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Sgiliau digidol a mynediad i staff gofal 
cymdeithasol: Dadansoddiad o’r arolwg staff 
Fe gynhaliodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru arolwg er mwyn 
deall yn well i ba raddau y caiff technoleg ddigidol ei defnyddio, y rhwystrau a 
wynebir a’r lefel a’r math o gymorth sydd ei angen yn y dyfodol o safbwynt staff 
gweithredol. Hefyd rhannwyd holiadur tebyg gyda rheolwyr. Er mwyn sicrhau fod yr 
arolwg hefyd yn cyrraedd pobl nad oedd ganddynt fynediad hawdd i dechnoleg 
ddigidol, roedd copïau papur hefyd ar gael yn ychwanegol at y ffurflen ar-lein. Fe 
dderbyniwyd tua 64% o ymatebion ar bapur a’r gweddill ar-lein. 

Fe gwblhawyd yr arolwg digidol i staff gan 283 o bobl, ac roedd 74% ohonynt yn 
gweithio fel gweithwyr gofal neu weithwyr cefnogi ac roedd 8% yn gweithio fel 
nyrsys. Roedd swyddi cyfranogwyr eraill yn amrywio o swyddi cartref neu arlwyo 
(8%); Cydlynwyr Gweithgareddau (3%) a gwaith swyddfa neu waith gweinyddol 
(4%). Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn 35 oed a throsodd, sy’n debyg i strwythur 
oed cyffredinol y gweithlu gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru. 

Siart 1: Amrediad oed cyfranogwyr yr arolwg  
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Yn nhermau’r cymhwyster uchaf, yr ymateb a roddwyd amlaf oedd bod ymatebwyr 
wedi eu hyfforddi hyd at NVQ lefel 3 (30%) tra bod gan 18% un ai radd neu 
gymhwyster proffesiynol a dywedodd 12% nad oedd ganddynt unrhyw rai o’r 
cymwysterau ffurfiol a restrwyd. 

Siart 2: Lefel uchaf cymwysterau cyfranogwyr yr arolwg 

 

Nododd mwyafrif helaeth yr ymatebwyr mai Saesneg oedd yr iaith lafar ac 
ysgrifenedig yr oeddent yn ei ffafrio, a dywedodd 6% mai Cymraeg neu Gymraeg a 
Saesneg oedd yr iaith lafar yr oeddent yn ei ffafrio. Mae hyn yn is na’r 24% o staff 
gofal cymdeithasol a all gyfathrebu’n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg yng 
Ngogledd Cymru (proffil staff gofal cymdeithasol, 2018). 

Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn gweithio i sefydliad sector preifat (70%). Roedd y 
math o wasanaeth a ddarperir gan y sefydliad hwnnw’n amrywio. 

Siart 3: Y math o wasanaeth a ddarperir gan sefydliadau 
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Mynediad at wasanaethau digidol  
Gofynnwyd cyfres o gwestiynau i ymatebwyr a holwyd pa ddyfeisiau digidol yr 
oeddent yn eu defnyddio ar hyn o bryd, i bwy roedd y rhain yn perthyn ac at ba 
ddiben yr oeddent yn eu defnyddio. Roedd yr ymatebion i’r cwestiwn hwn yn dangos 
fod mwyafrif y staff gweithredol sy’n gweithio yn y sector gofal yn gyfarwydd â, ac yn 
gwneud y defnydd mwyaf o ffonau clyfar. 

Roedd mwyafrif helaeth yr ymatebwyr a oedd yn defnyddio ffonau clyfar yn gwneud 
hynny ar gyfer eu defnydd personol eu hunain (91%). O’r 99 o bobl a nododd eu bod 
yn defnyddio ffôn clyfar ar gyfer eu gwaith, dywedodd 82 eu bod yn defnyddio eu 
ffôn gwaith eu hunain, tra mai dim ond 16 oedd yn defnyddio ffonau eu cyflogwyr.  

Siart 4 sut mae cyfranogwyr yn defnyddio technoleg 
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cyfrifiadur eu hunain ar gyfer eu defnydd eu hunain. O’r 93 aelod o staff a oedd yn 
defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith ar gyfer defnydd gwaith, roedd 21 yn defnyddio 
eu cyfrifiadur eu hunain tra roedd 72 yn defnyddio cyfrifiaduron eu cyflogwyr.  

O’r 96 o ymatebwyr a oedd yn defnyddio gliniadur ar gyfer gwaith, dywedodd 47 
aelod o staff eu bod yn defnyddio eu gliniadur eu hunain a dywedodd 49 eu bod yn 
gallu gwneud defnydd o liniadur eu cyflogwr. Yn olaf, o’r 88 o staff gweithredol a 
oedd yn defnyddio iPad/llechen i ddibenion gwaith, roedd 39 yn defnyddio eu dyfais 
eu hunain, tra roedd 49 yn defnyddio iPad/llechen a ddarparwyd gan eu cyflogwr. 

