Cyfranogiad pobl hŷn mewn chwaraeon yng
Nghymru
Beth rydym yn ei wybod am bobl hŷn yng Nghymru?
Yn 2016, roedd 20% o bobl yng Nghymru (634,637) yn 65 oed a hŷn. Mae’r ffigur yn uwch na
chyfartaledd y DU, sy’n 18%, ac mae disgwyl iddo gynyddu i tua 25% o’r boblogaeth yn ystod yr 20
mlynedd nesaf (Llywodraeth Cymru 2017a; ONS 2016). Bydd y cynnydd yng nghyfran y boblogaeth
dros 65 oed yn cael effaith ddwys ar Gymru. Wrth i’r grŵp oedran hwn gynyddu mewn niferoedd,
mae disgwyl cynnydd nodedig yn nifer y bobl sy’n dioddef o gyflyrau iechyd tymor hir cysylltiedig â’r
broses heneiddio, fel clefyd Alzheimer, byddardod a cholli’r clyw. Erbyn 2025, amcangyfrifir y bydd
50,000 o bobl 65 oed a hŷn yn byw gyda chyflyrau niwrolegol yng Nghymru a bydd bron i chwarter y
rhain yn 90 oed neu’n hŷn (Llywodraeth Cymru 2017a). Mae hyn, ochr yn ochr â chynnydd mewn
problemau iechyd cyhoeddus eraill a disgwyliadau cynyddol gan gleifion, yn debygol o ddwysáu’r
galw ar wasanaeth cyhoeddus sydd eisoes dan bwysau ariannol (Comisiwn Bevan 2013).
Mae rhai ardaloedd o Gymru’n gartref i fwy o bobl hŷn nag eraill. Er enghraifft, mae 8% (50,327) o
bobl hŷn yn byw yng Nghaerdydd ond dim ond 2% (10,940) sy’n byw ym Merthyr Tudful. Wedi
dweud hynny, yng Nghaerdydd mae’r gyfran isaf o bobl hŷn na 65 oed (14%) ac yng Nghonwy mae’r
gyfran uchaf.
Mae nifer y bobl hŷn sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru ar ei lefel isaf erioed yn 14%. Er gwaetha’r
cynnydd yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, mae nifer sylweddol o hyd o bobl hŷn yn byw mewn tlodi
difrifol a thymor hir, yn enwedig merched sengl dros 80 oed (Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2015).
Yn ddiddorol, pobl 65 oed a hŷn yw’r grŵp oedran sydd leiaf tebygol o deimlo’n unig yng Nghymru, a
phobl 75 oed â hŷn, ar gyfartaledd, sydd â’r lefelau isaf o bryder (Llywodraeth Cymru 2017b).

Beth rydym yn ei wybod am gyfranogiad pobl hŷn mewn
chwaraeon yng Nghymru?
Yn 2016/17, roedd 14% o’r bobl 65 oed a hŷn yn cymryd rhan mewn chwaraeon deirgwaith neu fwy
yr wythnos. Mae hyn ymhell o dan gyfartaledd Cymru, sef 29%. Yn wir, mae cyfranogiad yn dirywio’n
gyson yn ystod cwrs bywyd, gyda dim ond 10% o’r bobl 75 oed a hŷn yn cymryd rhan deirgwaith neu
fwy yr wythnos.
Nid dim ond oedran sy’n creu anghydraddoldeb yng nghyfranogiad yr oedolion hŷn. Mae 18% o
wrywod hŷn yn cymryd rhan deirgwaith neu fwy yr wythnos o gymharu â dim ond 11% o fenywod hŷn.
Yn yr un modd, dim ond 5% o’r bobl hŷn sy’n byw mewn amddifadedd sylweddol sy’n cymryd rhan
deirgwaith neu fwy yr wythnos, o gymharu â 14% o’r rhai nad ydynt yn byw mewn tlodi.

Beth rydym yn ei wybod am pam mae lefelau cymryd rhan pobl hŷn
mewn chwaraeon yn amrywio?
Mae Chwaraeon Cymru wedi cynnal a chomisiynu amrywiaeth eang o ymchwil i wella ein dealltwriaeth
o pam mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn parhau i amrywio’n sylweddol ledled ein poblogaeth.
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Mae pum thema’n dod i’r amlwg yn gyson. Rydym yn galw’r rhain yn bum thema’r ‘Elfennau
Ymgysylltu’. Dyma’r pum Elfen Ymgysylltu 1) Cymhelliant, 2) Hyder, 3) Ymwybyddiaeth, 4) Cyfle ac
Adnoddau, ac 5) Y Profiad. Dadansoddir pob un o’r themâu hyn yng nghyd-destun cyfranogiad pobl
hŷn isod.

