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Mae'n ymddangos bod defnydd tir yn fater cynyddol 

ddadleuol, gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ag 

agendâu amrywiol yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Mae 

awdurdodau ac cwmnïau adeiladu eisiau adeiladu mwy o 

gartrefi, mae twristiaid eisiau ymlacio a mwynhau eu hunain, 

tra bod llawer o bobl leol eisiau cadw eu ysbryd cymunedol a 

hunaniaeth diwylliannol.  Ond sut mae'r agweddau hyn yn 

amlygu eu hunain mewn iaith, ac a allai hyd yn oed fod yn 

bosibl eu bod yn cael eu llunio gan iaith ei hun (Whorf, 1956)?  

Astudiaeth archwiliadol oedd hon, gan ddefnyddio 

methodoleg Cognitive Discourse Analysis (Tenbrink, 2020) i 

archwilio nodweddion geirfaol a gramadegol atebion 

cyfranogwyr mewn ffordd systematig

Cyflwniad

Amcanion a Methodoleg

Canlyniadau

Er gwaethaf yr ansicrwydd hwn ynghylch achos, efallai mai 

canfyddiad mwyaf diddorol yr ymchwil hon yw'r defnydd 

cynyddol o ddatganiadau meddiant ymhlith y grŵp Cymraeg.  

Ymddengys fod mwy o ffocws wedi bod ar weithredu gan y 

gymuned leol dros y blynyddoedd diwethaf yng Nghymru, 

megis Bro 360, Llety Arall, a Adfywio Cymru yng Ngwynedd, 

yn trafod materion fel effaith twristiaeth, cynhyrchu bwyd ac 

ynni cynaliadwy, a materion yn ymwneud â'r amgylchedd a 

newid yn yr hinsawdd.  Mae'r grwpiau hyn yn aml yn 

gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg.  Felly a yw ymdeimlad 

o berthyn i gymuned, ac yn benodol, i gymuned iaith unigryw, 

ar wahân i weddill y Deyrnas Unedig, yn meithrin ymdeimlad 

o rymuso cymunedol a'r gallu i wneud gwahaniaeth?  Os felly, 

a yw hyn yn trosglwyddo i faterion cyffredinol fel newid yn yr 

hinsawdd, yn ogystal â materion lleol.  Os bydd hyn yn 

digwydd, yna gallai hyn fod â goblygiadau o ran herio 

problemau unigryw ein hamser, yn lleol ac ar raddfa fyd-eang, 

yn ogystal ag effaith bosibl targed iaith Gymraeg y 

llywodraeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050
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Amcanion:

Nod yr astudiaeth hon yw ateb dau gwestiwn yn benodol gan 

ddefnyddio methodoleg CODA:

1) Sut mae perthynas pobl â'r dirwedd yn cael ei hamlygu 

drwy iaith?

2) Sut mae teimladau pobl am newid yn yr hinsawdd a 

materion amgylcheddol yn amlygu eu hunain drwy gyfrwng 

iaith?

Dull:

Datblygwyd holiadur ar-lein gan ddefnyddio platfform Google 

Forms.  Roedd yn cynnwys adran ddemograffeg yn ogystal â'r

cwestiynau canlynol:  

Tirwedd:

Plis disgrifiwch yr ardal rydych chi'n byw ynddi, o ran beth

mae o’n golygu i chi?

Pa fath o leoedd sy'n golygu fwyaf i chi?

Beth yw'r bygythiadau mwyaf i’ch ardal chi?

Newid Hinsawdd:

Beth yw eich barn ar newid hinsawdd?

Faint o wahaniaeth ydych chi'n teimlo y gallwch chi ei wneud?

Oes gennych chi unrhyw sylwadau pellach?
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Agweddau tuag at yr Amgylchedd 
a'r Tirwedd yng Ngogledd Cymru 

Casgliadau

(Defnydd o) 

*eithriad

Iaith 

emosiynol

Iaith 

Pragmatig

Iaith 

Farddonol

*Sôn am 

wreiddiau

*Sôn am 

y dyfodol

Rhagenwau Ymadroddion 

meddiant

Saesneg 9 16 5 5 1 24 2

Cymraeg 9 17 9 21 3 32 10

(Sôn am)

Ffenomena

Naturiol

Pobl a 

Chymunedol

Gwleidyddiaeth Diwylliant a 

Chrefydd

Dynol 

(cyfanswm)

Iaith Materion

amgylcheddol

Saesneg 31 4 4 0 8 0 3

Cymraeg 33 18 1 8 35 8 0

(Sôn am) Gwerthfawrogiad

cyffredinol

Gwerthfawrogiad

gweledol

Gwerthfawrogiad 

clywedol

Lleoliadol (palatial) 

negyddol

Saesneg 21 7 4 3

Cymraeg 19 5 6 0

Canolbwyntiodd y rhan fwyaf o'r dadansoddiad ar y cwestiwn 

cyntaf, “Plis disgrifiwch yr ardal rydych chi'n byw ynddi, o ran 

beth mae o’n golygu i chi?” gan fod hyn yn ysgogi'r atebion 

mwyaf diddorol.  Edrychais ar nifer yr achosion o wahanol 

fathau o iaith a ddefnyddir gan gyfranogwyr, a'r mathau o 

bethau yr oeddent yn canolbwyntio arnynt. Yna cymharwyd 

canlyniadau cyfranogwyr y Gymraeg â chanlyniadau'r 

cyfranogwyr Saesneg.  Roedd y prif ganfyddiadau fel a 

ganlyn:


