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Information and Communication Technology in Sudan: An Economic Analysis 

of Impact and Use in Universities 

Abstract (English Abstract) 

This book discusses the use, economic importance and impact of the use of ICT in 

public and private Sudanese universities. We explain that the use of ICT has grown, 

despite many obstacles in Sudan. Different from the Sudanese literature, a novel 

element in our analysis is that we use new primary data from an ICT university survey 

undertaken in Sudan in 2009. We provide a new contribution and fill a significant gap 

in the Sudanese literature by examining from demand perspective and from the 

public-private perspective, the status, pattern, structure and determinants of demand 

for ICT and the economic impacts of ICT use: the potential opportunities and 

challenges that ICT is expected to create and role of ICT in facilitating creation and 

transfer of knowledge in public and private Sudanese universities. Our results support 

the hypothesis concerning the incidence of structural change in the demand for the 

four ICT modes, and the hypothesis that the demand for the four ICT modes amongst 

public and private university staff in Sudan is determined by income, education 

attainment level, age, and gender. Our findings verify the hypotheses that the use of 

ICT, mainly Internet, facilitates connections, networks and communication within 

knowledge institutions in Sudan and with regional and international institutions. The 

use of ICT also enhances collaboration between Sudanese universities and regional 

and international universities and integration of Sudanese universities into the system 

of global knowledge production. Our findings support the hypothesis that the use of 

ICT enhances access, production and dissemination of knowledge in Sudanese 

universities. Our findings support the hypothesis that the use of ICT introduces the 

‘creative-destruction’ effect by providing opportunities for transformation and 

knowledge production, but simultaneously also creates hazards to transformation and 

knowledge production in knowledge institutions in public and private universities in 

Sudan: the positive transformation is building connections and organisational 

changes, whilst the negative transformation is building disconnections for those who 

do not share the knowledge and do not know how to use ICT. We find that the most 

important advantages related to the use of Internet for facilitating connections and 

transformation and enhancing the production, creation and transfer of knowledge 

include: increasing digital knowledge for academics and researchers through 

information that was earlier not available or accessible; rapid quantitative (in number) 
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and qualitative (efficiency and speed) increase in transferring available information; 

development of a new model for disseminating and distributing electronic 

information, where the information has moved towards the user; increased creation 

and transfer of knowledge; and increased free access to electronic publications for 

academic purposes. Our findings indicate that the top problem related to the use of 

Internet is the lack of, or inadequate, regular budget for university libraries to pay for 

access to scientific and technical information and have licenses or subscriptions to 

international journals.  

This book discusses the interaction between the use of ICT and the digital divide in 

Sudan and highlights the importance of bridging the digital divide to enhance equality 

in the use of ICT in Sudan. Our findings are consistent with the stylized facts and 

findings in the international literature on the incidence and the main reasons for the 

incidence of the digital divide. We provide a new and significant contribution and fill 

a significant gap in the Sudanese literature, a novel element in our analysis is that 

different from the Sudanese literature we use new secondary data at the macro level 

based on the National Telecommunication Corporation (2012)  “Households and 

individuals ICT survey 2012” and we provide a more comprehensive analysis by 

investigating and comparing the interaction between the use of ICT and the incidence 

of the digital divide for different modes of ICT in Sudan. Our results confirm the 

hypothesis about the relationship between the uses of ICT (mobile, computer and 

Internet) and the occurrence of the digital divide for households and individuals in 

terms of ownership, use, spending, awareness and knowledge and purposes of uses of 

mobile, computer and Internet defined by region (geographic location), mode of 

living, gender, age and educational level in Sudan. Our results imply that the observed 

disparities in the use of ICT and digital divide implies that ICT adds a new dimension 

to the already existing and longstanding challenges of inequalities and disparities in 

