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Ffactorau risg ar gyfer anaf dilynol yn dilyn cyfergyd 

 
 
Teitl y Prosiect 
Nodi ffactorau risg ar gyfer anaf dilynol yn dilyn cyfergyd mewn chwaraewyr Rygbi’r Undeb 
gwrywaidd, proffesiynol. 
 
Amlinelliad o'r Prosiect 
Cyfergyd yw anaf ysgafn, trawmatig i’r ymennydd, ac mae'n un o'r anafiadau mwyaf cyffredin mewn 
Rygbi'r Undeb gwrywaidd, proffesiynol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer yr achosion o 
gyfergyd wedi codi i dros 20 fesul 1000 o oriau cyfatebol neu un yn digwydd, fesul tîm, pob dwy gêm. 
Mae ein canfyddiadau diweddar wedi dangos bod risg anafiadau i fod yn 38% yn fwy yn dilyn 
cyfergyd o'i gymharu â dilyn unrhyw fath arall o anaf. Fodd bynnag, ychydig iawn sy'n hysbys o ran 
y mecanwaith y tu ôl i'r risg anaf cynyddol hwn, gyda chyfraddau anafiadau dilynol tebyg yn cael eu 
dangos mewn chwaraeon Colegau Americanaidd a Chymdeithasau Pêl-droed.  Adroddwyd bod nifer 
o ddiffygion mewn cydbwysedd, amserau ymadawiad ac adwaith tasg ddeuol, yn ogystal â 
symptomau iselder, yn dilyn cyfergyd, ond ar hyn o bryd nid yw'r cyswllt i gynnal anaf dilynol ar ôl 
cydsyniad wedi cael ei ymchwilio. Felly, nod y prosiect hwn yw nodi ffactorau risg posib ar gyfer anaf 
dilynol yn dilyn cyfergyd mewn carfan o chwaraewyr Rygbi'r Undeb gwrywaidd, proffesiynol. 
 
Mae hwn yn brosiect cydweithredol a ariennir gan Undeb Rygbi Cymru ac mae'n gyfle unigryw i 
weithio'n uniongyrchol gyda chwaraeon lefel broffesiynol. Bydd y myfyriwr hefyd yn ymgysylltu â 
throsglwyddo gwybodaeth, gan gysylltu yn uniongyrchol â gweithwyr proffesiynol meddygol ac o 
bosibl yn hysbysu'r arferion adsefydlu presennol. 
 
Manylion yr Ysgoloriaeth 
Bwrsariaethau tair blynedd ynghyd â ffioedd dysgu (ar gyfradd yr UE / DU). Mae symiau arian yn 
unol â chyfraddau UKRI. Ar gyfer 2018/19, gosodir hyn ar £14,777. Ar gyfer y blynyddoedd dilynol, 
bydd y cyflog doethurol yn cyfateb i'r rhai a amlinellir yn flynyddol gan UKRI. 
 
Meini Prawf Ymgeisydd 
Dylai ymgeiswyr ddal gradd anrhydedd dda (hynny yw, isafswm 2:1) mewn Gwyddor Chwaraeon ac 
Ymarfer Corff / Kinesioleg (gan gynnwys cydrannau biomecaneg a seicoleg) neu ddisgyblaeth 
gysylltiedig (e.e. peirianneg biofeddygol). Yn ddelfrydol, byddai'r ymgeisydd wedi gweithion, neu’n 
gweithio tuag at anrhydedd mewn gradd Meistr mewn maes pwnc perthnasol, ond ystyrir ymgeiswyr 
BSc Anrhydedd cryf. Mae cefndir cryf mewn dulliau ymchwil meintiol, profiad wrth gynnal ymchwil ar 
gyfranogwyr dynol, profiad rhaglennu / y gallu i ddysgu rhaglenni (e.e. Matlab preferred neu Python), 
trefniadaeth dda a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn hanfodol. Dylai ymgeiswyr allu dangos 
y profiad neu'r potensial angenrheidiol i gwblhau gradd uwch yn llwyddiannus trwy ymchwil. 
 
Ymgeisio 
Dylai ymgeiswyr ddarparu datganiad personol (uchafswm o 1000 o eiriau) sy'n amlinellu'ch profiad, 
rhesymau dros wneud cais ac amlinelliad byr o'ch meddyliau cychwynnol ar yr ardal ymchwil. 
Peidiwch â chyflwyno cynnig ymchwil ffurfiol. Anfonwch eich datganiad personol a'ch CV llawn at: 
Susie Powell (spowell@cardiffmet.ac.uk), Swyddog Ymchwil a Menter, Ysgol Gwyddorau 
Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd, Cyncoed Road, Caerdydd, CF23 6XD. 
 
Rhowch enw a chyfeiriad a statws dau ganolwr sy’n fodlon ac yn gallu ysgrifennu tystlythyr ar eich 
rhan. Dylai un ohonynt fod yn gyflogwr presennol neu’r mwyaf diweddar (oni bai nad ydych wedi 
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gweithio o’r blaen) a dylai’r llall allu disgrifio eich cymhwyster ar gyfer y swydd hon. Gofynnir am 
dystlythyrau fel arfer pan fydd yr ymgeisydd wedi ei wahodd am gyfweliad. 
 
 
Dylid cyfeirio ymholiadau anffurfiol at: Dr Isabel Moore (imoore@cardiffmet.ac.uk). 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 6eg Rhagfyr 2018. Cynhelir cyfweliadau ddydd 18eg 
Rhagfyr 2018. Gofynnir i ymgeiswyr sicrhau eu bod ar gael ar ddyddiad y cyfweliad. 
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