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GWEITHIO GYDAG ACHOSION O ESGEULUSO PLANT YN 

YSTOD PANDEMIG COVID-19 

Yr Athro Emeritws Jan Horwath 
 

 
Rhagarweiniad 

 

Mae gweithio gydag achosion o esgeuluso plant yn ystod y cyfnod anodd hwn yn sicr 

yn heriol iawn. Mae’r sefyllfa yn gwaethygu oherwydd diffyg gwaith ymchwil a phrofiad 

ymarferol mewn perthynas ag ymddygiad teuluoedd yn ystod cyfnod o gyfyngiadau ar 

symud. Er mwyn llenwi’r gwagle hwn, rwyf wedi defnyddio ymchwil i esgeuluso plant 

(Horwath, 2007; 2013; 2019) a gwneud awgrymiadau o ran sut y gallai rhieni esgeulus 

a phlant ymateb i’r cyfyngiadau ar symud. Lluniwyd y dadansoddiad isod i roi canllaw 

i ymarferwyr a allai fod yn ddefnyddiol wrth geisio deall ymddygiad rhieni a sefydlu 

anghenion y plant mwyaf diamddiffyn sy’n cael eu hesgeuluso.  

 

Mathau o esgeulustod 

 

Mae gwahanol ffyrdd o esgeuluso plentyn ac maent fel arfer yn gysylltiedig ag 

ymddygiad y rhieni. Mae Crittenden (1996) a Howe (2005) wedi dadansoddi’r mathau 

gwahanol o esgeulustod a’r ffyrdd y gallant amlygu eu hunain. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 

 Esgeulustod oherwydd anhrefn 

 Esgeulustod emosiynol 

 Esgeulustod corfforol, goddefol ac oherwydd iselder 

 

Gan dynnu ar eu dadansoddiad, rwyf yn ystyried sut y gallai’r cyfyngiadau ar symud 

effeithio ar ymddygiad rhieni. Mae, fodd bynnag, yn bwysig nodi nad yw unigolion o 

reidrwydd yn ffitio’n daclus i’r categorïau amrywiol. Felly, cynigir y dadansoddiad i nodi 

rhesymau posibl dros ymddygiad rhieni yn ystod y cyfyngiadau ar symud a’r arwyddion 

a dangosyddion y dylai ymarferwyr eu hystyried wrth archwilio’r effaith ar blant.  

  

Esgeulustod oherwydd anhrefn: ffactorau i’w hystyried mewn perthynas â’r 

cyfyngiadau ar symud 

 

Mae rhieni sy’n arddangos esgeulustod oherwydd anhrefn yn cael eu cymell yn bennaf 

gan emosiwn yn hytrach na dealltwriaeth resymegol o angen. Maent yn aml wedi profi 

plentyndod ansefydlog sy’n golygu eu bod wedi dysgu i beidio â dibynnu ar eraill ac i 

ganolbwyntio ar ddiwallu eu hanghenion eu hunain. O ganlyniad, eu hanghenion nhw 

sydd bwysicaf ac maent yn cymryd blaenoriaeth dros anghenion y plentyn. Ar adegau, 
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efallai y bydd cysondeb rhwng yr hyn maent ei eisiau ac anghenion y plentyn ac ar 

adegau eraill nid dyma fydd yr achos. Gall perthnasau rhwng partneriaid fod yn 

gyfnewidiol: yn amrywio rhwng cariad ac atgasedd. Gall perthnasau’r rhieni gyda 

ffrindiau a theulu estynedig fod yn anrhagweladwy hefyd gyda llawer iawn o 

ddadleuon. Mae amgylchedd y cartref yn debygol o fod yn anhrefnus gyda’r teulu yn 

symud o argyfwng i argyfwng.   

 

Mae hyn yn golygu bod dulliau rhianta’r rhieni yn anghyson ac yn annisgwyl. Bydd y 

rhieni hyn yn ei chael hi’n anodd yn ystod y cyfyngiadau ar symud oherwydd y 

rhesymau canlynol:  

 

1. Gan fod y rhieni yn dueddol o fyw yn y foment, bydd eu hagweddau tuag at y 

cyfyngiadau ar symud yn newid. Er enghraifft, os yw eu hangen i adael y tŷ am 

ba bynnag reswm yn rheoli eu meddwl, yna fe fydd hyn yn llywio eu 

penderfyniadau heb ystyried unrhyw ganllawiau ar ‘aros yn ddiogel’. Gallant 

hefyd beryglu eu plant os ydynt eisiau rhywbeth sydd y tu allan i’r cartref. Er 

enghraifft, mae’r arfer o olchi dwylo a mesurau amddiffynnol eraill yn debygol o 

fod yn anghyson.  

