت، هیئت ژورنالیسم، و هیئت بازرگانی –مدیریت روزانه بی بی سی توسط هیئت مدیره و سه هیئت زیرین 

شود. هیئت مدیره به ریاست مدیرکل اداره می شود، و تمامی مدیران بخش ها به وی گزارش می دهند. هیئت مدیره به هیئت رهبران 

 پاسخگوست. 

رد هر بخش توسط مدیرکل سنجیده می شود و به هیئت رهبران گزارش می شود. عملکرد ساالنه بی بی سی از آوریل به همراه عملک

در گزارش ساالنه که اهدافی که در ماه مارس مورد موافقت قرار گرفته، آغاز می شود. عملکرد بنگاه در این رابطه توسط رهبران 

 می شود. در جوالی منتشر می شود گزارش داده

تحت برنامه های حاکمان برای قرارداد جدید بی بی سی، هیئت مدیره توسط انتصاب اقلیت قابل مالحظه مدیران اجرایی بازسازی و 

 تقویت می شوند. 

 بی بی سی 

سی  بخش سخن پراکنی وجود دارد. آنها شبکه های بی بی 9بخش بی بی سی تمامی خروجی های بی بی سی را تولید می کنند.  14

 و تولید و قرادادهای برنامه های آنها را مدیریت می کنند. این بخش ها عبارتند از:

 تلویزیون 

 رادیو و موسیقی 

 اخبار 

 ملل و مناطق 

 ورزش 

 تعلیم و تربیت 



 نمایش، سرگرمی و سی بی بی سی 

 تکنولوژی و رسانه های نو 

 )اخبار جهانی ) شامل سرویس جهانی بی بی سی و بی بی سی ورلد 

 عالوه بر آن، پنج بخش نیز وجود دارند که فراهم کننده حمایت های حرفه ای هستند:

 مردم و بی بی سی 

  امور مالی 

 بازاریابی، ارتباطات و مخاطبین 

 خط مشی، استراتژی، امور حقوقی، و توزیع 

 مالکیت و امور تجاری 

ان به فروش می رساند تا سرمایه گذاری حق عضویت که کاالها و خدمات آن را در سرتاسر جه –مراکز تجاری جانبی بی بی سی 

در زیر چتر یک شرکت اداره می شوند، شرکت های تجاری محدود بی بی سی با مسئولیت محدود عبارتند  –را به حداکثر برساند 

 از:

  بی بی سی جهانی 

  منابع بی بی سی 

  سخن پراکنی بی بی سی 

 بی بی سی ورلد 

 کنند برای سرمایه گذاری و برنامه سازی به بی بی سی برگردانده می شوند.منافعی را که آنها تولید می 

 تلویزیون، رادیو، آنالین

ایستگاه رادیویی ملی و محلی و همچنین سایت  46در سرتاسر انگلستان، بی بی سی هشت شبکه تلویزیونی، و ده شبکه رادیویی و 

bbc.co.uk .را اداره می کند 

زبان پخش می کند، بی بی سی ورلد سرویس خبر  43جهانی بی بی سی برنامه های رادیویی را به در سطح بین الملل، سرویس 

را پخش می کند، و سایت بی بی سی هم اخبار و اصوات بین المللی را ارائه می دهد. بی بی سی جهانی همچنین تلویزیونی جهانی 

ی نماید. این خدمات نه از سوی حق عضویت افراد، بلکه توسط شبکه های تلویزیونی تجاری را در بازارهای بین المللی اداره م

 اعانات ملی دولتی و یا تبلیغات تامین می شود. 

 Children in Needعالوه بر سخن پراکنی و خدمات آنالین، بی بی سی به انحای مختلف در جامعه با تولید برنامه هایی نظیر 

 حروم در انگلستان فراهم می کند.اعانات عظیمی را برای یاری رساندن به کودکان م

 2005/2004اهداف بی بی سی در سال 
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 ژورنالیسم و بی طرفی

تامین این هدف که بی بی سی به باالترین 

استانداردهای استقالل، بی طرفی و صداقت در 

ژورنالیسم رسیده، و پیشنهادات را در باب 

آموزش، کنترل سردبیری و رسیدگی به 

 شکایات به اجرا در می آورد. 

 خالقیت و بلندپروازی

، در «فرصت را بساز»بر اساس برنامه اخیر 

به عنوان سازمانی خالق تر، ساختن بی بی سی 

مشارکتی، و مخاطب محور پیشقدم شده به 

طوری که جامع بوده و جامعه گوناگون و متنوع 

 . را بازتاب دهد

 مرور قرارداد

با مردم به طور موثر در مورد مرور قرارداد 

همکاری کرده، و این نظر که عالیق افرادی که 

حق عضویت می پردازند را تامین کند و بنای 

 کار را بر مفهوم ارزش اجتماعی بنهد.

 مدیریت دیجیتال

هدایت بازار به سوی تلویزیون دیجیتال آزاد، 

رادیوی دیجیتال و رسانه های نو، با تمرکز بر 

 جذب.پیشروی در آگاهی، در دسترس بودن و 

 ارزش پول

تامین این نظر که بی بی سی از طریق طیف 

کاملی از فعالیت های خود مثل فرایندهای تولید، 

جذب عضو و کارکردهای مرکزی، ارزش پول 

 تولید می کند. 

 نقش جهانی بی بی سی

گسترش بیشتر تاثیر سرویس های خبری جهانی 

بی بی سی، با تمرکزی ویژه با سابقه آنها در 

 استقالل، بی طرفی و صداقت. 

