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La investigació que presentem ha estat realitzada gracíes a la concesió d'una
beca de Formació de Personal Investigador a Espanya durant els anys 1987 a 1990,
subvencionada pel Ministeri d'Educació i Ciencia i essent director del projecte el
Dr. D. José Luis Castillejo Brull -catedratic de Teoria de l'Educació, de la Univer
sitat de Valencia- i assessor el Dr. D. Vicente Garrido Genovés, pro
fessor de Pedagogia Social de la Universitat de Valencia.

La finalitat de la investigació era oferir una revisió de la intervenció i avaluació
de programes educatius desenvolupats actualment amb delinqüents, comprovant
la seua eficacia.

La metodologia utilitzada ha consistit en un procés de revisió sustentat en la
utilització de tecniques objectives i quantitatives, característiques d'un enfocament
cienciometric (vegeu GARFIELD, 1979; CARPINTERO 1 PEIRO, 1983).

Aquesta concepció parteix de la consideració de la ciencia com una estructura
organitzacional complexa (CARPINTERO, 1980) amb els seus membres, nivells
jerarquics, fluix informatiu, canals d'informació, finalitats, etc. Tot i aixo permet
analitzar I'estructura i dinamica d 'un camp científic a partir deis seus productes
principals: els resultats comunicats d'investigació.

La metodologia cienciometrica ha demostrat en ocasions la seua relevancia per
a I'estudi de qüestions puntuals en diversos camps científics, per a la descripció
i revisió d'arees de coneixement, com són la medicina (vegeu l'obra de LOPEZ PI
NEDO i col.laboradors), la psicologia (obra de CARPINTERO i col.laboradors),
la criminologia (SCHICHOR, POOLE i REGOLI) i la pedagogia (GARRIDO, 1987).

FONTS D'ANÁLISI

Des d'aquests plantejaments, s'ha fet una revisió deis treballs publicats entre
1975 a 1987 en l'ambit deis Programes Educatius amb delinqüents.

La Base de Dades s'ha elaborat a partir de la revisió detallada del Social
Sciencies Citation Index (19/5-1987), ja que és un deis repertoris de cites més ex
haustius de que es disposa en I'actualitat i per altra banda té una gran varietat
d'ús, donades les seues possibilitats de treballar segons diferents entrades: autors,
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Hem centrat la investigació en les dades corresponents als camps «tematica» i
«autors» tot seguint la metodologia abans esmentada.
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obra, tematica, data...
La gran varietat tematica que contempla l'obra ens va obligar a seleccionar uns

indicadors o termes claus que ens donaren entrada a les dades concretes del nostre
interés. En aquest cas, varem considerar com a indicadors principals:

DELINQUENCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DELINQÜENCIA
DELINQUENT i derivats . . . . . . . . . . . . . . . . . DELINQÜENT i derivats
CRIMINAL Ti derivats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. CRIMINAL i derivats

Per tal de centrar més encara la búsqueda en allo que ens interessava, els Pro
grames Educatius, varem seleccionar els següents sub-indicadors:

Approach (Aproximació), Assessment (Valoració), Behavior (Conducta), modifica
tion (Modificació de conducta), Behavior-therapy (Terapia de conducta), Behavio
ra1 (Conductual), Classification (Clasificació), Cognition (Cognició), Cognitive (Cog
nitiu), Community (Comunitat), Compulsive (Compulsiu), Contingency (Contin
gencia), Contracting (Contracte), Contracts (Contracte), Control (Control), Correc
tion (Correcció), Cure (Cura), Diagnostic (Diagnostic), Diversion (Desviació), Edu
cation (Educació), Effective (Efectiu), Effectiveness (Efectivitat), Efficacy (Efica
cia), Efficiency (Eficiencia), Encounter (Encontre), Evaluation (Avaluació), Exami
nation (Revisat), Group-counseling (Grup de consulta), Group-therapy (Terapia de
grups), Halfway (Procés), I-level (Nivell 1), Institution (lnstitució), Internation (In
ternat), Intervention (lntervenció), Learning (Aprenentatge), Mental il1nes (Nivell
mental), Model (Model), Modeling (Modelat), Modification (Modificació), Modi
fied (Modificat), Paraprofessional (Paraprofessional), Parole (Llibertat vigilada), Pe
nitentia (Castig), Policy (Policia), Prediction (Predicció), Prevent (Prevenció),
Problem-solving (Solució de problemes), Program (Programa), Psychotherapy (Psi
coterapia), Recidivism (Reincidencia), Re-education (Reeducació), Reform (Refor
ma), Rehabilitation (Rehabilitació), Reinforcement (Refor~ament), Team-approach
(Grup d'aproximació), Tecnique (Tecnica), Therapy (Terapia), 'Training (Entrenament),
Treatment (Tractament) Volunteer (Voluntari), Work (Treball), Working (Treballant).