2. Fe allai diogelwch y plant fod yn flaenoriaeth is na diwallu anghenion y rhieni 

eu hunain. Er enghraifft, fe allai iaith megis ‘cer o ‘ngolwg i, ti’n fy ngyrru i o 

‘ngho’, olygu bod plant a phobl ifanc yn treulio amser tu allan yn lle bod yn eu 

cartrefi.  

3. Mae’n bosib i densiynau yn y cartref fod yn uchel gyda rhieni yn cael trafferth 

ymdopi gyda’r newidiadau mawr yn sgil y cyfyngiadau ar symud. Er enghraifft, 

ymdopi gyda’u problemau eu hunain, ansicrwydd o ran bwyd a bylchau o ran 

adnoddau economaidd-gymdeithasol.  

4. Gall rhieni ymddangos fel eu bod yn ymdopi ac yn rhyngweithio gyda’u plant, 

yn darparu gweithgareddau ac ati. Mae’n bosib iddynt hefyd ddweud wrth 

ymarferwyr bod ganddynt bob math o gynlluniau ar y gweill ar gyfer gwaith 

ysgol a gweithgareddau.  Fodd bynnag, mae’n bosib na fydd y rhain byth yn 

dwyn ffrwyth wrth i argyfwng neu angen arall eu gorlwytho. Fel arall, mae’n 

bosib na fydd y gweithgareddau ac ati yn para am gyfnod hir wedi i’r rhieni 

ddiflasu neu benderfynu eu bod eisiau gwneud rhywbeth arall.  

5. Mae’n bosib i blant fynychu’r ysgol ar y dyddiau y mae’r rhieni yn teimlo y byddai 

o fudd iddynt petai’r plentyn yn mynd i’r ysgol. Fodd bynnag, mae presenoldeb 

y plentyn yn debygol o fod yn anghyson a gwael.  

6. Gall agweddau tuag at weithwyr newid. Er enghraifft, mae’n bosib i ymarferwyr 

dderbyn galwadau brys yn gofyn am gymorth ar unwaith mewn ymateb i 

argyfwng teuluol. Fodd bynnag, erbyn i’r gweithiwr ymateb, mae’r argyfwng 

wedi pasio ac mae problem arall wedi cymryd blaenoriaeth.  

 

Effaith esgeulustod oherwydd anhrefn ar blant a phobl ifanc: ffactorau i’w hystyried 

mewn perthynas â phlant a chyfyngiadau ar symud.  
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Mae plant yn y teuluoedd hyn yn daer am sylw ar y gorau. Maent yn dueddol o geisio 

sylw negyddol os nad oes sylw cadarnhaol ar gael: unrhyw beth i gael sylw.   

 

1. Mae profiadau arferol y plant hyn o fywyd wedi’u dominyddu gan ddiffyg 

cysondeb, sydd yn debygol o waethygu yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau ar 

symud.  

2. Mae’n bosib na fydd rhieni yn deall nac ychwaith yn mynd i’r afael â phryderon 

a dryswch y plant am Covid-19. Mae hyn yn golygu nad ydynt yn derbyn y sylw 

a’r cymorth emosiynol y maent eu hangen. Gall hyn, yn ei dro, arwain at 

ymddygiadau megis gwlychu’r gwely. Mewn plant hŷn gall arwain at hunan-

niweidio ac ymddygiadau o gymryd risg.  

3. Mae plant sy’n cael eu hesgeuluso oherwydd anhrefn yn dueddol o arddangos 

ymddygiadau sy’n tynnu sylw at eu hunain. Mae’n bosib i hyn waethygu yn 

ystod y cyfyngiadau ar symud gyda phlant a phobl ifanc yn herio rhieni ac yn 

mynd â phethau’n rhy bell yn gyffredinol. Felly, gall y plant hyn fod mewn mwy 

o berygl o gam-drin na’r arfer.  

4. Mae’r diffyg sylw gartref, wedi’i gyfuno ag absenoldeb y rhwydweithiau cymorth 

arferol a ddarperir gan ysgolion, canolfannau i deuluoedd ac ati,  yn golygu bod 

plant a phobl ifanc yn fwyfwy agored i gamdriniaeth y tu allan i’r cartref gan 

unrhyw un sy’n rhoi sylw iddynt. Gall hyn wneud plant yn benodol yn agored i 

gamfanteisio troseddol.  

