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Resum

L’objectiu del present treball és conéixer els principals instruments uti-
litzats en la Psicologia Jurídica i els temes d’investigació més rellevants a 
través de l’anàlisi dels articles indexats en les bases de dades de la Web of 
Science durant i, en concret, de l’any 2014, i que han sigut publicats en re-
vistes incloses en les categories temàtiques Criminology & Penology, Law 
and Psychology de les bases de dades JCR (SSCI) de l’any 2014. El nombre 
total d’articles revisats van ser 810. Els resultats revelen que els instruments 
més emprats són Conflict Tactics Scales, Psychopathy Checklisti Static Risk 
Matrix. Els trastorns més freqüents en les investigacions van ser el Trastorn 
per estrés pot traumàtic, la psicopatía i la depresió, i les paraules clau amb 
major freqüència van ser Crime, Behavior, Women i Meta-analysis. Destacar 
la importància de la violència sexual i de la violència de gènere en la Psico-
logia Jurídica actual a nivell internacional. 

Paraules clau: Psicologia Jurídica; Web of Science; instruments; temes 
d’investigació. 
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es conocer los principales instrumentos 
utilizados en la Psicología Jurídica y los temas de investigación más relevan-
tes a través del análisis de los artículos indexados en las bases de datos de la 
Web of Science; en concreto durante el año 2014, y que han sido publicados 
en revistas incluidas en las categorías temáticas Criminology & Penology, 
Law and Psychology de las bases de datos JCR (SSCI) del año 2014. El 
número total de artículos revisados fueron 810. Los resultados revelan que 
los instrumentos más empleados son Conflict Tactics Scales, Psychopathy 
Checklist i Static Risk Matrix. Los trastornos más frecuentes en las investi-
gaciones fueron el trastorno por estrés post traumático, la psicopatía y la de-
presión, y las palabras clave con mayor frecuencia fueron Crime, Behavior, 
Women y Meta-analysis. Destacar la importancia de la violencia sexual y de 
la violencia de género en la Psicología Jurídica actual a nivel internacional. 

Palabras clave: Psicología Jurídica; Web of Science; instrumentos; temas de 
investigación. 

Abstract

The objective of this work is to learn about the most relevant aspects 
that characterize contemporary Legal Psychology throughout the analysis of 
articles indexed in the databases of the Web of Science, specifically during 
2014, and have been published in journals included in the thematic cate-
gories Criminology & Penology, Law and Psychology of bases data JCR 
(SSCI) 2014. The total number of articles and reviews on the subject under 
study were 810. The findings reveal that the instruments most employed are 
the Conflict Tactics Scales, the Psychopathy Checklist and Static Risk Ma-
trix, between disorders the Posttraumatic Stress Disorder, psychopathy and 
depression. According to the analysis of key words the most relevant themes 
during these years have been Crime, Conduct, Woman and Meta-analysis. 
Emphasize the importance of sexual violence and gender violence in the cur-
rent Legal Psychology at the international level. 

Key words: Legal Psychology; Web of Science; instruments; research topics. 

Introducció

L’aplicació de les teories i metodologies pròpies de la Psicologia en tots els 
àmbits que rodegen al sistema judicial en general i al Dret en particular cons-
titueixen la base de la Psicologia Jurídica. Esta, busca explicar i comprendre 
les motivacions que estan darrere de la conducta delictiva, centrant-se no sols 
en els delinqüents, sinó també en les víctimes i en altres subjectes implicats en 
els processos judicials, com a testimonis, cossos de seguretat o jurats. Tot això 
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ha portat a la Psicologia Jurídica a la diversificació en distintes àrees, com la 
Psicologia Forense, la Psicologia Judicial, la Psicologia de la delinqüència, la 
Victimologia o la Psicologia del testimoni entre altres. Segons Muñoz i col. 
(2011) «la Psicologia jurídica vindria definida com l’àmbit de la Psicologia que 
desenvolupa les seues investigacions i metodologia per a millorar l’exercici del  
Dret, en general, i la intervenció del Sistema de Justícia en particular, entenent- 
se com a Forces i Cossos de Seguretat, Administració de Justícia i Institu cions 
Penitenciaries» (p. 6). El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Espanya reconeix com 
a àrees d’actuació del psicòleg jurídic, la Psicologia aplicada als tribunals, dins 
de la mateixa s’inclou –la Psicologia jurídica i el menor, la Psicologia apli-
cada al Dret de la Família, al Dret Civil, al Dret laboral, al Dret Conten ciós 
Administratiu i al Dret Penal–, la Psicologia penitenciària, la Psicologia de  
la delinqüència, la Psicologia judicial centrada en el testimoni i en els jurats, la 
Psicologia policial i de les Forces Armades, la Victimología i la Mediació.

