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2.. Lit ature Review
Empirical evidence on performance evaluation and efficiency of the banking industry is much researched 
globally. However, there is dearth of research in the Arab world. The earliest technique, used to measure 
performance changes was ratio analysis which examines the financial statements of individual firms and 
comparing them with a benchmark. However, this technique failed to take into account the fact that banks 
produce multiple outputs from multiple inputs and consistent aggregation was not possible (See, for example, 
Barnes, 1987; Smith, 1990). The short comings of such a descriptive and static analysis of the data are overcome 
by later researchers with the use of parametric and non-parametric techniques.  
The parametric and non-parametric techniques differ mainly in how they handle random error and their 
assumptions regarding the shape of the efficient frontier. The three main parametric (or econometric) 
methodologies used by researches to examine financial institutions include the stochastic frontier analysis, the 
thick frontier analysis, and the distribution free analysis. In general, the parametric approaches specify a 
functional form for the cost, profit, or production relationship among inputs, outputs and environmental factors, 
and allow for random error.  

2- پیشینه تحقیق

شواھد تجربی زیادی در رابطه با ارزیابی عملکرد و بھره وری صنعت بانکداری در سراسر جھان انجام شده است. با 
اندازه گیری تغییرات عملکرد،  اولین روش مورد استفاده برای  این حال، کمبود پژوھش در جھان عرب وجود دارد.  
تجزیه و تحلیل نسبت است که به بررسی صورتھای مالی شرکت ھای فردی و مقایسه آنھا را با یک معیار می 

پردازد.
بانک ھایی که خروجی ھای  این واقعیت است که در  آید،  این روش شکست خورده به حساب می  این حال،  با 
متعدد از ورودی ھای مختلف تولید می کنند، تجمع سازگار امکان پذیر نیست ( نگاه کنید به تحقیقات، بارنز. 7891و 
و  کنار گذاشته شده است  داده ھا  از  استاتیک  و  توصیفی  تحلیل  تجزیه  ازجمله  کوتاه  اسمیت0991). روش ھای 

. محققان بعد از آنھا از روش ھای پارامتری و ناپارامتری استفاده می کنند

تکنیک ھای پارامتری و غیر پارامتری متفاوت می باشند، و به طور عمده به خطای تصادفی و مفروضاتشان با توجه 
بررسی  برای  شده  استفاده  مورد   ( (اقتصاد  اصلی  پارامتری  سه  کنند.   می  رسیدگی  کارآمدی  مرز  شکل  به 
توزیع  تحلیل  و  تجزیه  و  مرزی ضخیم،  تحلیل  و  تجزیه  تصادفی،  مرزی  تحلیل  و  تجزیه   : از  عبارتند  مالی  نھادھای 
 ، ھا  ورودی  بین  موجود  رابطه  یا  سود  ھزینه،  برای  کاربردی  ھای  فرم  پارامتری  ھای  روش  کلی،  بطور  رایگان. 

. خروجی ھا و عوامل محیطی، و خطای تصادفی فراھم می کنند
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