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Samenvatting g 

Dee algemene beschikbaarheid van krachtige computers kan de manier waarop 
wetenschapp bedreven wordt radicaal veranderen. Om dit potentieel te verwezen-
lijkenn moeten we onze wetenschappelijke kennis voor onze computers toeganke-
lij kk maken. Tijdens de laatste decennia heeft de vooruitgang van de informatica 
hethet mogelijk gemaakt om op grote schaal wetenschappelijke gegevens geauto-
matiseerdd vast te leggen. Dezelfde vooruitgang is vooralsnog niet bereikt voor 
dee meest gerenommeerde vorm van wetenschappelijke kennis - onze theorieën. 
Ditt proefschrift presenteert een logische benadering van computer-ondersteunde 
theorie-ontwikkeling,theorie-ontwikkeling, hetgeen wil zeggen dat wij de representatie van wetenschap-
pelijkee theorieën met behulp van symbolische logica zullen onderzoeken. 

Wetenschappelijkk theorieën worden doorgaans gezien als systemen van bewe-
ringen:: de theorie doet bepaalde voorspellingen die volgen uit een aantal on-
derliggendee aannamen. De argumentatie voor een dergelijke voorspelling omvat 
doorgaanss zowel aannames over het empirische domein, alsmede algemene aflei-
dingsregelss (waarvan de geldigheid niet afhankelijk is van de gegeven toepassing). 
Dee logica is het wetenschapsgebied dat van oudsher onderzoek doet naar deze 
algemenee afleidingsregels. De formele logica heeft logisch geldige formalismen 
opgeleverdd die, op zijn minst, een normatieve rol kunnen spelen voor de juistheid 
vann argumenten. De voordelen van het logisch representeren van theorieën zijn 
algemeenn bekend en vaak uitgebreid besproken, en tevens is gebleken dat interes-
santee methodologische onderwerpen kunnen worden besproken onder de aanname 
datt theorieën in een logische taal zijn geaxiomatiseerd. Het is echter belangrijk 
omm op te merken dat, tot nu toe, logische axiomatiseringen van significante the-
orieënn uit de empirische wetenschappen zelden zijn verwezenlijkt. Met andere 
woorden,, over het in de praktijk toepassen van formele logica voor de represen-
tatiee van theorieën uit de empirische wetenschappen is veel minder bekend. Deze 
praktischee aspecten vormen een belangrijk onderdeel van dit proefschrift. In het 
bijzonderr zullen we in ieder hoofdstuk formele versies van theorieën of fragmenten 
vann theorieën construeren of bespreken. 
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Alss toepassingsgebied voor de representatie van theorieën in formele logica 
hebbenn we gekozen voor de sociale wetenschappen, in het bijzonder theorieën uit 
hett vakgebied van de sociologie en de organisatiesociologie. Dit is misschien een 
verrassendee keuze aangezien de paradigmatische voorbeelden van theorieën in de 
empirischee wetenschappen uit andere vakgebieden komen, met name uit de na-
tuurkunde.. De sociologie staat zelfs bekend om haar gebrek aan systematische 
theorieën.. Niettemin, voor zover de sociologie een wetenschap is, moet zij vol-
doenn aan dezelfde methodologische principes als de andere wetenschappen. Dat 
betekent,, bijvoorbeeld, dat de vraag of een theoretisch argument in de sociologie 
validee is, moet worden beoordeeld volgens dezelfde criteria als een argument in de 
natuurkunde.. In het kort, de "logica" van de sociale wetenschappen is dezelfde 
alss die van de andere wetenschappen. 

Hoofdstukk 2 treft de voorbereidingen voor een computationele methodologie 
voorr het axiomatiseren van wetenschappelijke theorieën. Het eerste doel is te 
verkennenn hoe logische criteria voor het evalueren van theorieën in de praktijk 
kunnenn worden getoetst, daarbij gebruik makend van generieke computerpro-
gramma'ss uit de kunstmatige intelligentie. Het tweede doel is om na te gaan 
welkee logische criteria overeen komen met vragen die van nature over sociaal-
wetenschappelijkee theorieën te stellen zijn. Het grootste gedeelte van dit hoofd-
stukk bestaat uit een case studie van de formalisering van een sociologische theorie, 
Hopkins'' "The Exercise of Influence in Small Groups", in eerste-orde logica. 