Fet el buidat hem obtingut un banc d'informació de 1603 treballs, els quals han
estat informatitzats en una base de dades per a ordinador Macintosh Apple.

Social Ciencies Citation lndex (1975-87)

L lndicadors - subindicadors

I
Base de dades: analisi de continguts

analisi d 'autors
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La doble analisi de la informació ens proporcionara unes dades que fan referen
cia a I'analisi de continguts deis títols deis artícles, amb la qual cosa tindren una
referencia clara i ampla de les principals línies d'investigació en I'actualitat, i per
altra part, I'analisi deIs autors ens donara una relació de les personalitats més desta
cables en les materies de prevenció i tractament de la delinqüencia.

ANÁLISI DE CONTINGUTS

Després d'un rigurós estudi deIs termes més freqüents en I'analisi de continguts,
varem optar per distribuir-los en deu categories excloents entre sí.

• Aspectes i institucions legals. Comprén termes referits al sistema legal, tant
a les seues intitucions, com al seu procés i funcionament.

ASPECTES LEGALS 1 INSTITUCIONS LEGALS

Policia PolÍce

2. Política social PolÍcy

3. Llei i aspectes
del procés penal Law

Legal
SentenCÍng
TrÍal
Court Í derÍvats
Code
Custody
DetentÍon
Enforcement
Penal

Criminalització CrÍmÍnalÍzatÍon



• Intervenció. Abrac;a expressions de tipus c1ínic i educatiu, inc10ent objectius
o finalitats en I'aplicació de la intervenció penal. (Exemple: Counseling, modeling... )
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INTERVENCIÓ

l. Intervenció Intervention
2. Termes generics Treatment

Program
3. Pedagogia Education

Pedagogical
Teaching
Technology

4. Termes de psicologia operant Biofeedback
Contingency
Contracting
Token
Reinforcement

5. Counseling Counseling
Coping
Guidance
1nterpersonal
Crisis
Solving
Moral

6. Rehabilitació i homolegs Resocialization
Rehabilitation
Socialization
Reintegration

7. Intimidació Deterrence

8. Practica Practice
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• Avaluació i diagnostico lnclou termes destinats a diagnosticar els subjectes i
a avaluar els programes de diferent índole (Diagnosis, assessment... )

AVALUACIÓ 1 DlAGNÓSTlC

1. Psicometria.................................................... Test
Validity

2. Termes generics Results
Outcome
Measure
Achievement
Adjustement
Effective

3. Termes diagnostics Assessment
Classification
Diagnosis

4. Avaluació Evaluation

5. Reincidencia Recidivism

6. Altres Applyed
Generalization
Observation
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• Característiques del delinqüent. Abra¡;a els aspectes psicologics i biografics di
ferenciais del delinqüent (adolescent, sex... )

CARACTERÍSTIQUES DEL DELINQÜENT

1. Cognició Cognition
Thinking
Locus
Attitudes
Value

2. Personalitat Personality

3. Intel.ligencia i sexe Intelligence
Sex

4. Menor o jove delinqüent Juvenile
Young-Youth
Adolescent
Child
Boys

5. Homes Males

6. Dones Girls
Women

7. Deficiencies Disabilities
Hyperactive
Handicaped

s
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• Termes generics. Aquesta categoria reuneix expressions de significat molt am
pIe, que fa difícil la seua ubicació en categories específiques (Crime, violence... ).

