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Resum
L’objectiu d’aquest estudi era analitzar les publicacions científiques sobre la influència 
dels agents socials en l’esport per identificar els diferents tipus (emocional, informatiu, 
tangible) i nivells (positiu, indiferent, negatiu) de suport social que ofereixen als esportistes 
els seus familiars, entrenadors i companys d’equip. Aquesta investigació sistemàtica 
es va dur a terme mitjançant la recerca a les bases de dades de PsycInfo, ProQuest, 
Sportdiscus, Scopus i Web of Science, així com en llistes de revisions sistemàtiques del 
suport social a l’esport. Per dur a terme l’estudi, es va utilitzar la llista de comprovació 
PRISMA, i l’anàlisi de qualitat es va implementar aplicant la declaració STROBE. Es 
van utilitzar els criteris PECOS per avaluar l’elegibilitat dels estudis trobats a partir 
dels termes aplicats en l’estratègia de cerca. Els 31 estudis seleccionats examinaven 
la percepció dels esportistes de modalitats individual i col·lectiva de les tres etapes de 
l’entrenament esportiu (diversificació, especialització i inversió). La conclusió principal 
és que els avenços en la investigació sobre el suport social han generat un conjunt 
divers de proves que revelen que l’anàlisi s’enfoca principalment en el suport social 
familiar. Es va identificar que els familiars acostumen a ser els principals proveïdors de 
suport social i, com a tals, ofereixen als esportistes formes úniques de suport emocional, 
informatiu i intangible tant des d’una perspectiva positiva com negativa. Els entrenadors 
tenen un paper important en el suport emocional i informatiu, i els companys d’equip, 
en el suport emocional. La conclusió és que un nivell positiu de suport emocional, 
informatiu i tangible per part dels agents socials és fonamental per refermar la voluntat 
dels esportistes de mantenir i prolongar la seva implicació amb l’esport.

Paraules clau: coneixement, relacions interpersonals, revisió sistemàtica, suport 
social.
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Les relacions interpersonals són un dels factors principals que 
determinen la qualitat de les experiències que els esportistes 
viuen en la pràctica de l’esport (Coutinho et al., 2018). Per 
aquest motiu, entendre les influències socials s’ha tractat 
com un dels temes més rellevants per predir el rendiment 
esportiu (Goldsmith, 2004), el qual es veu influenciat pel 
resultat de la interacció amb els agents socials, per les 
experiències i un entrenament de qualitat i també pel talent 
innat de l’esportista.

Tenint en compte el suport social en l’esport, els 
esportistes tenen tres fonts d’influència principals a mesura 
que progressen en la seva carrera esportiva: la família, els 
entrenadors i els companys d’equip. Aquests agents socials 
formen una xarxa social complexa i amb moltes facetes 
que pot no tenir cap influència o bé tenir efectes positius 
i/o negatius en les experiències esportives dels esportistes 
(Côté et al., 2003; Côté et al., 2016; Sheridan et al., 2014), 
ja que contribueixen a generar un clima motivador definit 
a través dels seus comportaments, valors, actituds i suport 
(Camerino et al., 2019; Puigarnau et al., 2016) i afecten la 
manera d’interactuar i de percebre la implicació amb l’esport 
per part dels esportistes (Atkins et al., 2013). Per aquest 
motiu, aquest article explica els tres agents socials i com 
contribueixen a la implicació dels esportistes en l’esport.

Suport social
El terme "suport social" sol utilitzar-se en la literatura 
per descriure un grup de fenòmens diferenciats però 
interrelacionats (Goldsmith, 2004). En el context de l’esport, 
es tracta d’un factor multidimensional que s’ha emprat 
per descriure la qualitat general de les relacions a través 
del suport percebut, disponible o rebut i de la xarxa social 
individual (Rees i Hardy, 2000).

Hi ha diversos tipus de suport social (Goldsmith, 2004), 
tot i que n’hi ha tres que es consideren especialment rellevants 
en l’esport: l’emocional, l’informatiu i el tangible (Cutrona 
i Russell, 1990; Holt i Dunn, 2004). El suport emocional fa 
al·lusió al tracte i l’encoratjament que fan que una persona 
se senti estimada i protegida pels altres (per exemple, la 
motivació i l’afecte). El suport informatiu inclou rebre 
informació i consell en diferents situacions contextuals (per 
exemple, feedback i consells), mentre que el suport tangible 
inclou l’ajuda concreta rebuda (per exemple, ajuda logística 
o financera) (Holt i Dunn, 2004; Cutrona i Russel, 1990). 
Així, el desenvolupament positiu dels esportistes mitjançant 
l’esport dependrà de les relacions amb els agents socials, 
del tipus de suport que rebin i de com percebin el suport.

Agents socials
La família es considera el principal actor de socialització, 
a través del qual els infants desenvolupen la seva identitat 
i aprenen les normes i valors de la societat en què viuen 

(Kubayi et al., 2014). En la majoria de casos, la família és 
qui ofereix a l’infant la primera oportunitat de practicar 
un esport, a més d’influir significativament en la decisió 
de continuar practicant-lo o abandonar-lo (Nunomura i 
Oliveira, 2013). Així, des de l’accés a un esport fins a la 
consecució dels primers èxits, els pares exerceixen una 
influència significativa en la carrera esportiva dels fills 
(Dunn et al., 2016; Sheridan et al., 2014).

A més de la família, l’entrenador ocupa una posició 
de poder i lideratge que es considera determinant en les 
experiències dels esportistes (Kassing et al., 2004; Mora 
et al., 2014; Nascimento Junior et al., 2020). A mesura 
que els joves esportistes es van involucrant de manera 
més sistemàtica en l’esport, els entrenadors esdevenen 
una font important d’influència, mentre que els pares 
passen a un segon pla i tenen un paper menys directiu 
en la pràctica esportiva dels fills (Pérez-González et al., 
2019; Wylleman i Lavallee, 2004). Això explica que 
el suport i la qualitat de la relació entre l’entrenador i 
l’esportista s’hagin considerat elements fonamentals 
per al desenvolupament de la carrera esportiva (Jowett i 
Cockerill, 2003) i, per tant, un aspecte clau per a l’èxit 
en l’esport (Riera et al., 2017).