Beth rydym yn ei wybod am gymhelliant pobl hŷn i gymryd rhan
mewn chwaraeon?
Byddai 50% yn hoffi gwneud mwy o chwaraeon ond dim ond 13% sy’n teimlo ei bod yn bwysig iddynt
gymryd rhan. Nofio (16%), bowlio (9%) a dosbarthiadau ffitrwydd (7%) yw’r chwaraeon y mae’r mwyaf
o alw amdanynt yn y grŵp hwn. Eu prif gymhelliant dros gymryd rhan yw cadw’n heini (16%) a chadw’n
iach (11%). Mae hyn yn gyson ag ymchwil arall a ganfu bod colli a rheoli pwysau’n ffactorau cymell
pwysig i bobl hŷn (Kelley et al. 2014).
Mae deunydd marchnata’n ffactor amgylcheddol sy’n cymell oedolion hŷn i gymryd rhan mewn
chwaraeon. Mae negeseuon marchnata llwyddiannus i oedolion hŷn yn tueddu i fod yn rhai sy’n
canolbwyntio ar fanteision personol fel teimlo’n well, cyfle cymdeithasol a mwynhad (Biedenweg et
al 2014). Yn ddiddorol fodd bynnag, nid oedd canllawiau GC na manteision bod yn egnïol yn gorfforol
yn rhagfynegi nac yn effeithio ar lefelau gweithgarwch mewn amrywiaeth o astudiaethau gyda phobl
hŷn (e.e. Ross a Meltzer, 2016). Mae’r dystiolaeth hon yn awgrymu nad yw mentrau addysgol nac
ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus sydd o natur cyflwyno gwybodaeth yn unig yn debygol o effeithio ar
newid ymddygiad gweithgarwch corfforol.
Mae’r segment yma yn y boblogaeth yn tueddu i gael ei ddenu gan gynigion arbennig ac yn teimlo ei
bod yn werth talu ychydig bach mwy am wasanaeth o safon.

Beth rydym yn ei wybod am hyder pobl hŷn i gymryd rhan mewn
chwaraeon?
Dywedodd 37% o’r holl bobl dros 65 oed yng Nghymru y byddent yn gwneud mwy o chwaraeon pe
baent yn fwy heini. Mae’r pryder hwn yn gyson ag ymchwil arall sydd wedi dangos
camddealltwriaethau am werth ymarfer wrth fynd yn hŷn, yn enwedig ar gyfer y rhai â phroblemau
gofal iechyd cyson. Efallai na fydd yr unigolion hyn yn cymryd rhan oherwydd eu bod yn ofni y
byddant yn gwneud cyflwr iechyd sy’n bodoli eisoes yn waeth neu’n cael niwed corfforol (Chaudhury
a Shelton, 2010; Evans a Sleap, 2012, Horne et al 2013). Mae’r rhwystr hwn yn hynod amlwg ymhlith
merched hŷn (Carmichael, Duberley, a Szmigin, 2015) ac efallai ei fod yn waeth oherwydd
stereoteipiau cysylltiedig ag iechyd a normau diwylliannol sy’n awgrymu mai ar gyfer pobl ifanc yn
unig mae chwaraeon ac ymarfer egnïol (cf. Sims-Gould et al., 2012 Lenneis a Pfister, 2017).
Gall y pryderon eraill fod yn ddwysach i’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd
economaidd-gymdeithasol sylweddol. Er enghraifft, gall pryder am ddiogelwch atal rhai oedolion hŷn
rhag cymryd rhan mewn cynigion chwaraeon yn eu cymuned (Annear et al. 2009).
Gall cefnogaeth ffrindiau helpu i leddfu’r pryderon hyn gydag ymchwil yn dangos bod y mathau hyn
o glymau cymdeithasol yn ffactor hynod bwysig er mwyn cynyddu cyfranogiad ymhlith oedolion hŷn
(Sasidharan, Payne, Orsega-Smith, a Godbey’s 2006).
Mae data segmentu diweddaraf Chwaraeon Cymru’n awgrymu bod yr adran hon o’r boblogaeth yn
fwy cyfforddus yn delio â rhywun wyneb yn wyneb ac, o ganlyniad, dyma’r math lleiaf tebygol o
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wneud unrhyw bryniant o bell. Hefyd maent yn hoffi sicrwydd arbenigol ac mae’n well ganddynt
ddelio mewn arian parod nag unrhyw ffurf ar gerdyn credyd neu ddebyd.

Beth rydym yn ei wybod am ymwybyddiaeth pobl hŷn o gyfleoedd
chwaraeon?
Mae ymchwil yn awgrymu nad oes digon o wybodaeth yn cael ei dosbarthu am yr opsiynau
chwaraeon sydd ar gael i bobl hŷn ac opsiynau chwaraeon priodol. Mae’r grŵp oedran yma angen
mwy o gyfarwyddyd ar beth sydd ar gael, sut mae gwneud defnydd o’r cynnig a beth sy’n briodol
iddynt (Bethancourt et al., 2014). Mae hyn yn debygol o fod yn wir iawn yn achos y rhai sydd â
chyflyrau iechyd tymor hir fel colli’r clyw a byddardod, sy’n amlycach ymhlith y grŵp oedran hwn
(Action on Hearing Loss 2013).
Mae data segmentu Chwaraeon Cymru’n awgrymu bod hon yn adran oddi ar-lein o’r gymuned yn
bennaf ac felly mae’n llai tebygol o ddefnyddio cyfryngau digidol neu gymdeithasol. Mae’r adran hon
o’r gymuned yn debygol o ymateb mwy i bost uniongyrchol a hysbysebion papur newydd canol y
farchnad.

