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به  ۱۹۶۱، در سال )  LSEدر (در حوزه جامعه شناسي دانشگاه كمبريج سابقه پژوهش  زمارتين آلبرو بعد ا
. عنوان دستيار نربرت آليس به دانشگاه ليستر ملحق شد و در مقام يك جامعه شناس به فعاليت پرداخت 

عالوه بر اين مقام رياست اساتيد مدعو . منصب اصلي تدريس وي در كارديف ، ويلز ، رهامپتون ، لندن بود 
تمايالت پژوهشي اوليه و عمده . ك بر عهده داشت ، مونيخ ، استوني بروك و نيويور LSEرا در كبريج ، 

و سازمان ) بروكراسي(، علوم اداري ) ساختار تئوري اجتماعي ماكس وبر(وي در زمينه تئوري جامعه شناسي 
بعد از تهيه و تنظيم نشريه انجمن  ۸۰در اوسط دهه ي . بود ) آيا سازمان ها داراي شعور يا احساس اند ؟ (ها 

وي به عنوان ناشر جامعه شناسي . تانيايي و جامعه شناسي به عنوان رئيس به خدمت پرداخت جامعه شناسي بري
بين المللي و نشريه انجمن جامعه شناسي بين المللي و مؤسس اين دو مجموعه فعاليت هاي گسترده اي را 

به ) زابت كينگتهيه و تدوين شده با كمك الي( ۱۹۹۰وي در كنگره جهاني مادريد در . تحت اجرا قرار داد 
بيان موضوعاتي نظير جهاني شدن ، دانش و جامعه پيشرفته بر مبناي ديدگاه غير اقتصادي جهاني شدن 

هم زمان با بازگشت از ايالت متحده آمريكا در . ارائه گرديد ) ۱۹۹۶(پرداخت اين ديدگاه بعد از عصر جهاني 
ويلسون براي محققان در واشنگتن لي ويدرو مركزبين المل: مقام معاون در بخش زير به فعاليت پرداخت 

)DC ( در اين نهاد ، تهيه و تدوين مقاالت پژوهشي را بر عهده داشت و به تفسير موضوعاتي نظير كنترل ،
عمده . جهاني و جامعه مدني توجه خاصي مي نمود و در سازمان هاي اجتماعي نقش مشاور را بر عهده داشت 

: بيشتري رؤيت مي شود هدف تحقيقي اش در راستاي جامعه شناسي بود بحران در عوامل اقتصادي با شدت 
به پر تنها  G ۲۰مارتين آلبرو و كولين برادفورت معتقد بودند كه . شكل گيري يك فرهنگ مسئوليت جهاني 

علي الخصوص زماني كه سيستميك در حوزه مسئوليت ها بر . كردن و تكميل خالء در مراكز مي پردازد 
هاي اخير گردهمايي هاي جامعي در سرتاسر جهان  طي سال. گرفته از وابستگي غرب به بازارهاي آزاد باشد 

، در واقع گروه بندي وزراي مالي است كه متشكل  G ۲۰در خصوص نقش جامعه شناسي به عمل آمده است 
به همراه رؤسايي از دهها كشور غير اروپايي نظير تركيه ، عربستان سعودي ،  G ۸از رؤساي كشورهاي 

هاي مياني نظير آرژانتين ، كره ، مكزيك و آفرقاي جنوبي است كه به  و قدرت) از دنياي اسالمي(اندونزي 
  . انعكاس جهاني شدن و كثرت گرايي و برنامه جديد جهاني تكيه دارد 