Tot i la influència significativa de la família i 
l’entrenador, arriba un moment en què els joves esportistes 
comencen a passar més temps amb els companys de 
l’entorn esportiu. Durant aquest període, que sol tenir lloc 
durant l’adolescència, la influència dels iguals adquireix un 
paper cada vegada més rellevant per als esportistes (Côté et 
al., 2016; Mora et al., 2014), tant en l’esport com en altres 
contextos de la vida (Holt i Sehn, 2008; Sanz-Martín, 2020; 
Scott et al., 2019). Els companys d’equip constitueixen 
una xarxa social que permet compartir objectius, estils de 
vida, dificultats i una sensació de relació entre ells. A més 
del potencial de proporcionar experiències psicològiques 
positives i/o negatives a través de la pràctica de l’esport 
(Fraser-Thomas i Côté, 2009; Scott et al., 2019), influeixen 
en la implicació de l’esportista i en la seva voluntat de 
continuar practicant o abandonar l’esport (Fraser-Thomas 
et al., 2008a).

Tenint en compte la perspectiva del suport social en 
l’esport, cal destacar que la producció científica entorn de 
les influències socials ha augmentat de manera considerable 
al llarg dels anys (Cramer i Sollitto, 2010; Folle et al., 
2018; Keegan et al., 2010). En general, els estudis han 
subratllat que els esportistes tenen més probabilitats 
d’assolir resultats positius (un rendiment alt i una carrera 
esportiva d’èxit) si reben suport i se’ls encoratja amb un 
feedback positiu, si compten amb el suport de la família, 
amb entrenadors que estimulen la seva autonomia (Dunn 
et al., 2016) i amb companys d’equip que els ajuden 
a desenvolupar-se personalment i moralment (Valero-
Valenzuela et al., 2020).
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A més de les influències socials, s’ha suggerit que els 
models de desenvolupament esportiu entenen i determinen 
millor la implicació dels joves en l’esport, inclòs el 
Model de Desenvolupament Esportiu (DMSP) (Côté, 
1999; Côté et al., 2003). El DMSP proposa que els joves 
avancin per les diferents etapes amb característiques 
específiques i grups d’edat seqüencials. Aquestes etapes 
estan relacionades amb la diversificació inicial en les 
activitats esportives (fins als 12 anys), l’especialització 
en un esport (entre els 13 i els 15 anys) i la inversió en 
un esport concret, centrant-se en el rendiment (més de 
16 anys) (Côté et al., 2003). Tot i que existeixen estudis 
d’investigació importants sobre les influències socials, hi 
ha escassetat d’estudis de revisió sistemàtics que ofereixin 
una visió integradora dels coneixements empírics existents, 
centrada en el suport rebut per part dels tres agents socials 
principals (família, entrenadors i companys d’equip) i 
en el tipus (emocional, informatiu i tangible) i nivell 
(positiu, indiferent i negatiu) de suport que s’ofereix als 
esportistes. Tal com indiquen les revisions sistemàtiques 
sobre aquest tema (Bremer, 2012; Sheridan et al., 2014), 
aquests estudis amplien la comprensió de la matèria i 
proporcionen als investigadors l’oportunitat de compartir 
les evidències disponibles mitjançant la identificació 
de les teories adequades per desenvolupar direccions 
d’investigació i estratègies d’intervenció futures, així com 
per augmentar la consciència sobre el tipus de mètodes 
d’investigació utilitzats en els estudis i detectar quines 
investigacions continuen sent necessàries.

Tenint en compte la situació, aquesta revisió es va 
proposar analitzar publicacions científiques sobre la 
influència dels agents socials en l’esport per identificar 
els diferents tipus i nivells de suport que les famílies, 
entrenadors i companys d’equip donen als esportistes. 
D’acord amb aquest objectiu i amb la literatura existent 
en la matèria, per al present estudi es van formular quatre 
hipòtesis: a) la família proporciona un suport principalment 
emocional i tangible; b) els entrenadors proporcionen un 
suport primordialment informatiu; c) els companys d’equip 
són els que proporcionen més suport emocional; i d) els 
esportistes perceben predominantment com a positiu el 
suport rebut per part dels diferents agents socials.

Metodologia

Protocol d’investigació
Per a la preparació de la present revisió sistemàtica 
es van seguir els criteris recomanats per la declaració 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyzes) (Moher et al., 2009), que 

proporciona una guia per a les revisions sistemàtiques i 
les metaanàlisis (Moher et al., 2015). Per augmentar la 
transparència del procés de revisió i donar a conèixer i 
reduir la duplicació imprevista de revisions sistemàtiques, 
el protocol d’aquesta investigació es va registrar a la base 
de dades PROSPERO (International Prospective Register 
of Systematic, CRD42019114096). El registre permet una 
documentació permanent de 22 elements obligatoris (més 
18 d’opcionals) durant la preparació i la realització d’una 
revisió a priori sistemàtica, i contribueix a la precisió, 
exhaustivitat i accessibilitat dels estudis (Moher et al., 
2015).

Fonts d’informació i estratègia de recerca
Es va realitzar una recerca rigorosa de literatura a les 
bases de dades electròniques següents: PsycINFO (APA); 
ProQuest (Physical Education Index); Sportdiscus a través 
d’EBSCO; Scopus (Elsevier), i Web of Science - Core 
Collection (Clarivate Analytics). Es va decidir utilitzar 
aquestes bases de dades pel fet que inclouen revisions 
sistemàtiques relacionades amb el suport social en l’àmbit 
de les ciències de l’esport (Bremer, 2012; Sheridan et al., 
2014), i es va realitzar una recerca secundària manual en 
llistes de referència per localitzar estudis addicionals.

A cada un dels motors de cerca es van introduir termes 
relacionats amb la temàtica de l’estudi ("influència" OR 
"suport" OR "implicació"), que es van combinar amb termes 
relacionats amb la població ("esportista" OR "pares" OR 
"família" OR "entrenador" OR "companys" OR "companys 
d’equip") i el context de les recerques (esport), utilitzant 
l’operador booleà AND per combinar termes relacionats 
amb la temàtica, la població i el context ("influència" OR 
"suport" OR "implicació" AND "esportista" OR "pares" 
OR "família" OR "entrenador principal" OR "companys 
d’equip" AND "esport"). 