Des del primer experiment aplicat en Psicologia Jurídica de James McKeen 
Catell l’any 1893 fins a l’actualitat, la Psicologia Jurídica ha passat per diferents 
fases. Si bé és en els anys 70 quan es produeix el renaixement de la Psicologia 
Jurídica arran de les aportacions de la Psicologia Conductista i de l’Aprenentat-
ge, és en els anys 80 quan es produeix el seu reconeixement oficial (Urra, 2002). 
En l’actualitat la Psicologia Jurídica s’enfronta a diferents reptes (Arce i Fariña, 
2013), entre els quals es pot mencionar la utilització d’instruments fiables i và-
lids en la multitud de processos on els psicòlegs valoren a agressors, víctimes i 
testimonis, obtenint dades objectives que no sols són empleats en l’àmbit de la 
investigació, sinó també en l’elaboració d’informes forenses.

La bibliometría ha sigut empleada en multitud d’ocasions com una forma 
de conèixer diferents aspectes que rodegen a la ciència i la investigació, em-
prant-se principalment en l’estudi de les publicacions científiques i les seues ca-
racterístiques més rellevants. En el cas de la Psicologia Jurídica la bibliometría 
s’ha empleat en l’estudi de la producció científica a Espanya (Arch, Perereda, 
Jarne-Esparcia, Andrés i Guàrdia-Olmos, 2010; Quevedo-Blasco, Ariza i Raya, 
2012), en les contribucions al congrés internacional de Psicologia Jurídica (Ve-
lasco, Amado i Arias, 2014) o en les proves de reconeixement d’emocions fa- 
cials (Jeanneret, Oña, Rego, Vaiman i Pereno, 2015). En relació amb la psicolo-
gia forense i clínica Andrés-Pueyo i Echeburúa (2010) van realitzar una revisió 
dels principals instruments empleats en la valoració del risc de violència, des-
tacant com més rellevants l’Assessing Risk for Violence (HCR-20), Violent Risk 
Appraisal Guide (VRAG), Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), Spousal 
Assault Risk Assessment Guide (SARA), Guide for Assessment of Sexual Risk 
Violence (SVR-20), Escala de Predicció de Risc de Violència Greu contra la Pa-
rella (EPV) i Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY). Wen-
ger i Andrés-Pueyo (2016) citen com principals test forenses en espanyol en 
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l’avaluació dels adolescents infractors relacionats amb el risc de violència l’In-
ventari Jesness-Revidado (JI-R), el Massachusetts Youth Screening Instrument 
(MAYSI-2) i el Youth Level of Service/Case Management Inventory, respecte 
a l’estudi de trets de psicopatia destaquen els instruments Youth Psychopathic 
Traits Inventory (YPI) i el Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL: YV), 
entre altres. En aquest sentit, Halty i Prieto-Ursúa (2015) destaquen la incidèn-
cia de trets psicopàtics en població delinqüent, present en delinqüents reinci-
dents, delinqüents sexuals o traficants entre altres.

La importància que la Psicologia Jurídica ha cobrat en els últims anys és un 
fet evident si considerem la seua evolució, no sols a nivell científic, sinó també 
en el terreny aplicat. Tant és així, que a esta disciplina se li reclama l’ús d’ins-
truments fiables i vàlids en la valoració dels subjectes implicats en el procés 
judicial, civil o penal, abans, durant i després del procés, així com en l’estudi de 
les causes relacionades amb les conductes delictives i antisocials.

