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anghenion gofal a chymorth oedolion.
Mae Uned 5 yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth o safbwyntiau damcaniaethol ar
ymddygiad oedolion, gan gynnwys ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion,

safbwyntiau ar ymddygiad oedolion a strategaethau a dulliau sy’n cefnogi oedolion i
ddatblygu patrymau ymddygiad cadarnhaol.

Mae Uned 6 yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth mewn perthynas â chynorthwyo
oedolion i gynnal iechyd, llesiant a gwydnwch, gan gynnwys materion cyfoes o ran

rhoi gofal a chymorth i oedolion, a rôl deddfwriaeth a mentrau cyfredol y llywodraeth

Cyflwyniad

Mae Uned 5 ac Uned 6 yn cynrychioli llwybr Safon Uwch sy’n canolbwyntio ar
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FT

Cyflwyniad

Cyf l w y ni a d

i ddiogelu a gwella gofal a chymorth i oedolion sydd mewn perygl yng Nghymru.

Mae Uned 5 ac Uned 6 yn galluogi dysgwyr i adeiladu ar y wybodaeth, y ddealltwriaeth
a’r sgiliau a ddatblygwyd ar lefel UG a’r Dystysgrif a’r Diploma mewn Iechyd a Gofal
Lefel 3: Egwyddorion a Chyd-destunau.

Bydd dysgwyr yn gallu tynnu ar y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd ganddynt
o astudio Uned 1 ac sy’n gysylltiedig â hybu iechyd a llesiant, fel penderfynyddion
cymdeithasol ac economaidd a mentrau ac ymgyrchoedd y llywodraeth sy’n effeithio
ar iechyd a llesiant yng Nghymru ac yn ceisio dylanwadu arnyn nhw.

R

Yn ogystal, bydd dysgwyr yn gallu tynnu ar y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd
ganddynt o fod wedi astudio Uned 2 ac sy’n gysylltiedig â chefnogi iechyd, llesiant a

gwydnwch yng Nghymru, er enghraifft, cefnogi unigolion i gyflawni eu canlyniadau
personol, arferion gwaith, y ddarpariaeth leol a chenedlaethol a chyfrifoldebau a
hawliau darparwyr ac unigolion.

Felly, mae’r llwybr hwn yn rhoi’r cyfle i ymgeiswyr i wneud cysylltiadau rhwng elfennau

D

o bob rhan o’r cwrs astudio a dangos eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth.
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Ffactorau sy’n effeithio
ar ymddygiad oedolion

1

Pennod 1: Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad
oedolion

C

orfforol yn cyfeirio at gryfder corfforol (e.e. cryfder y cyhyrau a’r esgyrn), sgiliau echddygol
manwl (e.e. wrth dynnu llun a pheintio) a sgiliau echddygol bras (e.e. wrth gerdded a dawnsio) a
thwf. Yn ogystal, mae datblygiad corfforol yn cynnwys gweithrediad y system sgerbydol (esgyrn
a chartilag yn y corff sy’n rhoi cynhaliad ac yn galluogi symud), cydbwysedd a chydsymud,
golwg, clyw, croen a gwallt, misglwyf mewn menywod a’r system imiwnedd.

D
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M eysydd da t bly g ia d al l w e d d o l m e w n
oed olion a a ll effeit h i o ar y m d d y g i ad

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Mae datblygiad corfforol, deallusol/gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol yn feysydd
allweddol sy’n gallu effeithio ar ymddygiad oedolion.

Mae’r ffurfiau hyn ar ddatblygiad yn cael eu cyfleu drwy’r acronym C.D.E.C. (P.I.E.S yn Saesneg
- Physical, Intellectual/cognitive, Emotional, Social), a ddefnyddir i ddisgrifio camau bywyd yn
ystod cylchred bywyd unigolyn. Mae’r gylchred bywyd hon yn cynnwys oedolaeth, sef 20–64
blwydd oed, a’r cam oedolaeth ddiweddarach, sef dros 65 oed.

Meysydd datblygiad allweddol mewn oedolion sy’n gallu effeithio ar
ymddygiad
C.D.E.C.
Corfforol; Deallusol/gwybyddol; Emosiynol; Cymdeithasoll

eallusol/gwybyddol yn cyfeirio at leferydd, iaith, gwybodaeth, dychymyg, creadigrwydd,
cof, rhesymu, datrys problemau a gwneud penderfyniadau. Mae’n cynnwys dysgu gydol oes
ffurfiol (e.e. hyfforddiant a dosbarthiadau) a dysgu gydol oes anffurfiol i hybu annibyniaeth
(e.e. datblygu sgiliau yn y cartref).

E

mosiynol yn cyfeirio at ddeall eich
emosiynau eich hun a rhai pobl eraill, yn
ogystal â rheoli emosiynau (e.e. rheoli
dicter) a mynegi emosiynau (e.e. dangos
empathi) yn briodol. Mae datblygiad
emosiynol yn cynnwys deallusrwydd
emosiynol, hunan-barch ac ysbrydolrwydd.
Yn ogystal, mae’n cyfeirio at fod yn gyfrifol
a bod yn fodel rôl cadarnhaol, fel gofalwr
neu riant, ar gyfer ymatebion emosiynol
pobl eraill.

Keywords
Meysydd datblygiad
allweddol mewn oedolion
corfforol
deallusol/gwybyddol
emosiynol
cymdeithasol

D

R

C

2

ymdeithasol yn cyfeirio at ryngweithio ag eraill mewn amrywiaeth o leoliadau
cymdeithasol fel mannau cyhoeddus (e.e. cludiant cyhoeddus, siopau a chymdogaethau),
aduniadau teuluol, digwyddiadau cymdeithasol lleol, gweithleoedd a gyda ffrindiau. Mae
datblygiad cymdeithasol yn cynnwys perthnasoedd â chydweithwyr, ysgolion plant, ffrindiau,
aelodau grŵp â diddordeb cyffredin (e.e. grŵp protest, dosbarth ymlacio, grŵp ffydd neu
glwb chwaraeon) ac aelodau teulu. Mae hyn yn cyfrannu at ymdeimlad o hunaniaeth, dod i
ymddiried mewn eraill, ymlyniadau ac ymdeimlad o berthyn.
Mae’r tabl hwn yn rhoi enghreifftiau o feysydd datblygiad allweddol mewn oedolion sy’n gallu
effeithio ar ymddygiad.
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Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Meysydd datblygiad allweddol mewn oedolion sy’n gallu effeithio ar
ymddygiad
Canol oed (40–64 oed)

Profi eich gwybodaeth:

Oedolyn hŷn (65+ oed)

1. Rhowch un enghraifft o ddatblygiad corfforol y mae oedolion hŷn
yn ei brofi.

Datblygiad corfforol

Bydd y system sgerbydol
yn parhau i dyfu tan 30
oed; mae’r cyhyrau ar eu
hanterth rhwng 20 a 30 oed;
efallai bydd y golwg a’r clyw
yn dirywio; mae’r croen yn
colli ychydig o leithder; mae
newidiadau yn y system
atgenhedlu.

Datblygiad deallusol/
gwybyddol

Mae gallu deallusol ar ei
anterth; mae sgiliau geiriol,
rhesymu a chreadigrwydd
wedi’u datblygu’n dda; mae’r
gallu i gofio gwybodaeth yn
gryf

Datblygiad emosiynol a
chymdeithasol

Colli taldra sgerbydol yn
digwydd; llai o gryfder yn y
cyhyrau os nad ydyn nhw’n
cael eu defnyddio ac ymateb
arafach gan gyhyrau a
chymalau; anymataliaeth;
newidiadau i’r golwg ac i’r clyw
fel golwg hir a cholli clyw; mae
menywod yn profi’r menopos

Datblygiad deallusol/
gwybyddol

Mae gallu deallusol yn parhau
ar ei anterth hyd at ran
ddiweddarach canol oed (46
oed) ac ar ôl hyn mae galw
i gof/cofio yn mynd yn llai
effeithiol; yn gyffredinol mae'n
cymryd rhagor o amser i
brosesu gwybodaeth newydd.

Datblygiad emosiynol a
chymdeithasol

Datblygiad corfforol

Esgyrn yn mynd yn fwy brau ac
amlwg; y cyhyrau’n colli cryfder;
dirywiad posibl i’r golwg ac
i’r clyw; anymataliaeth; mwy
o berygl o gyflyrau cronig fel
dementia, osteoarthritis a chlefyd
cardiofasgwlar..

Datblygiad deallusol/
gwybyddol

Mae'n bosibl rhannu profiad
a doethineb ag eraill; mwy o
allu i wneud penderfyniadau
gwybodus; gweithrediad
deallusol/wybyddol lai effeithiol;
cof yn gwaethygu; ymatebion
arafach; mae gwybyddiaeth
gyffredinol yn dibynnu ar iechyd
a rhyngweithio cymdeithasol.

Mae datblygiad emosiynol/
cymdeithasol yn dod o dan
ddylanwad trawsnewidiadau
fel dilyniant gyrfa (e.e. cyrraedd
lefelau uwch), plant yn gadael
cartref, ymddeol neu feddwl
am wneud; ystyried eich bywyd
hyd yma a gwneud newidiadau,
datblygu eich hunaniaeth yn y
gymdeithas ymhellach (e.e. bod
yn daid neu’n nain, ymddeol,
gofalwr i rieni hŷn).

2. Rhowch un enghraifft o ddatblygiad emosiynol a chymdeithasol y mae oedolion
canol oed yn ei brofi.

GWEITHGAREDD:

1. Meddyliwch am eich datblygiad eich hun neu ddatblygiad rhywun rydych
chi’n ei adnabod.
2. Canolbwyntiwch ar un agwedd ar ddatblygiad deallusol/gwybyddol,
emosiynol a chymdeithasol neu gorfforol a sut mae hyn wedi newid wrth
i chi fynd yn hŷn – neu meddyliwch am hyn mewn perthynas â rhywun
rydych chi’n ei adnabod.
3. Enwch un ffordd y mae hyn wedi effeithio ar ymddygiad. Er enghraifft,
efallai y byddech chi’n arsylwi:
•

Datblygiad deallusol/gwybyddol – fel oedolyn ifanc mae fy ngallu i
alw gwybodaeth i gof yn gryf. Rwy’n mynd i siopa heb restr oherwydd fy
mod yn gallu cofio beth sydd ei angen arnaf heb restr.

•

Datblygiad emosiynol a chymdeithasol – fel rhywun canol oed rwyf
wedi cael dyrchafiad yn y gwaith. Nawr rwy’n gweithio oriau llawer
hirach ac yn treulio llai o amser gyda fy nheulu.

•

Datblygiad corfforol – fel oedolyn hŷn, mae fy esgyrn wedi mynd yn
fwy bregus. Pan mae hi’n rhewllyd, rwy’n aros i’r tymheredd godi nawr
fel y bydd llai o berygl y byddaf yn llithro ac yn cwympo wrth gerdded.

Datblygiad emosiynol a
chymdeithasol

Mae datblygiad emosiynol/
cymdeithasol yn dod o dan
ddylanwad trawsnewidiadau
fel ymddeol, a cholled fel
profedigaeth. Mae cyfoethogi’n
digwydd, er enghraifft, o gael
perthnasoedd cadarnhaol ag
wyrion, diddordebau, hobïau
a chyfeillion newydd; gall fod
newidiadau pellach i iechyd;
efallai bydd colli annibyniaeth yn
digwydd.