2005/2004اهداف بی بی سی در سال   

 استراتژی برنامه سازی

حصول اطمینان از اینکه مدیریت بی بی سی 

ساله برای برنامه ها  5یک استراتژی سردبیری 

و سرویس های بی بی سی ایجاد می کند که 

 بر بیشینه کردن ارزش اجتماعی تمرکز دارد. 

 2006/2005اهداف بی بی سی در سال 



 در ساعات پربیننده BBC Oneغاز کاهش کاهش حجم تکرار در 

 به برنامه های فرعی، و به ویژه کاهش حجم برنامه های سبک  انجام کار برای درک بهتر دغدغه های مخاطب عطف

 در ساعات پربیننده BBC Oneزندگی و تغییر در 

  اصیل انگلستانآغاز به افزایش سرمایه گذاری کلی در نمایش ها و کمدی های 

 

 

 

 

 

بخشیدن نسبت به این مسئله که   آگاهی 

خدمات دیجیتال بی بی سی به  چگونه 

ارزش سهام  می افزاید.

 بهبود وضعیت در دسترس بودن 

  همکاری و شراکت با بخش های بازرگانی برای عملی کردن

 جذب مخاطب

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون پوند در  105برابر با    ذخیره کردن پولی

تا رسیدن به  2006/2005 سال های 

میلیون پوند قبل  355برابر با  هدف ذخیره ساالنه ای 

هدف اول دغدغه های مخاطب را منعکس می سازد که 

در طول کارهای سال گذشته بر روی مفاهیم کیفیت 

 آشکار گشت.

 مدیریت دیجیتال

حصول اطمینان از این امر که مدیریت بی بی 

سی بازار را به سوی تلویزیون دیجیتال آزاد، 

رادیوی دیجیتال و رسانه های نو سوق داده و 

در عین حال به خدمت خود در بر طرف نمودن 

نیازهای مخاطبین آنالوگ ادامه دهد. به این 

 ترتیب که: 

دولت به بی بی سی این نقش مرکزی را محول کرده است تا در 

جذب مخاطب دیجیتال فعالیت کمکی داشته باشد. در واقع، هدف 

دوم نتایج تحقیقات دولتمردان را منعکس می کند که نشان دهنده 

سطح پایین آگاهی مردم از خدمات دیجیتال بی بی سی است، و 

روی این خدمات موجب به این امر توجه دارد که هزینه کردن 

می  BBC Twoو  BBC Oneبی کیفیت شدن خروجی های 

 شود.



  .2008از سال 

 دهای بی پیشبرد و تکمیل یک طرح سه ساله برای تغییر فراین

بی سی و کاراتر و اثربخش تر کردن آن در ارائه خدماتی که نیازهای 

 افراد پرداخت کننده حق عضویت را برآورده می سازد. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اطمینان دهند که تغییرات در روند رسیدگی به شکایات مدیران

 ارزش پول

حصول اطمینان از این مسئله که مدیریت بی 

بی سی یافته های تحقیق ارزش پول را به اجرا 

 .در می آورد

 

هدف سوم منعکس کننده تصمیم ما به عنوان حاکمان برای انجام 

نظارت اثربخش در درآمدهای عمومی است به این صورت که 

سی در نهایت کارایی در حال اطمینان حاصل کنیم که بی بی 

اداره شدن است، یک نتیجه موفق در اینجا می تواند برای نمونه 

این باشد که درآمدها را برای تولید برنامه های جدید صرف کرده 

و به این ترتیب بی بی سی را قادر می سازد که در پخش خود 

تکرار کمتری را داشته باشد، همانطور که در هدف نخست تعیین 

 بود. شده

 بی طرفی و استقالل

هدف که بی بی حصول اطمینان از تامین این 

سی عالیترین استانداردهای دقت، انصاف و بی 

طرفی را که مورد انتظار تمامی مخاطبین در 

تمامی برنامه هاست برآورده می سازد. به 

ویژه، تقویت فرایندهای ویراستاری در تولید 

خبرهای باکیفیت و معتبر با اجرای توصیه های 

گزارش نیل و عمل به نقدهای بی طرفانه و 

 قل حاکمان.مست

پرداخت کنندگان حق عضویت ارزش بسیاری را برای تعهد بی 

بی سی نسبت به بی طرفی قائل هستند. هدف چهارم، تمرکز 

مستمر مدیریت را روی ابتکارهای اخیر و آتی بی بی سی در 

 تقویت خبرنویسی در این زمینه متعهد می شود. 

 پاسخگویی نسبت به مخاطبان

ایجاد شفافیت و پاسخگویی بیشتر نسبت به 

پرداخت کنندگان حق عضویت در سال های 

2006/2005  



 در تمامی سازمان به انجام می رسد.

  حاکمان نیز مجوزهای ارائه خدمات را به عنوان ابزار کلیدی اجرای نظارت اثربخش بر سرمایه های مالی عمومی

 گسترش دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگاهیم که پرداخت کنندگان حق عضویت می خواهند که 

ده شده و توسط بی بی سی بدان عمل شود. هدف صدایشان شنی

پنجم، نشان می دهد که بی بی سی شکایات مخاطبین خود را 

جدی می گیرد و به طور مناسب به آنها رسیدگی می کند. 