Criteris d’elegibilitat
L’elegibilitat dels articles va seguir les recomanacions 
de la literatura per dur a terme un estudi d’aquestes 
característiques (Meline, 2006). Per a l’anàlisi vam utilitzar 
articles originals escrits en anglès durant el període 2001-
2018 (segle XXI) que ofereixen un resum i el text íntegre 
disponible en línia.

L’avaluació de l’elegibilitat es va dur a terme de manera 
estandarditzada i independent per part de dos investigadors 
llicenciats en Educació Física, tots dos assistents al programa 
de doctorat de Ciències del Moviment Humà i amb experiència 
en l’elaboració d’investigacions científiques i revisions 
sistemàtiques. Les discrepàncies es van resoldre mitjançant 
consens, amb l’ajuda d’un tercer investigador en cas de 
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Inclusió Exclusió

P Participants Atletes (família, entrenadors i companys d’equip)
No atletes

E Exposició Entrenament i competicions
Educació física escolar: activitat i 

exercici físic

C Comparació
Agents socials: família i companys d’equip 
Nivell de suport: positiu, indiferent i negatiu

--

R Resultat
Percepció de l’esportista del suport social  

(influència, implicació) en l’esport
Percepció de familiars, entrenadors  

i companys d’equip

E Estudi
Investigació empírica  

(estudis de camp – descriptius, transversals)
Experimentals, teòrics i instrumentals

Figura 1
Criteris d’inclusió i exclusió dels estudis seleccionats per a la revisió.

Figura 2
Diagrama de flux PRISMA modificat amb els registres recopilats i els registres finals elegibles després del procés de selecció.

Web of Science
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Revisió 2
n = 19

Revisió 1
n = 83

Nombre d’articles identificats a partir de 
cerques en bases de dades

n = 918

Nombre d’articles addicionals després 
d’aplicar filtres a les bases de dades

n = 334

Nombre d’articles després d’exclusió de duplicats

n = 268

Nombre d’articles cribrats

n = 148

Total d’articles exclosos després 
de la lectura del títol/resum

n = 209

Total d’articles exclosos 
després de la lectura del text

n = 209

Nombre de textos complets revisats

n = 59

Nombre d’articles inclosos a la revisió

n = 31

Nombre d’articles addicionals identificats a  
partir de cerques en manuals de referències

n = 102
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desacord (Prat et al., 2019). La inclusió i exclusió d’estudis 
es va fer segons els criteris PRISMA PECOS (Figura 1). 
Després d’efectuar les cerques a les bases de dades, els 
estudis duplicats es van eliminar. Finalment, es van seguir 
tres passos per seleccionar els estudis en funció dels criteris 
d’elegibilitat: la lectura del títol, la lectura dels resums 
i la lectura dels textos complets. L’elegibilitat per a la 
inclusió als estudis finals es va verificar calculant el grau 
d’acord o reproductibilitat entre dos conjunts de dades 
mitjançant l’índex Kappa (Cohen, 1960). Es va obtenir un 
valor superior a 0.87, que indica un nivell d’acord perfecte 
entre els avaluadors (Anguera i Hernández-Mendo, 2014; 
Landis i Koch, 1977).

La cerca a les bases de dades (primària i secundària) 
es va dur a terme durant la primera meitat de novembre de 
2018 i va generar 1020 registres. A la fase de selecció, es van 
excloure 179 articles després de la lectura del títol perquè 
no complien els criteris PECOS següents: participació (9); 
exposició (4); resultat (132); estudi (3); exposició/resultat 
(8); participació/resultat (19); participació/estudi (2); resultat/
estudi (2). Després de la lectura dels resums, es van descartar 
30 articles segons els criteris següents: participació (8); 
resultat (7); estudi (4); participació/resultat (6); participació/
exposició (5). Finalment, a la fase d’elegibilitat, es van 
eliminar 28 articles que no reunien els criteris de resultat 
(27) i idioma (1). A la Figura 2 es presenta un diagrama de 
flux que resumeix el procés de selecció de l’estudi.

Avaluació de la qualitat metodològica dels 
estudis
Dos investigadors van avaluar de manera independent la 
qualitat de tots els estudis revisats mitjançant la llista de 
comprovació adaptada dels elements inclosos en els estudis 
transversals (STROBE - Elm et al., 2008). La llista de 
comprovació estava integrada originalment per 22 elements, 
17 dels quals es van utilitzar en aquest estudi, tots relacionats 
amb el títol i el resum de l’article (element 1), la introducció 
(elements 2 i 3), els mètodes (elements 4-8 i 10-12), els 
resultats (elements 13-14 i 16) i els apartats de discussió 
(elements 18-20). 

Els estudis es van classificar d’acord amb els punts de 
tall següents: A (> 80 %, alt), B (de 50 % a 80 %, moderat) 
i C (< 50 %, baix). Els punts de tall es van obtenir a partir 
de la suma de la puntuació aplicada a cada element: 0 (no 
respon); 1 (respon) (Olmos et al., 2008). Els desacords entre 
els investigadors es van resoldre mitjançant consens. Les 
puntuacions de qualitat metodològica per a tots els estudis 
inclosos figuren a la Taula 1.

Extracció i anàlisi de dades

Els estudis es van organitzar i arxivar utilitzant el programari 
Endnote (X7), mentre que la categorització i l’anàlisi es van 
dur a terme amb el programari QSR NVivo PRO (versió 
12). D’acord amb la informació presentada als estudis, 
les característiques (any; localització de l’estudi; gènere; 
fase de desenvolupament esportiu, basada en l’edat i el 
tipus d’esport; agents socials investigats; tipus de recerca; 
instrumental i programari utilitzats) i la qualitat dels estudis 
es van analitzar quantitativament mitjançant estadístiques 
descriptives (freqüència absoluta).

Resultats
Els resultats presentats als estudis es van analitzar 
qualitativament mitjançant l’establiment de categories i 
subcategories d’anàlisi, definides a priori segons el marc 
conceptual i a posteriori a partir de les dades empíriques 
dels estudis: agents socials (familiars, entrenadors i 
companys d’equip), tipus de suport social (emocional, 
informatiu o tangible) i nivell de suport social (positiu, 
indiferent o negatiu).