TERMES GENERICS

1. Víctima Victim

2. Social Social

3. Teoria Theory

4. Estrategia i tecnica Strategy
Technique

5. Control Control

6. Crim Crime

7. Delinqüencia Delinquency

• Prevenció i predicció. Una de les categories més curtes i precises, en incloure
termes referits estrictament al desenvolupament i refusament de la conducta delicti
va (Career, dangerous... ).

PREVENCIÓ 1 PREDICCIÓ

1. Prevenció Prevention

2. Predicció Predicció



• Sistema penitenciari i mesures alternatives. Apareixen ací les paraules vincula
des a la pena de presó i a mesures contraries a aquesta, de naturalesa comunitaria
(Prison, paroJe... ).
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SISTEMA PENITENCIARI

1. Institucions correctives Prison
Imprisoned

2. Mesures alternatives Restitution
Cottage
Diverson
ParoJe
Probation

3. Condena i correcció Conviction
Correction

4. Funcionari de vigilancia Officer

• Altres institucions. Aquesta és la categoria menys definida, utilitzada per nos
altres per a c1assificar institucions socials com schooJ o famiJy, o expressions socio
logiques denotadores de col.lectivitats: society, community. ..

ALTRES INSTITUCIONS

1. Comunitat Community
Citizen
Neighborhood
Society
Urban

2. Residencial ResidentiaJ

3. Familia Fami1y

4. Escola SchooJ

--------------__n
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• Orientacions teóriques/models explicatius. És la categoria que comprén les pers
pectives explicatives i l'enfocament del fenomen delictiu, exemples: psychology, bio
social o behavioraJ.

ORIENTACIONS TEORIQUES - MODELS EXPLICATIUS

l. Aproximació ecológico-cultural Behavioral
Bioenvironmental
Ecology
Setting
Psychosocial
Psychoeducational
Environment

2. Biologia i herencia oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo Biochemical
Biometrical
Biophisical
Genetic
Neuropsychological
Constitutional
Heritage

3. Economia oo ••• • Economy

4. Psicoanalisi i psiquiatria . oo. oo. oo oo oo. oo oo oo oo oo oo oo oo oo. Psychoanalysis
Psychiatry

5. Cognició i etica oo oo oo. oo. oo oo oo oo oo oo oo oo oo. oo oo oo' oo. oo oo oo Cognitive
Ethics

6. Orientació crítica Conflict
Radical
Labeling



TIPUS DE DELICTES

• Tipus delictius. Uneix termes que especifiquen a subjectes o actes d'una con
creta naturalesa delictiva: Psychopathy, drug.

1. Adicció Addiction
Alcohol
Drug
Heroine
Methadone
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2. Delinqüencia sexual Sexual

3. Abús Abuse

4. Maltracte infantil Maltl'eatment
Neglect

5. Psicopatia Psychopaty

6. Delictes contra la propietat Propel'ty
Theft
Schoplifting

7. Delicte de coll blanc Co11al'

8. Banda juvenil Gang

Pasem a continuació a analitzar les freqüencies deis diferents conceptes de ca
da categoria.

ANÁLISI ESTADÍSTICA DELS CONTINGUTS.

En una primera analisi global de les categories (vegeu grafica 1) observem una
gran majoria de termes en la categoria TERMES GENERICS, la qual cosa es nor
mal ja que es tracta de termes con deJinquency, crime, que hem seleccionat com
a grans indicadors per tal d'extraure els articles.

En segon lloc hi ha diverses categories amb freqüencies al voltant de 500-450:
- ASPECTES LEGALS, referida a I'aspecte penal institucional,
- INTERVENCIÓ, gran part deis termes que inclou són relatius a un possible

tractament mitjanr;ant programes educatius/psicoI6gics; aquesta categoria connecta
amb la referent a I'AVALUACIÓ 1 DIAGNÓSTIC, que amb 200 mencions recull
la incipient importancia que se li esta donant al tema de I'avaluació, necessaria
per tal d'analitzar I'eficacia i eficiencia del tractament-intervenció aplicada.