Err zijn overtuigende filosofische argumenten dat sociaal-wetenschappelijke the-
orieënn moeten voldoen aan dezelfde logische criteria als theorieën uit andere dis-
ciplines.. Dit impliceert echter niet dat deze criteria direct toepasbaar zijn op 
theoretischee beschrijvingen in de sociologie. Het is zelfs mogelijk dat deze criteria 
(nog)) niet relevant lijken voor theoretische onderzoekers in de sociologie. Uit de 
casee studie blijkt dat diverse van de standaard criteria voor het evalueren van 
theorieënn relevant zijn voor deze specifieke theorie. Tevens slagen we erin om 
iederr van deze criteria computationeel te toetsen met behulp van automatisch-
redeneerprogramma's.. De functionaliteit van deze programma's is beperkt door 
eenn aantal restricties, zoals de onbeslisbaarheid van eerste-orde logica en prakti-
schee beperkingen in CPU-kracht, geheugen en tijd. Desalniettemin kan, gebruik-
makendd van slechts de standaardinstellingen van de programma's, ieder van de 
criteriaa binnen vijf seconden worden getoetst door het vinden van een bepaald 
bewijss of (tegen)voorbeeld. De evaluatie van sociologische theorieën lijk t dus 
binnenn het bereik van de huidige automatisch-redeneerprogramma's te liggen. 

Hoofdstukk 3 presenteert een logische axiomatisering van een klassieke organi-
satietheorie,, Thompsons "Organizations in Action". Thompsons boek is een van 
dee klassieke bijdragen aan de organisatietheorie: het geeft een raamwerk dat het 
gezichtspuntt dat organisaties als gesloten systemen behandelt, en het gezichts-
puntt dat uitgaat van de afhankelijkheden tussen organisaties en hun omgeving, 
mett elkaar verenigt. Dit raamwerk heeft veel van het daaropvolgende onderzoek 
beïnvloed.. "Organizations in Action" is een theorie in natuurlijke taal, waarin 
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alleenn de belangrijkste beweringen duidelijk zijn aangegeven. Dit hoofdstuk geeft 
eenn formele vertaling van de eerste hoofdstukken van Thompsons boek, door de 
tekstuelee argumentatie te reconstrueren. Alhoewel de tekst geen expliciete defini-
tiess geeft, suggereert het gebruik van terminologie strikte afhankelijkheden tussen 
eenn aantal belangrijke concepten. Dit gaf aanleiding tot het definiëren van deze 
conceptenn in termen van een klein aantal primitieve begrippen uit de organi-
satietheorie.. In de formele theorie kunnen de belangrijkste beweringen worden 
afgeleidd als theorema's. De bewijzen van deze theorema's zijn gebaseerd op een 
reconstructiee van de argumentatie in de tekst. Verder verklaart de formele theorie 
waaromm de beweringen slechts geldig zijn voor een bepaald type van organisaties. 
Tevenss is er een tot nu toe onbekende implicatie van de theorie afleidbaar, die 
Thompsonss theorie relateert aan recent empirisch onderzoek en huidige ontwikke-
lingenn in de organisatietheorie. 