D

Mae datblygiad emosiynol/
cymdeithasol yn dod o dan
ddylanwad trawsnewidiadau
fel dechrau gyrfa, ffurfio
ymlyniadau newydd, gadael
cartref, dod yn rhiant,
perthynas yn chwalu,
datblygu eich hunaniaeth
yn y gymdeithas (e.e. priod,
sengl, gweithio, di-waith).

Datblygiad corfforol

A
FT

1. Rhowch un enghraifft o ddatblygiad deallusol/gwybyddol fydd yn cael ei brofi gan
oedolion ifanc.

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Oedolion ifanc (20–40 oed)

Noder: Y camau bywyd cyn oedolaeth yw babandod (0–2 oed), plentyndod (3–12 oed) a llencyndod
(13– 19 oed).
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Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Ymddygiad

Yn ogystal, mae unigolion gwahanol yn gallu ymddwyn mewn ffyrdd gwahanol wrth ymateb i’r
un ffactor neu brofiad, yn seiliedig ar ddylanwadau fel personoliaeth, ymyriadau a safbwynt.
Er enghraifft, mae dau blentyn mewn teulu’n gallu cael profiad o gam-drin domestig. Mae
un plentyn yn gallu tyfu i ailadrodd ymddygiadau sy’n cam-drin tra gall y llall fynd ymlaen i
fod yn rhiant gwahanol, mwy cadarnhaol. Felly, bob amser, mae’n rhaid ystyried safbwynt
cyfannol sy’n cynnwys y ffactorau meddyliol, cymdeithasol, corfforol, moesol ac emosiynol sy’n
dylanwadu ar ymddygiad, gan gynnwys ymatebion unigol i’r ffactorau hyn.

A
FT

Mae rhai meysydd o ddatblygiad
oedolion, fel datblygiad corfforol a
newidiadau sy’n gysylltiedig â heneiddio
(e.e. esgyrn yn mynd yn fwy brau a’r
menopos mewn menywod) yn anochel.
Mewn cyferbyniad, mae datblygiad
deallusol/gwybyddol, emosiynol a
chymdeithasol unigolion yn amrywio
yn ôl eu profiadau bywyd penodol a’r
ffactorau cymdeithasegol, seicolegol
a biolegol sy’n effeithio arnyn nhw.
Mae’r amrywiaeth hwn yn golygu y
bydd ymddygiad oedolyn yn amrywio
o ganlyniad i’w bersonoliaeth unigryw a’i gefndir, gan gynnwys ei hunaniaeth a’r hyn sy’n
digwydd yn ei fywyd.

Mewn iechyd a gofal cymdeithasol, mae’n bwysig deall effaith y ffactorau hyn ar ymddygiad
oedolion, yn ogystal â’r rheswm am ymddygiad unigolyn mewn sefyllfa. Mae’r ddealltwriaeth
hon yn gallu adnabod beth sy’n bwysig i unigolyn, beth mae eisiau ei gyflawni, yn ogystal ag
ymatebion priodol i fodloni ei anghenion.

Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio bod adegau pan nad yw ymddygiad yn adlewyrchu
emosiynau a theimladau unigolyn yn gywir. Enghraifft drasig o hyn yw unigolyn sy’n marw
drwy hunanladdiad. Yn aml, bydd y rhai a oedd yn adnabod ac yn caru’r unigolyn yn cael eu
gadael yn teimlo’n ddryslyd ac yn drist iawn, oherwydd efallai nad oedd ymddygiad yr unigolyn
wedi dangos ei fod yn cael meddyliau a theimladau hunanladdol.

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Ystyr ymddygiad yw beth mae unigolyn yn ei wneud a sut mae’n ymddwyn mewn
sefyllfa.

Profi eich gwybodaeth:

1. Rhowch ddiffiniad ar gyfer ymddygiad.

GWEITHGAREDD

1. Meddyliwch am adeg pan nad oedd eich ymddygiad yn adlewyrchu eich
teimladau. Er enghraifft, efallai eich bod wedi teimlo’n ofnus iawn am sefyll
arholiad ond, yn allanol, roeddech chi’n ymddangos yn ddigynnwrf. Neu
efallai eich bod yn teimlo’n hynod ddig a chrac am rywbeth a ddywedodd
rhywun ond, yn allanol, roeddech chi’n ymddangos yn gadarnhaol ac yn
cytuno.
2. Rhestrwch rai o’r ffyrdd y gwnaethoch chi ymddwyn yn y sefyllfa hon.
3. Rhestrwch rai o’ch teimladau yn yr un sefyllfa hon.

Mae’r gweithgaredd hwn yn dangos sut, yn rhan o’n datblygiad, rydyn ni’n
cael ein hannog i reoli ein hemosiynau ac i ymddwyn mewn ffyrdd sy’n cael eu
hystyried yn briodol mewn sefyllfa.

D

Mae hyn yn amlygu bod angen dod i adnabod unigolyn (a hyd yn oed wedyn, does dim sicrwydd)
a’i annog i ddangos sut mae’n teimlo go iawn, yn hytrach na dibynnu ar arsylwi a dehongli
ymddygiad yn unig. Mae ymgyrchoedd iechyd meddwl yn annog unigolion i siarad am eu gwir
deimladau ac i gael cymorth pan maen nhw’n cael meddyliau a theimladau hunanladdol.

Er bod cymhlethdodau wrth ddibynnu ar arsylwi a dehongli ymddygiad yn unig, mae dull fel
hwn yn dal i fod yn allweddol i ofal oedolion ac i hybu iechyd, llesiant a gwydnwch oedolyn.
Mae’n bwysig ystyried beth mae unigolyn yn ei wneud a’r ffordd y mae’n ymddwyn er mwyn
deall ei ymddygiad yn llawn ac ymateb yn briodol i sefyllfa.

Hefyd mae disgwyliad y bydd unigolion wedi dysgu rheoli eu hemosiynau erbyn oedolaeth, fel
nad yw eu hymddygiadau’n cyfleu sut maen nhw’n teimlo go iawn mewn gwahanol sefyllfaoedd
bob amser. Mae enghreifftiau’n cynnwys ymddwyn yn hyderus wrth gwrdd â rhywun am y tro
cyntaf (er teimlo’n nerfus iawn), aros yn amyneddgar am drên hwyr (er teimlo fel sgrechian) a
pheidio ag ateb yn ôl yn sarhaus wrth gael profiad o hyn (er teimlo fel gwneud hynny mewn
gwirionedd).
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Ffactorau cymdeithasegol

A
FT

Ystyr ffactorau cymdeithasegol yw digwyddiadau, profiadau, patrymau a pherthnasoedd
sy’n effeithio ar ymddygiad cymdeithasol grwpiau ac unigolion yn y gymdeithas.

Mae ffactorau cymdeithasegol yn cynnwys:
•

teulu

•

dylanwad cymdeithas a’r cyfryngau

•

diwylliant

•

ffordd o fyw

Mae’n hanfodol nodi a deall y gwahanol ffactorau sy’n cyfrannu at brofiadau bywyd
cadarnhaol a negyddol oedolyn oherwydd bod y rhain yn effeithio ar ei ymddygiad, ei
iechyd, ei lesiant a’i wydnwch.

•

gwahaniaethu

•

economaidd-gymdeithasol

•

amgylchedd

•

modelau rôl

Mae’r adran hon yn:

•

ffrindiau/cyfeillgarwch

nodi ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion gan gynnwys:
•

ffactorau cymdeithasegol – digwyddiadau, profiadau, patrymau a pherthnasoedd
sy’n effeithio ar ymddygiad cymdeithasol grwpiau ac unigolion yn y gymdeithas

•

ffactorau seicolegol – dylanwad y
meddwl, gan gynnwys meddyliau,
emosiynau, cymhelliant ac atgofion ar
ymddygiad oedolion

•

Keywords

R

•

•

ffactorau biolegol – agweddau
corfforol ar fywyd oedolyn (fel y
genynnau a ffactorau etifeddol) sy’n
effeithio ar ei ymddygiad

Gwahanol ffactorau sy’n
effeithio ar ymddygiad
oedolion:
cymdeithasegol
seicolegol
biolegol

cyflwyno crynodeb byr o bob ffactor drwy:
•
•

8

Mae Uned 1 ac Uned 2 yn edrych yn fanylach ar lawer o'r ffactorau, gan gynnwys eu heffeithiau
cadarnhaol a negyddol ar ymddygiadau, iechyd, llesiant a gwydnwch.

D

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Gwa han ol ffa ct o ra u s y ’ n e f f e i t h i o ar
ym d d yg ia d o edolio n

esbonio ystyr y ffactor drwy roi enghreifftiau

amlinellu sut gall pob ffactor effeithio ar ymddygiad o ran beth y gallai oedolyn ei
wneud neu sut gallai ymddwyn.
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Amgylchedd

Mae teulu’n cynnwys gwahanol grwpiau o unigolion mewn unedau cysylltiedig,
fel lleoliad maeth, rhiant unigol, aelwydydd estynedig neu gwpl â phlant.
Dyma enghreifftiau o berthnasoedd teuluol:
•

ymlyniadau teuluol diogel (bondiau
cyson ac iach)

•

ymlyniadau teuluol anniogel (bondiau
anghyson ac aniach).

Yma, mae’r amgylchedd yn cyfeirio at amgylcheddau unigolyn gan gynnwys ei
amodau a’i amgylchiadau byw.
Dyma enghreifftiau o ffactorau amgylcheddol:

A
FT

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Teulu

Ffyrdd y gall teulu effeithio ar ymddygiad oedolion
Ymlyniadau teuluol diogel
•
•
•
•
•

datblygu perthnasoedd cariadus
ymateb yn briodol i fodloni
anghenion cyfannol plant
cael mynediad at gyflogaeth a chadw
swydd er mwyn cynhyrchu incwm
ymwneud â gweithgareddau a
digwyddiadau hwyliog gyda’i gilydd
cwrdd â ffrindiau a’r teulu estynedig
fel uned gysylltiedig

cymdogaethau diogel gyda mannau
cymunedol diogel a llygredd aer isel;
cymdogaethau anniogel gyda mannau
cymunedol anniogel (e.e. lle mae
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn
digwydd) a llygredd aer uchel;

•

tai o ansawdd dda sydd wedi’u haddasu
ac sy’n briodol; tai o ansawdd wael nad
ydyn nhw’n bodloni anghenion ac sydd
mewn cyflwr gwael.

