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Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd defnydd 
cynyddol o gynlluniau swyddfa cynllun agored 
(hy gweithwyr wedi’u lleoli yn yr un ystafell) yn 
lle strwythurau swyddfa cellog neu unigol mwy 
traddodiadol [1]. Gall amgylcheddau swyddfa cynllun 
agored wneud y mwyaf o nifer yr unigolion sydd 
wedi’u lleoli mewn gofod ac maent yn rhatach 
i’w hadeiladu a’u gweithredu gan fod ganddynt y 
potensial i fod yn fwy ynni-effeithlon [1]. Mae cynigwyr 
swyddfeydd cynllun agored yn amlygu eu buddion 
cymdeithasol a’u potensial i gynyddu cyfathrebu a 
chydweithrediad gweithwyr, gan ddileu rhwystrau 
ffisegol i weithio mewn tîm. Er gwaethaf hyn, mae’r 
dwysedd uwch o feddianwyr mewn lleoedd gwaith 
cynllun agored yn gysylltiedig â sŵn uwch a allai 
lesteirio canolbwyntio, ac mae astudiaethau’n dangos 
anfodlonrwydd gweithwyr â chynlluniau o’r fath 
[2, 3]. At hynny, mae rhai ymchwilwyr wedi cysylltu 
cynlluniau cynllun agored â syndrom adeilad sâl 
(ystod o symptomau iechyd corfforol sy’n gysylltiedig 
â gweithio mewn adeiladau) [4, 5]. Mae effaith posib 
cynllun swyddfa ar iechyd a llesiant gweithwyr yn 
parhau i fod heb ei archwilio’n ddigonol ym maes 
iechyd y cyhoedd. Serch hynny, gydag unigolion 
yn treulio cymaint o amser yn eu gweithle, mae 
optimeiddio llesiant gweithwyr yn y lleoliadau hyn yn 
hanfodol [6]. 

Mae’n bwysig deall effeithiau cynllun swyddfa ar 
iechyd gweithwyr, canlyniadau ehangach cysylltiedig 
â gwaith (e.e boddhad swydd a chynhyrchiant) 
a chynaliadwyedd. Bydd boddhad gweithwyr 
â’u hamgylchedd gwaith hefyd yn eu cefnogi i 
ddychwelyd i swyddfeydd ar ôl pandemig COVID-19 
– cyfnod a welodd newid syfrdanol mewn arferion 
gwaith, gyda gweithio gartref gorfodol [7]. Roedd 
lleoedd gwaith annigonol yn y cartref yn effeithio’n 
negyddol ar iechyd meddwl a llesiant gweithwyr [8], 
gan amlygu ymhellach pwysigrwydd yr amgylchedd 
gwaith i weithwyr. 

Ceisiodd yr adolygiad cyflym hwn o adolygiadau 
presennol nodi’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer 
effeithiau cynllun swyddfa ar gynhyrchiant, iechyd 
a chynaliadwyedd. Gall y wybodaeth hon lywio 
datblygiad neu ailddatblygiad swyddfeydd yn y 
dyfodol, mae’n bwysig ar gyfer deall sut y gellir 
gwella iechyd a llesiant gweithwyr ac mae’n 
berthnasol wrth i weithwyr ddychwelyd i swyddfeydd 
ar ôl cyfyngiadau COVID-19. 

Cefndir 
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Dulliau 
Er mwyn nodi adolygiadau perthnasol, cynhaliwyd 
chwiliadau systematig gan ddefnyddio cyfuniad o 
dermau chwilio ar gyfer cynllun swyddfa, iechyd 
a chynaladwyedd (gweler Blwch 1) ar draws chwe 
chronfa ddata: APA PsycInfo; Art, Design & Architecture 
Collection; Coronavirus Research Database; Publicly 
Available Content Database; SciTech Premium 
Collection; ac Social Science Premium Collection. 
Cyfyngwyd y chwiliadau i astudiaethau iaith Saesneg a 
adolygwyd gan gymheiriaid a ddefnyddiodd fethodoleg 
adolygu, a gyhoeddwyd rhwng 1af Ionawr 2000 
a 3ydd Rhagfyr 2021 yn gynwysedig. Cynhaliwyd 
sgrinio llyfryddol o astudiaethau a gynhwyswyd i nodi 
astudiaethau perthnasol ychwanegol.  

