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  الملخص
هدفت الدراسة إلي استكشاف الدور الوسيط للثقة التنظيمية في العالقة بين القيادة األخالقية ونية العاملين 

تصميم استمارة استقصاء، تم  ؛ولتحقيق هدف الدراسة". أ"فئة لترك العمل بشركات السياحة المصرية 
وقد تم االعتماد . بالقاهرة الكبري" أ"وتوزيعها علي عينة عشوائية من العاملين في شركات السياحة فئة 

للتعرف  AMOS V.21وقد تم استخدام تحليل المسار باستخدام برنامج . استمارة صالحة ٣٨٦علي تحليل 
وقد توصلت . الوسيط للثقة التنظيمية في العالقة بين القيادة األخالقية ونية العاملين لترك العملعلي الدور 

الدراسة إلي أن الثقة التنظيمية تلعب دوراً وسيطاً كلياً في العالقة بين القيادة األخالقية ونية العاملين لترك 
  ".أ"العمل في شركات السياحة المصرية فئة 
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Abstract  
The study aimed to explore the mediating role of organizational trust in the relationship 
between ethical leadership and the intention to leave the work in the Egyptian travel agents 
category "A". To achieve the objective of the study, a questionnaire was designed and 
distributed it to a random sample of employees in the category "A" travel agents in Greater 
Cairo. 386 valid forms were analyzed. Path analysis using AMOS V.21 was used to 
identify the mediating role of organizational trust in the relationship between ethical 
leadership and employee intention to leave. The study found that organizational trust fully 
mediates the relationship between ethical leadership and the employees' intention to leave 
work in the Egyptian travel agents category "A". 
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