Servint-nos de les tècniques bibliométricas, l’objectiu del present treball 
és conèixer els principals instruments utilitzats en la Psicologia Jurídica, els 
trastorns més estudiats i els temes d’investigació més rellevants a través de 
l’anàlisi dels articles publicats en revistes que han sigut classificades en les ca-
tegories temàtiques «Criminology & Penology» i/o «Law» de la base de dades 
JCR del SSCI i que, a més, també es troben incloses simultàniament en alguna 
de les categories temàtiques de Psicologia de les bases de dades JCR (SCI i 
SSCI) de l’any 2014.

Mètode

Material i Procediment

Es va realitzar una busca bibliogràfica en la base de dades Social Science 
Citation Index (SSCI) pertanyent a la Web of Science (WoS) de l’empresa Clari-
vate Analytics. En un primer moment es van seleccionar les revistes incloses en 
les categories del Journal Citation Report (JCR) de l’any 2014 de Criminology 
i Penology, 55 revistes i Law 143 revistes. En una segona fase, de totes aquestes 
revistes, es van seleccionar aquelles que també es trobaven incloses en alguna 
de les 11 categories temàtiques en què es troben classificades les revistes de 
psicologia en la base de dades JCR (SSCI) de 2014: Multidisciplinary Psycho-
logy, Developmental Psychology, Educational Psychology, Social Psychology, 
Applied Psychology, Clinical Psychology, Mathematical Psychology, Experi-
mental Psychology, Biological Psychology i Psychology Psychoanalysis. 

El nombre de revistes seleccionades van ser 16, les quals venen arreplega-
des en la taula 1.
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TAULA 1
Relació de revistes recollides en las categories Criminology & Penology, 

Law and Psychology del JCR de 2014

Revista CategoRia temàtiCa JCR (2014)

Aggression and Violent Behaviour Criminology & Penology; 
 Multidisciplinary Psychology

Behavioral Sciences & the Law Law and Applied Psychology

Criminal Justice and Behavior Criminology & Penology; 
 Clinical Psychology

International Journal of Offender Therapy  Criminology & Penology; 
and Comparative Criminology Applied Psychology

Journal of Forensic Psychology Practice Criminology & Penology; 
 Multidisciplinary Psychology

Journal of Interpersonal Violence Criminology & Penology; 
 Applied Psychology

Journal of Investigative Psychology and Offender Criminology & Penology;
Proffing Applied Psychology

Law and Human Behavior Law; Social Psychology

Legal and Criminological Psychology Criminology & Penology; Law; 
 Multidisciplinary Psychology

Psychiatry, Psychology and Law Criminology & Penology; Law; 
 Multidisciplinary Psychology

Psychology of Violence Criminolgy & Penology; 
 Clinical Psychology

Psychology, Crime & Law Criminology & Penology; Law; 
 Multidisciplinary Psychology

Psychology, Public Policy, and Law Law; Multidisciplinary Psychology

European Journal of Psychology Applied to Legal Law; Multidisciplinary Psychology
Context 

Sex Abuse Journal Research Treatment Criminology & Penology; 
 Clinical Psychology

Deviant Behavior Criminology & Penology; 
 Social Psychology

Una vegada seleccionades les 16 revistes es van descarregar tots els tre-
balls arreplegats en aquestes revistes, sent el nombre total de treballs de 899, 
dels quals es van seleccionar aquells la tipologia documental fora dels quals 



112 F. González-Sala / J. Osca

article o revisió, descartant altres tipologies de treballs, sent el nombre total de 
treballs consultats de 810.

Després de descarregar cada un dels treballs es va procedir a arreplegar la 
informació referent a les variables objecte d’estudi. En concret es va compta-
bilitzar el nom de l’instrument i el nombre de vegades que aquest era usat en 
algun dels treballs, per a això es va consultar l’apartat de mètode on venien arre-
plegats els instruments empleats en l’estudi, així com els trastorns o patologies 
que es tractaven en l’estudi. Els descriptors o paraules clau es van arreplegar 
després de comptabilitzar les key wordsde l’autor.

