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CRYNODEB
Dros y blynyddoedd diwethaf mae’n hysbys bod y llywodraeth wedi argymell i bob
disgybl yng Nghymru cwblhau dwy awr o Addysg Gorfforol (AG). Serch hyn,
mae’n hanfodol i’r ddwy awr fod o ansawdd uchel fel eu bod yn effeithiol. Mae
athrawon AG yn gyfrifol i weithredu'r AG ansawdd uchel, felly prif nod yr
astudiaeth bresennol oedd darganfod canfyddiadau athrawon AG ar arfer da o AG
ansawdd uchel mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Ne Cymru. Rhesymwaith dros
ddewis ysgolion cyfrwng Cymraeg oedd gan fod diffyg ymchwil ar addysg trwy’r
iaith Gymraeg, yn enwedig edrych ar ganfyddiadau'r athrawon. Cafodd ddulliau
ansoddol o gasglu a dadansoddi data ei fabwysiadu, trwy’r defnydd o gyfweliadau
lled-strwythuredig a dadansoddiad cynwysedig diddwythol, anwythol, diddwythol.
Cynhaliwyd y cyfweliadau gyda thri athro ag un athrawes AG a wnaeth mynychu’r
gynhadledd Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol 'Gwneud y Mwyaf o Addysg
Gorfforol' ym mis Mehefin 2012. Ymddangosodd dwy prif thema o’r ymchwil, sef
canfyddiadau athrawon ar AG ansawdd uchel a’r effaith ôl-gynhadledd.
Dangosodd y canlyniadau bod bwlch rhwng theori ac ymarfer, yn benodol roedd
yna ddryswch rhwng y term lythrennedd corfforol a llythrennedd mewn AG. Yn
ychwanegol, pwysleisiodd y canlyniadau bod lefel o weithrediad AG ansawdd
uchel yn dibynnu ar y lleoliad yng Nghymru yn ogystal ag amlinellu sut mae
perthynas rhwng yr athro a’r disgyblion yn hanfodol er mwyn creu amgylchedd
dysgu cadarnhaol. O ran y gynhadledd, amlygodd bod y seminarau mwyaf
effeithiol oedd ‘Arweinydd Chwaraeon’ a Thechnoleg Gwybodaeth (TGCh).
Goblygiad yr astudiaeth yw bod angen i’r llywodraeth gweithio ar un diffiniad clir o
lythrennedd corfforol ac addysgu athrawon AG ar y diffiniad. Ac felly, dylai ymchwil
yn y dyfodol cynnal ymchwil gweithredu i hybu’r term llythrennedd corfforol, yn
ogystal â chyfweld mwy o athrawon wnaeth mynychu’r gynhadledd er mwyn
wella’r gynhadledd nesaf.

Allweddeiriau: Addysg Gorfforol Ansawdd Uchel, Creu Amgylchedd Dysgu
Cadarnhaol, Cynhadledd Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol, Llythrennedd
Corfforol.
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PENNOD 1
CYFLWYNIAD

'Mae Addysg Gorfforol ansawdd uchel a Chwaraeon Ysgol yn darparu pobl
ifanc gyda'r sgiliau, dealltwriaeth, awydd ac ymrwymiad i barhau i wella a
chyflawni mewn gweithgareddau Addysg Gorfforol, chwaraeon a gweithgareddau
corfforol i wella iechyd yn unol â'u galluoedd.' (Department of Education and Skills
[DfES], 2003, t. 3)

1.1 Cefndir yr Astudiaeth

Er mwyn gosod y cyd-destun ar gyfer yr astudiaeth, mae'n bwysig
gwahaniaethu rhwng Gweithgarwch Corfforol (GC), Chwaraeon Ysgol (ChY) ac
Addysg Gorfforol (AG). Mae GC yn derm eang sy'n cyfeirio at yr holl symudiad
corfforol sy'n defnyddio egni (Buckworth a Dishman, 2002). Fodd bynnag, mae
GC hefyd yn cynnwys chwarae gweithredol, gweithgareddau fel cerdded a beicio,
yn ogystal â gwaith tŷ a garddio (The Association for Physical Education [afPE],
2008a).
Caiff 'AG' a 'ChY' eu cymysgu’n aml oherwydd y byrfodd 'Addysg Gorfforol a
Chwaraeon Ysgol' sef AGChY (Bailey et al., 2006). Mae AGChY yn cyfeirio at
fenter a ddechreuodd yn 2001 gyda'r nod o godi safonau yn y cwricwlwm AG a
sicrhau bod addysg gychwynnol yn rhoi’r cyfle i athrawon ehangu ar hyder, y
wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i addysgu AG (Estyn, 2012a). Serch hyn,
mae AG yn ddysgedigaeth sy’n cael ei gynllunio a chyflwyno i bob disgybl o fewn
yr amserlen cwricwlwm ysgol (afPE, 2008a). Yn ôl Chandler et al. (2007) AG yw’r
cyflwyniad ffurfiol o wybodaeth drwy weithgaredd corfforol sy'n cwmpasu
datblygiad personol, cymdeithasol a moesol, wrth addysgu unigolion i fabwysiadu
a chadw at weithgareddau iechyd a ffitrwydd. Yn ôl y Cwricwlwm Cenedlaethol
Addysg Gorfforol (CCAG), mae’n argymhelliad i bob disgybl 5-16 oed treulio o
leiaf ddwy awr yr wythnos yn gwneud AG yn ysgolion yng Nghymru (CCAG, 2008;
gweler tabl 1).

Cyflwynodd y Cwricwlwm Cenedlaethol (CC) yn 1988 gan y Ddeddf Diwygio
Addysg, mewn ymgais i godi safonau o fewn addysg (Qualifications & Curriculum
Authority [QCA], 2007). Prif amcanion y CC yw darparu cyfleoedd i bob disgybl i
ddysgu, cyflawni a pharatoi pob disgybl ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a
1

phrofiadau bywyd (The Department for Education, 2011). Yn ogystal, mae CCAG
o ansawdd uchel yn galluogi pob disgybl i fwynhau a llwyddo mewn sawl math o
weithgarwch corfforol ac felly yn chwarae rôl bwysig o ddiffinio AG ansawdd uchel
i’r prosiect hon.

Tabl 1: Tabl yn categoreiddio AG gorfodol y CCAG (CCAG, 2008)
Cyfnod

Grwp

Oedran

Rhaglen astudiaeth

Allweddol

Blwyddyn

3

7

11-12

Iechyd, ffitrwydd a lles; Creadigol;

3

8

12-13

Anturus; Cystadleuol

3

9

13-14

4

10

14-15

Iechyd, ffitrwydd a lles; gweithgaredd

4

11

15-16

gan o leiaf un rhaglen astudiaeth arall

Ar y llaw arall, ChY yw dysgu strwythuredig sy'n digwydd y tu hwnt i'r
cwricwlwm yr ysgol, h.y. yn y cwricwlwm estynedig (afPE, 2008b). Mae ChY yn
ffurfio cyswllt hanfodol gyda sefydliadau chwaraeon yn y gymuned ac mae
ganddo'r potensial i ddatblygu sgiliau sylfaen o fewn gwersi AG. Awgrymir bod
sylfaen o ChY yn ei hanfod yn deillio o wersi AG o ansawdd uchel (afPE, 2011;
Tŷ'r Cyffredin, 2012). Serch hyn yn yr astudiaeth bresennol, canolbwyntir ar AG
ansawdd uchel yn unig ac nid ChY.

Mae AG ansawdd uchel yn derm cyffredinol sy'n disgrifio a chynnwys nifer o isbenawdau, megis addysgu creadigol, creu dysgwyr llwyddiannus, cynllunio,
ymrwymiad i bawb, lles a'r amgylchedd cadarnhaol (DfES, 2005; Cynhadledd
AGChY, 2012). Yn ogystal, nodwedd hanfodol i weithredu AG ansawdd uchel
effeithiol yw llythrennedd corfforol. Mae unigolyn sy'n llythrennog yn gorfforol yn
meddu ar y cymhelliant, hyder, gallu corfforol, dealltwriaeth a gwybodaeth i gynnal
gweithgarwch corfforol ar lefel unigol briodol, drwy gydol bywyd (Whitehead,
2006). Mae datblygiad o lythrennedd corfforol yn nod sylfaenol yng ngwersi AG
(Haydn-Davies, 2005). Fodd bynnag, mae llythrennedd corfforol yn nodwedd
bersonol sydd ag arwyddocâd gydol oes, tra bod AG yn disgrifio profiadau
ysgolion yn ystod addysg orfodol (Whitehead, 2006; Whitehead 2010). Nodwedd
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sylweddol arall i weithredu AG ansawdd uchel yw i athrawon creu amgylchedd
dysgu cadarnhaol yng ngwersi. Mae'r term hwn yn disgrifio'r ffordd mae athrawon
yn cyflwyno eu hunain i'r dosbarth a sut mae nodweddion megis cyfathrebu,
amcanion dysgu ac ymatebion yr athrawon yn cael effaith ar ymddygiad a
chymhelliant disgyblion (Lambirth & Bailey, 2000). Yn ddiweddar, fe ddangosir
ymdrech i hyrwyddo AG ansawdd uchel yng Nghymru drwy'r gynhadledd AGChY
‘Gwneud y Mwyaf o Addysg Gorfforol’ ym mis Mehefin 2012. Gwahoddodd dros
120 o athrawon AG o’r ardal De Cymru i fynychu’r gynhadledd. Roedd y
gynhadledd yn cynnwys nifer o weithdai ar nodweddion o AG ansawdd uchel,
megis dysgwyr llwyddiannus a’r defnydd o TGCh. Roedd yr ymchwilydd yn
bresennol yn y gynhadledd er mwyn rhoi mewnwelediad o awyrgylch a chynnwys
y gynhadledd.

1.2

Nodau ac Amcanion yr Astudiaeth

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd yn y llenyddiaeth o’r llywodraeth ar
bwysigrwydd o ddefnyddio AG ansawdd uchel yn wersi AG ar lefelau ymrwymiad
y disgyblion (DfES, 2005; afPE, 2008b; Ofsted, 2009; Estyn, 2012a). Serch hyn,
nid oes llawer o ymchwil yn ystyried canfyddiad yr athrawon ar ansawdd uchel o
ddysgu AG. O ganlyniad, bydd elwa mewnwelediad o sut mae athrawon yn
gweithredu ansawdd uchel o ddysgu a chreu amgylchedd positif wrth ddysgu yn
ehangu ein gwybodaeth ar y pwnc. Ar ben hynny, mae yna fwlch o fewn ymchwil
addysgol sy’n ymchwilio ar AG o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, ac felly;

Nod yr astudiaeth bresennol oedd archwilio i mewn i ganfyddiadau athrawon
AG ar ddysgu AG ansawdd uchel mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Ne Cymru.
Y prif amcanion oedd i:
1. Nodi esiamplau athrawon AG o arfer da o’r defnydd o AG ansawdd uchel
2. Nodi rôl o greu amgylchedd dysgu cadarnhaol i gyfrannu tuag at AG
ansawdd uchel
3. Nodi effaith y gynhadledd 'Gwneud y Mwyaf o Addysg Gorfforol' (Mehefin,
2012) ar arfer adrannau AG presennol wrth gyflawni AG ansawdd uchel
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PENNOD 2
ADOLYGIAD LLENYDDIAETH

Pwrpas y bennod hon yw darparu i’r darllenydd asesiad beirniadol o ymchwil
perthnasol i mewn i bwnc o dan astudiaeth sef i ddarganfod canfyddiadau
athrawon Addysg Gorfforol (AG) ansawdd uchel. Mae’r bennod wedi’i rhannu'n glir
mewn i bedair adran: (a) theori sy'n sail yr ymchwil sef Sbectrwm o Ddulliau
Addysgu Mosston & Ashworth (2008), (b) ffactorau sy'n cyfrannu at AG ansawdd
uchel, (c) nodweddion a manteision o greu amgylchedd dysgu cadarnhaol wrth
ddysgu, a (d) rhesymwaith o sut y mae'r uchod yn berthnasol i AG.

2.1

Sbectrwm o Ddulliau Dysgu
Yn ôl Mosston & Ashworth (2008) mae’r Sbectrwm o Ddulliau Addysgu yn

cynnwys continwwm o 11 arddull, pob un yn ymddangos fel newidiadau mewn
penderfyniadau rhwng yr athro a'r dysgwr. Yn ôl y ddamcaniaeth sbectrwm, gall yr
11 arddull cael eu clystyru mewn naill ai clwstwr addysgu atgynhyrchu (arddulliau
A-E), sef yr arddull rheoli (A), ymarfer (B), cytbwys (C), hunan gwirio (D),
cynhwysiant (E), neu glwstwr addysgu cynhyrchu (arddulliau F-K) sef yr arddull
darganfyddiad tywys (F), darganfyddiad cydgyfeiriol (G), cynhyrchu dargyfeiriol
(H), y rhaglen unigol (I), drwy gymhelliant y dysgwr (J), a hunan addysgu (K). Pan
fydd yr arddull atgynhyrchu yn cael eu defnyddio, yr athro sy'n pennu pwnc o'r
gwersi, yn dangos yr amodau dysgu drwy adnabod yr arddull addysgu, ac yn
diffinio'r meini prawf ar gyfer cwblhau'r dasg yn gywir. Mae'r hinsawdd dosbarth yn
un o berfformio'r model, ailadrodd, a lleihau camgymeriadau. Mewn cyferbyniad,
mae'r clwstwr cynhyrchu yn gwahodd y darganfyddiad o wybodaeth newydd gan y
myfyriwr. Mae’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithrediadau gwybyddol
megis datrys problemau, dyfeisio, cymharu, cyferbynnu, a syntheseiddio (Byra,
2006).

