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 چکیده

خرید در تحقیقات متعددی مورد توجه اهمیت تبلیغات در رابطه با شکل گیری نگرش ها و ایجاد روابط قوی با مشتریان ، در زمینه تصمیم گیری 

 قرار گرفته است. آنچه امروزه حائز اهمیت است، ایجاد و برقراری روابط قوی با مشتریان از طریق تبلیغات و تصویر سازی مناسب به منظور

اسب در مشتریان خواهد شد. می باشدكه این امر سبب ایجاد وفاداری و تصویر ذهنی من ارتقاءكیفیت ذهنی ادراك شده آنان از كاال وخدمات

شناسایی این كه چگونه تبلیغات و تصویر سازی مناسب منجر به ایجاد تصویر ذهنی، وفاداری مشتریان ، بهبود كیفیت درك شده مشتریان از 

یت رقابتی برای كاال و خدمات و در نتیجه قصد خرید مشتری می شود، برای مدیران بازاریابی بسیار ارزشمند است و می تواند سبب كسب مز

سازمان ها بخصوص در بخش كاال و خدمات گردد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر غیرواقعی بودن در تبلیغات بر قصد خرید با نقش 

روش انجام این پژوهش به لحاظ هدف كاربردی و از نظر جمع آوری اطالعات  واسطه گر تصویر ذهنیت و قضاوت مصرف كننده می باشد.

دانشجویان دانشگاه لرستان شهر خرم آباد می باشد كه روش نمونه گیری آن  فی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شاملتوصی

به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد  و جهت تجزیه و تحلیل 

 استفاده شده است. plsو   spssم افزارهای اطالعات از نر
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The effect of unreality in advertising on the intention to buy with the mediating role 

of consumer image and judgment 

 

Abstract 

The importance of advertising in relation to the formation of attitudes and building strong 

relationships with customers in the field of purchasing decisions has been considered in numerous 

studies. what is important today is to establish and establish strong relationships with customers 

through appropriate advertising and imagery in order to improve their perceived mental quality of 

goods and services, which in turn will create a loyal and appropriate mental image in customers. 

Identifying how appropriate advertising and imagery leads to the creation of a mental image, 

customer loyalty, improving the perceived quality of customers of goods and services and thus the 

intention to buy the customer, is very valuable for marketing managers and can lead to a competitive 

advantage for Organizations, especially in the field of goods and services. Therefore, the purpose of 

this study is to investigate the effect of unreality in advertising on the intention to buy with the 

mediating role of consumer image and judgment. The method of this research is applied in terms of 

purpose and in terms of collecting descriptive survey data. The statistical population of this study 

includes students of Lorestan University in Khorramabad, whose sampling method is available by 

sampling. The data collection tool in this study is a researcher-made questionnaire and spss and pls 

software have been used to analyze the information. 
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 مقدمه

 و ترغیب خریداران بالقوه به خرید كاالی مناسبمعرفی محصوالت به مشتریان بالقوه و احتمالی ترین هدف هر تبلیغ،  مهم

به صورت شود و اگر می تواند موجب رونق تجارت و افزایش سطح كیفی كاال نیز  صورت گیردتبلیغات درست و بجا  است و اگر

باعث ایجاد میل به خرید یا استفاده از خدمات قابل ارائه می شود. تابلوی تبلیغاتی، ارائه نمونه كاال یا  انجام شود،مکرر و هدفمند 

روش های معمول تبلیغات در  ازجمله…و ، تبلیغات اینترنتیعیخدمات، تبلیغات رادیویی و تلویزیونی، استفاده از شبکه های اجتما

جای تصاویر واقعی محصول، از تصاویر غیرواقعی به آگهی های تبلیغاتیبسیاری از سراسر جهان است؛ اما در یک روند جالب، 

در برخی اما  نده آن را لمس كندكنشود باید واقعیت داشته باشد و مصرفاساسا آنچه در تبلیغ اذعان می. كنندمحصوالت استفاده می

در عالم واقع، خریدار پس از خرید  ولیتبلیغات كه شمار آن اندك نیست اظهاراتی در تبلیغ عنوان می شود كه بسیارجذاب است 

 و قطعا چنین تبلیغاتی كاال درمی یابد كه آنچه در تبلیغ گفته شده در سطح حرف بوده و درعمل جامه ی عمل پوشانده نشده است

در طول زمان اثرات سوء بر مخاطب خواهد گذاشت و یک ذهنیت منفی از محصول یا برند در مشتری ایجاد خواهد كرد كه نتیجه 

كه درحالیای جز از دست دادن سهم بازار، اعتماد و وفاداری مشتریان و تبلیغات منفی برای محصول و شركت نخواهد داشت. 

و قضاوت آن  اند، در مورد اثر احتمالی آنها بر ارزیابی محصولكاررفتهای در تبلیغات بهدهطور گستربه تصاویر غیرواقعی محصول، 

و اظهارمطالب غیرواقع درمورد كاال مصادیقی از  غلو كردن ،نمایی كردنبزرگ اطالعات كمی وجود دارد.توسط مصرف كننده، 

همواره در بحث تبلیغات عنوان ، چرا كه باید از آن پرهیز كرد وتبلیغات گمراه كننده است كه لطمه های آن بعضأ جبران ناپذیراست 

در ارتباط  محصول ینگونه تبلیغات مشتری مستقیما با باتوجه به اینکه در ا. است شود كه تغییر نگرش از ایجاد نگرش دشوارترمی

ایجاد حس اعتماد در مشتری ضرورت كند، لذا ارائه تصاویر واقعی از محصول برای  نیست و بطورفیزیکی محصول را لمس نمی

 و مارك با درمیان انبوهی از محصوالت فیک و تقلبی كند تا این امکان را برای مشتری فراهم میدرست  غاتیلتبكند.  پیدا می

 داخته میلذا در این تحقیق به این مسئله پر .ها بپردازد آگاه به انتخاب بهترین و باز ذهنی با و شود آشنا شما كیفیت با محصوالت

كنند چقدر به واقعیت نزدیک است و یا چه مواردی در این نوع تصاویر برای شود، تصاویری كه شركت ها در تبلیغات استفاده می

مشتریان ابهام ایجاد می كند تا  از طریق حل این مسائل به شركت ها و مشتریان برای ایجاد یک ذهنیت و یا تصویر واقعی نسبت به 