Ymlyniadau teuluol anniogel
•
•

•

•

diffyg ymgysylltu â pherthnasoedd
cariadus/anallu i gael y rhain
ymatebion amhriodol neu fethu
bodloni anghenion plant (gan gynnwys
camdriniaeth neu esgeuluso)
ddim yn cael mynediad at waith neu
golli gwaith oherwydd perfformiad/
presenoldeb gwael
osgoi/anwybyddu ei gilydd/gwrthdaro a
dadlau/gwahanu/ysgaru
teimlo’n ynysig gyda phlant oherwydd
diffyg cefnogaeth teulu estynedig

R

•

Rhagor o wybodaeth:

•

Ffyrdd y gall ffactorau amgylcheddol effeithio ar ymddygiad oedolion
Cymdogaethau diogel a
thai o ansawdd dda

•
•
•

•
•

bod yn weithgar yn yr awyr agored
cymdeithasu/siarad â chymdogion
bod allan yn y gymuned fel mynd
am dro yn y parc, mynd â phlant i’r
lle chwarae neu ymweld â’r ganolfan
hamdden leol
cael ymwelwyr
gwneud llawer o ddewisiadau (fel ble
a phryd i fynd am dro) yn seiliedig ar
deimlo’n ddiogel yn y gymdogaeth

Gingerbread (2020) Single parents, equal families: www.gingerbread.org.uk

D

Relate (2020) Relationship support for everyone: www.relate.org.uk/

10

Cymdogaethau anniogel a
thai o ansawdd wael

•
•
•

•

•

aros dan do/bod yn anweithgar
osgoi cymdogion/cwyno am ymddygiad
gwrthgymdeithasol
bod yn ynysig yn gymdeithasol o
ganlyniad i beidio â chymryd rhan
mewn gweithgareddau cymunedol
gwrthod ymwelwyr/ffrindiau, a dydy’r
teulu ddim yn ymweld oherwydd bod
ofn arnyn nhw
gwneud dewisiadau cyfyngedig (fel ble
a phryd i fynd am dro) yn seiliedig ar
deimlo’n anniogel yn y gymdogaeth

Rhagor o wybodaeth:
Llywodraeth Cymru (2020) Teimlo’n ddiogel mewn ardal leol (Arolwg Cenedlaethol Cymru):
Ebrill 2018 – Mawrth 2019:
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2020-03/pa-ffactorau-syngysylltiedig-a-phobl-yn-teimlon-ddiogel-yn-eu-hardal-leol.pdf
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Diwylliant
Mae diwylliant yn cynnwys ffactorau diwylliannol fel ethnigrwydd, arferion a
thraddodiad, addysg, teithio, profiadau, agweddau, gwerthoedd a chredoau
diwylliannol.

Dyma enghreifftiau o ffordd o fyw:

Dyma enghreifftiau o ffactorau diwylliannol:

A
FT

Ystyr ffordd o fyw yw sut mae unigolyn yn dilyn ei fywyd, gan gynnwys ei ddewisiadau
a’i ymddygiadau.

•

ffordd iach o fyw gyda deiet sy’n cynnwys bwyta pum dogn o ffrwythau a
llysiau’r dydd, ac ymarfer sy’n cynnwys bod yn weithgar yn gorfforol

•

profiadau o arferion a thraddodiad sy’n gysylltiedig ag ethnigrwydd (e.e. Sipsi
neu deithiwr Gwyddelig, person Tsieineaidd)

•

ffordd aniach o fyw gyda deiet sy’n uchel mewn braster, halen a siwgr ac
ychydig neu ddim ymarfer corff, gyda llawer o amser yn cael ei dreulio’n eistedd
neu’n gorwedd.

•

cael addysg drwy brofiadau teithio a diwylliannol, gan gynnwys rhyngweithio â
phobl amrywiol

•

dylanwadau diwylliannol cadarnhaol (agweddau, gwerthoedd a chredoau
diwylliannol sy’n cefnogi unigolion i fod yn nhw eu hunain); a dylanwadau
diwylliannol negyddol (er enghraifft, unigolion yn teimlo bod eu diwylliant yn
cyfyngu arnyn nhw).

Ffyrdd y gall ffordd o fyw effeithio ar ymddygiad oedolion
Ffordd iach o fyw
•
•
•
•

ymddygiadau ymlaciol/heb straen
bod yn weithgar/yn egnïol
canolbwyntio ar dasg
gwrando gweithredol

Rhagor o wybodaeth
NHS (2020) Live well: www.nhs.uk/live-well

Ffordd aniach o fyw

•
•
•
•

ymddygiadau pryderus a llawn straen
ymddygiad eisteddog/diegni
hawdd tynnu sylw person
ddim yn gwrando/meddwl yn crwydro

D
12

Ffyrdd y gall ffactorau diwylliannol effeithio ar ymddygiad oedolion

Dylanwadau diwylliannol cadarnhaol

•

•

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Ffordd o fyw

•
•
•

ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag
ymdeimlad o berthyn i gymuned
ddiwylliannol drwy fondiau agos
a rhyngweithio â’i gilydd mewn
gwahanol sefyllfaoedd (e.e.
cefnogaeth yn ystod profedigaeth a
phlentyn newydd yn cyrraedd)
ymwneud â dathliadau a
seremonïau
dysgu a datblygu fel unigolyn o
ganlyniad i deithio
cwrdd â phobl amrywiol
parchu agweddau, gwerthoedd a
chredoau pobl eraill

Dylanwadau diwylliannol negyddol

•

•

•

•
•

ymddygiad cyfrinachol (e.e. cwrdd yn
gyfrinachol â rhywun na fyddai’n cael
croeso gan eich cymuned ddiwylliannol
eich hun oherwydd ei hunaniaeth)
peidio â chynnwys rhai unigolion mewn
dathliadau a seremonïau ar y sail nad
ydyn nhw’n ‘ffitio i mewn’
ymddygiad sy’n cydymffurfio oherwydd
ofni cael eich gwrthod/cosbi (e.e. person
yn gorfod cuddio ei fod yn hoyw mewn
rhai diwylliannau)
osgoi cymysgu â phobl amrywiol
bod yn amharchus neu’n ddiystyriol o
agweddau, gwerthoedd a chredoau pobl
eraill

Rhagor o wybodaeth:
Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru (Gypsies Travellers Wales) (2021): www.gtwales.org.
uk/
Cymdeithas Tsieineaid yng Nghymru (2021): www.chineseinwales.org.uk/ Friends/
friendships
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Ffrindiau/cyfeillgarwch

Economaidd-gymdeithasol

Mae ffrindiau/cyfeillgarwch yn fondiau sy’n cael eu datblygu drwy gefndiroedd,
diddordebau, gwerthoedd a phrofiadau cyffredin.

Mae ffactorau economaidd-gymdeithasol yn ddylanwadau cymdeithasol ac
economaidd ar fywyd unigolyn.

Dyma enghreifftiau o gyfeillgarwch:

Dyma enghreifftiau o ffactorau economaidd-gymdeithasol:

ffrindiau/cyfeillgarwch cefnogol – cymdeithasoli sy’n golygu bod oedolyn yn
gwneud ffrindiau ar sail normau (beth sy’n dderbyniol) a gwerthoedd (beth sy’n
bwysig) wedi’u rhannu i ffurfio bondiau cryf a chefnogaeth i’w gilydd

•

ffrindiau/cyfeillgarwch anghefnogol o ganlyniad i:
◦

ynysigrwydd ac unigrwydd oherwydd bod ‘ffrindiau’ yn gwrthod neu’n bwlio

◦

stereoteipio, drwy wneud tybiaethau am beth bydd oedolyn yn ei fwynhau
yn seiliedig ar ei nodweddion (e.e. oedran) yn hytrach na gofyn iddo fel
unigolyn

◦

pwysau gan gyfoedion, sef dylanwad neu bwysau oddi wrth grŵp
cyfeillgarwch person.

Ffyrdd y gall ffrindiau/cyfeillgarwch effeithio ar ymddygiad oedolion
Ffrindiau/cyfeillgarwch cefnogol
•
•
•
•
•

rhannu a hybu ymddygiadau ffordd
o fyw iach fel bod yn weithgar
rhyngweithio a chysylltiad
cymdeithasol
rhoi a chael cefnogaeth emosiynol
helpu eich gilydd
datblygu bondiau cryf a chyson o
ganlyniad i roi a chael cwmnïaeth

Ffrindiau/cyfeillgarwch anghefnogol
•

•

•
•

cyfoeth (ffyniant) sy’n gysylltiedig â lefel uchel o incwm gwario (yr arian sy’n
weddill ar ôl talu biliau a threthi)

•

tlodi, sef pan mae adnoddau person (e.e. incwm, bwyd a thŷ) yn llawer is na
beth sydd ei angen i fod yn rhan o’r gymdeithas.

rhannu a hybu ymddygiadau ffordd
o fyw niweidiol fel camddefnyddio
sylweddau
unigrwydd ac ynysigrwydd
cymdeithasol o ganlyniad i wrthod a
bwlio
gorbryder o ganlyniad i wrthdaro
cael eich gadael allan o ganlyniad i
stereoteipiau negyddol (e.e. wnawn
ni ddim gofyn iddyn nhw oherwydd
byddan nhw ar ei hôl hi)
pwysau gan gyfoedion yn deillio o
ymddygiadau bwlio neu ystrywgar (e.e.
rhoi pwysau ar ffrind i fenthyg arian)

Ffyrdd y gall ffactorau economaidd-gymdeithasol effeithio ar ymddygiad
oedolion
Cyfoeth

•
•
•
•

bwyta bwyd iach
cymryd rhan mewn gweithgareddau
hamdden
mynd ar wyliau
cymryd rhan yn y gymdeithas fel
gwirfoddoli

•

•
•
•

Tlodi

ymddygiadau ffordd o fyw niweidiol
(e.e. bwyta bwyd heb lawer o faeth)
ynysigrwydd cymdeithasol ac
unigrwydd
ymddygiadau eisteddog (anweithgar)
ymddygiad gwrthgymdeithasol a
throseddol

Rhagor o wybodaeth::

Victim Support (2021) Antisocial behaviour:
www.victimsupport.org.uk/crime-info/types-crime/antisocial-behaviour

D

•

•

A
FT

•

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Rhagor o wybodaeth:

Royal Voluntary Service (2021) Social clubs and events:
www.royalvoluntaryservice.org.uk/our-services/social-activities/social-clubs-and-events
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Dylanwad cymdeithas a’r cyfryngau

Ystyr gwahaniaethu yw trin unigolyn yn llai ffafriol ar sail nodwedd neu
nodweddion personol. Mae’r gyfraith yn gwarchod y fath nodweddion, e.e.
cyfeiriadedd rhywiol neu hil.

Ystyr dylanwad cymdeithas a’r cyfryngau yw’r ffyrdd mae cymdeithas a’r
cyfryngau’n dylanwadu ar feddyliau, credoau, agweddau ac ymddygiadau
unigolyn.

Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud â gwahaniaethu:

Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud â dylanwad cymdeithas a’r cyfryngau:

A
FT

Gwahaniaethu

•

gwahaniaethu uniongyrchol – trin unigolyn yn llai ffafriol oherwydd nodwedd
warchodedig sy’n cael ei diffinio yn Neddf Cydraddoldeb 2010

•

rhoi gwybodaeth i lywio penderfyniadau ar faterion fel cael brechlynnau a
chymryd rhan mewn rhaglenni sgrinio cenedlaethol

•

gwahaniaethu anuniongyrchol – lle mae gwasanaeth, meini prawf neu arfer
yn berthnasol i bawb ond mae’n rhoi rhai pobl o dan fwy o anfantais nag eraill
oherwydd eu nodwedd warchodedig neu nodweddion gwarchodedig

•

rhannu credoau drwy wneud cysylltiadau drwy’r cyfryngau cymdeithasol fel
Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter ac Instagram

•

dysgu o’r cyfryngau/dod o dan ddylanwad y cyfryngau a chysylltu ag eraill a;
cael eich effeithio gan gamwybodaeth a chysylltu ag eraill.