Sbectrwm o Ddulliau Addysgu yw un o'r fframweithiau mwyaf pwysig mewn
addysgu AG (Byra, 2006). Mae’n fframwaith cysyniadol sy'n eu helpu i ddisgrifio a
threfnu'r broses dan sylw o ran dysgu, gwasanaethu fel ystorfa ar gyfer
canlyniadau casglu, yn ogystal â mabwysiadu a'i gyflwyno gan athrawon o
gwmpas y byd (Chatoupis, 2009; Doherty, 2010; Goldberger et al., 2012). Yn
benodol, mae wedi’u gwasanaethu fel fframwaith ar gyfer darparu cyfarwyddyd
mewn ysgolion (Chatoupis & Emmanuel, 2003; Chatoupis, 2010; Zeng & Gao,
4

2012) ac ar gyfer cynllunio rhaglenni addysg athrawon ar gyfer AG (Ashworth,
1990; Mueller & Kuchinski, 2007; Zeng, 2010). Mae’r fframwaith wedi cynorthwyo
awduron mewn ffordd systematig yn astudiaethau o fewn addysgu a dysgu. O
ganlyniad, mae'r theori wedi profi'n hanfodol ar y ffordd mae athrawon AG yn
dysgu, ac felly wedi cael ei ymgynghori fel man cychwyn ar gyfer yr astudiaeth
bresennol.

2.2

Addysg Gorfforol Ansawdd Uchel

2.2.1 Nodweddion o Addysg Gorfforol Ansawdd Uchel
Mae’n hysbys bydd mwyafrif o ddisgyblion yn ffeindio’n anodd ceisio cyrraedd y
safonau uchel disgwyliedig heb gymorth oddi wrth athrawon effeithiol, graenus a
proffesiynol (Alliance of Excellent Education, 2004), sy’n cynnwys cyfleoedd i bob
disgybl llwyddo (Fleming & Bunting, 2007). O ganlyniad, dylai athrawon defnyddio
strategaethau dysgu cadarnhaol megis, rhoi dewis i fyfyrwyr, gwneud disgyblion
gweithio mewn grwpiau bach ac osgoi gweithgareddau sy'n debygol o godi
cywilydd ar ddisgyblion.
Roedd ymchwil afPE (2008b) yn cyfleu’r her o ‘arwain a rheoli’, nodwedd
hanfodol i gyflawni gwersi AG o ansawdd uchel ac yn gofiadwy ar gyfer pobl ifanc.
Mae'r cysyniad hwn yn amlinellu polisi 'Mae Pob Plentyn yn Bwysig' a 10
canlyniad o ansawdd uchel gan Ofsted (2007). Roedd yr adnodd yn cynnwys
rhestr gwirio sy’n disgrifio disgwyliadau statudol a’r meini prawf arolygu, a fydd yn
galluogi ysgolion i ddathlu'r hyn y maent yn ei wneud yn dda ac i nodi'r hyn sydd
angen gwelliant. Goblygiad o’r ymchwil yw mai'n adnodd hanfodol i athrawon
gwerthuso ansawdd y ddarpariaeth ar safonau a chynnydd disgyblion mewn
ysgolion. Fodd bynnag, nid oedd yn nodi pa arferion oedd yn addas ar gyfer
cyfnodau allweddol. Er enghraifft, gallai rhai arferion fod yn ddiflas ar gyfer
disgyblion blwyddyn un ar ddeg ond gallai gweithio'n dda ar gyfer ddisgyblion
blwyddyn wyth. Felly mae’n bosib i athrawon gamddehongli'r adnodd.
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Mewn cyferbyniad, awgrymodd Y Gymdeithas Genedlaethol am Chwaraeon
Addysg Gorfforol (2007) bod nifer o nodweddion yn cynrychioli sut gall athrawon
gweithredu AG o safon uchel. Er enghraifft; meddu ar y sgiliau, y wybodaeth, a
gwerthoedd, i weld asesu fel rhan annatod o'r broses addysgu-dysgu, dangos
proffesiynoldeb ac ymddygiad moesegol yn yr amgylchedd dysgu ac i gymryd
rhan mewn arferion myfyriol. Er bod yr adroddiad yn cyfiawnhau i’r darllenydd
nodweddion athro cymwys, nid yw'n egluro'r protocolau i nodi sut i gyflawni hyn.
Gall hyn fod yn broblematig i athrawon oherwydd does dim cyfarwyddyd neu
gyngor i athrawon gan fod yr adroddiad yn esbonio’r cynnyrch terfynol yn hytrach
na'r broses.

Mewn cyd-destun arall, canolbwyntiodd ymchwil Ingvarson a Rowe (2007) ar yr
angen cyfredol am ddull dilys o asesu ansawdd. Dangosodd bod addysg ansawdd
uchel o ganlyniad i newidiadau cymdeithasol, economaidd a thechnolegol. Serch
hyn, er gwaethaf cydnabyddiaeth o'r angen i gynhyrchu athrawon o ansawdd
uchel, dim ond ychydig iawn o ymchwil sy’n canolbwyntio ar 'yr hyn y dylai
athrawon wybod' [gwybodaeth bwnc] a 'beth ddylai athrawon fod yn gallu ei
wneud' [cynnwys addysgol a gwybodaeth weithdrefnol], (Ingvarson & Rowe, 2007,
t. 2). Un goblygiad yw bod angen i faterion sylweddol a methodolegol o amgylch y
cysyniadol fel bod gwerthuso ansawdd athrawon eu deall yn gywir. Fodd bynnag,
dydy’r ymchwil ddim yn hollol berthnasol i’r ymchwil presennol gan nad yw'n
cyfeirio'n benodol at weithredu ansawdd uchel o fewn AG.

2.2.2 Adroddiadau Llywodraeth ar Addysg Gorfforol Ansawdd Uchel
Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng
Nghymru yn ogystal â chyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth
arolygu, yn debyg i Ofsted yn Lloegr. Yn ôl adroddiadau ar safonau AG yn
ysgolion uwchradd, wnaeth safonau wella mewn dau allan o dair gwers arsylwed
pan gymharir gyda’r arolwg blaenorol yng Nghymru (Estyn, 2012a), a safonau
wella mewn tri chwarter o ysgolion yn Lloegr (Ofsted, 2013). Adroddodd Estyn fod
disgyblion medru adlewyrchu ar wersi, deall egwyddorion allweddol, terminoleg a
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thechneg a chyrraedd disgwyliadau uchel. Yn ychwanegol, gwnaeth yr adroddiad
cynnwys argymhellion ar sut gall adrannau AG gwella sef, i ddatblygu ymglymiad
a herio disgyblion trwy weithgareddau anturus; cynnig gweithgareddau i alluogi
datblygiad a gwelliant i ddisgyblion o bob lefel gallu; a chyflwyno asesiadau
systematig i gyfnod allweddol tri a disgyblion di-arholiad yn gyfnod allweddol
pedwar. Daeth y data uchod o arolygiadau o fewn bedwar ar bymtheg ysgol gyfun
yng Nghymru. Roedd y sampl yn ystyried lleoliad daearyddol, cefndiroedd
economaidd cymdeithasol, maint ysgol a chyd-destunau ieithyddol. O ganlyniad,
cryfder yr adroddiad yma yw bod canlyniadau yn gynrychioliad o Gymru gyfan, ac
felly yn ddefnyddiol ar gyfer astudiaethau addysgeg yn y dyfodol. Serch hyn, dydy
arolygiadau ddim yn gynrychiolaeth wir o sut mae athrawon yn addysgu o ddydd i
ddydd gan fod pryderon wedi eu mynegi dros y dibynadwyedd, dilysrwydd a
hygrededd arolygiadau (Cale & Harris, 2009).

Yn yr un modd, adroddodd y DfES (2003) bod AG ansawdd uchel yn cyflawni
pobl ifanc gyda’r sgiliau, dealltwriaeth, awydd ac ymrwymiad i barhau gwella a
llwyddo o fewn AG a GC. Ymhellach, nododd yr adroddiad pryd fydd darpariaeth
AG ar safon uchaf, bydd disgyblion yn ceisio datblygu rhinweddau personol megis
presenoldeb ac ymglymiad i AG a chwaraeon. Yn ychwanegol, amlinellodd yr
adroddiad nodweddion fydd disgyblion ddim yn arddangos os oedd athrawiaeth
ansawdd uchel megis, eistedd ar y llinellau ochr ac osgoi ymglymu yng
ngweithgareddau (DfES, 2003). Felly yr uchaf yw’r ansawdd addysgu AG, y fwyaf
o fuddion corfforol a seicolegol fydd y disgyblion yn datblygu. Bydd casgliadau’r
adroddiad yma medru cynorthwyo athrawon drwy arsylwi ymddygiad y disgyblion i
ddarganfod pa mor effeithiol ydynt yn gweithredu AG ansawdd uchel. O ganlyniad,
os ydynt yn sylweddoli bod rhai unigolion o'u dosbarth yn mabwysiadu agweddau
negyddol gallant greu cynllun gweithredu i osgoi hyn yn y dyfodol. Fodd bynnag,
mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar gyfnod allweddol dau, cyfnod allweddol tri a
sut i gryfhau'r cysylltiad rhwng y ddau gyfnod allweddol yn unig. Mae'n hanfodol i
hefyd ystyried cyfnod allweddol pedwar oherwydd mae’n rheidrwydd bod
disgyblion yn mwynhau AG hyd nes diwedd gwersi gorfodol i hyrwyddo
cyfranogiad gydol oes mewn GC (Smith & Parr, 2007).
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Yn gyffelyb, wnaeth adroddiad gan Lywodraeth Cymru (2009) ar ‘Creu Cymru
Egnïol’ pwysleisio’r ddarpariaeth o wersi ansawdd uchel AG a’i throsglwyddiad
effeithiol ar lythrennedd corfforol. Mae'r rhain yn hanfodol am bobl ifanc i
ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder i gyfrannu yn chwaraeon a gweithgaredd
corfforol drwy oes (Llywodraeth Cymru, 2009). Cryfder yr adroddiad yma yw’r
pwyslais ar yr angen i ganolbwyntio ar sicrhau ein bod yn adeiladu GC fel rhan o'n
harferion dyddiol. Fodd bynnag, doedd yr adroddiad ddim wedi cyflwyno diffiniad
clir o lythrennedd corfforol, sy’n hanfodol er mwyn symud y proffesiwn yn eu
blaen.

Yn yr un modd, ymchwiliodd Haydn-Davies (2005) ar gysylltiad llythrennedd
corfforol ac ymarferiad o AG. Archwiliodd o safbwynt athronyddol sydd medru
cymhwyso mewn i sefyllfa ymarferol AG. Awgrymodd bod perthynas rhwng AG
ansawdd uchel a llythrennedd corfforol, a bod angen i athrawon anelu i baratoi
disgyblion i gyfranogi mewn gweithgaredd corfforol drwy oes, trwy ffocysu ar
sgiliau ac agweddau ag gellir eu defnyddio tu allan i’r cwricwlwm. Yn debyg,
amlinellodd Whitehead (2010) bod plant sy’n gwybod sut i ddefnyddio’u sgiliau yn
ddeallus ac annibynnol yw’r plant sydd gyda chymhwysedd corfforol a hunanhyder
uwchraddol; ac felly fwyaf awyddus i ymrwymo yn ddull iach ac actif o fyw. Mae
hyn yn cyfiawnhau bod cyswllt pendant rhwng cyflawni gwersi AG ansawdd uchel
ac ymglymiad parhaol yn cyfranogi mewn gweithgareddau AG. Serch hyn,
canolbwyntiodd Haydn-Davies (2005) ar ysgolion cynradd yn unig yn ei astudiaeth
ac mae’n bwysig ystyried yr effaith o lythrennedd corfforol ac AG o fewn ysgolion
cyfun er mwyn cael sampl eang o bob oedran o ddysgu.