بر قصد خرید، باتوجه  محصول در تبلیغاتواقعی بودن تصاویر  غیرتأثیرهدف اصلی این پژوهش بررسی  كنیم.محصوالت كمک 

 كننده و وفاداری مشتریان است.به نقش تصویر ذهنی، قضاوت مصرف

گذاری قابل ها سرمایه  امروزه تبلیغات یکی از پرقدرت ترین ابزارهای مدیریتی در بازاریابی است و شركتتبلیغات: 

تبلیغات به هر نوع فعالیتی گفته می شودكه با هدف اطالع رسانی آنچه كه مورد نظر تبلیغ دهنده  .دهند توجهی در این زمینه انجام می

؛ اما های شناساندن و معرفی محصول به مصرف كننده ، اطالع رسانی از طریق تبلیغات می باشد یکی از روشاست انجام می شود و 

جای تصاویر واقعی محصول، از تصاویر غیرواقعی محصوالت )برای به آگهی های تبلیغاتیبسیاری از تامل اینست كه  نکته مورد

شود كه به تبلیغاتی اطالق می یا غیر واقعی كنندهتبلیغات گمراهبه عبارتی،  كنند.( استفاده میو... ، تصاویر دیجیتالیهانقاشیمثال 

و  كندكاال منحرف میو قضاوت كنندگان را در مورد ارزیابی اطالعات نادرست و غیرواقعی را به مخاطب عرضه یا عمدا مصرف

های مختلف آن به دست  تبلیغات، عقاید غلطی درخصوص محصول، مزایا و جنبه این نوع كنندگان به علت مواجه شدن بامصرف

  .دآورنمی
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كه این تصویر  است مشتری قبل از خرید محصول، انتظاراتی دارد كه بر مبنای تصویر ذهنی او شکل گرفتهتصویر ذهنی: 

تصویر برند  .گیردو یا تجربه كسانی كه با مشتری رابطه نزدیک دارند و یا تبلیغات، شکل می مشتری ذهنی از تجربه قبلی خرید خود

ست كه از كل موجودیت یک برند )از جمله كیفیت و نقاط ضعف و قوت( چه براساس واقعیت مجموعه برداشت ها و تصوراتی ا

تصویر برند با گذر زمان به . بات نسبی برخوردار استثو از  و چه براساس برداشت ذهنی در ذهن مخاطبان برند شکل گرفته است

كلماتی است كه با شنیدن نام برند به ذهن شما خطور  دست می آید و به راحتی عوض نمی شود. به بیان دیگر تصویر برند نخستین

 (. 2019، رمضانی، حلوایی)می كند

چنانچه هر تبلیغی در جهت هدفمند و با ابزار مناسب مورد استفاده قرار بگیرد و بتواند پیام مورد نظر وفاداری مشتریان: 

توان اذعان داشت كه این  )كاال یا خدمت( اقدام كند، آن زمان میفرستنده را به مخاطب منتقل كند و مشتری نیز به خرید محصول 

تبلیغ در مخاطب جلب اعتماد كرده است. پژوهشگران بازاریابی نیز بر این باورند كه اعتماد مشتری اثر قابل مالحظه ای بر وفاداری 

 به وفاداری اصوال مستمر با فروشنده تلقی شود.مشتری دارد، كه این خود می تواند به مثابه تمایل مشتری برای حفظ و تداوم رابطه 

 نگرش برند یک به نسبت مشتری كه میزانی عنوان به تواند می برند به مربوط می باشد. وفاداری مشتریان مجدد خریدهای به برند

 (.340، 1386 مینور، و موون سوی)شود تعریف آینده در آن خرید ادامه قصد و مزبور برند به او پایبندی میزان دارد، مثبت

گردد؛ كننده به تبلیغات باز میكیفیت درك شده: میزان اثرگذاری تبلیغات بر مشتریان تا حد زیادی به نگرش مصرف

(. زیتامل 4،1968زیرا باور بر این است كه نگرش قوی به تبلیغات بر رفتار مصرف اشخاص، تاثیر می گذارد) بائر و گریسر

 كننده در مورد برتری و ارجحیت كلی یک محصول تعریف می كند. كیفیتقضاوت )ذهنی( مصرف(كیفیت درك شده را 1998)

 هدف به توجه با بازار، در موجود محصوالت نسبت به محصول یک مزیت كننده دربارةمصرف قضاوت و داوری شده، ادراك

 است. محصول آن

محصول و منصفانه بودن قیمت،تمایل دارند در نهایت خرید: مصرف كنندگانی با آگاهی باال درمورد كیفیت  قصد

 است. خرید با مرتبط رفتارهای مشتری، هر رفتارهای مهمترین (. یکی از1998محصول را خریداری كنند)گریوال و همکاران،

 است. خرید با مرتبط دیگر عملی اقدام هر انجام یا خرید به نسبت مشتری جانب از آگاهانه والبته رفتار ذهنی نوعی خرید قصد

 خریدار پاسخ زنجیرة در نهایی گام برداشتن برای شده ریزی برنامه آگاهانۀ و موردانتظار عمل واقع در خرید، قصد نتیجه، در

 (. 1395 همکاران، و ابراهیمی از ، نقل5،1998پرسی و )روسیتر است

چون تصاویر غیرواقعی جدیدتر و ؛ مند باشندغیرواقعی عالقهكنندگان ممکن است به دالیل مختلف به تصاویر تبلیغ

رسند، ممکن است توجه بیننده را بهتر به خود جلب كنند. تصاویر غیرواقعی دیجیتالی نیز اندازه تر از تصاویر واقعی به نظر میشیک

 ا را در محیط آنالین ترجیح دهند.هكنندگان ممکن است استفاده از آنتبلیغ بنابراین دارند،عکس به تری نسبتفایل كوچک

گرایی تحقیق در مورد واقع اما گیرند،استفاده قرار می طور گسترده در تبلیغات موردحال، اگرچه تصاویر غیرواقعی محصول بهبااین

ن موضوع و محرك تحقیق در مورد ای كردتر خواهددرك ما از ساختار را گسترده  این تحقیقرو، تصویر هنوز اندك است. ازاین

 تحقیق كنندگان است، این. بعالوه، چون تصاویر محصول رسانه مهمی در مخابره اطالعات محصول به مصرفخواهد بود