Cynhwyswyd erthyglau ar gyfer adolygiad testun 
llawn os oeddent wedi’u diffinio fel rhai â chynllun/

methodoleg astudiaeth adolygu (e.e llenyddiaeth, 
systematig) ac yn archwilio effaith cynllun swyddfa ar 
iechyd gweithwyr, canlyniadau cysylltiedig â gwaith 
(e.e cynhyrchiant), neu gynaliadwyedd. Cafodd 
astudiaethau gyda meddianwyr neu leoliadau nad 
ydynt yn swyddfeydd (e.e amgylcheddau gofal iechyd) 
a’r rhai a oedd yn canolbwyntio ar ymyriadau corfforol 
yn y gweithle (e.e desgiau ymarfer corff) neu ddyluniad 
adeiladau eu heithrio. Ar ôl dileu copïau dyblyg, 
adalwodd chwiliadau 298 o astudiaethau (gweler 
Ffigur 1). Adolygodd dau adolygydd (NG, KF) deitl a 
chrynodebau yn annibynnol ac yna testunau llawn i 
bennu cymhwysedd, gydag anghysondebau yn cael 
eu datrys gan drydydd adolygydd (KH). Cafodd wyth 
adolygiad eu cynnwys yn y sampl terfynol.   

Defnyddiwyd yr Holiadur Asesu Ansawdd 
Trosolwg (offeryn a ddilyswyd ar gyfer asesu 
ansawdd methodolegol adolygiadau systematig) 
i asesu ansawdd methodolegol yr astudiaethau a 
gynhwyswyd [9]. Cynhaliwyd asesiad ansawdd gan 
ddau adolygydd (NG, KF) yn annibynnol, a chafodd 
anghysondebau eu datrys trwy drafodaeth. Dangosir 
graddfeydd asesu yn Nhabl 1. 

Tynnwyd data o astudiaethau a gynhwyswyd ar nod yr 
adolygiad, methodoleg a dadansoddiad, canlyniadau’r 
astudiaeth, gan gynnwys nifer y papurau a gynhwyswyd, 
a chanfyddiadau allweddol. Gwiriwyd cywirdeb yr 
holl ddata wedi’i echdynnu gan aelod arall o’r tîm 
a chrynhowyd y canfyddiadau yn naratif. Barnwyd 
tystiolaeth ym mhob adolygiad o effaith cynlluniau cynllun 
agored (o gymharu â swyddfeydd unigol lle bo’n bosibl) 
ar draws y canlyniadau a oedd ar gael yn gadarnhaol  
(e.e gwella’r canlyniad), negyddol neu gymysg.   

Ffigur 1: Diagram llif PRISMA o adnabod, cynnwys ac eithrio astudiaethau
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539 o gofnodion wedi’u nodi trwy chwilio 
cronfeydd data 

298 o deitlau a chrynodebau wedi’u sgrinio

60 testun llawn wedi’u sgrinio

8 wedi’u cynnwys

241 o ddyblygiadau wedi’u heithrio

238 wedi’u heithrio
176 yn amherthnasol, e.e canolbwyntio ar ofal clinigol
37 heb fod yn fethodoleg adolygu neu heb fod yn Saesneg 
25 heb ffocws ar ddyluniad mewnol swyddfa

55 wedi’u heithrio
29 heb ffocws ar ddyluniad mewnol swyddfa 
13 heb fod yn fethodoleg adolygu 
10 heb ffocws ar ganlyniadau gweithwyr 
3 heb fod yn berthnasol 

3 chofnod wedi’u nodi trwy sgrinio llyfryddol

Blwch 1: Termau chwilio’r adolygiad 

Iechyd a chynhyrchiant: health, wellbeing, comfort, 
satisfaction, illness, performance, productiv*, 
efficien*, time management, absen*, work outcome

Cynaliadwyedd: environment quality, sustainabl* 
design, sustainabl* technology, green design, 
sustainab*, green technology, environmentally 
friendly, eco-friendly, energy efficien*, climate, 
carbon footprint

Cynllun: office environment, office setting, office 
design, office layout, office space, office type, 
office building*, shared office, shared workplace, 
office concepts
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Canlyniadau 
Mae Tabl 1 yn amlinellu nodweddion allweddol yr 
wyth adolygiad a gynhwyswyd. Roedd mwyafrif yr 
astudiaethau’n defnyddio dull adolygu systematig ac 
yn canolbwyntio ar effeithiau cynlluniau swyddfa ar 
iechyd ac effeithiau cysylltiedig â gwaith. Nid oedd 
unrhyw astudiaethau’n archwilio cynaliadwyedd 
yn benodol mewn perthynas â chynllun swyddfa. 
Crynhoir tystiolaeth ar gyfer cysylltiadau rhwng mannau 
gwaith cynllun agored a chanlyniadau a nodwyd yn yr 
adolygiadau yn Nhabl 2. 