همچنین اطمینان می دهد که حاکمان نیز بر روند پیش نویسی 

خدمات جدید به طور گسترده اشراف داشته و تعهد می دهند که 

 ت فوق انتظارات مخاطبین را برآورده می سازد.  خدما



 

 

 

 



  

 



 

 

بر اولویت های  2007/2006قرارداد قبلی بی بی سی از ما انتظار داشت که اهداف ساالنه خود را تعیین و گزارش دهیم. اهداف 

 مهم بی بی سی تمرکز دارد.

یک سری از ابزار جدید را در اختیار خواهد داشت تا بی بی سی را مجاب نماید که به اصول  BBC Trustطبق قرارداد جدید، 

 انتشار اهداف، گواهینامه های خدمات و بیانیه های خط مشی برنامه ها پایبند بوده و بر این اساس پاسخگو باشد. 

Trust  بر اینکه آیا نقش مستمری برای اهداف سازمانی ساالنه برای بی بی سی وجود دارد یا خیر، نظارت خواهد داشت. در عین

را پوشش داده، و برای بازتاب  2006/2005اولویت های استراتژیک باید همان  2007/2006حال، تصمیم گرفته ایم که اهداف 

البته در جاهایی که حاکمان و  -ابتکارات جدید برای سال پیش رو بروزرسانی شودپیشرفت به وجود آمده در طول سال گذشته و 

Trust .الزم می دانند 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

به پیشروی خود به سوی اهداف مفصل تعیین شده در سال در تلویزیون، 

 ادامه دهد: 2006/2005

 ربیننده کاهش حجم برنامه های تکراری در ساعات پBBC 

One  به سوی  2007/2006درصد در سال  5/8تا زیر(

 (2009/2008درصد در سال  5هدف 

  تداوم افزایش کلی سرمایه گذاری در نمایش و کمدی اصیل

 انگلستان

  باطراوت نمودن برنامه های ابتدای شبBBC One با توجه ،

 ویژه چرخه حیاتی برنامه ها و فرمت آنها

 

 

 چگونگی تاثیر خدمات دیجیتال بی بی سی در افزایش کلی ارزش سهام افزایش آگاهی نسبت به 

 بهبود وضعیت در دسترس بودن 

 همکاری و مشارکت با بخش های بازرگانی برای جذب مخاطب 

 

 استراتژی برنامه

تامین این انتظار که مدیریت بی بی سی به 

تکامل خود ادامه داده و با تفسیر یافته های 

درباره استراتژی های خدمات و  آینده خالق

پروپوزال های بی بی سی، شروع به اجرای 

استراتژی ویراستاری پنج ساله برای برنامه ها و 

 خدمات بی بی سی نماید.  

 مدیریت دیجیتال

اطمینان از این مسئله که مدیران بی بی سی برای 

یک تغییر رویه اساسی برای دیجیتالی شدن 

آماده می شوند و بازار را به سوی تلویزیون های 

دیجیتال آزاد، رادیوی دیجیتال و رسانه های نو 

سوق داده و در عین حال در رفع نیازهای 

 مخاطبین آنالوگ می کوشند.



  2008/2007نفر در سال  3763به  2007/2006در سال  2055شمار افراد: رسیدن به آمار مخاطبین از حداقل 

 ی سه سال.برا

  112، که شامل ذخیره نقد خالص 2007/2006میلیون پوند در سال  211ذخیره: درآمد ذخیره نقد متراکم خالص 

)بعد از  2008/2007میلیون پوند پیش از سال  355میلیون پوند نیز می شود، تا رسیدن به ذخیره نقد خالص ساالنه 

 سه سال(.   

 از کل هزینه ها که برابر  7007/2006میلیون پوند در سال  148بیش از  اجرای هزینه ها: متحمل نشدن هزینه ای

 میلیون پوند به استثنای اجرای هزینه های مشمول در طرح سه ساله. 241است با 

 .مدل کسب و کار: ایجاد یک ساختار کسب و کار منسجم که زیربنای تغییر و تحوالت بی بی سی شود 

  آوردن نیازهای مالی که اثربخش ترین تخصیص بودجه بی بی سی را در بربرنامه ریزی مالی: اجرای یک طرح

مشترکان تامین، و شروع به تعیین اهداف برای بهبود 

مستمر نموده و دارای انعطاف الزم برای مواجهه با 

اولویت های تازه مخاطبین و فشارهای مالی باشد. به 

 ویژه:

  در سطح جهانی برای بهبود وضعیت بازگشت

به بی بی سی با فراهم آوردن رشد رقمی سرمایه 

دوبرابر در 

سود ضمنی 

)بدون در 

نظر گرفتن 

رشد فروش جاری و رسیدن به سطوح عملکرد موارد استثنایی( بعالوه 

درصد و  10رقابتی، و تولید بازگشت سرمایه در فروش از حداقل 

EBITDA  حاشیه ای )درآمدها در مقابل سود، مالیات، استهالک، کاهش

 درصد. 22( حداقلی بها

  درصد  04/1افزایش فروش حق اشتراک خالص تا

 6/4تا  2006/2005درصد در سال  7/4با جلوگیری از تنزل از 

 درصد.

 

  

  

 

 

 واحد حاکمیت بی بی سی:

 ارزش پول

اطمینان از این امر که مدیریت بی بی سی در 

عین حفظ کیفیت خروجی، ذخایر ارزش افزوده 

، این 2007/2006پول را تولید می کند. در سال 

 ارزش با اهداف مقابل سنجیده می شود. 