Sudan that has been well-documented in the Sudanese literature. We examine the 

determinants of the digital divide in Sudan. We find positive relationship between the 

use of computer and Internet and educational level, and negative relationship between 

the use of computer, Internet and mobile and age. Our findings imply inconclusive 

relationships between the use of mobile and educational level and between the use of 

computer, mobile and Internet and professional levels. We find positive correlations 

between the use of ICT and net enrolment rate in primary education, literacy rate, per 

capita income and rate of urbanization and negative correlation between the use of 
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ICT and poverty gap ratio. Our results confirm the hypothesis about the relationship 

between the use of ICT and the incidence of the digital divide defined by age and 

educational level in Sudan. Our  results are plausible and consistent with the stylized 

facts and findings in the international literature that imply positive relationship 

between the uses of ICT and educational level, that particularly important for 

computer, since computer may require substantial levels of education for use, but 

telephones and the Internet may require very little. Our findings in this book provide 

significant contribution to the literature, since we confirm the dual-implications of 

ICT that appears from the positive impact of ICT in facilitating the production, 

creation and transfer of knowledge in Sudanese universities, but simultaneously also 

the negative impact of ICT in creating the digital divide and therefore adding a new 

dimension to the already existing challenges of inequalities and disparities in Sudan. 

We find that the impact of the lack of electricity in hindering the use of computer at 

home and the non availability of the Internet service in hindering the use of Internet in 

rural areas nearly twice higher than in urban areas. We find that home is the most 

commonly place for using the Internet, Arabic is the most widely used language for 

using the Internet and mobile cellular telephone is the most widely used mean for 

using the Internet. The use of mobile cellular telephone is more than fourteen times 

higher than fixed telephone.   

The major policy implication and recommendation from our findings is that it is 

essential for policy making in Sudan to enhance adequate and equitable access and 

use of ICT to bridge the already existing digital divide between geographic locations 

(regions), urban and rural areas, males and females. It is essential to improve adequate 

and equitable ICT infrastructure, provision of computer and availability of electricity 

and Internet services at home, particularly for rural areas in Sudan. In addition to 

encouraging the effective use of ICT for the creation and transfer of knowledge, 

enhancing the quality and accumulation of human capital, education, literacy and 

skill, improving the degree of urbanization, increasing per capita income, alleviating 

poverty and offering adequate and equitable budget for enhancing ICT in all 

geographic locations (regions) and in urban and rural areas in Sudan. We recommend 

further efforts to be made to facilitate the use of ICT for enhancing knowledge and 

hence sustainable economic development in Sudan 

Key words: ICT demand, ICT impacts, public-private universities, knowledge, digital 

divide, Sudan. 
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Abstract (Arabic Abstract) 

 خالصة الدراسة (باللغة العربية) 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السودان: التحليل االقتصادي لآلثار واالستخدام في الجامعات 

 في   هااستخدامتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واآلثار االقتصادية المترتبة على  استخداميناقش هذا البحث 

وال سيما  ،إحداث التحول المعرفى فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تعمالاسالسودان، مع التركيز على آثار 

ومن ثم أهمية  ستعمالالجامعات السودانية العامة والخاصة وذلك نسبة لكثافة اال فيقطاع التعليم العالى و  في

و السريع والتحول تؤكد حدوث النم التيوقد أبرزت نتائج البحث العديد من االدلة . المترتبة على ذلك اآلثار 

الجامعات السودانية العامة والخاصة  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  استخدامالطلب على  فيالهيكلى 

زيادة الوعى  فيمن المؤمل أن تساهم هذه الدراسة . وذلك على الرغم من وجود الكثير من العقبات في السودان

تشجيع تطوير  فيتصاالت ودورها تكنولوجيا المعلومات واال مالستعقتصادية الالوتحسين الفهم ألهمية اآلثار ا

تميزت هذه . السودان فيالتنمية االقتصادية  فيومساهمتها   وتحويل المعرفة وال سيما المعرفة اإللكترونية

نها قدمت إحيث  األدبيات السودانية فيالدراسات الدراسة بتقديم مساهمة اصيلة وجديدة لملء فجوة كبيرة في 

كثر أستخدمت تعريفًا ومنهجًا امع التركيز على جانب الطلب، وقد حليًال كميًا ونوعيًا لجانبى العرض والطلب ت

