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Dwyieithrwydd fel ffactor amddiffynnol mewn anhwylderau niwroddirywiol cysylltiedig ag 

oedran: astudiaeth BANC 

 

Crynodeb a phwyntiau allweddol 
 

• Mae rhai astudiaethau diweddar wedi canfod bod medru dwy iaith yn gallu helpu i gryfhau 

ffitrwydd meddwl, amddiffyn yn erbyn dirywiad cysylltiedig ag oedran mewn ffitrwydd 

meddwl, a gohirio datblygiad cyflyrau cysylltiedig ag oedran megis Clefyd Alzheimer.  

Credir bod hyn oherwydd bod siarad dwy iaith yn helpu i gryfhau rhai galluoedd meddwl, a 

elwir yn 'swyddogaethau gweithredol'. Ond mae astudiaethau eraill wedi canfod nad yw 

siarad dwy iaith yn cynnig unrhyw fantais o ran ffitrwydd meddwl.  Pan ddechreuwyd yr 

astudiaeth hon nid oedd dim tystiolaeth ar gael ynghylch effeithiau dwyieithrwydd yn achos 

siaradwyr Cymraeg hŷn. 

• Yn astudiaeth BANC ystyriwyd i ba raddau y mae siarad dwy iaith yn ffactor amddiffynnol i 

bobl hŷn sy'n siarad Cymraeg, gan gynnwys pobl hŷn iach, pobl â Chlefyd Alzheimer cynnar, 

a phobl â Chlefyd Parkinson.  Gwnaethpwyd hyn trwy gymharu swyddogaeth gweithredol 

mewn unigolion uniaith Saesneg ac unigolion dwyieithog Cymraeg-Saesneg ym mhob un o'r 

tri grŵp hyn. Yn y grŵp Clefyd Alzheimer craffwyd hefyd ar oedran pobl wrth gael diagnosis 

o ddementia.  

• Yn achos pobl hŷn iach, nid oedd siarad dwy iaith yn arwain at berfformiad gwell mewn 

tasgau swyddogaeth weithredol.  Naill ai nid oedd gwahaniaeth o gwbl rhwng pobl 

ddwyieithog a phobl uniaith, neu roedd tuedd i bobl uniaith berfformio'n well. 

• Yn achos pobl â chlefyd Alzheimer, nid oedd siarad dwy iaith yn arwain at berfformiad gwell 

mewn tasgau swyddogaeth weithredol.  Ar gyfartaledd roedd unigolion dwyieithog yn cael 

diagnosis o glefyd Alzheimer dair blynedd yn hwyrach nag unigolion uniaith, er nad oedd y 

gwahaniaeth hwn yn ystadegol arwyddocaol.  Roedd amhariad yr unigolion dwyieithog yn 

fwy hefyd na'r unigolion uniaith ar adeg eu diagnosis, sy'n awgrymu efallai eu bod wedi 

chwilio am gymorth yn hwyrach yn hytrach na'u bod wedi datblygu'r cyflwr yn hwyrach.  

Ond roedd yn anodd canfod unigolion dwyieithog â Chlefyd Alzheimer trwy glinigau GIG ac 

roedd nifer yr unigolion dwyieithog oedd yn cymryd rhan yn yr astudiaeth yn gymharol fach, 

felly ni allwn ddod i gasgliadau pendant o'r canlyniadau hyn. 

• Yn achos pobl â Chlefyd Parkinson, nid oedd siarad dwy iaith yn arwain at berfformiad gwell 

mewn tasgau swyddogaeth weithredol.  

• Nid yw'r canlyniadau'n cefnogi'r farn bod siarad Cymraeg a Saesneg yn gallu helpu i 

amddiffyn yn erbyn dirywiad cysylltiedig ag oedran mewn ffitrwydd meddwl, na chwaith ei 

fod yn helpu i gynnal galluoedd swyddogaeth weithredol ym mhresenoldeb naill ai Clefyd 

Alzheimer neu Glefyd Parkinson.   

• Nid yw'r canfyddiadau'n ein galluogi i ddod i gasgliadau pendant ynghylch y posiblrwydd 

bod unigolion dwyieithog Cymraeg/Saesneg yn datblygu Clefyd Alzheimer yn arwyddocaol 

hwyrach nag unigolion uniaith. Os yw dwyieithrwydd yn gohirio datblygiad y clefyd, mae'r 

gwahaniaeth i weld yn llawer llai na'r gwahaniaeth a ganfuwyd mewn rhai poblogaethau 

eraill.   

• Mae gan yr arsylwad bod siaradwyr Cymraeg sy'n datblygu Clefyd Alzheimer yn dod i sylw'r 

gwasanaethau'n hwyrach na phobl uniaith oblygiadau ar gyfer y ddarpariaeth gwasanaethau 

clinigol i'r grŵp hwn. 
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Trosolwg o astudiaeth BANC a'i chanfyddiadau 

 

Cefndir  
 

Mae tystiolaeth ddiweddar bod dwyieithrwydd yn fanteisiol mewn tasgau rheolaeth 

weithredol sy'n ymwneud ag ataliad a rheoli gwrthdaro ymateb wedi arwain at yr awgrym y 

gallai siarad dwy iaith gyfrannu at well gwydnwch gwybyddol (cognitive reserve) a thrwy 

hynny ohirio datblygiad Clefyd Alzheimer.  Ond ni chanfyddir y fantais hon bob amser, ac 

mae'n parhau i fod yn destun dadl. Ar ben hynny, nid yw'n glir pa un a ydyw mantais 

dwyieithrwydd yn ymestyn i ystod ehangach o dasgau swyddogaeth weithredol, a ydyw'n 

parhau mewn pobl â Chlefyd Alzheimer, neu a ydyw'n cael effaith ar gyflyrau eraill lle mae 

amhariad ar swyddogaeth weithredol, megis Clefyd Parkinson.  
 

Amcanion 

 

Ein bwriad oedd cymharu perfformiad uniaith a dwyieithog mewn ystod eang o dasgau 

swyddogaeth weithredol mewn unigolion uniaith Saesneg ac unigolion dwyieithog 

(Cymraeg/Saesneg) oedd naill ai'n bobl hŷn iach, pobl â Chlefyd Alzheimer neu bobl â 

Chlefyd Parkinson, er mwyn canfod proffiliau gwybyddol unigolion uniaith ac unigolion 

dwyieithog ar draws parthau allweddol swyddogaeth weithredol ac amlinellu'r goblygiadau 

ar gyfer gwydnwch gwybyddol.  Pwysleisiwyd yn aml wrth gymharu perfformiad 

unigolion uniaith a dwyieithog ei bod yn bwysig rheoli ar gyfer ffactorau a allai ddrysu'r 

canlyniadau, megis mewnfudo a newidynnau demograffig perthnasol eraill. Aethpwyd i'r 

afael â'r broblem hon mor drylwyr â phosib drwy recriwtio o gymuned gymharol 

homogenaidd yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol yng ngogledd a gorllewin Cymru a 

thrwy ddefnyddio rheolaethau ystadegol priodol.   Yn achos y grŵp Clefyd Alzheimer 

aethpwyd ati hefyd i weld a oedd gwahaniaethau yn oedran pobl uniaith Saesneg a phobl 

ddwyieithog pan gawsant ddiagnosis, gan gymryd i ystyriaeth lefel yr amhariad ar adeg y 

diagnosis.    
 

Dull 
 

Roedd y cyfranwyr yn yr astudiaeth hon yn garfan drawstoriadol oedd yn cynnwys 288 o 

unigolion uniaith Saesneg a dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) oedd yn byw yng Nghymru.  

Roedd y rhain yn cynnwys pobl hŷn oedd yn wybyddol iach dros 60 oed (n = 50 

dwyieithog, 49 uniaith), pobl â Chlefyd Parkinson, (n = 46 dwyieithog, 57 uniaith), a phobl 