•

herio rhwystr gwahaniaethu; a chael eich niweidio gan effeithiau gwahaniaethu.

Cael eich niweidio gan effeithiau
gwahaniaethu

Herio rhwystr gwahaniaethu
•

•
•

•

cymryd camau gweithredu (e.e.
protestiadau, achos cyfreithiol neu
gwynion) sy’n gwneud i gyrff neu/
ac unigolion newid ymddygiadau
ac arferion i gael gwared ar
wahaniaethu
bod yn fentor i eraill
bod yn fodel rôl cadarnhaol, fel
rhywun sydd wedi cael canlyniadau
er gwaethaf gwahaniaethu
ymddygiadau sy’n adlewyrchu
gwydnwch, fel parhau i fod â hunanbarch ac ymdeimlad cadarnhaol
o hunaniaeth er gwaethaf
gwahaniaethu

•

•

•
•

gadael sefyllfa fel swydd, addysg neu
leoliad iechyd a gofal cymdeithasol er
bod angen gofal a chymorth
ymddygiadau sy’n gysylltiedig â diffyg
ymddiriedaeth ac ofn (e.e. cuddio, osgoi
neu redeg i ffwrdd)
bod yn fodel rôl negyddol, fel ymddwyn
yn dreisgar neu’n elyniaethus
ymddygiadau sy’n adlewyrchu
gwydnwch isel neu ddim gwydnwch, fel
bod ag iselder, gorbryder, bod â hunanbarch isel ac ymdeimlad negyddol o
hunaniaeth oherwydd gwahaniaethu

D

Rhagor o wybodaeth:

Cyngor ar Bopeth (2021) Gwahaniaethu:
www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/

www.equalityhumanrights.com/en/equality-act/protected-characteristics
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Ffyrdd y mae dylanwad cymdeithas a’r cyfryngau yn gallu effeithio ar
ymddygiad oedolion

Ffyrdd y gall gwahaniaethu effeithio ar ymddygiad oedolion

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Dysgu o’r cyfryngau/dod o dan ddylanwad
y cyfryngau a chysylltu ag eraill

•
•

•
•

•

rhwydweithio a gwneud cysylltiadau
newydd/ffrindiau cefnogol cadarnhaol
rhannu a dysgu o’ch profiadau
eich gilydd i hybu iechyd, llesiant a
gwydnwch
datblygu diddordebau newydd
edrych ar ffynonellau gwybodaeth
y gallwch ymddiried ynddynt i wirio
ffeithiau
defnyddio’r wybodaeth hon i wneud
penderfyniadau ar sail gwybodaeth
ynghylch materion fel brechlynnau a
sgrinio

Cael eich effeithio gan gamwybodaeth a
chysylltu ag eraill

•

•

•
•
•

mabwysiadu ymddygiad difrïol neu
gael profiad ohono drwy’r cyfryngau
cymdeithasol, e.e. postio neu dderbyn
negeseuon difrïol ac ymfflamychol
cael eich tynnu i mewn i grwpiau sy’n
hybu trosedd gasineb/gweithgarwch
troseddol
rhannu/hybu damcaniaethau cynllwyn
edrych ar gamwybodaeth/ei chredu
defnyddio gwybodaeth o
ddamcaniaethau cynllwyn
a chamwybodaeth i lywio
penderfyniadau, e.e. osgoi brechiadau
a sgrinio

Rhagor o wybodaeth:
Iechyd Cyhoeddus Cymru (2021: Curwch Ffliw www.phw.nhs.wales/services-and-teams/
beat-flu/
Newyddion y BBC (Saesneg) (2020) Covid vaccine: What you need to know about vaccine
safety: www.bbc.co.uk/news/health-55216047
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Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Profi eich gwybodaeth

Dyma enghreifftiau o fodelau rôl:
•

modelau rôl cadarnhaol (gan gynnwys
mentoriaid sy’n gallu symbylu
unigolyn drwy rannu eu profiadau, eu
gwybodaeth a’u sgiliau) sy’n dylanwadu
ar ymddygiadau cadarnhaol a gwydn

•

modelau rôl negyddol sy’n dylanwadu ar
ymddygiadau a chanlyniadau negyddol

•

mae modelau rôl yn gallu cynnwys
aelodau o’r teulu, ymarferwyr (fel
athrawon, rheolwyr neu ymarferwyr
iechyd a gofal cymdeithasol), enwogion
ac aelodau o’r gymuned leol.

•
•
•
•
•

goresgyn rhwystrau i anfantais
ymddygiadau ffordd o fyw iach (e.e.
bod yn weithgar)
caffael gwybodaeth a sgiliau newydd
byw’n annibynnol
cymdeithasu a chyfrannu at y
gymdeithas, e.e. gwirfoddoli

GWEITHGAREDD:

1. Edrychwch eto ar y wybodaeth am ffrindiau/cyfeillgarwch.
2. Meddyliwch am gyfeillgarwch a rhestrwch yr effeithiau cadarnhaol y maen
nhw’n eu cael ar eich ymddygiad (gallwch gyfeirio at y wybodaeth i gael
rhai syniadau).

Bod â model rôl negyddol ac
efelychu ei ymddygiadau
•
•
•
•
•

Rhagor o wybodaeth:

trais a gelyniaeth
ymddygiadau ffordd o fyw aniach (e.e.
bod yn eisteddog)
gwrthod cyfleoedd i gaffael gwybodaeth
a sgiliau newydd
gwrthod ymgymryd â thasgau i hybu
annibyniaeth
encilio o’r gymdeithas

D

Disability Horizons (2020) Ade Adepitan on his wheelchair basketball career and becoming a
television presenter and author:
https://disabilityhorizons.com/2020/09/ade-adepitan-on-his-wheelchair-basketballcareer-and-becoming-a-television-presenter-and-author/
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2. Rhestrwch ddwy ffordd y mae ffactorau amgylcheddol (fel cymdogaethau diogel a
thai o ansawdd dda) yn gallu cael effaith gadarnhaol ar ymddygiad oedolion.
3. Rhestrwch ddwy ffordd y mae tlodi’n gallu cael effaith negyddol ar ymddygiad
oedolion.

Ffyrdd y gall modelau rôl effeithio ar ymddygiad oedolion
Bod â model rôl cadarnhaol ac efelychu
ei ymddygiadau

1. Rhowch ddiffiniad ar gyfer ffactorau cymdeithasegol.

A
FT

Pobl yw modelau rôl y mae unigolion eraill yn edmygu eu hymddygiad, cymaint
felly fel bod yr unigolion hynny’n seilio eu hymddygiad eu hunain ar un y model
rôl.

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Modelau rôl

3. Rhestrwch unrhyw effeithiau negyddol os oes rhai (eto, gallwch chi gyfeirio
at y wybodaeth i gael rhai syniadau).

Ffactorau seicolegol

Ystyr ffactorau seicolegol yw dylanwad y meddwl – gan gynnwys syniadau, emosiynau,
cymhelliant ac atgofion – ar ymddygiad oedolion.
Mae’r ffactorau hyn yn gallu ymwneud
â:
•

hunan-barch – sut mae unigolyn
yn ei werthfawrogi ei hun ac yn
hoffi pwy yw ef neu hi

•

hunangysyniad – sut mae
unigolyn yn ei weld ei hun

•

meddylfryd – set o syniadau,
agweddau a chredoau unigolyn.
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Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Mae ffactorau seicolegol yn cynnwys:

•

tristwch/iselder

•

profiadau bywyd

•

trawsnewidiadau

Profiadau bywyd

•

galar a cholled

Mae profiadau bywyd yn cynnwys digwyddiadau y mae unigolion yn dod ar eu
traws yn ystod ei oes.

•

trais a bwlio.

Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud â phrofiadau bywyd:

A
FT

profiadau niweidiol yn ystod
plentyndod (Adverse Childhood Experiences: ACEs)

•

symud tŷ, a all fod i gymdogaeth, tref neu wlad wahanol

Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs)

•

bod yn ffoadur, fel unigolyn sy’n cael ei orfodi i adael ei wlad ac yn methu
dychwelyd, oherwydd ei fod yn cael ei erlid am resymau fel crefydd neu hil

Digwyddiadau trawmatig, llawn straen yw profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

•

teimlo’n ddiogel a saff ar ôl symud tŷ/i wlad newydd fel ffoadur a; theimlo’n
anniogel a heb fod yn saff ar ôl symud tŷ/i wlad newydd fel ffoadur.

Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod:
•

cam-drin geiriol, corfforol neu rywiol neu esgeuluso

•

byw ar aelwyd lle mae camddefnyddio sylweddau

•

profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn dylanwadu ar allu oedolyn i
ddatblygu gwydnwch a; bod â gwydnwch isel neu heb wydnwch fel oedolyn o
ganlyniad i brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

Ffyrdd y gall profiadau bywyd plentyndod effeithio ar ymddygiad oedolion
Teimlo’n ddiogel a saff ar ôl symud tŷ/i
wlad newydd fel ffoadur

•

Ffyrdd y gall profiadau niweidiol yn ystod plentyndod effeithio ar ymddygiad
oedolion
Gwydnwch isel neu ddim gwydnwch fel
oedolyn

Gallu i ddatblygu gwydnwch fel oedolyn
•

•

•

•

gwrthod chwilio am ymyriadau i
ddelio â phrofiadau niweidiol yn ystod
plentyndod/bod heb fynediad atynt
oedolyn yn ailadrodd ymddygiadau
niweidiol, gan gynnwys cam-drin neu
esgeuluso ei blant ei hun
ddim yn datblygu perthnasoedd neu
(ac) maen nhw’n broblemus
ymddygiad sy’n gysylltiedig â
gwydnwch isel neu ddim gwydnwch,
e.e. camddefnyddio sylweddau,
ymddygiadau troseddol, ymddygiadau
hunan-niweidio, llesiant meddyliol/
emosiynol gwael a diweithdra

•
•

D

•
•

cymryd rhan fel oedolyn mewn
ymyriadau i ddelio â phrofiadau
niweidiol cynharach yn ystod
plentyndod
oedolyn yn torri patrymau o
ymddygiadau niweidiol dros
genedlaethau drwy feithrin ei blant ei
hun er mwyn gwella eu canlyniadau
datblygu perthnasoedd diogel, iach
ymddygiadau sy’n gysylltiedig â
gwydnwch, e.e. bod yn weithgar,
ymwneud â’r gymuned, iechyd a
llesiant cadarnhaol a chael mynediad
i gyflogaeth

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

•

Rhagor o wybodaeth

•
•

rhyngweithio cymdeithasol (fel cwrdd
â phobl newydd, dysgu ieithoedd
newydd a gwneud ffrindiau newydd
i ddatblygu ymdeimlad newydd o
berthyn)
ymweld â lleoedd o ddiddordeb
newydd
ymddygiadau mwy llonydd, gan
gynnwys teimlo’n ddiogel a saff (ar ôl
gadael amgylchiadau trawmatig fel
ffoadur)

Teimlo’n anniogel a heb fod yn saff ar ôl
symud tŷ/i wlad newydd fel ffoadur

•

•
•

rhyngweithio cymdeithasol cyfyngedig
yn arwain at brinder cyfleoedd i gael
ymdeimlad newydd o berthyn
bod yn rhy ofnus i ymweld â lleoedd
newydd
ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag
anhwylder straen ôl-drawmatig
(e.e. gorwyliadwriaeth, sy’n golygu
ymddwyn fel petaech chi’n wyliadwrus
drwy’r amser; hunan-niweidio)

Rhagor o wybodaeth:
Re-think Mental Illness (2021)
Post-traumatic stress disorder:
www.rethink.org/advice-andinformation/about-mental-illness/
learn-more-about-conditions/posttraumatic-stress-disorder-ptsd/?g
clid=EAIaIQobChMIgNGZ7PjQ7QI
VYIBQBh3qMwT6EAAYAyAAEgImo
fD_BwE

ACE Aware Wales (2021) Reports: www.aceawarewales.com/reports
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Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Dyma enghreifftiau sy’n gysylltiedig â galar a cholled:

Mae tristwch/iselder yn ymwneud â hwyliau gwael a theimlo’n ddiflas.
Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud â
thristwch/iselder:

•

ysgariad ar ôl i briodas ddod i ben

•

profedigaeth a galar, fel profi marwolaeth partner

•

symud ymlaen ar ôl ysgariad/o brofedigaeth a galar; a
bod ynghanol ysgariad, profedigaeth a galar.