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جانب مختلف الفئات  استخدامشموًال لتقييم العوامل المؤثرة في الطلب على 

 استخدامالبيانات األولية من مسح  استخدامراسة على عتمدت الداالجامعات السودانية العامة والخاصة، كما  في

. ٢٠٠٩الجامعات السودانية العامة والخاصة في العام  فيتصاالت والذى أجري تكنولوجيا المعلومات واإل

وقدمت الدراسة مساهمة جديدة وذلك ألنها أوضحت نمط وهيكل ومحددات الطلب على تكنولوجيا المعلومات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودورها  ستخدامالقتصادية والفرص والتحديات المحتملة الواالتصاالت، واآلثار ا

قد دعمت نتائج البحث صحة هذا و . الجامعات السودانية العامة والخاصة فيتسهيل إنتاج وتحويل المعرفة  في

مات واالتصاالت وبأن تكنولوجيا المعلو  استخدامالطلب على  فيتزعم بحدوث التحول الهيكلى  التي ةالفرضي

الجامعات السودانية العامة والخاصة يتاثر بعدة عوامل ومحددات تشمل مستوى  فيها استخدامالطلب على 

 التيكما أكدت نتائج البحث صحة الفرضية . ، العمر والنوع)عدد سنوات الدراسة(الدخل، المستوى التعليمى 

تحسين االداء  فيت، وال سيما اإلنترنت قد اسهم بشكل رئيسي تكنولوجيا المعلومات واالتصاال استخدامتزعم بأن 
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وترابط الشبكات وتسهيل سبل االتصاالت داخل مؤسسات المعرفة في السودان وكذلك مع المؤسسات اإلقليمية 

تعزيز التعاون بين الجامعات السودانية  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد اسهم  استخداموالدولية؛ وأن 

ذلك  إلى باإلضافةو . ية واندماج الجامعات السودانية في النظم العالمية إلنتاج المعرفةملعاامعات اإلقليمية والوالج

 فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد أسهم  استخدامتزعم بأن  التيفقد دعمت نتائج البحث صحة الفرضية 

ذلك فقد أيدت نتائج البحث صحة الفرضية  إلى افةباإلضو . تسهيل إنتاج ونشر المعرفة في الجامعات السودانية

 ستخدامثير اإليجابي التأحيث تمثل ال). آن واحد فيالسلبى  -االيجابى(تزعم بحدوث التاثير المزدوج  التي

تسهيل االتصاالت في  فيتوفير مزيد من الفرص إلنتاج وتحويل المعرفة و  فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

زيادة  فيثير السلبي أفي الجامعات السودانية العامة والخاصة، بينما ومن ناحية اخرى تمثل الت مؤسسات المعرفة

المجتمع وظهور العزلة ومحدودية المشاركة واالستفادة من خلق ونشر المعرفة بالنسبة لبعض فئات  فيالفوارق 

و أي المعرفة االلكترونية المحدودة ها والسيما لألميين وذو استخدامما بسبب محدودية المعرفة بإالمجتمع وذلك 

. بسبب محدودية الدخل بالنسبة للفقراء الذين اليملكون المقدرة المالية المتالك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

االنترنت لتسهيل االتصاالت وتعزيز إنتاج ونقل المعرفة  استخدامتتعلق ب التيووفقًا لنتائج البحث فأن أهم المزايا 

المعلومات التي كانت في وقت  إلىادة المعرفة الرقمية لألكاديميين والباحثين من خالل تسهيل الوصول زي: تشمل

في نقل ) من حيث الكفاءة والسرعة(والنوعية ) من حيث العدد(السريعة  سابق غير متوفرة؛ الزيادة الكمية

انتقال المعلومات باتجاه تسهيل و ونية، المعلومات المتاحة، وتطوير نموذج جديد لنشر وتوزيع المعلومات اإللكتر 

المنشورات اإللكترونية لألغراض  إلىتشجيع زيادة خلق ونقل المعرفة، وزيادة حرية الوصول و المستخدم، 

