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Constructivism as a methodological imperative

To ensure a strong research design, researchers must choose a research paradigm that is congruent with

their beliefs about the nature of reality. Consciously subjecting such beliefs to an ontological interroga-

tion in the first instance will illuminate the epistemological and methodological possibilities that are

available.

We do not quickly or easily reach any sort of conclusion or resolution about our own view of the na-

ture of truth and reality. We are all influenced by our history and cultural context, which, in turn, shape

our view of the world, the forces of creation, and the meaning of truth. Often these underlying assump-

tions about the world are unconscious and taken for granted. Constructivism is a research paradigm that

denies the existence of an objective reality, “asserting instead that realities are social constructions of the

mind, and that there exist as many such constructions as there are individuals (although clearly many

constructions will be shared)” (Guba & Lincoln, 1989, p. 43).

Individuals who deny the existence of an objective reality assume a relativist ontological position

(Guba & Lincoln, 1994). Relativists claim that concepts such as rationality, truth, reality, right, good, or

norms must be understood “as relative to a specific conceptual scheme, theoretical framework, para-

digm, form of life, society, or culture . . . there is a non-reducible plurality of such conceptual schemes”

(Bernstein, 1983, p. 8). In other words, the world consists of multiple individual realities influenced by

context. سازنده گرایی به عنوان یک دستور متدولوژیکی 
برای اطمینان ازطراحی قوی تحقیق، محققین بایستی الگوی تحقیقی را انتخاب کنند که با باورھای آنھا در مورد 
طبیعت واقعیت ھمسانی داشته باشد. وابستگی آگاھانه چنین باورھایی به یک بازپرسی ھستی شناسی در 

د.  نمونه اول، احتماالت متدولوژیکی و معرفت شناختی موجود را روشن خواھد نمو
دراین راستا به سرعت به ھر طبقه از نتیجه در مورد دیدگاھمان از طبیعت حقیقت و واقعیت نمی رسیم. ما 

ھمگی تحت تاثیر تاریخچه و محیط فرھنگی قرار می گیریم که درعوض دیدگاھمان از جھان ، نیروھای آفرینش، و 
معنای حقیقت را شکل می دھند. اغلب این فرضیات پایه در مورد جھان ناآگاھانه بوده و به منظور تصدیق و کمک 
مطرح می گردند. سازنده گرایی یک الگوی تحقیقاتی و پژوھشی است که حضور یک واقعیت عینی را رد کرده و 

در عوض ادعا می کند که واقعیات، ساختارھای اجتماعی از ذھن ھستند و اینکه به تعداد افراد ساختارھای 
 . زیادی از این دست وجود دارد (اگرچه بسیاری از ساختارھا مشترک خواھند بود)

افرادی که وجود یک واقعیت عینی را رد میکنند، موقعیت ھستی شناسی نسبیت گرا را فرض می کنند. نسبیت 
گراھا ادعا می کنند که مفاھیمی نظیر منطق، حقیقت، واقعیت، حق، خوب یا ھنجارھا بایستی نسبت به طرح 
مفھومی خاص ، چارچوب نظری، الگو، شکل زندگی جامعه یا فرھنگ شناخته شوند... تعدد و چندگانگی ساده 

نشدنی از چنین طرح ھای مفھومی وجود ندارد. به عبارت دیگر، جھان از واقعیت ھای فردی متعددی تشکیل می 
. شود که متاثر از محیط واقع می شوند
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