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Ein dull ‘difeddwl’ o ddylanwadu ar 

eraill……..

1. Mae pobl yn meddwl yn debyg i mi,

2. Neu ddylen nhw!           Felly,

3. Byddaf yn cyflwyno fy syniad mewn ffordd a fyddai’n apelio 
ataf i.     

4. Os nad ydyn nhw’n deall y syniad, byddaf yn ei ailadrodd, gan 
siarad yn uwch ac yn arafach;

5. Os nad ydyn nhw’n deall y syniad o hyd, mae’n rhaid bod 
rhywbeth o le gyda nhw, felly

6. Byddaf yn dod o hyd i rywun arall sy’n gwybod beth mae’n ei 
wneud ac yna……… 

7. Gweler 3 uchod!
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Dyma’r sefyllfa yn y rhan fwyaf o 

sefydliadau….

• Mae pobl yn wahanol

• Maen nhw’n gweithio mewn ffyrdd gwahanol ac yn gwneud 
penderfyniadau ar sail meini prawf gwahanol

• Bydd eu gweithleoedd wedi datblygu strategaethau gwahanol iawn ar 
gyfer rheoli sefydlogrwydd a/neu newid 

• Mae’r strategaethau hynny’n cyfuno i greu diwylliant cyffredinol, neu            
‘y ffordd rydyn ni’n gwneud pethau fan hyn’. Felly…

• Os ydych am i bobl eraill gefnogi’ch syniad, mae angen i chi barchu a 
gweithio gydag egwyddorion y diwylliannau gwahanol hynny, ond..

• Os ydych chi eisiau methu, y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw parhau 
i’w trin fel eu bod yr un fath â chi, ac yna eu beirniadu am fod yn 
anghywir!
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Mae Diwylliant Sefydliad…

 Yn cynnwys normau, defodau ac arferion answyddogol uned 
waith neu adran gyfan, 

ac

 Fel arfer nid yw’r aelodau’n ymwybodol o’r diwylliant nac yn 
ei drafod, 

ac eto

 Mae’n llywio ymddygiad cyfunol yr aelodau hynny

ac yn 

 Llywio eu tueddiad i ddylanwadu a newid yn benodol
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Model o Bedwar Diwylliant 

Sefydliadol
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 Diwylliant Zeus

 Diwylliant Athena

 Diwylliant Apollo

 Diwylliant Dionysus
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Zeus – Diwylliant Pŵer 

 Fe fydd un ffigur Zeus
canolog

 Mae pŵer absoliwt yn cael ei 
gadw yn y canol ac yn 
ymestyn tuag allan yn ôl 
disgresiwn Zeus

 Mae ymddygiad cyfnewidiol 
yn gyffredin

 Gall staff gael eu ffafrio neu 
eu gyrru i’r cyrion yn gyflym

 Mae chwilen neu fympwy yn 
debygol o ddefnyddio amser 
ac adnoddau
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Zeus – Diwylliant Pŵer 

 Defnyddir grym i ymateb i 
rym

 Mae’n bosibl y bydd Zeus yn 
methu deall rhai pethau

 Mae’r hyn sy’n cael ei 
ystyried gan bobl eraill yn 
gamddefnydd pŵer yn 
angerdd ac yn bendantrwydd 
ym marn Zeus

 Bydd prosesau sefydliadol 
arferol yn cael eu lleihau 
neu eu tanseilio

 Mae’n daith gyffrous!
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Enghreifftiau o Ddiwylliannau 

Zeus

 Llawer o fusnesau teuluol

 Steve Jobs

 Robert Maxwell

 Margaret Thatcher

 Tony Blair

 Alan Sugar

 Eich enghreifftiau’ch hun?
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Apollo – Diwylliant Rôl 

 Mae rôl y swydd yn bwysicach na 
deiliad presennol y swydd

 Mae teyrngarwch a 
phendantrwydd yn cael eu 
gwobrwyo

 Mae dyrchafiad yn digwydd ar 
ffurf fertigol/hierarchaidd

 Mae’r iaith yn amhersonol

 Mae rolau a lefelau awdurdod yn 
cael eu pennu’n fanwl iawn

 Mae risg yn cael ei osgoi neu ei 
reoli
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Apollo – Diwylliant Rôl 

 Ceir llawer o bwyllgorau 

 Mae papur a thystiolaeth yn 

bwysig

 Canolbwyntir ar 

strategaethau a chynlluniau

 Mae amserlenni’n hir

 Mae’r diwylliant yn araf i 

ymateb

 Mae’n sicrhau cysondeb!
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Enghreifftiau o Ddiwylliannau 

