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Abstract
There are different factors that may motivate early adopters to be the first to adopt new
technologies. Such factors include social status, enjoyment from innovations, a desire to learn
new things, and a motivation to gain a competitive advantage by finding better technologies.
This research shows that when early adopters are motivated by gaining a competitive
advantage, they fear losing that advantage. Thus, they are reluctant to recommend the product
to others, although they believe that it is a good product.
Keywords: early adopters, competitive advantage, new technology.

תקציר
בבואם לאמץ מוצרים לפני אחרים ,מאמצים מוקדמים מונעים ממספר גורמים אפשריים ,כגון
סטטוס חברתי ,ההנאה שבטכנולוגיה החדשה ,הרצון ללמוד על דברים חדשים והרצון למצוא
את הטכנולוגיה הטובה ביותר שקיימת .מחקר זה מראה כי כאשר מאמצים מוקדמים רוכשים
את הטכנולוגיה הטובה ביותר ,הם עלולים לחשוש לאבד את היתרון התחרותי שהטכנולוגיה הזו
מקנה להם ולכן לא ירצו להמליץ על המוצר לאחרים ,למרות שהם מאמינים כי זהו מוצר טוב.
מילות מפתח :מאמצים מוקדמים ,יתרון תחרותי ,טכנולוגיה חדשה.

מבוא
מאמצים מוקדמים הם הראשונים לאמץ מוצרים חדשים .מחקר הציע ארבע מוטיבציות לאימוץ מוקדם
) (1) .(Vandecasteele & Geuens, 2010חיזוק הסטטוס החברתי (2) .אימוץ לשם הנאה (3) .אימוץ המונע
מסקרנות ורצון ללמוד (4) .אימוץ מתוך רצון למצוא מוצרים טובים יותר .מחקר זה מתייחס למוטיבציה
הרביעית ,וטוען שמאמצים מוקדמים המונעים מרצון לקבל מוצר טוב יותר ,נהנים מיתרון תחרותי בעקבות
האימוץ ,ולכן הם יחששו לאבד את היתרון התחרותי שלהם .בעקבות חשש זה ,מאמצים מוקדמים עלולים
שלא להמליץ לחבריהם לאמץ את המוצר ,למרות שהם מאמינים שזהו מוצר טוב .מוטיבציה זו נמצאה גם
במחקר על טכנולוגיות למידה ).(Elgort, 2005; Sun 2008
למאמצים מוקדמים יש תפקיד מרכזי בקידום טכנולוגיות חדשות למאמצים פוטנציאליים .מאמצים
מוקדמים מתנסים בטכנולוגיות ולאחר מכן משתפים את דעתם לגביהן עם משתמשים פוטנציאליים ,דבר
שעשוי להוריד את חוסר ודאות והסיכון הכרוכים באימוץ הטכנולוגיה )Jager, 2001; Mukherjee & Hoyer,
ספר הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי ,א' בלאו ,א' כספי ,נ' גרי ,י' קלמן ,ש' אתגר )עורכים( ,רעננה :האוניברסיטה הפתוחה
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אימוץ מוקדם של טכנולוגיות על מנת להשיג יתרון תחרותי )מאמר קצר(

 .(2001; Ram, 1989; Rogers, 2003אם מאמצים מוקדמים יסרבו להמליץ על הטכנולוגיה ,זה עלול לפגוע בצורה
משמעותית בהטמעתה ) .(Van den Bulte & Joshi, 2007; Midgley & Dowling, 1993מחקר על אימוץ
טכנולוגיות למידה מצא ,למשל ,שהמלצות של משתמשים מוקדמים הן קריטיות להצלחה ) & Chesney
.(Benson, 2012; Elgort, 2005; Loogma et al., 2001