Iechyd a llesiant
Roedd canfyddiadau’r adolygiad yn ymwneud yn 
bennaf â chynlluniau swyddfa cynllun agored ag 
effeithiau niweidiol ar iechyd corfforol unigolion sy’n 
defnyddio’r mannau hyn, ac eithrio adolygiad yn 2005 
a ganfu dystiolaeth anghyson ar ba mor agored oedd 
gweithle ar iechyd (a fesurwyd fel straen gorlenwi); 
[10]). Nododd adolygiadau eraill effeithiau negyddol 
ar gyfer mesurau iechyd cyffredinol [11–13] ac ystod o 
ganlyniadau iechyd corfforol penodol gan gynnwys: 
blinder [12, 14–16]; straen [11–16]; cur pen [12, 16]; a 
symptomau clust, trwyn a gwddf [12, 15], anadlol [12], 
cyhyrysgerbydol, system nerfol ganolog a philen 
mwcws [11, 15]. Roedd cynlluniau cynllun agored hefyd 
yn cael eu cysylltu’n gyson ag effeithiau negyddol 
ar lesiant meddwl, gan gynnwys ar iechyd meddwl 
seicolegol, cwsg, blinder a blinder meddwl [12–14, 
16]. Yn yr un modd, nodwyd perthnasoedd cryf ar 
gyfer absenoldeb salwch [12, 16], gydag astudiaethau 
yn canfod yn gyson gyfraddau uwch o absenoldeb 
oherwydd salwch mewn cynlluniau agored o gymharu 
â mathau eraill o swyddfeydd [13].

Canlyniadau cysylltiedig â gwaith
Roedd amgylcheddau swyddfa cynllun agored 
yn gysylltiedig â boddhad swydd, cymhelliant a 
chynhyrchiant gweithwyr isel [10–15]. Cymysg oedd y 
canfyddiadau ar gyfer perfformiad gweithwyr mewn 
rhai astudiaethau [10]. Canfodd James et al. [12] fod 
cynlluniau cynllun agored (o gymharu â swyddfeydd 
sengl neu gellog) yn gysylltiedig â boddhad is (gyda’r 
amgylchedd gwaith a’r swydd), yn tynnu sylw a lleihau 
preifatrwydd ar draws yr holl astudiaethau a fesurodd 
y canlyniadau hyn. Dangoswyd cysylltiadau cyson â 
llai o breifatrwydd ar draws pob un ond un adolygiad 
a gynhwyswyd (gweler Tabl 2). Roedd y lefelau 
sŵn uwch mewn amgylcheddau cynllun agored yn 
gysylltiedig â phreifatrwydd acwstig gwael, mwy o 
dynnu sylw a llai o ganolbwyntio. Canfuwyd hefyd bod 
pellter agos rhwng gweithfannau (fel y canfuwyd yn 
bennaf mewn cynlluniau swyddfa cynllun agored) yn 

dwysáu llwyth gwaith gwybyddol [10]. Fodd bynnag, 
ar draws astudiaethau roedd tystiolaeth anghyson o 
effaith pellter rhwng gweithfannau ar foddhad swydd 
a straen gorlenwi. 

