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Nederlandse Samenvatting

H.1 Een Formele Benadering van Attitude

Attitudes, de voorkeur of afkeur ten opzichte van een object, wor-
den gevormd door velen verschillende processen (bijvoorbeeld
Fazio, 1995, 2007; Zanna & Rempel, 1988), kunnen stabiel en

invloedrijk of fluctuerend en irrelevant zijn (bijvoorbeeld Krosnick &
Petty, 1995), en zijn gerelateerd aan velen fundamentele concepten bin-
nen de sociale psychologie – in het kort, attitudes zijn erg complex. Door
deze complexiteit zou men geneigd kunnen zijn te concluderen dat het
hopeloos is formele theorieën van attitudes te ontwikkelen. Echter, re-
cente ontwikkelingen in de psychologie en de complexiteit wetenschap
hebben laten zien dat complex gedrag de uitkomst kan zijn van relatief
simpele processen die op elkaar inwerken. In dit proefschrift ontwikkel
en toets ik een formele benadering van attitude die op een klein aantal
fundamentele principes berust.

De benadering van dit proefschrift berust op twee fundamentele
assumpties. Ten eerste, attitude elementen (meningen, gevoelens, en
gedragingen ten opzichte van een attitude object) werken direct op elkaar
in (bijvoorbeeld leidt dat je denkt dat slangen gevaarlijk zijn tot een gevoel
van angst als je een slang ziet) en deze wederzijdse inwerkingen kunnen
als netwerken worden gemodelleerd. Ten tweede, wederzijdse inwerkin-
gen tussen attitude elementen worden versterkt wanneer iemand zijn at-
tentie op het attitude object richt en nadenkt over het attitude object.
Hierdoor zijn attitudes instabiel en inconsistent (hoog in entropie) wan-
neer iemand weinig attentie op het attitude object richt, terwijl attitudes
stabieler en consistenter (laag in entropie) worden wanneer iemand vaak
over het attitude object nadenkt.

Deel I introduceert het Causal Attitude Network (CAN) model. Dit
model representeert een meetmodel van attitude dat op de assumptie
berust dat attitude elementen een netwerk van wederzijdse causale in-
werkingen vormen. Hoofdstuk 2 beschrijft de details van het CAN model
dat het Ising (1925) model gebruikt om attitude dynamieken op een
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geı̈dealiseerde manier te simuleren. Ik bespreek de assumptie van het
CAN model dat de structuur van attitude netwerken zich voegt in een
small-world structuur waarin attitude elementen die soortgelijk zijn clus-
ters vormen. Attitude sterkte wordt in het CAN model als netwerk con-
nectiviteit geformaliseerd en ik laat zien dat dit formalisme een spaarzame
verklaring biedt voor de verschillen tussen sterke en zwakke attitudes.

Hoofdstuk 3 biedt een aanleiding hoe men het CAN model op em-
pirische data toe kan passen en hoe men netwerk analyses op attitude
data kan toepassen. Ten eerste laat ik zien hoe men attitude netwerken
kan schatten. Dit wordt geı̈llustreerd aan hand van data van attitudes
ten opzichte van Barack Obama tijdens de Amerikaanse verkiezingen van
2012. Ten tweede bespreek ik hoe men netwerk maten, zoals community
structuren, centraliteit, en connectiviteit, kan berekenen. Ten deerde laat
ik zien hoe men data vanuit een attitude netwerk kan simuleren en hierbij
illustreer ik de consequenties van variaties in netwerk connectiviteit en
het beı̈nvloeden van centrale versus perifere attitude elementen.

Deel II biedt empirische toetsen van het CAN model. Hoofdstuk 4
toetst de centrale hypothese van het CAN model dat attitude netwerken
met hoge connectiviteit overeenkomen met sterke attitudes. Voor deze
toets gebruik ik data van de American National Election Studies (ANES)
van 1980 tot en met 2012. Deze data focust op attitudes ten opzichte
van kandidaten voor het presidentschap. Ten eerste schat ik netwerken
van groepen die in hun politieke interesse verschillen en laat ik zien
dat politieke interesse en netwerk connectiviteit sterk positief zijn gere-
lateerd. Dan toets ik of netwerk connectiviteit is gerelateerd aan twee
centrale eigenschappen van attitude sterkte – de stabiliteit van attitudes
en het invloed van attitudes op gedrag. Ik laat zien dat netwerk con-
nectiviteit sterk positief samenhangt met de stabiliteit van attitudes en
het invloed van attitudes op gedrag. Deze bevinding ondersteund de hy-
pothese van het CAN model dat attitude netwerken met hoge connec-
tiviteit overeenkomen met sterke attitudes.

Hoofdstuk 5 illustreert de toegepaste waarde van het CANmodel door
te toesten of de netwerk structuur van attitudes kan worden gebruikt om
te voorspellen welke specifieke attitude elementen de sterkste invloed op
verkiezingsgedrag hebben en te voorspellen of de globale attitude invloed
op verkiezingsgedrag heeft. Met behulp van simulaties laat ik eerst zien
dat het CAN model voorspelt dat attitude netwerken met hoge connec-
tiviteit globaal de sterkste invloed op gedrag hebben en dat binnen atti-
tude netwerken de meest centrale attitude elementen de sterkste invloed
op gedrag hebben. Ik toets deze hypotheses aan de hand van data van de
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ANES van 1980 tot en met 2012. Deze toetsen laten sterke ondersteun-
ing voor de hypotheses van het CAN model zien. Daarnaast laat ik zien
dat men met behulp van het CAN model de specifieke invloed van atti-
tude elementen op het verkiezingsgedrag met hoge nauwkeurigheid kan
voorspellen.

