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Sgiliau a mynediad digidol i staff gofal 
cymdeithasol: Dadansoddiad o arolwg y 
Rheolwyr 
Rhagarweiniad 
Bu i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru gynnal arolwg i’w helpu i ddeall 
yn well i ba raddau y mae technoleg ddigidol yn cael ei defnyddio, y rhwystrau a 
wynebir, a’r lefel a’r math o gefnogaeth y mae ei hangen wrth symud ymlaen, o 
safbwynt rhywun mewn swydd reoli. Rhannwyd holiadur tebyg â staff gweithredol 
hefyd. I sicrhau bod yr arolwg hefyd yn cyrraedd pobl heb fynediad rhwydd at 
dechnoleg ddigidol, roedd copïau papur ar gael yn ychwanegol at y ffurflen ar-lein. 
Er bod 46% o’r arolygon staff a ddaeth i law yn rhai papur, roedd mwyafrif helaeth y 
rheolwyr wedi ymateb i’r arolwg ar lein, gyda 5 yn cyflwyno copi papur. 

Cwblhaodd 56 o bobl arolwg y rheolwyr, gydag ychydig dros eu hanner (57%) yn 
rheolwyr ac 13% yn berchnogion. Roedd cyfanswm o 62% o’r ymatebwyr yn 
gweithio naill ai mewn gofal preswyl (32%) neu ofal cartref (30%).  

Siart 1: Y math o wasanaethau y mae’r sefydliad yn eu darparu 
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Nodiadau: Roedd y categori arall yn cynnwys meddygon teulu, fferyllwyr a phob un 
o'r uchod.  

Sut y mae darparwyr yn defnyddio technoleg ddigidol ar 
hyn o bryd 
Roedd arolwg y rheolwyr yn amlygu bod technolegau digidol, megis cyfrifiaduron, 
gliniaduron a dyfeisiau llechen, yn cael eu defnyddio er amrywiaeth o ddibenion, a'r 
defnydd mwyaf cyffredin oedd i 'alluogi staff i gael gafael ar rwydweithiau dysgu a 
datblygu allanol’. Yr ail ddefnydd mwyaf cyffredin oedd i ‘gyflwyno, cofnodi ac/neu 
reoli dysg a hyfforddiant staff’. 

Siart 2: Defnydd sefydliadau o dechnoleg (defnydd helaeth neu rywfaint o 
ddefnydd) 
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yn ail agos. Ymysg gweithgareddau eraill a grybwyllwyd yn y sylwadau, roedd 
gweithgareddau Zoom ar gyfer unigolion a gweithgareddau lles. 

Tabl 1: Defnyddio technoleg ddigidol i helpu pobl sydd angen gofal a chymorth  

Math o ddefnydd Yn ei 
ddefnyddi

o 

Ddim yn ei 
ddefnyddio o 

gwbl 
Cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau 47 6 
Cynllunio / mynychu gweithgareddau hamdden neu 
ganfod adloniant 44 9 

Canfod gwybodaeth am ofal a chymorth yr unigolyn 43 12 
Cyfathrebu gydag asiantaethau lles neu 
wasanaethau eraill (e.e. meddygon teulu, Cymorth 
Tai)  

42 11  

Helpu gyda bywyd bob dydd, e.e. technolegau byw â 
chymorth megis monitorau codwm 39 14 

Gwneud tasgau sy’n ymwneud ag addysg neu 
gyflogaeth 35 16 

Defnyddio apiau iechyd a lles 31 21 
Siopa neu fancio 30 19 

Gwerth technoleg ddigidol o fewn sefydliadau gofal  
Gofynnwyd i’r rheolwyr a’r perchnogion i ba raddau yr oedden nhw’n cytuno neu’n 
anghytuno â nifer o ddatganiadau ynglŷn â gwerth technolegau digidol o fewn eu 
sefydliad gofal. Roedd yr ymatebion i’r holl ddatganiadau yn gadarnhaol ar y cyfan, 
gyda mwyafrif y rheolwyr (44 allan o 52) yn nodi bod 'consensws cyffredin yn eu 
sefydliad y gall technolegau digidol wneud y gwasanaeth yn fwy effeithlon'. Yn 
ogystal, dywedodd 42 allan o’r 52 o reolwyr a pherchnogion bod eu ‘sefydliad yn 
teimlo bod defnyddio technolegau digidol o fudd amlwg i bobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau gofal a chymorth’. 

Roedd y rheolwyr a’r perchnogion yn fwyaf amwys am p'un a oedd eu 'sefydliad yn 
annog staff i ddefnyddio technolegau digidol i gyfathrebu â gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol’ (13 allan o 52). Dilynwyd hyn yn agos gan gwestiynau am 
p'un a oedd yna ‘awydd o fewn eu sefydliad i wneud mwy o ddefnydd o dechnolegau 
digidol' (12 allan o 52).Roedd y rheolwyr a’r perchnogion yn gweld y lleiaf o werth 
mewn ‘annog staff i ddefnyddio technolegau digidol i rwydweithio gyda chydweithwyr 
a chyfoedion’ (7 allan o 52).  



4 
 

Siart 3: Gwerth technolegau digidol yn y sefydliad 
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bod systemau technoleg ddigidol yn ddiogel ac yn ddibynadwy’. 