2.3

Creu Amglychedd Dysgu Cadarnhaol

Nododd Graham (2008) fod athrawon yn ymgorffori dwy nodwedd wrth
addysgu er mwyn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol, sef cynnal eu hunain
mewn ffordd cyfeillgar ond cadarn a herio disgyblion yn feirniadol. I weithredu
ymddygiad cyfeillgar a cadarn, mae'n hanfodol bod athrawon yn creu amgylchedd
lle mae’n amlwg i’r disgyblion pwy sydd a’r awdurdod. Mae athrawon llwyddiannus
medru dyfeisio cyfundrefn lle mae'n annerbyniol i ddisgyblion anwybyddu'r
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protocolau a gosodir. I athrawon herio disgyblion yn feirniadol, mae'n ofynnol i
athrawon gael dealltwriaeth annatod o sut y maent yn disgwyl i ddisgyblion
ymddwyn yn eu gwersi (Mawer, 1995; Capel et al., 1997; Bailey, 2001; Graham,
2001). Mae hyn yn caniatáu disgyblion wybod yn union beth i ddisgwyl yn ystod y
wers gan fod yr athro yn gyson. Cefnogwyd yr ymchwil uchod gan Shen a Yu
(2000) a darganfuwyd y brif sylfaen o gymhwyso AG ansawdd uchel yw trwy greu
amgylchedd dysgu positif. Gellir cymhwyso bod ymchwil Graham (2008) yn fuddiol
ar gyfer y camau cychwynnol o ddeall sut i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol.
Fodd bynnag, gellir dadlau bod creu amgylchedd cadarnhaol yn broses amlochrog
a chymhleth, felly mae yna nifer fwy o ffactorau i geisio ystyried wrth weithredu yn
y gwersi.

Mynegodd ymchwil Capel a Whitehead (2010) y cysyniad bod y broses yn un
cymhleth trwy fynegi bod yna chwe ffactor sy’n cyfrannu at hinsawdd dysgu
gadarnhaol sef hunan cyflwyniad yr athro, cyflwyniad o’r ardal gwaith,
pwrpasolrwydd y wers, berthynas rhyngbersonol rhwng yr athro a'r disgyblion,
cymhelliant y disgyblion a hunan-barch y disgyblion. Awgrymir bod athrawon sy'n
gwisgo dillad addas a phortreadu hyder wrth gyfathrebu yw’r rhai sy’n creu lleoliad
cefnogol i ddisgyblion. Prif ganfyddiad yr astudiaeth oedd dylanwad ar
berthnasoedd rhyngbersonol i effeithio cymhelliant a hunan-barch y disgyblion.
Caiff hyn ei gefnogi gan Siedentop (1991) yn ei chysyniad bod athrawon sydd â
pherthnasoedd rhyngbersonol cryf gyda disgyblion yn gynorthwyol i ddisgyblion
dysgu yn hyderus. Nodwyd bydd dulliau syml megis dysgu a defnyddio eu
henwau, cydnabod eu hymdrechion a'u cynnwys wrth wneud penderfyniadau yn
cyfrannu'n aruthrol at hinsawdd y wers. Yn debyg, awgrymodd ymchwil Munknick
a Bryan (2010) bod y broses o greu amgylchedd dysgu cadarnhaol yn un gylchol
ac ailadroddus. Dywed bod y broses yn cynnwys tair elfen, sef yr athro, y dysgwr
a’r deunydd dysgu. Serch hyn, er ei fod yn rhesymol i fabwysiadu gwybodaeth o
amgylchiadau tebyg, casglwyd y data o’r astudiaeth o fewn wersyllfa Haf yn
America. Ac felly, mae’n anodd cymhwyso’r darganfyddiadau mewn sefyllfa AG yn
Y Deyrnas Unedig.
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Canolbwyntiodd Helion (1996) ddull mwy seicolegol i’r mater dal yn berthnasol
gan fod prinder o ymchwil tebyg yn ffocysu ar hyn. Awgrymodd casgliadau’r
ymchwil bod disgyblion sy'n teimlo'n ddiogel yn emosiynol yn ystod gwersi yn
arwain i wersi AG fel profiadau cadarnhaol. Amgylchedd emosiynol diogel yw un
sy’n osgoi niwed corfforol, galw enwau, bychanu, dychryn yn ystod gwersi Helion
(1996). O ganlyniad, neges ddylanwadol o’r ymchwil yw dylai'r athro fod yn sensitif
i deimladau disgyblion, ni ddylent ddefnyddio coegni a dylent fod yn amyneddgar
os yw disgyblion yn ailadrodd yr un cwestiynau.

Yn wahanol, wnaeth Sutliff et al. (2008) cynnal ymchwil fwy diweddar o fewn
amgylchedd athrawiaeth. Canolbwyntiodd ar bwysigrwydd o reoli dosbarth yn
ogystal â sut gall lefel cymhelliant disgyblion cynyddu pryd mae’r athrawon yn creu
awyrgylch cadarnhaol wrth ddysgu. Cynigodd ei fod yn her i athrawon i weithio
gyda disgyblion sydd ddim gyda chymhelliant ac yn ceisio dymchwel y broses
addysgu a dysgu. I osgoi hyn, mae'n hanfodol i athrawon reoli dosbarth ar safon
uchel er mwyn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol ar gyfer yr holl ddosbarth. Yn
yr astudiaeth, cyfwelon nhw ag wyth Athro Newydd Gymhwyso (ANG), ac
ymchwilio ar ei agwedd tuag at y mater uchod. Ar y cyfan awgrymodd y
canlyniadau bod ANG yn sylwi ei fod yn anodd ymgorffori amgylchedd positif i
mewn eu gwersi. Efallai'r ymresymiad dros hyn yw bod rhaglenni paratoad i
ymgeiswyr athrawon ddim yn eu paratoi nhw ar gyfer gorchmynion mewn sefyllfa
go iawn (Liston et al., 2006). Ymhellach, cryfder ymchwil Sutliff et al. (2008) yw
mai’n cynnig cyngor i ANG ar strategaethau i helpu ymgorffori amgylchedd positif
mewn pob gwers, a chymhelli bob disgybl yn enwedig disgyblion heriol. Er hynny,
mae’r ymchwil yma yn canolbwyntio ar agwedd ANG yn unig. I amgylchynu
dealltwriaeth fwy eang o’r testun, bydd astudiaeth sy’n cyfweld ag athrawon yn
amrywio lefelau profiad yn disodli'r feirniadaeth uchod.

I’r gwrthwyneb, mae

ymchwil Bevans et al. (2010) yn anghytuno gyda’r uchod ac yn awgrymu bod y
fwyaf o amser mae athrawon yn treulio ar reoli dosbarth, y lleiaf o gyfleodd fydd ar
gael i ddisgyblion fod yn gorfforol weithgar.
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Yn yr un modd, ymchwiliodd Papaioannou a Goudas (1999) ar effaith
cymhelliant yn dylanwadu ar sut mae disgyblion yn dynesu tasgau. Awgrymir bod
disgyblion yn aml yn gofyn i'w hunain ddau gwestiwn sef: "gallaf ei wneud?" a
"ydw i eisiau ei wneud?" (Papaiounnou a Goudas, 1999, t.53). Mae’r cwestiwn
cyntaf yn ymwneud â chymhwysedd a gallu i wneud tasg, tra bod yr ail gwestiwn
yn ymwneud â diddordeb neu werth. Mae'r atebion i'r cwestiynau hyn bennu lefel
cymhelliant y disgyblion. Er bod yr ymchwil yma wedi dyddio, gall y wybodaeth
buddio athrawon i gynllunio a chyflwyno gwersi AG i hwyluso amgylchedd dysgu
cadarnhaol trwy gymryd ystyried sut mae’r disgyblion yn cael eu cymell.

Yn wahanol, ystyriodd MacFadyen a Bailey (2002) canfyddiadau disgyblion ar
sut mae athrawon yn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol. Daethant i’r casgliad
bod y disgyblion yn credu bod athrawon da yn bwrpasol ac mewn rheolaeth, yn
cydnabod pethau o safbwynt y dysgwyr a chymryd camau cadarnhaol pan fyddant
yn darganfod disgyblion sydd ddim yn gwneud cynnydd digonol. Manteision y
casgliadau yn yr ymchwil oedd pwysigrwydd gwerthfawrogi barnau’r disgyblion, ac
felly gwrando ar lais y disgybl, sy’n bwysig iawn ym myd addysg ar hyn o bryd
(O’Sullivan & MacPhail, 2010). Mae’r ymchwil hefyd yn cynnig bod disgyblion yn
gallu gwneud cymariaethau rhwng arferion da a drwg. Goblygiad yr astudiaeth
felly yw mai’n awgrymu bod mwy o athrawon yn gweithredu'r cysyniad o greu
amgylchedd dysgu cadarnhaol yn eu gwersi AG.

2.4

Rhesymeg

I grynhoi, mae'r bennod hon wedi darparu adolygiad beirniadol o'r llenyddiaeth
sydd ar gael. Mae'r trafodaeth wedi awgrymu bod yna dipyn o ymchwil sy’n edrych
ar ddysgu AG ansawdd uchel a chreu amgylchedd positif wrth ddysgu. Gyda nifer
o gysyniadau gwahanol o’r pwnc, mae’n dasg anodd i athrawon dewis y dull
priodol o weithredu AG mewn i bob gwers. Dim ond ychydig o ymchwil sydd ar
gael sy’n pennu canfyddiadau athrawon ar amgylchedd dysgu cadarnhaol. O
ganlyniad, mae yna ofyniad i ymchwil ar bersbectif yr athrawon ar sut i greu
ansawdd uchel o ddysgu AG. Yn ogystal, bydd hyn yn adnabod barnau'r athrawon
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ar ba mor realistig ei fydd i gyflawni'r argymhellion ag gosodir gan Estyn (2012a).
Felly, pwrpas yr astudiaeth hon fydd i elwa mewnwelediad o sut mae athrawon yn
gweithredu ansawdd uchel yn ei wersi gydag enghreifftiau penodol, i nodi rôl o
greu amgylchedd dysgu cadarnhaol i gyfrannu tuag at AG uchel, yn ogystal ag
ystyried barn yr athrawon ar eu cyfrifoldeb o gymhwyso hyn i mewn i bob gwers.
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PENNOD 3
METHODOLEG

Mae’r bennod ganlynol yn cyflwyno'r dull a mabwysiadwyd er mwyn ateb nod
ac amcanion yr astudiaeth bresennol. Rhannwyd mewn i wyth adran sef;
cyfiawnhad o ddyluniad, moeseg, astudiaeth beilot, sampl, dull gweithredu,
dadansoddiad data, didwylledd a chyfyngiadau.

3.1

Cyfiawnhad o Ddyluniad
Mae ymchwil ansoddol yn drylwyr, systematig ac yn darparu dull ymarferol i

ymchwil meintiol (Sharma, 2008). O fewn ymchwil meintiol, caiff y newidynnau eu
diffinio cyn casglu’r data, tra bod y newidynnau mewn ymchwil ansoddol yn hyblyg
a braidd yn ddibynnol ar gyd-destun y casgliad data (Minichiello & Kottler, 2009).
Am y rheswm hwn, roedd yn hanfodol i ddefnyddio dulliau ymchwil ansoddol er
mwyn deall canfyddiadau athrawon a’r AG ansawdd uchel (Creswell, 2007).

Casglodd yr ymchwil o fewn pedair ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg gwahanol,
trwy gyfweld a tri athro ac un athrawes AG, gweler tabl 1 tannodd am nodweddion
pob ysgol. Cafodd ysgolion cyfun Cymraeg ei ddewis oherwydd does dim llawer o
ymchwil ar addysg trwy’r iaith Gymraeg. Defnyddiodd cyfweliadau lledstrwythuredig o fewn ysgolion cyfun sy’n debyg i ymchwil Green a Thurston (2002)
a wnaeth ymchwilio canfyddiadau athrawon AG, a Ravissa (2005) a wnaeth
canfod canfyddiadau disgyblion ar AG. Roedd cyfweliadau lled-strwythuredig yn
caniatáu i'r cyfwelydd rheoli cyfeiriad y cyfweliad yn ogystal â gadael i'r cyfranogwr
i ymhelaethu ar eu profiadau personol (Merriam, 1998). Yn ogystal, roedd
disgrifiadau manwl wedi caniatáu i'r darllenydd i ddeall y ffenomen sy'n cael ei
astudio ac yn tynnu allan dehongliadau o ran ystyr ac arwyddocâd (Patton, 2002).
Cafodd dyluniad ymchwil ansoddol gyda chyfweliadau unigol ei fabwysiadu gan
fod y rhain yn caniatáu cyfathrebu agos rhwng y cyfwelydd a'r cyfranogwr (Ennis &
Chen, 2012).
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Tabl 2: Nodweddion yr Ysgolion yn yr Astudiaeth
Ysgol

De

De

Audurdod

Enw’r

Prydau

Nifer o

11-

Dwyrain

Orllewin

Lleol

athro/

ysgol

ddisgy

18

athrawes

am ddim

-blion

oed

29

895

X

(%)
X
Glan-yMor

Sir

Miss

Gaerfyrddin

Jones

Rhondda

Mr Davies

39.5

858

X

Rhondda

Mr

34.5

897

X

Cynon Taf

Richards

Y Fro

Mr Evans

17

832

X

1

X

Cynon Taf

Heol
Taff

X
Cwm
Cynon

X
Mynydd

Morgannwg

-y-Fro

Doedd yr astudiaeth bresennol ddim yn defnyddio grwpiau ffocws oherwydd
maent yn darparu llai o ddyfnder a manylder am brofiadau'r cyfranogwr na
chyfweliadau unigol (Hastie & Hay, 2012). Hefyd, gan fod ysgolion yn yr
astudiaeth ar gyfartaledd 36 milltir oddi wrth ei gilydd, roedd yn amhosibl yn
logistaidd i drefnu grŵp ffocws lle'r roedd pawb gallu bod yn yr un lle, ar yr un
pryd. Yn ogystal, doedd arsylwadau naturiol ddim wedi cael ei fabwysiadu gan fod
cyfle i’r cyfranogwyr teimlo fel eu bod yn cael eu profi ar eu defnydd o AG
ansawdd uchel yn y wers, yn hytrach na'r ymchwilydd yn deall eu canfyddiadau ar
AG ansawdd uchel.