מחקר מקדים
המחקר המקדים בחן האם מאמצים מוקדמים אכן חוששים מחיקוי ולכן יתלבטו האם להמליץ על המוצר.
כמו כן ,המחקר בחן האם יש הבדל בין חדשנות טכנולוגית לחדשנות לא טכנולוגית ,כגון מוצרי מזון ,שם אין
משמעות ליתרון תחרותי.
במחקר השתתפו  88משתתפים )גיל ממוצע  ,30.30ס"ת  60.2% ,6.25נשים( בתמורה להשתתפות בהגרלה.
המשתתפים קיבלו אחד משני שאלונים .קבוצה אחת התבקשה להתייחס לרכישת גאדג'טים כגון אביזרי
מחשב ,פטנטים ,המצאות ,או מוצרים חדשניים .וקבוצה שניה לרכישת מוצרי מזון כגון מוצרי חלב ,פסטות,
דגני בוקר וחטיפים מתוקים או מלוחים .לאחר ההוראות ,המשתתפים ענו על שאלה לגבי אימוץ מוקדם )"בדרך
כלל אני הראשון מבין מכריי לאמץ גאדג'ט/מוצר מזון חדשני כאשר הוא יוצא לשוק" Goldsmith & Hofacker,
 (1991ולגבי הדילמה )"אחרי שאני רוכש גאדג'ט ,לפעמים אני מתלבט האם לספר עד כמה הוא נוח לשימוש ,על
מנת שאחרים לא יהיו מעוניינים לרכוש אותו גם כן" או "אחרי שאני רוכש מוצר מזון חדש ,לפעמים אני מתלבט
האם לספר עד כמה הוא טעים ,על מנת שאחרים לא יהיו מעוניינים לרכוש אותו גם כן" Moldovan, Steinhart,
 ,& Ofen, 2015סולם .(1-7

תוצאות ומסקנות
רגרסיה בחנה את ההשפעה של אימוץ מוקדם ,תנאי המוצר )גאדג'ט או מזון( והאינטראקציה ביניהם על
הדילמה .האינטראקציה נמצאה מובהקת שולית ) .(β = .13, p = .06עבור מוצר מזון לא היה קשר בין אימוץ
מוקדם ודילמה )  (β = .00, NSאך עבור גאדג'טים מאמצים מוקדמים דיווחו על דילמה רבה יותר מאמצים לא
מוקדמים ) .(β = .13, p = .01המסקנה היא כי מאמצים מוקדמים עשויים לחוות דילמה האם להמליץ על המוצר
כי הם לא מעוניינים שאחרים יחקו אותם ,אך זה קורה במוצרים טכנולוגיים ולא במוצרי מזון .במחקר זה
נטען כי הסיבה לכך היא שהם חוששים לאבד את היתרון התחרותי שמוצרים טכנולוגיים נותנים להם .השערה
זו נבחנה במחקר הראשי.

מחקר ראשי
מטרת המחקר היתה להראות שככל שאדם מאמץ מוקדם יותר ,כך הוא מעוניין ביתרון תחרותי ,דבר היוצר
אצלו דילמה האם לספר לחבריו עד כמה המוצר מוצלח ,ובסופו של דבר מוריד את הרצון שלו להמליץ על
המוצר )איור  1מציג את מודל המחקר ואת התוצאות(.
במחקר השתתפו  166משתתפים )גיל ממוצע  ,30.20ס"ת  54.2% ,4.89נשים( .המשתתפים גויסו מרשימת
תפוצה והשתתפו בתמורה להשתתפות בהגרלה של תווי קניה .המשתתפים קראו על מוצר חדשני אשר הומצא
לצורך המחקר" :טלפון-טאבלט" )איור  .(2אחרי שצפו בתאור המוצר ובתמונה שלו ,הם ענו על שאלות לגבי
המוצר:
 .1עמדות" :יש לי הערכה גבוהה לטלפון" ו"הטלפון מאוד אטרקטיבי" ).(α = .90
 .2דילמה 4 :פריטים מתוך ).(α = .93) ,Moldovan, Steinhart, and Ofen (2015
 .3המלצה" :אמליץ על הטלפון בשמחה".
 .4אימוץ מוקדם 6 :פריטים מתוך ).(α = .94) ,Goldsmith and Hofacker (1991
 .5שאיפה ליתרון תחרותי" :אני אוהב שיש לי יתרון על אחרים על ידי קניית מוצרים חדשים שאין לחבריי"
מתוך ).Vandecasteele, and Geuens (2010
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איור  .1התהליך בו מאמצים מוקדמים נמנעים מהמלצה על המוצר.
* מובהק ברמת .p < .02
** מובהק ברמת .p < .01
*** מובהק ברמת .p < .001
המקדמים המסומנים בקו מקווקו אינם מובהקים ולא מופיעים בתרשים לשם הנוחות .מקדם הקשר בין אימוץ
מוקדם לרצון להמליץ ללא תיווך הוא  .0.19לאחר התיווך המקדם עולה ל.0.25-

איור  .2תיאור המוצר שהוצג למשתתפי המחקר.