: همهاأاالنترنت و  استخدامنتائج البحث العديد من المشاكل ذات الصلة ببينت ومن ناحية أخرى فقد . األكاديمية

لميزانية للمكتبات الجامعية لدفع ثمن الحصول على المعلومات العلمية والتقنية، عدم وجود أو عدم كفاية ا

 . والحصول على التراخيص أو االشتراكات في الدوريات العالمية

 ،األدبيات السودانية فيالدراسات كذلك تميزت هذه الدراسة بتقديم مساهمة اصيلة وجديدة لملء فجوة كبيرة في 

تكنولوجيا المعلومات  استخدامثير ألتلنمط ومحددات الفجوة الرقمية و كميًا ونوعيًا حيث أنها قدمت تحليًال 

همية سد الفجوة الرقمية لتعزيز المساواة أتعميق الفجوة الرقمية في السودان، وكذلك أكدت على  فيواالتصاالت 

البيانات الثانوية  استخدام عتمدت الدراسة علىاكما . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في السودان استخدامفي 
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 ٢٠١٢العام  فيلذى أجرى في السودان اتصاالت و الحديثة على المستوى الكلي من مسح الهيئة القومية لال

وقدمت هذه الدراسة تحليًال أكثر . "٢٠١٢لألسر واألفراد للعام  ستخدامنتائج مسح حساب مؤشرات النفاذ واال"

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعميق الفجوة الرقمية في ل ةمختلفال وسائطال استخدامثير أشموًال لتقييم ت

دول الالفجوة الرقمية بين السودان و حدوث تؤكد على  التيوقد أبرزت نتائج البحث العديد من االدلة . السودان

فية وبين المناطق السودان بين المناطق واالقاليم الجغرا فيالعربية ودول العالم، وكذلك حدوث الفجوة الرقمية 

تزعم بوجود عالقة بين  التيفرضية صحة الهذا وقد دعمت نتائج البحث . الحضرية والريفية وبين الذكور واإلناث

بالنسبة لألسر واألفراد  )الهاتف المحمول، والكمبيوتر واإلنترنت(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  استخدام

لكل من  ستخداماال واإلنفاق والوعي والمعرفة وأغراض ستخداماالملكية و الوحدوث الفجوة الرقمية من حيث 

الحضر ( المعيشةنمط ، و )الموقع الجغرافي(المنطقة  اتمحددوفقًا لالهاتف المحمول، والكمبيوتر واإلنترنت 

لكتابة، لمام بالقراءة وامعدل اإلو ، والمستوى التعليمي ،العمروفقًا لمحددات و ) الذكور واإلناث(نوع ال، و )والريف

أكدت نتائج الدراسة على أن التفاوت  وقد  .في السودان ، ودرجة التحضر ومعدل الفقرمن الدخل نصيب الفردو 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والفجوة الرقمية يعني أن تكنولوجيا المعلومات  استخدامالملحوظ في 

رة طويلة والمرتبطة بعدم المساواة والتفاوت السائد في بعدًا جديدًا للتحديات القائمة منذ فت تفاضاقد واالتصاالت 

كما أكدت نتائج البحث على وجود عالقة إيجابية بين   .التي تم توثيقها جيدًا في األدبيات السودانيةو السودان 

نترنت والهاتف الكمبيوتر واإل استخدامالكمبيوتر واإلنترنت والمستوى التعليمي، وعالقة سلبية بين  استخدام

مستوى الالهاتف المحمول و  استخدامت نتائج الدراسة على وجود عالقات غير حاسمة بين كدأو  .ول والعمرملمحا

كما أكدت نتائج البحث على  .الكمبيوتر والهاتف المحمول واإلنترنت والمستوي المهني استخداموبين  يالتعليم

ت وصافي معدل االلتحاق في التعليم االبتدائي، تكنولوجيا المعلومات واالتصاال استخداموجود عالقة إيجابية بين 

 استخدامووجود عالقة سلبية بين  ،ومعدل التحضر ،دخلنصيب الفرد من الومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة، و 