Característiques dels estudis
Les característiques dels 31 estudis seleccionats per a aquesta 
revisió sistemàtica es presenten a la Taula 1. La majoria 
de les investigacions es van publicar a partir de 2010 (21). 
En termes d’ubicació dels estudis, quatre van tenir lloc als 
Estats Units i quatre al Regne Unit.

La majoria de les investigacions es van dur a terme 
amb esportistes de tots dos sexes (24) i només una es va fer 
exclusivament amb esportistes de sexe masculí. Quant a la 
fase de desenvolupament a llarg termini de l’esportista (Côté 
et al., 2003), 10 estudis es van dur a terme amb esportistes 
en les tres fases (diversificació, especialització, inversió) 
i 14 incloïen practicants d’esports d’equip i individuals.

Els estudis que aplicaven un enfocament quantitatiu 
(16) van recollir les dades mitjançant qüestionaris (16), 
mentre que els estudis amb un enfocament qualitatiu (14) 
van recórrer a entrevistes semiestructurades (10), i només es 
va fer una investigació que inclogués tots dos plantejaments. 
Les aplicacions de programari SPSS (n = 4) i NVivo (n = 4) 
van ser les més utilitzades per a l’anàlisi de les dades. A més, 
predominaven els estudis que tenien en compte la percepció 
dels esportistes sobre el suport que els proporcionava la 
família (13) (Tabla 1).

Risc de biaix
En atenció a les pautes utilitzades (Elm et al., 2008; Olmos 
et al., 2008), es va atribuir una qualitat metodològica elevada 
a la majoria dels estudis (23) i una qualitat moderada a vuit 
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Taula 1 
Resum de les característiques de l’estudi.

Autor(s) Any
Ubicació de 
l’estudi

Gènere
Fases de 
desenvolupament

Modalitat
Tipus 
d’investigació

Instruments Programari
Influències 
socials

Qualitat  
de l’estudi

Wyllerman et al. 2002 NE M/F I Individual Quantitatiu Qüestionaris NE FE B

Wuerth, Lee i Alfermann 2004 Alemanya M/F Mo/Es/I
Individual  
Col·lectiu

Quantitatiu Qüestionaris NE F A

Wolfenden i Holt 2005 Anglaterra M/F Es Individual Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NE F/E A

Jowett i Timson-Katchis 2005
República de 
Xipre

F I Individual Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NE F/E A

Ullrich-French i Smith 2006 EUA M/F Mo/Es Col·lectiu Quantitatiu Qüestionaris NE F/CE A

Schinke et al. 2006 Canadà M/F Mo/Es/I
Individual  
Col·lectiu

Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NE F B

Mccarthy i Jones 2007 Anglaterra M/F Mo
Individual  
Col·lectiu

Qualitatiu
Discussions de grup/entrevistes 
semiestructurades

NE F/E/CE A

Jowett 2008 Anglaterra F Mo/Es/I Individual Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NE F/E A

Ullrich-French i Smith 2009 EUA M/F Mo/Es Col·lectiu Quantitatiu Qüestionaris NE F/CE A

Keegan et al. 2009 NE M/F Mo
Individual  
Col·lectiu

Qualitatiu Entrevistes/discussions de grup NVIVO F/E/CE A

Keegan et al. 2010 NE M/F Mo/Es/I
Individual  
Col·lectiu

Qualitatiu
Discussions de grup/entrevistes 
semiestructurades

NVIVO F/E/CE A

Bhalla i Weiss 2010 Canadà F Es/I
Individual  
Col·lectiu

Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NE F A

Fry i Gano-Overway 2010 NE M/F Mo/Es/I Col·lectiu Quantitatiu Qüestionaris NE E/CE A

Jowett i Cramer 2010 NE M/F Es/I Individual Quantitatiu Qüestionaris NE E A

Lauer et al. 2010 NE M/F I Individual Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NE F A

Taylor i Bruner 2012 Anglaterra M Mo/Es/I Col·lectiu Quantitatiu Qüestionaris EQS E B

Nota. Fases de desenvolupament (definides segons Côté, Baker i Albernethy, 2003). Mo: mostreig (fins a 12 anys); Es: especialització (de 13 a 15 anys); I: inversió (més de 16 anys); M: masculí;  
F: femení; NE: no especificat; F: família; E: entrenadors; CE: companys d’equip; A: qualitat alta, B: qualitat moderada.
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Taula 1 (Continuació) 
Resum de les característiques de l’estudi.

Autor(s) Any
Ubicació de 
l’estudi

Gènere
Fases de 
desenvolupament

Modalitat
Tipus 
d’investigació

Instruments Programari
Influències 
socials

Qualitat  
de l’estudi

Siekańska 2012 NE M/F I
Individual/ 
Col·lectiu

Quantitatiu Qüestionaris NE F B

Dionigi, Fraser-Thomas i 
Logan

2012 Canadà M/F I
Individual 
Col·lectiu

Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NE F A

Nunomura i Oliveira 2013 Brasil M/F Es/I Individual Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NE F B

Rottensteiner et al. 2013 Finlàndia M/F Es/I Col·lectiu Quantitatiu Qüestionaris SPSS E A

Atkins et al. 2013 EUA F Es
Individual 
Col·lectiu

Quantitatiu Qüestionaris EQS F A

Kubayi et al. 2014 Sud-àfrica M/F I NS Quantitatiu Qüestionaris SPSS F/CE B

Santi et al. 2014 NE M/F I Individual Quantitatiu Qüestionaris
SPSS/
AMOS

CE/E A

Amado et al. 2015 Espanya M/F Mo/Es/I
Individual 
Col·lectiu

Quantitatiu Qüestionaris SPSS F A

Marsh et al. 2015 EUA M/F Mo/Es/I
Individual 
Col·lectiu

Quantitatiu- 
qualitatiu

Entrevistes/qüestionaris SPSS F/E B

Kang, Jeon i Kwon 2015 Corea M/F Mo/Es/I NS Quantitatiu Qüestionaris PASW F A

Cranmer i Sollitto 2015 NE M/F I
Individual 
Col·lectiu

Quantitatiu Qüestionaris NE E A

MacPherson, Kerr i Stirling 2016 NE F Es/I
Individual 
Col·lectiu

Qualitatiu
Entrevistes semiestructurades/
fotoelicitació

NE CE A

Maniam 2017 Austràlia M/F I
Individual 
Col·lectiu

Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NVIVO F B

Danioni, Barni i Rosnati 2017 Itàlia M/F Es/I Col·lectiu Quantitatiu Qüestionaris NE F A