Ffyrdd y gall galar a cholled effeithio ar ymddygiad oedolion
Symud ymlaen ar ôl ysgariad/o
brofedigaeth a galar
•

•
•
•

•

Bod ynghanol ysgariad,
profedigaeth a galar

•
lleihau neu ddileu ymddygiadau sy’n
gysylltiedig â straen a gorbryder
(gweler gyferbyn)
lleihau ymddygiadau sy’n gysylltiedig â
gwrthdaro (e.e. dadlau a ffraeo)
ailgysylltu â theulu a ffrindiau, teithio
a gwyliau
gwneud newidiadau fel newid swydd, •
symud tŷ a datblygu diddordebau a
gweithgareddau newydd
dangos llawer o egni a bod ag
ymdeimlad o bwrpas unwaith eto
•

ymddygiadau gorbryderus, e.e. ‘bod
yn brysur’ drwy’r amser gan fethu
ymlacio, crio, bod ar bigau’r drain,
ymddwyn yn anwadal, gorfwyta neu
beidio â bwyta digon, ddim yn cysgu/
ymddygiadau nosol, camddefnyddio
sylweddau
ymddygiadau sy’n gysylltiedig â
gwrthdaro, e.e. dicter, gelyniaeth ac
osgoi neu roi’r gorau i ofal plant neu
gyfrifoldebau ariannol
encilio oddi wrth eraill, gwrthod
teithio/mynd ar wyliau er bod person
yn arfer mwynhau hyn o’r blaen
osgoi cyfleoedd newydd
ymddygiad diegni heb ymdeimlad o
bwrpas

D

•
•

Rhagor o wybodaeth:

Cruse Bereavement Care (2021) Coping with grief:
www.cruse.org.uk/get-help/coping-grief
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Tristwch/iselder

A
FT

Mae galar a cholled yn gallu ymwneud â cholli rhywun o ganlyniad i newid
mewn amgylchiadau, fel diwedd perthynas neu farwolaeth sydd i’w disgwyl neu’n
annisgwyl.

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Galar a cholled

•

hwyliau gwael, teimlo’n anhapus
neu’n ddiflas (tristwch)

•

teimlo’n drist drwy’r amser,
hwyliau gwael, diflastod, hunanbarch isel, hunangysyniad a
meddylfryd negyddol, colli
diddordeb, egni a mwynhad
mewn bywyd (iselder)

•

symud ymlaen o dristwch/iselder;
a bod yn nyfnderoedd tristwch/
iselder.

Ffyrdd y gall tristwch/iselder effeithio ar ymddygiad oedolion

Symud ymlaen o dristwch/iselder

•
•
•

•
•

gofalu amdanoch chi eich hun (e.e.
hylendid personol)
gofal am eraill, fel plant neu rieni
ymddwyn ag ymdeimlad o bwrpas
(gwneud cynlluniau a chyflawni
canlyniadau)
dychwelyd i’r gwaith
hefyd – gweler ymddygiadau sy’n
gysylltiedig â symud ymlaen ar ôl
ysgariad ac o brofedigaeth a galar

Bod yn nyfnderoedd tristwch/iselder

•

•
•
•

•

esgeuluso gofalu amdanoch eich hun
(e.e. ddim yn gwisgo dillad cynnes
mewn tywydd oer)
esgeuluso eraill, fel plant neu rieni
‘encilio’ yng nghwmni eraill a ddim yn
dangos diddordeb
ddim yn cyflawni cyfrifoldebau, e.e.
ddim yn mynd i’r gwaith, bod yn hwyr
neu heb fod yn mynychu apwyntiadau
hefyd – gweler ymddygiadau sy’n
gysylltiedig â phrofiadau o ysgariad,
profedigaeth a galar

Rhagor o wybodaeth:
Mental Health Foundation (2021) Depression:
www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/d/depressionTransitions
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Trawsnewidiadau

Trais a bwlio

Newidiadau sy’n digwydd yn ystod oes unigolyn yw trawsnewidiadau.

Ystyr trais a bwlio yw ymddygiad sy’n niweidio pobl eraill.

Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud â
thrawsnewidiadau:

Dyma enghreifftiau sy’n gysylltiedig â thrais a bwlio:

priodi/byw gyda’i gilydd

•

dod yn rhiant

•

profiadau cadarnhaol a heriol o’r
trawsnewidiadau hyn.

Ffyrdd y gall trawsnewidiadau effeithio ar ymddygiad oedolion
Profiadau cadarnhaol o briodi/byw gyda’i
gilydd/dod yn rhiant
•
•
•
•

•

ymddygiadau sy’n gysylltiedig â bod yn
weithgar
cymdeithasu/cwrdd â phobl newydd o
ganlyniad i ddod yn rhiant
cyfathrebu i gynnal bondiau teulu
estynedig (e.e. teidiau a neiniau)
dysgu gwybodaeth a sgiliau newydd,
gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â
magu plant
ymddygiadau meithrin, e.e. gofal
ymarferol yn ogystal â rhoi a chael
cariad a sylw

Rhagor o wybodaeth:

•
•
•

•

edliw oherwydd cyfrifoldebau cadw tŷ/
magu plant
colli cysylltiad â ffrindiau a grwpiau
cymdeithasol oherwydd dod yn rhiant
ymbellhau’n fwriadol oddi wrth
bartner ac aelodau o’r teulu
un partner â’r cyfrifoldeb i gyd dros yr
holl dasgau cadw tŷ a gofal plant – hyd
yn oed pan mae’r ddau’n gweithio
ymddygiad hectig, h.y. llai o amser i
ymlacio

D

Llywodraeth Cymru (2021) Magu Plant. Rhowch Amser Iddo:
https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo
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•

cam-drin corfforol, cam-drin rhywiol, cam-drin ariannol, aflonyddu a stelcio

•

bod mewn lle diogel ar ôl gadael perthynas dreisgar/gamdriniol; ac aros mewn
perthynas dreisgar/gamdriniol.

Ffyrdd y gall trais a bwlio effeithio ar ymddygiad oedolion

Profiadau heriol o briodi/byw gyda’i
gilydd/dod yn rhiant
•

trais/cam-drin domestig, wedi’i ddiffinio fel rhywbeth sy’n effeithio ar unigolion
dros 16 oed o unrhyw rywedd neu rywioldeb – mae’n cynnwys ymddygiad rheoli
drwy orfodaeth (e.e. cadw partner/aelod o’r teulu draw o’u rhwydwaith cefnogi
fel teulu a ffrindiau, a monitro eu hamser) a cham-drin emosiynol/seicolegol

A
FT

•

•

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Bod mewn lle diogel ar ôl gadael perthynas dreisgar/
gamdriniol

•

•
•
•
•

byw’n annibynnol, yn rhydd ac yn ddiogel heb fod ag
ofn drwy’r amser
gofalu am blant mewn ffyrdd sy’n hybu eu diogelwch
(e.e. maen nhw’n osgoi profi rhagor o gam-drin)
ailgysylltu â’r teulu, ffrindiau a’ch rhwydwaith
cymdeithasol eich hun
ymddygiadau iach (e.e. gallu cysgu, bod yn weithgar)
ymddygiadau ymlaciol (colli ymddygiadau sy’n
gysylltiedig â gorbryder fel y rhai sy’n cael eu nodi yn
‘galar a cholled’)

Ar ôl gadael perthynas dreisgar/gamdriniol, mae’r effeithiau
ar ymddygiad oedolion yn parhau ac maen nhw’n cynnwys:
•
•
•
•
•
•

Aros mewn perthynas
dreisgar/gamdriniol
•
•

•

•

osgoi teulu a ffrindiau
begian er mwyn bodloni
anghenion sylfaenol
(e.e. bwyd)
rhoi gwybod am/
cyfiawnhau ymddygiad
fel mynd i siopa
aros oherwydd
bygythiadau i niweidio
ac i ladd unigolyn a’r
plentyn

osgoi pobl eraill
ymddygiad oherwydd iselder
ymddygiad gorbryderus ac ofnus
camddefnyddio sylweddau
ddim yn cysgu
gorwyliadwriaeth

Rhagor o wybodaeth:
Llywodraeth Cymru (2020) Cam-drin domestig:
https://llyw.cymru/byw-heb-ofn/cam-drin-domestig-yng-nghymru
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Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Ffactorau biolegol

Profi eich gwybodaeth:

A
FT

2. Rhestrwch ddwy ffordd y mae trawsnewidiadau (fel priodi/byw gyda’i gilydd/dod
yn rhiant) yn gallu cael effaith gadarnhaol ar ymddygiad oedolion.
3. Rhestrwch ddwy ffordd y mae aros mewn perthynas dreisgar/gamdriniol yn gallu
cael effaith negyddol ar ymddygiad oedolion

GWEITHGAREDD:

1. Edrychwch eto ar y wybodaeth am drawsnewidiadau.

2. Dychmygwch eich bod yn rhiant neu’n ofalwr newydd, neu efallai eich bod
yn rhiant neu’n ofalwr maeth yn barod.

3. Rhestrwch rai ffyrdd y gallai eich ymddygiadau newid, neu sut maen nhw
wedi newid, o ganlyniad i ddod yn rhiant neu’n ofalwr maeth. Er enghraifft,
gallech chi wneud y canlynol:
•

mynd
		
i grwpiau rhieni a phlant bach

•

peidio â mynd allan gymaint ag roeddech chi’n arfer ei wneud

•

ymweld â mannau newydd sydd ar gyfer plant (e.e. lleoedd chwarae)

D

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

1. Rhowch ddiffiniad o ffactorau seicolegol.
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Ystyr ffactorau biolegol yw’r agweddau corfforol ar fywyd oedolyn (fel genynnau a
ffactorau etifeddol) sy’n effeithio ar ei ymddygiad. Mae dylanwadau unigol a
chymdeithasol fel y rhai a nodwyd gan y model cymdeithasol o anabledd yn cael
dylanwad ar effaith ffactorau biolegol.

