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يهدف هذا البحث إىل تناول نظم إدارة احملتوى اخلاصة بالتأليف التعاوين 
ا، وتوضيح أهم ) Wikiالويكي ( ا والتعريف  خصائصها، وأبرز مميزا

ا املختلفة، وتوظيفها يف املكتبات، فضًال عن كيفية  ا، واستخداما وعيو
دف الوصول إىل أفضل  اختيارها من خالل تقدمي جمموعة من املعايري؛ 

واقتصرت الدراسة على النظم اليت متت . هذه النظم يف الوقت احلايل
، ومن مث حتليلها ومقارنتها نظاماً ) 29(دراستها وعددها تسعة وعشرون 

) 34(وفقًا لقائمة مراجعة أعدت هلذا الغرض، واليت مشلت أربعة وثالثني 
متطلبات النظام، املالمح : عنصراً مت إدراجها حتت سبعة معايري رئيسة، وهي

العامة، ختزين البيانات، إعدادات األمن، الدعم الفين، سهولة االستخدام، 
 Tiki Wikiلصت الدراسة إىل أن نظم وخ. املخرجات واإلضافات

CMS Groupware  وMediaWiki  وWagn  هي
 .أفضل نظم التأليف التعاوين املتاحة علي شبكة اإلنرتنت

 : الكلمات الدالة
                      Information Managementإدارة املعلومات -
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 Collaborative Authoring                          التأليف التعاوين  - 
  Wiki Systemsنظم الويكي  –
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Abstract  

 This paper studies Content Management 

Systems, specifically; collaborative authoring systems 

(Wiki), its definition, features, advantages, 

disadvantages, usage, and its applications in libraries. 

The paper also pinpoints a number of evaluation 

elements, and tries to present criteria that enables users 

to choose the best Wiki. The study compared 29 systems 

according to 34 elements and 7 criteria; system 

requirements, general features, data storage, security 

settings, technical support, usability, and outputs/extras. 

The results indicate that the best Wikis are; Tiki Wiki 

CMS Groupware, MediaWiki, and Wagn. 
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