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DIFFINIAD – Cymhelliad unigolyn i gyflawni llwyddiant er mwyn cyflawni llwyddiant. 
 

• Mae rhai seicolegwyr yn ystyried bod y cymhelliad i lwyddo yn gynhenid tra bod eraill yn ei 
ystyried yn rhywbeth a geir trwy brofiad. 

• Mae rhai’n credu mai’r ffactor pwysicaf yw cyflawni llwyddiant, tra bod eraill yn pwysleisio 
cymhelliad osgoi methiant. 

• Mae ein penderfyniad unigol i gymryd rhan mewn chwaraeon yn cael ei bennu gan gryfder 
cymharol ein hawydd i lwyddo a’n hawydd i osgoi methiant. Gallwn ddangos hyn yn yr 
hafaliad isod: 
 

CYMHELLIANT CYFLAWNI = AWYDD I LWYDDO – OFN METHU 
 

• Mae McClelland ac Atkinson yn ystyried cymhelliant cyflawni yn nodwedd personoliaeth. 

• Mae Atkinson yn awgrymu bod dau ffactor personoliaeth sy’n cyfrannu at gymhelliant 
cyflawni: 

o Yr angen i gyflawni (Nach) 

o Yr angen i osgoi methiant (Naf) 

• Bydd pawb yn dangos agweddau ar y ddwy nodwedd. 

• Nid y nodwedd personoliaeth yw’r unig ffactor sy’n effeithio ar gymhelliant. Mae’r sefyllfa’n 
bwysig hefyd, yn benodol TEBYGOLRWYDD LLWYDDO a’r CYMHELLIAD I LWYDDO. 

• Mae cyflawnwyr uchel yn tueddu i chwilio am dasgau anodd, ond mae’n well gan 
gyflawnwyr isel dasgau haws. 

• FODD BYNNAG, nid yw’r ddamcaniaeth yn rhagfynegi’n ddibynadwy perfformiad ym myd 
chwaraeon. Ei gwerth yw ei bod yn helpu i ragfynegi patrymau ymddygiad tymor hir. 

Pwyntiau allweddol 
 

• Damcaniaeth cymhelliant cyflawni 
• Angen i Gyflawni (NACH) 
• Angen i Osgoi Methiant (NAF) 
• Enghreifftiau o NACH a NAF ym myd chwaraeon 

 

 

 

 



• Mae cymhelliant cyflawni yn gysylltiedig â DAMCANIAETH PRIODOLI h.y. y rhesymau 
mae pobl yn eu rhoi am ganlyniad penodol, a HUNAN-BARCH. Gall priodoliadau fod yn 
fewnol h.y. yn gosod y cyfrifoldeb am ymddygiad neu berfformiad gyda’r unigolyn e.e. 
ymdrech a gallu, neu’n allanol, gan osod y rhesymau ar y sefyllfa e.e. lwc ac anhawster y 
dasg. Dylai perfformwyr briodoli llwyddiant i ffactorau mewnol a sefydlog er mwyn hyrwyddo  
hyder a boddhad ac o ganlyniad gwella hunan-barch. Mae ymchwil wedi dangos mai prif 
ragfynegydd hunan-barch mewn collwyr yw’r canfyddiad o pam y gwnaethon nhw golli. 

 

Cymhwysiad Ymarferol/Esboniad 

Mewn sefyllfaoedd ym myd chwaraeon mae damcaniaeth cymhelliant cyflawni yn helpu i egluro 
ymddygiad perfformwyr. Pam y bydd rhai pobl yn mentro er mwyn llwyddo, tra bydd eraill yn 
‘chwarae’n saff’ i osgoi methiant. 

 

ENGHREIFFTIAU YM MYD CHWARAEON 

 

Ymddygiad Naf – mewn pêl-rwyd saethwraig sydd ddim ond yn rhoi cynnig ar saethu pan fydd 
hi’n agos at y postyn. 

 

Ymddygiad Nach – chwaraewr tennis sy’n ceisio serfio ‘âs’ ar ei ail serfiad pan fydd o fewn pwynt 
i golli gêm serfio. 

 

Mae hyfforddwr eisiau mabolgampwr sydd â Nach uchel a Naf isel. Gall gynyddu ymddygiad Nach 
drwy wneud y canlynol: 

 

• Defnyddio atgyfnerthiad cadarnhaol i gynyddu teimladau o falchder a boddhad.  

