
 ( Digital Marketing ) تعریف کارشناس بازاریابی دیجیتالی

های دیجیتال، عمدتا در آوریبازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی محصوالت و یا خدمات است که با استفاده از فن

میالدی  2000های همراه و تبلیغات صفحه نمایش و هر رسانه دیگر است. توسعه بازایابی از اینترنت و همینطور با استفاده از تلفن

 ) ای از سئوکنند. بازاریابی دیجیتالی ملقمهرده است و کسب و کارها از تکنولوژی برای بازاریابی استفاده میبه این سمت تغییر ک

SEO )بازاریابی موتور جستجو ، ( SEM )های اجتماعی و ... است، بازاریابی مستقیم ایمیل بازاریابی شبکه. 

 کند؟کارشناس بازاریابی دیجیتال چه اهدافی را دنبال می

کند تا یک بازار هدف را شناسایی کند، یک ک متخصص بازاریابی دیجیتال کسی است که در کنار تیم بازاریابی شرکت کار میی

های دیجیتال اجرا کند. متخصصین بازاریابی آوریهای بازاریابی مناسب برای اینترنت و فنتصویر مناسب برند ایجاد کند و کمپین

، نمایش رسانه، شبکه اجتماعی در کنار ( PPC ) ، جستجو پرداخت( SEO) هایی مانند سئوینهدیجیتال باید تخصص خاصی در زم

 .تخصص بازاریابی سنتی داشته باشد

  

 مناسب هستم؟ ( Digital Marketing ) آیا من برای شغل کارشناس دیجیتال مارکتینگ

 :استاگر شما شرایط زیر را داشته باشید به احتمال زیاد این شغل مناسب شم

 ریزی و داشتن توانایی برای ارائه خالق و خوبدانش اصول بازاریابی. دانش چگونگی برنامه .1

،  PPCهای اجتماعی، بازاریابی محتوا، بازاریابی ایمیل، ، شبکهSEO ) های کلیدی بازاریابی دیجیتالیدانش در زمینه .2
SEM ) 

تست روانشناسی برای تشخیص این شغل تست هوش  اگر در یکی از تست های روانشناسی زیر شرکت کردید )بهترین .3

 : هیجانی و نئو است (

اگر بر اساس تست هوش هیجانی خود شکوفایی و خودآگاهی هیجانی باالیی دارید، استقالل و خودابرازی متوسط به باالیی دارید، 

 .اریدروابط با دیگران متوسط دارید، قدرت تصمیم گیری باال در کنار مدیریت استرس باالیی د

 همین حاال در آزمون هوش هیجانی شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد تست هوش هیجانی

 :شما ، در پنج عامل زیر نتیجه های زیر رو گرفتید باشید (NEO) اگر براساس تست نئو

 نژندی پایین: تحمل فشار باال، استرس پایین و دارای صبر باالروان 

 گرایی باالیی نیاز نیستگرایی : لزوما نیازی به برونبرون. 

 پسندی، احساسات باالپذیری: تخیل خوب، زیباییانعطاف 

 شخص را پایین میارهبودن با تمام عامل هاش باال باشد به استثنای تبعیت که خالقیت باال داشتن تبعیت دلپذیر 
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 شناسی باال باشندداری، وظیفهبا وجدان بودن: کفایت، خویشتن 

  

  

 و شرکت کنیدهمین حاال در آزمون نئ

 )NEO(اطالعات بیشتر در مورد نئو 

 :گر براساس تست کتل صفات بارز شما این صفات بودا

 استقالل،  تفکر انتزاعی، جسور بودن، خیال پردازی، مطمئن به خود و خویشتن داری و چابکی را داشته باشید و در مرتبه دوم این تست

 باشید داشته باال خالقیت  سازگاری، ،

  

 همین حاال در آزمون کتل شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد تست روانشناسی کتل

 نتیجه شما بشه ( ESTJ,ESTP,ENTJ,ENTP,INTJ,INTP,ENFJ,ENFP ) بدید یکی از تیپ های MBTI اگر

 شرکت کنیدMBTI همین حاال در آزمون 

 MBTIاطالعات بیشتر در مورد 

 اگر براساس تست هالند تیپ شغلی شما IEC باشد یعنی:( Investigative )(جستجوگر)( Enterprising )(جسور) 

