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Newid ymddygiad 

Mae penderfyniadau yn gyfuniad o’r rhesymegol a’r 

emosiynol (Damasio 1994) 



Newid ymddygiad 

S Mae angen ystyried yr amgylcheddau hynny lle gwneir 

penderfyniadau amrywiol 

S Mae modd i ‘benseiri dewis’ (Thaler and Sunstein 2008) 

ddylunio amgylcheddau sy’n annog penderfyniadau ‘cywir’ 



Newid ymddygiad ac iaith 

S Ydy iaith yn wahanol i feysydd polisi eraill? 

 

S Yn aml, nid oes dewis gan unigolyn 

S Nid dewis un unigolyn yn unig 

S Sut mae unigolyn yn elwa drwy siarad Cymraeg? 

S Ydy siarad Saesneg yn arfer ddrwg? 

S Penderfynu mewn sefyllfa o anwybodaeth? 



Newid ymddygiad ac iaith 

S Ydy iaith yn wahanol i sectorau polisi eraill? 

 

S Yn aml, nid oes dewis 

S Nid dewis un unigolyn yn unig 

S Sut mae unigolyn yn elwa drwy siarad Cymraeg? 

S Ydy siarad Saesneg yn arfer ddrwg? 

S Penderfynu mewn sefyllfa o anwybodaeth? 



Iaith a’r ‘tymheredd clywedol’ 

S “Mae ar bobl angen cliwiau neu sbardunau er mwyn 

amgyffred y “tymheredd clywedol” cyn dechrau sgwrs yn 

Gymraeg.  Heb y rhain, byddant yn aml yn defnyddio’r 

Saesneg er mwyn atal annifyrrwch ac arbed amser.”  

Bwrdd yr Iaith (2004) Newid Ymddygiad, Defnydd a 

Chanfyddiadau: Marchnata’r Iaith Gymraeg, tud. 3 



Iaith a’r ‘tymheredd clywedol’ 

S Tasg 

S Astudiwch y lluniau 

S Nodwch pa iaith byddech yn dewis ei siarad gyda’r bobl 

hyn, yn y lleoliadau hyn neu yn y cyd-destunau hyn 

S Ceisiwch esbonio’r rhesymeg sy’n sail ar gyfer y dewisiadau 

hyn 

 



Iaith a’r ‘tymheredd clywedol’ 

S Cyfuniad o… 

S Natur y person – oedran, golwg, dosbarth cymdeithasol? 

S Natur y cyd-destun – peuoedd amrywiol 

S Natur yr ardal 

S Nid jest y gweledol wrth gwrs ac nid jest un cyfle i wneud 
penderfyniad 

S Penderfynu heb wybodaeth? 

S Cyfuniad o resymeg a greddf ? 

 



Iaith a’r ‘tymheredd clywedol’ 

S Pwysigrwydd arwyddion neu sbardunau penodol – 

bathodynnau, arwyddion dwyieithog a.a. 

S Pwysigrwydd clywed sgyrsiau Cymraeg er mwyn gosod 

norm 

S Defnydd o dechnoleg 

 



Casgliadau 

S Mae ymddygiad ieithyddol yn wahanol 

S Eto i gyd, mae angen meddwl am ‘dymheredd clywedol’ 

S Angen deall y broses hon yn well 

S Rhai ffyrdd syml, rhai mwy cymhleth o lunio 

amgylcheddau sy’n annog sgyrsiau Cymraeg 

S Rol gan lywodraeth ond gallwn ni gyd fod yn benseiri dewis 