Mae ffactorau biolegol yn cynnwys:
•

rhywedd, bod yn draws/yn
drawsryweddol

•

anabledd

•

anhwylderau genetig ac
etifeddol

•

clefyd, afiechyd neu anaf

•

anableddau dysgu
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Rhywedd, bod yn draws/yn drawsryweddol

Anhwylderau genetig ac etifeddol

Mae rhywedd a bod yn draws/yn drawsryweddol yn agweddau ar hunaniaeth ac
ymddygiad sy’n aml yn seiliedig ar syniadau o wrywdod a benyweidd-dra sydd
wedi’u llunio’n gymdeithasol/ddiwylliannol.

Mae anhwylderau genetig ac etifeddol yn glefydau sy’n cael eu hachosi gan newid
rhannol neu gyfan gwbl mewn dilyniant DNA disgwyliedig.

A
FT
•

•

traws/trawsryweddol, fel term cyffredinol sy’n ymwneud ag unigolion nad yw eu
rhywedd yr un fath â’r rhyw a gafodd ei roi iddyn nhw pan gawson nhw eu geni,
neu nad ydyn nhw’n teimlo’n ‘gyfforddus’ ag ef

ffibrosis cystig sy’n ymwneud â mwcws gludiog yn crynhoi ar yr ysgyfaint, y
system dreulio ac organau eraill, gan achosi heriau fel diabetes a phoen yn yr
abdomen

•

rheoli clefyd y crymangelloedd neu ffibrosis cystig; a chael profiad o effaith
clefyd y crymangelloedd a ffibrosis cystig.

herio stereoteipiau o ran rhywedd, parch a chynnwys pobl draws; a chael eich
niweidio gan effeithiau gwahaniaethu.

Herio stereoteipiau o ran rhywedd, parch
a chynnwys pobl draws

•

unigolyn yn teimlo ei fod yn gallu
•
dweud wrth deulu a ffrindiau am y
rhywedd y mae’n uniaethu ag ef (sy’n
wahanol i’r un a gafodd ei neilltuo
iddo pan gafodd ei eni)
unigolyn yn byw yn y rhywedd y mae’n
uniaethu ag ef, e.e. drwy wisgo dillad
•
gwahanol i’r dillad sy’n gysylltiedig fel
arfer â rhywedd person
i rai unigolion traws, cael ymyriad
biolegol, meddygol fel hormonau a
therapïau fel camau i drawsnewid i’r
rhywedd y maen nhw’n uniaethu ag ef
pobl draws yn ymgymryd ag
ymddygiad trawsnewid mewn
amgylchedd diogel

Cael eich niweidio gan effeithiau
gwahaniaethu

unigolyn yn cuddio ei hunaniaeth
wirioneddol (h.y. yr hunaniaeth y
mae unigolyn yn teimlo’n gyfforddus
â hi) oherwydd ei fod yn ofni cael ei
wrthod, gwahaniaethu neu drosedd
gasineb
ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag
effeithiau niweidiol gwahaniaethu
(fel sy’n cael ei nodi yn yr adran ar
ffactorau cymdeithasegol)

D

•

clefyd y crymangelloedd sy’n gysylltiedig ag anaemia a niwed i organau
hanfodol fel y ddueg, yr arennau a’r afu/iau. Mae’n effeithio ar bobl o
gefndiroedd Affricanaidd a Charibïaidd yn bennaf

tybiaethau am rolau ac ymddygiadau rhyweddol (e.e. rhannu teimladau’n cael
ei weld yn ymddygiad benywaidd a pheidio â rhannu teimladau’n cael ei weld
yn ymddygiad gwrywaidd)

Ffyrdd y gall anhwylderau genetig ac etifeddol effeithio ar ymddygiad
oedolion

Ffyrdd y gall rhywedd a bod yn draws/yn drawsryweddol effeithio ar
ymddygiad oedolion

•

•

•

•

•

Rhagor o wybodaeth:

Stonewall Cymru (2017) Cymorth a chyngor.
https://www.stonewallcymru.org.uk/cy/cymorth-chyngor
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Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud ag anhwylderau genetig ac etifeddol:

Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud â rhywedd, bod yn draws/yn drawsryweddol:

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Rheoli clefyd y crymangelloedd neu
ffibrosis cystig

•

•
•
•
•
•
•

cael gwybodaeth a sgiliau newydd i
reoli’r cyflwr (e.e. meddyginiaeth a
ffordd o fyw)
cael ffisiotherapi ac ymarfer corff
bod yn weithgar i wella llesiant
nodi a chyflawni canlyniadau
cael perthnasoedd diogel, iach
cael cyfeillgarwch
mynd i’r gwaith neu’r (a’r) coleg.

Cael profiad o effaith clefyd y
crymangelloedd a ffibrosis cystig

•

•

•
•
•

ymddygiad sy’n gysylltiedig â bod
mewn poen (e.e. gorbryder, iselder,
aflonyddwch a dicter)
cadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau
(e.e. oherwydd gwella o haint, neu fod
angen osgoi haint)
llai o symudedd (e.e. yn gysylltiedig â’r
cyflwr)
straen/gwrthdaro mewn
perthnasoedd
bod yn absennol/methu mynychu’r
gwaith neu (a’r) coleg.

Rhagor o wybodaeth:
Ymddiriedolaeth Ffibrosis Cystig (2021) Life with cystic fibrosis:
https://www.cysticfibrosis.org.uk/life-with-cystic-fibrosis
Cymdeithas Clefyd y Crymangelloedd (2017) Information and support:
https://www.sicklecellsociety.
org/?gclid=EAIaIQobChMIopeIh9nS7QIVD5ntCh3nBwehEAAYAiAAEgJny_D_BwE
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Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Anabledd

Ystyr anabledd dysgu yw fod gan berson lai o allu i ddeall gwybodaeth gymhleth
ac i ddysgu sgiliau newydd o ganlyniad i effaith ar ddatblygiad ymennydd unigolyn
cyn oedolaeth.

•

•

nam ar weithrediad deallusol sy’n effeithio ar allu unigolyn i ddeall ac i brosesu
gwybodaeth, i gyfathrebu ac i ddysgu sgiliau newydd, yn dibynnu ar ddifrifoldeb
yr anabledd dysgu (ysgafn, cymedrol neu ddwys/difrifol)

Mae’r diffiniad hwn yn dod o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 lle mae’n cael ei gynnwys fel nodwedd
warchodedig. Hefyd mae’n bwysig ystyried y modelau meddygol a chymdeithasol o anabledd.
Mae’r model meddygol yn canolbwyntio ar achosion biolegol anabledd tra mae’r model
cymdeithasol yn dadlau mai’r gymdeithas, yn hytrach na bod yn anabl, sy’n gallu cael effaith
negyddol ar fywyd unigolyn.
Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud ag anabledd:

cael cymorth priodol fel oedolyn ag anabledd dysgu; a chael cymorth annigonol
fel oedolyn ag anabledd dysgu.

Ffyrdd y mae bod ag anabledd dysgu yn gallu effeithio ar ymddygiad
oedolion
Cael cefnogaeth ddigonol
•
•
•
•
•
•
•
•

byw’n annibynnol gan gynnwys rheoli
arian
canolbwyntio ar dasgau
magu plant
prosesu gwybodaeth
cyfathrebu’n effeithiol
datblygu cyfeillgarwch
cael perthnasoedd iach
mynegi teimladau’n briodol

Rhagor o wybodaeth:

Cael cefnogaeth annigonol
•
•
•
•

•
•

gorddibyniaeth ar bobl eraill
methu canolbwyntio ar dasgau
diffyg cymryd rhan mewn bywyd
teuluol
ymddygiad aflonydd neu anfodlon
(e.e. oherwydd diffyg gweithgareddau
diddorol ac ystyrlon)
diffyg ymgysylltu yn y gymuned
mynegi teimladau’n amhriodol a throi
at ymddygiad sy’n heriol (mae hyn yn
cael sylw pellach yn Adran 3)

D

Mencap (2021) Learning disability
explained:
www.mencap.org.uk/learningdisability-explained
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Mae anabledd yn ymwneud â nam corfforol, synhwyraidd neu feddyliol sy’n cael effaith
niweidiol arwyddocaol, hirdymor ar allu person i wneud gweithgareddau o ddydd i ddydd.

A
FT

Dyma enghreifftiau o effaith byw gydag anabledd dysgu:

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Anableddau dysgu

•

anabledd corfforol fel anawsterau gyda symudedd

•

anabledd synhwyraidd fel anawsterau gyda’r lleferydd, y clyw neu’r golwg

•

nam meddyliol fel cyflwr iechyd meddwl hirdymor (e.e. sgitsoffrenia, iselder neu
orbryder)

•

byw’n annibynnol fel person anabl; a cholli neu gyfyngu ar gyfleoedd i gymryd rhan
yn y gymdeithas oherwydd rhwystrau cymdeithasol (fel y mae’r model cymdeithasol o
anabledd yn eu nodi).

Ffyrdd y mae bod ag anabledd yn gallu effeithio ar ymddygiad oedolion
Byw’n annibynnol

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

cael mynediad at drafnidiaeth
gyhoeddus
mynd i’r gwaith
cymryd rhan mewn chwaraeon
cael mynediad at addysg
cymryd rhan mewn digwyddiadau
cymunedol
oedolyn yn gofalu amdano ei hun (e.e.
oherwydd cegin neu ystafell ymolchi
wedi’i haddasu)
gwneud amrywiaeth o benderfyniadau
sy’n gysylltiedig â byw beunyddiol,
annibynnol (e.e. mynd ar wyliau a ble i
fynd allan)
bod yn weithgar
gwneud cyfeillion a datblygu
perthnasoedd
rhannu a chael gwybodaeth

•

•

•

•

•

Rhwystrau i fyw’n annibynnol

peidio â chael ei gynnwys/cael ei allgáu
fel aelod o’r gymdeithas
ymddygiad sy’n gysylltiedig â rhwystrau
amgylcheddol (e.e. peidio â chael
mynediad at neu osgoi rhai ffurfiau ar
drafnidiaeth, adeiladau a lleoliadau)
ymddygiad sy’n gysylltiedig â rhwystrau
sefydliadol (e.e. peidio ag ymgeisio
am swyddi oherwydd tybio cael eich
gwrthod)
ymddygiad sy’n gysylltiedig â rhwystrau
o ran agweddau (e.e. osgoi rhai
ardaloedd oherwydd ofn trosedd
gasineb)
ymddygiad sy’n gysylltiedig ag effeithiau
niweidiol gwahaniaethu (fel y mae’r
adran ar ffactorau cymdeithasegol yn ei
nodi)

Rhagor o wybodaeth:
Anabledd Cymru (2021) Social model: www.disabilitywales.org/social-model/
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Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Clefyd, afiechyd neu anaf

•

clefyd cardiofasgwlar

•

pwysedd gwaed uchel fel symptom o
afiechyd

•

anaf i fraich, e.e. ar ôl damwain ffordd

•

derbyn a rheoli newid o ganlyniad i
glefyd, afiechyd neu anaf a; gwrthod
derbyn a rheoli newid o ganlyniad i
glefyd, afiechyd neu anaf.