( Conventional )قراردادی( هستید( 

 همین حاال در آزمون هالند شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد هالند

 .اگر مهارت باالتر از متوسط در زبان انگلیسی دارید.4

 ندارید رو هاتوانایی این هم اگر اما مناسبه شما برای مارکتینگ دیجیتال قوی احتمال به آمدید، بیرون بلند سر آزمایش  4این اگر از 

 مهم ضمن در. است تغییر قابل زمان طول در تمرین با شما شخصیت حتی و یادگیریه قابل باال موارد همه نباشید ناراحت و نگران

هایی که در اینجا هست شخصیت و عالقمندی توانید با انجام تستخواهید انجام دهید. شما میت که میهس کاری در شما عالقمندی

 .خود را پیدا کنید
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 .  اگر دوست دارید در کالسی برای تقویت توانایی هاتون شرکت کنید در نظر سنجی زیر برای موضوع کالس آموزشی شرکت کنید

 همین حاال برای پیش ثبت نام کالسی که دوست دارید شرکت کنید

  

  

 چگونه یک کارشناس بازاریابی دیجیتال خوب استخدام کنیم؟

کارشناسان دیجیتال مارکتینگ دارای اهداف مشابه با کارشناسان بازاریابی معمولی هستند. برای افزایش آگاهی از برند، ارتقاء 

های بازاریابی سنتی، بازاریابان دیجتال به طور موثر انداز درست، برخالف استفاده از کانالخدمات شرکت و ایجاد چشممحصوالت و یا 

 .کنندهای مناسب تکنولوژی ارتباط برقرار میاز طریق سیستم

 تخصصی دانش از استفاده با  کاروهای موثر بازاریابی آنالین و تبدیل اهداف کسبکارشناسان بازاریابی دیجیتال برای ایجاد کمپین

 بازاریابی طریق از را شرکت خدمات و محصوالت مشتری، نیازهای به توجه با و بیابند را کننده مصرف هایخواسته تا کوشندمی خود

 .کنند عرضه دیجیتال

کت هستند. با قرار دادن تبلیغات شر آنالین محصوالت بازریابی  کارشناس بازاریابی دیجیتال مسئول توسعه استراتژی استفاده شده در

 برآورده را شرکت نیازهای طریق این از و رساندمی مشتری به را شرکت پیام  های دیجیتال،مناسب مختلف اینترنتی و کمپین

 .کندمی

 .شما هم می توانید از این الگوهای جدید بهره برداری کنید ATS با کمک از تکنولوژی نوین

  

 آشنا شوید ATS بیشتر با فناوری

ها و وظایف، ها شوند، باید آشنایی کاملی با مسئولیتها و سازمانخواهند به عنوان نیروی کارآمد جذب شرکتی کسانی که میهمه

ها پارمترهای خاصی رو برای سنجش افراد به کار داشته باشد. همچنین سازمانها ها و مهارتدانش و فنون مورد نیاز، شایستگی

آوری کنیم که راهنمایی درست برای شما گردد. های کاربردی و پرتقاضا را برای شما جمعایی از شغلبرند. قرار است مجموعهمی

غل و تشریح آن به منزله تسلط و احاطه اولیه به باشد که دانستن تعریف شها تعریف شغل از سواالت اولیه میهمیشه در مصاحبه

 .شغل است

  

 کارشناس بازاریابی دیجیتالی چیست ؟ مسئولیت

https://sanjeman.com/contact-us
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های ها و کارایی آنان در شرکتاگر بخواهیم به صورت ریز و جزئی بررسی کنیم کارشناسان دیجیتال مارکتینگ با توجه به مهارت

ابی، متخصص بازاریابی دیجیتال، کارشناس بازاریابی پاره وقت و کارشناس بازاریابی های مختلفی مانند دستیار بازاریمختلف عنوان

 ..کنندارتباطات اطالق می

 : از جمله وظایف کارشناس بازاریابی دیجیتال به قرار زیر است

 ماعی و های اجتهای بخش بازاریابی دیجیتال شامل اطالعات بازاریابی، ایمیل، شبکهطراحی و نظارت بر تمام جنبه

 .های تبلیغاتی مبتنی بر اینترنتکمپین

 ریزی آنهای اجتماعی و مدیریت و برنامههای رسانهاجرای برنامه. 

 ها و تنظیم آنان به صورت گرافیکی یا نموداری و ارائه آن به سرپرست تیم بازاریابیتهیه گزارش از یافته. 

