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DIFFINIAD – ‘Y broses o ddylanwadu ar unigolion a grwpiau tuag at nodau penodol.’ 
Baron (1977) 
 

Beth sy’n gwneud arweinydd effeithiol?  
 

Mae ymchwil yn dangos bod arweinwyr effeithiol yn debygol o fod â’r rhinweddau canlynol: 

• Maen nhw’n ymddwyn fel arweinwyr – dydyn nhw ddim yn un o’r ‘bechgyn’ neu’r ‘merched’. 
• Maen nhw nid yn unig yn bobl sy’n datrys problemau, ond hefyd yn bobl sy’n darganfod 

problemau – maen nhw’n ceisio nodi problemau’n gynnar yn eu datblygiad, ac yna’n 
gweithredu i gywiro’r sefyllfa. 

• Maen nhw’n cael pobl i ymddiried ynddyn nhw drwy fod yn ddibynadwy ac yn ddyfalbarhaol. 
• Mae ganddyn nhw hunanreolaeth.  
• Maen nhw’n gyson yn ymdrechu i ddatblygu a gwella eu sgiliau eu hunain. 
• Maen nhw’n parchu pobl eraill, gan helpu pobl eraill i ddatblygu hunanwerth. 
• Maen nhw’n gyfathrebwyr effeithiol ac yn rheolwyr amser effeithiol. 
• Maen nhw’n hyblyg ond yn drefnus. 

 

Gwahanol arddulliau arwain: 
 

• Democrataidd – yn rhannu penderfyniadau, yn gyfeiriedig at y person – yn dangos 
diddordeb mewn unigolion.  

• Unbenaethol/Awdurdodaidd – yn unbenaethol eu harddull, yn gwneud y rhan fwyaf o’r 
penderfyniadau. 

• Laissez Faire – yn gwneud fawr ddim penderfyniadau, yn rhoi fawr ddim adborth, yn 
fabolgampwyr sy’n gwneud fel y mynnant. 

Pwyntiau allweddol 
 

• Nodweddion arweinyddiaeth effeithiol 
• Gwahanol arddulliau arwain  
• Ffactorau sy’n rheoli gallu person i arwain. Nodweddion sefyllfa, nodweddion aelodau, 

arddull arwain 

 

 

 

 



Ffactorau sy’n effeithio ar arddulliau arwain 
 

ARDDULL UNBENAETHOL ARDDULL DDEMOCRATAIDD 

Arddull gydag ennill yn ganolog. Arddull â’r mabolgampwr yn ganolog. 

Arddull gorchymyn, h.y. yn tueddu i wneud y 
penderfyniadau i gyd. Nid yw’n ystyried 
dewisiadau’r grŵp. 

Arddull cydweithredol, h.y. yn rhannu 
penderfyniadau â’r grŵp ac yn aml yn barod i 
ddirprwyo cyfrifoldeb. 

Yn gyfeiriedig at y dasg. Yn gyfeiriedig at bobl – yn datblygu 
perthnasoedd rhyngbersonol o fewn y tîm. 

ARDDULL DDEWISACH (preferable): 
Wrth weithio gyda grŵp mawr. 

Wrth weithio gyda phobl ifanc/dysgwyr. 

Pan fydd y gweithgaredd o bosibl yn beryglus. 

Pan fydd amser yn brin. 

ARDDULL DDEWISACH: 
Wrth weithio gyda grwpiau mwy profiadol o 
fabolgampwyr. 

Wrth weithio gyda grwpiau/thimau llai. 

Pan na fydd cyfyngiadau amser. 

 

Modelau arweinyddiaeth: 
 

• Model Aml ddimensiynol Chelladurai – 5 math o ymddygiad arwain, y gellir eu mesur gan 
ddefnyddio’r Raddfa Arweinyddiaeth ar gyfer Chwaraeon. Bydd arweinydd da yn arddangos 
y 5 math o ymddygiad. Mae e’n nodi bod TRI ffactor sy’n rheoli gallu person i arwain: 

 

I. Nodweddion sefyllfa (maint y grŵp, profiad y grŵp, math o dasg ayb.) 
II. Nodweddion arweinydd (unbenaethol/democrataidd/laissez-faire). 