GWEITHGAREDD

Derbyn a rheoli newid o ganlyniad i glefyd,
afiechyd neu anaf

•
•

•

Gwrthod derbyn a rheoli newid o
ganlyniad i glefyd, afiechyd neu anaf
•
•

•
•

gwrthod derbyn gofal a chymorth
peidio â chymryd diddordeb mewn
cael gwybodaeth newydd/peidio â
dilyn cyngor a gwybodaeth
aros yn y gwely neu orwedd pan nad
oes angen gwneud hyn
peidio â gwneud addasiadau i
ymddygiad, gyda chanlyniadau
negyddol (e.e. y cyflwr neu’r sefyllfa’n
dirywio ymhellach)
encilio oddi wrth y teulu, ffrindiau ac
eraill
hefyd – gweler ymddygiadau sy’n
gysylltiedig â phrofiadau o dristwch/
iselder

1. Edrychwch eto ar y wybodaeth am glefyd, afiechyd neu anaf..

2. Meddyliwch am adeg pan oeddech chi’n anhwylus a rhestrwch sut
effeithiodd hyn ar eich ymddygiad. Er enghraifft, efallai i chi:
•

fod yn bigog wrth bobl eraill

•

dangos diffyg diddordeb ym mhopeth a phawb o’ch cwmpas chi

•

aros yn y gwely

Mae hyn yn rhoi syniad i chi sut gall ffactorau fel hyn effeithio arnon ni i gyd

•
•

D

•

cael gwybodaeth newydd i reoli
cyflwr (e.e. meddyginiaeth, deiet,
ffisiotherapi, gweithgaredd,
apwyntiadau, therapïau a thriniaethau
meddygol, rhwydweithiau cefnogi)
hunangymorth (yn cael ei drafod yn
Adran 2)
addasu ymddygiad (e.e. tynnu’n ôl o
rai gweithgareddau fel beicio er mwyn
dechrau gweithgareddau newydd fel
nofio)
gofyn am gymorth gan y teulu,
ffrindiau ac eraill, a’i dderbyn
gwneud cynlluniau newydd sy’n
caniatáu newid (e.e. symud i leoliad
gofal)

2. Rhestrwch ddwy ffordd y mae anhwylderau genetig ac etifeddol yn gallu cael
effaith negyddol ar ymddygiad oedolion.
3. Rhestrwch ddwy ffordd y mae byw’n annibynnol fel person anabl yn gallu cael
effaith gadarnhaol ar ymddygiad.

Ffyrdd y mae clefyd, afiechyd neu anaf yn gallu effeithio ar ymddygiad
oedolion

•

1. Rhowch ddiffiniad ar gyfer ffactorau biolegol.

A
FT

Dyma enghreifftiau sy’n ymwneud â chlefyd, afiechyd neu anaf:

Profi eich gwybodaeth:

R

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

Mae clefyd, afiechyd neu anaf yn cael eu diffinio gan symptomau a newidiadau
penodol i gorff person a’i ffisioleg (gweithrediad biolegol y corff).

Rhagor o wybodaeth:

NHS (2019) Recovery – heart attack: www.nhs.uk/conditions/heart-attack/recovery/
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Pennod 2: Pwysigrwydd ac effeithiau gwydnwch ar
oedolion mewn lleoliadau a sefyllfaoedd gofal

Enwch un prif ffactor sydd wedi
newid ymddygiad Abdul cyn ei
brawf clyw.

2.

Nodwch ddwy ffordd y mae’r
ffactor hwn yn effeithio ar
ymddygiad Abdul.

3.

Nodwch ddwy ffordd y mae
ffrindiau/cyfeillgarwch wedi
effeithio ar ymddygiad Abdul
ac ar ei iechyd, ei lesiant a’i
wydnwch.

R

1.

P wy si g r wy dd g wydnwc h
Ystyr gwydnwch yw gallu unigolyn i ymaddasu’n dda pan mae’n wynebu trallod, trawma,
trasiedi a ffynonellau sylweddol o straen.

A
FT

Mae Abdul yn saith deg un oed ac mae’n mwynhau bod allan ar ei randir yn yr
awyr iach gyda’i ffrindiau. Maen nhw’n mwynhau cwmni ei gilydd, yn cyfnewid
cynnyrch ac yn rhannu awgrymiadau am beth sy’n tyfu’n dda. Mae Abdul yn
mynd i’w fosg lleol yn rheolaidd ac mae’n caru ei deulu, gan gynnwys ei wyrion.
Yn ddiweddar, mae Abdul wedi rhoi’r gorau i fynd i’w randir, mae’n dal i fynd i’r
mosg ond mae’n dweud y drefn wrth bawb am beidio â siarad yn eglur a gartref
mae’r cymdogion yn cwyno oherwydd bod sain y teledu’n rhy uchel. Mae hyn yn
achosi dadleuon rhwng Abdul a Salima, ei wraig. Mae ffrindiau Abdul yn ffonio
o’r rhandir ond mae Abdul yn dweud wrth Salima am ddweud ei fod allan neu’n
anhwylus. Mae Amira, eu merch, yn dod o bell i’w weld ac mae hi’n gallu gweld
bod ei thad yn edrych yn drist. Er ei fod yn dal i chwarae gyda’i wyrion, dydy e
ddim wir yn siarad â hi; nid fel hyn mae e fel arfer. Mae Amira’n siarad â’i mam
am ei phryderon, ac mae hithau’n rhannu beth sydd wedi bod yn digwydd ac
yna mae Amira’n siarad â’i thad. Mae Abdul yn cyfaddef ei fod wedi bod yn cael
trafferth clywed ond dydy e ddim eisiau mynd i gael prawf clyw. Mae Amira’n
dweud wrth un o ffrindiau agosaf ei thad, mae e’n galw heibio ac yn gwrthod
gadael tan iddo weld Abdul, sy’n cytuno i gael prawf clyw yn y pen draw. Mae
canlyniadau profion yn cadarnhau bod Abdul wedi colli ei glyw yn barhaol ac
mae cymorth clyw yn cael ei ffitio. Mae Abdul yn cael ei berswadio i ailgysylltu
â’i ffrindiau ar y rhandir. Maen nhw’n dweud wrtho eu bod nhw wir wedi gweld
ei eisiau. Mae caredigrwydd ei ffrindiau sydd wedi bod yn trin ei randir tra oedd
i ffwrdd, yn creu argraff ar Abdul. Mae ei berthynas â’i deulu ac â phobl eraill
wedi gwella a dydy’r cymdogion ddim yn cwyno mwyach.

Mae gwydnwch yn bwysig oherwydd ei fod yn cefnogi unigolyn i weithio drwy heriau yn ei
leoliad a’i sefyllfa gofal i hybu ei iechyd a’i lesiant.

Lleoliadau gofal

Mae oedolion yn gallu bod mewn llawer
o leoliadau gofal yn ystod eu cylchred
bywyd, fel:
• canolfan gofal dydd oedolion
• uned iechyd meddwl oedolion
• lleoliad gofal yn y cartref/oedolyn yn byw
yn ei gartref ei hun
• canolfan iechyd
• hosbis
• ysbyty
• cymorth sy’n gysylltiedig â thai, a byw â
chymorth
• cartref nyrsio
• cartref preswyl
• lleoliad gofal seibiant
• Bywydau wedi’u Rhannu
• uned ddiogel, e.e. gwasanaethau diogel
i oedolion sydd ag anghenion iechyd
meddwl cymhleth

Sefyllfaoedd gofal

Gall oedolion gael mynediad at ofal a
chymorth sy’n ymwneud ag amrywiaeth o
sefyllfaoedd fel:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

caethiwed/camddefnyddio cyffuriau/
alcohol
anghenion dysgu ychwanegol
cael cefnogaeth fel rhiant newydd
profedigaeth
ymdrin â thrawsnewid fel byw’n
annibynnol am y tro cyntaf
newidiadau mewn bywyd, e.e. ar ôl
damwain
cyflyrau penodol, e.e. haemoffilia
byw gydag effaith tlodi
straen ôl-drawmatig
deall/datrys hen brofiadau niweidiol yn
ystod plentyndod
ymddygiadau ffordd o fyw aniach
afiechyd meddwl
ynysigrwydd cymdeithasol ac unigrwydd
cymorth gyda phrofiadau fel
digartrefedd a throsedd gasineb

D
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Pwysigrwydd ac effeithiau gwydnwch ar oedolion mewn lleoliadau a sefyllfaoedd gofal

Gallai’r gwasanaethau gofal a chymorth gynnwys:

•
•
•

•
•
•
•

cymhorthion personol/technoleg
gynorthwyol
cymorth ail-alluogi (i ddatblygu neu i
adennill annibyniaeth)
diogelu
cymorth gyda gweithgareddau
cymdeithasol, addysg neu gyflogaeth

Effeithiau cadarnhaol gwydnwch
Mae bod yn wydn yn gallu cael effaith gadarnhaol
ar emosiynau ac ymddygiadau oedolion mewn
ffyrdd fel:
•

gallu addasu i sefyllfaoedd – mae gwydnwch
yn hybu’r gallu i addasu i sefyllfaoedd newydd
lle gall unigolyn ei gael ei hun, er enghraifft,
symud i leoliad gofal, neu newid annisgwyl i
amgylchiadau fel damwain sydyn, annisgwyl.

•

gallu dibynnu ar adnoddau mewnol – mae
gwydnwch yn galluogi oedolyn i dynnu ar
ei adnoddau mewnol (galluoedd, profiad,
gwybodaeth a sgiliau) er mwyn nodi ei
gryfderau a beth sy’n gweithio’n dda er mwyn
gwrthsefyll unrhyw heriau.

•

gallu cyflawni potensial – mae gwydnwch unigolyn yn ei alluogi i gyflawni ei botensial
ei hun. Gall hyn gynnwys cyflawni canlyniadau fel byw’n annibynnol, mabwysiadu
ymddygiadau iach, mwynhau perthnasoedd diogel iach a chyfrannu atyn nhw ac at y
gymdeithas.

•

gallu gwrthsefyll straen – mae gwydnwch yn gysylltiedig ag adnoddau mewnol unigolyn
(sy'n cael eu disgrifio yn gynharach) ac ag adnoddau cymdeithasol fel rhwydweithiau
cymunedol, cyfeillgarwch, teulu a gofalwyr. Mae’r adnoddau hyn yn gallu hybu gwydnwch
oedolyn gan gynnwys ei allu i wrthsefyll straen.

•

datblygu hunangysyniad cadarnhaol – dyma sut mae unigolyn yn ei weld ei hun. Mae
gwydnwch yn gallu cefnogi hunangysyniad cadarnhaol. Ystyr hyn yw fod oedolyn yn
gallu adnabod ei gryfderau a’i rinweddau a gwneud defnydd da ohonyn nhw er mwyn
goresgyn unrhyw heriau.

•

datblygu golwg mwy realistig o’r byd – gall fod yn wydn hybu hunanymwybyddiaeth a
mewnwelediad oedolyn. Mae hyn yn gallu bod yn amhrisiadwy yn wyneb trawma, adfyd
a straen gan ei fod yn hybu gallu i fod â safbwynt realistig a chywir o’r byd, gyda gallu
i weld y ‘darlun cyflawn’, gan gynnwys gallu adnabod beth sydd, a beth nad yw, o fewn
rheolaeth unigolyn.