Perthnasoedd rhyngbersonol
Yn gyffredinol, nododd nifer o astudiaethau 
anfodlonrwydd cyffredinol gweithwyr â chynlluniau 
cynllun agored [11], a allai fod yn gysylltiedig â’r 
effeithiau negyddol ar recriwtio a chadw, neu drosiant 
staff uchel fel y nodwyd gan Oommen et al. [15]. 
Prin oedd y dystiolaeth ar draws adolygiadau bod 
cynlluniau cynllun agored yn gwella perthnasoedd. 
Gall swyddfeydd cynllun agored gynnig agosrwydd 
at gydweithwyr, ond eto ar draws astudiaethau 
cafwyd canfyddiadau cymysg o effaith agosrwydd 
cydweithiwr agos. [12]. Nododd un adolygiad 
ddirywiad sylweddol mewn perthnasoedd a 
chyfleoedd cyfeillgarwch gyda chynlluniau 
cynllun agored, gan ddod i’r casgliad bod unrhyw 
fuddion rhyngweithio â chydweithwyr yn cael eu 
gorbwyso gan y sŵn a’r tynnu sylw cynyddol, a llai o 
breifatrwydd a chyfrinachedd y mae mannau cynllun 
agored yn eu creu [13]. Eto i gyd, roedd canfyddiadau 
ar effaith cynllun swyddfa ar ryngweithio gweithwyr yn 
anghyson. Yn eu hadolygiad, nododd Sugiyama et al. 
[17] fod gan weithwyr mewn lleoliadau cynllun agored 
amser eistedd byrrach yn gyffredinol a rhyngweithio 
wyneb yn wyneb amlach o gymharu â staff mewn 
swyddfeydd caeedig. Fodd bynnag, canfuwyd bod 
hyd y cyfathrebu yn hwy mewn swyddfeydd caeedig, 
a chredir mai’r diffyg preifatrwydd y mae swyddfeydd 
cynllun agored yn ei gynnig a phryderon gweithwyr o 
ran sŵn oedd y rheswm am lai o amser rhyngweithio 
wyneb yn wyneb mewn mannau agored.
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Argymhellion i gyflogwyr 
Roedd manteision cadarnhaol cynlluniau swyddfa 
cynllun agored yn cynnwys mwy o lanweithdra, 
cyfleoedd i gwrdd ag eraill, sgyrsiau anffurfiol, a 
hyblygrwydd o ran amser a lleoliad gwaith [13]. Serch 
hynny, mewn astudiaethau lled-arbrofol a gofnododd 
agweddau tuag at y newid o swyddfeydd cellog 
i swyddfeydd cynllun agored, nododd gweithwyr 
fwy o dynnu sylw, perfformiad hunanraddedig is a 
mwy o dynnu’n ôl yn gymdeithasol; gan arwain at 
ddefnyddio strategaethau ymdopi, megis mwy o 
gyfathrebu rhithwir (hy e-bost a negeseuon ar-lein) 
[11]. Ar ben hynny, mae astudiaethau hirdymor yn 
dangos nad yw unigolion yn dod i arfer â’r effeithiau 
negyddol hyn [16]. Wrth grynhoi’r effeithiau hyn, 
mae argymhellion ar draws adolygiadau i gyflogwyr 
osgoi cynlluniau cynllun agored, oherwydd mewn 
cymhariaeth â chynllun agored, gall ystafelloedd 
bach a rennir gefnogi llesiant cymdeithasol [16].

Gallai nifer o strategaethau a nodwyd ar draws y 
llenyddiaeth leihau’r effeithiau negyddol cysylltiedig 
â chynlluniau cynllun agored. Er enghraifft, gallai 
defnyddio deunyddiau amsugno sain (e.e gorchudd 
llawr tecstilau), parwydydd ynysu a sŵn cefndir lefel 
isel helpu i guddio siarad a chyfyngu ar effeithiau 
negyddol ar breifatrwydd [14, 17] a gall nodweddion 
swyddogaethol ac esthetig eraill sy’n darparu 
ysgogiadau gweledol helpu i wella llesiant [15]. 
Canfuwyd bod nodweddion megis dylunio bioffilig 
(sy’n gwella cysylltedd preswylwyr â’r amgylchedd 
naturiol e.e. gwyrddni), goleuo optimaidd, rheoli 
tymheredd ac ymyriadau i leihau amser eisteddog 
(e.e. desgiau sefyll) yn dylanwadu’n gadarnhaol ar 
gynhyrchiant a boddhad yn y gweithle ac yn lleihau 
canlyniadau iechyd negyddol [6]. 

Ymhellach, dangosir bod dyluniadau sy’n ymgorffori 
ardaloedd a rennir ar gyfer rhyngweithio a pharthau 
gwaith preifat i alluogi canolbwyntio ar gyfer gwaith 
annibynnol yn fanteisiol. Mae argymhellion ar draws 
astudiaethau yn amlygu’r angen i gyflogwyr ofyn am 
fewnbwn gan weithwyr mewn unrhyw ailgynllunio 
swyddfa arfaethedig [10, 15] gan y gall rheolaeth dros 
yr amgylchedd gwaith gynyddu boddhad swydd, 
lleihau straen a gwella cynhyrchiant [12]. 