 بی طرفی

تامین باالترین حد استاندارد در دقت، انصاف، و 

بی طرفی مورد انتظار مخاطبین. به ویژه، عکس 

بی العمل در برابر نقدهای مستقل حاکمان از 

طرفی برای متعهد شدن درباره فرایندهای قوی 

ویراستاری و آموزشی که اخبار با کیفیت و 

 معتبر را تولید می کند.

 پاسخگو بودن

تمرکز بر بهبود وضعیت پاسخگویی بی بی سی 

 نسبت به مخاطبین خود. به ویژه در موارد زیر: 



  تولید و اجرای پیمایشی عمومی و مهم در جستجوی دیدگاه ها راجع به بی بی سی، تا نتایج تحقیق مدنظرBBC Trust 

 قرار گیرد.

  در دسترسTrust  بودن، همکاری با شورای پخش و مباحثات ملی انگلستان برای تهیه برنامه ای عملیاتی به منظور جذب

 اری کردن در اجرای توصیه ها در زمینه تمامی اهداف عمومی بی بی سی.گسترده مخاطب، ساخت نمای شوراها، و همک

 مدیریت بی بی سی:

  برای تامین نظر کلی مخاطبین و بویژه تمرکز کافی آینده خالق تهیه استراتژی های جدید خدمات در پاسخ به پروژه

 ند.برای بهبود دیدگاهها در میان آنهایی که عالقه چندانی نسبت به بی بی سی ندار

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

خواهد بود، چرا که آنها در حال ساخت و اجرای مستمر سیستم حاکمیتی جدید بی بی سی  Trustسال پیش رو سالی پرمشغله برای 

 را به عنوان نماینده مشترکین تعیین خواهد نمود. Trustبوده که 

 وظایف ما تحت قرارداد جدید به سه دسته اصلی تقسیم می شود:



 نظارت شدید بر درآمد حاصله از حق عضویت مشترکین و دیگر منابع 

 حمایت از خواستهای عمومی در بی بی سی، به ویژه خواست های مشترکین 

  بهبود اثربخش اهداف عمومی بی بی سی 

 که این موارد را پوشش می دهد، در زیر می بینید: 2008/2007دورنمای عناصر کلیدی طرح ما برای سال 

 بر درآمدهانظارت 

 تعیین دوباره اولویت ها

به پیروی از حق عضویت پرداخت شده از سوی مشترکین، مدیران بی بی سی عملیات گسترده تعیین دوباره اولویت ها را به انجام 

در هنگام رساندند. ما به دقت به درخواست ها توجه کرده و می سنجیم تا در نهایت به حمایت از اعضا پرداخته و اطمینان دهیم که 

 به گوش تصمیم گیرندگان رسانده می شود.تصویب هزینه ها حتما صدای آنها 

 مطالعات ارزش پول

 2008/2007قرارداد از ما می خواهد که در زمینه های خاص فعالیت بی بی سی مطالعات ارزش پول را به انجام برسانیم. در سال 

 ما در این موارد به تحقیق خواهیم پرداخت:

 ی بی سی از طیف رادیوییاستفاده ب 

  اطمینان از این امر که فرایندهای انجام مدیریت بی بی سی تولید ارزش کرده و  –انجام ماموریت های درون سازمانی

 اولویت های استراتژیک ما را نشان می دهد. 

  به دست می آورد.اطمینان از این امر که بی بی سی بیشترین سود را از تهیه کنندگان خود  –تهیه و انجام خدمات 

  اطمینان از این امر که بی بی سی نقشی اثربخش را در تحوالت اساسی دیجیتال  –آمادگی برای تحوالت اساسی دیجیتال

 بازی می کند. 

 برای اطمینان از این امر که بی –عالوه بر اینها، ما مطالعه ای را در زمینه نقش بی بی سی در بازار استعداد به انجام می رسانیم 

 بی سی بیشترین ارزش را برای مخاطبان به دست می دهد.

 حمایت از عالیق مشترکین

 سنجش های ارزش های عمومی

( را در طول سال پیش رو ترتیب دهیم. ما از پیش برای یکی از PVTsانتظار داریم که تعدادی از سنجش های ارزش های عمومی )

تتاح یک شبکه تلویزیونی اعالم فراخوان داشته ایم. پیرو وضعیت های بغرنج این سنجش ها بر روی برنامه های بی بی سی برای اف

بی بی سی ما از پیشنهادات مدیران مشتاقانه استقبال کرده و برای سنجش ارزش عمومی آن اقدامات الزم را انجام می دهیم. تست 

 هایی از این نوع، با توجه به اولویت ها ممکن است انجام شود. 

 مخاطبیندرگیر ساختن 



نظر واقعی  تمامتر بنماییم. برای یافتنما قصد داریم که فرایند مشاوره دادن را برای مخاطبین خود بویژه مشترکین به آسانی هر چه 

، در حال حاضر در حال انجام مشاوره های عمومی برای درگیر در این که ما چگونه می توانیم به این مهم دست یابیم ین خودمخاطب

 ین خود هستیم. ساختن مخاطب

 چارچوب رسیدگی به شکایات

در باب شکایات از بی بی سی مهم این است که به مخاطبین خود بیاموزیم که از چه راهی شکایت خود را مطرح نموده و اطمینان 

چوب دهیم که شکایت آنها به جد و در اولین فرصت مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این زمینه نیز برای رسیدن به یک چار

 رسیدگی به شکایات، در همین سال یک مشاوره عمومی خواهیم داشت. 