Després de la lectura dels abstracts es va procedir a catalogar els treballs 
davall una categoria temàtica, aquestes categories van ser: Maltractament in-
fantil que inclou articles tant relacionats amb la víctima com els maltractadors, 
d’esta categoria es descarta els abusos sexuals els quals es van tipificar en una 
altra categoria. Violència sexual s’inclou articles relacionats amb violacions, 
acoçament sexual a menors o adults, delinqüents sexuals, víctimes de delictes 
sexuals, factors de risc de comissió d’aquest tipus de delictes, conseqüències so-
bre les víctimes. Violència de gènere/masclista, categoria on s’inclouen articles 
relacionats amb la incidència en diferents poblacions, perfil dels maltratadors, 
programes d’intervenció, perfil i conseqüències sobre les víctimes. Delinqüèn-
cia, esta categoria inclou tots els articles que tracten amb la comissió de delic-
tes relacionats amb el robatori, bandes, delinqüència juvenil i adulta, variables 
associades a la mateixa, avaluació del risc de reincidència, programes de pre-
venció i intervenció, tipologia de delinqüents, delinqüència associada a grups 
amb unes característiques concretes com a edat, minories ètniques o el gènere. 
Testigos i testimonis, articles relacionats amb variables que influeixen en el re-
cord a l’hora de testificar, principalment l’edat. Presons i presos, categoria que 
inclou articles que tracten sobre perfils de presos, incidència de violència entre 
presos, programes d’intervenció amb presos, salut mental. Jurats i juís, articles 
que aborden aspectes com a composició dels jurats, característiques dels jurats, 
variables que influeixen en el jurat. Terrorisme, inclou article relacionats amb el 
terrorisme i radicalització d’individus. Altres tipus de conductes delictives, en 
aquesta categoria s’arrepleguen altres conductes delictives no incloses en altres 
categories, com a piromania, delictes informàtics, falsa confessió, maltracta-
ment a persones majors, delinqüència de coll blanc, acaçament laboral, tràfic de 
drogues o conducció temerària. Salut mental en general, categoria que arreple-
ga articles relacionats amb l’avaluació forense de la salut mental i instruments 
d’avaluació de la mateixa. Addiccions, davall aquesta categoria s’inclouen tre-
balls que aborden el consum de substàncies i les addiccions, principalment al-
cohol i drogues, aquests treballs poden estar relacionats amb programes de pre-
venció i intervenció, avaluació d’instruments.Bullying i ciberbullying, categoria 
que inclou treballs relacionats amb l’acaçament escolar i el ciberacoso. Crim, 
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definida per articles que tracten temes relacionats amb homicidis, assassinats o 
parricidis principalment. Violència, categoria que inclou treballs sobre conducta 
antisocial i violència juvenil, avaluació del risc de violència, variables asso-
ciades a la violència, violència cap a grup minoritaris, violència filioparental, 
variables relacionades amb les conductes agressives. Altres, s’inclouen articles 
relacionats amb la família, custòdia compartida, suïcidi, veterans de guerra, èti-
ca, casos particulars, lleis, trastorns del desenrotllament, moralitat, neurociència 
i genètica, falsificació investigacions, entrevista policial, altres tipus d’entrevis-
tes, llibertat condicional, lleis, entre altres.

Respecte a la variable tipus d’instruments, cal mencionar que, en dos de 
les revistes analitzades (Psychology of Violence i Psychology, Public, Policy & 
Law), només es va poder consultar l’abstract per tractar-se de revistes que no 
publicaven en accés obert. La variable descriptors va estar definida per dos ca-
tegories, nombre de descriptors, definit pel còmput total de les paraules clau que 
apareixien en els articles i nombre de descriptors relatiu, definit per la freqüència 
amb què apareixia una paraula clau concreta en diferents treballs. Una vegada 
arreplegada tota la informació, es va realitzar una minuciosa anàlisi de norma-
lització de noms d’instruments i de la denominació dels trastorns, i es va comp-
tabilitzar la freqüència d’aparició de cada instrument, trastorn i paraules clau.

Anàlisi

Es van realitzar recompte de freqüències i càlcul de percentatges en les 
variables objecte d’estudi. Totes aquestes anàlisis es van dur a terme per mitjà 
del paquet estadístic SPSS 22.