Cyfyngiadau
Mae nifer o gyfyngiadau i’r astudiaeth hon, y dylid 
eu hystyried wrth ddehongli ei chanlyniadau. Er 
nad oedd yr adolygiadau a gynhwyswyd yn gosod 
unrhyw gyfyngiadau daearyddol ar eu chwiliadau, 
roeddent yn gyfyngedig i’r iaith Saesneg a chynhaliwyd 
mwyafrif yr astudiaethau a gynhwyswyd ganddynt yn 
UDA [10, 12], neu Orllewin Ewrop [17], gan effeithio ar 
gyffredinoli a throsglwyddedd i leoliadau swyddfa eraill. 
Roedd y dystiolaeth a gynhwyswyd wedi’i chyfyngu 
i fethodolegau adolygu, a oedd yn canolbwyntio ar 
effaith cynlluniau swyddfeydd, felly, ni chynhwyswyd 
astudiaethau a oedd yn archwilio effaith strwythur/
dyluniad adeiladau (e.e adeiladau gwyrdd) neu 
gyfleusterau (e.e desgiau sefyll). Felly nid yw tystiolaeth 
ar gyfer effaith strwythurau/ymyriadau o’r fath ar iechyd 
a llesiant meddianwyr wedi’i chynnwys yma. Mae’n 
bosibl bod hyn yn cyfrif am absenoldeb astudiaethau 
sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd yn yr adolygiad 
hwn - roedd y rhai y nodwyd eu bod yn ymwneud 
â chynaliadwyedd yn canolbwyntio’n gyffredinol 
ar ddyluniad adeiladau a gwelliannau technolegol 
(e.e offer arbed ynni). Yn ogystal, er bod cyfyngu 
astudiaethau a gynhwyswyd i adolygiadau wedi 
galluogi synthesis cyflym o’r dystiolaeth oedd ar gael, 
efallai bod astudiaethau unigol perthnasol nad ydynt 
wedi’u cynnwys mewn adolygiadau blaenorol wedi’u 
methu. Ar draws astudiaethau, roedd heterogenedd 
mewn canlyniadau astudio, samplau a methodolegau. 
Yn gyffredinol, roedd astudiaethau a gynhwyswyd 
yn yr adolygiadau yn defnyddio canlyniadau hunan-
gofnodedig a gall canfyddiadau gael eu heffeithio gan y 
mesuriad goddrychol o gysur, sy’n amrywio’n fawr rhwng 
unigolion. At hynny, mae’r derminoleg a ddefnyddir i 
ddiffinio gwahanol gynlluniau swyddfeydd yn amrywio 
a gallai hyn effeithio ar gymariaethau rhwng cynlluniau 
swyddfa cynllun agored a chynlluniau swyddfeydd 
eraill. Fel yr amlygwyd gan nifer o adolygiadau a 
gynhwyswyd [14, 16] dylai ymchwil yn y dyfodol 
archwilio methodolegau i fesur effaith nodweddion 
amgylcheddol dan do yn feintiol. Yn olaf, cafodd nifer 
o astudiaethau a gynhwyswyd eu categoreiddio fel 
rhai o ansawdd isel, heb unrhyw ddulliau ffurfiol wedi’u 
disgrifio a gwybodaeth gyfyngedig am yr astudiaethau 
a gynhwyswyd yn yr adolygiad, a gyfyngodd ein 
dadansoddiad i grynodeb naratif [11, 14, 15].
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Tabl 1: Astudiaethau wedi’u cynnwys

Cyf Ffocws Dull 
adolygu

Nod yr adolygiad Dyddiadau 
dan sylw

Meini prawf cynnwys/eithrio Math o 
ddadansoddiad

Papurau 
yn yr 
adolygiad

Nodweddion yr adolygiad a 
gynhwyswyd

Crynodeb o ganfyddiadau lefel 
adolygiad

Q

[12] Iechyd / 
cysylltiedig â 
gwaith 

Adolygiad 
Systematig 

Archwilio effeithiau cadarnhaol a 
negyddol swyddfeydd 'cellog' un 
deiliad yn erbyn dyluniad cynllun 
agored ar iechyd, boddhad, 
cynhyrchiant, rhyngweithio 
cymdeithasol a chadw

Hyd at 2018 Astudiaethau Saesneg, meintiol a 
adolygwyd gan gymheiriaid gan 
ddefnyddio dylunio trawsdoriadol 
neu hydredol

Synthesis 
ansoddol 

31 n=26 trawsdoriadol, n=5 hydredol. 
16 Ewrop; 10 Gogledd America; 4 
Awstralia; 1 Asia. Maint samplau 
31 - 43,021

O gymharu â swyddfeydd unigol, 
nid yw gofod swyddfa a rennir neu 
gynllun agored o fudd i iechyd, 
gyda chanfyddiadau cyson o 
effeithiau andwyol ar iechyd, 
llesiant neu gynhyrchiant staff

6

[14] Yn 
gysylltiedig â 
gwaith

Adolygiad o 
Lenyddiaeth 

Archwilio effaith ansawdd yr 
amgylchedd dan do ar gynhyrchiant 
meddianwyr swyddfa