=
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- CARACTERÍSTIQUES DEL DELINQÜENT, on s'observen moltes refe
rencies al menor o jove delinqüent i que és una clara mostra de la influencia de
teories anteriors segons les quals podem identificar I'indiviu delictiu pels trets ge
netics, caracterials...

Amb freqüencia de 200 mencions se situen categories com PREVENCIÓ i PRE
DICCIÓ. Pensem que reflecteixen la vigencia que esta tenint actualment les teo
ries sobre tractament de la delinqüencia que fan referencia expressa al treball des
de la comunitat en poblacions d'alt risc, amb la finalitat de previndre I'aparició
de determinades conductes o fins i tot el tractament del delinqüent en la mateixa
societat, amb la finalitat d~<ensenyar-li» noves conductes adequades en el propi
entorn de I'individu. En aquest sentit destacar les 264 mencions de la categoria
ALTRES INSTITUCIONS, alternatives al model correctiu de presó, front a les
180 de la categoria SISTEMA PENITENCIARI.

ANALISI DE CATEGORIES

Categories

Farem a continuació una analisi més detallada a nivell de cada categoria.

Aspectes i institucions legals.
En aquesta categoria és molt destacable I'ah nombre de mencions de justice

(171) i policy (86), amb la qual cosa es refon;a la importancia de la política social
en el marc del sistema legal, i I'auge deis estudis policials (police amb 68 mencions).
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51,40
política social

28,40
llei

13,60
policia

6,60
criminalització

Intervenció.
Resalta la primacia deIs termes educatius (pedagogia 14'6070) i de processos psi

cosocials respecte als de tipus clínic o psicoterapeutic. Destacar els conceptes de
tipus generic com treatment amb 128 mencions i program (107), així com educa
tion i derivats (56), modeJing (18), Jearning (40), training (40), modification (27)
i skilJ (20). El terme therapy, amb 41 mencions no soIs es refereix a l'aspecte c1ínic
ja que moltes vegades s'utilitza per a anomenar processos d'índole educativa, exem
pIe terapia d'habilitats socials.

Finalment resaltar la import¡'mcia que encara té el moviment o la filosofia de
la rehabilitació deIs delinqüents, malgrat les fortes crítiques que va rebre la passa
da decada i la present (Vegeu CULLEN 1 GILBERT, 1982: CURRIE, 1985).
.I}'aquesta manera rehabiJitation i homolegs tenen 103 mencions mentre que dete-

. rrence (intimidació) en té 18.

477
Termes generics

146
Pedagogia

61
Intervenció

61
Orientació

51
Practica

49
Psicol. Operant

37
Deterrence

12
Rehabilitació

s
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Avaluació i diagnóstico
El propi terme Evaluation (amb 61 mencions), l'avaluació de programes, de

nota la importancia en aquest camp, a l'igua1 que en totes les ciencies socials al
llarg deis últims 15 anys.

El criteri d'avaluació més utilitzat és encara el de reincidencia (recidivism. 40
mencions), malgrat les seues limitacions com a indicador d'exit deis programes
(vegeu CONRAD, 1981).

Per altra banda s'observa un descens en els treballs c1assics de diagnostic clínico

Característiques del delinqüent.
Hi ha dos grans vectors ains d'aquesta categoria: per una banda el de la delin

qüencia juvenil, area a la qual s'estan dedicant molts estudis 324 mencions el con
cepte menor o jove úuvenils, adolescent...); i per altra banda el predomini deis
processos cognitius sobre els anteriors estudis de personalitat.

•
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27,70
termes generics

27,20
avaluació

17,80
reincidencia

13'50
termes diagnost.

7,10
altres

6'70
psicometria

70,70
menor o jove delinqüent

10
cognició

6,80
deficiencies

4,10
homes

2,90
inteI.ligencia

2,90
dones

2,60
personalitat
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Termes generics.
Existeix un alt percentatge de mencions deIs termes Crime i Delinquency, la

qual cosa és normal ja que els viuem prendre com a termes generics. D'altra ban
da hi ha termes com a Social i Control, que denoten la preocupació per la pers
pectiva social i I'anfilisi deIs sistemes de control.