Resultats

Principals instruments empleats en els articles 

El nombre d’instruments va ser de 464, havent-se empleat en 776 ocasions. 
Els instruments més representats són els relacionats amb la violència sexual, 
violència de gènere, psicopatia, delinqüència, personalitat i amb el trastorn per 
estrés post traumàtic. Cal dir que dels 810 articles analitzats, no en tots ells s’han 
empleat instruments, atés que alguns dels articles estaven relacionats amb lleis 
i estudis de casos. En la taula 2 s’arrepleguen els instruments amb major fre-
qüència d’ús, destacant el Conflict Tactic Scales, CTS-2 (Straus, Hamby, Boney-
McCoy i Sugarman, 1996) i les seues diferents versions, empleat principalment  
en articles que s’han centrat en la violència de gènere, i el Psychopathy Checklist- 
Revised, PCL-R (Hare, 1991 i 2003) i les seues versions per a adults i jóvens.
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TAULA 2
Relació d’instruments empleats en els articles de Psicologia Jurídica de 2014

QüestionaRi / instRument / esCala F(x) Finalitat

Conflict Tactics Scales (CTS 2; Straus,    29 Avalua el grau de violència en les
1979) i CTS-R Revised (Straus, i al., 1996);   relacions de parella i ús de raonament
adaptació en castellà (Loinaz i. al., 2012).   i negociació en la resolució de conflictes

Psychopathy Checklist –Revised– (PCL-R;  21 Avalua la presència de psicopatia
Hare, 1991; 2003). Adaptación en español   en subjectes amb historial violent o
(Torrubia, Poy, Moltó, Grayston i Corral,   delictiu
2010); PCL-Young Version (Forth, Kosson 
i Hare, 2003). adaptació en castellà (Gon-
zález i al. 2003; Villar-Torres i al. 2014).

Static Risk Matrix 2002 (Hanson i Thornton,  16 Avaluació del risc de reincidència
2000); Static 2002-R (Helmus i al. 2012);   sexual en hòmens adults
Static Risk Matrix 2000 (Thornton, 2010).  

Millon Adolescent Clinical Inventory  15 Avaluació de la personalitat
(MACI; Millon, 2004); Millon Clinical 
Multiaxial Inventory III (MCMI-III; Millon, 
Millon, Davis i Grossman, 2006). 

Level of Service Inventory –Revised–  13 Predicció del risc de reincidència
(LSI-R; Andrews, Bonta i Wormith, 2004).   delictiva
Versión para jóvenes Youth Level of Service/
Case Management Inventory-Screening 
Version (YLS/CMI-SV; Hoge i Andrews, 
2002) i YLS/CMI 2.0 YLS/CMI (Hoge i 
Andrews, 2011), adaptació en castellà com 
Inventario de Gestión e Intervención para 
Jóvenes (IGI-J; Garrido, López, Silva, 
López i Molina, 2006). 

DSM-IV-TR (APA, 2000). 12 Avaluació dels trastorns mentals

Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck,  10 Avaluació de l’existència i severitat
Steer i Brown, 1996), adaptació en castellà   dels símptomes depressius
(Sanz, Vázquez i Dpto. I+D, 2011). 

Antisocial Process Screening Device (APSD;    7 Avaluació de la personalitat antisocial
Frick i Hare, 2001)  

Center for Epidemiological Studies De-   7 Avaluació de la depressió en els
pression Scale (CESD; Radloff, 1977);   últims set dies
CES-D 10 (Kohout i al., 1993). 

Rosenberg Self-Steem Scale (RSES; Rosen-   7 Avaluació de l’autoestima personal
berg, 1965), adaptació en castellà (Martín-
Albo, Núñez, Navarro i Grijalvo, 2007). 
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Trastorns específics tractats en els articles relacionats amb la Psicologia 
Jurídica

En relació als tipus de trastorns que arrepleguen els articles i revisions de 
les revistes analitzades, s’observa que els principals trastorns són el Trastorn per 
estrés post traumàtic, la psicopatia i la depressió. Respecte als trastorns d’ori-
gen en la infància destaquen el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, 
els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament i la discapacitat intel·lectual 
–veure taula 3–.