III. Nodweddion aelodau (arddull arwain ffafriedig y mabolgampwr a’i ddisgwyliadau).  

 

O grynhoi, yn ôl Chelladurai, po fwyaf y bydd ymddygiad yr arweinydd yn cydweddu â disgwyliadau 
a hoffterau aelodau’r grŵp a gofynion penodol y sefyllfa, mwyaf i gyd fydd boddhad, mwynhad a 
pherfformiad y grŵp. 

 

• Model Digwyddiadau Fiedler – mae e’n edrych ar y ffordd mae’r arweinydd yn rhyngweithio 
â’r sefyllfa. Gwelodd ef fod effeithiolrwydd yr arweinydd, yn dibynnu ar ffafrioldeb y sefyllfa, 
h.y. y berthynas rhwng yr arweinydd a’r grŵp, y dasg a phŵer/awdurdod yr arweinydd. Yn ôl 
Fiedler:  

 
 Mae ARWEINWYR UNBENAETHOL SY’N GYFEIRIEDIG AT Y DASG yn fwy 

effeithiol yn yr amodau mwyaf ffafriol a lleiaf ffafriol. 
 

 Mae ARWEINWYR DEMOCRATAIDD PERSON-GANOLOG yn fwy effeithiol mewn 
amodau gweddol ffafriol. 



 
 
Cymhwysiad Ymarferol/Esboniad  

 

 
 

 
                                                 NODWEDDION 
                                                         ARWEINYDDIAETH 
                                                   
                                       RHINWEDDAU ARDDULLIAU 

 
                                    UNIGOLIAETH                       DISGWYLIADAU 
                              
                                        Y SEFYLLFA 
                                                                              NODWEDDION 
                                       TRADDODIAD,                AELODAU 
                                         AMSER, MAINT Y  
                                         GRŴP                         ARDDULL 
                                                                             ARWAIN 
                                                                          FFAFRIEDIG                           
 
 
 

 

 

CYDRANNAU ARWEINYDDIAETH (Addaswyd o Chelladurai, 1984) 

 
 
 
Mae’n hanner amser ac mae eich tîm hoci chi’n colli – eglurwch sut y gallai gwybod am fodel 
Chelladurai helpu hyfforddwr yn y sefyllfa hon. 
 
Byddai amser cyfyngedig ar gael, felly sefyllfa anffafriol – hyd yn oed os oedd ef fel arfer yn 
arweinydd democrataidd, byddai dull unbenaethol yn fwy addas ar gyfer y sefyllfa. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cwestiynau ar arddull cwestiwn arholiad 

 
1     (i) Eglurwch pam y gallai hyfforddwyr/hyfforddwragedd llwyddiannus addasu eu 

harddull arwain i gynnwys y cydrannau sydd wedi’u dangos yn y diagram.  
            
            [3] 

 
2.  Mae angen i hyfforddwyr/hyfforddwragedd llwyddiannus fod â dealltwriaeth o 

bersonoliaeth, cydlyniant (cohesion) ac arweinyddiaeth. 
 

(a) Beth yw ystyr y term cydlyniant a sut y gall hyfforddwr(aig) helpu tîm i fod yn fwy 
cydlynol (cohesive)?          
             [4] 

 
(b) O'ch profiadau chi eich hun ym myd chwaraeon disgrifiwch y rhinweddau sy'n 

angenrheidiol i fod yn arweinydd effeithiol.    
[3] 

  

 

 
Awgrymiadau:

 

 

Pan fydd cwestiynau’n codi ynghylch nodweddion arweinydd neu arddulliau arwain, 
defnyddiwch eich gwybodaeth bersonol chi eich hun yn seiliedig ar y gwahanol 
hyfforddwyr, athrawon, capteiniaid rydych chi wedi cael profiad ohonynt yn eich 
gyrfa ym myd chwaraeon. Wrth dynnu ar wybodaeth o’r fath, mae hefyd yn bwysig 
defnyddio enghreifftiau penodol o adegau pan arddangosodd hyfforddwyr/athrawon 
nodweddion o’r fath e.e. arddangosodd yr hyfforddwr gyfathrebu rhagorol gydag 
esboniad clir o’n cynllun gêm ymosodol ac amddiffynnol. Roedd hi’n glir o’r 
cyfarwyddiadau bod pob chwaraewr yn gwybod ei rôl yn y cynlluniau. 

