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t-statistics סטיית תקן מקדם
2.579 0.371 0.956  קבוע
3.443 0.076 0.262 תועלת צפויה
1.853- 0.074 0.136- עלויות מעבר צפויות
5.625 0.071 0.397 חדשנות אישית
3.281 0.075 0.245 השפעה חברתית

תוצאות השערות
נתמך H1 :הם נוטים יותר לעבור אליהם, ככל שהתועלת הצפויה של שירותי מחשוב הענן למשתמשים גבוהה יותר.
נתמך H2 :מחשוב הענן המשתמשים נוטים פחות לעבור לשירותי, ככל שעלויות המעבר הצפויות גבוהות יותר.
נתמך H3 :לגורמים שמעודדים את המשתמשים לעבור למחשוב הענן השפעה חיובית על התועלת הצפויה.
נתמך H3a :לזמינות שירותי מחשוב הענן מכל מקום ובכל עת השפעה חיובית על התועלת הצפויה.
נתמך H3b :לתמיכה בשיתוף פעולה בין המשתמשים השפעה חיובית על התועלת הצפויה של שירותי מחשוב הענן.
נתמך H4 :לגורמים שמעכבים את המשתמשים לעבור למחשוב הענן השפעה חיובית על עלויות המעבר הצפויות.

.הענןפרטיים לעבור לשירותי מחשוב שמעודדים משתמשים את הגורמים היא לבחון 

 של מודל המחקר מבוסס על הפרויקטPark & Ryoo )2013  (
.  שני הגורמיםתיאוריית על שנשען 

 משתמשים  110 -להפצת שאלון בוצע על ידי המידע איסוף
אשר משתמשים , )טק-סטודנטים ועובדי חברות היי(פרטיים 

.באפליקציות שונות ששייכות למחשוב הענן
 היגדים המיועדים למדידת משתני  30 -מורכב מהשאלון

.המחקר

למשתמשים המסופקים , אפליקציות וכדומה, אחסון ושיתוף מידע, כוח עיבוד: כגון, המחשובלשירותי מתייחסת  ענןטכנולוגיית מחשוב •
.תמורת תשלום שנקבע לפי הצריכה בפועל, למשל רשת האינטרנט, רשתבאמצעות 

את נכונותם של משתמשים  ולכן מתבקשים מחקרים שבוחנים , מתמקדים ברמת הארגוןמחשוב הענן מרבית המחקרים בנושא המעבר לשירותי •
.פרטיים לעבור לשירותי הענן

t-statistics סטיית תקן מקדם
0.087- 0.537 0.047-  קבוע
2.620 0.137 0.358 זמינות מכל מקום ובכל עת
4.275 0.137 0.584 תמיכה בשיתוף פעולה

מתודולוגיהמתודולוגיה

מודלים של רגרסיהמודלים של רגרסיה מחקרמודל מחקרמודל 

סקירת ספרותסקירת ספרות

הענןלעבור למחשוב המשתנה המוסבר הוא הנכונות : 1מודל 

Mell & Grance )2011 ( חמישה מאפיינים של מחשוב מציינים
מאגר , גישה רחבה לרשת, שירות עצמי על פי דרישה: הענן

. שירותגמישות מהירה ומדידת , שירותים
 נהוג לחלק את שירותי מחשוב הענן לפי שלושה סוגים)Venters

& Whitley, 2012 :( תוכנה כשירות)SaaS( , כשירות תשתית
)IaaS ( כשירות ופלטפורמה)PaaS.(
Fernandes et al. )2014 ( מפרטים ארבעה מודלים לפריסת

.ענן קהילתי וענן היברידי, ענן ציבורי, פרטיענן : הענן

המשתנה המוסבר הוא התועלת הצפויה: 2מודל 

תוצאות

מסקנות והמלצותמסקנות והמלצות

עם יחד . והן בקרב משתמשים פרטייםמשתמשים עסקיים הן בקרב טכנולוגית מחשוב הענן הולכת ומתפשטת •
.  את המעבר לשירותי הענןשמעכבים לא ניתן להתעלם מהגורמים , זאת

השפעה המעבר הצפויות השפעה חיובית על המעבר ולעלויות ממצאי הפרויקט מעידים שלתועלת הצפויה •
התועלת הצפויה של טכנולוגיה זו יש להגדיל את , להרחיב את השימוש בשירותי הענןכדי , לכן. שלילית

.למשתמשים
.   התועלת הצפויה של שירותי מחשוב הענן למשתמשיםגורמים נוספים אשר מגדילים את כדאי לבחון •