â Chlefyd Alzheimer (n = 37 dwyieithog a 24 o'r rheini wedi cwblhau'r tasgau swyddogaeth 

weithredol, 49 uniaith). Ym mhob un o'r tri grŵp hyn cymharwyd perfformiad unigolion 

uniaith a dwyieithog mewn profion swyddogaeth weithredol yn y pedwar parth, sef 

hyblygrwydd a chyflymder meddwl, cof gweithio, newid a chyfnewid setiau, ac ataliad a 

rheoli gwrthdaro ymateb.  Yn achos y grŵp Clefyd Alzheimer cymharwyd hefyd oedran  

pobl uniaith Saesneg a phobl ddwyieithog pan gawsant ddiagnosis o ddementia, a'u 

gweithrediad gwybyddol ar adeg y diagnosis, a ddangoswyd gan eu sgôr ym mynegeion 

prawf o'r enw MMSE (Archwiliad Cyflwr Meddwl-Mini).   Er mwyn chwilio am unrhyw 

wahaniaethau systematig rhwng unigolion uniaith ac unigolion dwyieithog y byddai angen 

rheoli ar eu cyfer mewn dadansoddiadau yn y dyfodol, cymharwyd unigolion uniaith a 

dwyieithog ar oed, rhywedd, addysg, statws sosioeconomaidd, a mesuriad procsi o 

wydnwch gwybyddol oedd yn sgorio eu ffordd wybyddol o fyw sy'n adlewyrchu faint o 

ymwneud a fu ganddynt â gweithgarwch meddwl cymhleth ar hyd eu hoes. 



   

 

3 

 

Canlyniadau  
 

Ychydig o wahaniaethau a welwyd rhwng unigolion uniaith ac unigolion dwyieithog ar 

newidynnau demograffig a chefndirol yn unrhyw un o'r tri grŵp.  Roedd unigolion uniaith 

yn y grwpiau Clefyd Alzheimer a Chlefyd Parkinson wedi mynd yn arwyddocaol bellach 

yn eu haddysg, a rheolwyd ar gyfer y newidyn hwn mewn dadansoddiadau dilynol. Yn y 

grŵp Clefyd Alzheimer roedd unigolion uniaith yn arwyddocaol fwy tebygol i fod yn 

cymryd meddyginiaeth dan bresgripsiwn oedd yn atal acetylcolinesteras, ac roedd tuedd 

hefyd i unigolion uniaith sgorio'n uwch ar y prawf MMSE, er nad oedd hyn yn 

arwyddocaol. Rheolwyd ar gyfer y ffactorau hyn hefyd mewn dadansoddiadau dilynol. Ni 

welwyd dim gwahaniaethau rhwng unigolion uniaith ac unigolion dwyieithog ar y mesuriad 

procsi o gronfa wybyddol.  Fel y rhagwelwyd roedd yr unigolion uniaith yn tueddu i 

berfformio'n well ar brofion Saesneg na'r unigolion dwyieithog. 
 

Yn ein grŵp o bobl hŷn iach (Clare et al., yn y wasg), nid oedd dim gwahaniaethau 

cyffredinol mewn perfformiad rhwng unigolion uniaith ac unigolion dwyieithog.   Yn y 

mesuriadau unigol, roedd tuedd i bobl uniaith berfformio'n well, gyda meintiau effaith bach 

i ganolig o blaid pobl uniaith ar ddeg allan o'r 17 mynegai a ddefnyddiwyd.  Ond, ar ôl 

cywiro ar gyfer cymariaethau lluosog, cafwyd gwahaniaethau arwyddocaol mewn dau yn 

unig o'r 17 mynegi swyddogaeth weithredol a aseswyd. Perfformiodd yr unigolion uniaith 

yn arwyddocaol well ar dasgau rhychwant gofodol (cof gweithio), a thasgau llithrigrwydd 

dylunio (newid a chyfnewid setiau).  Nid oedd amrywiadau yn y defnydd beunyddiol o'r 

ddwy iaith yn y grŵp dwyieithog yn cael dim effaith arwyddocaol ar berfformiad 

dwyieithog.  Nid oedd sgôr ffordd wybyddol o fyw yr unigolion uniaith a'r unigolion 

dwyieithog yn wahanol.   

 

Yn ein grŵp o bobl â Chlefyd Parkinson (Hindle et al., yn y wasg), pan reolwyd ar gyfer 

addysg, nid oedd dim gwahaniaethau arwyddocaol rhwng unigolion uniaith ac unigolion 

dwyieithog o ran eu perfformiad mewn profion swyddogaeth weithredol.    Nid oedd 

eithrio'r rai hynny ag amhariad gweithredol arwyddocaol yn newid y canlyniadau. Nid oedd 

amrywiadau yn y defnydd beunyddiol o'r ddwy iaith neu hyfedredd cymharol yn y ddwy 

iaith yn cael dim effaith arwyddocaol ar berfformiad dwyieithog.   
 