 دیجیتالی در مورد دموگرافی مشتریان ناحیه مورد تحلیل، ترجیحات، نیازها های بازاریابی تحلیل دادهوآوری و تجزیهجمع

 .های خرید برای شناسایی بازارهای بالقوه و عوامل موثر بر تقاضای محصولو عادت

 کنندههای بازاریابی مصرفانجام تحقیقات در مورد نظرات و استراتژی. 

 همکاری با دیگر کارشناسان بازاریابی. 

 و ارزیابی رضایت مشتریان از محصول یا خدمات مورد عرضه باتوجه به انجام دیجیتال مارکتینگگیری اندازه. 

 های دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات و ارتباطاتها و استراتژیگیری اثربخش بودن برنامهاندازه. 

 انجام پیگیری از روند بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات عرضه شده. 

 فروش و روش دیجیتال مارکتینگ و توزیع آنانمورد رقبا و تجزیه و تحلیل قیمت آوری اطالعات درجمع ،. 

 های دیجیتال همکاری با تیم فروش و بازرگانی شرکت در خصوص نیازهای تبلیغاتی و کمک در طراحی و اجرای روش

 .مارکتینگ و فروش

  

  

 ت؟های موردنیاز کارشناس بازاریابی دیجیتالی چیسالزامات و صالحیت

کارشناسان دیجیتال مارکتینگ مانند کارشناس بازاریابی سنتی از دانش خود برای استفاده از اصول بازاریابی و پیدا کردن بهترین 

کنند تا در رقابت بین سایر رقبا عقب نمانند.. آنان مزایای بالقوه محصول و خدمات شیوه برای مدیریت محصوالت شرکت استفاده می

 را اییبالقوه مشتریان تا گنجانندمی کنند، های مختلف اجرا میای تبلیغاتی خود که بصورت دیجیتالی از طرقهشرکت را در پیام

 .کنند ایجاد شرکت برای

ی برای این منظور باید کارشناسان بازاریابی دیجیتالی دارای حداقل پارامترهای مورد نیاز را داشته باشند تا بتوانند در توسعه بازاریاب

 :های کارشناس بازاریابی دیجیتال به شرح زیر استنقشی درخور شایسته داشته باشند. دانش و فنون مورد نیاز و مهارتشرکت 

 دانش اصول بازاریابی 

 ریزی و داشتن توانایی برای مدیریت زماندانش چگونگی برنامه 

 های ارائه خالق و خوبداشتن مهارت 



 دیجیتالیهای کلیدی بازاریابی دانش در زمینه ( SEOهای اجتماعی، بازاریابی محتوا، بازاریابی ایمیل، ، رسانهPPC  ،
SEM ) 

 سازی آنریزی استراتژی بازاریابی، ایجاد و پیادهدانش برنامه 

 گیری کلیدی با استفاده از ابزارهای نویندرک اندازه 

 توسعه حضور موثر اجتماعی و توانایی دفاع موثر از برند 

  ها (روز رسانی و تغییرات گوگل در الگوریتمترندها در روند بازاریابی دیجیتال ) مانند بهتوانایی بررسی 

 تبلیغات روند که آنجا از  به رشد است.شغل کارشناس بازاریابی دیجیتال به عنوان یکی از مشاغل نوپا و درعین حال فراگیر و رو

های جدید در این باید خودشان را با دنیای روز تطبیق دهند و دانش بازاریابی کارشناسان است، شدن دیجیتالی سمت به هاشرکت

باشد. هایی که یک کارشناس بازاریابی دیجیتال باید داشته باشد مانند کارشناس بازارایابی میحوزه را به خوبی یاد بگیرند. مهارت

 :های کارشناس بازاریابی دیجیتال به شرح زیر استرتاین دو شغل بیشتر در نوع دانش و نگاه بازاریابی متفاوت هستند. بنابراین مها

  های جایگزین و نتیجه گیری با حلضعف و ارائه راهواستفاده از منطق و استدالل برای شناسایی نقاط قوت -تفکر انتقادی

 .نگاه به مشکالت

 ه توسط مشتریان )عالی(گویند و درک نکات گفته شدمهارت گوش دادن : توجه کامل داشتن به آنچه که مشتریان می 