1

Trwy gydol yr ymchwil roedd ffugenwau wedi eu ddefnyddio am enwau yr ysgolion ac athrawon
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3.2

Moeseg
Cyn dechrau casglu data, rhoddodd pwyllgor moeseg Ysgol Chwaraeon

Caerdydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd cymeradwyaeth foesegol ym mis
Mehefin 2012. Roedd risgiau posib yn cynnwys pryderon gydag argaeledd a
hygyrchedd yr athrawon sy'n cymryd rhan yn yr astudiaeth. Dosbarthodd taflen
gwybodaeth i bennaeth yr Adran AG mewn pedair ysgol, a wnaeth esbonio
pwrpas a threfn yr astudiaeth, amlinellu amcanion yr astudiaeth ac yn arwyddo eu
cefnogaeth gyda’u cyfranogiad (Atodiad A). Nesaf, cyn i’r astudiaeth dechrau,
roedd angen casglu cydsyniad gwybodus ac felly roedd ffurflenni caniatâd wedi’u
dosbarthu i'r cyfranogwyr (Atodiad B). Yn ôl Kumar (2011), mae cydsyniad
gwybodus yn gwneud i’r cyfranogwyr yn ymwybodol o'u rôl yn yr astudiaeth a'r
fath o wybodaeth sy’n ddisgwyliedig ohonynt. Yn unol â Deddf Diogelu Data
(1998), newidiodd enwau athrawon a’r ysgolion i ddiogelu eu hunaniaeth felly
roedd gwybodaeth sensitif wedi’u gadw’n ddienw. Hanfod o anhysbysrwydd yw ni
ddylai wybodaeth a ddarperir gan gyfranogwyr mewn unrhyw ffordd datgelu eu
hunaniaeth (Cohen et al., 2007). Mae cyfrinachedd yn disgrifio rôl yr ymchwilydd i
beidio gwneud cysylltiad rhwng y cyfranogwyr a’i atebion yn gyhoeddus (Cohen et
al., 2007), ac felly cafodd trawsgrifiadau’r cyfweliadau eu cloi i fan cyfrinachol.
Cafodd y cyfranogwyr hefyd eu hysbysu o’r hawl i dynnu allan o'r astudiaeth ar
unrhyw adeg (Wolfendale, 2005).

3.3

Astudiaeth Beilot
Diben astudiaeth beilot yw casglu gwybodaeth ymlaen llaw er mwyn paratoi ar

gyfer astudiaeth fwy eang a gwella ansawdd ac effeithlonrwydd yr astudiaeth
(Lancaster et al., 2004). Gall astudiaeth beilot datgelu diffygion yn ddyluniad y
weithdrefn arfaethedig (Simon, 2011). Roedd y gweithdrefnau hyn yn cynnwys
mathau o gwestiynau (Kumar, 2011), lleoli Dictaffon a chaniatáu i'r ymchwilydd i
ymarfer cymryd ar rôl y cyfwelydd. Roedd yr astudiaeth beilot yn cynnwys treial o’r
cyfweliad gyda chyn-athrawes AG sydd bellach yn darlithio ym Mhrifysgol, felly
roedd ganddi hi ddealltwriaeth drylwyr o’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac AG
ansawdd uchel. Cafodd yr addasiadau isod eu gwneud o ganlyniad i'r astudiaeth
beilot. Addaswyd un cwestiwn a chafodd eu camddeall o; "Beth ydych chi'n
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meddwl bod amgylchedd dysgu cadarnhaol yn?" i "Yn eich barn chi, beth yw creu
amgylchedd dysgu cadarnhaol?". Yr addasiad nesaf oedd ychwanegu mwy o
‘probes’ drwy gydol y cyfweliad, er enghraifft, nodio pen a defnyddio cwestiynau
fel y “Gallech chi ehangu ychydig yn fwy?". Byddai hyn yn caniatáu i'r cyfranogwr i
roi ateb mwy trylwyr (Camino et al., 1995; Ritchie & Lewis, 2003). Yr addasiad olaf
oedd gwella gwybodaeth yr ymchwilydd o’r seminarau'r gynhadledd 'Gwneud y
Mwyaf o Addysg Gorfforol'. Y rheswm dros hyn oedd cynorthwyo'r cyfranogwyr i
gofio’r seminarau ac i sicrhau mwy o drafodaeth o ran eu barn ar y gynhadledd.

3.4

Sampl
Roedd pob athro wedi mynychu’r gynhadledd ‘Gwneud y Mwyaf o Addysg

Gorfforol’ ym mis Mehefin 2012. Dewisodd ysgolion ar gyfer yr astudiaeth ar sail
eu hadborth o’r holiaduron yn dangos diddordeb i gymryd rhan mewn ymchwil yn y
dyfodol. Roedd y pedwar ysgol Gymraeg yn ddigonol i’r amser cyfyngedig oedd ar
gael i gwblhau’r prosiect, ac er mwyn cynhyrchu data trylwyr ar brofiadau a
chanfyddiadau athrawon AG.

Samplu bwriadus oedd y dull addas ar gyfer cael rhywfaint o gyffredinoldeb
amgylchiadau unigol sef canfyddiadau'r athrawon AG (Silverman, 2000). Yn ôl
Mays a Pope (1995) mae samplu bwriadus yn ceisio nodi grwpiau penodol o bobl
debyg gyda nodweddion sy'n berthnasol i'r ffenomenon cymdeithasol yn cael eu
hastudio. Roedd y dull hwn o samplu wedi caniatáu i'r ymchwilydd dewis
cyfranogwyr allweddol gyda mynediad i ffynonellau pwysig o wybodaeth (Tongco,
2007). Nid oedd technegau samplu ar hap yn ddigonol yn yr astudiaeth gan roedd
cyfweliadau wedi cael eu cynnal mewn lleoliadau ysgol ac wedi trefnu ar sail
argaeledd yr athrawon (Thomas & Nelson, 2001). Yn ogystal, ni fyddai samplu ar
hap yn caniatáu ehangder gyda’r ymatebion ar gyfer y boblogaeth gyffredinol gan
ei fod yn gofyn am wybodaeth gydag arbenigedd (Black, 1999). O ganlyniad, mae
87.7% o ymchwil mewn Addysgeg Chwaraeon yn defnyddio technegau samplu
bwriadus neu gyfleus (Chatoupis a Vagenas, 2011).
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3.5

Dull Gweithredu

Yn dilyn adborth yr holiaduron o'r gynhadledd, cafodd athrawon AG eu cysylltu
drwy e-bost i weld os oedd ganddynt ddiddordeb i gymryd rhan yn yr astudiaeth.
Ar ôl cytuno i gymryd rhan yn yr astudiaeth, anfonodd yr ymchwilydd e-bost iddyn
nhw yn cynnwys atodiad o'r daflen wybodaeth yn esbonio amcanion yr astudiaeth.
Yn ogystal, roedd dyddiadau ac amseroedd ar gyfer y cyfweliad wedi cael eu
trefnu drwy e-bost yn seiliedig ar argaeledd yr athrawon. Cyn i’r cyfweliadau
ddechrau, cyflwynodd ffurflen ganiatâd i’r cyfranogwr a chafodd yr ymchwil eu
hesbonio ar lafar i’r ymchwilydd.

Nesaf, defnyddiwyd y dictaffon ar gyfer recordio cyfweliadau a wnaeth para tua
35 munud. Yn ôl Rapley (2004) mae cyfweliadau yn gyfarfodydd cymdeithasol lle
mae siaradwyr yn cynhyrchu cyfrifon ôl-weithredol am eu profiadau, teimladau a
meddyliau yn y gorffennol. Defnyddiwyd canllaw cyfweliad a gwnaeth eu cynllunio
trwy ddefnyddio’r llenyddiaeth er mwyn sicrhau bod y cwestiynau yn berthnasol
(Turner, 2010; Atodiad C). Cafodd canllaw cyfweliad lled-strwythuredig ei greu er
mwyn caniatáu'r cyfweliad i fod yn fwy personol i’w phrofiadau trwy ddechrau gyda
chwestiynau cyffredinol, a chreu cwestiynau yn ystod y cyfweliad mewn ymateb i
ymatebion yr athrawon (Hastie & Hay, 2012). Yn ogystal, defnyddiodd yr
ymchwilydd ‘probes’ a oedd yn benagored a penodol i sylwadau'r cyfranogwyr
(Hsieh & Shannon, 2005), a sicrhau bod yr athrawon yn rhoi atebion eang a
drylwyr (Ritchie & Lewis, 2003).

3.6

Dadansoddiad Data

Yn dilyn cwblhau'r cyfweliadau, cafodd y cyfweliadau eu trawsgrifio. Roedd hyn
yn bwysig i gywiro'r cyfyngiadau naturiol o atgofion yr ymchwilydd ac yn caniatáu
i'r data gael ei ddadansoddi gan ymchwilwyr eraill (Heath, 2012). Wrth
drawsgrifio’r data, roedd yr ymchwilydd wedi ailadrodd y broses o wrando ar y
cyfweliadau sawl gwaith i sicrhau bod y geiriau pendant yn gywir. Wedyn cafodd
dadansoddiad cynwysedig diddwythol, anwythol, diddwythol ei fabwysiadu. Yn
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gyntaf, defnyddiodd yr ymchwilydd dadansoddiad cynwysedig diddwythol, sef
defnyddio’r theori er mwyn dadansoddi’r data trwy ddatblygu categorïau a chodio
cynlluniau ar gyfer y trawsgrifiadau, yn seiliedig ar nodau ac amcanion yr
astudiaeth (Krippendorff, 2012). O fewn y cynllun codio, roedd dyfyniadau wedi
amlygu lliwiau gwahanol i gyd-fynd gyda themâu penodol er mwyn gwahaniaethu
rhwng pob thema.
Ar ôl amlygu’r themâu yn lliwiau gwahanol, roedd y wybodaeth wedi rhannu
unwaith eto trwy dorri a gludo dyfyniadau o’r un thema a grwpio'r rhain gyda'i
gilydd mewn dogfen ‘Microsoft Word’. Cafodd y rhain eu categoreiddio mewn
tablau, lle mewnosodwyd y dyfyniad craidd yn y golofn gyntaf, dehongliad yr
ymchwilwyr yn yr ail golofn a thystiolaeth o’r lleoliad o bob dyfyniad yn y drydedd
golofn, er enghraifft, "cyfweliad 1, tudalen 2" (Atodiad Ch). Defnyddiodd y broses
codio hon ym mhob cyfweliad i lunio pob thema a chaniatáu cysondeb yn y broses
dadansoddi data.

Nesaf, mabwysiadodd dadansoddiad cynnwys anwythol er mwyn ymchwilio os
oedd unrhyw themâu sylfaenol wedi codi o'r data nad oedd yn bresennol yn y
llenyddiaeth berthnasol. Mae ymchwil anwythol yn golygu bod themâu yn cael eu
creu o’r data ac maent yn ddehongliad yr ymchwilydd (Hastie & Glotova, 2012), tra
disgrifio ffenomenon sy'n cael ei deall trwy brofiadau’r cyfranogwyr (Elo & Kynga,
2008). Mae hyn yn cynnwys ail-ddarllen y trawsgrifiadau a thynnu sylw at themâu
a chysyniadau newydd. Cyflawnir hyn trwy ddefnyddio dyfyniadau sy’n perthyn i
themâu tebyg yn grwpio gyda'i gilydd (Kinchin, 2004), i ganfod os oedd unrhyw
destunau gwaelodol wedi codi (Graneheim & Lundman, 2004). Yn olaf, cafodd
dadansoddiad cynnwys diddwythol ei ddefnyddio unwaith eto i gymharu â gwirio
cynnwys anwythol i'r llenyddiaeth a’r ymchwil (Babbie, 2010). Roedd canfyddiadau
wedi’u tynnu o’r holl ddata trwy ddefnyddio’r themâu o’r tablau diddwythol ac
anwythol a dewis y themâu mwyaf perthnasol i’r nodau ac amcanion yr astudiaeth.
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3.7

Didwylledd
Mater cyson o fewn maes ymchwil yw ffactorau dibynadwyedd a dilysrwydd o

gasglu gwybodaeth ôl-weithredol (Hastie & Hay, 2012). Mae dilysrwydd o fewn
ymchwil ansoddol yn golygu'r graddau mae’r esboniad o’r data yn cynrychioli'r
ffenomena, ond oherwydd natur astudiaethau ansoddol mae’n anodd sicrhau
dilysrwydd cyflawn (Silverman, 2006). Mae didwylledd yn addas i werthuso gwaith
ymchwil ansoddol (Guba & Lincoln, 1985) ac i weld faint mae’r ymchwilydd wedi
cadw at weithdrefnau penodol i’r dull a ddewisir (Berg & Latin, 2008). Mae pedwar
meini

prawf

i

ddidwylledd

sef

edrych

ar

ddibynadwyedd,

hygrededd,

trosglwyddedd a chydymffurfiad (Berg & Latin, 2008).