5. Mae’n bosib i blentyn sy’n byw yn yr amgylchedd hwn geisio ‘rheoli’ rhywfaint 

ar ei fywyd ac fe allai hyn arwain at wrthdaro gyda rhieni ac, mewn rhai 

achosion, camdriniaeth gorfforol a geiriol gan y plentyn tuag at y rhieni.  

 

 

Esgeulustod corfforol, goddefol ac oherwydd iselder: ffactorau i’w hystyried mewn 

perthynas â’r cyfyngiadau ar symud 

 

Nid yw rhieni sy’n arddangos esgeulustod o’r math hwn ar gael i’w plant o ran darparu 

cynhesrwydd emosiynol a diwallu eu hanghenion datblygiadol eraill.  Ystyrir hwn yn 

un o’r amgylchiadau mwyaf negyddol i blant gyda’r cyfyngiadau ar symud yn 

gwaethygu’r sefyllfa.  

 

1. Mae’r rhieni hyn yn aml ‘ar goll yn eu byd gwag eu hunain’ (Howe, 2005 t.136) 

ac o ganlyniad mae’n bosib i’r cyfyngiadau ar symud beidio ag effeithio rhyw 

lawer arnynt gan nad ydynt yn cymryd llawer o ddiddordeb yn unrhyw beth.  

2. Mae’r rhieni yn debygol o fod â chysylltiadau cyfyngedig, os o gwbl, â 

rhwydweithiau cymdeithasol a theulu estynedig ac o ganlyniad nid yw hunan-

ynysu mor wahanol â hynny i fywyd bob dydd.  

3. Mae’r rhieni hyn yn cael trafferth darparu unrhyw drefn neu strwythur i’w 

diwrnod. Heb unrhyw fewnbwn gan ymarferwyr ac ati, a fyddai fel arfer yn 

ymgysylltu â’r plant a’r teulu, mae’n bosib i anghenion gofal sylfaenol, sydd 

eisoes ar linell sylfaen isel, leihau ymhellach.  
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4. Caiff unrhyw alw ychwanegol ar y rheini, megis gorfod rheoli plant gartref drwy’r 

adeg, gorfod cael bwyd pan fo prinder, cyfyngiadau ar siopa a mynd i’r afael â 

heriau economaidd ac ati, ei ystyried yn ‘rhy anodd’ a gallant deimlo’n gwbl ddi-

rym a gwneud dim i ddiwallu anghenion sylfaenol y plentyn a’u hanghenion 

sylfaenol eu hunain.  

 

Effaith esgeulustod emosiynol ar blant a phobl ifanc: ffactorau i’w hystyried mewn 

perthynas â phlant a chyfyngiadau ar symud.  

 

Mae’r plant hyn wedi dysgu nad oes llawer o neb yn malio amdanynt a bod bywyd yn 

golygu byw mewn amgylchedd digyffro heb lawer o hanfodion, os o gwbl.  

 

1. Mae safon y gofal, sydd fel arfer yn wael, yn debygol o waethygu yn ystod y 

cyfnod o gyfyngiadau ar symud, sy’n golygu efallai na fydd anghenion sylfaenol 

y plant hyn yn cael eu diwallu. Er enghraifft, mae’n bosib iddynt fod yn llwglyd, 

methu â ffynnu, bod ag anghenion meddygol, neu’n oer ac yn byw mewn 

amodau gwael drwy’r adeg.  

2. Mae’r diffyg goruchwyliaeth gan eu rhieni yn golygu bod y plant hyn yn 

ddiamddiffyn, nid yn unig i beryglon yn y cartref ond tu allan hefyd. Mae’n bosib’ 

i rieni beidio â sylwi os yw plant ifanc yn crwydro o’r cartref ac mewn perygl o 

gam-drin rhywiol a damweiniau. Gallai plant hŷn gael eu targedu gan gangiau 

troseddol ar gyfer llinellau sirol neu eu hesbloetio’n rhywiol. 

3. Nid yw’r rhieni’n debygol o wneud ymdrech i gael plant i’r ysgol yn ystod y 

cyfnod hwn. O ganlyniad, ni fydd gan y plant hyn unrhyw fath o ysgogiad. Gallai 

hyn waethygu eu diffyg chwilfrydedd, diffyg egni a diffyg amcan, ac achosi 

iddynt fod yn dawedog a theimlo’n isel.  