بررسی قرار دهیم  در پژوهش حاضر، قصد داریم این سؤال را مورد كند.های تبلیغاتی ارائه میهای مفیدی برای شیوهدستورالعمل

)مزایا و  قضاوت درباره مشخصات محصولتصویر ذهنی و كنندگان را به سمت تضعیف تصاویر غیرواقعی محصول، مصرف آیا كه

 ؟دهندسوق می معایب(

 
4 Bauer & Greyser 

5 Rossiter & Percy 
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 پیشینه تحقیق

توانند تصویر كه میطوری كنند بههای فیزیکی مهم محصول را حفظ میویژگی تصاویر غیرواقعی محصول معموال

های كنندگان از ویژگیارائه غیرواقعی یک محصول در مقایسه با تصاویر واقعی، قضاوت مصرف. شندداری از محصول بامعنی

دانشجوی مقطع  175بر روی  2019در سال 8و چویی  7، واكسالك6در مطالعاتی كه توسط كیم دهد.محصول را كاهش می

در ایاالت متحده صورت گرفت، به شركت كنندگان تصاویر واقعی یا غیر واقعی نان جو یا  West Coastكارشناسی دانشگاه 

سالم ثانیه نشان دادند و از آن ها خواستند نشان بدهند كه تا چه حدی آیتم را   10كاپ كیک را در صفحه نمایش كامپیوتر به مدت 

ا و معایب( را تضعیف می های محصول )مزاییا ناسالم می دانند. این نتایج نشان داد كه تصاویر غیر واقعی قضاوت در مورد ویژگی

 كنند.

سازی ذهنی استفاده از آن  طور خودكار شبیهتواند بهاند كه نمایش بصری یک شیء میروانشناسان شناختی عنوان كرده

؛ 9،2000)الیس و توكركنندسازی ذهنی استفاده از اشیاء را برانگیخته یا سركوب می نمایند كه شبیهرا مطرح می را فعال كند، و عواملی

 2019طبق مطالعات كیم، واكسالك و چویی در سال  روازاین (.2001؛ الیس و توكر،11،2004؛ گالور و همکاران10،1979گیبسون

، تصاویر غیرواقعی، در مقایسه با تصاویر واقعی، (محصول در تبلیغات اویر غیرواقعیتأثیر تص) گرایی تصویراثر واقعتحت عنوان 

سازی ذهنی مصرف را  سازی ذهنی مصرف یا استفاده از محصول شوند. یعنی تصاویر غیرواقعی شبیه توانند موجب شبیهكمتر می

تر است كه به جای تصاویر واقعی با تصاویر ی ضعیفهای محصوالت، احتماالً زمانترتیب، قضاوت ویژگیاینكنند. بهسركوب می

سازی ذهنی مصرف محصوالت  كه چون تصاویر غیرواقعی، مانع افراد از شبیهشود فرض میبنابراین، . غیرواقعی نشان داده شوند

 ها نیز برایشان دشوار است.شود، تصور تجربه مزایا و معایب آنمی

 با "چینی نوجوانان میان در برند ذهنی تصویر بر تبلیغات و مشهور افراد تاثیر "عنوان با  (2013همکاران) و تحقیق چان

 دهد می نشان نتایج گرفت. انجام نوجوانان ذهنی بر تصویر تبلیغات در مشهور افراد حضور چنین هم و تبلیغات تاثیر بررسی هدف

 دارند. مثبتی تاثیر برند ذهنی تصویر بر تبلیغات و تبلیغات در مشهور افراد حضور كه

 تاثیر بررسی" موضوع با تحقیقی در 1393 سال در ارشد كارشناسی درجه اخذ برای سمنان دانشگاه در صفری زهرا 

 های تأثیراستراتژی بررسی به"(گیالن استان در ملت و ملی های بانک موردمطالعه) مشتریان ذهنی تصویر بر تبلیغاتی های استراتژی

 ذهنی تصویر و تبلیغاتی های استراتژی مولفه هردو بودكه آن از حاكی تحقیق این نتایج .پرداخت مشتری ذهنی تصویر بر تبلیغاتی

 .است شده تبیین تبلیغاتی های استراتژی طریق از مشتری ذهنی وتصویر ددارن همبستگی هم با

 و دهقانی كه توسط است ای مقاله عنوان "كننده مصرف خرید قصد افزایش بر بوك فیس تبلیغات اثربخشی   "

 فیس در كنندگان مصرف خرید قصد افزایش بر تبلیغات اثربخشی بررسی مطالعه، این هدف است. شده ( نگاشته2015)12تامر
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 برند تصویرذهنی بر توجهی قابلتاثیر  بوك فیس تبلیغات كه میدهد نشان پژوهش این از حاصل است. نتایج 2013 سال در بوك

 گذارند. می تاثیر خرید برقصد نوبه خود به عامل دو این كه دارد، برند ویژه ارزش و

 بخش در كنندگان برمصرف سازمان از مطلوب تصویر تاثیرات مدلسازی "عنوان با ( پژوهشی1393همکاران) و هرندی 

 تاثیرات میزان محقق ساخته مدلی ارائه با پژوهش دادند. دراین انجام شاندیز پدیده ای زنجیره های رستوران مجموعه خدمات

 مورد و شده ادراك وكیفیت ارزش رضایت، وفاداری، همچون كنندگان مصرف های رفتاری ویژگی با سازمان از ذهنی تصویر

 وفاداری و ادراك شده كیفیت ارزش، رضایت، بر سازمان تصویر كه است ازآن حاكی آماده بدست است.نتایج گرفته بررسی قرار

 است. مؤثر

 دارد)توستین، مخاطبان و نهایی كنندة مصرف خرید رفتار بر مهمی تأثیر تجاری دهد تبلیغات نشان می پژوهش ها نتایج

غیررسانه  و رسانه ای تبلیغات تأثیر بررسی" عنوان با ای مقاله ( در1391هریس) كریمی و میرا (.109،1383كریمی، از نقل به، 2000

 مدل اساس بر خزر پارس كاهش برند یا افزایش بر را غیررسانه ای و ای رسانه تبلیغات تأثیر "تجاری نشان و نام ویژة ارزش ای بر

 ی پیشبردغیررسانه ا تبلیغات و برند به وفاداری بر را تأثیر بیشترین تجاری اند. نتایج نشان میدهد كه تبلیغات كرده بررسی اكر