 مهارت متقاعد کردن مشتریان هدف برای تغییر ذهن و رفتار خود در مورد محصوالت و خدمات 

 مهارت هماهنگی و تنظیم اقدامات در ارتباط با نیازهای بازار هدف 

 هایی برای کمک به مشتریانمهارت در یافتن راه 

 مشکالت موجود در حال حاضر و در آینده مهارت درک مفاهیم اطالعات جدید برای حل مسئله برای 

 داشتن مهارت حل مسئله و شناسایی مشکالت پیچیده و ارزیابی آنها و حل مشکالت 

 های نسبی و مزایای بالقوه برای انتخاب بهترین راه فروش محصوالت گیری با توجه به هزینهداشتن مهارت قضاوت و تصمیم

 و خدمات

  

 ی شخصیتی کارشناس بازاریابی دیجیتال موفق چیست؟هاهای عمومی و ویژگیشایستگی

هایی است که هر فرد باید آن را داشته باشد. اینکه آن فرد در کار باید هر شغلی با توجه به ماهیت انجام کار مربوطه دارای ویژگی

ته باشد، آیا نیازمند روحیه کار چه رفتاری داشته باشد، با سرپرست خود چگونه تعامل کند، به همکاران خود چگونه رفتاری باید داش

 .ریزی کندبه صورت جمعی باید باشد یا فردی و اینکه در کار چگونه برنامه

ایی هستند که برای هر سمت و شغل متفاوت و ترتیب متفاوتی دارد. های شخصیتی یک مجموعههای عمومی و ویژگیشایستگی

کار شوید سبک کاری این شغل چیست و چه الزامات و ترتیباتی دارد. در زیر خواهید مشغول به باید بدانید که شما در این سمت می

 :ها را برای شغل کارشناس بازاریابی دیجیتالی ) دیجیتال مارکتینگ ( آوردیماین شایستگی

  را تفکر تحلیلی: شغل فروش نیازمند آن است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطالعات و منطق، مشکالت مربوط به کار

 رسیدگی و حل کنید

 نگری(: نیازمند آن است که جزییات در کار را به صورت کامل و دقیق اجرا کندتوجه به جزییات)جزئی 



 اطمینان به خود : این شغل نیازمند آن است که شخصی با قابلیت اطمینان به نفس باال انجام وظیفه نماید 

 مدار داشته باشیدفتارهای صادقانه و اخالقصداقت و اخالق در کار: این شغل نیازمند آن است که ر 

 ها داشته باشید و همچنین نوآوری و ها و چالشخالقیت: نیازمند آن است که دارای روحیه خالقیت و ابتکار در مسئولیت

 های جدیدتفکر جایگزینی برای ایجاد ایده

 گوناگونی قابل توجهی در کار دارد پذیری: این شغل نیازمند دید باز داشتن نسبت به تغییرات و تنوع وانعطاف 

 استقامت: شغل مستلزم آن است که با موانع زیادی مواجه شوید و در این شغل استقامت باالیی از خود نشان دهید 

 همکاری: نیازمند آن است که وظایف را به صورت گروهی انجام داده و از کار گروهی لذت ببرد 

 های خود را نیاز دارید روحیه استقالل طلبی است، بدین صورت که مسئولیت روحیه استقالل طلبی: آنچه که شما در کار

 با نظارت کم یا بدون نظارت انجام دهید

 تالش: این شغل نیازمند تالش در انجام وظایف است. تالش برای تسلط بر وظایف 

 امش داشته باشید و تحمل تحمل استرس و فشار کاری)کنترل خشم(: نیازمند آن است که پذیرش انتقاد و برخورد با آر

 فشار و استرس باال در کار را پذیرا باشید

 های جدید و پاسخ به مشکالت در حیطه کاری استنوآوری: این شغل نیازمند خالقیت و تفکر جایگزین برای ایجاد ایده. 