Defnyddio technoleg ddigidol yn y gweithle 
Pan ofynnwyd iddynt sut roeddent yn defnyddio technoleg ddigidol yn eu gweithle, yr 
ymateb mwyaf cyffredin oedd i ddefnyddio dyfais ddigidol ar gyfer dysgu yn y 
gweithle (44%). Roedd dyfeisiau digidol yn cael eu defnyddio fwyaf anaml gan staff 
gweithredol er mwyn cofnodi gofal.  

Siart 5 Defnyddio dyfeisiau digidol yn y gweithle 
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Siart 6 Defnyddio dyfeisiau digidol gyda phobl sydd angen gofal a chymorth 
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Siart 7 Rôl technoleg ddigidol  

 

Roedd mwyafrif y staff yn anghytuno gyda’r datganiad fod ‘technolegau digidol’ yn 
ddrwg am eu bod yn atal staff rhag treulio amser gyda phreswylwyr (78%) ac roedd 
67% yn teimlo y gall technolegau digidol roi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl sy’n 
defnyddio gofal a chymorth. 

Yn nhermau gwerth technoleg ddigidol iddynt hwy yn eu swydd, roedd 74% o staff 
yn cytuno fod technolegau digidol yn gallu cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu iddynt 
na fyddent yn eu cael fel arall. 

Sgiliau digidol staff gofal cymdeithasol 
Pan ofynnwyd am eu sgiliau digidol, ymatebodd mwyafrif y staff eu bod yn teimlo 
fwyaf hyderus yn chwilio ar-lein (92%). I’r gwrthwyneb, roedd staff yn teimlo leiaf 
hyderus yn llenwi ffurflenni ar-lein (82%). 
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Siart 8: Hyder staff o ran sgiliau digidol 
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rheolaidd, gyda’r cymorth mwyaf ar ffurf ‘hyfforddiant gan gydweithwyr/rheolwyr’ 
(roedd 71% yn derbyn ychydig o hyfforddiant). Yn ôl staff a gymrodd ran yn yr arolwg 
hwn, roedd cymwysterau achrededig yn ymwneud â thechnolegau digidol y math o 
hyfforddiant neu gymorth oedd ar gael leiaf ar eu cyfer (57% byth yn derbyn hynny) a 
nodwyd fod arweiniad gan sefydliadau allanol hefyd ar gael yn anaml i staff 
gweithredol (47% byth yn derbyn hynny).  

Siart 10: Hyfforddiant a chymorth i ddefnyddio technolegau digidol  
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Siart 11: Y mathau o hyfforddiant fyddai fwyaf defnyddiol i staff 

 

Ymgymryd â hyfforddiant / e-ddysgu yn y gwaith 
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Siart 12: Cyfanswm yr hyfforddiant a ddarperir ar-lein 
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Siart 13 Cyfanswm yr amser a dreulir ar hyfforddiant ar-lein 

 

Y lle mwyaf cyffredin i gwblhau hyfforddiant ar-lein neu i e-ddysgu oedd gartref 
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ddysgu ar gyfer gwaith. Pan oedd offer digidol yn cael ei ddarparu, roedd 27% wedi 
cael gliniadur ac roedd 11% wedi cael iPad. 

Yn olaf roedd i ba raddau roedd staff gweithredol yn cael eu talu gan eu cyflogwyr 
am yr amser a dreuliwyd yn hyfforddi. Dywedodd y mwyafrif (58%) eu bod wedi eu 
talu, er i 15% o gyfranogwyr dim ond weithiau y digwyddai hynny. Dywedodd 42% o 
staff nad oeddent yn cael eu talu am yr amser a dreuliwyd ar hyfforddiant seiliedig ar 
waith neu e-ddysgu.  

Sylwadau staff am dechnoleg ddigidol 
Roedd rhai sylwadau gan staff yn ymwneud â pha mor ddefnyddiol yw technoleg 
ddigidol, gan gynnwys lleihau’r cyfanswm o waith papur ac arbed amser. Soniodd 
eraill am dechnoleg yn achosi straen o ganlyniad i ddiffyg hyder, am nad oedd 
ganddynt yr offer cywir neu gysylltiad Wi-Fi da, cyfrinachedd a hacio. Roedd hyn yn 
cynnwys sylwadau am dechnoleg yn creu disgwyliad o wybodaeth ar alw ac 
amseroedd pan fo’n gynt ac yn well i siarad â phobl yn uniongyrchol yn hytrach na 
dibynnu ar dechnoleg ac am ei fod ‘yn gweithio’.  

Hefyd roedd yna sylwadau yn ymwneud â hyfforddiant a oedd yn cynnwys pobl yn 
dweud yr hoffent fwy o hyfforddiant yn ymwneud â’r maes hwn ac y dylid talu am yr 
hyfforddiant hwn. 
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