تزعم بوجود عالقة  التيوقد دعمت نتائج البحث صحة الفرضية . الفقرمعدل المعلومات واالتصاالت و  تكنولوجيا

العمر والمستوى التعليمي  اتمحددوفقًا لكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وحدوث الفجوة الرقمية ت استخدامبين 

حدوث  بشأن األدبيات الدوليةتناولتها  يالتتوصلت إليها الدراسة الحقائق البديهية  التيتؤكد النتائج  .في السودان

تكنولوجيا  استخدامرتباط اإليجابي بين التي تؤكد على اال ، وال سيما تلك وأسباب حدوث الفجوة الرقمية
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الكمبيوتر، ال  استخدامكثر أهمية فيما يتعلق بأالمعلومات واالتصاالت والمستوى التعليمي، وهذه العالقة تبدو 

 محمولوالمهارات مقارنة بالهاتف ال الكمبيوتر قد يتطلب مستويات متقدمة من التعليم استخدامسيما ألن 

التاثير المزودج تزعم بحدوث  التيذلك فقد أيدت نتائج البحث صحة الفرضية  إلى باإلضافة. واإلنترنت

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  ستخدامثير اإليجابى التأحيث تمثل ال). دآن واح فيالسلبى  - اإليجابى(

خلق  فيثير السلبى أ، بينما ومن ناحية اخرى تمثل التنقل المعرفة في الجامعات السودانيةو تسهيل إنتاج وخلق 

   .ضافة بعد جديد للتحديات المرتبطة بعدم المساواة والتفاوت السائد في السودانإ الفجوة الرقمية و 

عدم توافر خدمة تأثير الكمبيوتر في المنزل و  استخدامعاقة إفي عدم وجود الكهرباء تأثير وجدت الدراسة أن 

ت بينو . لريفية تقريبًا أعلى مرتين مقارنًة بالمناطق الحضريةاإلنترنت في المناطق ا استخدام عاقةإفي اإلنترنت 

اإلنترنت  ستخداماإلنترنت، واللغة العربية هي اللغة السائدة ال ستخدامالدراسة أن المنزل هو المكان السائد ال

ثر من الهاتف المحمول هو أعلى أك استخدامن إحيث  .تاإلنترن ستخداملوسيلة السائدة الوالهاتف المحمول هو ا

  .أربعة عشر مرة من الهاتف الثابت

الكافي والعادل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ستخدامالدراسة، توصى الدراسة بتعزيز االهذه على نتائج بناًء 

المناطق الحضرية والريفية، وبين الذكور بين ناطق الجغرافية، ممن أجل سد الفجوة الرقمية بين االقاليم وال

لتزام بتحسين البنية التحتية المالئمة لدعم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوفير وصى بضرورة االوت .واإلناث

 .اجهزة الكمبيوتر وتوفير خدمات الكهرباء واإلنترنت في المنازل، وال سيما في المناطق الريفية في السودان

خلق ونقل المعرفة، وتعزيز تسهيل تصاالت لالفّعال لتكنولوجيا المعلومات واال ستخدامتشجيع اال إلىباإلضافة 

االلمام بالقراءة والكتابة والمهارات، و  التعليم،ب االلتحاق نوعية التعليم وتراكم رأس المال البشري، وتحسين معدالت

وتحسين معدالت التحضر، وزيادة نصيب الفرد من الدخل، والتخفيف من الفقر وتوفير ميزانية كافية لتعزيز 

 ،الجغرافية وفي المناطق الحضرية والريفية نولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع االقاليم والمناطقتك استخدام

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز خلق ونقل  استخدامكذلك توصي ببذل مزيد من الجهود لتسهيل و 

  . في السودانالمستدامة واالقتصادية المعرفة وبالتالي تحسين النمو االقتصادي والتنمية البشرية 

، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالطلب على  :الكلمات المفتاحية

 .الجامعات العامة والخاصة، المعرفة، الفجوة الرقمية، السودان
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