 ی کاری ید و در حیطهرهبری : نیازمند آن است تمایل به رهبری داشته باشید. و مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیر

 خود بدون نیاز به شخص باالتری مدیریت و رهبری خودر و کارتان را به عهدی بگیرید

  

 دهنده کارشناس بازاریابیالزم برای توسعه ( Abilities )هایتوانایی

برای بعضی از کارها دارند. اینجاست  باالیی های درونی فرد نشات میگیره بعضی از افراد پتانسیل درونیها از قابلیتاز آنجا که توانایی

 :ها برای کارفرما مهم هستند اما توانایی یک کارشناس بازاریابی دیجیتال به شرح زیر استکه توانایی

 گیری (حل) یافتن رابطه بین وقایع به ظاهر غیر مرتبط و توان نتیجهتوانایی ترکیب اطالعات برای یافتن راه 

  ( گرفتن با استفاده از مشکالت خاص برای پیدا کردن توانایی استدالل قیاسی ) توانایی استدالل کل به جزء گرفتن

 دارهای معنیپاسخ

 در مورد موضوعی خاص)تعداد ایده مهم است نه کیفیت آنها( توانایی ارائه ایده 

 هاتوانایی گوش دادن و درک اطالعات و ایده 

 هاخاطب و انتقال ایدهتوانایی صحبت کردن به صورت شفاف و روشن برای م 

  

  

 و استخدام کارشناس بازاریابی استفاده کنیم؟ چگونه از تست های روانشناسی برای جذب

تمام مسائلی که در باال ذکر شد جزء الزاماتی است که یک متقاضی برای سمت شغلی کارشناس بازاریابی دیجیتال باید داشته باشد. 

سازی توان سنجید. از شبیههای درونی متفاوتی اعم از عملکردی و رفتاری و روانی را میعاملشناسی های شخصیتبا استفاده از تست



کنیم های شخصیت شناسی کمک میشغلی مدنظر تا سنجش پتانسیل درونی فرد...ما در اینجا با استفاده از تست برای فرد در موقعیت

 .یابی دیجیتال را استخدام کنیمتری متقاضی شغل کارشناس بازارتا با شرایط بهتر و مطمئن

دهیم که به ها به شما نشان می، کتل، نئو هوش هیجانی و دیگر تستMBTIهای هالند، در ادامه این مقاله با استفاده از تست

 .راحتی میتوان نیروی دلخواه خودمان را جذب کنیم

 . ستفاده می کنند موجود استسنجمان ا ATS تمام این تست ها به صورت رایگان برای سازمان هایی که از

  

 برای دمو رایگان ثبت نام کنید

 (HOLLAND)هالند

سنجد. این تست در آمریکا و در وزارت میسنجی شغلی است که نوع عالقمندی شغلی داوطلب را تست هالند یا همان تست رغبت

دانید تست هالند است. هماهنطور که می ها دادههای استاندارد شناسایی شده و اجازه آن را به شرکتکار این کشور جزء تست

 (گرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، جسور، قراردادیواقع)(RIASEC)شودمعیار سنجیده می 6براساس 

 :به قرار زیر است ( Marketing Specialist Digital ) یابی دیجیتالشغل کارشناس بازار

 :باشد یعنی IEC باید

(Investigative)برند که آمیخته با تحلیل، استدالل منطقی، پژوهش مطالعه و هایی لذت می)جستجوگر(: این افراد از شغل

شود و نه براساس شهود و به اطالعات و حقایق گرفته می هایی که که درآنها تصمیمات براساس رجوعهای علمی باشد. شغلفعالیت

 .غریزه

( Enterprising )  جسور (: این افراد به مشاغل و فعالیتهای مدیریتی و نیز رهبری و جهت دهی سایر افراد برای رسیدن به یک (

باشند و بدون هراس و با پذیرفتن ریسک،  ی تجاریهدف مشخص تمایل دارند. مشاغلی که در آنها بتوانند آغازگر و یا مدیر یک پروژه

 .تصمیم بگیرند

( conventional )مند است و در آنها های روتین و قانونی فعالیتدهند که دربرگیرنده)قراردادی(: این افراد مشاغلی را ترجیح می

 .بایستی از دستورالعمل و قواعد مشخصی پیروی کرد

  

  

 همین حاال در آزمون هالند شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد هالند
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 MBTI تحلیل تست

پرداز باشد، توانایی نیازسنجی مشتریان را دشاته باشد. خصوصیات رهبری را داشته ایدهیک کارشناس بازاریابی دیجیتال باید خالق و 

 .های مناسبی هستندگزینه NF و همینطور NT و ST هایباشد. مشرب

 :های مناسبتیپ

(ESTJ,ESTP,ENTJ,ENTP,INTJ,INTP,ENFJ,ENFP,) 

  

 شرکت کنیدMBTI همین حاال در آزمون 

 MBTIاطالعات بیشتر در مورد 

  