תוצאות ומסקנות
נמצא כי למאמצים מוקדמים )בחיתוך  (median splitהיו עמדות חיוביות יותר כלפי הטלפון מאשר למאמצים
לא מוקדמים ).(Mearly adopters = 5.17, Mnon early adopters = 4.64 SD = 1.62, t(164) = 2.25, p < .03
בנוסף ,התוצאות אוששו את המודל המוצג באיור  ,1לפיו ככל שאדם מאמץ מוקדם יותר ,כך הוא מעוניין
ביתרון תחרותי ,דבר היוצר אצלו דילמה האם לספר לחבריו עד כמה המוצר מוצלח ,ובסופו של דבר מוריד את
הרצון שלו להמליץ על המוצר .כל מקדמי התהליך מובהקים .מקדמים אחרים אינם מובהקים ,להוציא
המסלול הישיר בין אימוץ מוקדם לרצון להמליץ .ניתוח תיווך בעזרת  bootstrappingעם  5,000רפליקציות הורץ
בתוכנת  PROCESSמודל  6לשני מתווכים ) .(Preacher, Rucker, & Hayes, 2007הניתוח מצא שמודל זה מובהק
)] .(β = -.04, SE = .02; 95% CI = [-.089, -.014מודלים חלקיים ומודלים אלטרנטיביים לא נמצאו מובהקים.
המסקנה מהמחקר היא שמאמצים מוקדמים נהנים מהיתרון התחרותי שהמוצר החדשני נותן להם ,אך
חוששים מחיקוי ,אשר עלול לגרום להם לאבד את היתרון התחרותי שבמוצר .כך ,על אף שהם מעריכים את
המוצר כמוצר טוב ,הם עלולים להמנע מלהמליץ עליו לחברים ,ובכך עלולים למנוע הטמעה מהירה יותר של
המוצר .המסלול הישיר בין אימוץ מוקדם עלה בעקבות התיווך )ממקדם של  0.19למקדם של  ,(0.25דבר
המראה כי מאמצים מוקדמים מאוד מעוניינים להמליץ על המוצר )כפי שנמצא במחקר קודםBartels & ,
 ,(Reinders, 2011אך בפועל הם עלולים להמנע מהמלצה בשל הרצון לשמור על יתרון תחרותי.
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דיון
המחקר מראה כיצד מאמצים מוקדמים עשויים להתלבט האם להמליץ על טכנולוגיה חדשה למאמצים
 ההתלבטות מתקיימת כאשר. למרות )ואולי בגלל( שהם חושבים שהיא טכנולוגיה מוצלחת,פוטנציאליים
המאמץ המוקדם מונע מהרצון למצוא מוצרים משופרים ובכך לקבל יתרון תחרותי בשל אימוץ הטכנולוגיה
. שם אין משמעות ליתרון תחרותי, למשל, הדילמה לא נמצאה במוצר מזון.החדשה
 להמלצה זו חשיבות מרובה.מאמצים מוקדמים נוטים להמליץ יותר מאנשים אחרים על מוצרים חדשים
כיון שהיא מפחיתה את החששות של מאמצים פוטנציאליים ואת חוסר הוודאות הכרוך באימוץ טכנולוגיה
 קיימים מצבים בהם דוקא הסיבה בשלה מאמצים מוקדמים מאמצים, עם זאת.(Rogers, 2003) חדשה
 במחקר קודם נמצא כי. היא זו שגורמת להם לחוות את הדילמה ולהמנע מהמלצה על המוצר החדש,ראשונים
" כלומרshare and scare" הרצון להיות מיוחדים עלולה לגרום למאמצים מוקדמים להשתמש באסטרטגית
 מחקר זה מראה כי הרצון.(Moldovan et al. 2015) להפחיד מאמצים פוטנציאליים מהטכנולוגיה החדשה
.לשמור על יתרון תחרותי עלולה לגרום למאמצים מוקדמים להמנע מלהמליץ על המוצר לחלוטין
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