Yn ôl Guba a Lincoln (1985), mae hygrededd yn disgrifio cysondeb yn yr
astudiaeth, gan gyfeirio at hyder a'r gwirionedd yn y data, ac yn cyfeirio at ba
raddau y mae'r data yn gynrychiolaeth gywir o'r cyd-destun. Er mwyn cynyddu
hygrededd yn yr ymchwil presennol, defnyddiwyd canllaw cyfweliad i sicrhau bod
yr un cwestiynau a themâu yn cael ei holi yn bob cyfweliad. Roedd yr ymchwilydd
wedi sicrhau cyflawni trosglwyddiad trwy ddarparu disgrifiadau trylwyr i’r
darllenydd ar ganllawiau'r cyfweliad fel ffordd o allu ailadrodd yr astudiaeth fel bod
ymchwilwyr medru ail adrodd y dull gweithredu yn y dyfodol. Hefyd, roedd yr
ymchwilydd wedi casglu data o ystod eang o ysgolion yn awdurdodau lleol
gwahanol ar draws ardal De Cymru, megis Sir Caerfyrddin, Rhondda Cynon Taf
a’r Fro Morgannwg. Ymgais i wella’r cydymffurfiad o fewn yr astudiaeth oedd
tystiolaeth bod darganfyddiadau’r ymchwilydd wedi deillio o’r trawsgrifiadau; gellir
hyn ei weld trwy’r defnydd o ddyfyniadau yn yr adran trafodaeth a’r rhif tudalennau
ar ôl bob dyfyniad. Yn olaf, ystyr dibynadwyedd yw sicrhau nid yw canlyniadau yn
destun i ragfarn na goddrychedd (Cohen et al., 2007). Darparwyd copi o'r
trawsgrifiadau i’r cyfranogwyr i gynyddu’r goddrychedd. Caiff hyn eu galw’n
‘gwiriad aelod’, dull sy’n hanfodol o fewn ymchwil ansoddol i wirio yw’n
gynrychiolydd cywir o farn cyfranogwyr, a gwerthuso cyfanrwydd a chywirdeb y
canfyddiadau (Creswell & Miller, 2000; Papadopoulos et al., 2002).
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3.8

Cyfyngiadau
Cyfyngiad yr astudiaeth oedd bod athrawon yn y sampl yn dysgu mewn

ysgolion cyfrwng Cymraeg yn unig. Gall hyn fod yn gyfyngiad oherwydd nid yw
hon yn rhoi cynrychiolaeth gywir o ganfyddiadau athrawon AG yng Nghymru
gyfan. Fodd bynnag, gall hyn hefyd ei weld fel cryfder gan fod prinder o ymchwil
penodol am AG cyfrwng Cymraeg. Un cyfyngiad arall yw bod yr ymchwilydd wedi
cyfweld a’r Penaethiaid Adran yn unig. I gael darlun mwy manwl o ganfyddiad
athrawon AG yn y dyfodol, gellir cyfweld ag athrawon sy’n amrywio gyda phrofiad,
megis athrawon sydd newydd gymhwyso (ANG), athrawon profiadol, yn ogystal â
Penaethiaid Adran.
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PENNOD 4
TRAFODAETH O’R CANFYDDIADAU

Bydd y bennod ganlynol yn canolbwyntio ar drafod y canlyniadau o’r ymchwil.
Drwy gydol y cyfweliadau, ymddangosodd dwy prif thema oedd yn ddylanwadol
wrth gyflawni Addysg Gorfforol (AG) ansawdd uchel sef; canfyddiadau athrawon
ar AG ansawdd uchel a’r effaith ôl-gynhadledd ‘Gwneud y Mwyaf o Addysg
Gorfforol’. Bydd y bennod yn trafod y themâu yn fanwl, gan gynnwys dyfyniadau i
helpu'r darllenydd gael dealltwriaeth drylwyr o ganfyddiadau’r athrawon ar AG
ansawdd uchel.

4.1 Canfyddiadau Athrawon ar Addysg Gorfforol Ansawdd Uchel
4.1.1 Diffiniadau’r Athrawon ar Addysg Gorfforol Ansawdd Uchel

Cyn cychwyn yr astudiaeth, roedd yn amlwg o'r ymchwil bod yna nifer o
nodweddion a syniadau sut y gallai athrawon gweithredu AG o safon uchel (Y
Gymdeithas Genedlaethol am Chwaraeon Addysg Gorfforol, 2007). Drwy gydol y
pedwar cyfweliad y brif thema wnaeth codi’n amlaf oedd pwysigrwydd bod
athrawon yn cynnal arferion i gynnwys pob disgybl yn wersi AG. Mynegodd yr
athrawon y dylai pob disgybl teimlo'n gyfforddus o fewn yr amgylchedd AG fel bod
y disgyblion yn gallu mwynhau’r gwersi (Graham, 2008). I annog hyn, awgrymodd
yr athrawon i osgoi cymariaethau rhwng disgyblion ac addysgu i gynnwys bob
dysgwyr yn ddifater o oedran, gallu a chefndir. Fel y dywed Miss Jones yn y
dyfyniad dilynol: “Rhywbeth sydd yn cynnwys pawb, yn ystod bob oedran, o bob
gallu, bob cefndir. Lle ni’n annog nhw a sicrhau bod cyfranogiad uchel ar draws”
(t. 252), a gytunodd Mr Richards a’r safbwynt yma fel y gwelir yn y dyfyniad isod:

Fi’n meddwl y prif peth yw bod, nid yn unig safon y cyflawniad, ond safon y
mwynhad hefyd. Fel pwnc mae gynnon ni deletswydd i sicrhau bod pawb
sy’n dod tu mewn i’r drws yn teimlo’n cyfforddus gyda beth rydyn ni’n
gwneud. (Mr Richards, t.1).

2

Mae rhif tudalen wedi’u ychwanegu ar ol bob dyfyniad er mwyn cynyddu y didwylledd a
cydymffurfiad i brofi bod y dyfyniadau wir o fewn y data
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Yn debyg, pwysleisiodd ymchwil Subban (2006) bod amgylchedd dysgu
cynhwysol yn hyrwyddo parch cilyddol ar gyfer pob dysgwr lle mae disgyblion yn
annog a chefnogi ei gilydd, a lle mae athrawon yn adnabod eu disgyblion fel
unigolion. Cytunodd Mr Davies gyda’r llenyddiaeth uchod gan esbonio enghraifft
benodol ac arfer da o wahaniaethu yn wers gymnasteg;
Roedd gymnasteg gyda fi y bore ‘ma, ac roedd un bachgen yn chuffed ei
fod wedi gwneud rôl ymlaen, ac roedd bachgen arall yn gweithio ar ‘flick
flack’.. so fi’n meddwl bod e’n bwnc ble gellir dysgu yn wahaniaethol, ble
mae’r gwan yn gallu datblygu, a’r goreuon yn gallu datblygu. (Mr Davies, t.
11).

Nododd Kerry (2002) fod disgyblion yn dehongli tasgau yn wahanol oherwydd
eu lefelau gallu gwahanol yng ngwersi ymarferol, ac felly’n hanfodol i athrawon
dysgu’n wahaniaethol.

Thema arall a gododd yn ailadroddus yn y cyfweliadau oedd pwysigrwydd
cynllunio a threfniadaeth yn y broses o greu AG ansawdd uchel. Mae ymchwil yn
nodi bod cynllunio effeithiol yn ganolog i ddysgu ac addysgu effeithiol (Breckon &
Gower, 2006; Gower, 2010). Cytunodd tri athro gyda’r llenyddiaeth bod cynllunio a
threfnu yn allweddol ar gyfer AG o safon uchel fel y dangosodd Mr Evans: “Mae’n
lawr i lot o bethau, fel trefniant, mae rhaid i chi gael pethau mewn trefn. Mae’n
rhaid cael y cynlluniau gwaith yn ei lle” (t. 18). Mae’n holl bwysig i athrawon
cynllunio gwersi yn seiliedig ar y Cwricwlwm Cenedlaethol Addysg Gorfforol
(CCAG) er mwyn pwysleisio'r berthynas rhwng cynllunio ac asesu (Kelly &
Melograno, 2004). Yn ychwanegol, mae angen i athrawon ystyried newidynnau
arall sydd gallu effeithio ar y wers megis maint offer, cyfleusterau ac ystyriaethau
tywydd wrth gynllunio (Graham, 2008).

Mynegodd yr athrawon effaith datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) i gyfrannu
at AG ansawdd uchel; fel bod gwybodaeth yn cael ei diweddaru'n rheolaidd sy'n
cynnwys mynd ar gyrsiau i wella agweddau pedagogaidd o addysgu, rheolau
newydd ar gyfer gemau a chymorth cyntaf (Aberbethy et al., 2003; Alfrey et al.,
2012). Bydd y cyrsiau hyn yn diweddaru gwybodaeth yr athrawon ar gynlluniau
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gweithio ar gyfer cynllunio gwersi, ac o ganlyniad fydd yn gwella ansawdd yr
addysgu (Ofsted, 2013). Yn yr un modd, credodd Miss Jones bod DPP yn agwedd
hanfodol sy'n cyfrannu at AG ansawdd uchel: “Yn amlwg, datblygiad proffesiynol
parhaus, bod ni’n mynd ar gyrsiau ac yn y blaen i ddiweddaru sgiliau, a hefyd o
ran gwybod rheolau newydd, mae’n dibynnu ar y campau” (t. 25). Mae hyn yn
awgrymu er mwyn i athrawon darparu gwersi AG o safon uchel sy'n gynhwysol,
wedi'i gynllunio'n dda ac yn ennyn diddordeb pob dysgwr, mae sail eu gwybodaeth
angen eu diweddaru yn gyson fel bod agweddau arall o AG ansawdd uchel medru
ddigwydd yn llwyddiannus. Fodd bynnag, er bod cynllunio yn bwysig, nododd dau
athro bod yn hanfodol i allu addasu i'r sefyllfa i lefel y gallu o fewn y dosbarth er
mwyn llwyddo i gyflawni AG ansawdd uchel:

Rwy’n credu mai cynlluniau gyda ni ar gyfer y gwersi, ac wedyn, un pwynt
yw bod chi’n ymateb i’r dosbarth, o flwyddyn i flwyddyn, dosbarth i
ddosbarth achos bod gofynion y dosbarth yn amrywio felly chi methu
dweud; reit, mae gwers yma wedi gweithio’n dda i so-and-so, nai gwneud yr
un peth i’r dosbarth nesaf. Chi’n gweld efallai bydd y gofynion ar gyfer y
dosbarth arall yn hollol wahanol, ac yn amrywio. (Mr Davies, t. 11).

Dydyn ni ddim yn dweud, mae rhaid i bawb neud trospen, neu rol ymlaen
coesau syth, mae rhaid i pawb gwneud cyd-bwysedd tri pwynt. Ni jyst yn
gofyn i nhw i meddwl am ffyrdd gwahanol ar sut allech chi gwneud hon i’ch
gofynion chi. (Mr Richards, t. 4)

Roedd yn ddiddorol gwnaeth y ddau athro mwyaf profiadol pwysleisio’r uchod,
sy’n awgrymu bod nodwedd o addasu gwersi yn dod gyda phrofiad. Felly
goblygiad yr ymchwil yw bod angen addasu’r wers gwersi i allu'r dosbarth i
weithredu AG ansawdd uchel.

Ar ben hyn, awgrymodd Ofsted (2013) un ffordd i sicrhau mwy o ddisgyblion yn
cyfranogi a rhagori mewn AG yw cryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion, clybiau
chwaraeon lleol a darparwyr hamdden. Bydd y dull yma yn galluogi’r plant dawnus
a thalentog i brofi campau arbenigedd fel esboniodd Miss Jones yn ei henghraifft
o arfer da:
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Mae gennym ni swyddfa abl a thalentog lle ni’n danfon unigolion sydd wedi
dangos dawn mewn un gamp y arbennig, lle gwnaethon ni danfon dau
fachgen yn ddiweddar i ymarfer gyda thîm pêl-droed Valencia. Ac aethon ni
ati tua 20 o fechgyn lan i glwb gymnasteg lleol i gael hyfforddiant fynna.
Felly ni yn adnabod gallu uchel, ac yn arwain nhw i’r ffordd gywir trwy roi
cyfleoedd gwahanol iddyn nhw. (Miss Jones, t. 26).