  

 (NEO_PI-R)تحلیل نئو

شناسی است که بر پایه مدل پنج شخصیتهای آزمون نئو از اعتبارسنجی باالیی برخوردار است و از معتبرترین و پرکاربردترین تست

شود که دقت و صحت نتایج رو باال میبره. تست عاملی شخصیت تنظیم شده است. در نتایج تست نئو صفات به صورت طیف بیان می

خصیت، های صفاتی شهای انسانی دارد. در نظریههای فردی، شغلی، سازمانی و تحلیل رفتار گروهای در زمینهنئو کاربرد گسترده

 .بینی کنیمهای مختلف پیشاعتقاد بر اینه که اگه صفات شخصیتی فرد رو بشناسیم، میتونیم رفتارش رو در موقعیت

 .سنجید توانمی را بازاریابی کارشناس شغل با شاغل تطابق که معیاریست زیر عوامل  براساس تست نئو

 بر باالنژندی پایین: تحمل فشار باال، استرس پایین و دارای صروان

 گرایی باال: نگرش مثبت به تغییرات، حس صمیمیت باال،دارای انگیزه، هیجان مثبت باالبرون

 پسندی، احساسات باال، دارای ارزش متوسطپذیری: تخیل خوب، زیباییانعطاف

 میاره بودن با تمام عامل هاش باال باشد به استثنای تبعیت که خالقیت باال داشتن تبعیت شخص را پاییندلپذیر

 شناسی باال باشندداری، وظیفهبا وجدان بودن: کفایت، خویشتن

  

 همین حاال در آزمون نئو شرکت کنید
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 )NEO(اطالعات بیشتر در مورد نئو 

 (CATTELL)تحلیل تست کتل

های شخصیتی انسان را اند که ویژگیهایی ساخته شدهشناختی بر پایه فرضیههای روانعاملی کتل همچون سایر آزمون 16آزمون 

های شخصیت که توسط آلپورت تدوین شده گیری از فهرست ویژگیسنجد. این تست را کتل با بهرههای گوناگون میدر موقعیت

بینی رفتار واقعی فرد در شرایط معین کاربرد های طوالنی و گوناگون ساخته است. این آزمون برای پیشسیبود؛ این آزمون را طی برر

فرد این آزمون شخصیتی، توانایی آن در زمینه سنجش میزان هوش به عنوان یکی از عوامل های منحصر بهدارد. یکی از ویژگی

 .درونی در شرایط گوناگون است های بیرونی وتاثیرگذار در چگونگی پاسخ فرد به محرک

آل برای تست کتل برای کارشناس بازاریابی دیجیتال این است که صفات بارزی چون تفکر عینی، با ثبات، روحیه سلطه نتیجه ایده

 .گرایی و خویشتن داری را داشته باشدگری، با منطق بودن، تحول

 .رل بیرونی، سازگار، دارای رهبری و خالقیت باال باشددر مرتبه دوم این تست آرامش، انعطاف باال، استقالل، کنت

  

 همین حاال در آزمون کتل شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد تست روانشناسی کتل

 (Bar-On)هوش هیجانی

و دیگران برای تصمیم گیری مناسب در نوع دیگری از باهوش بودن است که به درک احساسات خود  EQ هوش هیجانی یا همان

 .زندگی اشاره دارد

 های این تست نمرهی بخشپردازه. اگر در همههای خودشناسی میبخش از ویژگی 5یا همان هوش هیجانی که به  EQ در تست

دیجیتال مناسب هست در ترین فرد برای این سمت هستید اما لزوما کسی که برای کارشناس بازاریابی آلباالیی بگیرید قطعا ایده

 .ها نیازی به نمره باال نیستتمام این بخش

 فردی، بین  خود شکوفایی و خودآگاهی هیجانی باالیی داشته باشید، استقالل و خودابرازی متوسط به باالیی داشته باشید، روابط

ویشتن داری خوبی داشته باشید و در آخر خ کنار در باالیی گراییواقع و مسئله حل باشید، داشته خوبی همدلی و پذیریمسئولیت

 .پذیری باالیی داشته باشیدتحمل فشار روانی خوبی در کنار انعطاف

  

  

 همین حاال در آزمون هوش هیجانی شرکت کنید
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 ت هوش هیجانیاطالعات بیشتر در مورد تس
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