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Canlyniadau: Holiadur

Casgliadau

“Mae’n angenrheidiol bod 
gan unigolyn botensial
creadigol a dawn naturiol er 
mwyn bod yn berson
creadigol”

“Creadigrwydd yn
nodwedd sy’n rhedeg yn
y teulu, megis llinach y 
cyfansoddwyr, e.e. J.S. 
Bach”

“Os yw’r unigolyn wedi cael
magwraeth greadigol gan
dderbyn anogaeth rhieni, 
athrawon a diwylliant, mae
creadigrwydd yr unigolyn yn
siŵr o ddatblygu”

“Nid yw’n bosib bod yn
greadigol heb dderbyn
hyfforddiant a gwybodaeth
am faes penodol o flaen
llaw” 
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Ymchwil am y term ‘creadigrwydd’ a’r holl ddadleuon a godir yn y maes. 

Rhannu’r holiadur ‘Creadigrwydd y Cymry’ ymysg y Cymry Cymraeg. 

Cyfweld â ffigyrau blaenllaw ym myd y celfyddydau Cymreig, e.e.
enwogion amryddawn, cerddorion, actorion, beirdd…

Cymharu canlyniadau’r holiadur â’r cyfweliadau a dadansoddi os yw’r
wybodaeth yn cefnogi honiadau’r ysgolheigion academaidd.
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• Mae’r Cymry’n cytuno gyda natur (27) yn fwy na magwraeth (18).

• 284 o’r cyfranogwyr yn credu mai cyfuniad o’r ddau sy’n gyfrifol am greadigrwydd.

• Ausubel, David P., ‘General Creative Abilities, and the Creative Individual’, Bulletin of the Council for 
Research in Music Education, 3:3 (1964), i–v.

• Csikszentmihalyi, M., a Rich, G. J., ‘Musical improvisation: A systems approach’ yn R. Keith Sawyer 
(gol.), Creativity in performance (Greenwich: Ablex, 1998), 43-66. 

• Gauntlett, D., a Thomsen, B. S., Cultures of Creativity (LEGO Foundation, 2013).
• Vernon, P E., ‘The Nature-Nurture Problem in Creativity’ yn John A Glover, Royce R. Ronning, a Cecil 

R. Reynolds (goln.), The Handbook of Creativity (New York: Springer US, 1989), 93–110. 

Canlyniadau: Cyfweliadau

SGANIWCH!

Cyswllt

• ‘Gwlad y gân…’ – ymadrodd a glywir yn aml am Gymru…
• OND ydym ni’n genedl gerddorol a chreadigol?
• Os felly, pam?
• Mae’r astudiaeth yn mynd dan groen creadigrwydd y Cymry Cymraeg, 

gan archwilio…
• Effaith ffactorau amgylcheddol a diwylliannol ar greadigrwydd, yr iaith, yr 

Eisteddfod, S4C, ayyb.

• O fewn ymchwil academaidd ar greadigrwydd gwelir bod ysgolheigion yn
dadlau beth yw gwir ystyr y term.

• Dyma un o’r dadleuon sy’n ymddangos yn aml…

Yn aml fe welwn
deuluoedd creadigol

Cymreig – mae’n
rhaid bod rhywbeth
yn y dŵr! e.e. Caryl 
Parry Jones, Osian
Huw Williams, a’r

grŵp Sorela.

Gall sefydliadau
diwylliannol fel yr
Eisteddfod feithrin
creadigrwydd yn yr

unigolyn. Mae’r
Eisteddfod yn darparu
cyfleoedd i blant brofi
pob math o gelfyddyd!

Os oes gan yr
unigolyn ddawn
naturiol ac wedi

derbyn magwraeth
hynod greadigol -
mae’n amlwg yn

ganlyniad
llwyddiannus.

“Ni fedrwch wneud rhywun yn greadigol. 
Fedrwch chi ddim dysgu na rhwystro pobl
rhag bod yn greadigol ychwaith. Natur
ydyw’n bennaf, ond mae’r fagwraeth
hefyd yn chwarae rhan”

Endaf Emlyn

“Dwi wastad wedi canu. Mae’n rhywbeth 
sydd jest yno fi. Ond, heb y gwersi canu, 
gitâr a’r piano, ni fyddwn yn medru 
ysgrifennu caneuon fy hun. Mae i gyd yn
rhan o’r cyfleoedd ti’n cymryd!”

Mared Williams

“Mae gen i genes cerddorol iawn a dwi’n
teimlo fy mod wedi bod yn lwcus iawn o ran 
fy magwraeth. Ond, dwi’n nabod pobl sydd
heb gael magwraeth gerddorol sy’n creu
cerddoriaeth ardderchog”

Ifan Gwilym Pritchard

Ffigwr 3: Cyfweliad gyda Mared.

Ffigwr 2: Cyfweliad gydag Endaf.

Ffigwr 4: Cyfweliad gydag Ifan.

Ffigwr 1: Graff sy’n dangos canlyniadau’r cwestiwn ‘Natur v Magwraeth’ o’r holiadur
‘Creadigrwydd y Cymry’.
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