 

Esgeulustod emosiynol: ffactorau i’w hystyried mewn perthynas â’r cyfyngiadau ar 

symud 

 

Er bod rhieni sy’n arddangos arwyddion o esgeulustod emosiynol o bosib’ yn darparu  

safon dda o ofal corfforol ac yn diwallu anghenion gwybyddol y plentyn, nid ydynt yn 

gallu darparu amgylchedd gofalgar a chynnes. Maent yn debygol o fod yn dawedog 

ac yn anymatebol tuag at y plentyn.  Efallai bod y rhieni hyn wedi profi plentyndod 

caled, yn llawn beirniadaeth a heb lawer o gynhesrwydd. Felly, maent yn ei chael hi’n 

anodd cysylltu â’r plentyn ar lefel emosiynol.  

 

1. Efallai i’r rhieni hyn deimlo’n gadarnhaol am y cyfyngiadau ar symud. Maent yn 

aml yn ynysig yn gymdeithasol yn barod ac fel arfer yn cysylltu â’r byd tu allan 

cyn lleied â phosib’. Ac felly, mae’r cyfyngiadau ar symud yn esgus teilwng i fod 

yn ynysig yn gymdeithasol.  

2. Gall y rhieni hyn ddefnyddio’r cyfyngiadau ar symud fel esgus i gadw 

ymarferwyr hyd braich. Gallant ymddangos yn wyliadwrus o unigolion mewn 

awdurdod wrth y drws yn ystod y cyfnod hwn o gadw pellter cymdeithasol. 
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Mewn achosion eraill, gallant fod yn elyniaethus, gan fygwth ymarferwyr am 

‘ledaenu’r feirws’. Mewn gwirionedd, yr hyn maent yn ceisio ei wneud yw atal 

ymarferwyr rhag dysgu am eu bywyd teuluol.  

3. Mae’r rhieni’n aml wedi’u hynysu oddi wrth eu teuluoedd a’u rhwydweithiau 

cymdeithasol ac mae’n bosib iddynt brofi iselder. Felly, nid oes llawer o 

fewnwelediad, yn enwedig yn ystod y cyfyngiadau ar symud, i’r hyn sy’n 

digwydd o fewn y cartref.  

4. Mae rhai o’r rhieni hyn yn ffynnu wrth ddilyn trefn ac arferion. Yn ystod y cyfnod 

o gyfyngiadau ar symud gallant gadw’r teulu’n brysur gyda thasgau amrywiol 

yn ogystal â gwaith ysgol ac ati, fodd bynnag, gall disgwyliadau fod yn uchel 

gyda phlant yn cael eu beirniadu am beidio â chyrraedd y safon ddisgwyliedig.  

Effaith esgeulustod emosiynol ar blant a phobl ifanc: ffactorau i’w hystyried mewn 

perthynas â phlant a chyfyngiadau ar symud.  

 

Mae plant sy’n cael eu magu mewn teuluoedd lle maent yn cael eu hesgeuluso’n 

emosiynol yn fwy tebygol o fod â diffyg hunanwerth, gan gredu nad oes unrhyw un yn 

eu caru. Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau ar symud, bydd y teimladau hyn yn 

gwaethygu gan nad oes llawer o seibiant o straen bywyd teuluol.  

 

1. Efallai y bydd plant sy’n profi pryder ac ofnau ynglŷn â Covid-19 a chyfyngiadau 

ar symud yn gweld bod eu rhieni yn ymateb yn oeraidd ac yn wawdlyd i’w 

pryderon.  

2. Mewn rhai achosion, gallai’r rhieni ddefnyddio pryderon y plentyn am Covid-19 

fel arf i ddychryn y plentyn. ‘Os nad wyt ti’n bihafio, fe wnawn ni’n siŵr dy fod 

ti’n dal y feirws ac yn marw’. 

3. O fewn yr amgylchedd teuluol cyfyngedig, mae plentyn sy’n rhoi gormod o 

bwysau emosiynol ar riant, sydd efallai hefyd dan straen ac yn bryderus, yn 

debygol o deimlo’n unig ac o gael ei adael i ymdopi â’i bryderon ar ei ben ei 

hun.  

4. Gall plentyn fod yn dyst i drais domestig wrth i rai rhieni fynegi eu hofnau a’u 

pryderon drwy ddadleuon a thrais corfforol a geiriol.  