55,46
crim

26,25
deliqüencia

6,35
social

6,19
control

2,69
estrategia/tecnica

2,31
teoria

0,75
víctima

Prevenció i predicció.
El tema de la prevenció, amb un total de 212 mencions, mostra la importancia

que aquest tema esta tenint en l'actualitat. .

93,40
prevenció

6,65
predicció
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Sistema penitenciario
En aquesta categoria s'observa la regressió que les mesures correccionals estan

tenint front a les mesures alternatives.
Non prison o mesures alternatives tenen un 48'90010, mentre condena correctiva
té 33'90010 i institució correctival un 15%.

•rill2J
D
ri[ill

48,90
mesures alternatives

33,90
condemna i correció

15
institucions correctives

2,20
funcionari de vigilancia

Altres institucions.
Continuació del que déiem en l'apartat anterior, en aquesta categoria el major

nombre de mencions es fan al terme Community, referit al tractament comunitari
i oposat a l'internament o tractament en institucions, (Residential) .

•

•0lill
D
~::~
~

67,80
comunitat

13,60
escola

11,40
família

7'20
residencial
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Orientacions teóriques i models explicatius.
Mostren una forta tendencia a I'aproximació ecologico-conductual, amb un

fort component de la psicologia cognitiva i del desenvolupament etic i moral, con
trastant amb la perspectiva psiquiatrica.

•EBJ
C_J
[i]
[illl]
[iliill

48,60
orien!. teóriq.

12,40
bio1ogia/herencia

12,40
economia

12,40
cognició/etica

8,70
psicoanal/psiq.

5,50
orient. crítica

Tipus de delictes.
Hi ha una gran superioritat de delictes vinculats a la drogadicció, deixant per

baix delictes contra la propietat, maltractament infantil, delictes sexuals i fins i
tot el tema de les bandes juvenils.

5140
Adicció

1910
Abús

384
Maltracte infantil

105
Contra propietat

76
Coll blanc

38
Sexual

19
Psicopatia

19
Banda Juvenil
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ANALISI DELS AUTORS

Farem referencia, tan soIs, als autors -deIs més productius- i amb una clara ten
dencia a escriure sobre programes d'intervenció.

AUTORS AMB MÉS PUBLICACIONS
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Autors
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• MIDDENDORFF (M). Apareix com a autor més productiu. És un classic de
la criminologia contemporania. Ha treballat en arees tan diverses com la justícia
criminal o la teoria i historia del pensament criminologic; la seua principal apor
tació la realitza en I'analisi de respostes front al delicte.
• FARRINGTON (F). (6 articles) De l'Institut de Criminologia de la Universitat
de Cambridge. De la seua obra destaca la investigació sobre la predicció i preven
ció de la delinqüencia.
• GENDREAU (G). (6 articles). Conjuntament amb Robert ROSS escriu alguns
deis articles més influents d'aquesta decada sobre l'efectivitat del tractament deis
deliqüents, apostant per un enfocament educatiu.
• HEILBRUN (H). (6 articles). Resalta el seu enfasi en els processos cognitius del
delinqüent. Les seues aportacions estan molt proximes a les de NORMANDEAU
(6 articles), encara que aquest autor es preocupa més per oferir un sistema peni
tenciari que oferesca una continuació no traumatica a les mesures alternatives de
probatian (llibertat a proba) i Parale (llibertat condicional).
• WILSON (W), (5 articles). Ha inspirat gran part de la literatura anti
rehabilitacionista deIs últims anys.
• DAVIDSON (D). (6 articles) y BRAUKMANN (4 articles), són dos deis majors
defensors de l'aplicació de la modificació de conducta per al tractament comuni
tari deIs delinqüents juvenils.
• LEWIS (L). (5 treballs). Representant del tractament amb component psiquiatric.
• BOTTOMS (B). Desenrrotlla el seu treball des d'una proposta de reconversió
ecologica per a la prevenció del delicte.
• OLLENDICK es un deis principals teorics i practics de I'entrenament en habili
tats socials de delinqüents juvenils.

~ .d
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