Siart 4: Heriau defnyddio technolegau digidol 
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Technolegau digidol a’r gweithlu 
Gofynnwyd i’r rheolwyr a’r perchnogion feddwl mwy am y defnydd o dechnolegau 
digidol ymhlith y gweithlu. Roedd 28 allan o’r 52 o reolwyr a pherchnogion a lenwodd 
yr arolwg yn teimlo bod ‘diffyg gallu digidol ymhlith y staff yn golygu eu bod yn 
defnyddio llai o dechnolegau nag y gallen nhw’, tra bod 14 allan o’r 52 yn anghytuno 
â hynny. Roedd 31 allan o’r 52 o reolwyr a pherchnogion yn teimlo bod ‘cadw sgiliau 
staff yn gyfredol yn heriol o ystyried cyflymder newidiadau technolegol’. Dim ond 7 o 
reolwyr neu berchnogion a ymatebodd yn dweud nad oedden nhw’n cytuno â’r 
datganiad hwn.  

Ymddengys bod oedran y gweithlu yn rhwystr amlwg i ddefnyddio technolegau 
digidol yn y gweithle, gyda 35 allan o'r 52 o reolwyr a pherchnogion yn nodi eu bod 
yn teimlo ‘nad oes ar staff iau angen cymaint o gymorth i ddefnyddio technolegau 
digidol â staff hŷn’. 

Allan o’r 52 o reolwyr a pherchnogion, dywedodd 19 nad oedden nhw’n mynd ati’n 
bwrpasol i recriwtio pobl sy’n gallu defnyddio technolegau digidol yn hyderus, tra bod 
11 allan o'r 52 yn dweud eu bod yn gwneud hynny. Ymhellach, dywedodd 26 allan 
o’r 52 o reolwyr a pherchnogion bod eu ‘sefydliad yn gwirio sgiliau digidol darpar 
aelodau staff’.  

Siart 5: Technolegau digidol a’r gweithlu 
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Galluoedd digidol rheolwyr ac arweinwyr tîm 
Roedd y rheolwyr a lenwodd yr holiadur hwn yn fwyaf hyderus bod gan reolwyr ac 
arweinwyr tîm eu sefydliad ddigon o allu digidol mewn perthynas â ‘sgiliau ar-lein 
sylfaenol (defnyddio e-bost, defnyddio chwilotwr, llenwi ffurflen) (42 allan o 52). 
Roedd gan y rheolwyr y lleiaf o hyder bod gan reolwyr ac arweinwyr tîm eu sefydliad 
ddigon o allu digidol mewn perthynas â ‘dealltwriaeth o sut y gall technolegau 
arbenigol byw â chymorth helpu pobl i fyw'n annibynnol'.  

Siart 6: Galluoedd digidol rheolwyr ac arweinwyr tîm 
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Siart 7: Galluoedd digidol staff y rheng flaen 
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Siart 8: Cymorth i ddatblygu sgiliau digidol yn y gweithle  
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Siart 9: Faint o hyfforddiant / e-ddysgu sy’n cael ei ddarparu ar-lein 
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Ar gyfer y rheolwyr hynny a oedd yn gwneud rhywfaint neu eu holl hyfforddiant neu 
e-ddysgu gartref, roedd hyn yn ddewis personol i’r mwyafrif. Fodd bynnag, dylid nodi 
bod 31% o’r rheolwyr yn teimlo nad oes amser i wneud hyfforddiant ar-lein nac e-
ddysgu yn y gwaith.  

Siart 10: Rhesymau dros ddilyn hyfforddiant ar-lein neu e-ddysgu gartref 

  

Ymhellach, adroddodd 50% o’r rheolwyr nad oedd unrhyw ystafell hyfforddi neu 
gyfrifiadur ar gael iddyn nhw ei defnyddio i ddilyn hyfforddiant ar-lein. Er bod gan 20 
allan o'r 52 o reolwyr (38%) ystafell o’r fath i’w defnyddio, dywedodd 6% ei bod yn 
aml yn rhy brysur iddyn nhw ei defnyddio.  

Nododd dros hanner y rheolwyr (56%) a gymerodd ran yn yr arolwg hwn eu bod 
wastad yn cael eu talu am yr amser y maen nhw’n ei dreulio’n dilyn hyfforddiant neu 
e-ddysgu, p’un a yw hynny yn y gwaith neu gartref. Fodd bynnag, dywedodd 21% 
mai dim ond weithiau yr oedden nhw’n cael eu talu am yr amser y maen nhw’n ei 
dreulio ar hyfforddiant, a nododd 21% arall nad oedden nhw’n cael eu talu am ddilyn 
hyfforddiant neu e-ddysgu.  

Siart 11: Nifer yr ymatebwyr sy’n cael eu talu am yr amser y maen nhw’n ei 
dreulio ar hyfforddiant 
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Yn olaf, nododd 71% o’r holl reolwyr a arolygwyd bod eu cyflogwr yn darparu’r offer 
digidol angenrheidiol iddyn nhw ddilyn hyfforddiant neu e-ddysgu, tra bod ychydig o 
dan draean y rheolwyr yn gorfod defnyddio eu dyfais eu hunain.  

Sylwadau gan y rheolwyr 
Ymysg sylwadau'r rheolwyr, nodwyd yr heriau o ran cael gafael ar offer i ddilyn 
hyfforddiant ac e-ddysgu ar-lein. Cafwyd sylwadau eraill yn nodi bod sgiliau’r staff yn 
amrywio’n fawr ac y gall gymryd llawer o amser i hyfforddi a rhoi hyder i aelodau 
staff mewn sgiliau digidol. Cafwyd sylwadau hefyd am werth dysgu un i un dros 
hyfforddiant ar-lein, a gwerth WhatsApp o ran cyfathrebu â staff a'u helpu i 
gyfathrebu â'i gilydd.  
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