 بهبود اثربخش اهداف عمومی بی بی سی

ما پیش نویس اهداف برنامه سازی خود را به مشاوره عمومی گذاشته و در تابستان و در جریان ارائه تفسیر بی بی سی بر اولویت ها 

 نهایی خواهیم نمود.

بی بی سی دارای یک لیسانس بوده که به روشنی بیان می کند که از این بخش چه انتظاراتی باید داشت. ما  برای اولین بار هر بخش

منتشر کرده ایم. البته این گواهینامه ها را بعدها به کمک نظرسنجی های عمومی  2007لیسانس موقتی این بخش ها را در ابتدای سال 

 اصالح خواهیم نمود. 

را حداقل هر پنج سال یک بار مورد بازنگری قرار خواهیم داد. و البته اولین بازرسی ما از خود سایت  خدمات هر بخش بی بی سی

     بی بی سی خواهد بود. 

 2009/2008اولویت های سازمان بی بی سی در سال 

 مطالعات ارزش پول

عداد را به انجام رسانده ایم. این کار به ما در واقع ما چهار دوره مطالعات ارزش پول و بازنگری از نقش بی بی سی در بازار است

 کمک می کند که به بیشترین نتیجه ممکن برای مخاطبین خود دست یابیم.

 در این مطالعات به موارد زیر را به آزمایش گزاردیم:

  به دست میلیون پوند صرف شده در سال،  550هزینه های تولید در رادیو، تا مطمئن شویم که بیشترین ارزش را در قبال

 آورده ایم. 

  میلیون پوندی در سال  800مدیریت قراردادهای استراتژیک، تا مطمئن شویم که بی بی سی به افراد حامی طرف قرارداد

 این تعهد را می دهد که هزینه ها به صورت اثربخشی در حال صرف شدن هستند. 

  استودیو و ترابری خود را به بهترین نحو ممکن در مدیریت تجهیز، اطمینان از این مسئله که بی بی سی منابع اساسی

 سرتاسر بریتانیا به صورت اثربخشی به کار می گیرد.

ما همچنین روند پیشرفت تحوالت دیجیتال و برنامه های جانبی هدفمند را مورد نظارت قرار داده و یک نظرسنجی عمومی را راجع 

 م.به جمع آوری پرداخت حق عضویت ها به انجام می رسانی



 معیارها و بی طرفی سرمقاله ها

منتشر گشت، ما بازنگریی از عملکرد مدیریت در رفع این مشکل به انجام رساندیم.  2007به دنبال خطاهای مقاالت که در سال 

این بررسی را منتشر خواهیم کرد. همچنین دست به انتشار تفسیری از بی طرفی پوشش اخبار شبکه ها از  2008بعدتر در سال 

 کشورها خواهیم زد. 

 بکه هابازنگری منابع ش

بررسی مقدار محتوی تولید شده از سوی بی بی سی در کشور و  منطقه آغاز گشته و نتایج آن در سال  –نقدی بر منابع شبکه ها 

 برای بریتانیا را نیز منتشر خواهیم نمود. منتشر خواهد گشت. همچنین نتایج بررسی های خود از ارزش اقتصادی بی بی سی  2008

 قبررسی پنجره رقابت خال

این پنجره رقابت خالق به وجود آمد تا اجرای برنامه های بیشتری از بی بی سی را به تولیدکنندگان مستقل محول نماید. یک بررسی 

از اثربخشی این حرکت را نیز منتشر خواهیم نمود. بررسی های دیگری چون بررسی اجرای برنامه های رادیویی و آنالین بی بی 

 م نیز در دست می باشد. سی در زمینه استراتژی فیل

 رفع کمبودهای عملکرد

به نظرات عموم رجوع نمودیم تا دریابیم که تا چه حد بی بی سی در قبال اهداف عمومی خود موفق عمل کرده است.  2007در سال 

ا از مدیران ماین بررسی کبودها و نواقصی را در عملکرد بخش های مختلف برنامه های تلویزیون و محتوی آنها را نشان داد. 

خواسته ایم که برای رفع این معضل اقدام کرده و نظارت بر آنها در این مورد یکی از توجهات اصلی ما در سال های آینده خواهد 

 بود. 

 بررسی خدمات

 معطوف به رادیو بی بی سی، تلویزیون، خدمات آنالین برای کودکان و افراد جوان خواهد 2009/2008بررسی خدمات ما در سال 

 بود. 

تمامی فعالیت های ما را پوشش می  –که بر اساس اصول اطالع رسانی، آموزش و سرگرمی است  –شش هدف عمومی بی بی سی 

 دهد.



ای جهانی برای گزارش و تفسیر جهانی که در آن زندگی می کنیم، هستیم. کانال های ما در بریتانیا و اطالع رسانی : ما دارای سابقه

سطوح بین المللی، ملی و محلی و همچنین سرویس های دیگر ما، طیف وسیعی از گزارشات، مقاالت و اطالعات را برای ذائقه های 

 متنوع مخاطبان فراهم می آورند. 