Dee sociale wetenschappen staan bekend om het gebruik van een ruim vo-
cabulairee - een van de meest in het oog springende verschillen met theorieën in 
anderee wetenschappen. Sociaal-wetenschappelijke theorieën gebruiken vaak veel 
gerelateerdee concepten met slechts subtiele verschillen in betekenis. Het resultaat 
hiervann is dat een logische representatie van sociaal-wetenschappelijke theorie ook 
eenn groot vocabulaire gebruikt. In de formalisering van "Organizations in Action" 
wordtt geëxperimenteerd met het gebruik van definities als middel om de voordelen 
vann een groot vocabulaire te combineren met de voordelen van een klein aantal 
primitievee termen. Indien een theorie definities bevat, kunnen de gedefinieerde 
termenn worden geëlimineerd door de definities uit te schrijven. Hoofdstuk 4 ver-
volgtt onze discussie van logische criteria voor het evalueren van theorieën. Onze 
eerderee discussie maakte geen onderscheid tussen verschillende soorten van pre-
missen.. Hier onderzoeken we hoe deze criteria moeten worden aangepast voor 
theorieënn die definities bevatten. We zullen praktische operationaliseringen geven 
vann criteria voor het evalueren van theorieën, zoals de consistentie (bestaan van 
eenn model) of inconsistentie (afleidbaarheid van een tegenstelling) van de theorie; 
dee betrouwbaarheid (bestaan van een bewijs) of onbetrouwbaarheid (bestaan van 
eenn tegenvoorbeeld) van theorema's; de vervulbaarheid en falsificeerbaarheid van 
theorema's;; en de onafhankelijkheid van de axioma's. De tests voor deze criteria, 
inn de praktijk neerkomend op het vinden van een bepaald bewijs of model, kun-
nenn direct worden uitgevoerd door bestaande automatisch-redeneerprogramma's. 
Wee gebruiken deze criteria voor het evalueren van de formele theorie van "Or-
ganizationss in Action" uit hoofdstuk 3. Het bepalen van deze criteria leidt tot 
eenn precieze evaluatie van de theorie, hetgeen in sommige gevallen belangrijke 
gegevenss over de theorie kan onthullen. We laten bijvoorbeeld zien dat een van 
dee afgeleide beweringen onfalsificeerbaar is - empirische toetsing kan, op zijn best, 
dee triviale geldigheid van deze bewering bevestigen. 

Wetenschappelijkee activiteiten worden traditioneel onderverdeeld in de con-
textt van rechtvaardiging en de context van ontdekking. Binnen deze verdeling 
wordtt de axiomatisering van theorieën doorgaans gezien als de ultieme stap in de 
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rechtvaardigingg van een theorie. Hoofdstuk 5 stelt vraagtekens bij deze zienswijze 
doorr het proces van axiomatiseren te onderzoeken. Een theorie in eerste-orde lo-
gicaa geeft een expliciete, ondubbelzinnige uiteenzetting van de theorie. Door 
toetsingg van de criteria uit hoofdstuk 4 kunnen we een nauwgezette evaluatie 
makenn van een dergelijke theorie. Echter, wij zien deze criteria niet als een laat-
ste,, statische evaluatie van een theorie. Integendeel, in onze ervaring zijn deze 
criteriaa juist het meest bruikbaar tijdens het axiomatiseringsproces. De gebruikte 
operationaliseringenn van de criteria bewijzen niet alleen het criterium, maar geven 
ookk een specifiek bewijs of model dat beschikbaar is voor verdere inspectie. 

Iederee uiteenzetting van een theorie maakt diverse onderliggende theoretische 
vooronderstellingen.. De formalisering van een wetenschappelijke theorie vereist 
datt ook deze vooronderstellingen expliciet worden gemaakt. Het identificeren 
vann deze impliciete onderliggende aannames is een van de moeilijkste problemen 
tijdenss de formalisering van een theorie, waarvoor een diep begrip van het des-
betreffendee vakgebied nodig is. Indien de van toepassing zijnde onderliggende 
aannamess niet aan de formele theorie worden toegevoegd, zijn bepaalde bewe-
ringenn niet afleidbaar. Echter, indien een automatisch-redeneerprogramma een 
kleinn tegenvoorbeeld tegen een dergelijke niet-afleidbare bewering kan vinden, is 
hett meteen duidelijk waarom een poging het bewijs te vinden zal falen. In het 
bijzonderr kunnen deze tegenvoorbeelden onthullen welke impliciete aannames aan 
dee theorie moeten worden toegevoegd. 