 دارند.  برند شده از ادراك كیفیت بر را تأثیر بیشترین دو هر انتقالی، قیمت بدون و انتقالی قیمت با فروش

 تلویزیون تجاری تبلیغات خصوص تأثیر در مشهد شهر زنان دیدگاه سنجش" عنوان با ای مقاله در (1390) پور،آذر كریم

 توجه با بادوام، كاالهای و كم دوام مصرفی كاالهای انواع تلویزیون برای تجاری تبلیغات تأثیر بررسی به "كننده مصرف رفتار بر

تجاری  تبلیغات دهد می نشان نتایج است. پرداخته مشهد شهر زنان خرید به تصمیم نهایت در وفاداری و متقاعدسازی، آگاهی، به

 آنها متقاعدسازی خصوص ولی در بوده، مؤثر مشهد شهر زنان خرید به تصمیم وفاداری، آگاهی، ایجاد بر كلی طور به تلویزیون،

 است.  نداشته تأثیری

 "وفاداری و شده ادراك كیفیت بر مشتری با رابطه كیفیت تأثیر"( در مقاله ای با عنوان1391رحیم نیا،هرندی و فاطمی)

 وفاداری بر مشتری شده ادراك دهد كه كیفیت می به بررسی این موضوع در هتل های پنج ستاره شهر مشهد پرداختند كه نتایج نشان

 تأثیرمعنادار ومثبتی دارد.  وی

 مشتریان بین در خرید مجدد قصد با شده ارایه خدمات كیفیت بین ارتباط" در تحقیقی به بررسی1394 سال در اسد پور

 مجدد خرید و قصد خدمات كیفیت مثبت رابطه وجود از حاكی تحقیق پرداخت. یافته های "انزلی بندر شهرستان صادرات بانک

 است. بندرانزلی شهرستان صادرات بانک مشتریان بین در

 ذهنی رفاه مجدد و خرید قصد بر شده ادراك خدمات كیفیت اثرات "عنوان  با تحقیقی ( در2016) وهمکاران سو

 ساختار دو كه دهد می ارائه را یکپارچه مدل یک آنها، مطالعه كه نمودند بیان "رابطه كیفیت واسطه نقش چینی: گردشگران

 خدمات كیفیت از ادراكات بین میانجی متغیرهای عنوان به را با شركت( مشتریان هویت تعیین مشتری، كلی )رضایت رابطه كیفیت

 كلی رضایت كه دهد می نشاننتایج  كند. می بررسی ذهنی( رفاه مجدد، خرید )قصد نتیجه دو و در چین گردشگران به شده ارائه

 هویت تعیین كند. می گری میانجی را ذهنی رفاه و مجدد قصدخرید و شده درك خدمات كیفیت بین روابط كلی طور به مشتری

 كند. می گری میانجی را ذهنی رفاه و مجدد خرید قصد و شده درك خدمات كیفیت رابطه میان حدی تا شركت با مشتریان
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 نشان و نام و ارزش بازاریابی آمیخته عناصر برخی بین ارتباط مورد در را تحقیقی دراسپانیا( 2015)13سانچز و ویالرجو

 تجاری نشان و نام ارزش نظریه مبنای كه بر دادند انجام لباسشویی( های )ماشین بادوام محصوالت از ای طبقه مورد در تجاری

 نشان و نام ارزش روی قیمت( میزان و بازاریابی )تبلیغات فعالیت های كه بود باور این بر تحقیق این های فرضیه بود. (1991آكر)

 درك كیفیت یعنی تجاری نشان و نام ارزش بعد سه و صورت گرفته تبلیغات میزان بین كه داد نشان ها دارند. یافته اثر تجاری

 .دارد وجود مثبتی رابطه تجاری نشان و نام تصور از و تجاری نشان و نام از آگاهی شده،

 وفاداری شده برند، ادراك )كیفیت برند ویژه ارزش بر تبلیغات تاثیر به خود پژوهش ( در1393 ) طالبی و بشلی سلیمانی

 بر تبلیغات تاثیر بررسی تحقیق ازاین هدف پرداختند. برند( ذهنی تصویر و برند شخصیت برند، تداعی برند، از آگاهی برند، به

 رد فرضیه یک تنها فرضیه تحقیق شش از كه داد نشان آمده دست به نتایج. بود مشهد شهر صادرات بانک در برند ویژه ارزش

 دارد؛ داری معنی تاثیر برند ذهنی تصویر و تداعی برند، برند، به وفاداری برند، شده ادراك كیفیت بر تبلیغات بنابراین شود و می

 ندارد. تاثیری برند شخصیت اما

بانک  برند به مشتریان بر وفاداری تبلیغات اثار بررسی منظور به مدلی ارائه عنوان با پژوهشی ( در1393زیبایی) و نیا رحیم

 ادراك كیفیت برند، تصویر بر تبلیغات اثر تایید بر عالوه شده برند، ادراك كیفیت و برند تصویر میانجی نقش گرفتن نظر در با ها،

 وفاداری بر را شده ادراك كیفیت اثر همچنین و برند شده ادراك كیفیت و وفاداری بر تصویر برند اثر برند، به وفاداری و شده

 دادند. قرار مورد تایید

پرداخته اند. هدف از این  "تاثیر تبلیغات بر وفاداری برند در بخش خدمات"( در پژوهشی به بررسی 2011ها و همکاران )

پژوهش بررسی تاثیر مستقیم تبلیغات بر وفاداری برند از طریق بررسی همزمان نقش تبلیغات، تصویر برند، كیفیت درك شده و 

نتایج این تحقیق نشان داد تبلیغات تاثیر مستقیمی بر تصویر برند و كیفیت درك شده رضایت مشتری بر روی وفاداری برند است. 

داشته، اما تاثیر تبلیغات بر وفاداری برند به صورت غیر مستقیم و از طریق نقش واسط تصویر برند و كیفیت درك شده بوده است. 