از بچه های پیش دبستانی تا افراد  –آموزش و تعلیم، چه رسمی و چه غیررسمی، در تمامی گروه های سنی ما از هر نوع آموزش: 

 از طریق تلویزیون، رادیو و وب حمایت می کنیم. -کامل 

و منحصر بفرد را ارائه می دهد که شامل موسیقی های بی بی سی نسبت به دیگر سازمان ها بیشترین محتوی خالقانه سرگرمی: 

 ده، نمایش های آنالین برگزیده رادیویی و تلویزیونی می شود.زن

ما تنوع را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی با سرویس هایی به زبانهای انگلیسی، اسکاتلندی و ولزی بازتاب داده و جامعه: 

 برای هر کسی برنامه ای دارد.  زبان دیگر نیز به تولید برنامه می پردازد. در واقع نقشه  بی بی سی این است که 30همچنین به 

جهانی: سرویس های خبری جهانی ما اخبار و تفاسیری مستقل و با توجه به مصالح بین المللی فراهم می آورد. بی بی سی در سطح 

 جهان برای مخاطبان جدید بهترین محتوی های بریتانیا را تولید می کند. 

میلیون نفر به سرویس های رادیویی ما از  1/12وی در بریتانیاست و بیش از دیجیتال: بی بی سی پرکاربردترین تولیدکننده محت

سال یاری می رساند تا بین امسال تا سال  75طریق پایگاههای دیجیتال گوش می دهند.  ما همچنین به میلیون ها نفر از افراد باالی 

 به تلویزیون های دیجیتال روی بیاورند. 2012

 ر سال هانوآوری های بی بی سی در گذ
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  : اولین سرویس های تلویزیونی با کیفیت افتتاح شد. 1936 

    1940دهه 

: اولین آزمایش های انتقال 1945، تلویزیون های رنگی هم به چیزی ماندنی تبدبل گشت.    FMآغاز رادیوهای  

VHF/FM .از کاخ الکساندر انجام شد 

 

 1950دهه 

و راه را برای انقالب ترانزیستورها نیز در تجهیزات تجاری به کار گرفته شد  شروع کار بر روی رادیوی استریو، 

 ارتباطات باز کرد.

1958 :VREA .اولین ماشین نوار ویدئویی توسط بی بی سی به بهره برداری رسید 

انجام  به دنبال آن ذخیره تصاویر « تصاویر کابلی»بر فراز اقیانوس اطلس توسط تحقیقات  : اولین ارسال تلویزیونی1959

 تلویزیونی آغاز شد.  

 1960 دهه 

ارتباطات ماهواره ای برای اولین بار در بنگاه های رسانه ای و بصورت تکنیک های انتقال صوت و تصویر مورد 

 استفاده قرار گرفت.

 : ظهور اولین ارتباط تلویزیونی رنگی توسط ماهواره توسط واحد تحقیق و توسعه بی بی سی1962 

 : بی بی سی اولین ارسال تصویر رایج تلویزیون را در سطح اروپا به اتمام رساند.  1967 

  1970دهه 

 اولین آزمایشات در زمینه پخش صدای دیجیتال

  را معرفی می نماید. CEEFAX: بی بی سی سرویس جدیدی با نام 1972

 : ارسال موفق سیگنال های تلویزیونی دیجیتال1975

 گشت. NICAMکه منجر به  –: اولین آزمایشات پخش صدای استریوفونیک دیجیتال 1978

 1980دهه 

سالها بحث بر سر سیستم های آنالوگ، دیجیتال و یا هیبرید؟ در همین حین، پخش صوت و تصویر دیجیتال به وجود می 

 آید.



 : میکروکامپیوتر بی بی سی تولید شد.1982

 نیز آغاز می شود. HDTV: مطالعات 1982

  1990دهه 

شروع پخش رادیو و تلویزیون دیجیتال، و افتتاح سایت بی بی سی. تکنیک های تولید مجازی با تکامل ابزارهای قدرتمند 

 تولید رو به پیشرفت نهاد. 

 سپتامبر آغاز شد.: سرویس رادیو دیجیتال در ماه 1995

 : سرویس های اینترنتی بی بی سی آغاز شد.1997

 بی بی سی سرویس تلویزیون ماهواره ای دیجیتال را افتتاح می نماید. : 1998

 21دهه اول قرن 

 بروزرسانی ها و توسعه ها

2002 :Feeview .افتتاح شد 

2007 :iPlayer .بی بی سی افتتاح شد 

2009 :HD  بی بی سی بر رویFreesat .افتتاح شد 

2010 :HD  بی بی سی بر رویFreeview .افتتاح شد  

 

 

 

 

 



 زنجیره ارزش ساده شده بی بی سی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آکادمی بی بی سی

رسانه ای تا به یک آمادگی اثربخش برای آماده سازی و حفظ نیروی کار » ... بی بی سی وظیفه دارد 

 (. B 3.2)قرارداد بی بی سی، بخش« ماهر در صنعت صوت و تصویر دست یابد.

بی بی سی همیشه در آموزش صنعت پخش رسانه ای فعال بوده است. و همچنانکه نیروی آموزش دیده بی بی سی به 

شکل داده است.  سازمان های رسانه ای و شرکت های مستقل دیگر روی می آورند، این آموزش هسته اصلی صنعت را

میلیون پوند در هر سال دارد و به تولید بهتر  59در واقع دیلوآت تخمین می ذند که آموزش بی بی سی ارزشی برابر با 

 (.09/2008صنایع نوآور یاری می رساند )منبع: اثر اقتصادی بی بی سی: 