1920 - 2015 Erthyglau cyfnodolion, erthyglau 
cynadledda a llyfrau 

Heb ei nodi 300 + 
adnoddau

Heb ei nodi Gall cynlluniau cynllun agored 
gael effeithiau negyddol ar 
flinder, cymhelliant, perfformiad a 
phreifatrwydd

5

[17] Iechyd Adolygiad 
Systematig 

Crynhoi tystiolaeth o nodweddion 
dylunio gofodol swyddfa addasadwy 
ar eistedd yn y gweithle a 
rhyngweithio wyneb yn wyneb

Hyd at 2019 Astudiaethau Saesneg, meintiol 
yn archwilio priodoleddau 
dylunio gofodol swyddfa (ac 
eithrio dylunio nad yw'n ofodol 
e.e. gweithgaredd corfforol yn y 
gweithle)

Heb ei nodi 20 n=9 eistedd yn y gweithle; n=10 
rhyngweithiad yn y gweithle; n=1 y 
ddau ganlyniad. n=17 trawsdoriadol, 
n=3 lled-arbrofol. 10 UDA; 5 Ewrop; 
5 Awstralia. Maint samplau 26 - 
5531

Mae'r canfyddiadau yn anghyson, 
gyda gweithwyr mewn lleoliadau 
cynllun agored (yn erbyn 
swyddfeydd caeedig) ag amser 
eistedd byrrach yn gyffredinol a 
rhyngweithio wyneb yn wyneb 
amlach

7

[11] Iechyd / 
cysylltiedig â 
gwaith

Adolygiad o 
Lenyddiaeth

Archwilio'n feirniadol a mapio'r 
dirwedd ymchwil ar ofod swyddfa 
cynllun agored er mwyn helpu 
i wneud penderfyniadau rheoli 
cyfleusterau

2007 - 2020 Eithrio cyhoeddiadau a 
gynhyrchwyd/ariannwyd yn 
fasnachol

Heb ei nodi 42 Heb ei nodi Mae ymchwil yn amlygu 
anfodlonrwydd gweithwyr 
gyda dyluniad cynllun agored a 
chysylltiadau â llai o breifatrwydd 
a iechyd gwaeth

3

[10] Iechyd / 
cysylltiedig â 
gwaith

Adolygiad 
Systematig 

Archwilio effaith lleoliad, cynllun 
a defnydd swyddfa ar adweithiau 
ffisiolegol a seicolegol tymor byr 
gweithwyr (e.e straen, boddhad swydd) 
ac adweithiau ffisiolegol a seicolegol 
hirdymor (e.e perfformiad is)

Hyd at 2003 Astudiaethau gwreiddiol yn 
archwilio lleoliad swyddfa, cynllun 
neu ddefnydd fel newidynnau 
annibynnol ymhlith gweithwyr 
swyddfa. Astudiaethau o ansawdd 
isel wedi'u heithrio

Dadansoddi 
a synthesis 
naratif

49 n=3 lleoliad swyddfa; n=7 cynllun 
swyddfa, n=31 defnydd swyddfa. 
29 UDA; 9 Yr Iseldiroedd; 2 DU; 1 
yr Almaen; 4 Awstralia; 1 Sweden; 1 
Canada; 1 Ffindir; 1 India

Tystiolaeth gref bod gweithio 
mewn mannau gwaith agored yn 
lleihau preifatrwydd a boddhad 
swydd. Tystiolaeth anghyson ar 
effeithiau ar berfformiad ac iechyd.

7

[16] Iechyd Adolygiad 
Systematig 

Archwilio'r berthynas rhwng gofod 
swyddfa dan do a llesiant corfforol, 
seicolegol a chymdeithasol 

1993 - 2019 Astudiaethau Saesneg, empirig 
a adolygwyd gan gymheiriaid ac 
adolygiadau systematig yn ymwneud 
ag adeiladau swyddfa gweinyddol. 
Mesur iechyd yn uniongyrchol. 
Boddhad swydd, cymhelliant a 
chynhyrchiant wedi'u heithrio

Dadansoddi 
cynnwys a 
synthesis 
naratif 

50 n=15 trawsdoriadol, n=13 astudiaeth 
maes dan reolaeth; eraill 
astudiaethau hydredol, rheoledig 
mewn labordy, adolygiadau 
systematig. Mwyafrif Ewropeaidd 

Mae gweithio mewn gweithleoedd 
cynllun agored yn dueddol o fod â 
pherthynas negyddol â llesiant os 
nad oes mannau gwaith caeedig 
eraill i’w defnyddio