Cysylltwch eu hymddygiad â’r arddulliau/modelau gwahanol.  
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Arweinyddiaeth: 
 
1(i) Eglurwch pam y gallai hyfforddwyr/hyfforddwragedd 
llwyddiannus addasu eu harddull arwain i gynnwys y cydrannau 
sydd wedi’u dangos yn y diagram.      
           
          [3] 


 
Nodweddion aelodau 


 


(a) Timau llai. Ffefrir cyfeiriedig at y berthynas/democrataidd / cyfeiriedig at y 
person;  


(b) Grŵp llai.  Democrataidd; 


(c) Timau merched.  Arddull democrataidd/cyfeiriedig at y person; 


(ch) Dynion.  Arddull unbenaethol/arddull gorchymyn; 


(d) Y medrus iawn yn ffafrio cyfeiriedig at y berthynas; 


(dd) Chwaraewyr gwanaf yn ffafrio cyfeiriedig at y dasg. 


 


Ffactorau sefyllfa 


 


(e) Grŵp mwy.  Arddull unbenaethol/gorchymyn; 


(f) Grŵp llai.  Democrataidd; 


(ff) Tasgau cymhleth iawn unbenaethol/gorchymyn; 







(g) Mwy sylfaenol. Democrataidd 


(h) Gweithgareddau sydd o bosibl yn beryglus. Unbenaethol / gorchymyn; 


(i) Seffyllfaoedd diogel.  Democrataidd. 


 


Uchafswm o 2 farc am naill ai nodweddion aelodau neu ffactorau sefyllfa. 


 
 
2. Mae angen i hyfforddwyr/hyfforddwragedd llwyddiannus fod â 
dealltwriaeth o bersonoliaeth, cydlyniant (cohesion) ac 
arweinyddiaeth. 
 
(a) Beth yw ystyr y term cydlyniant a sut y gall hyfforddwr(aig) helpu 
tîm i fod yn fwy cydlynol (cohesive)?      
          [4] 
 


 (a) Cydlyniant – tuedd i grŵp aros gyda'i gilydd i gyflawni amcanion neu 
ganlyniadau penodol/egluro cydlyniad tasg a chydlyniad 
cymdeithasol; 


 


 (b) Dangos gwrthwynebiad i aflonyddu. 


 (1 x 1 am esboniad o gydlyniant) 


 Sut y caiff ei gyflawni – (uchafswm o 3 marc) 


 (c) Sefydlu nodau cyffredin; 


 (ch) Sicrhau profiadau wedi'u rhannu/ymarferion gwaith tîm; 


 (d) Gwobrau/creu awydd am lwyddiant; 


 (dd) Deall a derbyn rôl unigol o fewn y tîm; 


 (e) Defnyddio arddull arwain/penderfynu cyfranogol/democrataidd; 


 (f) Cadw'r tîm ynghyd/rhoi amser i gydlyniant ddatblygu/gweithgareddau 
cymdeithasol; 


 (ff) Gall cydlyniant fod yn fantais, ond nid yw'n hanfodol. 


 


  (3 x 1 marc) 


 







(b) O'ch profiadau chi eich hun ym myd chwaraeon disgrifiwch y 
rhinweddau sy'n angenrheidiol i fod yn arweinydd effeithiol.    


[3] 
 


  a. Sgiliau cyfathrebu da  


  b. Gwybodaeth a dealltwriaeth ragorol o'r gamp  


  c. Sgiliau canfod sydd wedi'u datblygu'n helaeth  


  ch. Yn dda yn gwneud penderfyniadau, empathi ag aelodau'r tîm 


  d Yn deal anghenion pobl eraill e.e. uchelgais 


  dd. Gweledigaeth 


  e. Profiad 


  3 x 1 


 