Apollo

 Y Gwasanaeth Sifil

 Yr Eglwys Gatholig

 Banciau/Cwmnïau Yswiriant 

 Rhai Proffesiynau Clinigol

 Swyddogaethau 

Corfforaethol – AD, Cyllid, 

Cyfreithiol ac ati

 Eich enghreifftiau’ch hun?
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Athena – Diwylliant Gorchwylion

 Canolbwyntio ar Orchwylion 
a Deilliannau 

 Canolbwyntio ar broblemau

 Mae gwaith tîm yn elfen 
naturiol

 Mae arbenigedd personol yn 
bwysicach na swydd 

 Mae angen i dimau reoli eu 
hunain

 Gall pobl weithredu mewn 
sawl tîm ar y tro mewn 
diwylliant Athenaidd
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Athena – Diwylliant Gorchwylion

 Hapus i weithio o fewn  
strategaeth neu gyfeiriad 
cyffredinol

 Yn gwrthwynebu rheolaeth 
feicro  

 Mae cylch oes y tîm yn 
cyfateb i gylch oes y mater

 Gallu ymateb yn gyflym i 
ddigwyddiadau

 Strwythur sefydliadol naill 
ai’n anweledig neu’n cael ei 
anwybyddu gan amlaf
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Enghreifftiau o Ddiwylliannau 

Athena

 SAS

 Cyfarwyddiaethau Clinigol y 

GIG

 Hysbysebu a’r Cyfryngau

 Teithiau

 Cwmnïau Ymgynghori

 Eich enghreifftiau’ch hun?
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Dionysus – Diwylliant yr Unigolyn

 Dim strwythur

 Dim rheolau (ysgrifenedig)

 Dwy reol sanctaidd

 Allai ddim dweud wrthych chi  
beth i’w wneud

 Allwch chi ddim dweud 
wrthyf i beth i’w wneud

 Clymblaid answyddogol o 
weithwyr proffesiynol uchel 
eu parch

 Rhyddid proffesiynol yn cael 
ei amddiffyn yn gadarn
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Dionysus – Diwylliant yr Unigolyn

 Nid yw gwaith 
gweinyddu/rheoli yn 
flaenoriaeth

 Ni roddir llawer o sylw i 
ymadael ac ymuno 

 Mae llywodraethu 
corfforaethol yn cael ei 
osgoi, ond

 Mae’r diwylliant yn 
anwahanadwy pan fydd dan 
fygythiad

 Mae aelodau’n feirniadol ac 
yn chwilfrydig 
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Enghreifftiau o Ddiwylliannau 

Dionysus

 Meddygaeth

 Y Byd Academaidd

 Siambrau Proffesiynol

 Cyrff Ymchwil

 Melinau Trafod

 Eich enghreifftiau’ch hun?
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Gall Diwylliannau Esblygu Dros 

Amser..
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 Dechrau 

 Mae angen bod yn hyblyg

 Gadewch i ni drefnu

 Dwi eisiau bod yn rhydd!

Coup D'état!
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Parwch y dull gweithredu â’r 
diwylliant

Gyda Zeus

 Canfod beth sydd ar agenda Zeus

 Cynnig atebion cyflym a syml i’r 
materion hynny

 Caniatáu i Zeus fabwysiadu’r 
syniad a derbyn y clod amdano

 Canolbwyntio ar lwyddiant ac 
effaith

 Gweithio gyda’r cylch mewnol 
neu’r meibion afradlon

 Peidiwch â dadlau nes bod pobl 
yn derbyn eich hygrededd

Gydag Apollo

Gweithio gyda’r dystiolaeth, a’i 
pharchu

Parchu’r hierarchaeth

Dangos gwaith cynllunio a 
gwerthuso risg manwl

Cynnwys y dewis ‘gwneud dim’

Ysgrifennu nodiadau ar bapur

Hyrwyddo ymgynghori

Cymryd amser a caniatáu amser
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Parwch y dull gweithredu â’r 
diwylliant

Gydag Athena

 Parchu sgiliau personol yr unigolion 
perthnasol

 Dangos ymddiriedaeth

 Dewis y tîm neu ei arweinydd 

 Dirprwyo mewn ffordd ddilys

 Manteisio ar ddiben craidd a 
chymhelliant cynhenid 

 Gosod nodau terfynol ac yna encilio 

 Gwobrwyo llwyddiannau’n gyflym

 Hyrwyddo arloesedd

Gyda Dionysus

Osgoi mentrau corfforaethol a chyflwyno 
rhaglenni

Sicrhau hygrededd personol gydag un neu 
ddau o aelodau

Gweithio gyda nhw a gadael i’r 
canlyniadau siarad drostynt eu hunain

Cydnabod rhyddid proffesiynol i optio i 
mewn/allan

Datblygu arbenigedd a chynnig cymorth

Derbyn amheuaeth gychwynnol fel mater o 
drefn 
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