7

[13] Iechyd Adolygiad 
Systematig 

Archwilio a yw swyddfeydd unigol 
(yn erbyn mannau gwaith a rennir) yn 
effeithio ar iechyd a llesiant gweithwyr

2000 - 2017 Astudiaethau empirig iaith Saesneg 
a adolygir gan gymheiriaid sy'n 
ystyried mannau gwaith sengl o 
gymharu â mannau gwaith a rennir 

Synthesis 
ansoddol 

15 n=7 trawsdoriadol, n=5 hydredol, 
n=3 arolwg. Lleoliadau heb eu 
diffinio. Maint samplau 60 - 42,764

Canfyddiadau cyson ar gyfer 
effeithiau negyddol lleoedd cynllun 
agored ar iechyd, llesiant, straen, 
boddhad swydd, a chynhyrchiant

7

[15] Iechyd / 
cysylltiedig â 
gwaith

Adolygiad o 
Lenyddiaeth 

Darparu tystiolaeth i reolwyr y 
gwasanaeth iechyd ar effaith 
amgylcheddau gwaith cynllun agored 
ar weithwyr

Heb ei nodi Cyhoeddiadau Saesneg o 
ansawdd uchel 

Heb ei nodi Heb ei 
nodi 

Heb ei nodi Amgylcheddau cynllun agored sy’n 
gysylltiedig â cholli preifatrwydd, 
cynhyrchiant gwaith isel, boddhad 
swydd isel a materion iechyd 

5

Cyf=Cyfeiriad. OP=Cynllun agored. Q=Ansawdd gwyddonol cyffredinol yr adolygiad (1=diffygion helaeth, 3=diffygion mawr, 5=mân ddiffygion, 7=ychydig o ddiffygion). 



Tabl 2: Canfyddiadau ar draws astudiaethau ar gyfer effeithiau cynlluniau cynllun agored ar iechyd, llesiant a chanlyniadau cysylltiedig â gwaith – p’un a 
oeddent wedi gwella, gwaethygu neu gael effaith gymysg 

Iechyd a llesiant Canlyniadau cysylltiedig â gwaith Perthnasoedd rhyngbersonol

Cyf Iechyd/llesiant 
corfforol 

Straen Llesiant meddyliol Absenoldeb Boddhad swydd Cynhyrchiant / 
presenoliaeth 

Perfformiad Canolbwyntio Privacy Llesiant 
cymdeithasol /
perthnasoedd

[12] ↓ Iechyd cyffredinol
↓ Salwch anadlol 
↓ Blinder 
↓ Poen
↓ Cur pen 
↓ Materion ENT 

↓ Straen ↓  Iechyd seicolegol/ 
meddwl

↓ Cwsg
↓ Blinder  

↓  Absenoldeb 
salwch  

↓ Boddhad ↓  Canfyddiad  
o gynhyrchiant

↓ Annibyniaeth
↓  Tasgau personol  

a gwaith

– ↓ Preifatrwydd  Cyfathrebu
  Rhyngweithio 
cymdeithasol 
  Perthnasoedd 
rhyngbersonol

↑  Gwelededd 
cydweithwyr 

[14] ↓ Blinder ↓ Straen ↓ Pryder – ↓ Boddhad ↓  Canfyddiad  
o gynhyrchiant

↓ Presenoldeb 

↓ Perfformiad
↓ Cymhelliant

↓ Tynnu sylw
↓ Aflonyddwch

↓ Preifatrwydd ↑ Rhyngweithio 
↑  Mynediad at 

gydweithwyr 

[17]  Amser eistedd – – – – – – – –   Rhyngweithio 
wyneb yn 
wyneb
 Integreiddio
 Cysylltedd

[11] ↓ Iechyd cyffredinol 
↓  Symptomau’r system 

nerfol ganolog

↓ Straen ↓  Llesiant cyffredinol – ↓  Boddhad 
(amgylchedd 
swydd a gweithle)

↓ Cynhyrchiant ↓  Cymhelliant 
mewnol

↓ Perfformiad 

↓ Canolbwyntio
↓ Tynnu sylw

↓ Preifatrwydd  Rhyngweithio 

[10]  Iechyd    Straen gorlenwi   Ymreolaeth – ↓ Boddhad ↓  Llwyth gwaith 
gwybyddol