TAULA 3
Relació de trastorns específics presents en els articles analitzats

tRastoRns F(x) tRastoRns F(x)

Posttraumatic Stress Disorder 42 Bipolar disorder 2

Psychopathy & Callous Unemotional  20 Anorexia-Bulimia 2
Traits

Depression 11 Anxiety 2

Stress Disorder 10 Asperger Syndrome & Autism 2

Schizophrenia 9 Conduct disorder 2

Substance use disorder (alcoholism,  9 Battered woman disorder 1
heroin, methamphetamine

Intelectual Disabilities 6 Alexithimia 1

Antisocial personality disorder 5 Impulsive control disorder 1

Mood Disorder 4 Macho personality 1

Pedophiles 4 Mentally disordered firesetters 1

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 4 Oppositional Defiant disorder 1

Paraphilia 3 Psychosis 1

Borderline personality disorder 3 Schizoaffective disorder 1

Distress 3 Integrity Identity Disorder 1

Temes d’investigació en Psicología Jurídica

L’anàlisi dels temes d’investigació que més interès han despertat en la Psi-
cologia Jurídica se realitzà a través de l’estudi de les paraules clau i de la lectura 
dels resums dels articles publicats en revistes incloses en les bases de dades JCR 
de l’any 2014.

Respecte al nombre total de paraules clau o key words va ser de 6496, men-
tre que el número relatiu de paraules clau va ser de 2483. Els descriptors relatius 
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o paraules clau majorment empleats van ser Crime (72 articles), Behavior (70 
articles), Violence (66 articles), Meta-analysis (64 articles) i Women (60 arti-
cles). Altres descriptors amb major freqüència es poden consultar en la taula 4. 

TAULA 4
Descriptors relatius utilitzats en els articles

DesCRiptoRs F(x) % DesCRiptoRs F(x) %
Crime 72 8,88 Antisocial Behaviour 45 5,55
Behavior 70 8,64 Gender 43 5,30
Violence 66 8,14 Adolescents 40 4,93
Metaanalysis 64 7,90 Prevalence 40 4,93
Women 60 7,40 Impact 39 4,81
Risk 58 7,16 Intimate partner violence 38 4,69
Offenders 58 7,16 Children 36 4,44
Abuse 55 6,79 Victimization 36 4,44
Aggression 51 6,29 Health 35 4,32
Domestic Violence 51 6,29 Postraumatic Stress Disorder 35 4,32
Recidivism 49 6,04 Delinquency 30 3,70

TAULA 5
Classificació dels articles segons temes d’investigació

DesCRiptoRs núm. aRtiCles %
Violència sexual 105 12,96
Violència de gènere/masclista 99 12,22
Testimonis 52 6,41
Delinqüència 99 12,22
Presons i empresonats 64 7,90
Crim 15 1,85
Jurats i juís 42 5,20
Bullying i ciberbullying 22 2,70
Violència 52 6,41
Salut mental en general 44 5,43
Terrorisme 15 1,85
Addiccions 24 3,00
Maltractament a menors 17 2,09
Altres tipus de conductes delictives 20 2,46
Altres situacions 140 17,30
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Amb vista a tindre una visió més real dels temes que més interés han des-
pertat l’any 2014 per a la investigació en les revistes de Psicologia Jurídica es 
va procedir a la lectura dels abstracts de tots els articles, sent els articles rela-
cionats amb la violència sexual, amb la violència de gènere/masclista i amb la 
delinqüència els més freqüents, exceptuant la categoria d’altres que arreplegava 
una gran varietat d’articles de temes molt diferents però la freqüència de la qual 
era molt baixa, tal com ve reflectit en la taula 5.

Discussió

Després de la revisió dels articles arreplegats en les revistes del JCR de 
2014 en les categories de Criminology & Penology, Law and Psychology po-
dem concloure, donada la diversitat i multitud d’instruments que empra, 464 en 
total, que la Psicologia Jurídica contemporània des d’una perspectiva científica, 
se serveix de multitud d’instruments per a donar resposta a tots aquells aspectes 
relacionats amb la conducta delictiva en primera instància, i amb totes aquelles 
variables que rodegen al propi procés judicial, des de la declaració dels testimo-
nis i la veracitat dels testimonis a la composició i variables associades als jurats.