 رسانه و چشم انداز نظم دهنده

 تاثیر تکنولوژی دیجیتال بر مخاطبان  و تولیدکنندگان

 چگونگی فعالیت بی بی سی در زمان حال

هزینهمدیریت کسب و کار و درآمد و   

 عوامل خارجی

 عوامل داخلی

ما چگونه 

   فعالیت   

 می کنیم

 درآمد

حق عضویت بعالوه 

مقداری درآمد حاصل 

از برنامه کارایی در 

 جریان

 ساختار

آیا ساختار و چارچوب 

عملیاتی حاضر برای تولید 

کارا و  اثربخش محصوالت، 

 مناسب است؟

 محصول

 ساختن؟خرید؟شراکت؟

مدل های متفاوت سرمایه 

گذاری برای محتوی و خدمات 

 به همراه مفاهیم مختلف سود و

 زیان برای مشترکین

 

تمدیریت تجهیزا  

سرمایه گذاری در 

به  –میان مردم 

 کارگیری تجهیزات

 برنامه سازی 

 

 در نظر داشتن کیفیت در اولویت تمامی فعالیت ها

اشد.برنامه ریزی برای یک بی بی سی که با آینده سازگار ب –بهبود چگونگی فعالیت و انجام کارها  محرک های کسب و  

 کار استراتژیک



در این صنعت داشته است به این معنی است که آموزش مداوم از هر زمانی مهمتر است. سرعت سریعی که تولید دیجیتال 

با این وجود رکود اقتصادی موجب شده است که کمپانی ها سرمایه گذاری خود در این زمینه را در زمان های نامطمئن 

 کاهش دهند. 

زمینه آموزش داشته است، و با این کار نقش  در تمامی بخش های این صنعت، بی بی سی تا کنون بیشترین همکاری را در

 خود را در تعیین استانداردها مهم تر از هر زمانی بداند.

 ما این افراد را برای آنچنانکه این صنعت به طرز فزاینده ای به نیروی کار آزاد موجود در بازار وابسته است ،

سرمایه گذاری ما خود شغلی را انتخاب نمایند.  انجام کار مادام العمر آموزش میدهیم، نه اینکه فقط برای زندگی

بر روی نیروهای کار آزاد مستقیما به مشترکین شبکه سودرسانی می کند، چرا که هم کیفیت برنامه ها و 

محتویات آن را بهبود می بخشد و هم با کار در شبکه هایی غیر از بی بی سی محتویات ارزشمندی را تولید می 

  کند. 

 غییر و تحوالت دیجیتال هم به این معنی است که مهارت ها نیز نیازمند بروزرسانی منظم دارند: سرعت فزاینده ت

تولید انبوه، توزیع، کار مشترک و فرهنگ های جدید. و همچنین نیاز کار در پایگاه های چندمنظوره و جامع 

گذاری ما به روی افراد بدین  درجه(، نیازمند استعدادی است که قادر به انتقال مهارت ها باشد. سرمایه 360)

 معنی است که آنها هرگز از این قافله عقب نخواهند ماند. 

  رسیدن به اهداف خود در زمینه ذخایر تولید شبکه ای، نیازمند توسعه فراتر نیروی کار خالق و ماهر در تمامی

 بریتانیاست.

  

این آکادمی ئن شویم که به این خواسته ها خواهیم رسید. ما آکادمی بی بی سی را در ماه دسامبر راه اندازی نمودیم تا مطم

درباره ابتکارات متنوع به همکاری پرداخته است، همچنین بی بی سی پایگاه آموزشی خود را با  ITVو  4با شبکه های 

و ... به اشتراک گذاشته است. به طور خالصه، برای رسیدن به  PACT,BECTUسازمان های رسانه ای دیگر نظیر 

ن اهداف و در کنار آن برای انجام هر چه بهتر اهداف عمومی خود در زمینه حمایت از این صنعت، ما در جستجوی ای

فرصت هایی هستیم تا تجهیزات و امکانات آموزشی و همچنین مالکیت معنوی خود را به طور گسترده ای به اشتراک 

 بگذاریم. 

دیم، و با این حال فعاالنه به دنبال یافتن راههایی برای برای روز آموزشی را پشت سر نها 4416در سال گذشته، ما 

 میلیون پوند بوده است.  4/1به میزان  10/2009افزایش این مقدار در آینده هستیم. کل حمایت مالی بی بی سی در سال 

 تهدیدات پیش روی بی بی سی 



اهمیتی نمی دهد، بی بی سی هم به عنوان یک از آنجا که بازار رسانه دیگر به مدل های سنتی تولید و ذخیره محتوی 

سازمان رسانه ای این خطر را احساس می کند که بازار خود را از دست بدهد. فاکتورهای تهدید کننده بی بی سی از این 

 قرارند:

 تغییر تعادل در سرمایه گذاری بازار 

 نقش های جدید در زنجیره ارزش 

 نهزینه های فزاینده تولید محتوی و توزیع آ 

 عدم اطمینان همیشگی در پیش بینی بازار 

بی بی سی مسئول شناسایی تهدیدات و کاهش یا رفع آنهاست. خطرات و فرصت های مربوط به آنها که در هیئت مدیره 

زیر شناسایی شده اند آنهایی هستند که گمان می کنیم بیشترین تاثیر را بر مخاطبین، استراتژی و عملیات ما داشته است. 