A
FT

addasiadau yn y cartref
gofal diwedd oes /gofal lliniarol
cynlluniau personol/gofal a chymorth
gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a
chymorth
ymyriadau a therapïau
gofal iechyd a chymorth
gofal personol/cymorth ymarferol

Effeithiau g wy dnwch ar o e d o l i o n

Mae lefel y gwydnwch sydd gan oedolyn yn effeithio ar ei emosiynau a’i ymddygiadau
mewn lleoliadau a sefyllfaoedd gofal.
Gall gwydnwch ddylanwadu ar y
canlynol:
•
•
•
•
•
•
•

dod yn addasadwy i sefyllfaoedd
y gallu i ddibynnu ar adnoddau mewnol
y gallu i gyﬂawni potensial
gwrthsefyll straen
datblygu hunangysyniad cadarnhaol
datblygu golygfa fwy realistig o'r byd
symud ymlaen o dristwch

R
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•
•
•
•

Gall gwydnwch isel/dim gwydnwch ddylanwadu ar y canlynol:
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hunangysyniad negyddol
straen ac anallu i ymdopi
iselder
perthnasoedd yn chwalu
ymyleiddio ac allgáu/ynysu cymdeithasol
labelu a stereoteipio
caethiwed
hunan-niweidio
bwlio

D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pwysigrwydd ac effeithiau gwydnwch ar oedolion mewn lleoliadau a sefyllfaoedd gofal

symud ymlaen ar ôl anawsterau – mae oedolyn sydd yn wydn yn fwy tebygol o
dderbyn na fydd popeth mewn bywyd (e.e. perthynas, swydd, cyfeillgarwch neu
gynlluniau) yn gweithio allan yn dda neu yn ôl y disgwyl. Mae gwydnwch yn galluogi
unigolion i ddysgu o edifeirwch, siom ac anhawster, a defnyddio beth mae wedi’i ddysgu i
symud ymlaen i ddyfodol mwy cadarnhaol.

•

•

•

•

caethiwed – mae gan oedolyn sydd yn gaeth i rywbeth (e.e. gamblo, alcohol neu
gyffuriau) lai o adnoddau i oresgyn yr heriau sy’n gysylltiedig â chaethiwed (e.e. her
rhoi’r gorau i gyffuriau) os nad oes ganddo wydnwch neu os oes ganddo lefelau isel
o wydnwch.

•

hunan-niweidio – efallai bydd oedolion â gwydnwch isel neu heb wydnwch yn
hunan-niweidio fel ffordd o fynegi teimladau llethol a thrallodus sy’n seiliedig ar
boen emosiynol a phrofiadau poenus. Mae hunan-niweidio’n gallu ymwneud â throsi
poen emosiynol yn boen corfforol drwy ymddygiad fel niweidio’r corff yn gorfforol.

•

bwlio – mae hwn yn ymddygiad bwriadol, ailadroddol, sy’n rhoi niwed corfforol neu
emosiynol bwriadol i bobl eraill. Mae bwlio’n gallu bod ar-lein (seiberfwlio) neu’n
bersonol, ac mae’n camddefnyddio pŵer lle mae’r bwli’n gwneud i’r person sy’n
cael ei fwlio deimlo nad oes ganddo bŵer i atal yr ymddygiad. Efallai bydd oedolyn
sydd â diffyg gwydnwch yn defnyddio ymddygiad bwlio fel ffordd o gael rhyw ffurf
ar reolaeth dros ei fywyd – drwy fwlio pobl eraill i wneud iddyn nhw deimlo fel bod
ganddyn nhw bŵer ac mai nhw sy’n rheoli. Neu, mae oedolyn â gwydnwch isel
neu sydd heb wydnwch mewn mwy o berygl o gael ei fwlio oherwydd bod ganddo
hunan-barch ac adnoddau mewnol isel i ymdopi â’r sefyllfa hon fel bod y bwlio’n dod
i ben.

hunangysyniad negyddol – ystyr hunangysyniad yw sut mae unigolyn yn ei weld ei
hun, ac mae diffyg gwydnwch yn golygu ei fod yn canolbwyntio ar beth yn ei farn e,
sydd o’i le arno, a’i fod yn negyddol amdano ei hun, yn hytrach na chanolbwyntio ar
ei gryfderau a’i rinweddau.
straen a methu ymdopi – mae gwydnwch
yn galluogi oedolyn i dynnu ar ei adnoddau
mewnol (gallu, profiad, gwybodaeth a sgiliau)
i ddod drwy straen. Pan nad oes gwydnwch
neu ddim llawer ohono, mae hyn yn arwain
at anallu i ymdopi.

labelu a stereoteipio – mae’n bosibl i oedolyn sydd â diffyg gwydnwch gael ei
ddiffinio gan un agwedd ar ei fywyd (e.e. bod ag afiechyd meddwl) yn hytrach
na chael ei ddiffinio fel unigolyn unigryw sydd ag amrywiaeth o nodweddion a
rhinweddau. Efallai y bydd yn fwy agored i gael ei labelu a’i stereoteipio, yn seiliedig
ar dybiaethau sy’n cael eu gwneud am ei sefyllfa. Dydy hyn ddim o gymorth ac mae’n
gallu tanseilio’r gwaith o ddatblygu gwydnwch.

A
FT

Mae bod â gwydnwch isel neu heb wydnwch yn gallu cael effaith negyddol ar emosiynau ac
ymddygiadau oedolion mewn ffyrdd fel:

iselder – mae gwydnwch isel neu ddim gwydnwch yn golygu bod person yn methu
‘bownsio’n ôl’. Mae pwyslais ar beth sydd ar goll neu sydd wedi mynd o’i le yn cael
effaith niweidiol ar hunan-barch ac yn achosi hwyliau gwael, sy’n gallu arwain at
iselder.

•

perthynas yn chwalu – mae diffyg gwydnwch, neu wydnwch isel yn gallu effeithio
ar gyfathrebu ag eraill, gan gynnwys ymddygiadau fel encilio, osgoi neu elyniaeth.
Mae’r rhain i gyd yn gallu cyfrannu at chwalu perthnasoedd â phartner, aelodau o’r
teulu, ffrindiau, cymdogion neu gydweithwyr.

•

ymyleiddio ac allgáu cymdeithasol/ynysigrwydd cymdeithasol– ystyr ymyleiddio
ac allgáu cymdeithasol yw byw ar gyrion cymdeithas, heb fod yn rhan greiddiol
o gymuned leol. Mae’r ddau beth hyn yn gysylltiedig â bod heb wydnwch, neu â
gwydnwch isel.

R

•

Mae nodweddion personol oedolyn (e.e. hil, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol) a’i
brofiad o gamwahaniaethu a thlodi yn gallu cael eu dal mewn cylch dieflig lle, fel
rhywun sydd wedi’i ymyleiddio a’i all-gáu’n gymdeithasol, mae’n llai tebygol o gael
mynediad at y dulliau o gynyddu ei wydnwch (e.e. addysg, gwaith ac incwm).
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Mae’r diffyg mynediad hwn yn gwneud i unigolyn fod yn ynysig yn gymdeithasol fel
ei fod yn parhau i fod ar gyrion cymdeithas yn hytrach na bod yn rhan greiddiol, sy’n
cael ei gwerthfawrogi, ohoni.

Effeithiau negyddol gwydnwch isel/bod heb wydnwch

D

Ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

•

Profi eich gwybodaeth:
1. Rhowch ddiffiniad ar gyfer gwydnwch.
2. Rhowch un rheswm pam mae gwydnwch yn bwysig mewn lleoliadau a
sefyllfaoedd gofal.
3. Rhestrwch dair effaith gadarnhaol y mae gwydnwch yn eu cael ar emosiynau ac
ymddygiadau oedolyn mewn lleoliadau a sefyllfaoedd gofal.
4. Rhestrwch dair effaith negyddol bod â gwydnwch isel/bod heb wydnwch ar
emosiynau ac ymddygiadau oedolyn mewn lleoliadau a sefyllfaoedd gofal.
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A

FT

Mae Beca’n 25 oed ac mae hi wedi profi newidiadau yn ei bywyd o ganlyniad i
ddamwain ffordd pan gafodd anafiadau difrifol a chafodd ei choes ei thrychu.
Nawr mae Beca’n gwisgo coes brosthetig ac, ar ôl ychydig o addasiadau,
mae hi’n dal i fyw bywyd llawn a gweithgar fel roedd hi’n arfer ei wneud cyn
y ddamwain. Mae meddylfryd Beca wedi bod yn gadarnhaol bob amser,
heb adael i adfyd ei rhwystro byth. Mae hi’n dal i fwynhau cyfeillgarwch a
pherthnasoedd diogel, iach a chariadus. Treuliodd Beca amser hir yn yr ysbyty
pan ddaeth ei theulu, ei ffrindiau a’i phartner i ymweld â hi neu gysylltu â hi
drwy alwadau fideo. Roedd hyn hyd yn oed pan ddywedodd Beca nad oedd
hi eisiau eu gweld nhw rhagor, pan oedd hi’n anghwrtais ac yn dweud pethau
angharedig wrthyn nhw. Anogodd rhieni Beca hi i ailddechrau tynnu lluniau
drwy ddefnyddio ei iPad gan ei bod hi’n arfer dwlu ar gelf pan oedd hi’n iau,
a lluniodd ei phartner restri chwarae iddi, yn seiliedig ar ei hoff gerddoriaeth.
Mae cymorth cymdeithasol Beca, gan gynnwys ei gweithlu a’r ymarferwyr a
fuodd yn ymwneud â’i gofal, ei thriniaeth a’i chymorth, wedi cefnogi Beca drwy
gydol ei thaith drawmatig, pan fuodd hi’n teimlo’n hynod o drist. Cytunodd hi i
gael mentor o gefndir tebyg iddi hi sydd hefyd wedi cael profiad o drychiad, ac
ymunodd hi â grŵp cefnogi. Er bod y ddamwain wedi golygu bod Beca wedi colli
ei choes, mae hi’n llawn fwriadu cyflawni ei huchelgeisiau bywyd blaenorol. Mae
gan Beca ragor o ffrindiau nawr ac mae hi wedi datblygu mewnwelediadau
newydd amdani ei hun, y mae hi’n teimlo’n falch iawn ohonyn nhw.
1. Nodwch dair ffordd y mae bod â gwydnwch wedi cefnogi Beca ar ôl ei
damwain ffordd, yr anafiadau difrifol, aros am gyfnod hir yn yr ysbyty a
chael ei choes wedi’i thrychu.

R
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ASTUDIAETH ACHOS:

CRYNODEB O’R DYSGU

D

FFACTORAU SYN EFFEITHIO AR YMDDYGIAD OEDOLION
Yn y bennod hon rydych chi wedi:
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•

cael gwybodaeth a dealltwriaeth o’r meysydd datblygiad allweddol mewn
oedolion a all effeithio ar ymddygiad

•

nodi a deall ffactorau sy’n effeithio ar ymddygiad oedolion

•

deall pwysigrwydd ac effeithiau gwydnwch wrth ddelio â lleoliadau a
sefyllfaoedd gofal