 شی به اثبات رسیده است. نتایج تحقیق در هر دو بخش مختلف خدماتی یعنی بخش بانکی و خرده فرو

محصول واقعی بودن تصاویر  غیرتأثیر، هدف از انجام این پژوهش بررسی بیان شدهمانطور كه قبال  فرضیه های پژوهش:

بنابراین با بررسی  كننده و وفاداری مشتریان است.بر قصد خرید، باتوجه به نقش شبیه سازی ذهنی، قضاوت مصرف در تبلیغات

تحقیقات پیشین در این زمینه و همچنین استخراج فرضیه های مربوط به این عوامل، در ادامه این فرضیه ها مطرح میگردد. امید است 

 تحقیق دست پیدا كنیم.با آزمون این فرضیه ها، به اهداف این 

 معناداری بر  قضاوت )مزایا و معایب( یک محصول دارد. تاثیرواقعی بودن تصاویر در تبلیغات غیرفرضیه اول : 

 معناداری بر شبیه سازی ذهنی ازمصرف دارد. تاثیرواقعی بودن تصاویردر تبلیغات غیرفرضیه دوم : 

 معناداری بر قضاوت)مزایا و معایب( یک محصول دارد.یر تاث فرضیه سوم : شبیه سازی ذهنی از مصرف محصوالت

 معناداری بر وفاداری مشتریان دارد. تاثیرواقعی بودن تصاویر در تبلیغات غیرفرضیه چهارم : 

 معناداری بر قضاوت)مزایا ومعایب( یک محصول دارد. تاثیرفرضیه پنجم : وفاداری مشتریان 

 معناداری بر قصد خرید دارد. تاثیرفرضیه ششم : قضاوت)مزایا و معایب( یک محصول 

 
13 Villarejo and Sanchez 
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معناداری  تاثیر محصول قضاوت سازی ذهنی بر شبیه طریق در تبلیغات از تصاویرمحصول بودن واقعی غیر فرضیه هفتم :

 دارد.

تاثیر معناداری  محصول قضاوت وفاداری مشتریان بر طریق در تبلیغات از تصاویرمحصول بودن واقعیغیرفرضیه هشتم :  

 دارد.

اثر تحت عنوان  2019كیم، واكسالك و چویی در سال مدل پیشنهادی پژوهش برگرفته از مطالعات مدل پژوهش: 

می باشد؛ اما در مدل پیشنهادی ارائه شده برای پژوهش حاضر، دو  غاتیمحصول در تبل یرواقعیغ ریتصاو ری: تأثریتصو ییگراواقع

متغیر وفاداری مشتریان و قصد خرید به ترتیب جایگزین متغیر های) عدم قطعیت در قضاوت و مصرف( در مدل پایه شده است. الزم 

 پایه پژوهش است.به ذكر است علت جایگزینی این دو متغیر، دشوار بودن سنجش متغیرهای نامبرده شده در مدل 

 

 

 

 

 

 

 مدل پیشنهادی پژوهش -1شکل 

 

 تحقیقروش 

 صورت به توان می پژوهش حاضر نتایج از است. بنابراین كاربردی پژوهش جهت گیری های نظر از حاضر پژوهش

عملی در صنایعی مانند صنایع غذایی و یا تصویر سازی تبلیغاتی برای محصوالت و خدمات شركت های فعال در صنایع غذایی 

از  استفاده با اینکه به توجه می باشد. با توصیفی ، اطالعات گردآوری روشو  پژوهش هدف كرد. از لحاظ مختلف استفاده

 قضاوت و ذهنیت تصویر گر واسطه نقش با قصد خرید بر تبلیغات در بودن غیرواقعی تأثیر بررسی به نظرخواهی طریق از و پرسشنامه

داده  آوری جمع شیوه های لحاظ از و علّی لحاظ ماهیت، است. از پیمایشی تحقیقات ردیف در كننده پرداخته می شود،مصرف

باشد كه تعداد این افراد  جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه لرستان شهر خرم آباد می می باشد. پرسشنامه صورت به ها

 زمان، لحاظ به جامعه افراد تمام نظرات بررسی و بوده بزرگ تقریباً آماری جامعه حجم كه آنجا از باشد. می نفر 8000حدود 

نمونه در  شیوه ی از نمونه انتخاب برای پژوهش، این در جامعه یادشده ساختار به توجه با لذا نمی باشد، مقدور و... هزینه اقتصادی

در این پژوهش نیز تالش شده است تا با طراحی پرسشنامه و طرح سؤاالتی پیرامون مسئله مورد  .است گردیده استفادهدسترس 

 رش نهایی استفاده كنیم. بررسی، از اطالعات افراد تکمیل كننده پرسشنامه برای تحلیل داده ها و ارائه گزا

 شبیه سازی ذهنی از مصرف

 برابر غیر واقعیواقعی درتصویر قصد خرید قضاوت محصول

 وفاداری مشتریان
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 نموده استفاده پرسشنامه این از كه مقاالتی مطالعه از پس پرسشنامه، محتوایی روایی سنجش جهت روایی پژوهش:

گردید،  برگزار سواالت طرح چگونگی و متغیرها ابعاد شدن مشخص جهت اساتید دیگر و راهنما استاد با جلساتی كه طی و بودند

   گردید. اقدام نهایی پرسشنامه تهیه به اصالحی نظرات نقطه اعمال با نهایت در و تنظیم اولیه پرسشنامه

 های داده از استفاده با سپس آزمون گردید و پیش پرسشنامه 30 شامل اولیه نمونه یک منظور بدین پایایی پژوهش:

كه  شد محاسبه كرونباخ آلفای روش با ضریب اعتماد میزان SPSSافزارآماری  نرم كمک به و ها پرسشنامه این از آمده دست به

 از دیگر عبارت به یا و اعتماد قابلیت از مورد استفاده، پرسشنامه كه است آن دهنده نشان عدد این و آمد مطابق جدول بدست

 باشد. می برخوردار الزم پایایی

 

 آلفای کرونباخ -1رابطه 

2واریانس جمع نمره های هر پاسخگو و  t2s تعداد گویه ها،  kكه در آن 
is واریانس نمرات مربوط به گویه شمارهi   ام

 است.