 ه ذکر است که این موارد بدون هیچ ترتیب و یا اولویتی بیان شده اند. الزم ب

 محتوی و مخاطبین: 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 تهدید عملکرد چشم انداز آینده

o  عدم موفقیت در عمل به

 و استراتژی بندهای قرارداد

  استراتژی های اثربخش کسب

 وکار و خبرنگاری

  نظارت مستمر بر مخاطبین و

 توسعه صنعت های صنعت

 بر قرارداد،  تمرکز مستمر

 ماموریت و اهداف

o  عدم موفقیت در جذب، حفظ و گسترش

ممکن، در تمامی سطوح، چه  بهترین افراد

بر روی صحنه و چه در پشت آن، می 

تواند کیفیت تولیدات ما را به خطر 

 .بیندازد

  پیشنهاد بهترین استخدام و

 فرصت های پیشرفت

 توجه به سیاست های 

سودرسانی که منعکس کننده 

 نیازها و فرصت ها باشد.

  عدم اطمینان در بخش رسانه

مدل های کسب و کار رسانه 

ای را به چالش می کشاند، در 

عین حال فرصت هایی را نیز در 

 اختیار می گذارد. 

o  عدم موفقیت در رسیدن به واالترین ارزش

ها و استانداردها، و حفظ دقت و بی طرفی 

امی محتویات، می تواند منجر به از در تم

 شود.  اعتماد مخاطبیندست دادن 

o  عدم موفقیت در همگامی با پیشرفت ها

می تواند دسترسی به  تکنولوژی در زمینه

  محتوی را محدود سازد.

  کنترل شدید بر تولیدات و

 فرایند پذیرش اثربخش

 آموزش مداوم تیم های تولید 

 رسیدگی جدی به شکایات 

  باالترین استانداردهای صدافت

 و بی طرفی اصل باقی می ماند.

  تمامی خطاهای کاری به سرعت

و به نسبت مورد بررسی قرار 

 می گیرد.

  استراتژی های تکنولوژیکی

که منعکس کننده پیشرفت ها 

 باشد. 

  سرعت فزاینده تغییر چالش

هایی را بوجود می آورد اما 

فرصت هایی را نیز به دست می 

دهد که چگونه با مخاطب 

 ارتباط برقرار نماییم.



             

              

 

 عملیاتی و خدمات

 تهدید عملکرد چشم انداز آینده

o  جایگزینی تجهیزاتIT 

 همراه با نظارت

o  پیشرفت های تکنولوژیکی

در کنار تهدیدات، فرصت 

 هایی را نیز بوجود مب آورد.

o  گزینه های پیشرفت بوسیله

اینترنت و توسعه های رسانه 

 ای گسترش خواهد یافت.

  برنامه های مفصل و مستمر

پخش که به طور منظم 

 بازنگری و سنجیده می شوند.

 نامه های واگذاری بر

استراتژیک و هماهنگی به 

 تولیدکنندگان کلیدی

  ،با ایجاد اتحادیه های مناسب

هیئت نمایندگان و 

تولیدکنندگان، سرعت 

 ارتباطات را افزایش دهیم.

  شکست فنی، وابستگی

دوسویه زیربنایی، عملیات 

صنعتی یا عملیات گروه های 

سوم نظیر تولیدکنندگان، می 

اختالل در تواند موجب 

 شود. سرویس های پخش

  برنامه ها مفصل در جایی که

تحویل پروژه ها در جدول 

زمانی خاصی مطرح است، 

می تواند موارد مربوط به 

توانایی ها و منابع را مورد 

 بررسی قرار دهد. 

  وابستگی هایی که انتظار آن

می رود، می تواند مورد 

 نظارت قرار گیرد.

  وابستگی های دوسویه، بن

بسترهای مهارتی بست ها و 

مورد کنکاش قرار گرفته، 

تفسیر شده و به سطوح عالی 

 گزارش شود.

  از نقدهای بیرونی در مورد

پروژه های مهم خود استفاده 

 نماییم. 

  بدون تخصیص دقیق منابع و

مدیریت آنها، ما قادر نخواهیم 

های  پروژهبود تا دامنه وسیع 

همزمان خویش را با موفقیت 

و در نتیجه  به انجام برسانیم

قادر نخواهیم بود خود را با 

نیازهای مخاطبین خود همراه 

 سازیم.

 

 

 



 

 

 

 

 دکتر فریدون وردی نژاد

 کارشناس ارشد رسانه - مرتضی فرجیان

رکود اقتصادی ممکن است •
درآمد از سوی منجر به کاهش 

شده و در نتیجه مشترکین
را انعطاف پذیری اقتصادی 

کاهش دهد، در مقابل باعث 
ایجاد فشار بدهی نیز قرار می

.گیریم

تهدید

ت نظارت بر تاثیرات تمایال•
اجتماعی، اقتصادی و 

تکنولوژیکی

کارایی های بدست آمده به •
موجب همکاری با دیگر 

شرکا

عملکرد
سطوح باالی عدم اطمینان•

همچنان اقتصاد جهانی را 
ر تهدید می کند و بویژه ب

ی سرمایه گذاری ها تاثیر م

.گذارد

چشم انداز آینده

بی برند بیعدم توفیق در سودآوری از •
می تواند منجر به خدشه دار شدنسی 

اهش سابقه بی بی سی شده که موجب ک
.درآمد نیز می شود

تهدید

ایجاد فرصت برای برجسته ساختن•
برنامه های جاری و برنامه های آرشیوی

آگاهی دادن در مورد برند و نظارت بر •
ارزش

عملکرد
تحقیق سطح باال در مورد برند ادامه •

.خواهد یافت

انیا فرصت های جدیدی در سرتاسر بریت•
. دو البته آن سوی آبها بوجود خواهد آم

هچشم انداز آیند



 

 

 