Folle et al. 2018 Brasil F Mo/Es/I Col·lectiu Qualitatiu Entrevistes semiestructurades NVIVO F A

Nota. Fases de desenvolupament (definides segons Côté, Baker i Albernethy, 2003). Mo: mostreig (fins a 12 anys); Es: especialització (de 13 a 15 anys); I: inversió (més de 16 anys); M: masculí;  
F: femení; NE: no especificat; F: família; E: entrenadors; CE: companys d’equip; A: qualitat alta, B: qualitat moderada.
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estudis. En total, el risc de biaix en els estudis inclosos es 
va considerar relativament baix.

Agents socials, tipus i nivell de suport 
social
Els resultats de l’estudi es van organitzar entorn de la 
influència dels principals agents socials investigats (familiars, 
entrenadors, companys d’equip), centrant-se en el tipus 
de suport (emocional, informatiu o tangible) i en el nivell 
(positiu, indiferent o negatiu) percebut pels esportistes.

Suport familiar
La informació inclosa relativa a la influència de la família 

es va obtenir de 24 estudis (Figura 3). En l’anàlisi vam 
detectar que, segons la percepció dels esportistes investigada 
en els estudis seleccionats, el suport de la família era 
fonamentalment emocional.

Els estudis van mostrar que el suport emocional (23) 
donat per la família s’identificava com un factor clau de 
motivació per als esportistes en la pràctica esportiva i 
que, en general, la família era present (en entrenaments i 
competicions), donava suport i creia en els beneficis de la 
pràctica esportiva. No obstant això, en alguns dels estudis, 
alguns esportistes també van avaluar negativament el suport 
emocional (16) de la família. En aquests casos, la implicació 
excessiva (crítica, expressions espontànies de decepció, 
èmfasi excessiu en la victòria i expectatives poc realistes), 
en lloc d’una motivació, es convertia en una font de pressió 

Figura 3
Estudis que observen el suport de la família en l’esport.

· · Wylleman et al., 2002
·· Wuerth, Lee i Alfermann, 2004
·· Jowett i Timson-Katchis, 2005
·· Wolfenden i Holt, 2005
·· Schinke et al., 2006
·· Mc Carthy i Jones, 2007
·· Jowett, 2008
·· Keegan et al., 2010
·· Ullrich-French i Smith, 2006
·· Bhalla i Weiss, 2010
·· Keegan et al., 2010
·· Lauer et al., 2010
··  Diogini, Fraser-Thomas i Logan, 
2012

·· Siekanska, 2012
·· Atkins et al., 2013
·· Nunomura i Oliveira, 2013
·· Amado et al., 2015
·· Kang, Jeon i Kwon, 2015
·· Marsh et al., 2015
·· Danioni, Barni i Rosnati, 2017
·· Maniam, 2017
·· Folle et al., 2018

·· Jowett i Timson-Katchis, 2005
·· Wolfenden i Holt, 2005
·· Schinke et al., 2006
·· Mc Carthy i Jones, 2007
·· Jowett, 2008
·· Bhalla i Weiss, 2010
·· Keegan et al., 2009
·· Lauer et al., 2010
·· Nunomura i Oliveira, 2013
·· Marsh et al., 2015
·· Folle et al., 2018

·· Jowett i Timson-Katchis, 2005
·· Wolfenden i Holt, 2005
·· Schinke et al., 2006
·· Bhalla i Weiss, 2010
·· Keegan et al., 2009
·· Lauer et al., 2010
··  Diogini, Fraser-Thomas i Logan, 

2012
·· Nunomura i Oliveira, 2013
·· Kubayi, 2014
·· Maniam, 2017
·· Folle et al., 2018

·· Jowett i Timson-Katchis, 2005
·· Wolfenden i Holt, 2005
·· Ullrich-French i Smith, 2006
·· McCarthy i Jones, 2007
·· Keegan et al., 2009
·· Bhalla i Weiss, 2010
·· Keegan et al., 2010
·· Lauer et al., 2010
·· Sickanska, 2012
·· Nunomura i % Oliveira, 2013
·· Amado et al., 2015
·· Marsh et al., 2015
·· Danioni, Barni i Rosnati, 2017
·· Maniam, 2017
·· Folle et al., 2018

·· Wolfenden i Holt, 2005
·· Mc Carthy i Jones, 2007
·· Jowett, 2008
·· Keegan et al., 2009
·· Lauer et al., 2010
·· Nunomura i Oliveira, 2013
·· Marsh et al., 2015
·· Folle et al., 2018

·· Lauer et al., 2010
·· Maniam, 2017

·· Amado et al., 2015
·· Nunomura i Oliveira, 2013

·· Wolfenden i Holt, 2005

Suport emocionalxxxx  

Positiu Positiu

Positiu

Negatiu Negatiu

Indiferent

Indiferent

Indiferent

       Suport informatiu  

Suport tangiblexxxx  
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i estrès, sobretot en situacions competitives. A més, dos 
estudis indicaven que alguns esportistes es mostraven 
indiferents al tipus de suport emocional proporcionat per 
la família.

En els resultats de la investigació observem que, 
mitjançant consells, assessorament, feedback i crítiques 
constructives, la família aspira a transmetre informació 
sobre patrons de nutrició, repòs, entrenament i rendiment en 
l’esport. En general, els esportistes investigats interpretaven 
aquest suport de manera positiva. D’altra banda, els 
mateixos comportaments instructius (7), quan es basen 
en aspectes nocius (crítiques negatives, pressió excessiva), 

conduïen els esportistes a sentir-se frustrats i desmotivaven 
la seva implicació en l’esport. Un estudi recalcava que els 
esportistes reben el suport informatiu dels membres de la 
família amb indiferència, de manera que no els influeix 
en la pràctica esportiva (Wolfenden i Holt, 2005).