 Perfformiad  – ↓ Preifatrwydd  Cyfathrebu  

↓  Perthnasoedd 
rhyngbersonol

[16] ↓  Llid y croen/llygad/
trwyn/gwddf 

↓  Cur pen/cyfog/ 
penysgafnder

↓ Cysur gweledol 
↓  Blinder/gorflinder/

bod yn effro

↓  Straen 
canfyddedig  

↓  Llesiant seicolegol ↓  Absenoldeb 
salwch  

– – – ↓  Niwsans/ 
aflonyddwch sŵn

↓   Preifatrwydd/
gorlenwi

↓  Perthnasoedd 
rhyngbersonol 

[13] ↓  Iechyd canfyddedig 
↓ Iechyd corfforol 

↓ Straen ↓  Llid emosiynol a 
gwybyddol 

↓  Gallu gwaith 
meddyliol

↓  Absenoldeb 
salwch  

↓ Gofynion
↓ Boddhad

– ↓ Perfformiad ↓ Canolbwyntio
↓ Tynnu sylw

↓ Preifatrwydd ↑ Rhyngweithio 

↑  Amrywiaeth o 
leoliadau gwaith

↓ Cyfeillgarwch 
↓  Goruchwyliaeth 

gefnogol 

[15] ↓  Problemau 
cyhyrysgerbydol

↓  Trosglwyddiad feirol 
↓ Blinder 
↓ Pwysedd gwaed
↓ Materion ENT 
↓  Gorludded corfforol 

↓ Straen ↓  Gorludded meddwl ↓ Trosiant staff uchel ↓ Boddhad ↓ Cynhyrchiant ↓ Perfformiad ↓ Canolbwyntio
↓ Aflonyddwch

↓ Preifatrwydd –

Cyf=Cyfeiriad. ↓ = effaith negyddol;  = tystiolaeth gymysg ar gyfer effaith; ↑ = effaith gadarnhaol; – = heb ei archwilio; ENT = y glust, y trwyn a’r gwddf. Roedd heterogenedd mewn canlyniadau ar draws astudiaethau (gweler cyfyngiadau). 8
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Mae canfyddiadau’r adolygiad cyflym hwn yn dangos 
y gallai’r buddion cydweithredol a chyfathrebol a 
hyrwyddir yn aml ar gyfer swyddfeydd cynllun agored 
fod yn anecdotaidd ac nad ydynt wedi’u hategu 
gan dystiolaeth ymchwil. Ychydig o dystiolaeth 
a ddangosodd y canfyddiadau yma o gynlluniau 
cynllun agored yn gwella perthnasoedd gwaith. Yn 
lle hynny, mae llawer iawn o dystiolaeth yn pwyntio 
at yr effeithiau niweidiol y gall gweithio mewn 
amgylcheddau swyddfa cynllun agored eu cael ar 
unigolion a’u cynhyrchiant. Mae’n debygol mai sŵn yw’r 
ffactor cyfryngu ar gyfer rhai o’r canlyniadau negyddol 
a archwiliwyd, a gall ffactorau eraill, megis awyru a 
golau effeithiol a defnyddio desgiau eistedd-sefyll fod 
yn bwysig i wella iechyd a llesiant gweithwyr swyddfa 
[12, 14]. Fodd bynnag, mae canfyddiadau’n amlygu y 
dylai cyflogwyr ystyried y dystiolaeth ymchwil ar gyfer 
cynlluniau cynllun agored cyn symud o swyddfeydd 
unigol i amgylcheddau o’r fath. 

Mae’r effeithiau negyddol ar iechyd a nodir yma yn 
arbennig o bwysig o ystyried cyd-destun presennol 
defnydd swyddfa ac aildrefnu defnydd swyddfa wrth 
i gyfyngiadau cysylltiedig â COVID-19 ar weithio 
gartref gael eu dileu. [17]. Gydag astudiaethau’n 
amlygu bod cynlluniau swyddfa cynllun agored yn 
cynyddu salwch anadlol [12] a throsglwyddiad feirol 
[15], dylai ymchwil pellach archwilio effaith cynlluniau 
cynllun agored ar iechyd gweithwyr yn enwedig yng 
ngoleuni COVID-19. Dylai ymchwil pellach hefyd 
archwilio cynaliadwyedd cynlluniau swyddfeydd 
cynllun agored gan na nodwyd unrhyw dystiolaeth 
ar gyfer hyn yn yr adolygiad hwn. Dylai cyflogwyr 
a sefydliadau bwyso a mesur buddion ariannol 
mannau gwaith cynllun agored yn erbyn yr effeithiau 
negyddol ar weithwyr, gan gynnwys cynnydd mewn 
absenoldeb oherwydd salwch, llai o gynhyrchiant a 
boddhad swydd, sy’n fygythiad i recriwtio a chadw 
staff [10]. 
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