Beth rydym yn ei wybod am gyfleoedd ac adnoddau pobl hŷn i
gymryd rhan mewn chwaraeon?
Yn 2016/17, dywedodd 6% o’r rhai 65 oed a hŷn y byddent yn gwneud mwy o chwaraeon pe baent
yn costio llai a dywedodd 12% y byddent yn gwneud mwy pe bai mwy o gyfleusterau neu glybiau yn
eu hardal. Mae hyn yn gyson ag ymchwil arall sydd wedi dangos bod diffyg cyfleuster agos yn
rhwystr sy’n atal gweithgarwch corfforol ymhlith oedolion hŷn (Annear et al., 2009). Gall darparu
cludiant i oedolion hŷn gymryd rhan mewn gweithgareddau fod yn un ffordd effeithiol o oresgyn y
rhwystr hwn (Boyes, 2013).
Ar gyfer yr oedolion hŷn hynny sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd economaidd-gymdeithasol
mawr, mae cost wedi bod yn broblem hynod bwysig ac efallai mai dyma’r prif reswm pam fod yr
oedolion hyn yn cymryd rhan mewn lefelau is o weithgarwch corfforol amser hamdden yn eu hardal
(Annear et al 2009).

Beth rydym yn ei wybod am brofiad pobl hŷn o gymryd rhan mewn
chwaraeon?
Mae darparu cyfleusterau digonol yn angenrheidiol ar gyfer cymryd rhan mewn chwaraeon ond nid
yw’r ffactor hon yn unig yn ddigon i sicrhau lefelau ymgysylltu uwch ymhlith oedolion hŷn (Hickerson
et al. 2008). Er mwyn creu cenhedlaeth hŷn fwy egnïol, rhaid i’r cyfranogwyr gael profiadau o
ansawdd uchel o chwaraeon. Mae ymchwil yn awgrymu bod sawl ffordd o gyflawni hyn:
•

Er bod y rhan fwyaf o astudiaethau’n cefnogi ffurfiau anffurfiol a heb gystadlu o chwaraeon
ar gyfer oedolion hŷn, i rai mae pennu targedau personol a cheisio cael y gorau ar record
flaenorol yn gallu bod yn ffordd effeithiol o gynyddu a chynnal y cymhelliant gofynnol i
gymryd rhan (Kelley et al 2014, Berlin a Klenosky, 2014; Pfister, 2012).

•

Gwelwyd bod profiadau chwaraeon sy’n datblygu cyfalaf personol ac yn grymuso
cyfranogwyr yn cael dylanwad cadarnhaol ar gymhelliant. Gellir cyflawni hyn drwy
ganolbwyntio ar ymarfer a gweithgareddau sy’n ddefnyddiol y tu hwnt i’r cyd-destun
chwaraeon (Kohn, Belza, Petrescu-Prahova, a Miyawaki, 2016).
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•

Mae agweddau cymdeithasol ar gymryd rhan, fel cydnabyddiaeth cyfoedion a chefnogaeth
gymdeithasol, yn tueddu i fod yn hynod bwysig i bobl hŷn. Yn wir, mae ymchwil wedi dangos
yn gyson yr effaith bositif ar ansawdd bywyd henoed yn sgil rhannu profiadau hamdden.
Felly dylid defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol sy’n cynnwys teulu a ffrindiau os yw
hynny’n bosib (Kelley et al. 2014).

Beth nesaf?
•

Rydym yn gwybod mai nofio, bowlio a dosbarthiadau ffitrwydd yw’r chwaraeon y mae’r
mwyaf o alw amdanynt ymhlith oedolion hŷn. A ddylem fod yn darparu mwy o gyfleoedd
hygyrch i bobl hŷn gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn, neu’n gwella ein marchnata a’n
cyfathrebu ar weithgareddau chwaraeon eraill?

•

Sut gallwn ni wneud cyfleoedd chwaraeon yn fwy cymdeithasol a grymusol i bobl hŷn?

•

Mae diogelwch a chost yn rhwystrau amlycach i bobl hŷn sy’n byw mewn ardaloedd o
amddifadedd economaidd-gymdeithasol mawr. Sut mae goresgyn yr heriau hyn?

•

Mae cyfranogiad yn dirywio’n gyson drwy gydol cwrs bywyd ac mae disgwyl i un o bob
pedwar o bobl fod yn 65 oed neu’n hŷn erbyn 2037. A ddylai strategaethau cymryd rhan
ymhlith pobl hŷn fod yn flaenoriaeth strategol yng Nghymru?
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