Les percepcions positives del suport tangible (11) van 
demostrar que els esportistes reconeixien la disponibilitat 
de la família (adquisició de material per a l’esport i suport 
logístic) tant en entrenaments com en competicions. Per 
la seva banda, a causa d’una inversió desproporcionada, 
(2) alguns esportistes se sentien pressionats i insatisfets 
amb el suport de la família.

Figura 4
Estudis que observen el suport dels entrenadors en l’esport.

·· Wylleman et al., 2002
·· Wolfenden i Holt, 2005
·· Mc Carthy i Jones, 2007
·· Jowett, 2008
·· Keegan et al., 2009
·· Fry i Gano-Overway, 2010
·· Jowett i Cramer, 2010
·· Keegan et al., 2010
·· Taylor i Bruner, 2012
·· Cranmer i Sollitto, 2015
·· Marsh et al., 2015

·· Wylleman et al., 2002
·· Wolfenden i Holt, 2005
·· Mc Carthy i Jones, 2007
·· Jowett, 2008
·· Keegan et al., 2010
·· Cranmer i Sollitto, 2015

·· Jowett i Timson-Katchis, 2005
·· Wolfenden i Holt, 2005
·· Mc Carthy i Jones, 2007
·· Jowett, 2008
·· Keegan et al., 2009
·· Keegan et al., 2010
·· Taylor i Bruner, 2012
·· Rottensteiner et al., 2013
·· Santi et al., 2014

·· Jowett, 2008
·· Keegan et al., 2009
·· Keegan et al., 2010
·· Rottensteiner et al., 2013
·· Santi et al., 2014

·· Cranmer i Sollitto, 2015

Suport emocionalxxxx  

Positiu PositiuNegatiu Negatiu

        Suport informatiu x

Suport tangiblexxxx  

Figura 5
Estudis que observen el suport dels companys d’equip en l’esport.

·· Schinke et al., 2006
·· Ullrich-French i Smith, 2006
·· Mc Carthy i Jones, 2007
·· Keegan et al., 2009
·· Ullrich-French i Smith, 2009
·· Fry i Gano-Overway, 2010
·· Keegan et al., 2010
·· Kubayi, 2014
·· MacPherson, Kerr i Stirling, 2016

·· Keegan et al., 2009
·· Keegan et al., 2010

·· Mc Carthy i Jones, 2007
·· Keegan et al., 2010
·· Santi et al., 2014
·· MacPherson, Kerr i Stirling, 2016

·· Keegan et al., 2009
·· Keegan et al., 2010

       Suport emocional     

Positiu PositiuNegatiu Negatiu

        Suport informatiu 
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La informació sobre la influència dels entrenadors es 
va extreure dels 14 estudis destacats a la Figura 4. En la 
percepció dels esportistes investigats, observem que els 
entrenadors els donaven suport principalment emocional 
i informatiu.

Els resultats van revelar que el suport emocional positiu 
dels entrenadors (ambient motivador, confiança i respecte) 
afectava directament la implicació dels esportistes en l’esport 
(11). En canvi, les situacions negatives (exigències, pressió, 
focus en els resultats i en el rendiment esportiu) feien que 
els esportistes se sentissin pressionats per l’entrenador 
i insatisfets amb l’esport (9). Es va remarcar que les 
percepcions de suport informatiu ( feedback, orientació i 
consells), sobretot amb l’objectiu de millorar el rendiment 
esportiu, generaven formes efectives de motivació en els 
esportistes (5). Tot i això, alguns esportistes van assenyalar 
que el feedback dels entrenadors era excessivament crític i, 
en conseqüència, influïa negativament en la confiança i el 
desenvolupament esportiu (5). El suport tangible tenia un 
reflex escàs en la percepció dels esportistes (1).

Suport dels companys d’equip
La informació analitzada quant a la influència dels companys 
d’equip es va extreure de nou estudis (Figura 5). Segons 
la percepció dels esportistes, els companys d’equip 
proporcionaven principalment suport emocional per a la 
pràctica esportiva.

S’ha demostrat que una relació positiva amb els companys 
d’equip (amistat, acceptació i ànim) contribueix a la qualitat 
de les experiències esportives que perceben els esportistes 
(8). Ara bé, les actituds negatives (rebuig, manca de suport, 
ego) duien els esportistes a desenvolupar competitivitat i 
rivalitat amb els companys (4). Els esportistes van subratllar 
el suport informatiu dels col·legues (comentaris orals i 
feedback positiu) com un factor motivador en situacions 
diverses (2). No obstant això, els aspectes desfavorables 
(crítiques i feedback negatiu) donaven lloc a la competitivitat 
entre esportistes i provocaven conseqüències adaptatives 
negatives relacionades amb els esports (2).

Discussió
L’objectiu d’aquest estudi era analitzar les publicacions 
científiques sobre la influència dels agents socials en l’esport 
per tal d’identificar els diferents tipus i nivells de suport 
social que els familiars, entrenadors i companys d’equip 
ofereixen als esportistes. En general, aquesta revisió va 
mostrar un augment de publicacions sobre el tema des de 
2010, a partir d’estudis realitzats amb esportistes de tots dos 
sexes en les tres etapes del desenvolupament de l’esportista 

a llarg termini i centrant-se en l’anàlisi del suport social 
proporcionat per les famílies. L’evidència suggereix que els 
familiars proporcionen els tres tipus de suport (emocional, 
informatiu i tangible), que els entrenadors els donen suport 
emocional i informatiu, i els seus companys d’equip, suport 
emocional.

El nombre creixent de publicacions sobre la influència 
social en l’esport destaca la contemporaneïtat d’aquesta 
matèria i la preocupació dels investigadors per entendre 
els factors que interfereixen en el desenvolupament dels 
esportistes, des de l’esport de base fins al d’alt rendiment. 
Aquesta evidència indica que la investigació aspira a una 
comprensió multidimensional de l’esport, sobretot pel 
que fa a les variables relacionades amb l’edat i el gènere, 
comprensió que pot ajudar els especialistes a proporcionar 
el suport adequat als esportistes en les diferents etapes de 
desenvolupament i en l’evolució, en tots dos sexes (Sheridan 
et al., 2014).