Mae’r clybiau uchod yn digwydd tu allan i amser gwersi sy’n awgrymu bod AG
yn gyd-destun ehangach. Cytunodd bob athro eu bod yn ddyletswydd nhw i
gynnal clybiau amser cinio ac ar ôl ysgol i gyfrannu at AG ansawdd uchel. Mae’r
diffiniad o AG ag oedd yn y cyflwyniad yn cyfeirio at wersi o fewn yr amserlen
cwricwlwm yr ysgol (afPE, 2008a), ond mae’r canfyddiadau yn awgrymu bod eu
dyletswydd nhw fel athrawon yn mynd tu hwnt o amser cwricwlwm, a bod AG yn
fwy na beth ddigwyddir yng ngwersi. Yn debyg, nododd Mr Davies ei fod yn
gredwr cryf i wthio’r gorau yn y dosbarth yr un cymaint ag y gwannach: “Fi’n credu
beth sy’n bwysig yw; ac mae gallu cael ei excuso weithiau, yw bod y goreuon yn
cael ei gwthio” (t. 11). Cefnogwyd hyn gan Estyn (2012b) pwysleisiodd un o
flaenoriaethau athrawon ym mhob pwnc yw herio dysgwyr mwy abl a thalentog
(MAT) i berfformio'n well.

4.1.2 Creu Amgylchedd Dysgu Cadarnhaol

Awgrymir Macfadyen a Bailey (2002) dylai athrawon geisio gwahaniaethu
rhwng materion o safbwyntiau'r dysgwr, deall eu hanghenion a bod yn gadarnhaol
ac annog disgyblion sydd ddim yn gwneud cynnydd. Ym mhob cyfweliad,
pwysleisiodd yr athrawon cysylltiad rhwng AG ansawdd uchel a chreu amgylchedd
dysgu cadarnhaol. Credon nhw y dylai pob disgybl deimlo bod ganddynt rôl i'w
chwarae ym mhob gwers, a chyfrifoldeb nhw fel yr athro/ athrawes oedd gwneud
disgyblion teimlo’n gyfforddus yn y wers, fel amlinellodd Mr Richards: “Mae pob
disgybl sydd yn dod aton ni yn cael teimlad o’i rôl yn y wers. Mae’n bwysig i ni
sicrhau bod pawb yn cael cyfle, a phawb yn cael sylw” (t. 4). Awgrymodd Mr
Richards i hyrwyddo cynhwysiant ac amgylchedd dysgu cadarnhaol, mae’n
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hanfodol i beidio canolbwyntio ar y gorau drwy'r amser, ond sicrhau bod y bob
disgybl yn cael rhywfaint o sylw yn y wers.

Yr ail ffactor dylanwadol a gododd trwy drafod creu amgylchedd dysgu
cadarnhaol oedd adeiladu perthynas gadarn gyda'r disgyblion. Cytunodd pob
athro bod hyn yn elfen hanfodol oherwydd gyda pherthynas gadarnhaol mae'n
rhwyddach i oresgyn rhwystrau megis chwarae tu allan mewn tywydd drwg,
oherwydd bod disgyblion bwrw ymlaen â'r gwaith, fel y dywed Mr Davies: “Byddwn
i’n dweud bod rhan fwyaf o’r dysgu yn dechrau gyda pherthynas, y perthynas
rhwng yr athro a’r disgybl. A fyddai’n dweud fod e’n frwydr galed os nag yw’r
perthynas fynna, yn berthynas da, a pherthynas cadarnhaol” (t. 14). Ar ben hyn,
teimlodd Miss Jones bod perthynas gadarnhaol gyda disgyblion yn cael effaith ar
lefelau cymhelliant oherwydd eu bod yn fwy tebygol o gymryd rhan a dod â dillad
os ydynt yn hapus gyda'u hathrawon. Nodwyd hyn yn flaenorol gan Capel a
Whitehead (2010) sy'n mynegi bod perthynas rhyngbersonol rhwng yr athro a'r
disgyblion yn effeithio cymhelliant a hunan-barch y disgyblion. Yn ogystal,
awgrymodd Mr Evans i gyflawni hyn dylai’r athro fod yn barod i wneud un
rhywbeth y byddent yn gofyn i’r disgyblion wneud, felly mae parch cilyddol: “Mae’n
rhaid i chi fod yn barod i wneud un rhywbeth bron a bod, os ydych chi’n gofyn
iddyn nhw i wneud. So maen nhw’n deall bod y parch yna yn ddwy ochr” (t.22).
Enghraifft benodol o fewn gwersi AG yw’r athro yn tynnu esgidiau yng ngwersi
gymnasteg y gampfa gan fod y disgyblion yn disgwyl gwneud hyn. Yng nghyddestun

gwahanol,

nododd

Leyshon

(2011)

pwysigrwydd

rhyngweithiad

cymdeithasol gyda swyddog "5x60" i gynnwys yr holl bobl ifanc, yn enwedig y
disgyblion oedd yn llai tebygol i gymryd rhan. Yn yr un modd, amlinellodd
Sandford et al. (2009) fod perthynas cadarnhaol rhwng oedolion ac ieuenctid yw’r
rhan fwyaf pwysig yn llwyddiant rhaglenni ieuenctid. Ac felly mae’r wybodaeth hon
yn hanfodol er mwyn allu ailadrodd o fewn wersi AG, fel bod athrawon gallu
ymgysylltu disgyblion sydd yn ddatgyweddog.
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Enghraifft ardderchog o arfer da i adeiladu sylfaen ar gyfer perthynas
cadarnhaol gydag athrawon yw gwneud cysylltiadau ag ysgolion cynradd, fel
Ysgol Glan-y-Môr:

Rydyn ni’n rhedeg clwb pontio cynradd lle maen nhw’n dod i fyny bob nos
Lun yn flwyddyn 6, lle maen nhw’n dod i arfer i dir yr ysgol, yr athrawon ac
yn y blaen. So pryd maen nhw’n cyrraedd blwyddyn 7 dyw e ddim cymaint
o naid iddyn nhw. (Miss Jones, t. 27).

Erbyn i blant ysgol gynradd cyrraedd ysgol gyfun byddant yn llawer mwy
cyfforddus gyda'r athrawon, y lleoliad ac felly fydd yr amgylchedd cadarnhaol
wedi’u sylfaenu.

Amlygodd rhai athrawon bod arweinyddiaeth a rheolaeth yn rhan o greu
amgylchedd dysgu cadarnhaol trwy osod ffiniau a disgyblaeth (Graham, 2008;
Sutliff et al., 2008.). Roedd rhai athrawon wedi tynnu sylw at y pwysigrwydd i
annog cydraddoldeb, ddisgyblaeth a pharch:

Fod nid just disgyblaeth haearnaidd, ond disgyblaeth gyda pharch a gyda
thegwch, ac mae hynny wedyn, ac rwy’n credu bod gyda rhan fwyaf o
ddisgyblion, yn mwynhau hynny, maen nhw’n mwynhau gwybod ble ydy’r
finnau, maen nhw’n hoffi gwybod ble maen nhw’n sefyll. (Mr Davies, t. 14).

Mae rhai cyrff llywodraethol wedi hyrwyddo mwynhad, parch a disgyblaeth fel
gwerthoedd craidd o fewn chwaraeon, ac felly mae’n ddiddorol bod rhai athrawon
yn dynwared yr un gred ac yn mabwysiadu hon o fewn gwersi AG (Rugby Football
Union, 2012).
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4.1.3 Llythrennedd Corfforol

Canfyddiad clir yr astudiaeth bresennol yw bod dau athro yn yr astudiaeth wedi
camddehongli'r term llythrennedd corfforol gyda llythrennedd mewn AG. Fel y
disgrifiwyd yn flaenorol, diffiniad Whitehead (2010) o lythrennedd corfforol yw "y
cymhelliant, hyder, gallu corfforol, gwybodaeth a dealltwriaeth i werthfawrogi a
chymryd cyfrifoldeb am gynnal gweithgareddau corfforol pwrpasol trwy gydol y
cwrs bywyd" (Whitehead, 2010, t. i). Fodd bynnag, mae llythrennedd mewn AG yn
cyfeirio at y sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu a ddatblygwyd yng
ngwersi AG (DfES, 2002), ac felly yn yr adran cyfathrebu o fewn y fframwaith
sgiliau (CCAG, 2008). Pan ofynnwyd i’r athrawon am eu barn ar lythrennedd
corfforol, datgelodd Mr Richards a Mr Evans:

Fel rhywun Add Gorff, nes i amseri y waith ymarferol, a dim ond hanner y
wers oedd yn gorfforol. A r’on i’n meddwl, wel, dyw hyn ddim yn wers
Addysg Gorfforol i fi, mae hyn yn gwers llythrennedd neu rhifedd. Ie, mae
yna lle i rhifedd a llythrennedd, ond ddim i cymryd ffwrdd o beth ydyn ni’n
trio gwneud. Mae’n rhan o’r wers, ond dim prif nod y wers. (Mr Richards, t.
4).
Pobl oedd yn yr ysgol yn yr wythdegau a nawdegau wastad yn edrych fel
Addysg Gorfforol fel cicio pel, neu pasio pel. Ond, ni, yn y ganrif nesaf nawr
fel petai, a mae llythrennedd yn bwysig iawn mewn Addysg Gorfforol. A
trwy defnyddio mwy o lythrennedd yn Addysg Gorfforol, mae’r disgyblion,
dwi’n gweld, yn gweld mwy o bwysigrwydd i’w Cymraeg, i’w Saesneg, i’w
Mathemateg nhw, cos mae nhw’n defnyddio’r iaith a’r terminoleg yna yn y
gwersi Addysg Gorfforol. (Mr Evans, t. 21).

Ar ben hynny, awgrymodd DfES (2002) bod llythrennedd mewn AG yw cynnal
awgrymiadau ar gyfer dysgu geirfa benodol i’r pwnc, a phan ofynnwyd am
lythrennedd corfforol ymatebodd Mr Evans: “Hysbysfwrdd yn yr ysgol, sain
gwybod os chi di sylwi, mae lot o eirfa ar y hysbysfyrddau. Geirfa Addysg
Gorfforol, ond geirfa mae’r disgyblion yn obviously i fod i deall o bynciau eraill, a
defnyddio nhw mewn pwnc ni” (t. 21). Mae’r enghreifftiau uchod yn arwydd clir
bod dryswch rhwng y ddau derm o lythrennedd corfforol a llythrennedd mewn AG
ar gyfer rhai athrawon. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod pob athro/ athrawes
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yn cymysgu’r termau, ond mae’n awgrymu bod yna angen i athrawon gael eu
haddysgu gyda’r diffiniad clir o lythrennedd corfforol er mwyn iddynt ddeall y
manteision. O ganlyniad, bydd hyn yn datblygu llythrennedd corfforol gan fod y
Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi rhoi sylw ar y term yn ddiweddar fel
rhan annatod o gyfiawnhau AG (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2009; Chwaraeon
Cymru, 2010; Whitehead, 2010).

4.1.4 Arddulliau Dysgu ac Addysgu

Roedd effaith arddulliau addysgu a dysgu i gyfrannu tuag at wersi AG ansawdd
uchel ymddangos mewn tri chyfweliad. Yn benodol, gwnaeth enghraifft o arfer da
mewn un ysgol pwysleisio'r cysylltiad cryf rhwng arddulliau dysgu ac AG ansawdd
uchel. Yn yr enghraifft isod, defnyddiodd Miss Jones holiaduron VAK er mwyn
ystyried arddulliau dysgu o fewn dosbarth TGAU i helpu cynllunio’i gwersi. Mae
holiaduron VAK yn mesur os yw’r unigolyn yn ddysgwyr gweledol, clywedol neu
ginesthetig (Myers, 2010):

Ni’n gwneud lot o waith ar strategaethau dysgu, so rwy’n credu bod
ymwybyddiaeth dda gan yr athrawon yn yr ysgol ar arddulliau dysgu
gwahanol. Ni hefyd wedi gwneud holiaduron VAK sydd yn cymryd mewn i
ystyriaeth os yw’r disgybl yn hoffi dysgu yn glywedol, gweledol neu drwy
wneud. Mae rhan fwyaf o ddosbarth TGAU yn flwyddyn 10 nawr yn hoffi
gwneud, felly rwy’n cymryd hwnna mewn i ystyriaeth pan rwy’n dysgu nhw.
(Miss Jones, t. 28).

Yn ogystal, mae’n wybodus drwy gydol y broses addysgu-dysgu bod disgyblion
yn dysgu mewn arddulliau gwahanol, ac mae adnabod yr arddulliau hyn yn bwysig
ar gyfer athrawon i wneud y gorau'r broses hon (Shein & Chiou, 2011). Mae’n profi
bod gwybod arddulliau dysgu eich disgyblion yn helpu’r proses cynllunio. Serch
hyn, doedd dim tystiolaeth gyda’r athrawes bod hyn wedi gwella cyrhaeddiad y
disgyblion.
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Ar ben hyn, roedd arfer da ar arddulliau addysgu wedi codi o'r cyfweliadau er
enghraifft, asesiad-cyfoedion ac addysgu cilyddol (Randall, 2004; Mosston &
Ashworth, 2002). Awgrymodd Mr Evans mae’n fuddiol i'r disgyblion i ddysgu oddi
wrth ei gilydd, yn cymryd cyfrifoldeb fel 'hyfforddwr' ac yn rhoi adborth i'w
cyfoedion:

Rydyn ni gallu defnyddio’r ‘flip camera’ fel dwi’n dweud, ac maen nhw gallu
ailadrodd i’w gilydd So mae rhyw fath o ‘peer assessment’ hefyd. So yn
hytrach na’r athro rhoi’r adborth yn ôl i’r disgybl, maen nhw [disgyblion]
gallu rhoi adborth yn ôl i’w gilydd. Ac weithiau, trwy edrych o blentyn i
blentyn, mae’r adborth gallu dod o ongl wahanol. (Mr Evans, t. 21).

