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results, this research found that Perceived Su
Susceptibility,
According to the results
Perceived Severity and Concern for Information Privacy directly affect Perceived
Threat and indirectly affect Avoidance Motivation. This research also found that
Perceived Effectiveness, Perceived Costs and Self-Efficacy directly affect Perceived
Avoidability and indirectly affect Avoidance Motivation. Moreover, this research found
that Perceived Threat and Perceived Avoidability directly affect Avoidance Motivation
and indirectly affect Avoidance Behavior. Also if participants are motivated to
avoiding threat this motivation will directly affects their Avoidance Behavior as well.
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However, the results show that Revelation of Privacy Policy does not affect to
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