Yn achos y grŵp Clefyd Alzheimer (Clare et al., yn y wasg Journal of Neuropsychology) 

nid oedd gwahaniaeth arwyddocaol rhwng y ddau grŵp o ran eu hoedran pan gawsant 

ddiagnosis, er bod yr unigolion dwyieithog wedi cael diagnosis dair blynedd yn hwyrach ar 

gyfartaledd, ac roedd eu hamhariad gwybyddol yn arwyddocaol waeth ar adeg y diagnosis, 

fel y dengys y sgoriau is ar y mynegeion yn y prawf MSSE.  Mae hyn yn awgrymu'n 

gyntaf, os yw Clefyd Alzheimer yn datblygu'n hwyrach yn y grŵp dwyieithog, bod y 

cyfnod yn llai nag yr adroddwyd mewn rhai poblogaethau eraill, ac yn ail y gall pobl 

ddwyieithog ddod i sylw'r gwasanaethau yn hwyrach yn natblygiad y cyflwr na phobl 

uniaith.  Ond mae'r ffaith na fu'n bosib recriwtio ond nifer gymharol fach o gyfranwyr â 

Chlefyd Alzheimer yn cyfyngu ar ein gallu i dynnu casgliadau cadarn o'r canlyniadau hyn. 

Mewn profion ar swyddogaeth weithredol, yr unig wahaniaeth arwyddocaol rhwng y 

grwpiau ar ôl cywiro ar gyfer cymariaethau lluosog, oedd yn y cywirdeb wrth newid 

categori yn y dasg llithrigrwydd geiriol; perfformiodd yr unigolion uniaith yn well, er bod 

maint yr effaith yn fach. Ar draws yr holl dasgau, gwelwyd meintiau effaith bach ar y 

cyfan, ac nid oedd unrhyw fantais eglur i unigolion uniaith neu unigolion dwyieithog. 
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Casgliadau 

 

Ni chanfuwyd tystiolaeth yn yr astudiaeth fod gan unigolion dwyieithog fantais mewn 

tasgau rheolaeth weithredol yn ymwneud ag ataliad a rheoli gwrthdaro ymateb, neu mewn 

agweddau eraill ar swyddogaeth weithredol, mewn siaradwyr Cymraeg a Saesneg, p'un a 

oeddent yn bobl hŷn iach, pobl â Chlefyd Parkinson, neu bobl â Chlefyd Alzheimer.  Yn y 

grŵp hŷn iach, roedd tuedd i bobl uniaith berfformio'n well. Nid oedd yr astudiaeth yn 

cynnig tystiolaeth eglur bod Clefyd Alzheimer yn datblygu'n hwyrach mewn siaradwyr 

dwyieithog Cymraeg/Saesneg, ac roedd y canfyddiadau'n awgrymu bod unigolion 

dwyieithog yn cael diagnosis ar adeg hwyrach yn natblygiad y cyflwr pan fydd yr amhariad 

gwybyddol yn waeth. Ceir un eglurhad posib dros absenoldeb unrhyw fantais i siaradwyr 

dwy iaith yn natur y cyd-destun cymdeithasol-ieithyddol yng Nghymru a'i ddylanwad ar 

brosesu gwybyddol yn y grŵp dwyieithog. 

 

Cyllid 

 

Noddwyd astudiaeth BANC gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol o dan 

grant RES-062-23-1931 i Linda Clare (PY), John Hindle, Fergus Craik, Ellen Bialystok, 

Chris Whitaker, Enlli Thomas a Virginia Gathercole. Cynhaliwyd astudiaeth BANC rhwng 

Ionawr 2010 a Rhagfyr 2013. Roedd tîm astudiaeth BANC yn cynnwys hefyd Anthony 

Martyr, Pamela Martin-Forbes, Lexi Bastable, Catherine Quinn, Kirstie Pye a Lester Bath. 

 

Diolchiadau 

 

Hoffai tîm astudiaeth BANC ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr astudiaeth ac i holl staff 

y GIG ac NISCHR CRC a gyfrannodd tuag at recriwtio cyfranwyr yn ardaloedd Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
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