Entre els instruments majorment empleats destaquen aquells referits a la 
violència familiar, en especial a la violència en les relacions de parella, de gè-
nere o violència masclista, com la Conflict Tactics Scales, CTS-2 (Straus i al., 
1996) i les seues diferents versions, aquells referits a l’estudi de la psicopatia, 
com el Psychopathy Checklist – Revised, PCL-R (Hare, 1991 i 2003) principal-
ment, o a la violència sexual com l’instrument Static Risk Matrix 2002 (Hanson 
i Thornton, 2000) i les seues diferents versions.

L’ús d’aquests instruments guarda relació amb els trastorns majorment 
abordats i amb les temàtiques d’estudi que més han despertat l’interès de la 
Psicologia Jurídic l’any analitzat. Entre els trastorns destaca principalment el 
Trastorn per estrès post traumàtic i la depressió, estudiats en major grau en les 
víctimes de les conductes delictives, i la psicopatia relacionada principalment 
en l’estudi dels agressors. Les paraules clau i els temes d’investigació més fre-
qüents que han alçat el major interès dels investigadors, són els relacionats amb 
la violència sexual en primera instància i amb violència de gènere o masclista 
i la delinqüència en segon terme. Altres temes que han rebut especial atenció 
han sigut aquells referents als presos, als testimonis i als jurats, temes que es 
relacionen amb altres àrees de la Psicologia Jurídica reconegudes pel col·legi 
Oficial de Psicòlegs d’Espanya, com és la Psicologia Penitenciària i la Psicolo-
gia Judicial en relació al testimoni i al jurat.
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Cal destacar la rellevància a nivell d’estudis científics que estan relacionats 
amb la violència d’índole sexual, aspecte ja apuntat per Albiñana i Carbonell 
(2013), en concret amb el tema de l’abús sexual infantil. Aspecte que suggereix 
no sols la rellevància d’aquest tema per als investigadors, sinó també la preo-
cupació que desperta per la seua incidència i gravetat en les societats actuals.

La Psicologia Jurídica contemporània es caracteritza pel seu multidiscipli-
narietat i pel seu caràcter científic aplicat, prova d’això és el nombre de revistes 
pertanyents a aquesta disciplina que han sigut classificades també en la catego-
ria Psychology Multidisciplinaryen les bases de dades de la WoS, junt amb el 
nombre d’instruments que empren, els trastorns que aborda i els temes d’estudi 
de què s’ocupa. D’acord amb Arce (2005), els resultats d’aquest estudi apunten 
la prevalença en la Psicologia Jurídica actual de les aportacions de la Psicologia 
Clínica, la Psicologia Social i la Psicologia Aplicada.

Si bé aquest treball presenta limitacions, com ara que no s’han tingut en 
consideració altres revistes que poden estar publicant articles relacionats amb 
la Psicologia Jurídica, o que l’estudi només s’ocupa dels articles publicats en 
un mateix any,aquest article sí que permet conèixer, a través de les tècniques 
bibliomètriques, les tendències en matèria d’investigació que caracteritzen a la 
Psicologia Jurídica donant a conèixer, en paraules d’Arce i Fariña (2013) part 
dels nous reptes a què s’enfronta aquesta disciplina en el segle xxi.

Els resultats obtinguts en el present treball ofereixen una visió del panora-
ma de la Psicologia Jurídica contemporània, i són una ferramenta per a inves-
tigadors de cara a conèixer els instruments que tenen una major rellevància en  
l’àmbit científic i per als psicòlegs jurídics que exerceixen la seua professió  
en l’àmbit pràctic. A més de conèixer els temes que més interès han desper- 
tat en l’àmbit acadèmic, permet conèixer altres que desperten l’interès dels in-
vestigadors com són els estudis relacionats amb el testimoni i els testimonis, 
i deixa veure altres que són abordats en menor grau però que no per això són 
menys rellevants, com és la psicologia relacionada amb els cossos i forces de 
seguretat, o amb la família, com seria el cas dels règim de custòdia en casos  
de separació, tema de rellevància no sols per la quantitat de divorcis on hi ha im-
plicats menors que es produeixen hui en dia, sinó per les tipologies de convenis 
reguladors que poden donar-se i les implicacions sobre els menors.
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