Un dels elements més destacats d’aquest estudi va ser 
l’abast de les investigacions dutes a terme, amb un focus 
específic en la influència de la família en el desenvolupament 
dels esportistes, que omple un buit detectat prèviament 
en la literatura (Fredricks i Eccles, 2004). Els esportistes 
observats en els diversos estudis analitzats trobaven en la 
família el suport principal, al marge del gènere i de l’etapa 
esportiva en què es trobaven. Això vol dir que, durant tota 
la trajectòria de l’esportista, des de l’etapa d’iniciació fins 
a l’esport d’elit, indistintament del tipus i nivell de suport, 
els familiars tenen una influència important en la carrera 
dels esportistes, fet que deixa clara la importància d’estudiar 
aquest agent, tal com ja s’ha destacat en la literatura (Côté, 
1999; Fraser-Thomas et al., 2005).

En aquesta revisió hem partit de la hipòtesi que la família 
proporcionava més suport emocional i tangible als esportistes. 
Aquesta hipòtesi va quedar parcialment sustentada, ja 
que els esportistes percebien els tres tipus de suport. Les 
evidències detectades en les investigacions seleccionades 
suggereixen que els familiars poden modelar les experiències 
dels esportistes, que seran favorables si mostren control 
de les emocions, respecte, ètica i coparticipació amb els 
objectius de l’esportista. Així, la família ha d’entendre que 
l’esportista no podrà continuar implicat en l’esport per si 
sol i que demostrar empatia amb els reptes que afronti en 
aquest context augmentarà les possibilitats d’èxit en la seva 
carrera esportiva (Knight et al., 2018).

D’altra banda, tot i que perceben nivells positius de 
suport, un elevat nombre d’estudis demostra percepcions 
negatives per part dels esportistes en relació amb la família. 
En un intent per maximitzar els beneficis, sobretot en els més 
petits, els familiars solen exercir un elevat nivell de suport 
emocional, informatiu i tangible a costa de les experiències 
esportives dels esportistes.
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Els resultats van demostrar que els comportaments 
familiars negatius, com la pressió, les exigències i un èmfasi 
excessiu en la victòria i el rendiment creen expectatives poc 
realistes i insatisfacció en la pràctica esportiva. Un altre 
element potencialment significatiu va ser l’assignació de 
recursos financers per part de la família per a la participació 
de l’esportista en l’esport. Sembla que els familiars que fan 
grans inversions en la carrera esportiva dels joves esportistes 
esperen un cert retorn de la inversió.

Aquest tipus de situació, però, pot conduir l’esportista 
a sentir-se excessivament pressionat, obtenir menys plaer i, 
en conseqüència, demostrar menys compromís amb l’esport 
(Dunn et al., 2016; Latorre-Román et al., 2020). Així, encara 
que el suport sigui positiu, pot ser vist com a negatiu, en 
funció de com ho percebi i experimenti l’esportista.

La informació obtinguda d’aquesta revisió destacava 
els entrenadors com una font complementària de suport. 
La segona hipòtesi proposada no es va verificar perquè 
malgrat que els proporcionaven suport informatiu, el suport 
que més van percebre els esportistes de la seva relació amb 
els entrenadors va ser emocional. Els resultats dels estudis 
van demostrar que el suport emocional i informatiu de 
l’entrenador, principalment a través de la motivació, el 
feedback i els consells, pot establir relacions duradores 
que possiblement condueixen els esportistes a allargar la 
seva implicació amb l’esport (Pérez-González et al., 2019).

D’altra banda, l’entrenador també pot ser una font de 
suport negatiu quan exerceix una pressió exagerada i fa 
crítiques desfavorables sobre el rendiment de l’esportista, 
fet que pot comportar la manca d’equilibri i d’establiment 
d’uns vincles afectius que els permeten mantenir una relació 
mútua de respecte i confiança. Cal que els entrenadors 
entenguin els esportistes tant dins com fora del context 
esportiu i que els demostrin un interès real. Aquesta actitud 
pot ajudar-los a enfocar millor les necessitats dels esportistes i 
a desenvolupar habilitats i objectius realistes que els permetin 
una carrera esportiva d’èxit (Nascimento Junior et al., 2020; 
Rottensteiner et al., 2013).

Rarament, en els estudis analitzats, els esportistes 
van manifestar la percepció d’un suport tangible per 
part dels entrenadors. Aquest tipus de suport inclou el 
reconeixement que l’entrenador proporciona a l’atleta 
beneficis o serveis (rehabilitació, tractament de lesions, 
programes d’entrenament i exercici, equipament esportiu 
o ajuda financera) destinats a ajudar l’esportista a practicar 
l’esport (Holt i Dunn, 2004; Rees i Hardy, 2000). Potser, 
sobretot en el cas dels esportistes més joves, no es percep que 
aquest tipus de suport procedeixi directament de l’entrenador 
i aquestes responsabilitats s’atribueixen als familiars o fins i 
tot al club o centre esportiu, fet que pot haver reduït aquest 
reconeixement en l’anàlisi del suport dels entrenadors.

S’ha demostrat que la relació amb els companys d’equip 
contribueix a la qualitat de les experiències dels esportistes, 

principalment a través del suport emocional, fet que corrobora 
la tercera hipòtesi d’aquest estudi. Si bé la literatura esportiva 
s’ha centrat principalment en el fet de com els agents socials 
adults, com familiars i entrenadors, poden donar forma al 
desenvolupament dels esportistes (Marsh et al., 2015), sembla 
que existeix un reconeixement creixent que les interaccions 
amb els companys d’equip també són importants per generar 
resultats positius en l’esport (Macpherson et al., 2016).

Els resultats dels estudis suggereixen que la qualitat de 
l’amistat i l’acceptació dels iguals mantenen una relació 
estreta amb la motivació, la camaraderia i, en conseqüència, 
amb un compromís més fort de l’esportista amb l’esport 
(Ullrich-French i Smith, 2006). A mesura que la pràctica 
esportiva progressa, el paper dels companys d’equip es 
redefineix i es torna cada vegada més important, sobretot en 
les fases d’especialització i inversió esportiva, ja que és en 
aquestes fases, potser les més complexes per als esportistes, 
quan se sol experimentar la transició cap a l’adolescència i 
un canvi habitual dels papers exercits per adults importants 
(Côté et al., 2016).