Hett product van een axiomatisering, een theorie gerepresenteerd in eerste-
ordee logica, is een deductieve theorie. Het proces van axiomatisering is echter 
noodzakelijkerwijss niet-deductief. We zullen dit in detail illustreren door het for-
maliserenn van een theorie-fragment uit Zetterbergs "On Theory and Verification 
inn Sociology". Zoals blijkt moeten we herhaaldelijk de formele representatie van 
dee theorie aanpassen door het toevoegen van impliciete achtergrond aannames, 
doorr het herformuleren van niet-afleidbare beweringen, en door het aanpassen 
vann de axioma's van de theorie. Deze revisies van de formele theorie kunnen 
ookk gevolgen hebben voor de originele theorie. Dit kan van groot belang zijn, 
aangezienn zelfs een kleine verduidelijking van een theorie kan voorkomen dat er 
onnodigee kosten worden gemaakt bij de empirische toetsing van onjuiste of irre-
levantee hypothesen. De gebruikte criteria faciliteren een stapsgewijze revisie van 
dee theorie, resulterend in een cyclisch proces van theorie-ontwikkeling. 

Hoofdstukk 6 presenteert eerder onderzoek naar een geïmplementeerd pro-
grammaa om een bepaalde klasse van theorema's te enumereren. In de formele 
logicaa wordt de deductieve geslotenheid van een theorie als vanzelfsprekend be-
schouwdd - de formele definitie van een theorie is een verzameling zinnen gesloten 
onderr de deductieve afleidingsregels. In de praktijk is het onmogelijk om een 
complete,, deductief gesloten verzameling zinnen te construeren, aangezien deze 
noodzakelijkerwijss oneindig groot is (bijvoorbeeld omdat die alle tautologieën be-
vat,, i.e., zinnen die altijd waar zijn en dus volgen uit iedere verzameling zinnen). 
Eenn gevolg hiervan is dat een complete deductieve sluiting van een verzameling 
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premissenn noch realiseerbaar, noch gewenst is - alleen gedeeltelijk gesloten ver-
zamelingenn kunnen bruikbare resultaten opleveren. In dit hoofdstuk presenteren 
wee een algoritme dat een efficiënte, gedeeltelijke deductieve sluiting voor een be-
langrijkee klasse van theorema's realiseert, i.e., voor conditionele formules die twee 
relevanterelevante domein concepten relateren. Beweringen van deze klasse vormen de 
ruggengraatt van veel empirische sociale wetenschappen; het is, wellicht, de belang-
rijkstee klasse van beweringen in de sociale wetenschappen. Het geïmplementeerde 
programmaa wordt toegepast on een eerste-orde logica formalisering van Hannan 
enn Freemans theorie van "Structural Inertia and Organizational Change". Het 
algoritmee blijkt meer theorema's te genereren dan de oorspronkelijke theorie ex-
pliciett maakt, waarvan sommige van theoretisch belang zijn. 

Hett vermogen om kwalitatief te redeneren over fysieke systemen is belangrijk 
voorr het begrip en interactie met de fysieke wereld, zowel voor mensen als voor 
machines.. Dientengevolge is de studie hiervan een belangrijk onderwerp binnen 
dee kunstmatige intelligentie. De meeste sociaal-wetenschappelijke theorieën zijn 
vann nature kwalitatieve theorieën. Hoofdstuk 7 gaat niet over de representatie 
vann theorieën in logica, maar over het modelleren van theorieën met kwalitatieve 
redeneertechnieken.. Kwalitatieve redeneertechnieken worden bijna uitsluitend 
toegepastt binnen het domein van de natuurkunde. Dit hoofdstuk onderzoekt 
dee toepasbaarheid van deze technieken buiten de natuurkunde. Als case studie 
wordtt in dit hoofdstuk een kwalitatief simulatiemodel van de Hannan en Carrolls 
"Densityy Dependence Theory" geconstrueerd. De case studie laat zien dat uit het 
modell  en de simulaties inzichten van theoretisch belang kunnen volgen. Tevens 
bespreektt dit hoofdstuk de verschillen tussen de toepassing van kwalitatieve re-
deneertechniekenn in de natuurkunde en in de sociale wetenschappen. 

Hoofdstukk 8 bevat, ten slotte, enige discussie en verdere verwijzingen naar 
gerelateerdd onderzoek. 