 

Goblygiadau o ran ymarfer 

 

Wrth asesu esgeulustod plant yn ystod Covid-19, mae’n bwysig bod ymarferwyr yn 

gwahaniaethu rhwng y bydolwg gwahanol sydd gan rieni, o bosib’, er mwyn deall sut 

orau i ymyrryd. Er enghraifft, mae’r rhieni sy’n arddangos ymddygiadau esgeulus 

anhrefnus ac yn symud o un argyfwng i un arall yn annhebygol iawn o sicrhau bod eu 

plentyn / plant yn mynd i’r ysgol yn rheolaidd er gwaethaf y ffaith iddynt addo i’r 

ymarferwyr eu bod am wneud hynny. Efallai nad yw’r rieni sy’n arddangos ymddygiad 

esgeulus oherwydd iselder yn gallu gwneud cais am dalebau bwyd ar gyfer eu plant 

neu fynd i fanciau bwyd.  
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Lluniwyd y cwestiynau canlynol er mwyn galluogi ymarferwyr i gael syniad o’r ffordd y 

mae rhieni’n gweithredu. Ystyriwch:  

 

 Beth ydych chi’n ei wybod am brofiadau dyddiol bob aelod o’r teulu yn ystod 

cyfnod hwn?  

 Beth ydych chi wedi’i ddysgu am ymddygiad y rhieni yn ystod y cyfnod o 

gyfyngiadau ar symud?  

 Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych am y ffordd mae eu hemosiynau, eu 

problemau a’u hanghenion yn effeithio ar eu dealltwriaeth a’u gallu i ddiwallu 

anghenion eu plentyn?  

 Sut mae eu hymddygiad yn effeithio ar iechyd a datblygiad y plentyn / plant? 

Ystyriwch bryderon ac ansawdd bywyd y plentyn yn ystod y cyfnod hwn yn 

benodol.  

 Beth yw’r straen economaidd-gymdeithasol sy’n effeithio ar fywyd teuluol?  

 

Gan dynnu ar yr ymatebion i’r cwestiynau hyn, beth yw’r ffordd fwyaf effeithiol o 

ymgysylltu â’r rhiant a’r plentyn?  

 Fe ddylai unrhyw ymyrraeth ystyried yr hyn sy’n gweithio er mwyn mynd i’r afael 

ag effaith uniongyrchol y cyfyngiadau ar symud wrth ystyried y mathau 

gwahanol o esgeulustod.  

 Mae llawer o’r plant hyn angen cymorth uniongyrchol ac felly mae 

strategaethau i ddiwallu eu hanghenion yn y tymor byr yn hanfodol.  Mewn 

geiriau eraill, yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau ar symud, nid yn ymarferwyr 

yn debygol o allu newid ymddygiadau rhieni’n sylweddol, yn wir, mae’r 

ymddygiadau yn debygol o waethygu. Yn hytrach, mae angen i ymyriadau 

ganolbwyntio ar y gallu i gefnogi’r plentyn a chanfod ffyrdd o sicrhau bod eu 

hanghenion yn cael eu diwallu tra’u bod gartref. Ac, os nad yw hyn yn bosibl, 

bod trefniadau gofalu eraill yn cael eu gwneud. 

 

 Er mwyn cefnogi plant o fewn y cartref:  

 Mae ar blant sy’n profi esgeulustod oherwydd anhrefn angen trefn a 

chysondeb yn eu bywydau bob dydd. Efallai y byddai’n fuddiol petaech yn 

galluogi’r plentyn i gynnal cyswllt rheolaidd ag athro / athrawes neu fentor, 

er enghraifft, drwy ddarparu ffôn neu lechen electronig ar ei gyfer / ei chyfer.  

 Mae plant sy’n profi esgeulustod emosiynol yn debygol o fod yn bryderus 

iawn am y sefyllfa bresennol. Byddant yn teimlo’n unig ac fel nad oes 

unrhyw un yn poeni amdanynt. Maent angen cysylltiadau sy’n eu galluogi i 

fynd i’r afael â’u pryderon ac sy’n rhoi cyfle iddynt gredu fod pobl yn malio 

amdanynt.  

 Gellir dadlau mai plant sy’n byw mewn aelwydydd esgeulus oherwydd 

iselder sy’n profi’r pryder mwyaf.   Dyma’r plant a fydd angen eu monitro’n 

ofalus a chymorth gan grŵp o ymarferwyr amlddisgyblaethol er mwyn 
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sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu. Os nad yw hyn ar gael bydd 

rhai o’r plant hyn yn well eu byd mewn lleoliad y tu allan i’r cartref.  
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