 پژوهش شاخص های برای کرونباخ مقادیر آلفای -1جدول 

 پایایی مولفه ها 

 81/0 تصاویر تبلیغاتی

 79/0 تصویر ذهنی

 82/0 كیفیت ادراك شده

 83/0 وفاداری مشتری

 86/0 قصد خرید محصوالت

 83/0 پایایی كل

 

تجزیه و تحلیل داده ها به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفته است كه برای تحلیل داده ها ازآمارتوصیفی وآمار 

كه آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار، و برای بررسی فرضیه ها از  استنباطی استفاده می شود

 استفاده می گردد. Excelو PLSو  SPSSتکنیک رگرسیون و برای تحلیل ها از نرم افزار 
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 نتایج و بحث

 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش -2جدول 

 حجم نمونه شکل توزیع پراکندگیشاخص های  شاخص های مرکزی نام متغیر

انحراف  میانه میانگین

 معیار

 کشیدگی چولگی واریانس

 367 -64/0 14/0 35/0 59/0 33/3 41/3 تصاویر تبلیغاتی

 367 -33/0 -10/0 47/0 69/0 67/3 25/3 تصویر ذهنی

 367 -62/0 -52/0 43/0 65/0 68/3 47/3 كیفیت ادراك شده

 367 -62/0 -21/0 38/0 67/0 47/3 31/3 وفاداری مشتری

 367 -38/0 -34/0 25/0 61/0 58/3 38/3 قصد خرید

 

( كمترین میانگین را دارا 25/3ی )ذهن ریتصو( و 47/3بیشترین میانگین ) ادراك شده تیفیك، متغیر فوقبا توجه به جدول 

 باشد. با توجه به ضرایب( بیشتر می69/0انحراف معیار باالتر )باشد. همچنین پراكندگی داده های متغیر تصویر ذهنی با توجه به می

چولگی؛ اكثر متغیرهای تحقیق دارای چوله به چپ )ضریب چولگی منفی( می باشند. همچنین از آن جایی كه قدر مطلق ضریب 

زیع نرمال می باشد ولی سایر باشد لذا از نظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با تومی 5/0چولگی متغیر كیفیت ادراك شده بیشتر از 

باشد كه نشان دهنده كوتاه تر بودن متغیرها دارای تفاوت اندكی با توزیع نرمال می باشند. ضریب كشیدگی همه متغیرها نیز منفی می

ل دارد )پراكندگی بیشتر( توزیع نسبت به توزیع نرمال است درصورتی كه توزیع كشیدگی سایر متغیرها تفاوت اندكی با توزیع نرما

 (.5/0)قدر مطلق ضریب كشیدگی كمتر از 

 

 آزمون نرمال بودن داده ها

 ،ترین عملمهم ؛های پژوهش آمار آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیه ۀهای آماری و محاسببرای اجرای روش

لویت اساسی وها از ابرای این منظور آگاهی از توزیع داده .قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است

 ایاسمیرنف یک نمونه -برای بررسی فرضیه نرمال بودن تکی متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون كولموگوروف. برخورداراست

چون  واقع در(. P>05/0توان رد كرد )آن است كه فرضیه نرمال بودن برای تمام متغیرها را نمی دهندهنشاناست. نتایج  شده استفاده

 پس متغیرها نرمال هستند.  ،باشدیم 0/ 05سطح معناداری سایرمتغیرها بیش از
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 اسمیرنف برای بررسی پذیره نرمال بودن تک متغیره-نتایج آزمون کولموگروف  - 3جدول 

 نتیجه سطح معناداری آمار آزمون حجم نمونه متغیر

 نرمال 412/0 269/1 367 تصاویر تبلیغاتی

 نرمال 214/0 354/1 367 تصویر ذهنی

 نرمال 354/0 425/1 367 كیفیت ادراك شده

 نرمال 254/0 254/1 367 وفاداری مشتری

 نرمال 325/0 854/0 367 قصد خرید

 نرمال 254/0 362/1 367 كل

 

 مدلسازی معادالت ساختاری

است. به این معنی  5/0( از AVE) های استخراج شدهبرای این روایی بیشتر شدن میانگین واریانس معیار فورنل و الركر

همانطور (. 1391هایش را تبیین كند)آذر و دیگران، تواند به طور میانگین بیش از نیمی از پراكندگی معرفكه یک متغیر مکنون می

های توان گفت كه روایی همگرای مدلاست. بنابراین می 5/0برای متغیرهای مکنون باالتر از  AVEشود مقدار كه مشاهده می

 باشد.گیری مطلوب میاندازه

 

 مقادیر معیار میانگین واریانس استخراج شده مربوط به هر یک از متغیرها - 4جدول 

 متغیر استخراج شدهمیانگین واریانس 

 واقعی بودن تصاویر /05210

 شبیه سازی ذهنی از مصرف /05590

 وفاداری مشتریان /05660

 قضاوت محصول /06480

 قصد خرید /06360

 

 یافته های حاصل از تحلیل توصیفی پژوهش

درصد  58پاسخگویان را مرد و درصد  42یافته های به دست آمده در خصوص جنسیت پاسخگویان نشان می دهد كه 

 پاسخگویان را زنان تشکیل می دهد.
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گان، متعلق به رده دهندپاسخباالترین درصد سنی یافته های به دست آمده در خصوص سن پاسخگویان نشان می دهد كه 

 25سال با میزان  35تا  31درصد،   28سال با میزان   30تا  26گروه سنی  ازآنپسو  باشدیمدرصد  35سال با میزان  25تا  20سنی 

 درصد به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 12سال با میزان  35درصد و بیش از 

بیشترین درصد میزان همچنین یافته های به دست آمده در خصوص وضعیت تحصیالت پاسخگویان نشان می دهد كه 

درصد،  27با میزان  و باالتر سانسیلفوقتحصیالت  ازآنپسدرصد می باشد و  35تحصیالت افراد، تحصیالت لیسانس با میزان 

 درصد به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 15درصد و تحصیالت دیپلم با میزان  23تحصیالت فوق دیپلم با میزان 

 

 یافته های حاصل از تحلیل استنباطی پژوهش

 ها به شرح زیر است: های پژوهش به تفکیک یافته فرضیه دارد خالصه یافته هشتاز آنجا كه این پژوهش، 

 

 بررسی فرضیه های پژوهش

 

 محصول دارد. کی( بیو معا ایقضاوت )مزا بر یمعنادار تاثیر غاتیدر تبل ریبودن تصاو یواقعفرضیه اول: غیر

 12/0مقدار  محصول قضاوت و غاتیدر تبل ریبودن تصاو یواقعبر اساس تحلیل معادالت ساختاری ضریب تأثیر بین غیر

ضریب تأثیر مورد تایید قرار می گیرد.  بر این اساس بنابراین فرضیه با توجه به مقدار مناسب  وبیشتر بوده  1/0باشد كه از مقدار می

عنوان یک در صورتی كه منطبق بر واقعیت محصول باشد به  غاتیدر تبل غیر واقعی محصولریتصاوتوان بیان داشت كه استفاده از می

مات شود و افراد قضاوت متناسبی تواند زمینه ساز آشنایی و آگاهی بیشتر افراد و مشتریان از كاالها و خداصل اساسی بازاریابی می

عنوان یک برند مطرح تلقی خواهند كرد چرا كه استفاده از روش های نوین در از برند،كاالو خدمات پیدا خواهند كرد و آن را به

همسو   (2019و چویی،  تحقیقات) كیم، واكسالك نتایج با فرضیه این از آمده دست به نتایج تبلیغات اثرات بهتری را خواهد داشت.