Mae ymchwil wedi profi bod disgyblion sy’n gweithredu dull addysgu cilyddol yn
fwy medrus wrth ddadansoddi symudiadau, yn benodol, trwy gynorthwyo
datblygiad cymdeithasol gyda chyfoedion gan ddarparu adborth (Goldberger,
1995; Mosston & Ashworth, 2002; Mawer, 2003). Mae hyn yn awgrymu bod
disgyblion yn dysgu oddi wrth ei gilydd ac felly’n arfer da er mwyn ddarparu gwersi
o ansawdd uchel. Yn ogystal, i dri athro/ athrawes mae’r defnydd o TGCh o fewn
gwersi yn ymddangos bod AG ansawdd uchel yn cynnwys rhyngweithio gyda’r
fframwaith sgiliau (CCAG, 2008).

4.1.5 Cyfraniad Awyr Agored - Argymhellion Estyn (2012a)

Pwrpas Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng
Nghymru. Yn Chwefror 2012 amlinellodd adroddiad Estyn argymhellion ar gyfer
wella ansawdd AG yng Nghymru, gan gynnwys hyrwyddo gweithgareddau awyr
agored. Defnyddiodd bob ysgol yn yr astudiaeth cyfeiriannu fel dull o gwblhau
gweithgareddau anturus awyr agored o fewn gwersi AG. Mae'r canfyddiadau hyn
yn gwrthddweud adroddiad Ofsted (2013) a gwnaeth adrodd mae lleiafrif o
ysgolion gweithredu awyr agored o fewn tir yr ysgol. Yn hytrach, mae rhan fwyaf o
ysgolion yn trefnu trip preswyl blynyddol sy'n galluogi disgyblion i gael profiadau
cofiadwy mewn gweithgareddau corfforol megis cyfeiriadu, dringo neu gampau
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dŵr. Rhesymau posib dros hyn yw bod Ofsted yn adrodd ar sefyllfa yn Lloegr tra
bod yr ymchwil yma yn ffocysu ar Gymru, yn ogystal dim ond safbwynt pedwar
athro/ athrawes sy’n cael eu hadrodd yn yr ymchwil yma. Pwrpas gwersi awyr
agored yw herio disgyblion trwy ddefnyddio gweithgareddau datrys problemau, a
blaengaredd i alluogi disgyblion cymryd cyfrifoldeb drostynt eu hunain, eraill, a'r
amgylchedd dysgu (Chwaraeon Cymru, 2012). Roedd tri athro gyda barn
gadarnhaol ar weithgareddau anturus awyr agored fel y gwelir yn ddyfyniad Mr
Evans: “Dwi’n meddwl ei bod yn dda, oherwydd mae’n defnyddio sgiliau meddwl.
Sgiliau cyfathrebu hefyd” (t. 19). Serch hyn, gwnaeth tri allan o bedwar athro credu
eu bod yn anodd iawn i gynnal gwersi awyr agored. Roedd y cyfweliadau yn
awgrymu rhesymau dros hyn oedd rhwystr adnoddau o fewn ysgolion, a rhwystr
amser o fewn gwers un awr. Fel y dywed Mr Davies:

Fi’n meddwl bod e yn gallu bod tipyn bach o jôc, o ran mae gweithgareddau
anturus i mi yw mynd dringo a cayako, a mynd allan yn yr awyr agored.
Ond un, rydyn ni’n cael ei gyfyngu gan adnoddau a dau, rydyn ni’n cael ei
gyfyngu gan amser. (Mr Davies, t.13).

Yn yr un modd, cytunodd Mr Evans gyda’r uchod, wrth ddatgan bydd wrth ei
fodd i gael wal dringo yn eu hysgol, ond maent yn gostus iawn ac yn anffodus
dydy’r adran ddim yn cael y fath arian i wario. Fodd bynnag, roedd ei ysgol yn
elwa drwy drefnu diwrnod anturus ac awyr agored i’r ysgol gyfan o fewn dair
canolfan awyr agored lleol, i ganiatáu bod disgyblion yn cael profiad ar fathau
gwahanol o awyr agored yn hytrach na chyfeiriannu.

I’r gwrthwyneb, roedd un ysgol yn ddigon ffodus i gael wal ddringo i gyfrannu at
yr agwedd anturus awyr agored ar y CCAG. Roedd bob athro yn yr adran AG yn
gymwys i ofalu am 12 o ddisgyblion ar y tro, ac felly mae cynllunio yn hanfodol i
oresgyn y cyfyngiad o gyflwyno gwers i ddosbarth o 24, gydag ond 12 yn gallu
dringo ar y tro. Fodd bynnag, mae'r cyfleusterau yn ei gwneud yn haws i athrawon
gweithredu'r safon uchel ar wersi AG. Nododd un athrawes fod gweithgareddau
awyr agored yn hawdd wedi eu cymhwyso mewn i wersi gan fod lleoliad yr ysgol
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ar bwys y môr. Mae hyn medru sicrhau bod amrywiaeth o weithgareddau megis
canŵo a caiac o fewn gwersi. Argymhelliad felly yw bod AG ansawdd uchel cael ei
gyflawni o ran cwblhau'r galw antur awyr agored os yw lleoliad yr ysgol yn
caniatáu mynediad i gyfleusterau arbenigedd, yn ogystal os oes cyllid gan
awdurdodau lleol neu’r llywodraeth er mwyn talu am gyfleusterau arbenigedd
newydd ac er mwyn gallu dilyn argymhellion polisi cynulliad Llywodraeth Cymru
‘The Great Outdoors’ sy’n ceisio cynyddu’r nifer o bobl leol i ddefnyddio’r awyr
agored i gerdded a beicio (Llywodraeth Cymru, 2010).

4.1.6 Monitro Darpariaeth Addysg Gorfforol Ansawdd Uchel

Ymddangosodd thema o'r cyfweliadau ar sut mae Pennaeth Adran AG yn
monitro darpariaeth AG ansawdd uchel. Datguddiodd Ofsted (2013) y dylai
athrawon defnyddio eu harbenigedd yn amodol ar werthuso’n drylwyr ansawdd yr
addysgu, nodi'n fanwl yn union y cryfderau a gwendidau, a darparu hyfforddiant ar
gyfer staff sydd ddim yn gyson yn addysgu’n dda. Credodd tri athro bod cydaddysgu medru cyflawni hyn am ddiben o asesu a monitro a hefyd am resymau
argaeledd cyfleusterau. Teimlodd yr athrawon yma bod cyd-addysgu yn ddull sy'n
anffurfiol gyda llai o bwysau i gymharu gyda gwers arsylwed, sy’n digwydd yn
ffurfiol bob blwyddyn, fel y gwelwn yn ôl dyfyniad Mr Davies: “Rydyn ni hefyd yn
gweithio fel tîm, yn cyd-ddysgu, mae’n weithiau cael ei orfodi oherwydd yr
adnoddau, ond weithiau rydyn ni’n gwneud e o ran dewis” (t. 14). Yn ogystal,
credodd yr athrawon bod cyd-addysgu yn ddull effeithiol i werthuso cryfderau a
gwendidau ei gilydd ac er mwyn helpu cynnydd gydag ansawdd yr addysgu drwy
fabwysiadu syniadau oddi wrth ei gilydd fel amlinellwyd Mr Evans:

Ni gallu cael pwyntiau da o’n gilydd, a hefyd wrth gwrs, bod ‘da ni ddim yn
berffaith, so os oes pethau dydyn ni ddim yn gwneud mor dda, yna allwn ni
cynnal cefnogaeth i ein gilydd fel pan bod dy ni yn ailadrodd [y wers], rydyn
ni’n ailadrodd yn fwy cywir. Ac felly yn gallu cyflwyno gwers o safon uwch,
gobeithio. (Mr Evans, t. 19).
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Mae dysgu ar y cyd yn caniatáu bod aelodau o’r tîm addysgu safbwynt
gwahanol o’u partner (Barney & Christenson, 2009), yn ogystal â rhannu eu
gwybodaeth ac arbenigedd o fewn dosbarth gallu cymysg (Grenier, 2011). Mae
hyn yn adlewyrchu pwysigrwydd o gynnal cefnogaeth i bob aelod yn yr adran.

Roedd tri allan o bedwar wedi awgrymu bod darpariaeth AG ansawdd uchel yn
digwydd yn naturiol trwy rannu enghreifftiau ar wersi da yn anffurfiol o fewn
swyddfa’r adran AG. Yn fwy ffurfiol, credodd un athrawes bod arfer da i fonitro AG
ansawdd uchel yn y ei hadran hi yw’r diwrnod asesu mewnol TGAU. Hynny yw,
dydd lle mae athrawon yn groes farcio gwaith ei gilydd er mwyn sicrhau bod
marciau yn gywir cyn anfon y marciau terfynol i'r marciwr allanol: “Fe fyddwn ni yn
cael diwrnod asesu mewnol ble fydden ni sicrhau bod marciau ni yn gywir cyn bod
yr aseswraig allanol yn dod mewn mis Mawrth. Fi’n credu bod hwnna’n bwysig”
(t. 27). O fewn bob maes o addysgu mae’n hanfodol i gael y cysondeb o ran
marcio er mwyn lleihau tuedd a rhagfarn (QCA, 2009). Awgrymodd Meadows a
Billington (2005) bod cysondeb a dibynadwyedd yn arholiadau wedi cymhlethu
gan raddau a lefelau yn hytrach na marciau, ond os oedd cynlluniau marcio clir a
digon o hyfforddiant a monitro, roedd yn annhebygol y byddai rhagfarn yn deillio
o'r marcio. Awgrymir felly bod yna pwysigrwydd i adrannau i groes farcio er mwyn
cyrraedd safon gorau posib.

4.2 Effaith Ôl-Gynhadledd ‘Gwneud y Mwyaf o Addysg Gorfforol’
4.2.1 Adborth y Seminarau a’r Diwrnod ar y Cyfan

Y consensws o’r pedwar cyfweliad oedd bod yr agwedd anffurfiol a
cymdeithasol yn bositif iawn gan roedd lleoliad yng Ngwesty'r Vale wedi codi
statws y gynhadledd. Mwynheuodd bob athro/ athrawes gweld athrawon o
ysgolion eraill sy’n gyfle prin oherwydd eu hamserlenni prysur. Yn ogystal,
mwynheuodd tri athro'r agwedd ffurfiol y diwrnod, ac amlygodd Mr Richards bod y
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gynhadledd iddo fe yn gyfle i fyfyrio ar bwysigrwydd y gair allweddol o
'llythrennedd corfforol’.

Gwnaeth tri athro tynnu sylw at ddefnyddioldeb y seminar 'Arweinwyr
Chwaraeon' gan oeddent yn edrych i sefydlu o fewn eu hysgol cyn y gynhadledd,
ac eraill wedi’u hysbrydoli gan y seminar ac yn awyddus i ddatblygu. Mae’r cwrs
‘Arweinwyr Chwaraeon’ yn rhoi pobl ifanc sydd â'r sgiliau a'r cymhelliant i greu a
rhedeg gweithgareddau chwaraeon yn y gymuned trwy amrediad o gymwysterau.
Yn ogystal, roedd poblogrwydd y cwrs wedi adlewyrchu’r cyswllt rhwng ysgol a
chyflogadwyedd i allu paratoi disgyblion i’r byd gwaith (CCAG, 2008). Ar y llaw
arall, roedd tri athro yn siomedig oherwydd roedd y cynnwys o rhai seminarau yn
afrealistig ar gyfer eu hysgol oherwydd diffyg cyfleusterau. Fel dywed Mr Richards
isod:

Roedd yna syniad gwych yn un ysgol a bydd hyn yn braf allu gwneud hwn
yng Nghwm Cynon, achos pethau bach fel peintio llon ar y llawr, grêt, ideal.
Mae’n safio wedyn rhoi conau mas sydd yn bwrw i mewn i amser setio
gwers lan, a bod offer gallu cael ei adael mas. Ond achos bod y gampfa
ddim fel mae e, dydyn ni ddim yn gallu gwneud hwnna. (Mr Richards, t. 8).

Ar ben hynny, mwynheuodd yr athrawon y syniadau gwahanol ar sut mae
ysgolion eraill yn ymgorffori TGCh yng ngwersi AG. Credon nhw roedd y
seminarau TGCh yn llwyddiant ac wedi ysbrydoli i sefydlu'r sylfaen fel i weithredu’r
syniadau yn eu hysgolion eu hunain. Un enghraifft benodol o hyn oedd Miss
Jones ar greu cyswllt gyda'r adran TG a phroffilio disgyblion:

Ni wir wedi edrych i mewn i’r ‘pupil profile’, a ro’n i’n licio’r syniad oedd
ganddyn nhw ble oedden nhw’n gweithio gyda’r adran TG achos wrth gwrs
dydy’n ni ddim moen defnyddio ein hamser ni i wneud gwaith ysgrifenedig.
So mae hwnna’n rhywbeth rydyn ni moen edrych ar gydag adrannau eraill
yn yr ysgol. (Miss Jones, t. 29).
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Amlinellir roedd rhai seminarau yn y gynhadledd wedi ysbrydoli athrawon i
sefydlu syniadau newydd o fewn eu hysgol i gyrraedd lefel uchaf o AG ansawdd
uchel.

