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• Diffiniad –  ‘gwerthusiad parhaol, yn gadarnhaol neu’n negyddol, o bobl, gwrthrychau a 

syniadau’. Aronsdon ac eraill (1994) 
 
 

• Model teiran – cytunir yn gyffredinol bod TAIR cydran i’n hagweddau: 
 

• GWYBYDDOL – yn ymwneud â’n credoau 
• AFFEITHIOL – yn ymwneud â’n teimladau 
• YMDDYGIADOL – yn ymwneud â’n gweithredoedd 

 
• Rydyn ni’n mesur agweddau yn bennaf drwy ofyn cwestiynau i bobl neu ofyn iddyn nhw i 

ymateb i osodiadau sy’n disgrifio credoau, teimladau neu ymddygiadau sy’n gysylltiedig â’r 
pwnc sydd o ddiddordeb i ni. Gwneir hyn mewn tair prif ffordd: Graddfeydd Likert, 
Graddfeydd Differynnau Semantig a Graddfeydd Thurstone. 
 

• Ffurfio agweddau – yn ôl Triandis, rydyn ni’n dysgu ein hagweddau naill ai o brofiad 
uniongyrchol neu o bobl eraill (dysgu cymdeithasol) e.e. mae profiad pleserus mewn Addysg 
Gorfforol yn debygol o hybu agwedd gadarnhaol. 
 

• Newid agweddau – gellir newid agweddau drwy newid unrhyw un o’r 3 elfen agwedd. 
Dulliau newid agweddau yw: 
 
 ANGHYSONDEB (DISSONANCE) GWYBYDDOL – dyma’r teimlad amhleserus a gawn 

pan fydd agwedd sydd gennym yn gwrthdaro â sefyllfa gyfredol neu fwriad cyfredol. I 
ddelio â’r anghysondeb hwn rydyn ni’n tueddu i resymoli’r teimladau o anghysur e.e. ni 
fydd colli ymarfer o bwys gan mai dim ond sesiwn ffitrwydd yw hi a fi yw un o’r rhai mwyaf 
ffit yn y tîm. 
 

 DAMCANIAETH CYFATHREBU ER PERSWÂD – mae pedair elfen i’r ddamcaniaeth 
hon: 

(1) Y perswadiwr – mae angen iddo fod â statws uchel  
(2) Y neges – mae angen ei chyflwyno mewn ffordd briodol 
(3) Y derbynwyr – mae angen iddyn nhw eisiau gwneud newidiadau  
(4) Y sefyllfa – mae’n well os ydy perswadwyr eraill yn bresennol  

Pwyntiau allweddol 
 

• Model teiran o agweddau  
• Ffurfio agweddau 
• Newid agweddau 

 

 

 

 



Caiff agweddau eu ffurfio’n bennaf drwy’r canlynol:  
 

• Profiadau yn y Gorffennol 
• Hyfforddwyr/Athrawon/Rhieni/Ffrindiau/Cyfoedion 
• Rhagfarn y Cyfryngau 

 

Newid Agweddau 
 

Mae enghreifftiau o newid agwedd unigolyn yn cynnwys:  

• Diweddaru gwybodaeth neu roi i berson wybodaeth newydd sy’n gallu newid y gydran 
wybyddol e.e. mae hyfforddwr yn darparu tystiolaeth bod trefn newydd ymarfer codi pwysau 
yn cynhyrchu enillion mwy na’r dulliau traddodiadol mae’r mabolgampwr yn eu defnyddio ar 
hyn o bryd. 

Rhoi i berson brofiadau newydd a chadarnhaol sy’n gallu addasu’r gydran affeithiol e.e. symud 
sbrintiwr i fyny i grŵp ymarfer mwy talentog. 

Os caiff sgìl ei symleiddio neu os defnyddir rhyw fath o arweiniad i wneud gweithredu’n haws, gellir 
newid y gydran ymddygiadol o agwedd e.e. mae athro’n treulio amser yn cynyddu hyder 
gymnastwr drwy fynd trwy gamau tin-dros-ben.  

 
 

 
 
 

 Cwestiynau ar arddull cwestiwn arholiad 

 
1.  Mae gwahaniaethau unigol yn newidynnau (variables) dysgu pwysig. Eglurwch sut y 

byddai tair elfen agwedd (attitude) yn dylanwadu ar eich cynnydd (progress) wrth 
berfformio gweithgaredd o’ch dewis.        [3] 

 

 

 

 

Awgrymiadau: 

 Dylech bob amser ddefnyddio enghreifftiau ym myd chwaraeon i atgfynerthu 
unrhyw bwynt a wneir, hyd yn oed os nad ydy’r cwestiwn yn gofyn yn benodol am 
hynny. Hefyd mae’n bwysig cofio bod ffactorau cymdeithasol a ffactorau sefyllfa yn 
dylanwadu ar ymddygiad gwirioneddol yn gryf iawn ac nad ydy agweddau bob 
amser yn rhagfynegi ymddygiad. 

Atebion 


	Caiff agweddau eu ffurfio’n bennaf drwy’r canlynol:
	Newid Agweddau




Agweddau: 
 
1 Mae gwahaniaethau unigol yn newidynnau (variables) dysgu 
pwysig. Eglurwch sut y byddai tair elfen agwedd (attitude) yn 
dylanwadu ar eich cynnydd (progress) wrth berfformio gweithgaredd 
o’ch dewis.           [3] 
 


 