 می باشد.

 

 مصرف دارد. ی ازذهن یساز هیشب رب یمعنادار تاثیر غاتیتبل ردریبودن تصاو یواقعفرضیه دوم: غیر

مصرف از  یذهن یساز هیشب و غاتیتبل در ریبودن تصاو یواقعبر اساس تحلیل معادالت ساختاری ضریب تأثیر بین غیر

بیشتر بوده و بنابراین فرضیه با توجه به مقدار مناسب ضریب تأثیر مورد تایید قرار می گیرد.  1/0باشد كه از مقدار می 64/0مقدار 

بسیاری از افراد و مشتری ها در طول زمان ممکن است بسیاری از برندهای مطرح را در ذهن و خاطره خود به فراموشی بسپارند. 

تواند برای افراد و مشتریان شبیه سازی كننده و تداعی كننده محصول و خدمات اطالعات در زمینه محصوالت میتبلیغات و ارائه دائم 

تحقیقات  نتایج با فرضیه این از آمده دست به نتایج  تواند در خرید مجدد و استفاده از محصوالت اثرگذار باشد.باشد كه این امر می

 ( همسو می باشد.2015هقانی و تامر،؛ د1393؛ صفری،زهرا،2013همکاران، و ؛ چان 2019و چویی،  )كیم، واكسالك

 

 محصول دارد. کی( بیو معا ایقضاوت)مزا رب یمعنادار تاثیراز مصرف محصوالت  یذهن یساز هیشب فرضیه سوم:
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محصول مقدار  قضاوت و از مصرف محصوالت  یذهن یساز هیشببر اساس تحلیل معادالت ساختاری ضریب تأثیر بین 

بر این بیشتر بوده و بنابراین فرضیه با توجه به مقدار مناسب ضریب تأثیر مورد تایید قرار می گیرد.  1/0باشد كه از مقدار می 25/0

كه در این زمینه  توان بیان داشت كه بسیاری از محصوالت و خدمات شركت ها دارای كیفیت مناسب می باشند و زمانیاساس می

شود، صورت می گیرد و از كیفیت و ویژگی های محصول اطالعات درستی داده میاز مصرف محصوالت  ی مناسبیذهن یساز هیشب

( 1393همکاران، و )هرندی تحقیق نتایج با فرضیه این از آمده دست به نتایجشود. به تبع به قضاوت بهتر از محصوالت منجر می

 همسو می باشد.

 

 دارد. انیمشتر یوفادار رب یمعنادار تاثیر غاتیدر تبل ریبودن تصاو یواقعفرضیه چهارم:غیر

 41/0مقدار  مشتریان یوفادار و  غاتیدر تبل ریبودن تصاو یواقعبر اساس تحلیل معادالت ساختاری ضریب تأثیربین غیر

با توجه به نتایج  تأثیر مورد تایید قرار می گیرد.بیشتر بوده و بنابراین فرضیه با توجه به مقدار مناسب ضریب  1/0باشد كه از مقدار می

منجر می گردد  زمانی به نتیجه مثبتی غاتیتبل در محصوالت غیرواقعی ریتصاو استفاده از توان بیان داشت كهحاصل از این فرضیه می

ا تبلیغات انجام شده نسبت به كه كیفیت و ویژگی های محصول، دقیقا متناسب با تبلیغات صورت گرفته باشد چراكه  افراد متناسب ب

خرید محصول اقدام می نمایند و در صورتی كه كیفیت محصوالت و خدمات مطابق با تبلیغات صورت گرفته شده باشد، به تبع 

 )میرا تحقیقات نتایج با فرضیه این از آمده دست به نتایج زمینه ساز وفاداری افراد به محصوالت و خرید مجدد آن ها می گردد.

 همسو می باشد.( 1390پور،آذر،  ؛ كریم1391هریس، وكریمی

 

 محصول دارد. یک (بیومعا ایقضاوت)مزا رب یمعنادار تاثیر انیمشتر یوفادار فرضیه پنجم:

باشد كه می 72/0محصول مقدار  قضاوت و انیمشتر یوفادار بر اساس تحلیل معادالت ساختاری ضریب تأثیر بین

بر اساس نتایج حاصل  بیشتر بوده و بنابراین فرضیه با توجه به مقدار مناسب ضریب تأثیر مورد تایید قرار می گیرد. 1/0از مقدار 

د توان بیان داشت كه وقتی مشتریان نسبت به محصوالت و خدمات وفاداری الزم و اطالعات كافی را داشته باشناز فرضیه می

توانند به قضاوت مناسبی از محصول دست یابند و با توجه به این قضاوت نسبت به برند و محصوالت  عالقه ورزیده و ، می

همسو می ( 1391)رحیم نیا،هرندی و فاطمی ، تحقیق نتایج با فرضیه این از آمده دست به نتایج مشتری دائم آن خواهند شد.

 باشد.

 دارد. دیقصد خر رب یمعنادار تاثیر محصولیک ( بیو معا ایقضاوت)مزا فرضیه ششم: 

 1/0باشد كه از مقدار می 85/0مقدار  دیقصد خر و محصول قضاوتبر اساس تحلیل معادالت ساختاری ضریب تأثیر بین 

توان بیان داشت كه زمانی بر این اساس میبیشتر بوده و بنابراین فرضیه با توجه به مقدار مناسب ضریب تأثیر مورد تایید قرار می گیرد. 