Ara bé, els conflictes amb els companys d’equip 
poden dur els esportistes a abandonar l’esport (Scott et al., 
2019). L’evidència obtinguda, tot i que predominantment 
positiva, és coherent amb la de Sheridan et al. (2014), en 
el sentit que indica que un suport emocional i informatiu 
negatiu per part dels companys d’equip que impliqui 
un ambient de col·lisió d’egos, una competitivitat alta 
i comentaris despectius sol estar estretament relacionat 
amb l’abandonament de l’esport. D’això es dedueix que 
la continuïtat en l’esport també dependrà de la qualitat de 
la relació amb els companys d’equip, que serà fonamental 
per prendre aquesta decisió.

La comparació de l’evidència d’aquesta revisió i la 
literatura existent permeten determinar que l’experiència 
esportiva de l’esportista està directament influïda pel tipus 
i el nivell de suport que rep dels agents socials, que es 
proporciona amb diferents valors i creences (Defreese i 
Smith , 2014). En aquesta investigació, els resultats dels 
estudis analitzats van evidenciar que el suport dels agents 
socials es percep predominantment com a positiu, d’acord 
amb la quarta hipòtesi d’aquest estudi. Així, fins i tot amb 
un suport negatiu, aquest es percep amb menys freqüència 
que el suport positiu, fet que demostra que els familiars, els 
entrenadors i els companys d’equip van complir el seu paper 
de compartir les necessitats dels esportistes i de proporcionar-
los suport emocional, informatiu i tangible per ajudar-los 
en les activitats esportives.

Des d’aquesta perspectiva, per ajudar els esportistes 
a desenvolupar-se i protegir-los de manera efectiva de 
situacions indesitjables, sembla crucial examinar més en 
detall com influeixen els agents socials en el desenvolupament 
esportiu dels esportistes. Això no només exigeix analitzar 
la informació de recerca disponible, sinó també generar 
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nous estudis destinats a entendre millor els mecanismes 
psicològics en el marc dels contextos específics de la cultura 
esportiva que proporcionin un millor enteniment de com 
poden influir determinats tipus i nivells de suport en la 
continuació o la interrupció d’una carrera esportiva.

Conclusions
Els resultats d’aquesta revisió sistemàtica van proporcionar 
una clara indicació de l’amplitud i la complexitat dels diferents 
tipus i nivells de suport que els agents socials ofereixen als 
esportistes. Es va identificar que les famílies són les úniques 
proveïdores dels tres tipus de suport i que donen als esportistes 
suport emocional, informatiu i tangible en els tres nivells 
(positiu, indiferent i negatiu). Els que van donar més suport 
emocional i informatiu van ser els entrenadors, mentre que 
els companys d’equip van oferir més suport emocional, tant 
en termes positius com negatius, segons la percepció dels 
esportistes. En general, sembla que identificar les funcions 
i responsabilitats específiques que pot proporcionar cada 
agent social, així com conèixer les demandes i els objectius 
dels esportistes, resultaria útil per encaminar una carrera 
esportiva d’èxit.

D’aquesta revisió van sorgir diverses propostes pràctiques 
per a familiars, entrenadors i altres agents socials presents 
en el context de l’esport que treballen amb esportistes. S’ha 
demostrat que les famílies, els entrenadors i els companys 
d’equip tenen una influència positiva en diversos aspectes que 
afecten l’evolució dels esportistes en l’esport. Els familiars 
van ser els únics que van proporcionar els tres tipus de suport, 
fet  que indica el paper significatiu i ubic de la família, tant en 
termes positius com negatius. Aquesta informació pot ajudar 
els familiars a revisar les seves actituds i el tipus de suport 
que proporcionen als atletes per garantir unes relacions de 
suport favorables i positives. Aquest estudi pot contribuir a 
entendre els tipus de suport específics que poden protegir els 
esportistes de tipus concrets d’efectes estressants derivats de 
la implicació en l’esport al llarg del temps. Així, per ajudar els 
esportistes a seguir practicant un esport, els agents socials més 
propers han de ser conscients del tipus i nivell de suport que 
els proporcionen en diferents moments de la seva trajectòria 
esportiva.

Limitacions i direccions futures
Aquest estudi fa aportacions importants sobre com els 
esportistes perceben la influència dels agents socials en 
l’esport, motiu pel qual s’han analitzat els tipus i nivells 
de suport que els proporcionen els familiars, entrenadors 
i companys d’equip. No obstant això, l’estudi presenta 
diverses limitacions metodològiques, com són: la inclusió 
d’estudis publicats exclusivament en anglès (que podria 

haver influït en les característiques de la mostra i conduir 
a l’omissió d’estudis culturalment rellevants); l’eliminació 
dels estudis que no complien algun dels criteris d’elegibilitat 
adoptats (estudis fora del marge de dates 2001-2018) i que no 
observaven la percepció dels esportistes com un dels focus 
de la investigació, sinó que se centraven en la percepció 
dels pares, entrenadors i companys d’equip sobre la seva 
influència en la pràctica dels esportistes, i la no observació 
d’altres agents socials (professors, amics de fora de l’àmbit 
de l’esport, empresaris, membres esportius), els quals també 
podrien haver restringit els resultats d’aquesta revisió. A 
més, el volum de les mostres i els nivells de competició dels 
participants investigats no es van tenir en compte ni es van 
realitzar comparacions entre esportistes d’acord amb l’edat, 
sexe, esport i país d’origen, evidències que podrien explicar 
alguns dels resultats obtinguts a partir de les característiques 
de les mostres. En el futur, les investigacions podrien adoptar 
un biaix més transversal amb l’objectiu d’entendre com la 
xarxa de suport social dels esportistes pot influir abans, 
durant i després de la temporada esportiva, fet que permetria 
als investigadors examinar les influències de les relacions 
dels agents socials amb el pas el temps. Incloure poblacions 
d’esportistes de cultures diferents podria ajudar a comprovar 
la generalització i validesa dels coneixements existents. De 
la mateixa manera, incorporar coneixements de múltiples 
relacions socials i explorar possibles efectes moderadors 
en el si d’un projecte d’investigació pot aportar informació 
significativa i fer contribucions valuoses a la literatura existent.
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