Deel III introduceert een algemene theorie van attitude: het Attitu-
dinal Entropy (AE) framework. Hoofdstuk 6 bespreekt de fundamentele
principes van het AE framework dat voortbouwt op het CAN model. Door
analoogmodelleren verbindt hetAE framework de fundamentele principes
van de statistische mechanica met het onderzoek naar attitudes. Het AE
framework baseert op drie fundamentele principes. Ten eerste, inconsis-
tentie en instabiliteit van attitudes representeren twee gerelateerd indi-
catoren van entropie van attitudes. Dit impliceert dat attitudes naar in-
consistente en instabiele toestanden graviteren. Ten tweede, energie van
attitude representaties dient als een lokaal mechanisme om de globale
entropie van attitudes te reduceren. Ten deerde, attentie en nadenken
hebben een e↵ect dat is vergelijkbaar met het e↵ect van (inverse) temper-
atuur in thermodynamische systemen – attentie en nadenken verlagen de
entropie van attitudes. Ik laat zien dat velen gevestigde e↵ecten in de at-
titude literatuur, zoals het mere thought e↵ect (bijvoorbeeld Tesser, 1978)
en dat betrokkenheid determineert of argumenten heuristisch of system-
atisch worden verwerkt (bijvoorbeeld Petty & Cacioppo, 1986), uit het AE
framework kunnen worden afgeleid. Daarnaast bespreek ik de implicaties
van het AE framework voor ambivalentie en cognitieve dissonantie.

Hoofdstuk 7 biedt een respons op commentaren op Hoofdstuk 6. In
dit respons bespreek ik eerst het doel van het AE framework en biedt een
aantal verduidelijkingen van de fundamentele principes van hetAE frame-
work. Ten tweede bespreek ik de implicaties van het AE framework voor
duale procesmodellen en ik evalueer of het AE framework nieuwe voor-
spellingen biedt. Ten deerde pas ik het AE framework toe op de meting van
attitudes en op interpersoonlijke factoren die invloed op attitudes hebben.
Ten slot biedt het hoofdstuk een online app waarin de basics van het AE
framework zijn geı̈mplementeerd. Hierdoor worden de formalismen van
het AE framework toegankelijker gemaakt.

Hoofdstuk 8 introduceert het Learning Ising Model of Attitude (LIMA)
dat Hebbian leren aan het AE framework toevoegt. Het LIMA biedt een
verklaring hoe attitude netwerken, die entropie van attitudes kunnen ver-
lagen, ontstaan. In een aantal simulaties illustreer ik de dynamieken van
het LIMA. Ten eerste laat ik zien dat Hebbian leren tot attitude netwerken,
die e↵ectief entropie verlagen, leidt. Ten tweede modeleer ik feedback
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tussen instabiliteit van attitudes en het richten van attentie op attitude ob-
jecten, implementeer ik het leren van disposities van attitude elementen,
en biedt ik een illustratie van attitude verandering binnen het LIMA. Ik
bespreek de contributies van het LIMA aan de unificatie van attitude on-
derzoek, hoe het LIMA relateert aan Hopfield netwerk modellen en Boltz-
mann machines, en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek naar het
LIMA.

Ik sluit met het bespreken van (1) hoe de verschillende formalismen
die in dit proefschrift werden ontwikkeld tot elkaar relateren, (2) hoe
de formalismen wellicht kunnen worden toegepast op intra- en interper-
soonlijke inwerkingen tussen attitudes, (3) op welke tijd schalen de ver-
schillende formalismen werken, en (4) de mogelijkheden om individuele
attitude netwerken te schatten. Daarna plaats ik de formalismen die in
dit proefschrift werden ontwikkelt in een breder kader en ik bespreek
de implicaties van deze formalismen voor de natuur van attitudes. I
betoog dat de essentie van attitudes van structureel aard is en dat suc-
cesvolle theorieën van attitude slechts de structuur van attitudes kun-
nen verduidelijken maar niet de elementen die deze structuur opmaken.
Daarna bespreek ik psychologische meting vanuit de benadering van dit
proefschrift en introduceer hierdoor nieuwe definities van meetfout een
meetvertekeningen. Daarnaast koppel ik de benadering van dit proef-
schrift aan coarse-graining (het uitfilteren van irrelevante informatie om
een e↵ectieve theorie te ontwikkelen) en daardoor biedt ik een nieuw per-
spectief op mentale oorzakelijkheid. Tot slot bespreek ik hoe de benader-
ing van dit proefschrift relateert aan structureel realisme, een stroming
binnen de wetenschapsfilosofie. Ik concludeer dat de principes die in dit
proefschrift werden geformuleerd niet alleen de bouwstenen voor een the-
orie van attitude representeren, maar wellicht ook een blueprint voor de
dynamieken van mentale representaties in het algemeen bieden.
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