• Gosod tasgau sydd â dewis o anhawster fel y gall pawb gyflawni.  

• Ceisio peidio â rhoi cyflawnwyr isel mewn sefyllfaoedd lle mae colli’n anochel.  

• Dewis tasgau y gall pawb eu cyflawni, ond sy’n dal i fod yn ddigon heriol.  

• Canolbwyntio unrhyw adborth negyddol ar ymdrech yn hytrach na gallu  

• Cynyddu anhawster y dasg yn raddol wrth i hunan-barch wella. 

 



 

 

 

 

Cwestiynau ar arddull cwestiwn arholiad 

1. Disgrifiwch nodweddion mabolgampwr(aig) sydd ag angen i osgoi methiant.  [3] 
 

2. Gan roi enghreifftiau o sefyllfa gystadleuol neu sefyllfa ymarfer, eglurwch nodweddion 
unigolyn sydd â chymhelliad i gyflawni llwyddiant.               [3] 
 

 

 

 

   

  Awgrymiadau: 

 

 
Mae’n bwysig bod nodweddion unigolion NACH a NAF yn cael eu deall a bod modd 
rhoi enghreifftiau o’r nodweddion hyn ym myd chwaraeon e.e. nodweddion sy’n 
gyffredin i fabolgampwr NACH yw:  

 

 Chwilio am sefyllfaoedd heriol – chwaraewr badminton yn dymuno chwarae 
yn erbyn chwaraewyr sydd wedi’i dosbarthu (seeded) yn uwch nag ef. 

 Llawer o gymhelliant cynhenid – gymnastwraig yn treulio oriau yn 
perffeithio’i rheolwaith llawr. 

 Yn gallu bod yn ymwthgar (assertive) – yn aml bydd chwaraewr â 
phersonoliaeth NACH yn ysgogi eraill yn y tîm ac yn ceisio’u cymell nhw a 
bydd yn aml yn anghytuno â chydchwaraewyr neu hyfforddwyr os yw’n 
credu nad yw rhywbeth yn iawn. 

 
 
Mae’r nodweddion sy’n gyffredin i fabolgampwr NAF yn aml i’r gwrthwyneb i 
nodweddion NACH:  

 

 Osgoi sefyllfaoedd heriol – bydd dringwr yn dewis y llwybr lleiaf heriol i fyny 
clogwyn er mwyn osgoi methu cyrraedd brig y ddringfa. 

 Ni fydd yn cymryd risgiau – byddai beiciwr yn aros mewn grŵp o feicwyr yn 
hytrach na mentro cyflymu i ffwrdd ar ei ben ei hun a cheisio ennill mantais. 
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Cymhelliant Cyflawni: 
 
Un agwedd ar bersonoliaeth yw cymhelliant cyflawni (achievement 
motivation). Mae ymchwil yn awgrymu bod yna ffactorau unigol sy’n cyfrannu at 
gymhelliant i gyflawni (achievement motivation). 
 
 
1. Disgrifiwch nodweddion mabolgampwr(aig) sydd ag angen i osgoi 
methiant.          [3] 
 


a. Yn osgoi heriau 
b. Yn osgoi risgiau gan gymryd y ffordd hawdd 
c. Yn derbyn heriau na ellir eu cyflawni 
d. Yn osgoi cystadleuaeth 
e. Â diffyg hyder 
f. Yn rhoi’r gorau iddi yn rhwydd 
g. Yn osgoi cymryd cyfrifoldeb 
h. Nid yw’n hoffi adborth a gwerthuso 
i. Yn anghysurus â chynulleidfa 


         
2. Gan roi enghreifftiau o sefyllfa gystadleuol neu sefyllfa ymarfer, 
eglurwch nodweddion unigolyn sydd â chymhelliad i gyflawni 
llwyddiant.                    [3] 
 


   (a) Chwilio am sefyllfaoedd heriol; 


   (b) Ymboeni am safonau uchel o berfformiad; 


   (c) Dyfalbarhad ynghylch tasgau; 


   (ch) Ymddygiadau ymdrin; 


   (d) Mwynhau sefyllfaoedd gwerthusol; 


   (dd) Yn aml yn gofyn cwestiynau i 
hyfforddwyr/hyfforddwragedd i egluro pwyntiau; 


   (e) Dim yn ofni anghytuno os yw'n credu nad yw rhywbeth 
yn iawn. 


 


   (3 x 1 marc os rhoddir enghreifftiau priodol) 