رضایت و خدمات شركت احساس داشته باشند و از كیفیت محصوالت كه مشتریان، قضاوت مناسبی  از محصوالت و خدمات 

تواند زمنیه ساز عالقه و احساس مناسبی  نسبت به برند یا  شركت شود و افراد نسبت به خرید یا خرید مجدد نمایند این امر می

همسو (  2016وهمکاران، ؛ سو 1394تحقیق )پور اسد، نتایج با فرضیه این از آمده دست به نتایج محصوالت و خدمات اقدام نمایند.

 می باشد.
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 تاثیر محصول قضاوت سازی ذهنی بر شبیه در تبلیغات ازطریق محصول تصاویر بودن فرضیه هفتم: غیرواقعی

 .دارد معناداری

 در محصولغیر واقعی ریتصاونتایج آزمون بوت استراپ نشان داد كه شبیه سازی ذهنی نقش متغیر میانجی را در تاثیر

قضاوت عالوه بر تاثیر مستقیم بر  غاتیدر تبل رمحصولیتصاوبه عبارتی می توان اذعان داشت كه  دارد. قضاوت محصول بر غاتیتبل

تحقیق  نتایج با فرضیه این از آمده دست به نتایج دارد. قضاوت محصولاز طریق شبیه سازی ذهنی تاثیر معناداری بر  محصول

 همسو می باشد.(  1393، طالبی و بشلی ؛ سلیمانی 2015سانچز ، و )ویالرجو

 

 تاثیر محصول قضاوت وفاداری مشتریان بر طریق در تبلیغات از محصول تصاویر بودن فرضیه هشتم: غیرواقعی

 .معناداری دارد

بودن  یواقعبا توجه به تحلیل صورت گرفته در خصوص مسیر غیر مستقیم آزمون فرضیات باید خاطر نشان كرد كه غیر

به  انیمشتر یوفاداربه بیان دیگر  دارد.معناداری ریبر قضاوت محصول تاث انیمشتر یوفادار قیاز طر غاتیدر تبل رمحصولیتصاو

 شود. غاتیدر تبل محصولواقعی یا غیر واقعی  ریتصاواز طریق  قضاوت محصول عنوان متغیر میانجی می تواند سبب بهبود یا تضعیف

 همسو می باشد.(  2011؛ ها و همکاران ، 1393زیبایی ، و نیا تحقیق )رحیم نتایج با فرضیه این از آمده دست به نتایج

 

 نتیجه گیری 

كار ساده  زیتما نیا جادیاست. ا زیتما جادیا یبرا یعامل تبلیغات و تصویرسازی مناسب برای آن كه بایدگفت طوركلی به

با  یشده است. محصوالت مشابه فراوان یهیامر بد کیبه  لیشد تبدمحسوب می زیو تما تیمز کیكه درگذشته  تیفی. كستین یا

به دنبال نشانه  تبلیغاتاز  ینبوها انیمصرف كننده در م ن،یدهند؛ بنابرا یمصرف كننده انجام م یبرا کسانی یمتفاوت كار تبلیغات

ی كاركرد یها یژگیو ز،ینشانه متما نیدهد كه ا یمتعدد نشان م قاتیتحق یها افتهیكند.  قیگردد كه او را به انتخاب تشو یم یا

و  مانهیصم یرابطه ا ایجاد یک برای تالشاست و  ها  قضاوت آن نیو نماد یاحساس یها یژگیبلکه و ستین كاال یا خدمات

را فراهم  یطیبلند مدت و مستحکم با مصرف كننده شرا یارتباط یكند. برقرار جادیرا ا یزیتما نیتواند چنمی انیبا مشتر رگذاریتأث

كه مصرف  یاز انواع روابط یکیاش بداند.  یاز زندگ یكند و آن را جزئ دایاحساس پ تبلیغاتكند كه مصرف كننده نسبت به  یم

 یدیقابل تقل ریو غ دارینبع پام تبلیغات، از طریق یرابطه ا نیچن جادیاست، با ا شبیه سازی ذهنیكنند  یبرقرار م تبلیغاتكنندگان با 

 یابیبازار رانیبازار، مد یرقابت یامروزه با توجه به فضابنابراین  ؛دیآ یخاص بوجود م محصول و خدماتآن  یبرا یرقابت تیاز مز

در  یاریعالقه بسریباشند. در چند سال اخ یبرند و مصرف كننده م مناسب بین ایرابطه  جادیسهم بازار به دنبال ا شیبا هدف افزا

 دهید محصولآن در انتخاب  یریو به كار گ یروانشناخت اتیاز ادب ییها یتئور یریبه كارگ یدر راستا یابیبازار نیمتخصص انیم

و در  گرددمی  یدر و قضاوت مناسب ختنیمنجر به بر انگو  است مصرف كننده شبیه سازی ذهنی زمینه ساز وفاداریشده است. 

 .نمایدمی فایرا ا ییتأثیر بسزا یینها دیمصرف كنندگان جهت خر یریگ میتصم ندیفرا

در پایان باید گفت بسته به هدف، تبلیغ كنندگان میتوانند از تصاویر واقعی یا غیر واقعی محصوالت در تبلیغات استفاده  

صوالت باشد، باید از استفاده از تصاویر غیر واقعی اجتناب كنند. نمایند. اگر هدف تبلیغ كنندگان حداكثر سازی منافع درك شده مح
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از تصویر غیر واقعی ماشین در یکی از تبلیغاتی چاپی خود استفاده كرد. از آنجایی كه ماشین در  14برای مثال، برند رنو استپ وی

در تبلیغات استفاده كند. در عوض اگر  تصویر غیر واقعی دارای ایمنی و قدرت كم می باشد، شركت نباید از تصاویر غیر واقعی

هدف حداقل سازی نقایص و معایب محصول باشد، ارائه محصول در تصاویر غیر واقعی منجر خواهد شد كه مصرف كنندگان در 

مورد معایب و نواقص قضاوت كمتر و ضعیف تری داشته باشند. برای مثال، آب نبات ها، شکالت و بستنی ها عموما دارای شکر و 

لری باال هستند. بسیاری از مصرف كنندگان از خوردن آنها به علت ناسالم بودن اجتناب میکنند. برای چنین مواد غذایی با معایب كا

و اشکاالت روشن، ارائه با تصاویر غیر واقعی نسبت به ارائه با تصاویر واقعی به فروش كمک خواهد نمود. از این رو بازاریابان و 

 د ماهیت محصوالت خود را درك كنند و تصاویر را بر این اساس انتخاب كنند.طراحان بسته بندی بای
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