4.2.2 Syniadau ar Gyfer y Dyfodol

Cyflwynodd tri phrif syniad ar gyfer gwella'r gynhadledd nesaf. Y syniad cyntaf
oedd cynnwys mwy o amser anffurfiol a chyfle i allu rhannu arfer da rhwng
athrawon megis sesiwn trafod. Credodd yr athrawon i gyd y bydden nhw wedi
elwa mwy o rannu gan eu bod yn gallu cysylltu gydag athrawon eraill yn fwy nag i
ddarlithwyr, sydd felly yn pwysleisio bod bwlch rhwng y theori ac ymarfer. Byddai'r
strategaeth wedi helpu tair ysgol a fyddai'n hoffi datblygu cwrs 'Arweinwyr
Chwaraeon' yn eu hysgol yn y dyfodol, os oeddent wedi trafod gydag ysgolion
sydd wedi dechrau ar y broses, fel dywed Mr Richards a Mr Davies:

Efallai bydd e’n syniad da os oedd yr un gyda 'Sports Leaders', bod rhyw
deg neu chwarter awr i fi gallu siarad ag ysgolion eraill am sut maen nhw yn
gweithredu fe... I weld sut sy’n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio. Neu
pa unedau maen nhw yn gwneud a pa unedau dydyn nhw ddim yn gwneud,
a beth sy’n ffitio gorau. (Mr Richards, t. 9).

Mae pobl sy’n gadael addysg efallai gyda rhyw syniadau, ond mae nhw
wedi angofio beth yw reality llawr dosbarth, bod yn yr ysgol, y rhythur sydd,
yr hassle sydd bod popeth yn mynd yn iawn gyda clybiau timau, ar ben
gwersi arferol. (Mr Davies, t.16).

Yr argymhelliad nesaf ar gyfer gwella oedd strwythur y diwrnod fel y gallai
athrawon gael blas o'r holl seminarau yn hytrach na cholli allan ar rai
dosbarthiadau. Roedd sylwadau o'r athrawon yn cyfleu ei bod yn anodd ddewis
seminar, er roedd yna ddisgrifiad doedd yr athrawon ddim yn sicr os oedd yn
addas ar eu cyfer ysgol nhw. Gallai rhaglen cylched goresgyn y broblem hon yn y
dyfodol lle gallai athrawon mynd o gwmpas mewn grwpiau bach yn samplu pob
seminar ond wrth gwrs mae amser yn broblem fan hyn:
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Oedd yn anodd, roedd rhaid i chi ddewis a doeddwn i ddim yn licio bod
rhaid i chi golli mas ar rhai pethau. Ie falle bydd e’n well os oedd rhyw fath o
gylchdro yn mynd rownd fesul circuit efallai. Falle pymtheg munud, sain
siŵr beth fydd yn gweithio, just fel blas bach i weld beth maen nhw’n sôn
amdano, a throsglwyddo’r wybodaeth o fewn chwarter awr neu ugain
munud hyd yn oed. (Miss Jones, t. 30).

Yr argymell olaf oedd cynnwys adnoddau ymarferol yn y pecyn adnoddau.
Teimlodd un athro bod y wybodaeth a ddarperir yn y pecyn adnoddau yw
gwybodaeth mae eisoes yn gwybod trwy brif ysgol a hyfforddiant athrawon. Yn
ogystal, doedd dim athrawon a chyfwelwyd

wedi cyfeirio yn ôl at y pecyn

adnoddau, ond nid yw hyn yn golygu bod yr athrawon eraill heb gyfeirio ato.
Awgrymodd Mr Davies:

Beth am ambell o gynllun nid un wers, ond cynllun gwersi pum wythnos o
dyma beth rydyn ni wedi gwneud yn awyr agored. Ac mae awyr agored yn
un ble mae lot yn meddwl, beth allai gwneud yn wahanol.. Bod yna defnydd
da, er enghraifft, mae rhai ysgolion yn cael defnydd da o gamerâu
gwahanol. Beth yw’r camera gorau o fewn pris. (Mr Davies, t. 17).

Mae hyn felly yn pwysleisio er bod y pecyn adnodd yn syniad da i addysgu
athrawon ar nodweddion AG ansawdd uchel, bydd yn fwy defnyddiol os oedd
syniadau ymarferol, megis cynlluniau gwaith wedi’i gynnwys yn y pecyn. Mae hyn
yn pwysleisio eto bod bwlch rhwng theori ac ymarfer.
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PENNOD 5
TRAFODAETH CYFFREDINOL A
CASGLIADAU

5.1

Trafodaeth Cyffredinol
Nod yr astudiaeth bresennol oedd nodi canfyddiadau athrawon Addysg

Gorfforol (AG) ar AG ansawdd uchel. Trwy gydol yr astudiaeth, y prif amcanion
oedd nodi esiamplau o arfer da ar AG ansawdd uchel, yn benodol, nodi rôl o greu
amgylchedd dysgu cadarnhaol i gyfrannu tuag at AG ansawdd uchel, a nodi
effaith y gynhadledd 'Gwneud y Mwyaf o Addysg Gorfforol' (Mehefin, 2012). I
gasglu’r ymchwil, cyfwelodd yr ymchwilydd pedwar athro/ athrawes AG o yn
ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Ne Cymru a mynychodd y gynhadledd AGCh
‘Gwneud y Mwyaf o Addysg Gorfforol’ (Mehefin, 2012). Defnyddiodd yr
ymchwilydd cyfweliadau lled-strwythuredig er mwyn darganfod atebion trwchus ar
eu canfyddiadau. O ganlyniad, roedd y canlyniadau o'r astudiaeth bresennol wedi
cyflawni'r nodau ac amcanion. Ymddangosodd dwy prif thema o’r data sef;
diffiniadau’r athrawon ar AG ansawdd uchel ac effaith ôl-gynhadledd ‘Gwneud y
Mwyaf o Addysg Gorfforol’.

Prif ddarganfyddiadau ar ganfyddiadau athrawon ar AG o ansawdd uchel oedd
bwysigrwydd gwahaniaethu, cynhwysiant ac ymgysylltiad holl fyfyrwyr o fewn
gwersi. Nododd rhai athrawon bod cynllunio a threfniant yn hanfodol ar gyfer
gwersi llwyddiannus yn ogystal â pharhau â'u datblygiad personol i fod yn gyfredol
gyda’r arferion. Pwysleisiodd pob athro/ athrawes bod perthynas rhwng athro a
disgybl yn bwysig er mwyn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol. Yn ogystal roedd
y canlyniadau wedi arddangos bod rhai athrawon yn cymysgu llythrennedd
corfforol gyda llythrennedd mewn AG.

Roedd arddulliau dysgu ac addysgu wedi codi’n aml trwy gydol bob
cyfweliad, yn enwedig o fewn un enghraifft pryd oedd cyswllt rhwng defnyddio
holiaduron VAK i ddarganfod arddull dysgu’r disgyblion er mwyn cyrraedd AG
ansawdd uchel. Canlyniad arall a ddaw o'r ymchwil yw bod llwyddiant
argymhelliad Estyn (2012a) ar weithgareddau anturus awyr agored yn dibynnu ar
adnoddau ysgolion, lleoliad yr ysgol a chyllid. Roedd rhai ysgolion yng
Nghymoedd De Cymru wedi cydnabod bod yr argymell yn heriol, tra bod
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ardaloedd gwledig ar lan y môr yn credu ei bod yn hawdd ymgorffori mewn i wersi.
Yn olaf, mwynheuodd bob athro/athrawes yr agwedd gymdeithasol drwy gyfarfod
ag athrawon o ysgolion eraill yn y gynhadledd. Serch hyn, credon nhw bydd well
ganddyn nhw i gael mwy o amser i rannu a thrafod arfer da gydag athrawon eraill.
Roedd yn amlwg gwnaeth yr athrawon ffafrio seminarau a oedd yn ymarferol er
mwyn mabwysiadu syniadau yn ysgolion eu hunain, yn enwedig y seminar
'Arweinwyr Chwaraeon'. Yn ogystal, byddai'r pecyn adnoddau a ddarparwyd wedi
bod yn fwy defnyddiol os oedd cynlluniau gwersi o esiamplau arfer da er mwyn
cyfeirio yn ôl yn ystod eu haddysgu.

Defnyddiodd yr ymchwilydd y theori sbectrwm dulliau dysgu fel man cychwyn i’r
ymchwil. Roedd y theori yma’n ddefnyddiol gan wnaeth bob athro/ athrawes
cyfeirio yn ôl at arddulliau dysgu yn y cyfweliadau yn arddangos y cyswllt rhwng
AG ansawdd uchel. Serch hyn, theori fwy penodol ar gyfer ymchwilio mewn i
ganfyddiadau oedd hinsawdd ysgogol. Trafododd yr athrawon ar sawl achlysur sut
y mae arferion cynhwysol yn gysylltiedig gydag AG ansawdd uchel, sy'n awgrymu
bod hinsawdd ysgogol meistrolaeth ac yn hyrwyddo amgylchedd dysgu mwy
'disgybl-ganolog' yn hanfodol (Morgan & Kingston, 2008). Felly, roedd yn
ddiddorol doedd neb wedi cyfeirio at y theori hinsawdd ysgogol yn ystod y
cyfweliadau, sy’n awgrymu unwaith eto bod bwlch rhwng y theori a’r byd
ymarferol.

5.2 Goblygiadau yr Astudiaeth
Goblygiad yr astudiaeth bresennol yw mai’n amlwg bod bwlch rhwng theori ac
ymarfer. Roedd y sylwadau o’r athrawon drwy gydol yr astudiaeth, yn enwedig o
ran llythrennedd corfforol a’r gynhadledd yn cefnogi hyn. Cryfder clir yr ymchwil yw
eu bod yn cyfrannu at wybodaeth a dealltwriaeth i’r maes ymarferol, trwy
amlinellu’r bwlch rhwng theori ac ymarfer. Yn benodol roedd saith goblygiad
amlwg i gyfrannu i’r proffesiwn AG, yn cynnwys gweithwyr polisi, y llywodraeth,
Chwaraeon Cymru a threfnwyr y gynhadledd:
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I bawb yn y proffesiwn mae angen:
1. Gweithio ar un diffyniad clir o lythrennedd corfforol;
2. Cydnabod y pwysigrwydd o’r berthynas rhwng yr athro a’r disgyblion er
mwyn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol;
I weithwyr polisi a threfnwyr cynhadledd:
3. Cynnal sesiynau i addysgu'r proffesiwn, yn enwedig athrawon AG gyda’r
ystyr o lythrennedd corfforol;
4. Cydnabod bod pob argymell i ysgolion ar weithredu AG ansawdd uchel yn
afrealistig i rai ardaloedd yng Nghymru;
5. Cydnabod bod yna gap rhwng theori ac ymarfer gydag anghenion
academyddion/ darlithwyr ac athrawon AG;
6. Cynhadledd – cynnwys amser penodol mewn cynhadledd athrawon i gael
trafodaethau rhwng athrawon a hwyluswr er mwyn rhannu arfer da, e.e. 15
munud ar ddiwedd bob sesiwn;
7. Pecyn adnoddau – cynnwys cynlluniau o wersi arfer da megis y defnydd o
TGCh, awyr agored yn ogystal â gwybodaeth am y cwrs ‘Arweinydd
Chwaraeon’.

5.3

Argymhellion am Ymchwil y Dyfodol
Dylai ymchwil yn y dyfodol ystyried canfyddiad mwy o athrawon ar eu barn am

y term 'llythrennedd corfforol'. Mae hyn yn bwysig gan fod y llywodraeth wedi
cydnabod y maes yn un dilys dros y blynyddoedd diwethaf (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 2009; Chwaraeon Cymru, 2010), ac felly fydd angen sylw os yw rhai
athrawon AG yn ansicr o'r term. Bydd defnyddio ymchwil gweithredu i gyflwyno’r
diffiniad cywir a ddefnyddir gan y llywodraeth i athrawon AG ar draws y wlad yn
cynorthwyo codi ymwybyddiaeth a sicrhau bod y term yn eglur. Ar ben hynny,
bydd hyn yn effeithio ar y camau gofynnol ac angenrheidiol i sicrhau bod pob
athro/ athrawes AG yn deall y term yn llawn. Yn ogystal, dylai ymchwil yn y
dyfodol ystyried cyfweld mwy o athrawon a fynychodd y gynhadledd i glywed eu
barn am y dydd er mwyn wella ansawdd y gynhadledd nesaf. Bydd hyn yn ei dro
yn cau'r bwlch rhwng theori ac ymarfer. O ganlyniad, fydd yr ymchwil yn cyfrannu i
well dealltwriaeth o beth mae’r bobl (athrawon AG) ar y maes ymarferol angen.
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